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redogorelse
FOR

bogie H Ilmanna Caroverkct
i

Vånersborg
Casårct 1912-1513.

VÅNERSBORG 1913

VÅNERSBORGS BOKTRYCKERI (FRITZ BERG)



A. Undervisningen.
1. Hosttermmen borjade med intrådes- och flyttningsprovningar den 26 augusti och 

med allmånt upprop torsdagen 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,as f- m. 
Avslutningen ågde rum den 21 december.

Vårterminen bbrjade fredagen den 10 januari och kommer att sluta den 9 juni. Upp
rop ågde rum den 10 januari kl. 5 e. m.; undervisningen tog sin borjan den 11 januari kl. 
8 f. m. och år åmnad att fortgå till den 6 juni kl. 10,35 f. m.

Ledighet från undervisningen har låmnats for hela låroverket:
a) under hostterminen: hela dagarna den 26 och 28 oktober samt 3 timmar den 6 no

vember. b) under vårterminen: en halv dag den 3 februari for idkande av vinteridrott, hela 
dagarna den 17 och 18 februari samt 3 timmar den 5 maj for hogtidlighållande av hundra- 
årsdagen av Kungl. Gymn. Centralinstitutets grundande.

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

Under 1 dag fore skrivningarna till student- och realskolexamen åtnjoto lårjungarna i 
ring IV och klass 6 fullståndig ledighet.

Fredagen den 11 april hade lårjungarna ledighet från de två sista lektionstimmarna med 
anledning av f. d. adjunkt A. G. Bergmans begravning.

2. Till gemensam morgonbon, som forråttats omvåxlande av pastor C. Strandell och 
av adjunkten i kristendom i nårvaro av rektor, hava lårjungarna samlats kl. 7,45 f. m- Forstå 
sondagen 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 
stadens 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,so. Den friviiliga undervisningen i franska 
i sjåtte klassen har meddelats fredagar 12 — 12,45 och lordagar 2,45—3,so, i femte klassen ons
dagar 1,50—2,35 och fredagar 12—12,45, i instrumentalmusik tisdagar och fredagar kl. 5,30— 
7 e. m. Frivilliga laborationer i kemi for III realringen hava ågt rum måndagar kl. 2,45—3,30 e. m.

Under tiden från och med den 30 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, sammanlagt 12 timmar i veckan.
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3. Antal lårotimmar i veckan for låsamnena under hostterminen 1912.

1 2 3 4 5 6 7

T i m m a r

o:
z 
p: Gemensamma for

Avdelningar £ c • P: CO

och 2 □ —
Q- p: in § o-«?-3

ri- del 
olik C Anmårkningar.

linjer . g' c 
s

5 2 ?P « pjo P 5
Bi 5’ P* 3_a_oq s p

t <5. &30 p Q B5o 0o < <

1 15 24 __ — 24
2 19 26 — — 26
3 21 27 — — 27
4 29 28 — — 28
5 22 301) — — 30 ’) Dårav frivillig' franska 2 t.
6 3 301) — — 30 2) 1 t. eng., 1 t. fysik, 2 t. kemi, 7 t. matem.

R. 1 12 li2) — 17 28 3) 6 t. latin, 5 t. matematik.
L. 1 11 113) — (17) 11 4) 1 t. eng., 2 t. fysik, 2 t. kemi, 6 t. matematik.
R. II 12 111) — 18 29 5) 6 t. latin, 4 t. matematik, 1 t. fysik.
L. 11 14 115) — (18) 11 e) 6 t. matematik, 4 t. fysik, 2 t. kemi, 2 t. engelska.
R. III 12 146) — 17 31 7) 7 t. grekiska.
L. III A 3 77) 98) (17) 16 8) 6 t. latin, 2 t. fysik, 1 t. engelska.
L. III B 6 59) (9) (17) 5 9) 4 t. matematik, 1 t. engelska.
R. IV 14 1510) 16 31 10) 6 t. matem., 4 t. eng., 3 t. fysik, 2 t. kemi.
L. IV A 5 77) 1011) (16) 17 u) 6 t. latin, 2 t. eng., 2 t. fysik.
L. IV B 6 512) (1011) (16) 5 ’2) 5 t. matematik.

Summa 2>04 262 19 68 349

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

bjudna, av lårjungarna i allmånhet anvandas.

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.

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

Klass o. ring

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

Modersmålet.
Kabner och Victorin, Råttskrivningslåra 1—5
Beckman, Språklåra.............................. 4—5
Rebbe, Svensk språklåra...................... 2—3
Rebbe och Fischer, Exempelsamling . . 2—4

'Hedin, Från pol till pol ..................  4—IV
Steffen, Svensk Litteraturhistoria I, II, III, IV 
Lindvall, Låsebok for forstå klassen ....... 1
Fagerlund-Lindqvist, Ur svensk diktning 2
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Klass o. ring-

Heidenstam, Svenskarna och deras hov-
dingar............................................. 2, 3, 4

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

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

Boethius ......................................... II, Hf
Livius, ed. Tbrnebladh ...................... III, IV
Ovidius, ed. Risberg o. Tornebladh... II, III

Klass o. ring- 

'""Steffen, Islånsk och fornsvensk litteratur I 
Laurin, Dansk och norsk låsning II—IV 
*Lundeil och Noreen, Svensk vitterhet 6, I, II 
* Steffen, Oversikt av svenska litteratu

ren ............................................. II, III, IV
*Bergstr6m, Fråmmande lyror .............. III

Horatius, ed. Fahlcrantz ...................... IV
* Lindroth, Romerska antikviteter   IV 
*Bergstedt, Mytologi .......................... 111, IV
"Cavallin, Latinskt lexicon.

„ Latinskt skollexicon.
Salenius, Latinsk-svensk ordbok.

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

Tyska.
Calwagen-Nordgren, Elementar- och 

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

matiken ......................................... 4, 5
Hjorth och Heuman, Tyska skrivbvningar

och brev ............................................. 6
Rodhe, Talbvningar.................................. I
Auerbach, Elementarkurs i tysk handstil 6
Rodhe och Kroger, Låsebok ..............  4, 5
Pederzani-Weber, Auf rauhen Pladen ... 6
Berthold, Lustige Gymnasialgeschichten I

Hebbel, Eine Nacht im Jågerhause, ed.
Rodhe..................................................... 5

Moderne erzåhlende Prosa, ed. Rodhe... II
Heine, Die Harzreise, ed. Rodhe.......... III
Budde, Blåtter aus meinem Skizzenbuch IV
Budde, Krambambuli und andere Ge-

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

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

Engelska.
Hammarberg och Zetterstrbm, Gram

matik.........................  4—6, I, II, R. III
Mathesius, Skolgrammatik.................. R. IV
Elfstrand, Elementarbok ...................... 4, 5
Jespersen-Rodhe, Engelsk låsebok for 

realskolan ..................................... 5, 6
Calwagen-Lindqvist, Oversåttningsbv-

ningar.........................................  5, 6, 1, II
Calwagen, Oversåttningsbvningar ... R. IV

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

ed. Kock-Thorn ............................ I, Il
Chas, Baker, The ABC Guide to London/ I, 11, 
Massey, In the Struggle of Life, ed. ’ R III, 

Afzelius......................................... ( R IV
Falk, Ordlista till Massey..........  I, II, R III
Behm, Låsebok................................. j III,

„ Anmårkn. o. Ordlista till ovanst. | IV
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Klass o. ring-

Doyle, Memoirs of Sherlock Holmes.
Newnes............................................. R. IV

Kipling, Mowgli Stories, ed. Lindgren L. IV
Werner, Engelske Sange og Recitatio

ner. Michaelsen, Kobenhavn... R. III, IV
Marryat, The Children of the new 

forest, ed. Stange ...................... L. III

Klass o. ring

Beasley, Writing for Reading. Jack, 
London.....................................  6, R. IV

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

Lindgren, Engelsk-svensk ordbok. Skoluppl-
W^nstrom-Harlock, Svensk-engelsk ordbok.

Skoluppl.

Franska.
Bodtker och Host, Lårobok i Franska, 

ed. Malmberg .............................. 5, 6
Ploetz, Elementarbok, oversatte. och

bearb. av Pettersson och Schulthess II—IV
Ploetz, Elementarbok, bearb. av C. Lof-

ving. 7 uppl...................................... II
Edstrom, Kortfattad fransk språklåra. . III 
Halévy, L’Abbé Constantin, ed. Edstrom III 
Augé-Petit, Historie de France. Cours

Elémentaire. Larousse. Paris ... III, IV

Wijkander, Recueil de Poésies francai- 
ses. 2 uppl................................... IV

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

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

Historia.
Boethius, Kulturhistorisk oversikt av forn- 

tidens och medeltidens allmånna hi- 
storia ................................................. I

Hildebrand, Stats- och samhållskunskap 
for gymnasiet .................................. 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

Grimberg, Sveriges, Norges och Dan
marks historia for realskolan ....... 1—5

Odhner-Hildebrand, Fåderneslandets hi
storia for gymnasiet ..................  II—IV

Hildebrand, Svensk stats- och sarn- 
hållskunskap for realskolan ......... 6

Pallin-Boethius, Allmån 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

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

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

Filosofisk propedevtik.
Sjoberg och Klingberg, Logik.......... III—IV Carlson och Steffen, Psykologi ......  III -IV

Matematik.
Berg, Råknelåra for de allm. låroverken Moller, Larsson och Lundahl, Lårobok

och flickskolor, omarb. av Hagstrbm 1—2 i råkning for realskolan .................. 3—6
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Klass o. ring-

Moller, Algebra.............................. 5, I—IV
Asperén, Geometri.............................. 4—IV
Hagstrbm, Proportionslårans tillåmp-

ning på plangeometrien.................. I—IV
Tham, Planimetrien.............................. I—IV
Eurenius, Trigonometri ..........  R. III, R. IV
Ericsson, Trigonometri.............. R. II, L. IV

Klass o. ring;

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

Mebius .....................................  R. III—IV
Hellgren, Metoder for Ibsn. 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 realsko-

lan, II. Botanik.................................. 2, 3

Lindman, Botanikens forstå grunder... 4—6 
Forssell-Skårman, Lårobok i botanik... I—IV 
Krok och Almquist, Svensk flora, I... 3 — 5

Fysik.
Almquist och Otterborg, Lårobok i na- 

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

upplaga .............................. 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 11:2. Magnetism, elektri
citet, kemi .................................

Johansson och Magnusson, Kemi och 
geologi for realskolan. Håfte I o. II

geologi.
Abenius, Oorganisk kemi
Kempe, Oorganisk kemi

6

5

..... R. I-R. 111
.................. R. IV

4 b. Lårokurser.
Forstå klassen.

KRISTENDOM, 3 t. Biblisk historia (1 t.): gamla testamentet. Den kristna tros- och sede- 
låran (1 t.): sid- 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 av Lindwalls låsebok for forstå klassen jåmte reproduktions- 
bvningar; sagoberåttande; ovningar att urskilja de viktigaste ordklasserna och satsde- 
larna; råttstavningsovningar. — Mannfelt.

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

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. — Mannfelt.
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GEOGRAFI, 2 t. Vårldsdelar och våridshav efter globen jåmte korta upplysningar om jor
dens form och rorelse; ovningar att forstå och anvånda kartan; Sveriges geografi ut- 
forligare, Norges geografi och oversikt av den Skandinaviska halvons; Finland och 
Ryssland. — Mannfelt.

MATEMATIK, 4 t. Aritmetik: De fyra råknesåtten med hela tal; någon bvning i råkning 
med decimalbråk. Huvudråkning. — Rosén.

BIOLOGI, 2 t. Det allmånnaste av låran om månniskokroppen; undersokning av några våx- 
ter; exkursioner. — Rosén.

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 kyrkoåret samt en kort framstållning av svenska kyrkans gudstjånstordning. Valda 
psalmer. — TVetter lundh.

MODERSMÅLET, 5 t. Låsning av Heidenstams Svenskarna och deras hovdingar I samt 
forstå delen av Fånrik Ståls sågner. Reproduktionsbvningar, muntliga och skriftliga; 
sagoberåttande samt framsågning av inlårda stycken i bunden form; fortsatt behand
ling af ordklasser, satsdelar och satser; råttstavnings- och interpunktionsbvningar. 
— Wetter lundh.

TYSKA, 6 t. Andra avdelningen av elementar- och låseboken jåmte motsvarande delar av 
formlåran; talovningar såvål i anslutning till texten som med ledning av planscher; hbr- 
och skrivbvningar. — Wetterlundh.

HISTORIA, 3 t. Fåderneslandets historia 1319—1611 jåmte huvuddragen av Norges och 
Danmarks historia under samma tid. Beråttelser ur Greklands och Roms saga och 
historia. — Wetterlundh.

GEOGRAFI, 2 t. Ost- och Mellaneuropa. — h. t. Wendbladh. Fahlstrom. — n. t. Wend- 
bladh.

MATEMATIK, 5 t. Aritmetik: 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 Matteus’ evangelium. I sammanhang med bibliska historien och bibellåsningen en 
kort framstållning av Palestinas geografi och det israelitiska folkets seder och bruk. 
Valda psalmer. — Haller.

MODERSMÅLET, 6 t. Låsning av Svenskarna och deras hovdingar; Fånrik Ståls sågner, 
reproduktionsovningar, smårre uppsatser, utarbetade på lårorummet; framsågning av 
inlårda diktér; form-, sats- och interpunktionslåra i forening med satsanalys; substan
tivet, verbet, konjunktioner och satslåra låxvis; råttstavnings- och interpunktionsov- 
ningar. — Rånge.
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TYSKA, 6 t. Tredje avdelningen av elementar- och låseboken; det viktigaste av formlåran 
genomgånget; behovliga delar av syntaxen i anslutning till den låsta texten; talbv- 
ningar samt muntliga och skriftliga tillåmpningsovningar. — Ewerth.

HISTORIA, 3 t. Fåderneslandets historia 1611—1718; allmån historia: forntiden efter låro- 
boken samt Estlanders låsebok. — Rånge.

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

MATEMATIK, 5 t. Aritmetik: låran om bråk avslutad och repeterad; tillåmpningsuppgifter. 
Enkel reguladetri och låttare procent- och rånteproblem. Huvudråkning. Geometri: 
forberedande måtningar och konstruktioner; de enklaste geometriska figurerna. — 
Rosén.

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

Fjarde klassen.

KRISTENDOM, 2 t. Israels historia, meddelad i sammanhang med en oversikt av garn la 
testamentets skrifter och under låsning av valda delar av desamma, foretrådesvis Sa
muels- och Konungabockerna. Oversiktlig framstållning av den kristna tros- och 
sedelårans grundtankar i anslutning till forstå huvudstycket samt forstå och andra 
trosartikeln i Luthers lilla katekes och den antagna katekesutvecklingen. Valda 
psalmverser. En kort framstållning av svenska kyrkans gudstjånstordning samt en 
oversikt av kyrkoåret. Korta underråttelser ur den allmånna religionshistorien i sam
manhang med Israels historia. — Haller.

MODERSMÅLET. 4 t. Låsning och forklaring av Hedins Från pol till pol och av Snoil
skys Svenska bilder och Heidenstams Svenskarna och deras hbvdingar. Delar av 
form- och satslåran jåmte ovningar i att redogbra for innehållet i upplåsta stycken. 
Ovningar i råttstavning och i anvåndandet av skiljetecken. Elva uppsatser, dårav 6 
på lårorummet. — Ewerth.

Amnen for uppsatserna:
1. Bjornen och bonden. — 2. Skotten och rovarna. — 3. Den kloke hunden. — 4. Den egendom- 
liga duellen. — 5. En farlig- belågenhet. — 6. Ett brev. — 7. Johan Baner. — 8. En resa. — 9. 
a) Vapenbroderna (efter Snoilsky). b) Svar på brev. — 10. Knappnålen. — 11.

TYSKA, 4 t. Styckena 1—30 i låseboken. Formlåran repeterad. Av syntaxen infinitivlå- 
ran samt §§ 54—67. Talovningar. Muntliga och skriftliga tillåmpningsovningar. Var 
tredje vecka en skriftlig reproduktionsovning eller oversåttning till tyska, dårav sju 
på låroverket. — Ewerth.

ENGELSKA, 5 t. Styckena 1—34 i elementarboken; det viktigaste av formlåran (substan
tivet och verbet utforligt genomgångna); talovningar och andra tillåmpningsovningar. 
— Rånge.

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. Wendbladh. Tessing. — v. t. Wendbladh.
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GEOGRAFI, 2 t. Asiens och Afrikas geografi. — h. t. Wendbladh. Rosén — v. t. Wend- 
bladh.

MATEMATIK. 5 t. Aritmetik och algebra: sifferbråk, sifferekvationer av forstå graden med 
en obekant jåmte problem Ibsta dels med tillhjålp av aritmetiska metoden, dels med 
ekvationsmetoden. Geometri: låran om råta linjer, vinklar, trianglar och parallelo
grammer; låran om cirkeln påborjad; ovningssatser. — Fahlstrom.

BIOLOGI, 1 t. Zoologi: de ryggradslosa djuren. Botanik: våxtundersokning och våxtbeståm- 
ning, exkursioner, insamling av 50 våxter. — Sjogren.

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

Femte klassen.

KRISTENDOM, 2 t. Framstållning av Jesu liv och verksamhet, meddelad i sammanhang 
med en øversikt av nya testamentets skrifter och under låsning av valda delar av de- 
samma, foretrådesvis Lukas’ evangelium. Oversiktlig framstållning av den kristna tros- 
och sedelårans grundtankar i anslutning till tredje trosartikeln samt de tre sista hu- 
vudstyckena i Luthers lilla katekes och den antagna katekesutvecklingen. Valda 
psalmer. — Wetterlundh.

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

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Beskriv en trådgård under hosten, b) Redogor for en idrottslek. — 2 (på låro
verket). a) Beråtta något om Australkontinentens naturforhållanden. b) Skeppet Ellida (efter Tegner), 
c) En rast mellan tvenne lektionstimmar. — 3. Våra viktigaste samfårdsmedel. — 4 (på låroverket). 
a) Håsten i månniskans tjånst. b) En vandring genom vår stad, c) Beråtta något om Robinson Crusoe. 
— 5 (på låroverket). a) En sydamerikansk urskog. b) Balders bål (efter Tegner). — 6 (på låroverket). 
a) En dag i mitt hem under julen, b) En julgrans historia. c) Vånern. 7 (på låroverket). a) Peter 
den store, b) En indianhistoria. c) Redogorelse for några geografiska bilder, som jag sett på biogra
fen. — 8. a) Hur jag lårde mig simma. b) En fård bland Soderhavsoarna. — 9 (på låroverket). a) 
Nordamerikanska frihetskriget. b) På flygfåltet. c) Livet i en bikupa (eller i en myrstack). — 10 (på 
låroverket). a) Napoleons fålttåg i Ryssland 1812. b) Huru jag tånker mig livet i en nordamerikansk 
storstad. — 11.

TYSKA, 4 t. Sidorna 46—84 i Rodhe och Krogers låsebok samt 30 sidor av “Eine Nacht 
im Jågerhause“. Formlåran repeterad. Det viktigaste av syntaxen. Talovningar, re- 
produktionsbvningar, fraseologi, muntliga och skriftliga tillåmpningsovningar. Var tredje 
vecka en skriftlig bversåttning till tyska eller en reproduktion av tysk text, de 
fiesta utarbetade på låroverket. — Berner.

ENGELSKA, 5 t. Styckena 35—57 i Elfstrands elementarbok; styckena 1—52 i Jespersen 
och Rodhes låsebok; formlåran avslutad och repeterad; av syntaxen artiklarna, sub
stantivet, adjektivet och pronomina. Talovningar och andra tillåmpningsovningar. — 
Rånge.

FRANSKA (valfritt), 2 t. Omkring 30 sidor i Bbdtker-Hosts lårobok jåmte motsvarande 
grammatik; avoir och étre. — Rånge.
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HISTORIA, 3 t. Sveriges historia i sammanhang med Danmarks och Norges från 1809 till 
nårvarande tid; kortfattad repetition av svenska forntidens och medeltidens historia. 
Allmånna historien från 1648 till nårvarande tid. — Wendbladh.

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

jåmte problem, sårskilt rånteuppgifter, bolags-, arbets-, tal-, rbrelse- och blandnings- 
problem. Multiplikation och upplosning av enkla algebraiska uttryck. Geometri: 
Cirkeln avslutad. Ovningsuppgifter, sårskilt planimetriska. — Fahlstrom.

BIOLOGI, 2 t. Zoologi: repetition. Botanik: några viktigare fanerogama våxtfamiljer, kul- 
turvåxter, typer for kryptogamernas huvudgrupper, exkursioner; insamling av 50 
våxter. — Sjogren.

FYSIK, 1 t. Låran om magnetismen och elektriciteten. — Fahlstrom.
KEMI, 2 t. De viktigaste fbreteelserna tillhorande den oorganiska kemien; geologi. — Sjo

gren.

Sjatte klassen.

KRISTENDOM, 2 t. Bibellåsning: Apostlagårningarna. Kyrkohistoria: de viktigaste delarna 
av låroboken genomgångna med huvudvikten lagd på den åldsta kyrkans historia 
och reformationstiden. Valda psalmverser. Några av de viktigare religioner, med 
vilka kristendomen trått i berbring. -- Wetterlundh.

MODERSMÅLET, 3 t. Låsning av svenska litteraturprov, huvudsakligen från senaste år- 
hundradet. Foredrag, referat och andra bvningar i muntlig framstållning, bvningar 
att uppsåtta enklare skrivelser av praktisk art. Nio uppsatser, dårav sex på låro- 
verket. — Berner.

Amnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) En sondagsmorgon. b) “Den glada festen“. c) Våra vanligaste skogsbar. — 2. 
a) Annonser. b) Hur reser man från Vånersborg till Stockholm? — 3 (på låroverket). a) Havets ro
reiser. b) Lysgastillverkning. — 4. Vad bor man se i Trollhåttan? — 5 (på låroverket). a) Vad vet 
du om Peter den store? b) Når bina svårma. — 6 (på låroverket). a) Våra skogar och deras bety- 
delse. b) Eldsvåda (tidningsnotis). — 7 (på låroverket). a) Våra sådesslag och deras odling. b) Ett 
bollspel. — 8 (på låroverket). a) Jårn. b) Något av Bill Codys åventyr (referat). 9. a) Fånrik Ståls 
sågner. b) Svenska riksdagens sammansåttning. c) Våra bostaders uppvårmning.

TYSKA, 3 t. Behandling av 50 sidor i “Auf rauhem Pfaden“. Det viktigaste av formlåran 
och syntaxen repeterat. Fraseologi. Tillåmpnings-, reproduktions- och talovningar. 
Ovningar i bversåttning till tyska samt låsning av tysk stil. Nio skriftliga oversått- 
ningar eller reproduktioner av tysk text, åtta utarbetade på låroverket. — Berner.

ENGELSKA, 4 t. Omkring 70 sidor (dårav något kursivt) i Jespersen-Rodhe, Engelsk låse
bok for realskolan; de sju forstå styckena i Rodhes talovningar; kursivlåsning i “Wri- 
ting for reading11. Grammatik: det viktigaste av syntaxen jåmte repetition av form
låran. Tretton skriftliga reproduktionsovningar eller oversåttningar till engelska, dårav 
åtta utarbetade på låroverket. — Rånge.

FRANSKA (valfritt) 2 t. Repetition av femte klassens kurs. Ytterligare 25 sidor i Bodtker- 
Host jåmte dithorande delar av grammatiken. — Mannfelt.

HISTORIA, 4 t. Statskunskap: Grunddragen av den svenska statens fbrfattning och forvalt
ning samt av de sociala och ekonomiska fbrhållandena i Sverige. Fåderneslandets 
historia: repetition av nyare tiden med huvudvikt lagd på tiden efter 1809. All- 



12

manna historien: repetition av nyare tiden, sårskilt tiden efter 1815. — h. t. Blom
gren. Wendbladh. —• v. t. Blomgren.

GEOGRAFI, 2 t. Sammanfattande oversikt av den allmånna geografien; i anslutning dårtill 
de viktigare kulturlåndernas, foretrådesvis Sveriges, geografi oversiktligt behandlad, 
med sårskilt framhållande av befolknings- och samhållsforhållanden, nåringsliv, sam- 
fårdsmedel och kolonialvåsen. — h. t. Blomgren. Wendbladh. — v. t. Blomgren.

MATEMATIK, 5 t. Aritmetik och algebra: ekvationer av forstå graden med en och flera 
obekanta jåmte problem, valda med hånsyn till praktiska livets fordringar, våxlar, obli
gationer, sammansatt rånta. Kvadratrotutdragning. Enkel bokforing. Geometri: repe
tition av den foregående kursen medelst ovningssatser, likformig avbildning. Plani- 
metriska och stereometriska beråkningar. Avbildning i planet av enkla funktioner. 
Diagramritning. —• Fahlstrbm.

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

FYSIK, 2 t. Optik; energibegreppet, fallrorelsen, kraftparallellogrammen, pendelrbrelsen, frik
tionen, lutande planet, centralrorelsen; boståders uppvårmning och ventilation; mete
orologi; astronomi; akustik. — Bolinder.

KEMI, 1 t. Organiska foreningar; torrdestillation och forbrånning; metallurgi. — Sjbgren.

Forstå ringen.
Realgymnasiet.

KRISTENDOM, 2 t. Bibellåsning: valda delar av Apostlagårningarna samt Paulus’ brev till 
filipperna. Kyrkohistoria: gamla tiden och medeltiden till § 46; i sammanhang med 
framstållningen av kyrkans grundlåggning en återblick på nya testamentets uppkomst. 
Allmån religionshistoria. — Haller.

MODERSMÅLET, 3 t. Litteraturlåsning: Runeberg, Kung Fjalar; stycken av Rydberg, Snoil
sky, Strinberg, Heidenstam, Froding, Lagerlof, Karlfeldt m. fl.; islåndska sagor och 
eddasånger i bversåttning samt valda stycken av medeltidens svenska litteratur i anslut
ning till litteraturhistorien. Deklamation, foredrag och dispositionsovningar. Elva upp- 
satser, dårav sex på låroverket. — h. t. Wendbladh. Berner. — v. t. Wendbladh.

Amnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Hållristningarna och vad vi kunna låra av dem. b) Vattnets inverkan på jord- 
ytan. c) Våra vanligaste frukttråd. d) Regnvåder. — 2. a) Ett besok på Vånersborgs museum, b) 
Något om inflytandet av den gångna sommarens våderlek på vårt lantbruk. 3 (på låroverket). a) 
Roms katakomber, b) Den islåndska skaldediktningen. c) Låroverksbyggnaden i Vånersborg. d) En 
resa under tredagarslovet. — 4. Oversåttning från tyskan. — 5 (på låroverket). a) Kyrkoårets upp
komst. b) Vad vet du om Rokstenen? c) Om stammen, d) Vad man kan ta sig- till, når det regnar. 
— 6 (på låroverket). a) Våxtvårlden vid och på Hunneberg. b) Våra skogar och deras betydelse. c) 
Ett snobollskrig. d) Eldsvåda (tidningsnotis). e) Min hund. — 7. a) En snostorm, b) Livet i ett me- 
deltida kloster. — 8 (på låroverket). a) Nordmannatågen. b) Skildring- ur naturfolkens liv. c) Redo- 
gorelse for någon del av Runebergs epos Kung Fjalar. d) Ensam i fråmmande land. — 9. Oversått
ning från tyskan. — 10 (på låroverket). a) Huru jag tånker mig, att våra forfåder levde under sten- 
åldern. b) Den slaviska slåttens natur och klimat. c) Fromjolsspridningen hos våxterna. d) Svavel 
och några av dess foreningar. e) Några timmars jårnvågsresa. — 11.

TYSKA, 2 t. Lustige Gymnasialgeschichten, 60 sidor. Fraseologi, talovningar och andra 
tillåmpningsovningar. Syntaxen delvis repeterad. Elva skriftliga reproduktionsbvningar 
eller stilar, sju utarbetade på låroverket. — Ewerth.
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ENGELSKA, 3 t., darav 2 tillsammans med L. I. Låsning av Massey, sid. 1—20; extempore 
Synge, sid. 44—55, åven låxvis repeterade. Rodhes talovningar, st. 1—7 med de 7 
forstå frågorna och svaren till varje stycke. Hammarberg-Zetterstrom: av verbets 
formlåra och syntax §§ 73—80, 89 och 102 A, 169—174 E, 175 D, 176 A 2 och 
176 C. Hårtill tillåmpningsovningar bl. a. i Calwagen-Lindqvist. Muntliga repro- 
duktionsovningar. — R. I dessutom 1 t. Av Hammarberg-Zetterstrom ytterligare sid. 
77—81; §§ 81—84, 90—93, 187—189, 193, 194.1, 195, 197—200. Hårtill tillåmp
ningsovningar bl. a. i Calwagen-Lindqvist. Genomgång av under låsåret skrivna 6 
hemstilar och 5 skolstilar, av vilka senare 2 varit reproduktionsovningar. — Palmgren. 

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

GEOGRAFI, 2 t. Sammanfattande oversikt av den allmånna geografien; Rysslands, Tyska 
rikets, Storbritanniens och Irlands samt Frankrikes geografi med sårskilt framhållande 
av befolknings- och samhållsforhållanden, nåringsliv, samfårdsmedel och kolonialvåsen. 
— h. t. Blomgren. Wendbladh. — v. t. Blomgren.

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. —■ Bolinder.

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

Latin  gymnasiet:
KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Haller.
MODERSMÅLET, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — h. t. Wendbladh. Ber

ner. — v. t. Wendbladh.
LATIN, 6 t. Liljeblads låsebok st. 1 — 64. Formlåran och kasuslåran. — Tessing.
TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Ewerth.
ENGELSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet utom den sårskilda timmen dår. — 

Palmgren.
HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — h. t. Blomgren. Wendbladh. 

— v. t. Blomgren.
GEOGRAFI, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — h. t. Blomgren. Wendbladh. 

— n. t. Blomgren.
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. — Bolinder.
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Andra ringen.

Realgymnasiet.
KRISTENDOM 2 t. Bibellåsning: valda delar av gamla testamentets profetiska bbcker, foretrå- 

desvis Jesaja, och Paulus’ brev till romarne; i sammanhang med bibellåsningen en 
återblick på Israels religibsa utveckling, sårskilt profetismen. Kyrkohistoria: medelti- 
den avslutad samt nya tiden till § 70. Religionslåra: kap. 1—6. Allmån religions- 
historia. — Haller.

MODERSMÅLET, 2 t. Låsning av valda stycken ur svenska litteraturen från nya tidens 
borjan till 1763; motsvarande partier av litteraturhistorien; stycken ur nyare svensk 
samt ur dansk och norsk litteratur; ovning i muntlig framstållning; elva uppsat- 
ser, dårav sex på låroverket. — Berner.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Medeltidens botordning'. b) Humanismen, c) En person i min hembygd. d) 
Stadsbor på sommarnoje. e) Skogen om hosten. — 2. a) Annonser. b) Hur reser man från Vaners- 
borg till Stockholm? — 3 (på låroverket). a) Wiclif och Hus. b) Reformationstidens historieskriv
ning. c) Redogorelse for något dramatiskt arbete från reformationstiden, d) Varav kånnetecknas 
overgången från sommar till host? e) Mina medresande i jåmvågskupén. — 4. a) Hostlovets bety- 
delse. b) Vad bor man se i Trollhattan? — 5 (på låroverket). a) Klostervåsendet under medeltiden. 
b) Lasse Lucidor. c) Striden mellan Karl I och parlamentet, d) Musklerna. e) Når bina svårma. f) 
Årets forstå vinterdag. — 6 (på låroverket). a) Ångbildning. b) Våxternas olika sått att overvintra. 
c) Kolet. d) Betydelsen av frost och sno. e) Når terminen borjade, f) Olyckhåndelse (tidningsnotis). 
g) En teaterafton. h) Arbetet och livet i en hantverkares verkstad. — 7 (på låroverket). a) Luthers 
verksamhet 1521—1522. b) Vad vet du om Den svenska Argus? c) Olov von Dalins lyriska dikt- 
ning. d) Nederbord. Om forbrånning. e) Vad betyder uppskjutandet av årets travtåvlingar. f) Is- 
upptagning. — 8. Vånersborg den 24 februari 1913. — 9. Fabrikationshemligheten (referat fr. tyskan).— 
10 (på låroverket). a) Reformationen i Schweiz, b) Uppsala mote. c) Ogat. d) Ångmaskinen. e) 
Bruket av alkohol ur hygienisk och social synpunkt, f) Når kapten Sundstedt icke flog. — 11. a) 
Uppvårmning av våra bostader, b) En badort. c) Vår Lingfest.

TYSKA, 2 t. “Moderne erzåhlende Prosa", delvis extempore. Fraseologi, talovningar och 
andra tillåmpningsovningar i anslutning till den låsta texten. Grammatiken repeterad. 
Elva reproduktionsovningar eller stilar, nio utarbetade på låroverket. — Berner.

ENGELSKA, 3 t. — 2 t. tillsammans med L. II. Massey sid. 26 — 51; extempore Synge 
sid. 66—96; Hammarberg-Zetterstrom med tillåmpningsovningar i Calwagen-Lind- 
qvist: artiklarna, substantivet, adjektivet, pronomina och ordfoljden; talovningar. — 
R II dessutom 1 t. Calwagen-Lindqvist utforligare; reproduktionsovningar; genom- 
gång av under låsåret skrivna 6 hem- och 5 skolstilar, av vilka senare 2 varit re
produktioner. — Mannfelt.

FRANSKA, 4 t. Av Ploetz-Lbfvings elementarbok: lektionerna 1—64, åven de svenska 
styckena. Oversåttning av några sanger, vilka åven uppspelats på grafofon och 
sjungits. Talovningar: memorering av de franska styckena 41, 42 och 43 i Ploetz- 
Lbfving. Realia i anslutning till kartan over Paris. — Palmgren.

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

GEOGRAFI, 1 t. Kina, Japan och Sverige såsom i foregående klass. — Wendbladh.
MATEMATIK, 6 t. Algebra: sambandet mellan rotter och koefficienter i ekvationer av 

andra graden; ekvationer av hogre grad; maxima och minima; rotter; potenser; lo
garitmer; exponentialekvationer. Anvåndning av råtvinkliga koordinater. Likfor- 
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mighetslåran avslutad; sammanfattande kurs i planimetri. Enkla trigonometriska 
beråkningar rorande plana figurer. Elva skriftliga uppsatser, dårav 6 utarbetade på 
låroverket- — Martin.

BIOLOGI, 2 t. Månniskokroppens organ, våvnader och fysiologi med hålsolåra samt rus- 
dryckernas och tobakens natur och verkningar; cellåra; mikroorganismerna och de- 
ras betydelse. — Sjbgren.

FYSIK, 2 t. Vårmelåran jåmte grunddragen av meteorologien; låran om magnetism och 
elektrostatik- — Martin.

KEMI, 2 t. Aterstående metalloider, alkalimetallerna och de tvåvårdiga jordmetallerna; or
ganisk kemi; mineral och bergarter i anslutning till den kemiska kursen. — Sjogren.

Latingymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Haller.
MODERSMÅLET, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Berner.
LATIN, 6 t. Cæsar, De Bello Gallico, Bok I kap: 1—38. Ovidius, Pyramus et Thisbe, 

Dædalus et Icarus, Orpheus et Eurydice. Grammatik: formlåran repeterad; syntaxen 
utfbrligare genomgången. Nio skriftliga bversåttningar till svenska, dårav fem på 
låroverket. — Ewerth.

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

—- Mannfelt.
FRANSKA, 4 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Palmgren.
HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — h. t. Blomgren. Wendbladh. 

— v. t. Blomgren.
GEOGRAFI, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Wendbladh.
MATEMATIK, 4 t. Låran om kvadratrbtter avslutad; ekvationer av andra graden med en 

och flera obekanta, åvensom av hogre grad jåmte tillåmpningar, sårskilt på planime- 
triska uppgifter, plangeometrin avslutad; någon anvåndning av råtvinkliga koordinater. 
Elva skriftliga uppsatser, av vilka sex utarbetats på låroverket. — Fahlstrbm.

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

Tredje ringen.

Realgymnasiet.

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

MODERSMÅLET, 3 t. Låsning av valda stycken ur svensk litteratur från 1763 till tiden 
omkring 1820 i sammanhang med motsvarande delar av litteraturhistorien: låsning av 
utlåndska fbrfattare i monstergill svensk oversåttning samt av dansk och norsk litte
ratur. Foredrag, diskussions- och deklamationsbvningar. Nio uppsatser, dårav fem 
på låroverket. — Haller.
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Amnen for uppsatserna:
1 (pa låroverket). a) Olaus Petri. b) Karl XI:s formyndare. c) Sveriges huvudnåringar. d) Om 
skytterorelsen och dess betydelse. e) Beskrivning av någon storre industriell anlaggning. f) Floden, 
en bild av manniskolivet. — 2. a) Om utstållningar och deras betydelse. b) Hosten. — 3 (på låro
verket). a) Någon av Jesu liknelser. b) Grundlåggningen av det engelska kolonialvåldet i Nordamerika, 
c) Creutz och Gyllenborg. d) Den svenska skårgården och dess betydelse. e) Fotografering, f) Våx- 
ternas nåringsberedning. g) Det år ej guld allt, som glimmar. — 4. a) Svenska kyrkan under 1600- 
talet. b) Något om den svenska arbetarrorelsen. c) Redogorelse for innehållet i någon av Snoilskys 
diktér. — 5 (på låroverket). a) Kyrkoåret. b) Gustav III:s betydelse i vår vitterhets historia. c) Vå- 
nern. d) Potatisvåxten och dess anvåndning. e) Fågellivet i våra bygder under vintern. f) Om idrotts- 
tåvlingar. g) Vad innehåller en daglig tidning? — 6 (på låroverket). a) Sekter, som utgått från de 
protestantiska kyrkorna. b) Den stora parlamentsreformen i England, c) Tomas Thorild. d) Trådlos 
telegrafi, e) Jårnet. f) Om valfrihet i fråga om skolåmnen. g) Om betydelsen av upptåcktsresor. — 
7. a) “Den grimme Ælling“ av H. C. Andersen, b) Huru kan kroppens hålsa båst bibehållas? c) 
Vilka åro de viktigaste forutsåttningarna for danandet av ett starkt Sverige? — 8 (på låroverket). a) 
Johannes Doparen. b) Skålen till att Gustav III forlorade den folkgunst, han i borjan av sin regering 
åtnjot. c) Johan Henrik Kellgren. d) Jåmforelse mellan Gotaland och Norrland. e) Ryggradsdjurens 
andningsorgan. f) Sveriges vattenfall och deras betydelse for industrien, g) Hemmets vårde under 
uppvåxtåren. — 9.

TYSKA, 2 t. “Die Harzreise“ samt delar av “Die Woche, Heft- 12“, delvis extempore. 
Fraseologi och talovningar i anslutning till den låsta texten. Referat. Grammatiken 
repeterad. Ovningar i oversåttning till tyska. Stilar och uppsatser, tillsammans nio, 
dårav sex på låroverket. — Berner.

ENGELSKA, 2 t. Låsning av Behm, 18 sidor: valda avdelningar av Three Men in a Boat. 
Hårtill talovningar, huvudsakligen i form av referat av låmpliga partier. Slutlåst, i sam
mandrag, Massey: 22 sidor (kap. 8, 12, 14 och 15), delvis extempore, dock låxvis repe- 
terade. Werner, 9 sånger med grafofon till 5. Repetition av forrå låroårets 11 stilar. 
Hammarberg-Zetterstrbm: behovlig grammatik till låsårets stilar, sårskilt ordfbljden 
och artiklarnas och substantivets syntax. Genomgång av under låsåret skrivna 5 hem- 
stilar och 4 skolstilar (av vardera kategorien 1 uppsats). — Palmgren.

FRANSKA, 4 t. Av Ploetz: lektionerna 68—79, åven de svenska styckena. Dessutom de 
svenska styckena till lektionerna 80—90 med motsvarande grammatik i Ploetz och 
Edstrom, sårskilt samtliga oregelbundna verb i den senare. Behbvliga delar av syn
taxen i anslutning till texten. Textlåsning: Halévy, de 30 forstå sidorna; extempore 
Augé-Petit, sid. 29—32, 34—38, vilka låxvis repeterats; ett par kortare prosatexter, 
vilka åven uppspelats på grafofon. Talovningar: memorering av samtalen styckena 
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 utfbrligare framstållning och med 
sårskild vikt lagd på den inre utvecklingen jåmte det viktigaste av de skandinaviska 
grannlåndernas historia under samma tid åvensom allmånna historien 1715—1848, be- 
handlad i likhet med fåderneslandets. — h. t. Blomgren. Wendbladh. — v. t. Blom
gren.

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

MATEMATIK, 6 t. Serier, sammansatt rånta. Plantrigonometrin avslutad. Studium av funk
tioner och deras derivator. Maximum- och minimumproblem. Sanna vårdet av obe- 
ståmda uttryck. Beråkning av tangenter, normaler och assymptoter till kurvor i planet.
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Stereometri- Analytiskt geometrisk behandling av rata linjen och cirkeln. Elva skrift
liga uppsatser, dårav sex på låroverket. — Martin.

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

FYSIK, 4 t Elektrodynamik; akustik; optik till och med låran om fårgspridningen. Nio 
skriftliga uppsatser, dårav 4 utarbetade på låroverket. — Martin.

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

Latingymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t- Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Haller.
MODERSMÅLET, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet — Haller.
LATIN, 6 t. Cæsar: De Bello Gallico VII från kap. 13; Ovidius: Diluvium; Deucalion 

et Pyrrha; Pyramus et Thisbe; Niobe; Orfeus; Midas. Grammatik i sammanhang 
med textlåsningen och skrivningarna. Metrik, mytologi och antikviteter i den mån 
det kråvts for textlåsningen. 15 skriftliga oversåttningar från latin, dårav 8 på låro
verket. — Mellen

GREKISKA, 7 t. Elementarboken: st. 1—24. Låseboken: sid. 1—14. Formlåran: det vik
tigaste. Syntax: behovliga delar meddelade muntligt och med hånvisning till låro- 
boken- — Tessing.

TYSKA, 2 4-, Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Berner.
ENGELSKA, 2 t. — 1 t. gemensamt. Massey sid. 38—66; extempore Marryat 20 sidor; tal- 

bvningar. — Icke-grekerna dessutom 1 t. Behm sid. 1—44; extempore Marryat ytter- 
ligare omkring 15 sidor. — Mannfelt.

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

— v. t. Blomgren.
FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Haller.
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. — Fahlstrbm.

BIOLOGI, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Sjogren.
FYSIK, 2 t. Låian om magnetism och elektricitet; akustik; optiken påbbrjad. — Bolinder.

Fjarde ringen.

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

1810 i sammanhang med genomgående av 1800-talets litteraturhistoria- Dispositions- 
ovningar, delvis i forening med foredrag och referat. Diskussions- och deklamations- 
bvningar. 7 uppsatser, dårav 4 på låroverket. — Wendbladh.
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Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Nyromantikens karaktår. b) Brytning-såret 1809 och dess betydelse for vår poli
tiska och kulturella utveckling. c) Statsrådets organisation 1809 och 1840. d) Klimatets inverkan på 
det organiska livet. e) De olympiska spelens betydelse for vårt land, f) De forstå frostnåtterna. — 
2. a) Den kristna kyrkans overgang till statskyrka. b) Fortplantningen hos kryptogamerna. — 3 (på 
låroverket). a) Gotiska forbundet, b) Redogorelse for en dramatisk dikt. c) Några drag ur nationa- 
litetsstråvandenas framtrådande under forrå århundradet. d) Beskriv något eller några skulpturverk 
(eller målningar). e) Jåstsvampar och bakterier, f) Hur uppstår nederbord? — 4. a) Kyrkoåret. b) 
Strindberg som dramatisk forfattare. c) Huru Skåne blev svenskt. d) Turkarna i Europa, e) Det 
tropiska klimatet. f) Vad lår oss spektralanalysen om himlakropparna? g) Aluminium och dess an- 
våndning. h) Bor svenskarna hava en nationaldag och i så fail vilken? — 5 (på låroverket). a) Augus- 
tinus. b) Jåmforelse mellan några av vår tids stormakter, c) Flodernas betydelse for månniskan. d) Hur 
har Tegner skildrat Fritjofs karaktår? e) Om luftens sammansåttning och betydelse for de organiska 
varelserna. f) Månniskans kamp med naturen, g) Vilken betydelse kan Panamakanalen få for varlds- 
handeln och vårldspolitiken? — 6. a) Några karaktåristiska drag inom vår vitterhet under perioden 
1830—1865. b) Skandinavismen, c) Vårt undervisningsvåsendes utveckling under det senaste århun
dradet. d) År en våridsfred onskvård och mojlig att genomfora? e) Våra språkstudier och deras be
tydelse. — 7 (på låroverket). a) Den svenska kyrkan under Karl XI:s regering, b) Representationsfrå- 
gan efter 1809. c) Huru utovar riksdagen sin kontrollerende myndighet? d) Runebergs episka dikt- 
ning. e) Olika sått att måta elektriska strommars styrka. f) Huru upptaga våxterna nåring? g) Om 
forbranning. h) Vårt lands huvudnåringar.

TYSKA, 2 t. “Blåtter aus meinem Skizzenbuch“, delvis extempore. Dessutom extemporerad 
låsning av andra texter. Referat av uppsatser på tyska. Ovningar i oversåttning 
till tyska. Fraseologi och grammatik i anslutning till de behandlade texterna och 
skriftliga bvningarna. Talovningar. Uppsatser och stilar; tilisammans 7, dårav 5 på 
låroverket. — Berner.

ENGELSKA, 4 t. Låsning av prosa: Behm, Charles Gordon och The Stormy Petrel samt 
extempore partier av An Elephant Hunt och stycken hår och dår; Doyle, The Mus
grave Ritual med utanlåsning och referat av valda episoder. Låsning av poesi: 
Werner, Hamiets Soliloquy och Shylock and Antonio. Med anslutning hårtill: Bjbrk- 
man, William Shakespeare, några sidor. Beasley, ovning i låsning av engelska hand- 
stilar, 20 sidor, vilka åven bversatts. Realia bl. a. med anslutning till Bihanget i 
Massey och Baker’s Guide. Mathesius och Calwagen: behovlig grammatik till sti- 
larna, sårskilt verbets syntax. Repetition av forrå låsårets 9 stilar. Genomgång av 
under låsåret skrivna 4 hemstilar (dårav 1 uppsats) och 3 skolstilar (dårav 1 uppsats 
och alternativt 1 uppsats eller stil). — Palmgren.

FRANSKA, 4 t. Låsning av prosa: Halévy, sid. 31—74; dessutom omkr. 30 sidor, delvis 
extempore. Låsning av poesi: Wijkander, 22 sidor med grafofon till La Chéne et 
le Roseau, marseljåsen och L’Epave. Metrik. Några Ijudlagar och analogibiidningar. 
Repetition av viktigare partier i grammatiken enligt Edstrom och delvis Ploetz. Tal
ovningar 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 viktigare kulturlåndernas nuvarande fbrfattning 
i samband med historien åvensom Sveriges nuvarande fbrfattning och forvaltning i 
sårskild framstållning samt repetition av de tre hogsta ringarnas kurs i svensk och 
allmån historia. — h. t. Blomgren. Wendbladh. — v. t. Blomgren.

FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Logik: systemlåran jåmte repetition. Psykologi: låran 
om kånslo- och viljelivet jåmte repetition. — Haller.
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MATEMATIK, 6 t. Fortsatt anvåndning av begreppet derivata på enkla geometriska upp- 
gifter. Analytisk geometri; ellipsen, hyperbeln och parabeln. Repetition av forut i 
ringarna genomgångna kurser. 9 skriftliga uppsatser, dårav 5 utarbetade på låro
verket. — Bolinder,

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

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

Latin gymnasiet;
KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Haller.
MODERSMÅLET, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Wendbladh.
LATIN, 6 t. Livius I: kap. 10—50. Horatius: valda oden, tillsammans 600 vers. Repetitio

ner, kursiv låsning, grammatik, antikviteter och mytologi i sammanhang med text- 
låsningen och skrivningarna. Tolv oversåttningar till svenska, dårav 7 på låroverket. 
— Mellén.

GREKISKA, 7 t. Låseboken: sid. 38—46, 116—154. Odysséen: forstå sången. Gramma
tik i samband med oversåttningen. Tredje ringens kurs repeterad. — Tessing.

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Berner.
ENGELSKA, 2 t. Behm, sid. 73—141; Werner, 7 sånger; extempore Kipling, Mowgli Stories, 

ed. Lindgren, sid. 30—70; talovningar. — Mannfelt,
FRANSKA, 4 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Palmgren.
HISTORIA,, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — h. t. Blomgren. Wendbladh. 

— v. t. Blomgren.
FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Haller. 
MATEMATIK: Aritmetiska och geometriska serier avslutade; sammansatt rånta; stereometri; 

grafisk konstruktion av kurvor. Hela matematikkursen repeterad. Tio skriftliga upp
satser, dårav sex på låroverket. — Martin.

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 Historia: Hildebrand, E., Svensk stats- och samhållskunskap. Lårobok for realskolan och 
hogre folkskolor, i klass 6.

I Kemi: Johansson, J. A. och Magnusson, G. J., Kemi och geologi for realskolans femte 
och sjåtte klasser I, II och III, i klass 5 och dårefter successivt i klass 6.

På forsok har inforts:
I Modersmålet: Rebbe, C.: Svensk språklåra for realskolan, i klasserna 2 och 3 och dårefter 

successivt i foljande klasser.

6. Undervisning i vålskrivning
har meddelats efter Holmqvistska metoden och omfattat foljande kurser:
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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 stbrre stil. — Edstrom.

7. Undervisningen i teckning.

Larobocker och undervisningsmateriel.
“Lårobok i geometrisk konstruktionsritning for de allm. låroverken“ av P. Henriques; 

Dekorative Vorbilder. “De forstå grunderna i skugglåggning med penna“ av H. Horlin; 
“Pennteckningsstudier" av O. Lindberg; bvningsbiad i akvarellmålning; klotsar av glas och 
trå; tillåmpningsmodeller av trå for linearritning och frihandsteckning; diverse gipser från 
tekniska skolans i Stockholm gipsgjuteri; diverse varor av porslin, terracotta och lera; hus- 
gerådssaker och verktyg; pressade våxter.

Ovningskurser.
Realskolan.

Klass 1, 1 t. Frihandsteckning: inledande bvningar; enkel konturteckning efter foremål ur 
den for lårjungarna nårmast bekanta verkligheten; teckning ur minnet; låttare bv
ningar i fårglåggning med vattenfårg.

Klass 2, 1 t. Frihandsteckning: konturteckning efter enkla husgerådssaker, verktyg och dy- 
likt samt enklare våxtblad; teckning ur minnet; konturteckning på svarta tavlan, låt
tare bvningar i fårglåggning med vattenfårg; penselteckning; hemritningar.

Klass 3, 2 t. Frihandsteckning: konturteckning efter foremål ur dagliga livet samt ur våxt- 
och djurvårlden; teckning ur minnet och fantasien; kartritning; låttare bvningar i 
fårglåggning med vattenfårg; penselteckning; hemritningar.

Klass 4, 2 t. Frihandsteckning: konturteckning som i foregående klass; teckning av enkla 
monster efter verkligheten; låttare stiliseringsbvningar efter fbrelagda motiv; kartrit
ning; blomsterstudier; teckning ur minnet; bvningar i fårglåggning; penselteckning. 
Linearritning: fbrberedande bvningar i ritinstrumentens anvåndning; plana geometri
ska konstruktioner i anslutning till den geometriska kursen.

Klass 5, 2 t. Frihandsteckning: de allmånnaste grunderna for perspektivbildens uppkomst; 
perspektivisk konturteckning och skuggning efter ett fåtal typiska geometriska mo
deller samt efter enkla fristående foremål; perspektivteckning ur minnet; fårglåggning. 
Linearritning: fortsatta bvningar i plana geometriska konstruktioner såsom i foregå
ende klass, åven omfattande kroklinjer; skalors uppritande och anvåndning; de forstå 
grunderna av projektionsritning, tillåmpade på enkla modeller i given skala.

Klass 6, 2 t. Frihandsteckning: perspektivisk konturteckning och skuggning efter enkla fri
stående foremål; pennteckning med tusch; enklare akvarellmålning. Linearritning: 
några enklare uppgifter på likformig avbildning samt konstruktion av kroklinjer i an
slutning till den geometriska kursen; parallellperspektiv; krokiteckning samt uppmåt- 
ning och uppritning i given skala av enkla fristående foremål.

Gymnasiet.
Ring I, 2 t. Frihandsteckning: perspektivisk teckning efter enkla foremål jåmte låttare skugg

ning; fårgbehandling med akvarellfårger och pastellkritor; pennteckning i tusch. 
Linearritning: grunderna av projektionslåran med tillåmpningar; bvningar i ytutbredning.
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Ring II, 2 t. Frihandsteckning: perspektivisk teckning samt skuggning efter enskilda foremål 
eller mindre grupper av sådana; teckning och skuggning med svartkrita och kol 
efter uppstoppade djur; fårgbehandling med akvarellfårger och pastellkritor; penn- 
teckning i tusch. Linearritning: ovningar i ytutbredning samt i uppritning av solida 
figurers plana skårningar; tillåmpningsovningar.

Ring III, 2 t. Frihandsteckning: perspektivisk teckning jåmte utfbrligare skuggning och fårg- 
låggning i olika manér efter enskilda fbremål eller mindre grupper av sådana; akva- 
rellmålning; pennteckning i tusch. Linearritning; kortfattad oversikt av skugglårans 
grunder i sammanhang med några enkla rit- och laveringsovningar; fria tillåmpnings- 
ovningar.

Ring IV, 2 t. Frihandsteckning: ovningar av samma art som i nårmast foregående ring samt 
dessutom for mera forsigkomna lårjungar uppgifter, som avse fortsatta studier. Line
arritning: kortfattad oversikt av perspektivlårans grunder jåmte ritning efter foremål 
ur verkligheten.

Frivillig teckning
har ågt rum två timmar i veckan. Antalet dåri deltagande lårjungar utgjorde under hbstter- 
minen 43 och under vårterminen 34. Under den frivilliga teckningen hava lårjungarne sys- 
selsatts som under de obligatoriska teckningstimmarna. — Edstrom.

8. Undervisningen i sång och instrumentalmusik.

A) Musikens teori och sång.
Sångklass 1 (lårjungar i klass 1). Torsd. 9,50 — 10,35 och fred. 12—12,45. Elementarsång: 

allmån musikteori, tonbildnings-, tontråffnings- och taktbvningar. Korsång: styc
ken ur “Normalsångbok" av C. J. Berg m. fl.; koraler.

„ 2 (lårjungar i kl. 2). Torsd. 12—12,45 och lord. 1,50—2,35. Elementar- och kor
sång lika med sångklass 1.

„ 3 (lårjungar i kl. 3, 4 o. 5). Tisd., onsd. och lord. 2,45 —3,30. Elementarsång lika
med sångklass 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, 11, III och IV). Torsd. 2,45—3,30. Korsång lika
med foreg.

Sångklasserna 1 och 2 utgora den lågre kbravdelningen, sångklasserna 3 och 4 den hbgre.

B) Instrumentalmusik •
har ovats tisd. och fred. 5.so—7. Undervisning har meddelats i violin-, piano- och orgelspel- 
ning. Foljande arbeten ha anvånts: Hennings violinskola, Etuder av Kayser, Hirsch’s bi
bliotek for violinister, Bocklets pianoskola, Czerny’s étuder, Sonatiner, samlade och utgivna av 
Kleinmichel, Lunds orgelskola, orgelalbum av Hågg, Lagergrens orgelskola m. m. Vid sam- 
spelning har forekommit inovning av stycken for piano, orgel, violiner och violoncelle.
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9. Undervisningen i gymnastik och vapenovning.
A) Gymnastik och faktning.

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 12 102 76 45 66 57 10 22 33 204

Vårterminen 13 103 74 45 63 57 12 20 36 206

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

lårjungarna i ring IV.
Svagavdelningen har varit delad på en, I på 5 och de ovriga gymnastikavdelningarna 

på sex troppar.
Från deltagande i gymnastikovningarna ha under hostterminen varit befriade 27 och 

under vårterminen 29 lårjungar.
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Tabellarisk uppgift å antalet lårjungar, som på grund av nedanstående orsaker icke del- 
tagit i de ordnade kroppsbvningarna eller hånvisats till sårskild avdelning eller rote for sva- 
gare lårjungar.

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

S j u k d o m a r

H
ela

Termin, klasser och ringar

I syn- och horsel
organ

 erna

1 nervsystem
et

I cirkulationsorga- 
; 

nerna

I andedråktsorga- 
nerna

I m
atsm

åltnings- 
organerna

I urin- och 
kons- 

organerna

I rorelseorganerna 
och bensystem

et

M
edfodd m

issbild- 
______ ning

Tarm
bråck

A
llm

ån svaghet
A

ndra sjukdom
ar

Sum
m

a

A
ndra orsaker

Sum
m

a

antalet nårvarande 
lårjungar

Vårterminen 1912.

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

— — 1
8 3

—
2

2
5

—

1 l

— 2
2

9
20

— 9
20

115
88

Summa
Hånvisade till svagavdelning 

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

—
1

9

2

3

1 1
1

2

2

7

3
2

— 4

5
1

—

4

2

29

17
5 1

29

17
6

203

Summa

Hostterminen 1912.

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

—

1 2

9

1

4

2

z

2

1

5

3
3 -

6

4
1

—

3

1
1

22

8
19

1 23

8
19

109
95

Summa
Hånvisade till svagavdelning 

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

— —

9 4 1

1
1

6

3 —

5

3

2

2

27

9
1

—

27

9
1

204

Summa — - _ — — 2 3 . — 3 2 10 — 10

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

Antalet av i gymnastiksbvningarna icke deltagande lårjungar har under vårterminen okats 
med 2 och under hbstterminen minskats med 2.

Antalet av till svagavdelning eller svagrote hånvisade lårjungar har under vårterminen 
bkats med 3 och under hbstterminen minskats med 13.

De olika arterna av fail under rubriken “andra sjukdomar“ åro: under vårterminen for 
icke deltagande: blodbrist 3, skrofler 1, samt for till svagrote hånvisade: blodbrist 3; — under 
hbstterminen for icke deltagande: blodbrist 1, skrofler 1, samt for till svagrote hånvisade: 
blodbrist 2.
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De allmånast forekommande fallen under rubriken “andra orsaker" åro: under vårter
minen for till svagrote hånvisade: mindre forsigkommen 1.

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

Mån dag I gymn.-avdeln. II gymn.-avdeln. III gymn.-avdeln. Svagavdeln.
Tisdag — — — — 1 „ „ I fåkt-avdeln. II fåkt-avdeln.
Onsdag — — — — 11 „ „ III gymn.-avdeln. Svagavdeln.
Torsdag I gymn.-avdeln. III „ „ II „
Fredag --  — — -- I fåkt-avdeln. 11 fåkt-avdeln.
Lordag — — — — II „ „ — — — — III gymn.-avdeln.

1. Under vintermånaderna har i regel 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, II och III ringar samt klass 6 varit uppdelade 
i 2 fåktavdelningar, som vardera dvats 2 timmar i veckan. Undantag hårifrån har gjorts den 
tid på hosten, då skjututbildningsovningarna pågått, varunder någon fåktning ej forekommit. 
Den lågre avdelningen, ring I och klass 6, har genomgått det omedelbara enkla antallet i for
ening med marscher samt en del av det medelbara. Den hogre avdelningen, ring II och III, 
har genomgått det omedelbara sammansatta och en del av det medelbara anfallet i 3 vapen- 
rorelser i forening med marscher, varjåmte fri kontrafåktning ovats av de mer forsigkomna.

3. Gymnastikovningarna med klass 6 och ringarna I, II, II! och IV voro under hostter
minens skjututbildningsovningar instållda.

4. Ovningarnas inflytande på lårjungarnas kroppsutveckling och hålsotillstånd har 
varit gott.

Vånersborg i april 1913.
A. T. Warodell.

Gymnastiklårare.

B) Skjututbildningsovningar.
Redogorelse over skjututbildningsovningarna år 1912.
a) Ovningarna togo sin borjan måndagen den 26 augusti och avslutades onsdagen den 

11 september.
Tidsfordelningen har varit foljande:

I II III IV

Skiutnincr................................................................................ 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 stundom ovats i befålsfbring.
c) Under ovningarna har i regel varje ring utgjort en ovningsavdelning, och har antalet 

elever i ovningsavdelningarna I—IV varit respektive 27, 16, 18 och 16, varjåmte 7 tiilhort sår
skilda avdelningen.

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

d) Ovningarna hava letts av undertecknad.
e) Som underbefål hava till ovningarna varit kommenderade 4 distinktionskorpraler från 

Kungl. Våstgbta regemente.
f) Ovningarna inspekterades den 6 sept. av chefen for Kungl. Våstgota regemente 

overste E. Werner.
Eleverna hava vinnlagt sig om ovningarna, vilket bland annat visat sig i ett synnerligen 

gott skjutresultat.
Vånersborg den 12 september 1912.

G. H. Alner.
Løjtnant.

Ledare av skjututbildningsovningarna.

B. Lårarna.
10. Lårarnas tjånsteåligganden under hostterminen 1912.

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

„ i L. III ............... ..........
Latinska skripta i L. III och L.

Lektor ,S. Tessing:
Latin i L. I ..............................
Grekiska i L. III ......................

6 t.
6 t. 
IV.

6 t.
7 t.

12 t.

Morgonbon 3 dagar i veckan och skolguds- 
tjånst 1 gång varannan månad.

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

i R. III....................... 2 „
„ il ..............................  3 „

Franska i IV ............................ 4 „
„ i L. IV..............7

Lektor E. M. Haller:

t. 20 t. „ i HI .......................... 4 „
i II.............................. 4 „ 21 t.

Kristendom i IV ......................
i HI ......................
i II..........................
il..........................
i 4..........................

» i 3..........................
Modersmålet i III ......................
Filosofi i IV ..............................

2
2
2
2
2
3
3
1

t.

n 

n

Engelska skripta i R. IV, R. III och 
Klassforeståndare i R. IV.

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

i 111............................... 3 „
„ i II............................... 3 „
„ i 1 ............................... 3 „

R. I.

„ i HI .................... • • .....
Svenska skripta i III.
Klassforeståndare i III.

1 18 t. „ i 6 ............................ 4 „
Geografi i I ............................. 2 „

„ i 6............................. 2 „ 20 t.
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Lektor N. Berner:
Modersmålet i II ....

„ i 6 ...
Tyska i IV ..........  

„ i HI..............
„ i II................
„ i 6 ...............
„ i 5 .............

................. 2

................. 3

................. 2

................ 2

................. 2

................. 3

................. 4

t.

n 181.
Svenska skripta i II och 6.
Tyska skripta i IV, III, II, 6 och 

Klassforeståndare i IL

Lektor E. G. Bolinder:
Matematik i R. IV ................... 6

i R. I....................... 7
Fysik i R. IV ...................  3

„ i L. III ................... 2
„ i L. II....................... 1

il .......................... 3
,, i 6 .......................... 2

5.

t.

24 t.
Matematiska skripta i R IV och 
Fysikaliska skripta i R. IV.

Klassforeståndare i I.

R. I.

Adjunkt K. Ewerth: 
Modersmålet i 4 .................... 4 t.
Tyska i I ....................... 2 „

„ i 4 ....................... 4 „
„ 13... .................. 6 „

Latin i II .......................  6 „
Svenska skripta i 4.
Tyska skripta i I och 4.
Latinska skripta i IL

Klassforeståndare i 4.

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

i 5........................... 2 „
„ i 2........................... 3 „
„ il........................... 3 „

Modersmålet i 2 ..................... 5 „
Tyska i 2 ..................... 6 „
Historia i 2 ......................  3 „

Klassforeståndare i 2.

22 t.

24 t.

Morgenbon 3 dagar i veckan och skolguds- 
tjånst 1 gång varannan månad.

Adjunkt ÅL /. F. Sjogren:
Biologi i IV..............................  1 t.

„ i IH ............................. 2 „
„ i II ............................  2 „
„ i I.................................. 1 „
„ i 6 ............................  2 „
„ i 5 ............................. 2 „
„ i 4 ............................  1 „

Kemi i R. IV ......................... 2 „
„ i R. III........................... 2 „

„ i 6 ............................... 1 „
„ i 5 ............................... 2^, 221.

Granskning av herbarier; frivilliga labora- 
tioner i R. III.

Adjunkt H. G. Wendbladh:
Modersmålet i IV...................... 3 t.

il ...................... 3 „
» i 5 ........................ 3 „

Historia i 5 ........................ 3 ,,
„ id ........................ 3 „

Geografi i II........................  1 ,,
„ i 5 ........................ 2 „
„ i 4 ........................ 2 „
„ i 3 ........................ 2 „
„ i 2 ...........  2^, 24 t.

Svenska skripta i IV, I och 5.
Klassforeståndare i 5.

Adjunkt F. P. E. Mannfelt: 
Modersmålet i 1 ...................... 5 t.
Tyska i 1 ...................... 6 „
Engelska i L. IV........................  2 ,,

i L. III ........................ 2 „
„ i II.............................. 3 „

Franska i 6.............................. 2 „
Historia i 1 .............................. 2 ,,
Geografi i 1.............................. 2 ,,
Engelska skripta i R. IL

Klassforeståndare i 1.

24 t.

Adjunkt D. Martin:
Matematik i L. IV .................. 5 t.
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Matematik i R. III ...................  6 t.
„ i R- II...................... 6 „

Fysik i L. IV .................... 2 „
„ i R. IH .................... 4 „
„ i R. II.......... ...........  2 „ = 25 t.

Matematiska skripta i R. III, R. II och L. IV. 
Fysikaliska skripta i R. 111.

Klassforeståndare i L. IV.

Adjunkt K. A. Rosén:
Matematik i L. I ....................... 5 t.

„ i 3 ........................... 5 „
„ i 2 ........................... 5 „
„ i 1 ........................... 4 „

Biologi i 3 ........................... 2 „
„ i 2 ........................... 2 „
„ il .......................... 2 „ 25 t.

Matematiska skripta i L. I.
Klassforeståndare i 3.

Adjunkt H. Fahlstrom:
Matematik i L. III ................... 4 t.

„ i L. II ...................... 4 „
„ i 6 .......................... 5 ,,
„ i 5 .......................... 4 „

Matematik i 4 .......................... 5 t.
Fysik i 5 .......................... 1 „

„ i 4 ..................... .... 2 „ = 25 L
Matematiska skripta i L. II och L. III.

Klassforeståndare i 6.

vik. Adjunkt H. Rånge. 
Modersmålet i 3 ........................ 6 t.
Engelska i 6 ........................ 4 ,,

„ i 5 ........................ 5 „
„ i 4 ........................ 5 „

Franska i 5 ........................ 2 „
Historia i 3 ........................ 3 ,, 25 t.
Engelska skripta i 6.

Teckningslårare A. Kr. Edstrom: 
teckning ............................... 20 t.
vålskrivning.............................. 5 ,, 25 t.

Musiklårare E. N. Ullman: 
musikens teori och sång...........  8 t.
instrumentalmusik....................... 4 ,, 12 t.

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

Under vårterminen hava lårarna haft samma tjånsteåliggande som under hestterminen.

11. Tjånstledighet har åtnjutits:
av adjunkt von Sydow under hela låsåret for sjukdom.
av lektor G. Blomgren från 7 oktober till hostterminens slut samt från och med den 10 t. o. 

m. den 17 januari och från och med den 28 februari t. o. m. den 9 mårs på grund av 
sjukdom.

av lektor E. Haller från den 29 augusti från morgonbonerna på grund av sjukdom.

12. Forordnade hava varit:
fil. kand. H. Rånge såsom vikarie for adjunkt von Sydow under hela låsåret.
adjunkt G. Wendbladh såsom vikarie for lektor Blomgren under hbstterminen från den 7 

oktober och under vårterminen från och med den 10 t. o. m. den 17 januari.
pastor C. T. Strandell såsom vikarie for lektor E. Haller med skyldighet att forråtta morgon- 

bbn 3 dagar i veckan under hela låsåret.
lektorerna Tessing och Berner samt adjunkterna Fahlstrom, Wendbladh, Martin och Rosén 

såsom gemensamma vikarier for adjunkt Wendbladh under den tid han vikarierat for 
lektor Blomgren.
Såsom timlårare i matematik med respektive 2 och 3 timmars undervisningsskyldighet 

hava lektor E. G. Bolinder och adjunkt D. Martin varit fbrordnade under hela låsåret.
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13. En lektorsbefattning i matematik och fysik tilltråddes den 1 juni 1912 av Fil. D:r 
Erik Gunnar Bolinder, vilken om sig låmnat nedanstående biografiska uppgifter:

Erik Gunnar Bolinder ar fodd den 14 juni 1884 i Håtuna forsamling av Upsala lån. Foraldrar: lantbruka- 
ren Gustaf Emanuel Bolinder och hans hustru Anna Carolina Lindewall. Avlade mogenhetsexamen vid hogre real- 
låroverket på Norrmalm i Stockholm den 16 maj 1902. Inskrevs som student vid universitetet i Upsala hosttermi
nen samma år. Fil. kand.-examen den 14 dec. 1904. Kompletterade samma examen den 27 maj 1905. Fil. lic.- 
examen den 31 jan. 1908. Sårskild prdvning i antropologi och logik den 15 sept. 1908. Disputerade for filosofisk dok
torsgrad den 5 maj 1909 och promoverades samma år. Genomgick provårskurs vid Upsala h. allm. låroverk ht. 
1909 och vt. 1910. Tjånstgjorde som vik. adjunkt vid Gavle h. allm. låroverk 15 maj—4 juni 1908; som vik. 
adjunkt (med partiel! tjånstgoring) vid Upsala h. allm. låroverk vt. 1910; som extralårare vid samma låroverk 
låsåren 1910—1912. Utnåmndes den 31 maj 1912 till lektor i matematik cch fysik vid h. allm. låroverket i 
Vånersborg.

Resor: Till Frankrike sommaren 1910, till Tyskland sommaren 1912.
Skrift: Uber die Strukturverhåltnisse bei einer besonderen Klasse vollkommener Gruppen, Upsala 1909 

(gradualavh.).

Teckningslårarebefattningen vid låroverket tilltråddes den 1 juli 1912 av Froken Anna 
Kristina Edstrom, vilken om sig låmnat nedanstående biografiska uppgifter:

Anna Kristina Edstrom år fodd den 23 juli 1875 i Ytterlånnås, Westernorrlands lån. Foraldrar: Bruksfor- 
valtaren Oskar Edstrom och Jenny Afzelius.

Avlade teckningslårareexamen i Stockholm den 31 maj 1902. Vik. teckningslår. vid folkskollårarinnesemi- 
nariet och tekniska aftonskolan i Falun låsåret 1902—1903. Vik. eller bitrådande teckningslår. vid. h. allm. lå
roverket i Falun 3—27 sept. 1902, låsåret 1903—04, h. t. 1904 och h. t. 1905. Teckningslår. vid elementarlåro- 
verket for fiickor i Falun 1902 t. o. m. hostterm. 1905, vid Risbergska skolan i Orebro v. t. 1906, vid h. allm. 
låroverket i Orebro 1 april—30 maj 1906 (bitr. teckningslår.), vid elementarlåroverket for fiickor och tekniska 
aftonskolan i Hernosand låsåren 1906—1912. Utnåmndes den 28 maj 1912 till teckningslårare vid h. allm. låro
verket i Vånersborg.

Studieresa: Till Tyskland 15 aug.—-20 sept. 1911 {or studier vid tekniska skolor.

14. Den 1 Maj detta år voro samtliga tjånster vid låroverket besatta med ordinarie 
innehavare.
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C. Lårjungarna.
15. De nårvarande lårjungarnas antal.

Klasser 
och 

ringar

Hostterminen 1912 Vårterminen 1913

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

15
19
21
29
22

3
12
12
12
14

__

11
14

6
6

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 ™

15
19
21
29
22

3
23
26
21
25

15
20
21
29
22

3
11
13
12
14

12
14

6
6

3
5

15
20
21
29
22
3

23
27
21
25

Summa 109 50 ■ 37 8 204 110 50 38 8 206
Frånvarande var dessutom under hela lasåret 1 lårjunge i 2 klassen.

16. —

17. —

18. 1 den frivilliga undervisningen i franska hava deltagit: under hostterminen 8 lår
jungar i klass 5 och 3 lårjungar i klass 6; under vårterminen 8 lårjungar i klass 5 och 3 
lårjungar i klass 6.
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19. Antalet av i teckning, i musik samt i gymnastik och skjututbildningsovningar un- 
dervisade lårjungar hostterminen 1912.

Klasser och ringar
Når- 

varande 
lårjungar

Teckning Musik Gymnastik och 
skj.-utb.-ovningar

Lårjungar, som del- 
tagit i

Lårjungar, som un- 
dervisats i

Lårjungar. som del- 
tagit i

1 
obligatorisk 

teckning

frivillig teck
ning 

och 
dårjåm

te 
obligatorisk

m
usikens 

teori och 
sång

instrum
ental

m
usik

gym
nastik och 

fåktning

skjututbild
nings

ovningar

1 ........................ 15 15 6 15 5 13 —
2 ......................... 19 19 8 16 8 18 —
3 ........................ 21 21 4 13 7 20 —
4 ........................ 29 29 14 15 4 26 —
5 ........................ 22 22 6 11 5 22 —
6 ......................... 3 3 — 1 — 3 3
I ...................... 23 23 2 9 3 19 20
11 ........................ 26 26 5 7 20 22
III ........................ 21 16 — 8 1 17 17
IV........................ 25 15 3 9 2 20 22

Realskolan ......... 109 109 38 71 29 102 3
Realgymnasiet..... ................... 50 44 3 13 5 39 43
Latingymnasiet ................... 45 36 2 18 8 37 38

Summa 204 189 43 102 42 178 84

20. LJppgift å det antal åmnen, i vilka hemlåxor for varje dag blivit lårjungarna fore- 
satta, och på den tid hemarbetena i medeltal dagligen kråva enligt lårjungarnas egna upp- 
gifter.

Klass eller ring.............. 1 2 3 4 5 6 I 11 III R. IV L. IV

Antalet åmnen .............. 1—2 2 2-3 2—3 3 3- 4 4 4 4 4—5 4—5

Overlåsningstid.............. 28 m. 31 m. 40 m. 1 t.
10 m.

1 t.
4 m.

2 t.
9 m.

1 t.
48 m. 3 t 3 t.

20 m-
3 t.

57 m.
4 t.

37 m.
Tid for skriftligt hem- 

arbete..................— — 35 m. 1 t.
40 m.

2 t.
30 m.

3 t.
50 m.

4 t.
30 m. 4 t.

____ i
Till måndagarna hava l:a, 2:a, 3:e och 4:e klasserna haft låxfritt, 5:e klassen 1 låxa.
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21. Lårjungarnas kroppsbyggnad och allmanna halsotillstånd.

A. Tabellarisk uppgift over lårjungarnas kroppsbyggrtad och allmanna halsotillstånd 
samt over antalet ndrsynta och dova.

a) Vårterminen 1912.

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

Klasser och 
ringar

Antal 
lår

jungar

Medel-
Lidande 

av bleksot
Ofta be- 

svårade av 
huvudvårk

Nårsyn th etsgrad
Lidande 

av 
dovhetålder långd 

cm.
vikt 
kS-

svarade av 
nåsblod Under 

3 D. 3—6 D. Over
6 D.

Summa 
nårsynta

1................. 16 11,G 1 — 2 — 2 —
2 ................. 23 11,'.. — — — — — — —
3 ................. 27 13,4 3 — 2 — — 2 2
4 ................. 21 14,2 2 — 2 — — 2 1
5 ................
A

24
A

15,2 4 — 4 — — 4 —

0 .................
I .................

4
25

i /,0 
16,o 2 2 1 1 — 2 —

II................. 21 17/ — 1 3 — — 3 —

III................. 27 19/ 1 1 6 1 — 7 1
IV ............. 15 19,2 1 — 3 — 3 —

Summa 203 14 4 23 2 — 25 4

b) Hostterminen 1912.

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

1 ................. 15 9,7 137,s 31,i — — 1 — 1 —
2 ................. 19 11.3 141/ 31,9 — — 2 — 2 —
3 ................. 21 11,9 147/ 38/ — — — — — —
4 ................. 29 13,4 152,5 4O,o 1 — 2 — 2 2
5 ................. 22 14,1 157/ 46,9 2 — 2 — 2 1
6 ................. 3 16,3 166,7 54,8 — — — — — —
1 ................. 23 15,5 167,9 54,7 1 — 4 — 4 —
Il .................. 26 15,8 167,4 54,8 3 2 1 1 2 —
III................. 21 17,9 175,4 63,5 — 3 3 — 3 —
IV ............. 25 18,9 175,g 65,i 1 — 6 — 6 1

Summa 204 — — 8 5 21 1 22 4
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B. Tabellarisk uppgift å antalet sjuka och sjukdomar bland lårjungarna. 
a) Vårterminen 1912.

1 2 3 4 5 6 7

z T3 c'
Sjukdomar

rvarande 
irjungar

Sjuka 
ersoner

ZT Q- O 5 cn 
£

C zr Q- 
p oo 
s

D
oda Anmårkningar

III 6. Scarlatina ................................. 203 2 2 102
III 16. Infiuensa epidem...................... 12 12 60
„ 17. Pertussis .................................. 3 3 109
„ 18. Diphteria .................................. 1 1 20

1 XII 160. a. Pleuritis acut..................... 1 1 39
„ 162. a. Bronchitis acut................. 8 8 49

XIII 174. Angina tonsillaris.............. 10 10 33
„ 181. a. Colitis acut...................... 1 1 11
„ 182. Appendicitis ...................... 1 1 7
„ 194. Icterus catarrhalis .............. 1 1 8

XIV 199 Nephritis acut..................... 1 1 20
XVI 244. a. Rheum. art. acut-.......... 3 5 45
XIX 295. Contusio anticruris .......... 1 1 2

„ 296. Vulnus incisiv. pedis.......... 1 1 9
„ „ Vulnus sclopet. pedis ...... 1 1 6

Summa 203 47 49 520

b) Hostterminen 1912.

1 2 3 4 5 6 7

III 6. Influensa epidem........................ 204 7 7 42
V 41- Anæmia .................................. 1 1 5
IX 97. a. Coniunctivitis catarrhalis ... 1 1 8
X 138. a. Otitis med. acut................ 1 1 16
XII 160. a. Pleuritis acut.................... 1 1 28
„ 162. a. Bronchitis acut................ 5 5 37

XIII 174 Angina tonsillaris .............. 14 15 100
„ 177. a. Gastritis acut.................. 3 3 20
„ 181. a. Enteritis acut................... 2 2 12
„ 182. Appendicitis ...................... 1 1 4

XVI 239. a. Rheum. muscul. acut ... 1 1 3
„ 251. Gonitis traumat.................. 1 X 11

XVII 254. Herpes zoster .................. 1 1 6 1

XVII 268. Abscessus cutis .............. 2 4 11
XIX 295. Contusio pedis .................. 1 1 3

„ 296. Vulnus lacerat. pedis ....... 1 1 28
Summa 204 43 46 334
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22.

23. Av under låsåret inskrivna 30 lårjungar hava forut bevistat låroverk, nåmi. senast:
folkskola ..................................................................... 13
allmånt låroverk ......................................................... 6
enskilt „   8
samt endast undervisats i hemmen .............................. 3

Summa 30

24. A. Forteckning over de lårjungar, som efter att hava genomgått låroverkets fjårde 
ring under kalenderåret 1912 avlagt studentexamen.

a) Under vårterminen:

Realister:

Olof Alfred Bergqvist............................................................  
Nils Erik Carlstrom ............................................................. 
Carl Gunnar Hæger .............................................................  
Gustaf Artur Johansson ..................................................... 
Gustaf Johannes Sårner......................................................... 
Erik G:son Tham....................................................................  
Lars Harry Alban Thernstrom.............................................  
Sten Torbjorn Wikland ......................................................... 
Karl Martin Helge Wikstrom .............................................  
Kurt Harry Wolgast .............................................................

Icke-greker:
Nils Andreas Andersson .....................................................
Johan August Båckner .........................................................
August Valentin Granqvist .................................................
Olof Gunnar Hagbom .........................................................

Grek:
Lars Anton Jonsson .............................................................

till universitet.
„ handelsinstitut.
,, tekniska hogskolan.
„ veterinårinstitutet.
„ handelsinstitut.
,, militårskola.
,, tekniska hogskolan.
„ militårskola.
„ d:o.
„ handelsinstitut.

,, universitet.
,, d:o
„ tandlåkareinstitutet.
„ universitet.

» d:o

b) Under hostterminen ingen.

B. Forteckning over de lårjungar, som efter att hava genomgått låroverkets sjåtte klass 
under kalenderåret 1912 avlagt godkånd realskolexamen.

a) Under vårterminen:
Gosta Brynolf Bergmark i
Sten Sigge Olof Hellstrand l , ... r.,.„ , , , ,.. , , , . . ,, / utan uppgitt om tulamnaa levnaasbana.Karl Gustaf Adolf Nordstrom^
Axel Gustaf Olof Ohlson '

b) Under hostterminen ingen.
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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 1912.

a) Under vårterminen och dårpå foljande mellantermin:
Ring III.

Viktor Julius Sylwan .............................................
Ring II.

Harry Ludvig August Schagerstrom ......................
Klass 5.

Karl Harry Engelbrecht .........................................
Klass 4.

Karl Gustaf Blomberg .............................................
Klass 3.

Erik Adolf Hallberg.................................................
Klass 1.

Axel Ivar Josias Bergman .....................................

till enskilda studier.

„ annat allmånt låroverk.

„ D:o.

„ D:o.

„ praktisk verksamhet.

utan att uppgift låmnats.

b) Under hostterminen och dårpå foljande mellantermin: 
Klass 4.

Carl Yngve Zimmerman .........................................  utan att uppgift låmnats.

26. Under sist forflutna kalenderåret hava till lårjungarna utdelats såsom 
stipendier ........................................................................... 1,870,oo
premier ........................................................................................ 231,75
understod .................................................................................... — —

Summa kr. 2,101,75

27. Uppgift angående under låsåret 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.

26
8

170

27
16

163
Summa nårvarande lårjungar 

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

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

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

204

59
62

5
8

70

206

58
61*)

4
8

75
Summa nårvarande lårjungar 204 206

*) En i katalogen såsom nårvarande upptagen lårjunge avgick den 15 mårs och erlade ingen terminsavgift 
till statsverket.
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Avgiften till Ijus- och vedkassan har under låsåret utgjort kr. 12, som under hosttermi- 
nen erlades av 204 lårjungar och under vårterminen av 206; avgiften till biblioteks- och ma- 
terielkassan har under låsåret varit 7 kronor.

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

har under låsåret vunnit foljande tillokning:

a) genom gåvor:
Från vederborande åmbetsverk: Bidrag till Sveriges officiella statistik:
A) Befolkningsstatistik. Ny foljd I—II; H) Kungl. Maj:ts befallningshavandes fem- 

årsberåttelse. Ny f. X, for åren 1901—1905 jåmte sammandrag; K) Hålso- och sjukvården 
1910; L) Statens jårnvågstrafik. — Allmån svensk jårnvågsstatistik for år 1909; N) Jord- 
bruk och boskapsskotsel 1911; P) Undervisningsvåsendet: statens allm. låroverk for gossar 
1909—1910; — Folkskolorna 1910; Q) Statens domåner: Skogsvåsendet 1910; U) Kom
munernas fattigvård och finanser 1910—1911; X) Avlonings- och pensionsstatistik I: 9.j

Sveriges officiella statistik: Ut- och invandring 1911; Bergshandtering 1911; Handel 
1911; Telegraf och telefon 1911; Hålso- och sjukvården vid marinen x/10 1911—3% 1912; 
Postverket 1911; Årsvåxten 1912; Landtmåteri 1911; Riksdagsmannavalen 1909—1911; 
Landstingsmannavalen 1912; Postsparbanken 1911; Riksfbrsåkringsanstalten 1911; Fångvår- 
den 1911; Sjbfart 1911; Statens jårnvågar 1911.

Statistiska meddelanden: Dbdlighets- och livslångdstabelier 1816—1910; Statens ut- 
arrenderade domåner 1910—1911; Jårnvågsstatistiska meddelanden 1912: 1—12, 1913:1—2.

Från Kungl. Overstyrelsen for rikets allmånna låroverk: Overstyrelsens årsberåttelse 
1911—1912; Meddelanden från svenska riksarkivet I: 22—27; Gamla svenska ståder h. 3; 
Baltzer, Några av de viktigaste hållristningarna; Melander, Avhandlingar och uppsatser i års- 
redog. 1858—1882; Svensk natur 1912; Kungl. Tekniska hbgskolans i Stockholm program 
1911—1912.

Från Kungl. Vetenskapsakademien: Handlingar, Bd 47: 2—11, 48: 1—7, 49: 1—10, 
50: 1; Å.rsbok 1912; Arkiv for zoologi, Bd. 7: 2—4; Arkiv for botanik. Bd. 11: 1—4, 12: 
1—2; Arkiv for matematik, astronomi och fysik, Bd. 7: 3—4, 8: 1—2; Arkiv for kemi, mi
neralogi och geologi, Bd. 4: 3—5; Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1911; Meddelanden 
från Kungl. Vet. ak:s Nobelinstitut, Bd. 2: 2; Les Prix Nobel En 1911; Lefnadsteckningar, Bd. 
4: 5; Berzelii bref I: 1—2; Svedenborgii Itineraria 1710—1739; Svedenborg as a scientist 
Svedenborg as a geologist. .

Från Universitetsbibi. i Upsala: Accessionskatalog 1911.
Från Våstgota nation i Upsala: Universitetskataloger, akad. avhandlingar och akade

miskt tryck.
Från Våstgota nation i Lund: Universitetskataloger.
Från Stockholms hogskola: Kataloger och program.
Från Goteborgs hogskola: Redogorelse 1911—1912.
Från Alvsborgs låns folkhogskola : Redogorelse 1911—1912.
Från Stiftelsen Lundsbergs skola: Lundsbergs skola 1912, Festskrift.
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Från Staten: Nordiskt idrottslif 1912; Ny tidning for idrott 1912; Svensk forfattnings- 
samling 1912; Folkundervisningskommitténs betånkande IL

Från TF. Billes forlag: Black, The Magic Ink; Collins, After Dark; Elfstrand, English 
Grammar, 16 ed.; Elfstrand, Engelsk låsebok for real- och samskolor: Gahm och Lauritzen, 
Tyska diktér; Heumann, Låtta stycken for overs, till tyska; Lindqvist, Svenska råttskrivnings- 
ovningar.

Från A. Bonniers forlag: Hedin, Från pol till pol.
Från J. Beckmans forlag: Asperén och Damm, Lårobok i råkning, sen. delen.
Från A. V. Carlsons forlag: Collin, Algebra, sen. delen.
Från C. E. Fritzes forlag: Rydfors, Allmån historia; Bolin, Jordbruksbok for pojkar; 

Rodhe-Abshagen, Deutsches Alltagsleben, Fork. uppl. I; Tysk elementarbok, 3 uppl. jåmte 
Ordforteckning och Tysk Ijudskrift.

Från A- B. Ljus forlag: Hallendorff, Vårt folks historia. 3 uppl.
Från A. B. Normans forlag: Lovgren-Levin, Kyrkohistoria. 10 uppl.
Från P. A. Norstedt och Soners forlag: Bergstrbm, Luthers lilla katekes; Bergqvist 

och Herner, Bibliska Beråttelser I; Lonroth, Bibliska gestalter II; Johansson, Bibliska beråt- 
telser; Stave, Nya testamentets bocker; Ljungqvist, Logik; Hildebrand och Grimberg, Ur 
kållorna till Sveriges historia II; Odhner-Vestman, Lårob. i fåderneslandets historia f. real- 
skolor I. 19 uppl.; Fagerlund och Ronnholm, Geografisk skolatlas; Såtherstrand, Tyska skriv- 
regler III; Sudermann, Frau Sorge; Meyer, Gustav Adolfs Page; Ernst och Johnson, Ny- 
borjarbok i franska med Ordlista; London, Selections, ed. Reinius; Dickens, The Pickwick 
Papers; Hellsten, Exper. fysik och astronomi; Malmborg, Fysiska forsbk och laborationsupp- 
gifter: Lagergren, Plangeometri; Stereometri; Båckstrom, Kvadratrbtter; Almqvist och Bolin, 
Handledning i våxtundersokning; Wallengren och Hennig, Lårobok i biologi. Zoologi IV; 
Moll, Lårobok i kemi I; Lohmander och Scheele, Lårobok i kemi; Steffen, Englands litteratur; 
Rebbe, Svensk språklåra.

Från redaktionen, utgivaren eller forfattaren: Tidskrift for schack; Schackforbundets 
sjåtte kongress 1912; Tidskrift for gymnastik 1912; Tenow, Våra anor; Hogstrom, Ling och 
gymnastiken; Hallgren, Lårobok i råkning; Bjorstedt, Skrivkonstens hygien; Hasselgren, Ung
domen och naturvetenskapen.

Av Kyrkoherden P. E. Lindeberg: Noel, E., Brumaire; de Grouchy. Memoires du 
Jourdan; Bertin, La Campagne de 1812, 1813, 1814; Clemens Epistel, Irving, Alhambra, Edr, 
Mormonismens historia (i 1 bd.); Ekman, Nattvarden, Ashworth, Enkla beråttelser, Eko från 
flydda dagar m. m. (i 1 bd.).

b) Genom inkop:
Nordisk Familjebok, Bd. 17, 18; Svenska akademiens ordbok, h. 46, 47; Skrifter, ut- 

gifna af svenska litteratursållskapet: Samlaren, årg. 33; Svenskt anonym- och pseudonym- 
lexikon, h. XVII; Lejonkulans dramer V; Visbocker VII: 1, Svenska forfattare, utgifna af 
Svenska Vitterhetssamfundet I, 2; II, 2; III, 2, 1; V, 1; Noreen, Vårt språk, Bd. V. 6 (h. 18); 
Sverige, geografisk-topografisk-statistisk beskrivning, h. 40, 42, 43; Poetisk kalender 1816, 
1818; Bergstrom, Fråmmande lyror; Geijer, Litteraturbladet 1838; Geijer, Svar till prof. Fryxell; 
Ahnfelt, Veridslitteraturens historia I—II; Steffen, Oversikt av svenska litteraturen V, 10 ex.; 
Herrman, Deutsche Aufsåtze I—II; Liliencron, Zehn Novellen, 5 ex.; Schiick, Rom. En van
dring genom seklerna; Homeros Iliad I—II, ofv. af Lagerlof; Svensk rikskalender 1913; Lind
blom, Decimal intresseråkning; Ord och Bild, årg. 1895—1899.
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2. Lår jungebiblioteket.
Till lårjungebiblioteket, som vårdats av adjunkt Wendbladh, hava såsom gåvor over- 

låmnats:
av lårjungen i klass 2 D. Breum: Quint, Lilla Sessan;
„ „ „ 2 J. Carlberg: Topelius, Låsning for barn V;
„ „ „ IV Hj. Larson; Brising, Olympiska spelen i det gamla Grekland;
„ Adjunkt Sjogren: Bolsche, Månniskans hårstamning; Philip, Den moderna kemiens 

roman;
Av Rektor Mellén: Ramberg, Bland svarta, gula och roda; Scharling, Noddebo pråst- 

gård; Riverton, Morkrets roster; Mari Mihi, Signy; Siwertz, Målarpirater; de Geer, Minnen I; 
Dahlgren, Lotten, Ransåter; Pihl, Bilder från Egypten 1—II; Bergman och Svensén, Ur fol
kens historia I—II; Hojer, Från franska revolutionens dagar; G. Bjorlin, Fordomdags I—II; 
Tregder, Den græske Kunsts Historie; Den græske og latinske Litteraturhistorie; Lyth, Det 
homeriska Grekland; Det republikanska Rom; Svensk stilistik i exempel; Bonniers Månads- 
håften, årg. 1907—1910;

Av Svenska turistforeningen: Årsskrift 1912;
Av okånd givare: Sjogren, Låsebok i Svenska historien I—II.
Dessutom har inkopts: Wallis m. fl., Illustrerad verldshistoria I—VI; Schiick, Hufvud- 

dragen af den medeltida kulturens historia; Erdmann, E G. Geijer; Jågerskibld, Om spel 
och parningslekar bland djuren; Skottsberg, Båtfårder och vildmarksridter; Janson, Romaner 
och noveller I—III; Ewald, Cecilia Jakobsdotter; Ebers, Per Aspera; Uarda; Josua; Serapis; 
Bulwer, Pompejis sista dagar.

Lårjungebiblioteket omfattar nu 267 volymer, och antalet boklån uppgick under år 1912 
till 861.

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

av Svenska Akademien: dess minnespenning over C. R. Berch.
av Kungl. Vetenskopsakademien: dess minnespenning over L. F. Svanberg.
Dårjåmte har inkopts tvånne plåtmynt, fyrkantiga, nåmligen 1 ex. en daler S. M. 1746 

och en 2 daler S. M. 1728.
For medel, som overlåmnats av en givare, som onskar vara okånd, har dessutom in

kopts 1 ex. 4 mark svenska 1606 (silver).

4. Naturvetenskapliga samlingarna 
hava vunnit foljande tillokning:

a) genom gåvor:
av Fru M. Bergman: en del pressade våxter.
,, lårjungen i R. II Folke Broon: en teckning utvisande hudens byggnad.
„ „ i L. II Olof Svanstrom: skinn av snok och huggorm samt huggorm och

håstiglar i sprit.
„ ,, i klass 5 D. von Braun: rottryffel, Scleroderma vulgare.
„ „ i klass 5 G. von Sydow: vaxkaka med bilarver.
„ ,, i klass 3 A. Cornelius: en silkeskokong.

b) genom inkop: Niemann-Sternsteins våxtanatomiska planscher.
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5. Fysiska apparatsamlingen.
De fysiska samlingarna hava tillokats med: en mikrometerskruv, en kryofor, en blås- 

språngare, en termometer for bverkylningsforsok, ett glasror bojt i rektangelform for fbrsbk 
rbrande konvektionsstrommar, ett Torricellis ror med glaskran, en apparat for hårledning av 
Joules lag, ett torrelement, ett reglerbart motstånd, 10 fysikaliska våggtavlor. Dårjåmte har 
inkopts ett verktygsskåp med fullståndig uppsåttning av verktyg samt en lantmåtarekedja.

Av Lektor A. E. Lundal har som gåva bverlåmnats en Siemens’ cylinderinduktor.

6. Materielen for undervisningen i geografi.
Kiepert: Gamla vårlden har inkopts.
Dessutom har anskaffats ett antal grafofonrullar samt diverse fbrbrukningsartiklar for 

den fysiska och kemiska undervisningen.

E. Låroverksbyggnader och inredningsmateriel.
29. Sistlidne sommar fortsattes den redan sommaren 1911 påborjade av Vånersborgs 

stad bekostade fullståndiga reparationen av nya låroverkshuset, vilken nu omfattade bygg- 
nadens yttre såvål som samtliga klassrum och korridorer. Dårvid uppsattes åven nya klåd- 
hångare i korridorerna och inlades linoleummattor i 5 klassrum, 2 korridorer och rektors 
expeditionsrum. Dårmed åro dessa reparationer, som dragit en kostnad av kr. 23,417,71, 
avslutade.

Samtidigt har på låroverkets egen bekostnad i 4 klassrum uppsatts våggfasta ameri
kanska skoltavlor av papp med dårtill hbrande estrader samt elektrisk belysning inforts i 
rektorsexpeditionen, korridorerna och 4 klassrum, varjåmte ledningar indragits i samtliga åter- 
stående rum for att monteras, så snart låroverkets tillgångar det medgiver.

Dessutom har under låsåret anskaffats 12 nya katederbord med stolar, 2 tidskriftshyllor 
och ett kollegiebord samt nya gardiner for rektorsexpeditionen.

Frågan om anskaffandet av for låroverket behbvliga nya lokaler har under låsåret fram- 
skridit så långt, att Stadsfullmåktige i Vånersborg den 15 mårs detta år, i enlighet med ett 
av sårskilda kommitterade framlagt forslag, beslutat ombygga det gamla låroverkshuset for 
en kostnad av hbgst 29,000 kronor. Och sedan de av kommitterade hårfor uppgjorda rit- 
ningar nu i huvudsak godkånts såvål av Kungl. Overstyrelsen som av Kungl. Overintendents- 
åmbetet, kommer arbefet att så snart ske kan påborjas.

På hemstållan av undertecknad beviljade huvudmånnen for sparbanken i Vånersborg 
vid sammantråde sistlidne Juni ett belopp av 2,500 kronor såsom bidrag till inredning av nya 
fysiska och kemiska undervisningslokaler. I avvaktan på slutlig losning av låroverkets bygg- 
nadsfråga har denna summa under låsåret icke anvånts. Når nu, såsom ovan nåmnts, det 
s. k. gamla låroverkshuset sannolikt redan instundande sommar kommer att ombyggas och 
utsikt finnes att åven i år erhålla ett icke obetydligt anslag for samma åndamål, vartill dessa 
2,500 kronor beviljats, kommer låroverket inom den nårmaste framtiden, tack vare sparban
kens storartade offervillighet, att erhålla forstklassiga och fullt modernt inredda lokaler for 
den naturvetenskapliga undervisningen.
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F. Ekonomiska forhållanden.
31. Uppgifter om nedannåmnda till låroverket horande kassors stållning kalender

året 1912.

Kassans rubrik

D—e—b—e—t K—r—e—d—i—t

Behållning 
vid årets 

borjan
Summa 

inkomster
Skuld vid 
årets slut Summa

Skuld vid 
årets 

borjan
Summa 
utgifter

Behållning 
vid årets 

slut
Summa

Byggnadsfonden ...... 25,62 3,028,22 1,412,72 4,466,56 1,541,98 1,677,54 l,247,o-i 4,466,-56
Ljus- och vedkassan... 
Biblioteks- och mate-

1,357,52 5,240,31 — 6,597,83 — 5,453,63 1,144,20 6,597,83

rielkassan .............. 3,301,06 5,799,02 1,076,53 10,176,68 1,328,56 2,846,59 6,001,53 10,176,68
Premie- o. fattigkassan 569,35 224,io — 793,45 — 345,oo 448,45 793,45

Summa 5,253,55 14,291,72 2,489,25 22,034,52 2,870,54 10,322,76 8,841,22 22,034,52

En van till ungdomen, som onskar vara okånd, stålide åven vårt. 1912 till rektors 
fbrfogande ett belopp av 30 kronor att utdelas till en lårjunge på gymnasiet.

Aven under detta låsår har låroverket fått mottaga en ny storre stipendiefond- Den 
14 november 1912 bverlåmnades nåmligen till undertecknad 2,000 kronor tillika med foljande 
skrivelse:

Wenersborgs hogre allmånna Låroverk.
Såsom en ringa tacksamhetsgård for de forstudier, som vid Wenersborgs hogre all

månna låroverk under rektorat af C. S. Hultstrom kommit mig och mina broder G. J. Sand- 
berg, M. A. Sandberg och O. S. Sandberg till del, donerar jag i forening med min kåra 
hustru hårigenom till Wenersborgs hogre allmånna låroverk ett belopp af Två tusen (2000) 
kronor, som under benåmning “Fyra broder Sandbergs stipendiefond" skall forvaltas af låro
verkets rektor och kollegium på samma sått och under samma ansvar som låroverkets bfriga 
medel, och vilja .vi hårjåmte hafva forordnat, att råntan af donerade beloppet årligen skall 
enligt kollegiets beprofvande tilldelas någon yngling vid låroverket, hvilken utmårkt sig genom 
flit, kunskap och godt uppforande, helst från Wenersborgs stad.

London den 6:te Nov. 1912.
Christer Petter Sandberg. Nanny Evelina Sandberg,

fodd Wikander.
Bevittnas: 

H. Husén. 
J. Seague.

Från Sveriges Centralforening for idrottens befråmjande har åven innevarande vårtermin 
overlåmnats en graverad silverskbld att som premium tilldelas en om idrott och gymnastik 
synnerligen fbrtjånt lår junge.

Från Svenska Turistforeningen hava overlåmnats 3 ex. av Turistforeningens årsskrift for 
år 1912. Av dessa hava 2 ex. utdelats såsom premier och 1 overlåmnats till låroverkets 
lårjungebibliotek.
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32. Under 1912 har åtgått for underhåll och tillokning av
a) boksamlingarna ........................................... ...................... kr. 469,95
b) den ovriga undervisningsmaterielen..................................... „ 544,23
c) inredningsmaterielen ............................................................. „ 737,20
d) lårjungebiblioteket................................................................. „ 55/5

G. Examina och terminsavsiutning.
33. Vårterminen 1912 hade till studentexamen anmålt sig 15 låroverkets egna lårjungar 

— 10 å realgymnasium, 1 å latingymnasium med grekiska och 4 å latingymnasium utan gre- 
kiska — varjåmte 5 privatister hit hånvisats. I den skriftliga prøvningen godkåndes samtliga 
låroverkets egna lårjungar och 4 privatister.

Den muntliga prøvningen ågde rum den 17 och 18 juni 1912 under ledning av 
Professorerna E. Wadstein, A. Wiman och Domprosten F. Fåhræus såsom censorer samt i 
nårvaro av Teol. doktor J. Blomqvist, Borgmåstare N. Linnell och Lasarettslåkaren Doktor O. 
Lundblad såsom av H. H. Eforus inbjudna vittnen.

Dårvid blevo samtliga låroverkets egna lårjungar samt 3 privatister godkånda.
Innevarande vårtermin hava skriftliga prov for studentexamen avlagts av 25 låroverkets 

egna lårjungar och 4 privatister, av vilka 24 egna lårjungar och 4 privatister forklarats be- 
råttigade till muntlig prøvning, vilken år utsatt till den 2, 3 och 4 juni.

Vårterminen 1912 hade till realskolexamen anmålt sig 4 lårjungar vid låroverket och 2 
privatister, vilka samtliga godkåndes i den skriftliga prøvningen.

Den muntliga provningen ågde rum den 30 och 31 maj, och dårvid godkåndes såvål 
låroverkets egna lårjungar som privatisterna.

Såsom examensvittnen, utsedda av stadsfullmåktige, nårvoro Bankdirektør R. von Matérn, 
Postmåstare G. W. Molin och Trafikchef R. Wester.

Skriftliga prov for realskolexamen hava denna termin avlagts av 3 lårjungar vid låro
verket och 5 privatister. Dessa hava samtliga forklarats beråttigade att undergå muntlig 
prøvning.

Den muntliga realskolexamen kommer att taga sin borjan den 29 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 lordagen den 7 juni kl. 
12 midd. och uppvisning i sång och musik i låroverkets aula samma dag kl. 6 e. m.

Utstållning av under året utfbrda arbeten i teckning hålles i teckningssalen lordagen 
den 7 juni kl. 4—6 e. m. och sondagen den 8 juni kl. 1—3.

Forhor i larodmnena anstålles måndagen den 9 juni kl. V2 10—12.
Efter forhorens slut sker samling i aulan, då premier och stipendier utdelas och flytt- 

ningen tillkånnagives, varefter ungdomen hemforlovas.

35. Att bvervara 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.
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36. Nåsta låsår borjar med allmånt upprop torsdagen den 28 nåsta augusti kl. 5 e. m.
Klass 6 och ringarna I—IV samlas tisdagen den 26 augusti kl. 8 f. m. for att undergå 

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

januari och afslutas den 11 juni 1914.
Intrådes- och flyttningssokande skola anmåla sig hos rektor å hans åmbetsrum senast 

lordagen den 23 augusti kl. 11—12 j. m. Prbvningarna borja måndagen den 25 augusti 
kl. 9 f. m.

Herrar lårare sammantråda måndagen den 25 augusti kl. 8,« f- m.
Vånersborg i maj 1913.

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

a) Intrådes fordringar.

§ 28.
1. Ej må i allmånt låroverk som lårjunge intagas under hostterminen annan ån den, som, 

då intråde sokes, redan uppnått eller som fore kalenderårets utgång uppnår nio års ålder, ej 
heller under vårterminen annan ån den, som fore utgången av 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 bvriga klasser, att den 
med ledning av detta stadgande for varje klass beråknade åldern ej må vara overskriden. Un
dantag från de i detta moment givna beståmmelser må rektor efter provning av omståndig- 
heterna och efter kollegiets horande kunna medgiva.

3. Intrådessokande skall forete dels intyg av vederborande pråsterskap, innehållande 
uppgift 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 sjuk- 
dom eller lyte, som gor honom olåmplig for skolarbete eller kan menligt inverka på medlår- 
jungar. Har han fbrut varit i annat allmånt låroverk intagen, skall han dessutom fbrebringa 
vederbbrligt avgångsbetyg från det låroverk, han senast bevistat, samt, dårest han overgår un
der termins lopp, kvitto å de av honom senast erlagda terminsavgifter, eller, såvida han från 
erlåggande av dylika i foreskriven ordning befriats, bevis dårom.

§ 29.
1. For intråde i Realskolans forstå klass fordras:
a) 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 kån
nedom om sorter och någon ovning i huvudråkning;

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

4. Den, som soker intråde i gymnasiets fjårde ring, åger rått till befrielse från prbv- 
ning i ett eller två låroåmnen, motsvarande den rått till befrielse från viss del av undervis
ningen, som enl. § 8 tillkommer lårjunge å gymnasiet; skolande lårjunge, som onskar begagna 
sig av sådan rått, vid intrådet ådagalågga, att han i de låroåmnen, i vilka han bnskar befri
else 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 

rektor gjord skriftlig anmålan, rått att vid Idsårs borjan bortvålja ett å den stadgade timpla- 
nen fbrekommande låroåmne eller teckning eller ock två av dessa åmnen, såvida de i hbgsta 
ringen tillsammans ej upptaga mer ån sex timmar i veckan.

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

2. Lårjunge å realgymnasiet, som bortvalt matematik, åger rått att efter samråd med 
vederbbrande lårare fblja undervisningen i de delar av åmnet, vilka han behbver inhåmta for 
att kunna tillgodogbra 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 
inom de i mom. 1 angivna grånser.

4. Onskar lårjunge åter begagna undervisningen i bortvalt åmne, skall han vid sårskilt 
anstålld prbvning visa sig åga hårfbr 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 provningen 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 beråttigad att å den bildningslinje hans examen avser undergå skriftlig 
prbvning såvål i bortvalt åmne, som i åmne, i vilket han icke bnskar muntligen prbvas.

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

e) i den muntliga provningen år lårjunge skyldig att underkasta sig forhor i kristendom 
och modersmålet samt i minst åtta av ovriga laroamnen eller i sju av dessa, såvida i detta 
.senare fali de två återstående låroåmnena å timplanen tillsammans ej upptaga mer ån sex 
veckotimmar.

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

låmpliga uppgifter.

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

Bjbrlin, Finska kriget. 3,so.
Geografi. Fagerlund och Falk, Geografisk låsebok. 1. 3,25.

Sandstrbm, Natur och arbetsliv i svenska bygder I o. IL 2,00.

Till sjatte klassen och forstå ringen.
Historia. Montelius, Livet i Sverige under hednatiden. 2,00.

Nystrbm, Handelns historia. I.25.
Tyska. Hans Arnold, Fritz auf dem Lande, ed. Hjorth och Lindhagen. 0,75.

Engelska. Cooper, Den siste mohikanen. Nordiska forlaget. 0,25.

Odman, En dag i ett engelskt hem. 3,25.

Franska. Mérimée, Colomba. 0,25.

Geografi. Svensén. Geografiska erovringar. 2,00.
Sandstrom, Natur och arbetsliv i svenska bygder. I—II.

Matematik. Realskoleproblem (J. S- Hedstrom).

Till andra ringen.
Modersmålet. Heidenstam, Karolinerna.

Strindberg, Svenska oden och åventyr. 3,00.
Engelska. Scott, Ivanhoe- Illustrerad. 2,50.

Jerome, Tre mån i en båt. Fahlcrantz. l,oo.
Tyska. Arnold, Fritz auf dem Lande.
Historia. Boethius, Historisk låsning. Forntiden eller Medeltiden.

Till tredje ringen.
Kristendom. C. Fr. Lundin, Kyrkohistoria II: 1. 2,75.
Modersmålet. Rydberg, Fribrytaren på Ostersjbn, Singoalla.

Lagerlbf, En herrgårdssågen, Jerusalem.
Tyska. Rodhe-Abshagen, Deutsches Alltagsleben. Forkort, uppl. 0,75.

Eine Nacht im Jågerhause und andere Geschichten, ed. Rodhe. 1,25.

Henriksson, Från det moderna Tyskland. 3,00.
Engelska. Steffen, Englands litteratur i historisk framstållning. Bunden. 6,00.

Jack London, Avgrundens folk. Bohlin. 3,2'.

Franska. Feuillet, En fattig ådlings historia. Froléen. 0,25.

— Le Roman d’un jeune hommepauvre. Calmann-Lévy. 1,50.. 
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Fysik. Problemlosning.
Historia. O. Sjbgren, Karl XI och svenska folket på hans tid.

E. Tegnér, Svenska bilder från sextonhundratalet.
Stavenow, Den stora engelska revolutionen.

Till fjarde ringen.
Kristendom. Lundin, Kyrkohistoria- III: 1. 4,75.

Sbderblom, Kristendomen och religionerna. 0,35.
Modersmålet. Några av foreningen Heimdals folkskrifter.

Levertin, Svenska gestalter.
Strindberg, Svenska oden och åventyr.
Nedskriv dagboksanteckningar under en resa-

Latin. Boéthius, Historisk låsning for skolan och hemmet. Forntiden.
Schiick, Rom. En vandring genom seklerna.

Grekiska. Bergstedt, Grekisk kulturhistoria. 3,25.

Tyska. Sudermann, Frau Sorge, ed. Alving. 2,40. och dessutom samma uppgifter som till 
tredje ringen.

Engelska. Cavling, London. Overs, av P. Hedberg. Silén. Bunden 10,oo.
Något av Shakespeares dramer i Hagbergs bvers., t. ex. Hamlet, En midsommar- 
nattsdrbm, Julius Cæsar, Kopmannen i Venedig. Gleerups forlag, håften å 60 ore, 
innehållande 3 dramer.

Franska. Bornecque et Rottgers, La France d’Aujourd'hui. Leipzig. Freytag 1910. 3,oo. 
(Illustr., kartor, avbildningar av mynt.) 
Ahnfelt, Bevingade ord. Seligmann. 3,oo.

Historia. E. Hildebrand, Sveriges historia intill 20:de seklet, avd. 8.
Kjellén, Stormakterna.
Stavenow, Frihetstiden, Gustaf III.

Filosofisk propedevtik. S. Almqvist, Sjålslivet. 2,25.
Matematik. Losning av studentproblem. Hagstrbms ed.
Fysik. Problemlosning.

Redogorelse for sparkasseverksamheten vid låroverket.
Sparkasseverksamheten vid låroverket har åven under låsåret 1912—1913 fortgått i bver- 

ensståmmelse med foljande av Enskilda Banken i Vånersborg uppgjorda promemoria.

P. M.
angående Sparkasseråkning i skolor.

1. Efter anmodan tillhandahåller banken åt lårare en eller, om så bnskas, flera hemsparbbssor 
for varje klass och listor med kopior for lårares notering av lårjungars besparingar.

2. På beståmda tider avlåmna 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 varje lårjunge, och fbrvaras 
dessa bbcker av låraren mellan noteringarna i banken.
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4. En gang i månaden avlåmnar låraren till banken den hopsummerade listan på insåttningar, 
hemsparbossan, innehållande insamlade medel, och lårjungarnas sparkassebocker, i vilka 
banken dårvid gbr noteringar i enlighet med den avlåmnade listan.

5. Vid avgång från skolan erhåller lårjunge sin sparkassebok och år dårefter beråttigad att 
uttaga egen hemsparbbssa.

6. Under Februari månad varje år bbra sparkassebbckerna inlåmnas till banken for notering 
av rånta, upplupen under foregående år.

7. Banken tillhandahåller dårjåmte noteringsblad, avsedda for lårjungarnas egna anteckningar, 
men hava naturligtvis dessa anteckningar ej något vitsord mot banken, som endast år 
ansvarig enligt de i varje sparkassebok intagna beståmmelserna.

Insattarnes antal och beloppet av deras besparingar framgår av 
foljande tabeli.

Klasser och ringar
Hbstterminen 1912 Vårterminen 1913 Summa 

insatt 
beloppAntal 

insattare Insatt belopp Antal 
insattare Insatt belopp

1 .......................... 8 23 90 6 23 40 46 60
2 .......................... 9 21 33 9 31 90 53 23
3 .......................... 7 15 99 2 12 10 28 09
4 .......................... 6 29 35 8 46 41 75 76
5 .......................... 5 29 35 5 42 90 72 25

1 .......................... 1 2 50 1 2 50
II .......................... 3 16 45 — 60 89 77 34
III .......................... — — — 2 1 75 1 75

Summa 39 138 17 33 219 35 357 52
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Ordning vid forhoren den 9 juni 1913.

9,30—10 1O,io—1O,io 10,50---- 11,20 11,30—12

Ring III Franska 
Palmgren

Latin: Mellén 
Matematik: Martin

Tyska 
Berner

Kristendom 
Haller

Ring II Latin: Ewerth 
Matematik: Martin

Tyska 
Berner

Franska 
Palmgren

Biologi 
Sjogren

Ring I Biologi 
Sjogren

Engelska 
Palmgren

Latin: Tessing 
Matematik: Bolinder

Fysik 
Bolinder

Klass 5 Tyska 
Berner

Matematik 
Fahlstrom

Geografi 
Wendbladh

Historia 
Wendbladh

Klass 4 Matematik
Fahlstrom

Biologi 
Sjogren

Engelska 
Rånge

Tyska 
Ewerth

Klass 3 Kristendom 
Haller

Geografi 
Wendbladh

Tyska 
Ewerth

Modersmålet 
Rånge

Klass 2 Tyska 
Wetterlundh

Biologi 
Rosén

Modersmålet 
Wetterlundh

Historia 
Wetterlundh

Klass 1 Modersmålet 
Mannfelt

Tyska 
Mannfelt

Matematik 
Rosén

Historia 
Mannfelt

Kl. 12 anslutning i aulan.


