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A. Undervisningen.

1. Hostterminen borjade med intrådes- och flyttningsprovningar den 25 augusti och 
med allmånt upprop torsdagen den 28 augusti kl. 5 e. m., varpå den egentliga undervis
ningen tog sin borjan den 29 augusti kl. 8 f. m. och slutade den 18 december kl. 10,35 f. m. 
Avslutningen ågde rum den 20 december.

Vårterminen bbrjade måndagen den 12 januari och kommer att sluta den 11 juni. 
Upprop ågde rum den 12 januari kl. 5 e. m.; undervisningen tog sin borjan den 13 januari 
kl. 8 f. m. och år åmnad att fortgå till den 8 juni kl. 2,35 e. m.

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

en halv dag den 28 januari for idkande av vinteridrott, hela dagarna den 23 och 24 februari 
samt 3 timmar den 1 maj.

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

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

2. Till gemensam morgonbon, som forråttats omvåxlande av lektorn och av adjunkten 
i kristendom eller deras vikarier i nårvaro av rektor, hava lårjungarna samlats kl. 7,45 f. m. 
Forstå sbndagen i varje månad har skolgudstjånst hållits i hogtidssalen. Ovriga son- och 
helgdagar har en femtedel av låroverkets lårjungar i tur och ordning bevistat hogmåssoguds- 
tjånsten i stadens kyrka. De lårjungar, som beretts till konfirmation, hava undervisats av 
adjunkten Wetterlundh.

Undervisningen i de obligatoriska låroåmnena samt i vålskrivning, teckning och gymna
stik har varit forlagd till kl. 8—10,35 och 12—3,so. Den frivilliga undervisningen i franska 
har meddelats i femte klassen h. t. måndagar 12—-12,45 och torsdagar 8,55—9,40, v. t. mån- 
dagar och lordagar 12—12,45. I sjåtte klassen har ingen begagnat sig av densamma. Den 
frivilliga undervisningen i instrumentalmusik har meddelats tisdagar och fredagar kl. 5,30—7 
e. m. Frivilliga laborationer i fysik for II och III realringen hava ågt rum under vårterminen 
onsdagar 6 — 8 e. m. varannan vecka. I fjårde klassen har ena veckotimmen 1,50—2,35 vår
terminen utbytts mot laborationer med halva avdelningen l,so—3,30 varannan vecka. I kemi 
ha under v. t. frivilliga laborationer utom timplanen anordnats månd. 5—-6,30 varannan vecka.

Under tiden från och med den 29 augusti till och med den 11 september, då skjut- 
utbildningsovningarna forsiggingo, var låstiden for gymnasiet och klass 6 begrånsad till 8— 
9,4o alla dagar, sammanlagt 12 timmar i veckan.
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3. Antal lårotimmar i veckan for låsamnena under hostterminen 1913.

1 2 3 4 5 6 7

T i m m a r
— £ Gemensamma for

Avdelningar c —
och 

linjer
6 S _ □ O- »: 3 5 J.
3 §

Skilda

3 o ~
3P 5 tao
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Anmårkningar.

s 'g —oo 3 g-oq 3

o i
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1 22 24 — 24 x) Dårav frivillig franska 2 t.
2 20 26 — — 26 2) Ej frivillig franska.
3 20 27 — 27 3) Gemensamma med R. I och L. I i tyska 2 t.,
4 25 28 — — 28 eng. 2 t. samt med R. I i eng. 1 t.
5 27 304) — — 30 l) 1 t. fysik, 2 t. kemi, 7 t. matem.
6 1 232) — 53) 28 5) 6 t. latin, 5 t. matem.

R. I 11 104) — 13 +(5) 23 6) 1 t. eng., 2 t. fysik, 2 t. kemi, 6 t. matem.
L. I 13 115) — (13 + 4) 11 7) 6 t. latin, 4 t. matem., 1 t. fysik.

R. Il 13 ir1) — 18 29 s) 6 t. matem., 4 t. fysik, 2 t. kemi, 2 t. eng.
L. II 12 li7) — (18) 11 ’) 7 t. grekiska.

R. III 12 148) — 17 31 10) 6 t. latin, 2 t. fysik, 1 t. eng.
L. III A l16) 79) 91O) (17) 16 n) 4 t. matem., 1 t. eng.
L. III B 11 511) (9)10) (17) 5 12) 6. t. matem., 4 t. eng., 3 t. fysik, 2 t. kemi.

R. IV 12 1512) 16 31 13) 6 t. latin, 2 t. eng., 2 t. fysik.
L. IV A 3 7”) 1013) (16) 17 14) 5 t. matem.
L. IV B 5 514) (10)13) (16) 5 lo) Avgick under hostterminen; sedan dess alltså

Summa 208 254 19 69 342 timmarnas slutsumma 335.

4 a. Låro- och Såsebocker.
* Utmårker sådana bocker, som antingen tillhandahållas av laroverket 

na, av lårjungarna i allmånhet anvåndas.
eller, utan att vara direkt påbjud-

Kristendom.
Klass o. ring-

Svenska bibeln .................................. 1 IV
Svenska psalmboken .......................... 1 — 6
Bergqvist och Herner, Bibliska beråt- 

telser, G. Testamentet .............. 1
Norlén och Lundgren, Biblisk historia 2, 3
H. Anderson, Den kristna tros- o. 

sedelåran ..................................... 1—3
Katekesen, Ostrands ed...................... 4, 5

Klass o. ring-

Herner, Israels historia ...................... 4
Tornvall, Jesu liv o. låra .................. 5
Lundin, Bilder ur kyrkans historia ... 6
Lovgren-Levin, Kyrkohistoria .......... I—III
Lovgren, Kyrkohistoria ...................... IV
Ahlberg, Religionshistorisk oversikt... II—IV 
Ullman, Religionslåra .....................  II IV
* Levin, Ur kyrkohistoriens kållor... 6, I—IV

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

Rebbe och Fischer, Exempelsamling ... 2—4 
*Hedin, Från pol till pol .................. 4—5
Steffen, Svensk Litteraturhistoria  1—IV
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Klass o. ring

Runeberg, Fånrik Ståls sågner .......... 2, 3
„ Algskyttarna ....................... 5
„ Kung Fjalar ....................... I

Tegner, Fritiofs saga.............................. 5
Snoilsky, Svenska bilder...................... 4
Heidenstam, Svenskarne och deras hov- 

dingar............................................. 2, 3
Lindvall, Låsebok for forstå klassen... 1

Latin.
Tessing, Skolgrammatik .................. I—IV
Liljeblad, Latinsk låsebok .............. I
Cæsar, ed. Håggstrom-Boéthius ... III

„ „ Tessing ......................... II
Viri Illustres, ed. Lind.............. II
Livius, „ Bagge.......... III—IV
Ovidius, „ Risberg .............. II—III

Klass o. ring

Rydberg, Vapensmeden ...................... I
Tidner, Ovningar i uppsatsskrivning ... 6
Lindvall, Svensk låsebok .................. 6
^Steffen, Islåndsk och fornsvensk litteratur I 
Laurin, Dansk och norsk låsning... II—IV
"Lundeli och Noreen, Svensk vitterhet 6, I, II 
“ Steffen, Oversikt av svenska litteratu

ren ............................................. Il, III, IV

Horatius, ed. Fahlcrantz.................. IV
*Lindroth, Romerska antikviteter ... IV
"Bergstedt, Mytologi.......................... II—IV
"Cavallin, Latinskt lexikon.

„ Latinskt skollexikon.
Salenius, Latinsk-svensk ordbok.

Grekiska.
Lojstedt-Sillén, Grammatik ..............  III, IV Mellén och Lundqvist, Elementarbok III
Mellén och Lundqvist, Grekisk låsebok 111, 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 

grammatiken ................................ 4, 5
Hjorth och Heuman, Tyska skrivov- 

ningar och brev .......................... 6
Rodhe, talbvningar................................. 5, I
Auerbach, Elementarkurs i tysk handstil 6
Rodhe och Kroger, Låsebok..............  4, 5
Pederzani- Weber, Auf rauhen Pfaden 5
Berthold, Lustige Gymnasialgeschichten II
Riel, Burg Neideck .......................... II

Hebbel, Eine nacht im Jågerhause, ed.
Rodhe ............................................. 6, I

Heine, Die Harzreise, ed. Rodhe...... III
Lessing, Minna von Br nhelm.......... IV
Hjorth, Vermischte Lekture............. IV
*Liliencron, Zehn ausgewåhlte Novellen III
Budde, Krambambuli und andere Ge- 

schichten, ed. Rodhe........................ IV
Goodwin, Skriftliga uppgifter for mo- 

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

Engelska.
Hammarberg och Zetterstrbm, Gram

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

realskolan .................................  5, 6, I
Calwagen-Lindqvist, Oversåttningsov- 

ningar.......................... 5, 6, I, II, R. IV

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

ed. Kock-Torn .............................. I, II
Chas Baker, The ABC Guide to London/ II, 
Massey, In the Struggle of life, ed.< III, 

Afzelius ..........................................( R IV
Falk, Ordlista till Massey.................. II, III
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Klass o. ring-

Behm, Låsebok...................................... ( III,
„ Anmårkn. o. Ordlista till ovanst.j IV 

Doyle, Memoirs of Sherlock Holmes.
Newnes ........................................ R. 4

Werner, Engelske Sange och Recitatio
ner. Michaelsen, København... R. III, IV 

Marryat, The Childern of the new
forest, ed. Stange .......................... L. IV

Fra
Bodtker och Host, Lårobok i Franska, 

ed. Malmberg .............................. 5
Ploetz, Elementarbok, bearb. af C. Lbf-

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

Elémentaire. Larousse. Paris......  III, IV

His
Grimberg, Sveriges, Norges och Dan

marks historia for realskolan ... 1—6
Odhner-Hildebrand, Fåderneslandets

historia for gymnasiet .................. II—IV
Hildebrand, Svensk stats- och sam-

hållskunskap for realskolan ........... 6
Pallin-Boethius, Allmån historia for 

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

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

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

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

Filosofisk
Larsson, Psykologi.............................. III
Sjbberg och Klingberg, Logik .......... IV

Matei
Berg, Råknelåra for de allm. låroverken

och flickskolor, omarb. av Hagstrom 1—3 
Moller, Larsson och Lundahl, Lårobok

i råkning for realskolan.................. 4—6

Klass o. ring

The Daily Graphic, Coronation Edi
tion 1911 .......................... L III, L. IV

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

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

Skoluppl.

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

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

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

Boéthius, Kulturhistorisk bversikt 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

i.
Fehr, Geografisk låsebok.

*Fagerlund och Falk, Geografisk låse
bok ............................................. 5

»pedevtik. 
Carlson och Steffen, Psykologi.......... IV

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

ning på plangeometrien.............. I—IV
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Klass o. ring

Ericsson, Lårobok i plangeometri ... R. II
7 ham, Planimetri .............................. 1—IV
Eurenius, Trigonometri ...................... R. IV
Ericsson, Trigonometri R. I, R. II, III, L. IV
Josephson, Rymdgeometri ..........  R. III—IV
Collin, Analytisk geometri ......  R. III—IV

Klass o. ring

Logaritmtabeller av Lindman och 
Mebius .................................. II—IV

*Hellgren, Metoder for Ibsn. af geom. 
problem ..................................... R. IV

*Problemsamlingar.

Biologi.
Bohlin, Hålsolåra .....   1
Boas-Haij, Lårobok i djurrikets natural- 

historia ......................................... 2—5
Fischer, Månniskokroppen och dess vård 6
Almquist-Andersson, Lårobok i zoloogi II—IV

Bohlin, Lårobok i biologi for realsko- 
lan, II. Botanik .............................. 1—4

Lindman, Botanikens forstå grunder... 5—6 
Forsell-Skårman, Lårobok i botanik I, III, IV 
Krok och Almqvist, Svensk flora, I. 3—5

Fysik.
Hellsten, Experimentell fysik o. astro

nomi ............................................... 4
Almquist och Otterborg, Lårobok i na- 

turkunnighet, II.............................. 5—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 Geologi.
Johansson och Magnusson, Kemi och | Abenius, Oorganisk kemi ......  R. I—R. IV

geologi for realskolan. Håfte I—111 5, 6

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:a Mosebok. Valda psalmverser. — 
h. t. Rhedin. — v. t. Rhedin. Wetterlundh.

MODERSMÅLET, 5 t. Låsning av Lindwalls låsebok for forstå klassen jåmte reproduktions- 
ovningar, muntliga och ett par gånger skriftliga; sagoberåttande; ovningar att urskilja 
de viktigaste ordklasserna och satsdelarna; råttstavningsovningar. — Stenwall.

TYSKA, 6 t. Forstå avdelningen i elementarboken jåmte motsvarande delar av formlåran; 
tillåmpningsovningar i anslutning till lårobokens text. — Stenwall.

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. — Stenwall.

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 halvbns; Finland och 
Ryssland. — h. t. Rhedin. — v. t. Rhedin. Wetterlundh.
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MATEMATIK, 4 t. Aritmetik: De fyra råknesåtten med hela tal; någon bvning i råkning 
med decimalbråk. Hufvudråkning. — h. t. Lundell. — v. t. Rosén.

BIOLOGI, 2 t. Månniskokroppen; undersokning av levande våxter: exkursioner. — h. t. 
Rahlstrom. Sjogren. — v. t. Carlson.

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

tros- och sedelåran: sid. 61—120. Bibellåsning: Markus’ evangelium. En bversikt 
av kyrkoåret samt en kort framstållning av svenska kyrkans gudstjånstordning. Valda 
psalmer. — h. t. Rhedin. — v. t. Rhedin, Wetterlundh.

MODERSMÅLET, 5 t. Låsning av Heidenstams Svenskarne och deras hovdingar I samt 
forstå delen av Fånrik Ståls sågner. Reproduktionsovningar, muntliga och skriftliga; 
sagoberåttande samt framsågning av inlårda stycken i bunden form; form- och sats
låra i forening med satsanalys; råttstavnings- och interpunktionsovningar. — Mannfelt.

TYSKA, 6 t. Andra avdelningen av elementar- och låseboken jåmte motsvarande delar av 
formlåran; talbvningar i anslutning till den låsta texten. — Mannfelt.

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

GEOGRAFI, 2 t. Ost- och Mellaneuropa. — Mannfelt.
MATEMATIK, 5 t. Aritmetik: låran om decimalbråk avslutad och repeterad. Av allmånna 

bråk addition, subtraktion och multiplikation. Metersystemet. Huvudråkning. — 
h. t. Lundell. — n. t. Sjogren.

BIOLOGI, 2. t. Zoologi: dåggdjuren. Botanik: våxtundersokning, exkursioner. — Sjogren.

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. 1 sammanhang med bibliska historien och bibellåsningen en 
kort framstållning av Palestinas geografi och det israelitiska folkets seder och bruk. 
Valda psalmer. — h. t. Wetterlundh. — v. t. Wetterlundh. 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- dch interpunktionsov
ningar. — h. t. Rhedin. — v. t. Rhedin. Wetterlundh.

TYSKA, 6 t. Tredje avdelningen av elementar- och låseboken; det viktigaste av formlåran 
genomgånget; behovliga delar av syntaxen i anslutning till den låsta texten; talov- 
ningar samt muntliga och skriftliga tillåmpningsovningar. — h. t. Rhedin. — v- t. 
Rhedin. Wetterlundh.

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

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

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

Fjarde klassen.

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

MODERSMÅLET, 4 t. Låsning och forklaring av Hedins Från pol till pol och av Snoilskys 
Svenska bilder. Delar av form- och satslåran. Ovningar i råttstavning och i anvån- 
dandet av skiljetecken. Elva uppsatser, dårav 6 på lårorummet. — Rosén.

Åmnen for uppsatserna:
1. Juden i tornesnåret. — 2. Utstållningen i Vanersborg 1913. — 3. Sommarens roligaste dag. —
4. Domprosten och pojken. — 5. Kungsfågeln och Bjornen. — 6. Jullovet. — 7. a) Travtåvlingarna 
i Vanersborg 1914. b) En idrottslek. — 8. Kanalbygget vid Vanersborg. — 9. a) Forstå korståget, 
b) Mohammed. — 10. Beskrivning av ett djur. — 11.

TYSKA, 4 t. Styckena 1—30 i låseboken. Formlåran repeterad. Av syntaxen §§ 54—67, 
91—94. Talbvningar och andra tillåmpningsovningar. Var tredje vecka en skriftlig 
bversåttning till tyska, dårav sju på lårorummet. — Morck.

ENGELSKA, 5 t. Elementarboken styckena 1—34 jåmte motsvarande delar av “Metodiska 
ovningar" och “Oversåttningsbvningar." Det viktigaste av formlåran, sårskilt §§ 1—8, 
13 20, 23, 25—27, 70—90. — Morck.

HISTORIA, 3 t. Fåderneslandets historia 1718—1809 jåmte en kortfatlad bversikt av Dan
mark—Norges historia for samma tid; motsvarande delar. i låseboken. Allmånna 
historien: medeltiden och nya tidens forstå tidevarv samt beråttelser från samma 
tid i Estlanders låsebok- — Stenwall.

GEOGRAFI, 2 t. Asiens och Afrikas geografi. — Stenwall.
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 rata linjer, vinklar, trianglar och parallello- 
grammer: låran om cirkeln påbbrjad; bvningssatser. — Rosén.

BIOLOGI, 1 t. Zoologi: de ryggradslosa djuren. Botanik: våxtundersbkning 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. — h. t. Lundeli. — v. t. Fahlstrom.
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Femte klassen.
KRISTENDOM, 2 t. Framstållning av Jesu liv och verksamhet, meddelad i sammanhang 

med en oversikt av nya testamentets skrifter och under låsning av valda delar av de- 
samma, foretrådesvis Lukas evangelium. Oversiktlig framstållning av den kristna tros- 
och sedelårans grundtankar i anslutning till tredje trosartikeln samt de tre sista 
huvudstyckena i Luthers lilla katekes och den antagna katekesutvecklingen. Valda 
psalmer. — h. t. Wetterlundh. — v. t. Wetterlundh. Haller.

MODERSMÅLET, 3 t. Låsning av Hedins Från pol till pol samt av Tegnérs Fritiofs saga 
och Runebergs Algskyttarna; referat samt framsågning av stycken i bunden form. 
Oversikt av form- och satslåran. Råttstavnings- och interpunktionsprov. Elvå skrift
liga uppsatser, dårav 9 på låroverket. — Ewerth.

Amnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Ett lyckonsknino-sbrev. b) Beskriv en idrottslek. — 2. Gustav Vasas ungdom. 
— 3 (på låroverket). a) Karl Johans deltagande i kriget mot Napoleon. b) Redogor for en beråttelse, 
som du nyligen låst, c) Våstergotland, — 4. Fritiofs frieri (efter Tegner). 5 (på låroverket). a) 
Mina forhoppningar på julen, b) En gymnastiklektion, c) Napoleons hårtåg mot Ryssland. — 6 (på 
låroverket). a) En fård till julottan. b) Beråtta något ur John Ericsons liv. c) Ett biografbesok. — 
7 (på låroverket). a) På jårnvågsstationen kort fore tågets avgång. b) Travtåvlingarna på Dalbosjon 
i januari 1914. c) Peter den store. — 8. Renens nytta for lapparna. ■— 9 (på låroverket). a) Bal- 
dersbålet (efter 1 egner), b) Befolkningen i Forenta staterna. c) Februarirevolutionen i Frankrike 1848. 
— 10. — 11. —

TYSKA, 4 t. Sidorna 32—88 i Rodhe och Krogers låsebok samt 48 sidor av Auf rauhen 
Pfaden. Formlåran repeterad. Det viktigaste av syntaxen. Talovningar, reproduk- 
tionsovningar, fraseologi, muntliga och skriftliga tillåmpningsovningar. Var tredje 
vecka en skriftlig oversåttning till tyska eller en reproduktion av tysk text, de fiesta 
utarbetade på låroverket. — h. t. Rosén. — v. t. Ewerth.

ENGELSKA, 5 t. Styckena 35—-57 i Elfstrands elementarbok; styckena 1—-62 i Jespersen 
och Rodhes låsebok; formlåran avslutad och repeterad; av syntaxen det viktigaste 
av artiklarna, adjektivet, pronomina, infinitiven och participet. Talovningar och andra 
tillåmpningsovningar. — Rosén.

FRANSKA (valfritt) 2 t. Omkring 34 sidor i Bodtker-Hosts lårobok jåmte motsvarande 
grammatik. — Rosén.

HISTORIA, 3 t. Sveriges historia i sammanhang med Danmarks och Norges från 1809 till 
nårvarande tid. Allmånna historia från 1648 till nårvarande tid. — Stenwall.

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-, rorelse- och blandnings- 
problem. Multiplikation och upplosning av enkla algebraiska uttryck. Geometri: 
Cirkeln avslutad. Ovningsuppgifter, sårskilt planimetriska. — h. t. Fahlstrom. Rosén. 
v. t. Fahlstrom.

BIOLOGI, 2. t. Zoologi: repetition av ryggradsdjuren. Botanik: några fanerogama våxt- 
familjer och viktigare kulturvåxter; typer for kryptogamernas huvudgrupper; våxtin- 
samling. Exkursioner. ■— h. t. Sjogren. — v. t. Carlson.

FYSIK, 1 t. Låran om magnetismen och elektriciteten. — h. t. Fahlstrom. Martin. — v. t. 
Fahlstrom.

KEMI, 2 t. De viktigaste foreteelserna inom den oorganiska kemien; det allmånnaste av 
geologien; några vanliga mineral- och bergarter. — h. t. Lundeil. — v. t. Carlson.
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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 beroring. —h-t. Wetterlundh.—v. t. Wetterlundh. Haller.

MODERSMÅLET, 3 t. Låsning av svenska litteraturprov, huvudsakligen från senaste år- 
hundradet. Ovningar i muntlig framstållning; bvningar att uppsåtta enklare skrivelser 
av praktisk art. Nio uppsatser, dårav sex på låroverket. —; Morck.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). Johan Olof Wallin. — 2. Karl V och reformationen. — 3 (på låroverket). Napo- 
leons tåg- till Ryssland år 1812. — 4. Ett besok i en industriell anlåggning. — 5 (på låroverket). Vad 
en svala kan ha att fortålja om sin flyttningsfård. — 6 (på låroverket). En biografforestållning. — 7 
(på låroverket). Ett ovåder. — 8 (på låroverket). Något om Viktor Rydbergs diktning. — 9. Eng
land som kolonialmakt.

TYSKA, 3 t. (dårav 2 t. gemens. med I). Eine Nacht im Jågerhause sid. 31—89. Det 
viktigaste av formlåran och syntaxen repeterat. Fraseologi, tillåmpnings-, reproduk
tions- och talbvningar. Ovningar i bversåttning till tyska samt låsning av tysk stil. 
Nio skriftliga oversåttningar till tyska, dårav sex på låroverket. — Morck.

ENGELSKA, 4 t. (dårav 3 t. gemens. med I). Jespersen-Rodhe, engelsk låsebok for real- 
skolan, sid. 32 —43, 57—85 o. 89 — 111 (delvis extempore); Rodhe, Engelska talov- 
ningar, st. 1—7. Hammarberg—Zetterstrom: det viktigaste av syntaxen jåmte repeti
tion av formlåran. Tretton skriftliga reproduktionsovningar eller oversåttningar till 
engelska, dårav åtta utarbetade på låroverket. — Mannfelt.

HISTORIA, 4 t. Statskunskap: Grunddragen av den svenska statens fbrfattning och forvalt
ning samt av de sociala och ekonomiska forhållandena i Sverige. Fåderneslandets 
historia: repetition av nyare tiden med huvudvikt lagd på tiden efter 1809- All- 
månna historien: repetition av nyare tiden, sårskilt tiden efter 1815. — Wendbladh.

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

MATEMATIK, 5 t. Aritmetik och algebra: uppgifter ur det praktiska livet, sårskilt affårs- 
livet; ekvationssystem av forstå graden, huvudsakligen med 2 obekanta, jåmte pro
blem; planimetriska och stereometriska uppgifter; kvadratrotter och enkla exempel på 
sammansatt rånta med anvåndning av tabeller. Enkla diagram. Geometri: repetition; 
likformig avbildning. Enkel bokfbring. — h. t. Lundell. — v. t. Carlson.

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

FYSIK. 2 t. Optik; energibegreppet, fallrorelsen, kraftparallellogrammen, pendelrorelsen, 
friktionen, lutande planet, centralrorelsen; boståders uppvårmning och ventilation; me
teorologi; astronomi; akustik. — Martin.

KEMI, 1 t. Organiska foreningar; torrdestillation och fbrbrånning; metallurgi. — Sjogren.

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 
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framstållningen av kyrkans grundlåggning en återblick på nya testamentets uppkomst. 
Allmån religionshistoria. — h. t- Wetterlundh. — v. t. Wetterlundh. Haller.

MODERSMÅLET, 3 t. Litteraturlåsning-: Kung Fjalar, Vapensmeden; stycken av Strind- 
berg, Heidenstam, Lagerlbf, Froding, Karlfeldt m. fl.; islåndska sagor och eddasånger 
samt valda stycken av medeltidens svenska litteratur i anslutning till litteraturhisto
rien. Deklamation, foredrag och dispositionsovningar. Elva uppsatser, dårav sex på 
låroverket. — Morck.

Amnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Liknelsen om den forlorade sonen. b) Eddan. c) Min roligaste upplevelse under 
sommaren. d) Våra militårovningar hostterminen 1913. — 2. a) Apostlamotet i Jerusalem, b) Feni- 
cierna. c) Våxternas rotter. — 3 (på låroverket). a) Hedningarnas forfoljelser mot de kristna. b) 
Samhållsforhållandenas utveckling i de grekiska staterna. c) En grek skildrar sina intryck från en resa 
i Egypten på 500-talet f. Kr. d) Vad har en lantbrukare att gora om hosten? — 4. a) “På Vårnamo 
marknad.“ b) “Molnets broder.“ — 5 (på låroverket). a) Hur kom det sig att Roms biskop blev kyr
kans overhuvud ? b) Heliga Birgitta, c) Atergiv innehållet i någon legend eller riddarsaga från me- 
deltiden! d) Når jag reste med flygmaskin. — 6 (på låroverket). a) Folkvisan. b) Min boksamling. 
c) En juldagsmorgon på landet, d) En biografforestållning. — 7. a) Travtåvlingarna i Vånersborg 
1914. b) Hur jag tånker mig, att stenålderns månniskor tillbragte sin dag. — 8 (på låroverket). a) 
Munkvåsendets uppkomst. b) “Kung Fjalar“. c) Vad jag vill bli (brev till en kamrat), d) Våners- 
borgs omgivningar. e) Ett ovåder. — 9. Oversåttning från tyskan. — 10 (på låroverket) och 11 återstå. 

TYSKA, 2 t. Eine Nacht im Jågerhause sid. 31—89. Fraseologi; talbvningar och andra 
tillåmpningsbvningar. Det viktigaste av syntaxen repeterat. Elva skriftliga reproduk- 
tionsbvningar eller stilar, dårav sju på låroverket. — Morck.

ENGELSKA, 3 t., dårav 2 t. tillsammans med L. 1. Jespersen-Rodhe. Engelsk låsebok for 
realskolan, sid. 57—85 och sid. 89—96, delvis extempore; Rodhes talbvningar st. 
1—7. Hammarberg-Zetterstrom: verbets syntax. Hårtill tillåmpningsbvningar i Cal- 
wagen-Lmdqvist. — R. 1 dessutom 1 t. Ytterligare tillåmpningsbvningar i Calwagen- 
Lindqvist. Muntliga reproduktionsbvningar- Genomgång av under låsåret skrivna 6 
hemstilar och 5 skolstilar, av vilka 2 varit reproduktioner. — Mannfelt.

HISTORIA, 3 t. Kulturhistorisk bversikt av forntidens och medeltidens allmånna och sven
ska historia. ■—• Emmelin.

GEOGRAFI, 2 t. Sammanfattande bversikt av den allmånna geografien; Storbritanniens och 
Irlands, Tyska rikets samt Frankrikes geografi med sårskilt framhållande av befolk
nings- och samhållsfbrhållanden, nåringsliv, samfårdsmedel och kolonialvåsen. — 
Wendbladh.

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 bvningssatser; 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. Råk- 

neuppgifter. ■— Bolinder.
KEMI, 2 t. Inledande kurs; genomgång av våte, halogenerna, syre, svavel och kvåve. — 

h. t. Lundeli. — v. t. Carlson.
Latingymnasiet.

KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — h. t. Wetterlundh. — v. t. 
Wetterlundh. Haller.
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MODERSMÅLET, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Morck.
LATIN, 6 t. Liljeblads låsebok st. 1—57. Formlåran och kasuslåran. — Ewerth.
TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Morck.
ENGELSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet utom den sårskilda timmen dår. — 

Mannfelt.
HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Emmelin.
GEOGRAFI, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Wendbladh.
MATEMATIK, 5 t. Algebra: hela tal och bråk; kvadratrotutdragning och råkning med kva

dratrotter; ekvationer och ekvationssystem av forstå graden jåmte problem. Anvånd- 
ning av råtvinkliga koordinater for studium av l:sta-gradsfunktioner och funktionen 
y x2. Proportionslåra. Transversaler och trianglars likformighet; repetition av den 
foregående geometrikursen. 11 uppsatser, varav 9 på låroverket. — h. t. Lundeil. 
— v. t. Carlson.

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

Andra ringen.

Realgymnasiet.

KRISTENDOM, 2 t. Bibellåsning: valda delar av gamla testamentets profetiska bocker, fore
trådesvis 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. — h. t. Wetterlundh. — v. t. Wetterlundh. Haller.

MODERSMÅLET, 2 t. Låsning av valda stycken ur svenska litteraturen från nyare tidens 
bbrjan till 1763; motsvarande partier i litteraturhistorien; stycken ur nyare svensksamt 
ur dansk och norsk litteratur; ovningar i muntlig framstållning; elva uppsatser, dårav 
sex på låroverket. — Morck.

Amnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Klostervåsendets uppkomst och utveckling-. b) Varfor såges en ny tid borja om
kring år 1500? c) En resa under sommaren. — 2. a) Karl V och reformationen, b) Om termome- 
trar. — 3 (på låroverket). a) Reformationens forelopare. b) Johannes Messenius. c) Varpå berodde 
den lyckliga utgången av det nederlåndska frihetskriget ? d) Vilka svårigheter hade drottning Elisabeth 
av England att bekåmpa? e) Vad bor man se vid ett besok i Vånersborg? — 4. a) Spanien under 
Filip II. b) Kolets kretslopp i naturen, c) Kamratlivets uppfostrande betydelse. — 5 (på låroverket). 
a) Tillståndet inom kyrkan vid Luthers framtrådande. b) Stiernhielms betydelse i den svenska littera
turen. c. Striden mellan Karl I och parlamentet, d) Nordamerikas jordbruksnåringar. e) Månniskans 
matsmåltning. f) Tio år i Amerika (en emigrants oden). — 6 (på låroverket). a) Vilka voro de mårk- 
ligaste foreteelserna på det kyrkliga området under medeltiden? b) Oliver Cromwell. c) Vinterns 
nojen. d) Tankar vid terminens borjan. — 7 (på låroverket). a) Luther på riksdagen i Worms. b) Ko- 
nungariket Preussens uppkomst. c) Den årorika revolutionens betydelse. d) Hur utnyttja vi våra skogar? 
e) Resplan for en utlåndsk turist under en fjorton dagars resa i Sverige. — 8. Oversåttning från ty
skan. — 9. a) I vilka avseenden skiide sig Dackefejden från de foregående upproren under Gustav Va- 
sas regering? b) Cellen — en elementarorganism. c) Vårmestrålning. — 10 (på låroverket) och 11 
återstå.

TYSKA, 2 t. Lustige Gymnasialgeschichten sid. 60—103 samt Burg Neideck sid. 1—22, 
delvis extempore. Syntax: artiklarna, substantivet, konjunktiven, infinitiven och par- 
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ticipet. Talovningar. Elva skriftliga reproduktionsovningar eller oversåttningar till 
tyska, dårav sju utarbetade på låroverket. — Mannfelt.

ENGELSKA, 3 t. — 2 1 tillsammans med L. II. Massey, sid. 21—38 med Falk och Baker; 
extempore Synge sid. 7—24. Hammarberg-Zetterstrom med tillåmpningsbvningar i 
Calwagen-Lindqvist: av syntaxen artiklarna samt substantivet till genitiven; av form
låran §§ 63—66 samt repetition av oregelbundna verb. Talovningar: Rodhe, st. 8 
■—15 med de 7 forstå frågorna och svaren till varje stycke samt referat av sjålva 
styckena. — R. II dessutom 1 t. Hammarberg-Zetterstrom: av syntaxen §§ 174- 178, 
194 utom mom. 5, 199; repetition av formlårans § 84. Tillåmpningsbvningar i Cal
wagen-Lindqvist. Reproduktionsovningar. Genomgång av under låsåret skrivna 6 
hemstilar och 5 skolstilar, av vilka senare 2 varit reproduktioner. — Palmgren.

FRANSKA, 4 t- Av Ploetz-Lbfvings elementarbok: lektionerna 1—59, åven de svenska styc
kena. Oversåttning av några sånger, vilka åven uppspelats på grafofon och sjungits. 
Talovningar: memorering av de franska styckena 41, 42 och 43 i PIoetz-Lbfving. 
Realia i anslutning till kartan over Paris. — Palmgren.

HISTORIA, 3 t. Allmån historia 1500—1715 och fåderneslandets historia 1520—1718, båda 
i utfbrligare framstållning. — Emmelin.

GEOGRAFI, 1 t. Osterrike, Italien, Fbrenta staterna, Kina, Japan och Sverige såsom i fore
gående klass. — Wendbladh.

MATEMATIK, 6 t. Algebra: ekvationer och ekvationssystem av hogre grad; maxima och 
minima; rotter; potenser; logaritmer; exponentialekvationer. Anvåndning av råtvink- 
liga koordinater. Likformighetslåran avslutad; sammanfattande kurs i planimetri. 
Enkla trigonometriska beråkningar rbrande plana figurer. Elva skriftliga uppsatser, 
dårav 6 utarbetade på låroverket. — Bolinder.

BIOLOGI, 2 t. Månniskokroppens organ, våvnader och fysiologi med utgångspunkt från 
cellåran; i anslutning hårtill hålsolåra och det viktigaste om mikroorganismerna. — 
h. t. Sjogren — v. t. Carlson.

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

KEMI, 2 t. Aterstående icke-metalliska grundåmnen, alkalimetallerna, de alkaliska jordme- 
tallerna, magnesium; i anslutning hårtill viktigare mineral och bergarter; organisk 
kemi. — h. t. Sjogren. — n. t. Carlson.

Frivilliga laborationsovningar en dubbeltimme varannan vecka under vårtermi
nen: analys på negativa joner, några syntetiska fbrsbk på de genomgångna metal- 
lerna; forsbk for att belysa kolhydratens natur och egenskaper. — Carlson.

Latingymnasiet.

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

MODERSMÅLET, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Morck.
LATIN, 6 t. Viri illustres I—XX. Cæsar, De Bello Gallico, Bok I kap. 1—14. Ovidius, 

Midas et Bacchus. Philemon et Baucis, Phaeton v. 1—170. Grammatik: formlåran 
repeterad. Det allmånnaste av syntaxen. Nio skriftliga oversåttningar till svenska, 
dårav fem på låroverket. — Tessing.

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

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

och flera obekanta, åvensom av hbgre grad jåmte tillåmpningar, sårskilt på planime- 
triska uppgifter, plangeometrin avslutad; någon anvåndning av råtvinkliga koordinater. 
Elva skriftliga uppsatser, av vilka sex utarbetats på låroverket. —■ h. t. Fahlstrom 
Martin. — n. t. Fahlstrom.

BIOLOGI, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — h. t. Sjogren. — v. t. Carlson- 
FYSIK, 1 t. Vårmelåran jåmte grunddragen av meteorologien. — h. t. Fahlstrom. Martin. 

v. t- Fahlstrom.

Tredje ringen.
Real gymnasiet.

KRISTENDOM, 2 t. Bibellåsning. Valda delar av evangelierna, fbretrådesvis Johannes’ 
evangelium, och Paulus’ forstå bref till korintierna; i sammanhang med bibellåsningen 
en bversikt av Jesu liv och verksamhet. Kyrkohistoria: nya tiden avslutad. Reli
gionslåra: kap. 7—9. Allmån religionshistoria. — h. t. Wetterlundh. — v. t. Wetter
lundh. 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 mbnstergill svensk bversåttning samt av dansk och norsk litte
ratur. Foredrag, diskussions- och deklamationsbvningar. Nio uppsatser, dårav fem 
på låroverket. — Wendbladh.

Amnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Karl XI:s reduktion och dess betydelse. b) Orsakerna till det spanska tronfoljds- 
kriget. c) Bellmans diktning. d) Våra skogar. e) Om fysisk uppfostran. f) Sveriges forsvarsmojlig- 
heter. — 2. a) Fredrik II (karaktåristik). b) Tidningspressen som modern samhållsmakt. c) Sveriges 
klimat och dess jordbruksnåringar. 3 (på låroverket). a) Pietismen, b) Konstituerande nationalforsam
lingen. c) Kellgrens dikt “Ljusets tiender", d) Ljusets betydelse for våxterna. e) Den elektriska gnis
tan. f) Koppar. g) Vad gagn har ett land av sina kolonier? — 4. a) Orsakerna till Napoleon I:s fali. 
b) Varpå beror den moderna emigrationen? c) Den 6 november som historisk minnesdag. d) Hur skil- 
drar Leopold sin tids såliskapsliv i dikten Eglé och Annette? — 5 (på låroverket). a) Den stora parla
mentsreformen i England, b) Redogor for ett fysikaliskt experiment. c) Natur, folk och nåringar i min 
hembygd. d) Vår kustbildning och vårt forsvar, e) Dynamomaskinen, f) En fård i snostorm. — 6. 
(på låroverket). a) Emanuel Svedenborg, b) Franzéns ungdomsdiktning. c) Revolutionen 1772. d) 
Rorelseorganen hos ryggradsdjuren. e) Trådlos telegrafi, f) Bly och dess viktigaste foreningar. g) En 
dag, då jag' var tidningsredaktor. — 7. a) Gustav III och Katarina II. b) Sverige och dess grannar. 
c) Handelns betydelse for kulturutvecklingen. d) En luftfård från Vånersborg till Tyskland. — 8. (på 
låroverket). a) Svenska kyrkan under 1800-talet. b) Sveriges sista krig. Grunddragen av Preussens 
historia under 1700-talet. d) A. M. Lenngren. e) Olika metoder att beståmma ljusets hastighet. f) 
Olika metoder att beståmma en tons svångningstal. g) Fantasien och dess betydelse. h) En fård ut- 
efter svenska kusten. — 9.

TYSKA, 2 t. “Die Harzreise“ samt delar av Liliencron, Ausg. Novellen extempore. Frase
ologi och talbvningar i anslutning till den låsta texten. Grammatiken repeterad. Ov- 
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ningar i oversåttning till tyska. Stilar och uppsatser, tillsammans nio, dårav 4 på lå
roverket. — Wetterlundh.

ENGELSKA, 2 t. Behm, sid. 44—53. Hårtill talovningar i form av referat. Extempore, 
men låxvis repeterade, kap. 12, 14 och 15 i Massey. Werner, lyrisk poesi: 9 sånger, 
med grafofon till 4. Hammarberg—Zetterstrom: propositioner §§ 134, 199, 214 och 
215; for ovrigt i anslutning till låsårets stilar. Handledning i Wenstrom —Harlock, 
sårskilt vid preparation av hemstil. Genomgång av under låsåret skrivna 5 hemstilar 
och 4 skolstilar (av vardera kategorien 1 uppsats). — Palmgren.

FRANSKA, 4 t. Av Ploetz: lektionerna 60—79, 81 och 82; av de motsvarande svenska 
styckena endast 74—76, 78, 79, 81 och 82. Edstrom: regelbundna och oregelbundna 
verb samt §§ 205—214 och 232; for ovrigt behovlig syntax i anslutning till texten. 
Textlåsning: Flalévy, de 30 forstå sidorna; extempore Augé-Petit, sid. 29—32, 34— 
37, vilka låxvis repeterats; ett par kortare prosastycken, vilka åven uppspelats på gra
fofon. Talovningar: memorering av styckena 8, 17 och 25 i “låseboken“ i Ploetz. 
Topografiska realia i anslutning till kartan over Paris. — Palmgren.

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

FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Forståndslivets psykologi. — Emmelin.
MATEMATIK, 6 t. Serier, sammansatt rånta. Plantrigonometrin avslutad. Studium av funk

tioner och deras derivater- Maximum- och minimumproblem. Sanna vårdet av obe- 
ståmda uttryck. Beråkning av tangenter, normaler och assymptoter till kurvor i planet. 
Stereometri. Analytiskt geometrisk behandling av råta linjen, cirkeln och ellipsen. 
Elva skriftliga uppsatser, dårav sex på låroverket. — Martin.

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

FYSIK, 4 t. Elektrodynamik; akustik; optik till och med enkla optiska instrument. 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.

La tin gymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — h. t. Wetterlundh. — v. t. 

Wetterlundh. Haller.
MODERSMÅLET, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Wendbladh.
LATIN, 6 t. Cæsar: De Bello Gallico från Liber I kap. 30 till Liber III kap. 7; Livius Liber 

XXIII påbbrjad; Ovidius: Orphei mors; Midas et Bacchus; Philemon et Baucis; Phaéthon. 
Grammatik i sammanhang med textlåsningen och skrivningarna. Metrik, mytologi 
och antikviteter i den mån det kråfts for textlåsningen. 15 skriftliga oversåttningar 
från latin, dårav 8 på låroverket. — Ewerth.

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Wetterlundh.
ENGELSKA, 2 t. Massey sid. 51—83, Behm sid. 1—44; extempore Synge sid. 1—25 samt 

The Daily Graphic, Coronation edition 1911, tre spalter; talovningar. — Mannfelt.
FRANSKA, 4 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Palmgren-
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HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Wendbladh.
FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Emmelin. 
MATEMATIK, 4 t. Algebra: Ekvationssystem av hogre grad med tillåmpningar; Anvånd- 

ning av råtvinkliga koordinater for studium av enkla funktioner; maxima och minima; 
rotter i allmånhet; potenser, logaritmer; exponentialekvationer; aritmetiska och geo
metriska serier. Geometri: geometriska tillåmpningsuppgifter: trigonometri. Elva 
skriftliga uppsatser, dårav sex på låroverket. — h. t. Fahlstrom. Lundell. — v. t. 
Fahlstrom.

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

Fjarde ringen.
Realgymnasiet.

KRISTENDOM, 2 t. Repetition av de foregående ringarnas kurser. — h. t. Wetterlundh. 
•— v. t. Wetterlundh. Haller.

MODERSMÅLET, 3 t. Låsning av valda stycken av svenska litteraturen efter tiden omkring 
1810 i sammanhang med genomg-ående av 1800-talets litteraturhistoria. Dispositions- 
bvningar. Kort oversikt over svenska språkets utveckling. Diskussions- och dekla- 
mationsovningar. 7 uppsatser, dårav 4 på låroverket. — Emmelin.

Foljande åmnen for uppsatser hava behandlats:
1 (på låroverket). a) De viktigaste olikheterna mellan den fransk- klassiska smaken och nyromantiken. 
b) Betydelsen av den årorika revolutionen, c) Våra svenska skogsbår. d) Vilka åro enligt din mening 
svårigheterna med en uppsats på modersmålet? — 2. a) I vilka avseenden kan Stagnelius sågas vara 
nyromantiker? b) Brottslighetens orsaker. 3. (på låroverket). a) Gotiska forbundet, b) Den orientaliska 
frågans uppkomst och utveckling. c) Vad kan sågas for och emot kvinnororelsen? d) Ar uppråttandet 
av flera linjer å gymnasiet en onskvård reform? — 4. a) Tegnérs stållning till sin tids litteråra fejder, 
b) Bondemas betydelse i vårt fåderneslands historia. c) Betydelsen for vårt land av den hundraåriga 
freden. — 5 (på låroverket). a) Huru forbereddes kristendomen inom hedendomen? b) Politiska par
tier i Sverige på 1800-talet. c) Optiska brytningsfenomen inom atmosfåren. d) Ett glatt lynnes for
delar och faror. — 6. a) Brånnande frågor under drottning Kristinas regering, b) Karakteristik av 
tiden 1815—1848. c) Ljusets betydelse for våxterna. d) Partipolitiska kampmedel. — 7 (på låroverket). 
a) Reformationens forebud under medeltidens sista århundraden. b) Den svenska romanlitteraturen vid 
1800-talets mitt. c) Huru uppkom det nuvarande tyska riket? d) Det svenska hårvåsendets utveckling 
under nyare tiden, e) Olika system for telegrafering, f) Om fårgernas betydelse inom våxt- och djur- 
vårlden. g) Biografens betydelse.

TYSKA, 2 t. Minna von Barnhelm, delvis extempore. Dessutom extemporerad låsning av 
andra texter. Ovningar i oversåttning till tyska. Fraseologi och grammatik i an
slutning till de behandlade texterna och skriftliga ovningarna. Talovningar. Upp
satser och stilar, tillsammans 7, dårav 5 på låroverket. — Emmelin.

ENGELSKA, 4 t. Doyle, The Musgrave Ritual med utanlåsning och referat av valda epi
soder. Werner, Hamlet’s Soliloquy och Shylock and Antonio. Med anslutning hår
till: Bjbrkman, William Shakespeare, några sidor. Extempore i Behm, Doyle och 
Werner. Hammarberg-Zetterstrom: nåstan hela såsom behovlig for stilskrivningen. 
Hårtill tillåmpningsovningar, huvudsakligen skriftliga, dels hemskrivningar ur Calwa
gen-Lindqvist, dels nio “snabbstilar" i skrivbocker å klassrummet. Wenstrbm-Har- 
lock: handledning bl. a. vid foljande artiklar: forst, redan, utan, utom. Genomgång 
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av under låsåret skrivna 4 hemstilar (dårav 1 uppsats) och 3 skolstilar (dårav 1 upp- 
sats och alternativt 1 uppsats eller stil). — Palmgren.

FRANSKA, 4 t. Halévy, sid. 31—73. Wijkander, 16 sidor, med grafofon till le Chéne et 
le Roseau, marseljåsen och l’Epave. Metrik. Extempore i Halévy, Augé-Petit och 
Wijkander. Repetition av viktigare partier i Edstroms språklåra. Talovningar i an- 
slutning till några stycken i Augé-Petit. — Palmgren.

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

FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Logiken. Psykologi: låran om kånslo- och viljelivet. 
— Emmelin.

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. — Martin.

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

Latin gymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — h. t. Wetterlundh. — v. t. 

Wetterlundh. Haller.
MODERSMÅLET, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Emmelin.
LATIN, 6 t. Livius XXIII: kap. 1—32. Horatius: valda oden, tillsammans 600 verser. Re

petitioner, kursiv låsning, antikviteter och mytologi i sammanhang med textlåsningen. 
Grammatiken repeterad. Tolv oversåttningar till svenska, dårav 7 på låroverket. — 
Tessing.

GREKISKA, 7 t. Låseboken: sid. 1—24, 116—148. Odysséen: sjåtte sången. Grammatik 
i samband med textlåsningen. Repetitioner. — Tessing.

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Emmelin.
ENGELSKA, 2 t. Behm, sid. 44—100, Werner 8 sånger; extempore Marryat sid. 35—70 samt 

The Daily Graphic, Coronation edition 1911, tre spalter; talovningar. — Mannfelt.
FRANSKA, 4 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Palmgren.
HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Wendbladh.
FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Emmelin. 
MATEMATIK, 5 t. Aritmetiska och geometriska serier avslutade; sammansatt rånta; stereo

metri; grafisk konstruktion av kurvor. Hela matematikkursen repeterad. Tio skrift
liga uppsatser, dårav sex på låroverket. — h. t. Fahlstrom Bolinder. — v. t. 
Fahlstrom.

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



19

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

1 Filosofisk propedevtik: Borelius, J. J., Lårobok i den formella logiken. Omarb. av J. Strom 
berg, i ring- III och dårefter successivt i ring IV.

Larsson, H., Psykologi, i ring III och dårefter successivt i ring IV.
I Matematik: Ericsson, K. O., Lårobok i plan trigonometri, i ring R. II och dårefter suc

cessivt i foljande ringar.
I Fysik: Hellsten, C. G., Experimentell fysik och astronomi, i klass 4 och dårefter succes

sivt i foljande klasser.
Forsoksvis hava inforts:

/ Kristendom: Bergqvist, B. J:son och Herner, S., Bibliska beråttelser till urval, I Gamla 
testamentet, i klass 1 och dårefter successivt i klasserna 2 och 3.

Tornvall, Fr,, Kortfattad synoptisk framstållning av Jesu liv och låra jåmte bver- 
sikt av Nya Testamentets bbcker, i klass 5.

I Biologi: Bohlin, K., Lårobok i biologi for realskolan 1:1 Hålsolåra, i klass 1.

6. Undervisning i vålskrivning
har meddelats efter Holmqvistska metoden och omfattat foljande kurser:

Klass 1, 2 t. Lilla och stora alfabetet; skrivning av medelstor stil.
„ 2, 2 t. Skrivning av medelstor och mindre stil.
„ 3, 1 t. Skrivning av mindre och storre stil. ■— Edstrom.

7. Undervisningen i teckning.

Lårobocker 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; ovningsblad 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 cch verktyg; pressade våxter.

Ovningskurser.
Realskolan.

Klass 1, 1 t. Frihandsteckning: inledande ovningar; enkel konturteckning efter foremål ul
den for lårjungarna nårmast bekanta verkligheten; teckning ur minnet; låttare ov
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 ovningar i fårglåggning med vattenfårg; penselteckning; hemritningar.
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Klass 3, 2 t. Frihandsteckning: konturteckning efter foremål ur dagliga livet samt ur våxt- 
och djurvårlden; teckning ur minnet och fantasien; kartritning; låttare ovningar i 
fårglaggning med vattenfårg; penselteckning; hemritningar,

Klass 4, 2 t. Frihandsteckning: konturteckning som i foregående klass; teckning av enkla 
monster efter verkligheten; låttare stiliseringsovningar efter forelagda motiv; kartrit
ning; blomsterstudier; teckning ur minnet; ovningar i fårglaggning; penselteckning. 
Linearritning: forberedande ovningar i ritinstrumentens anvåndning; plana geometriska 
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; fårglaggning. 
Linearritning: fortsatta ovningar 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 er.kla fristående foremål.

Gymnasiet.
Ring I, 2 t. (gemensamt med klass 6). Frihandsteckning: perspektivisk teckning efter enkla 

foremål jåmte låttare skuggning; fårgbehandling med akvarellfårger och pastellkritor; 
pennteckning i tusch. Linearritning: grunderna av projektionslåran med tillåmpningar; 
ovningar i ytutbredning.

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 fårglåggning i olika manér efter 
enskilda foremål eller mindre grupper av sådana; akvarellmålning; pennteckning i 
tusch. Linearritning; kortfattad oversikt av skugglårans grunder i sammanhang med 
några enkla rit- och laveringsbvningar; fria tillåmpningsovningar.

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: korfattad oversikt av perspektivlårans grunder jåmte ritning efter foremål 
ur verkligheten.

Frivillig teckning
har ågt rum tre timmar i veckan. Antalet dåri deltagande lårjungar utgjorde under hostter
minen 38 och under vårterminen 36. Under den frivilliga teckningen hava lårjungarne sys- 
selsatts som under de obligatoriska teckningstimmarne. — Edstrom.
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8. Undervisning i sång och instrumentalmusik.
A) Musikens teori och sång.

Sångklass 1 (lårjungar i klass 1). Torsd. 12—12,45 och lord. 9,50 — 10,35. Elementarsång: 
allmån musikteori, tonbildnings-, tontråffnings- och taktovningar. Korsång: styc
ken ur “Normalsångbok“ av C. J. Berg m. fl.; koraler.

„ 2 (lårjungar i kl. 2). Månd. 9,50—10,35 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, II, III och IV). Torsd. 2,45—3,so. Korsång lika
med foreg.

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

B) Instrumentalmusik
har ovats tisd. och fred. 5,30—7. Undervisning har meddelats i violin-, piano- och orgelspel- 
ning. Foljande arbeten ha anvånts: Hennings violinskola, Etuder av Kayser, Hirsch’s bibliotek 
for violinister, Bocklets pianoskola, Czerny’s étuder, Sonatiner, samlade och utgivna av Klein- 
michel, Lunds orgelskola, orgelalbum av Hågg, Lagergrens orgelskola m. m. Vid samspelning 
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. Lårjungarnas 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 13 115 93 57 61 52 13 22 39 208

Vårterminen 14 112 91 57 60 53 12 21 37 203

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, III på 5 och de ovriga gymnastikavdelningarna 

på sex troppar.
Från deltagande i gymnastikbvningarna ha under hostterminen varit befriade 25 och 

under vårterminen 21 lårjungar.
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Tabellarisk uppgift å antalet lårjungar, som på grund av nedanstående orsaker icke del- 
tagit i de ordnade kroppsovningarna 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 □ m a r

H
ela

Termin, klasser och ringar

I syn- och horsel- 
organerna

I nervsystem
et

I cirkulationsorga- 
nerna

I andedråktsorga- 
nerna

I m
atsm

ål
 tnings- 

organerna

I urin- och kons
organ

 er na

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 1913.

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

— — 11 6 — 1 2
3

— 1
3

— 1
1

22
7

— 22
7

111
96

Summa
Hånvisade till svagavdelning 

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

— —

11

z

6

__

1

1

5

3 —

4

3

__ 2

2

29

9 2
1

29

11
1

207

Summa

Hostterminen 1913.

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

— —
9

2
5

—

1

1
1

3

3 —

3

1
1

2

1
1

9

8
17

3 12

8
17

115'
93

Summa
Hånvisade till svagavdelning 

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

—

9 ■ 7

—

2 3

3 —

2

3 —

2

1

25

6
1

2
4

25

8
5

208' 

—
Summa — - — — — — 3 — 3 — 1 7 6 13 _

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

Antalet av i gymnastikbvningarna icke deltagande lårjungar har under vårterminen bkats 
med 2 och under hbstterminen minskats med 2.

Antalet av till svagavdelning eller svagrote hånvisade lårjungar har under vårterminen 
bkats med 2 och under hbstterminen bkats med 1.

De olika arterna av fail under rubriken “andra sjukdomar“ åro: under vårterminen for 
icke deltagande: blodbrist 1, skrofler 1, samt for till svagrote hånvisade: blodbrist 2;—under 
hbstterminen for icke deltagande: blodbrist 1, skrofler 1, samt for till svagrote hånvisade •' 
blodbrist 1.
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De allmånnast fbrekommande fallen under rubriken “andra orsaker“ åro: under vårter
minen for till svagrote hånvisade: mindre fbrsigkommen 3 och under hostterminen 6.

Gymnastik och fåktning hava ovats under nedanstående tider:

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

Måndag I gymn.-avdeln. II gymn.-avdeln. III gymn.-avdeln. Svagavdeln.
Tisdag --  --  --  -- 1 „ I fåkt-avdeln. II fåkt-avdeln.
Onsdag — — — — II „ „ III gymn.-avdeln. Svagavdeln.
Torsdag I gymn.-avdeln, III „ „ H „ H
Fredag -- ---- -- — — I „ I fåkt-avdeln. II fåkt-avdeln.
Lbrdag — — — — II „ — — — — III gymn.-avdeln.

1. Under vintermånaderna ha i regel hela lektionstimmen ågnats åt pedagogisk gym
nastik. Några lektioner hava utbytts mot skridskoåkning, skidlbpning, utmarscher samt lekar 
i gymnastiksalen.

Under vår- och hbstmånaderna 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 bvats 2 timmar i veckan. Undantag hårifrån har gjorts den 
tid på hosten, då skjututbildningsovningarna pågått, varunder någon fåktning ej fbrekommit. 
Den lågre avdelningen, ring I och klass 6, har genomgått det omedelbara enkla anfallet i fore
ning 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- 
rbrelser i forening med marscher, varjåmte fri kontrafåktning bvats av de mer fbrsigkomna.

3. Gymnastikbvningarna med klass 6 och ringarna I, II, III och IV voro under hbstter- 
minens skjututbildningsbvningar instållda.

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

5. Ovningarna inspekterades den 3 mårs av fbreståndaren for K. Gymn. Centralinsti- 
tutet professor N. F. Sellén.

Vånersborg i april 1914.
A. T. Warodell.

Gymnastiklårare.

B) Skjututbildningsovningar.
Redogbrelse for skjututbildningsovningarna år 1913.
a) Ovningarna togo sin borjan tisdagen den 26 augusti och avslutades torsdagen den 

11 september och hava under denna tid fortgått varje helgfri dag kl. 12—4.
b) Fbreskrivna bvningar hava samtliga medhunnits; dessutom har nåst sista dagen fbre- 

tagits en utmarsch i samband med fåltskjutning for de två hogre avdelningarna samt pris- 
skjutning med kammarammunition for de två lågre.

c) Sammanlagda antalet av i ovningarna deltagande vapenfbra lårjungar har uppgått 
till 82; 12 icke vapenfbra hava sysselsatts med expeditionsgbromål, ammunitions redovis- 
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ning o. s. v.; på de olika avdelningarna har fordelningen varit fbljande: Sårsk. 4, IV
13, III 17, II 24, I 22.

d) Undertecknad har enligt regementsorder tjånstgjort som ledare.
e) Såsom bitrådande hava varit kommenderade 1 underofficer, sergeant i Kungl. Skara- 

borgs reg:ts reserv samt 3 distinktionskorpraler vid Kungl. Våstgota regemente.
f) Inspektion fbrråttades lordagen den 30 augusti av Overstelojtnanten vid Kungl. Våst

gota reg:te von Bahr.
Vånersborg den 12 sept. 1913.

Georg Hultén,
Løjtnant i Kungl. Skaraborgs reg:tes reserv.

Den 27 September hade låroverket nojet mottaga besbk av H. H. Eforus, Biskopen
m. m. Dir Hj. Danell.

B. Lårarna.
1 0. Lårarnas tjdnsteåligganden under hostterminen 1913.

Rektor A. Emmelin: 
Modersmålet i IV .................. 3 t.
Tyska i IV ............................ 2 t.
Historia i II ............................ 3 t.

„ il ............................ 3 t.
Fil. proped. i IV ...................... 1 t.

„ i III ...................... 1 t. 13 t.
Svenska och tyska skripta i IV.

Lektor S. Tessing:
Latin i L. IV .......................... 6 t.

„ i L. II .............................. 6 t.
Grekiska i L. IV ...........  7 t = 19 t.
Latinska skripta i L. IV och L. II. 
Klassforeståndare i L. IV.

Lektor E. M. Haller: 
Tjånstledig från den 4 September 1913 till 

den 7 Mars 1914.

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

„ i R. III ......................  2 t.
„ i II.............................. 2 t.
„ i R. II ....................... 1 t.

Franska i IV............................. 4 t.
„ i 111 ............................  4 t.
„ i II ............................  4 t. = 21 t.

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

Lektor N. Berner-.
Avgick den 1 September.

Lektor E. G. Bolinder:
Matematik i R. II....................... 6 t.

„ i R. I ....................... 7 t.
Fysik i L. IV ........................ 2 t.

„ i L. III ........................ 2 t.
„ i R. II............................... 2 t.
» il ................................... 2 t.
„ i R. I ............................... 1 t. 22 t.

Matematiska skripta i R. II och R. I.
Frivilliga laborationer i fysik i R. II under 

v. t.
Klassforeståndare i R. II.

Vik. Lektorn, adjunkt H. G. Wendbladh:
Modersmålet i III...................... 3 t.
Historia i IV .......................... 3 t.

„ i III.............................. 3 t.
„ i 6 .............................. 4 t.

Geografi i II.............................. 1 t.
„ il .............................. 2 t.
„ i 6 .............................. 2 t.
„ i 5 .............................. 2 t. - 20 t.
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Svenska skripta i III.
Klassforeståndare i I.

Vik. Lektorn, adjunkt K. Ewerth: 
Modersmålet i 5 ...................... 3 t.
Latin i L. III.............................. 6 t.

„ i L. I .............................. 6 t.
Grekiska i L. III .............. .......  7 t. 22 t.
Svenska skripta i 5.
Latinska „ i L. III.
Klassforeståndare i 5.
Anm. Tjånstgoringen i grekiska upphorde den 6 Ok

tober. I stållet erhbll Ewerth vid vårterminens borjan 
tyska i 5 ... 4 t. samt tyska skripta i 5 — 19 t.

Vik. Lektorn, adjunkt G. Wetterlundh: 
Kristendom i IV ........................ 2 t.

i III ........................ 2 t.
„ i II............................ 2 t.
„ il.......................... 2 t.
„ i 6............................ 2 t.
„ i 5............................ 2 t.
„ i 4...........................  2 t.
„ i 3............................ 3 t.

Tyska i III.................................. 2 t. 19 t.
Tyska skripta i III.
Klassforeståndare i 3.
Morgonbbn 3 dagar i veckan och skolguds- 

tjånst 1 gång varannan månad.

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

„ i III ..............................  2 t.
„ i II ..............................  2 t.
„ il................................... 1 t.
„ i 6..................................  2 t.
„ i 5..................................  2 t.
„ i 4.................................. 1 t.
„ i 3..................................  2 t.
„ i 2..................................  2 t.

Kemi i R. IV ..........................  2 t.
„ i R. III ........................... 2 t.
„ i R. II.............................. 2 t.
„ > 6 .................................  1 t

Granskning av herbarier.
Klassforeståndare i 6.

22 t.

Anm. Med vårterminen utbyttes 2 t. biologi i II och 
5 samt 2 t. kemi i R. II (= 6 t.) mot 5 t. mate- 
matik i 2.

Adjunkt F. P. E. Mannfelt: 
Modersmålet i 2 ...................... 5 t.
Tyska i II .................................. 2 t.

„ i 2 .................................. 6 t.
Engelska i L. IV....................... 2 t.

„ i L. III ..................... 2 t.
„ i I och 6 ................... 2 t.
„ i R. I och 6............. 1 t.
„ i 6............................  1 t.

Geografi i 2............................ 2 t. 23 t.
Tyska skripta i II.
Engelska „ i R. I och 6.
Klassforeståndare i 2.

Adjunkt D. Martin: 
Matematik i R. IV .................... 6 t.

„ i R. III....................... 6 t.
Fysik i R. IV ......................... 3 t.

„ i R. III ..................  4 t.
„ i 6 .............................. 2 t. 21 t.

Matematiska skripta i R. IV och R. III.
Fysikaliska „ i „ „ „
Frivilliga laborationer i R. III under v. t. 
Klassforeståndare i R. IV.

Adjunkt K. A. Rosén:
Modersmålet i 4 ...................... 4 t.
Tyska i 5 .................................. 4 t.
Engelska i 5.............................. 5 t.
Franska i 5 .............................. 2 t.
Matematik i 4 .......................... 5 t.

,, i 3 ........................  5 t. 25 t.
Svenska skripta i 4.
Tyska skripta i 5.
Klassforeståndare i 4.
Anm. Under vårterminen erholl Rosén 4 t. matema

tik i 1, i st. f. 4 t. tyska i 5.

Adjunkt H. Fahlstrom:
Matematik i L. IV ................... 5 t.

„ i L. III ...................  4 t.
„ i L. II ...................  4 t.
„ i 5 .......................... 4 t.
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Biologi i 1 ............................ 2 t.
Fysik i L. II ....................... 1 t.

„ i 5.........................  1 t 21 t.
Matematiska skripta i L. IV, L. III och L. II. 
Klassforeståndare i L. II.
Anm. Under vårterminen erholl Fahlstrom 2 t. fysik 

med dårtill horande laborationer i 4 i st. for 2 t- 
biologi i I.

Vik. adjunkt J. K Lundell: 
Matematik i L. I ...................... 5 t.

„ i 6 ........................... 5 t.
„ i 2 ........................... 5 t.
„ il ........................... 4 t.

Fysik i 4 ........................... 2 t.
Kemi i RI....................... 2 t.

„ i 5................. ........ 2 t.
Matematiska skripta i L. 1. 
Anm. Avgick vid hbstterminens slut.

Vik. adjunkt E. B. Stenwall: 
Modersmålet i 1 ....................... 5 t.
Tyska i 1 ....................... 6 t.
Historia i 5 ....................... 3 t.

„ i 4 ...................... 3 t.
„ i 2 ....................... 3 t.
„ il ........................ 2 t.

Geografi i 4 ....................... 2 t.
„ i 3 ....................... 2 t.

Klassforeståndare i 1.

25 t.

I

26 t.

Vik. adjunkt I. E. Morck:
Modersmålet i II ...................... 2 t.

„ i 6 ........................ 3 t.
Tyska i I och 6 ...................... 2 t.

„ > 6 ........................ 1 t.
„ i 4 ........................ 4 t.

Engelska i 4 ........................ 5 t. 20 t.
Svenska skripta i II, I och 6.
Tyska „ i I, 6 och 4.

Vik. adjunkt E. C. Rhedin: 
Kristendom i 2 ...................... 3 t.

„ il .....................  3 t.
Modersmålet i 3 ..................... 6 t.
Tyska i 3 ........................  6 t.
Historia i 3 ........................ 3 t.
Geografi i 1 ........................ 2 t. 23 t.

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

Teckningslårare A. Kr. Edstrom: 
Teckning .............................. 20 t.
Vålskrivning .......................... 5 t. — 25 t.

Musiklårare E. N. Ullman:
Musikens teori och sång..........  8 t.
Instrumentalmusik...................... 4 t. 12 t.

Gymnastiklårare A. T. Warodell:
Pedagogisk gymnastik .......... 15 t.
Fåktning ................................ 4 t. 191.

-Anm 1. Genom lektor Berners avgång den 1 September och lektor Hallers tjånstledighet från den 4 Septem
ber nodvåndiggjordes en del forskjutningar i det ursprungliga tjånstgoringsschemat, for vilka jag icke 
ansett mig behova hår redogora, då detta endast kom att galla några få dagar.

Anm. 2. Med vårterminen tilltrådde lektor G. W. F. Carlson sin tjånst. Hårav betingades ytterligare andringar
i tjånstgoringen, for vilka redogjorts i form av anmårkningar under resp. lårare.
Lektor Carlsons tjånstgoring under vårterminen har varit:

Matematik i L. I ............................................. 5
» i 6 ................................................. 5

Biologi i II ....................................................... 2
„ i 5 ......................................................  2
„ il ......................................................  2

Kemi i R II ................................................... 2

t.
t.
t.
t.
t.
t.
t.
t. 22 t.

„ i R I .................................................. 2
„ i 5 ...................................................... 2

Matematiska skripta i L. I.
Anm. 3. Vid Lektor Hallers återintråde i tjånst den 7 Mars overtog han vik. lektor Wetterlundhs tjånstgoring 

med undantag av 2 t. tyska i 111 samt erholl i stållet 3 t. historia i 3. Adjunkten Wetterlundh over
tog återstoden av vik. adjunkt Rhedins tjånstgoring.
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11. Tjånstledighet har åtnjutits:
av adjunkt von Sydow från hostterminens borjan t. o. m. den 31 augusti for sjukdom.
av lektor E. Haller från den 4 september till hostterminens slut samt från vårterminens borjan 

t. o. m. den 7 mårs på grund av sjukdom. Dessutom har han åtnjutit partiell tjånst
ledighet från 3 t:s undervisn. i historia i kl. 3 från den 10 mårs till vårterminens slut 
for sjukdom.

av adjunkt H. Fahlstrom från den 24 november till hostterminens slut for sjukdom.
av lektor J. R. Brieskorn och adjunkt C. B. V. Nilsson under vårterminen for fortsatt tjånst- 

goring vid annat låroverk.

12. Forordnade hava varit:
Fil. Mag. /. K Lundeil från hostterminens borjan t. o. m. den 31 augusti såsom vikarie for 

adjunkt von Sydow samt dårefter till hostterminens slut såsom vikarie å ledig adjunkts- 
tjånst.

Adjunkt H. G- Wendbladh såsom vikarie å ledig lektorstjånst under hostterminen samt adjunk
ten vid Vdstra Realskolan i Goteborg H. G. Wendbladh under vårterminen såsom vikarie 
for lektor Brieskorn.

Adjunkt K. Ewerth såsom vikarie å ledig lektorstjånst från den 1 September till hosttermi
nens slut.

Fil. Mag. /. Morck från den 1 september till hostterminens slut såsom vikarie for adj. Ewerth 
och under vårterminen såsom vikarie for adj. Nilsson.

Adjunkt G. Wetterlundh såsom vikarie for lektor Haller under den tid, denne åtnjutit full 
tjånstledighet samt lektor S. Tessing såsom partiell vikarie for densamme från 10 mårs 
till vårterminens slut.

Lektor Bolinder och adjunkterna Sjogren, Martin och Rosén samt vik. adjunkten Lundeil från 
den 24 november till hostterminens slut såsom gemensamma vikarier for adj. Fahlstrom.

Fil. Mag. E. B. Stenwall såsom vikarie hostterminen for adj. Wendbladh och vårterminen å 
ledig adjunktstjånst.

Teol. Kand. E. G. Rhedin såsom vikarie for adj. Wetterlundh under den tid, denne vikarierat 
for lektor Haller.

Tillågg till forrå årsredogorelsen:
Forordnade hava varit:

Adjunkt Wendbladh såsom vikarie å efter avlidne lektor Blomgren ledig lektorstjånst från 
den 26 maj till vårterminens slut.

Rektor Mellén och adj. Wendbladh under samma tid som gemensamma vikarier for adjunkt 
Wendbladh.

13. J". Den 12 Januari 1914 avled i Vånersborg f. d. adjunkten vid låroverket
Gustaf Olof David von Hackwitz i en ålder av 75 år. Efter avsked med pension vid 
slutet av vårterminen 1905 hade han njutit sitt otium cum dignitate, in i det sista sysslande 
med sina kåra studier. Ty von Hackwitz ålskade kunskapssokandet for dess egen skull. Han 
var en av de numera vål icke alltfor talrika naturer, som hojt sig till vad en gammal vishetsål- 
skande storman en gång kallade “amor Dei intellectualis“. Så forvånar det icke heller den 
obekante minnestecknaren, att en av hans gamla kamrater vid båren tecknade hans karaktår 
med orden: “Simplex erat verusque et semper pacem amabat“.
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J". Den 25 maj 1913 bortrycktes lektorn i historia och geografi vid låroverket Lewin 
Samuel Blomgren av den svåra kråftartade sjukdom, som en lång tid tårt hans krafter, 
åven om den icke formått boja hans vilja. Lektor Blomgren var fodd den 2 Maj 1857 och 
hade under sin ordinarie tjånstetid från hbstterminen 1902 tjånstgjort vid detta låroverk, dår 
han efterlåmnar minnet av en sårdeles intresserad och duglig lårare. Om Blomgren såsom 
månniska och kamrat hava meningarna visserligen varit delade. Stridbar av naturen håvdade 
han krigarens vållovliga rått att såra och dbda, men vejade icke heller undan for piikten att 
stå i breschen. Och blev striden stundom bitter, må man ock betånka, att hans levnadsstig, 
såsom vål ofta år fallet med låroverkslårarens, icke varit en dans på rosor. Trots goda me
riter befordrades han fbrst vid 45 års ålder till adjunkt. Och når omsider trygghet for den 
ekonomiska stållningen vunnits, bbrjade den lomska sjukdomen sina åven for sinnet nedbry- 
tande hårjningar. Att en på detta sått till det yttersta spånd livsstrång någon gång klingar 
disharmoniskt, år icke så underligt. Mera underligt vore, om en man med så stark sjålv- 
kånsla, så utprågladt sinne for ideala råttsfbrhållanden och så låttantåndligt temperament, som 
hans skall ha varit, ej ofta gjorde sig skyldig till bverdrifter. — — Dagen fore sin dbd hade 
han med osviklig energi och plikttrohet skott sin tjånstgbring, och hans sista yttrande inne- 
bar ett beklagande att ej få fora fram sina lårjungar till den studentexamen, som stundade. 
Han fbll, såsom det hoves en man med krigiskt sinnelag, på sin post.

Den 1 Juli 1913 avgick rektorn vid låroverket Lars Gustaf Mellén, som i nåder fbr- 
ordnats att bestrida den ansvarsfulla posten som rektor vid Hogre Latinlåroverket i Gbte- 
borg, tillika provårslåroverk.

Vårt låroverk stannar i stor forbindelse till rektor Mellén, sårskilt for hans nitiska arbete 
for anskaffandet av goda och vål inredda undervisningslokaler, ett arbete, som hade så myc- 
ket stbrre utsikter att lyckas, som han trots sin jåmfbrelsevis korta rektorstid hårstådes hun
nit fbrvårva stort kommunalt inflytande. Vi onska honom lycka och framgång i de nya for- 
hållandena.

Med den 1 September avgingo två av låroverkets lårare, adjunkten R. V. O. Kristian 
Andreas von Sydow och lektorn Nils Berner, den fbrre på grund av avsked med pension, 
den senare på grund av transport till hogre allmånna låroverket i Linkbping.

Adjunkten von Sydow år fodd i Vånersborg den 13 September 1852 och utnåmndes 
till adjunkt vid låroverket den 13 Mars 1881. Sedan dess har han tjånstgjort vid detsamma, 
ånda till dess sjukdom tvingade honom att tid efter annan ansbka om tjånstledighet och 
slutligen om avsked. Livligt intresserad av kommunala angelågenheter, i vilka han gjort be- 
tydande insatser, skotte han sin låraretjånst med ej mindre nitålskan. Dårom vittnade de 
vackra undervisningsresultat, som den duglige låraren forstod att uppnå, ej minst vål genom 
den lyckliga forening av beståmt allvar och humoristiskt gemyt, som pråglade hans lårareperson- 
lighet. A åldre lårjungegenerationers och å kamraternas vågnar bringar jag honom hår ett 
varmt tack for vad han utråttat i låroverkets tjånst och onskar honom hålsa och lycka for 
kommande dagar.

Lektorn Nils Berner hade tjånstgjort vid låroverket från och med hbstterminen 1908. 
Hårunder hade han fbrstått att tillvinna sig lårjungars och kamraters odelade aktning och 
tillgivenhet genom sin såkra undervisningskonst och sitt kamratliga sinne. Det var dårfbr 
med uppriktig saknad, vi sågo honom låmna vår krets.
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Når adjunkten Hjalmar Georg Wendbladh med utgången av detta låsår låmnar sin tjånst 
vid låroverket for att tilltråda den adjunktstjånst vid Våstra Realskolan i Goteborg, vartill 
han utnåmnts från den 1 Januari, kan han vara forvissad dårom, att alla, lårjungar, kamrater 
och undertecknad, anse, att vi knappt hava råd att undvara varken hans blida, forsynta, av 
sann humanitet pråglade våsen eller hans samvetsgranna och kunniga arbete. Mest kommer 
kanske saknaden att kånnas av mig, som vant mig vid hans vederkvickande humor och 
stådse tjånstvilliga hjålp på expeditionen och under många modosamma timmar lårt mig upp- 
skatta den solida personligheten under den anspråkslbsa ytan. Våra båsta vålonskningar folja 
honom till hans nya verksamhetskrets.

Den 1 Juli avgår gymnastiklåraren Kaptenen R. S. O. Anders Tell Warodell från sin 
sedan den 18 Nov. 1885 innehavande tjånst, sedan avsked med pension i nåder beviljats. 
Det år ett långt, hedrande arbete i gymnastikens och den kroppsliga uppfostrans tjånst, som 
han dårmed låmnar bakom sig, så mycket mera fortjånt av detta låroverks tacksamhet, som 
det helt ågnats åt detsamma. Den energi, vilken han, en man av gamla skolan, ut- 
vecklat for att tillgodose nyare tiders krav på kroppsovningar år lika beundransvård som de 
resultat, han uppnått. Många lårjungegenerationer stanna i forbindelse till kapten Warodell 
for sin kroppsliga hyfs och hållning, men dårjåmte — och det bor icke forglommas — for 
ett åven utover skoltiden fortlevande intresse for livsbevarande kroppskultur. Den som sett 
den 63:årige mannen med ynglingens spånstighet och intresse dirigera sina skaror och kån- 
ner de icke minst for skolan vålgorande verkningarna av hans såkra disciplinhand, kan icke 
annat ån beklaga, det hans arbetsdag vid låroverket år slut. Vi bringa honom samtligen 
vårt varma tack och bnska honom det båsta for återstående dagar.

Låroverkets fbrste lektor i biologi och kemi Gusten Wilhelm Fredrik Carlson, som med 
innevarande vårtermin tilltrådde sin tjånst, låmnar den 1 nåstk. Juli densamma for att till
tråda motsvarande lektorat vid hogre allmånna låroverket i Karlskrona. Fastån sålunda hans 
tjånstetid hår varit nåstan den minsta mojliga, har han dock genom sitt intresserade arbete 
for de biologiska och kemiska lokalernas inredning hunnit gora sin insats i låroverkets utveck- 
ling, for vilket — så vål som for gott kamratskap under vårt korta samarbete — jag hårmed 
bringar honom låroverkets och kamraternas tack.

Sedan genom lektor Blomgrens frånfålle och lektor Berners samt adjunkten von Sydows 
avgång två lektorstjånster och en adjunktstjånst blivit lediga. forklarades den ena lektorstjån- 
sten ledig i biologi och kemi, den andra i modersmålet och historia samt adjunktstjånsten i 
modersmålet och tyska.

Till lektor i biologi och kemi från den 1 januari utnåmndes den 19 december adjunkten 
vid hogre allmånna låroverket i Våsterås Fil. D:r Gusten Wilhelm Fredrik Carlson, och, sedan 
denne den 24 April utnåmnts att från den 1 Juli vara lektor i samma åmnen vid hogre all
månna låroverket i Karlskrona, utnåmndes samma dag till lektor i biologi och kemi från den 
1 Juli lektorn vid hogre allmånna låroverket i Karlskrona Fil. D:r Carl Otto Gustaf Norén.

Till lektor i modersmålet och historia från den 1 Januari utnåmndes den 31 December 
adjunkten vid hogre allmånna låroverket i Skara Fil. D:r Johan Roland Brieskorn.

Till adjunkt i modersmålet och tyska från den 1 Januari utnåmndes den 19 December 
Filosofie Kandidaten Carl Birger Valdemar Nilsson.
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De nyutnåmnda lårarna hava om sig låmnat foljande biografiska uppgifter-.
Gusten Wilhelm Fredrik Carlson ar fodd i Hols forsamling i Alvsborgs lan 22 december 1877. 

Foråldrar: Kontraktsprosten Vilhelm Carlson och Karolina Kristina Gabrielson. Avlade studentexamen i Skara 
10 Juni 1896, filosofie kandidatexamen i Upsala 16 september 1901 och licentiatexamen darsammastades den 31 
Januari 1906. Disputerade for graden 27 maj 1913 och promoverades samma år till filosofie doktor. Tjånst
gjorde som amanuens vid Upsala universitets botaniska trådgård 1 april 1906—31 mårs 1908. Genomgick prov- 
årskurs i biologi, kemi och matematik vid Upsala h. allm. låroverk låsåret 1907—1908. Tjånstgjorde som extra- 
lårare vid Helsingborgs h. allm. låroverk hostterminen 1908—vårterminen 1910. Utnåmndes 12 augusti 1910 tid 
adjunkt i biologi och kemi vid Våsterås h. allm. låroverk och 19 december 1913 till lektor i biologi och kemi 
vid Vånersborgs h. allm. låroverk. Utnåmnd att från den 1 juli 1914 vara lektor i samma åmnen vid Karlskrona 
h. allm. låroverk (efter tjånstebyte med lektor C. O. Norén).

Har av trycket utgivit: Ett par afvikande former av Succisa pratensis (i Botaniska Notiser, Lund 1901); 
Om vegetationen i några smålåndska sjoar (i Bihang till K. Sv. Vet.-Akad. Hånd., Bd. 28, Stockholm 1902); 
Uber Botryodictyon elegans Lemmerm. und Botryococcus braunu Kutz. (i Botaniska Studier tillågnade F. R. 
Kjellman, Upsala 1906); Susswasseralgen aus der Antarktis, Siidgeorgien und den Falkland Inseln (i Wissen- 
schaftl. Ergebn. d. schwed. Sudpolar-Exped., Stockholm 1913).

Foretagit resor for huvudsakligen botaniskt åndamål till olika delar av Sverige och Aland.

Carl Otto Gustaf Norén foddes i Orslosa, Skaraborgs lån, den 15 mårs 1876. Foråldrar; gods- 
ågaren Otto G. Norén och Augusta M. von Hackwitz. Var lårjunge i Skara hogre allmånna låroverk 1887—92, 
i Vånersborgs 1892—96; avlade mogenhetsexamen i Vånersborg 1896. Inskrevs vid Uppsala universitet som student 
av Våstgota nation hosten samma år; avlade fil. kandidatexamen den 31 Jan. 1902, fil. licentiatexamen den 27 
maj 1905, disputerade for filosofisk doktorsgrad den 27 mårs 1907 och promoverades den 24 maj samma år, kom- 
pletterade fil. kandidatexamen den 14 dec. samma år. Genomgick provårskurs vid hogre allm. låroverket å S6- 
dermalm i Stockholm 1908. Tjånstgjorde som vik. adjunkt vid Uppsala folkskolårareseminarium låsåret 1905— 
1906, som lårare vid Fjellstedtska skolan i Uppsala åren 1905—1907 samt som extralårare vid Sodermalms h. 
allm. låroverk v.-t. 1908—v.-t. 1909. Utnåmndes den 6 augusti till adjunkt i biologi och kemi vid Statens prov- 
skola, Nya Elementarskolan i Stockholm, den 27 januari 1911 till lektor i biologi och kemi vid hogre allmånna 
låroverket i Karlskrona; tilltr. den ’/a samt den 24 april 1914 till lektor i samma åmnen vid hogre allmånna låro
verket i Vånersborg; tilltr. den

Har av trycket utgivit: Orobanche alba Stephan *rubra Hooker, funnen på Gotska Sandon (i Bot. Notiser 
1903); — Några bidrag till kånnedomen om de svenska vinterståndarne (i Bot. Notiser 1904, tillsammans med 
H. Witte); — Uber die Befruchtung bei Juniperus communis. Vorlåufige Mitteil. (i Arkiv for botanik, utgivet 
av Kgl. Vet.-Akad., Bd. 3, N:o 11, 1904); — Om vegetationen på Vånerns sandstrånder (i Botaniska studier 
tillågnade F. R. Kjellman, Uppsala 1906); — Zur Entwicklungsgeschichte des Juniperus communis (i Uppsala Uni
versitets årsskrift 1907, gradualavhandling, tillerkånd ett Bjurzonskt premium); — Zur Kenntnis der Entwicklung 
von Saxegothæa conspicua Lindi. (i Svensk Botan. Tidskrift, Bd. 2, h. 2, 1908).

Har foretagit resor till olika delar av Sverige i naturvetenskapligt syfte somrarna 1893, 1902 och 1903 
med understod av Entomologiska Foreningen, Elias Fries’ och Bjurzons resestipendier. Studerade sommaren 
1900 vid Kristinebergs zoologiska havsstation.

Johan Roland Brieskorn år fodd i Jårvso, Gåvleborgs lån, den 24 mårs 1880. Foråldrar: Ci- 
vilingenioren Johan Robert Brieskorn och Anna Charlotta Lundberg. Avlade mogenhetsexamen vid Sodermalms 
hogre allm. låroverk i Stockholm den 17 maj 1897; inskrevs som student vid Uppsala universitet hosten samma 
år; avlade fil. kandidatexamen den 31 jan. 1902. Tjånstgjorde som extralårare vid Goteborgs våstra realskola 
hostterminen 1906—vårterminen 1908 och som vik. adjunkt vid Våxjo folkskollårarseminarium hostterminen 1908 
vårterminen 1909. Avlade fil. licentiatexamen vid Uppsala universitet den 31 maj 1909 och fil. åmbetsexamen 
dårstådes den 31 maj 1911. Genomgick provårskurs vid Uppsala hogre allm. låroverk hostterminen 1911; tjånst
gjorde som vik. adjunkt vid Skara hogre allm. låroverk vårterminen 1912. Disputerade for graden den 4 maj 
1912 och promoverades till fil. doktor den 31 maj samma år. Utnåmndes till adjunkt i historia och moders
målet vid Skara hogre allm. låroverk den 17 maj 1912 och till lektor i modersmålet oeh historia vid Våners
borgs hogre allm. låroverk den 31 dec. 1913.

Skrifter: Islåndska handskriftsstudier (Arkiv for nord, filol., ny foljd XXI); recension av A. Kock, Svensk 
Ijudhistoria I (Zeitschrift flir deutsche Philologie XLII); Bidrag till den svenska namnhistorien: Borgerliga sam- 
mansatta familjenamn [gradualavhandling] (Uppsala universitets årsskrift 1912); Några medeltida yrkesnamn och 
titlar (Meddelanden från Nordiska seminariet; i Uppsala universitets årsskrift 1912); Kanslistil i fornsvenskan 



32

(Skara hogre allmånna låroverks årsredogorelse 1914); Bidrag- till den svenska namnhistorien II: medeltida namn 
[forts.] (Under tryckning i Uppsala universitets årsskrift 1914).

Resor: i Norge 1899 och 1903, i Danmark och Norra Tyskland 1902, Danmark 1913.

Carl Birger Valdemar Nilsson år fodd den 18 mårs 1879 i Sandseryd, Jonkopings lån. For- 
åldrar: lantbrukaren Anders Johan Nilsson och hans hustru Johanna Nilsson. Studentex. i Jonkoping den 5 juni 
1900. Fil. kand. ex. i Lund den 31 maj 1904. Kompletterade samma ex. den 29 maj 1906. Provår i Lund 
låsåret 1908—09. Tjånstgjorde som extralårare i Skara 1906—08, i Halmstad 1909—10 samt vid Goteborgs 
Ostra Realskola 1910—14. Utnåmndes den 19 dec. 1913 till adjunkt i modersmålet och tyska vid Vånersborgs 
h. allm. låroverk.

Slutligen blev undertecknad den 4 Juli 1913 i nåder forordnad att från den 1 Augusti 
1913 till den 1 Juli 1918 bestrida rektorsbefattningen vid detta låroverk.

14. Den 1 Maj detta år var en adjunktstjånst vid låroverket ledig.
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C. Lårjungarne.
15. De narvarande larjungarnes antal.

Hostterminen 1913 Vårterminen 1914

Klasser 
ech 

ringar Real
skolan

Real-
Latingymnasiet

Real-
Latingymnasiet

gym
nasiet utan in ed Summa skolan gym

nasiet utan med Summa

grekiska grekiska

1 22 — — — 22 23 — — 23
2 20 — — — 20 20 — — — 20
3 20 — — — 20 19 — — — 19
4 25 — — — 25 25 — — — 25
5 27 — — 27 24 — — — 24
6 1 — — — 1 1 — — — 1

1 — 11 13 — 24 — 11 12 — 23
II — 13 12 — 25 — 13 11 — 24
III — 12 11 1 24 — 12 11 — 23
IV — 12 5 3 20 — 13 5 3 21

Summa 115 48 41 4 208 112 49 39 3 203
Frånvarande var dessutom under h. t. 2 lårjungar i 1 klassen.

16. —

17. —

18. I den frivilliga undervisningen i franska hava deltagit: under hostterminen 15 lår
jungar i klass 5 och ingen lårjunge i klass 6; under vårterminen 14 lårjungar i klass 5 och 
ingen lårjunge i klass 6.
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19. Antalet av i teckning, i musik samt i gymnastik och skjututbildningsovningar un- 
dervisade lårjungar hostterminen 1913.

Teckning Musik Gymnastik och 
skj.-utb.-ovningar

Klasser och ringar
Når- 

varande 
lårjungar

Lårjungar, som del- 
tagit i

Lårjungar, som un- 
dervisats i

Lårjungar, som del
tagi t i

obligatorisk 
teckning

frivillig teck
ning och 
dårjåm

te 
obligatorisk

m
usikens 

teori och 
sång

instrum
ental

m
usik

gym
nastik och 

fåktning

skjututbild- 
nings- 

i 
ovningar

1 ............................................. 22 22 18 22 2 22
2 ............................................. 20 20 3 13 6 18 —
3 ............................................. 20 20 9 15 5 19 —
4 ............................................ 25 25 6 12 6 22 _
5 ............................................. 27 27 2 7 25 —
6 ............................................. 1 1 — — — 1 1
I ............................................ 24 24 2 11 5 22 24
II ............................................. 25 25 2 6 4 21 25
III ............................................. 24 20 _ 12 6 18 24
IV............................................. 20 14 1 10 15 20

Realskolan .............................. 115 115 38 69 19 107 1
Realgymnasiet..........................
Latingymnasiet ......................

48
45

44
39

5 18
21

6
9

41
35

48
45

Summa 208 198 43 108 34 183 94

20. Uppgift å det anta! 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 R. I L. I R. II L. II III R. IV L. IV

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

Overlåsn.-tid 49 m. 55 m. 56 m. 1 t.
20 m.

1 t.
22 m.

2 t.
7 m.

1 t.
40 m.

1 t.
57 m.

2 t.
24 m.

3 t, 
1 m.

2 t.
51 m.

4 t.
50 m.

4 t.
33 m.

Tid for skriftligt 
hemarbete - - — — 30 m. 2 t.

32 m. 3 t. 3 t.
9 m.

3 t.
15 m. 4 t. 4 t. 4 t.

19 m.

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

A. Tabellarisk uppgift over lårjungarnas kroppsbyggnad och allmånna hålsotillstånd 
samt over antalet nårsynta och dova.

a) Vårterminen 1913.

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

Klasser och 
ring-ar

Antal 
lår

jungar

Medel-
Lidande 

av bleksot

Nårsynthetsgrad
Lidande 

av 
dovhetålder lånod 

cm.
vikt 
kg.

svårade av 
huvudvårk

svårade av 
nåsblod

Under 
3 D. 3-6 D. Over 

6 D.

Summa 
nårsynta

1.............. 15 10,7 — — — 1 — — 1 —
2.............. 20 12,2 — — — 1 1 — 2 —
3.............. 21 12,9 — — — — — — — —
4.............. 29 15,4 — — — 1 — — 1 2
5..............  
r

22Q 15,i
17.,

2 — — — 1 — 1 1
0..............
I..............

3
23

1 /,3
16,5 1 — 1 1 2 — 3 —

11................... 27 16,8 2 — 1 1 1 1 3 —
III.............. 21 18,9 — 1 1 1 1 — 3 —
IV .......... 25 19,9 1 — — 5 2 — 7 1

Summa 206 — 6 1 3 11 8 1 20 4

b) Hostterminen 1913.

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

1.............. 22 9,8 134,0 28,9 1 — — — — — —
2.............. 20 11,' 142,9 34,s 1 — — — 1 1 —
3.............. 20 12,5 147,3 37,5 — — — 1 — 1 —
4.............. 25 13,0 153,4 41,9 — — — 1 — 1 —
5.............. 27 14,o 161,7 48,o 1 — — 1 — 1 1
6.............. 1 17,o 174,o 64,o — — — — — — —
I .............. 24 15,2 165,4 50,« 3 — — 1 — 1 —
II.............. 25 16,4 171,4 58,7 1 — — 2 — 2 — .
III.............. 24 16,8 171,4 59,2 1 1 2 1 1 2 —
IV .......... 20 19,1 175,4 65,8 — 1 1 2 — 2 —

Summa 208 — — — 8 2 3 9 2 11 1
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B. Tabellarisk, uppgift å antalet sjuka och sjukdomar bland lårjungarna. 
a) Vårterminen 1913,

1 2 3 4 5 6 7

"O
j

Sjukdomar § S ~ OO £D P 5

Sjuka 
ersone

CL o 
S w

£
D

oda Anmårkningar

-t CLO s

206
III 3. Varicellæ ................................. 2 2 29
„ 15. Parotitis epidem....................... 2 2 17
„ 16. Influenza epidem...................... 10 10 52

1V 32. Tuberculosis glandul. lymphat. 1 1 14
Vlll 79. Epilepsia .............................. 1 1 5
X 139 a. Otitis med. acut................. 1 1 7
XII 162 a. Bronchitis acut.................. 32 36 198

„ 166. Bronchopneumonia acut. ... 2 2 17
XIII. 174. Angina tonsillaris.............. 8 9 49

„ 181 a. Enteritis acut................... 4 4 11
„ 182. Appendicitis ...................... 3 3 35

XIV 199. Nephritis acut.................... 1 1 31
XVI 244 a. Rheumat. articul. acut. ... 3 3 9

„ 249. Periostitis alveolaris.......... 1 1 3
XVII 253. Urticaria .......................... 2 2 5

„ 257. Eczema .............................. 2 2 3
: XIX 294. Distorsio pedis.................. 2 2 14

„ 296. Vulnus contus. femoris...... 1 1 5

b) Hbstterminen 1913.

1 2 3 4 5 6 7

111 5. Morbilli.....................................
208

16 16 305
„ 15. Parotitis epidem....................... 20 20 122
, 16. Influenza epidem..................... 6 6 18

V 41. Anæmia .................................. 1 1 3
IX 97. Conjunctivitis catarrhal........... 1 1 2

„ 133. Elordeolum .......................... 1 1 4
XII 162 a. Bronchitis acut.................. 10 12 96

„ 166 a. Pneumonia acut................. 2 2 57
XIII 174. Angina tonsillaris .............. 8 8 27

„ „ Peritonsillitis supp............... 1 1 21
„ 177 a. Gastritis acut................... 1 1 3
„ 181 a. Enteritis acut.................... 1 1 2

XIV 199 a. Nephritis acut................. 1 1 8
„ 216. Orchitis acut- .................. 1 1 10

XVI 249. Periostitis' alveolar.............. 1 1 2
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22.
23. Av under lasåret inskrivna 41 lårjungar hava fbrut bevistat låroverk, nåmi. senast:

folkskola .................................................................... 15
allmånt låroverk ......................................................... 8
enskilt „   10
samt endast undervisats i hemmen ......................... 8

Summa 41

24. A. Forteckning over de lårjungar, som efter att hava genomgått låroverkets fjårde 
ring under kalenderåret 1913 avlagt studentexamen

a) Under vårterminen:

Realister:

Karl Gustav Harry Almqvist.............................................  
Gunnar Teodor Berg............................................................  
Erik Sigurd Bergqvist ......................................................... 
Hjalmar Laurentius (Lars) Hollberg .................................. 
John Einar Hogvall................................................. ...........
Frttiof Ernst Fredrik Landberg .........................................  
Gustaf Olof Lundin ............................................................

till universitet.
„ d:o
„ lantmåteriyrket.
„ handelsinstitut.
„ tekniska hogskolan.
„ handelsinstitut.
„ banktjånst.

Osvald Radyn
Einar Carl Claes Stenstrom.. 
Sven Gustaf Olof Sundborg 
Karl Gunnar Thomson........ 
Gosta Wilfrid Ullman .......

„ handelsskola.
„ postverket.
„ universitet.
„ tekniska hogskolan.
„ handelsskola.

Icke-greker:
Ture Konstantin Bjurstrom .................................................
Bror Erhard Bjorklund.........................................................
Olof Emil Jonson Barke .....................................................
Karl Gustaf Alfred Kållner.................................................
Knut Hjalmar Larsson.........................................................
Gustaf Alexander Stenstrom.................................................

„ universitet.
,, hogskola.

utan att uppgift låmnats.
,, militåryrket.
„ handelsskola.
„ skogsinstitut.

Greker:
Anders Gustaf Alsterberg..................................................... till universitet.
Olof Magnus Bolin ............................................................. „ handelsskola.
Nils Oskar Dahlloj ............................................................. „ universitet.
Ivar Gosta Fogelqvist ......................................................... ,, d:o.
Mats Alvar Sundberg ......................................................... „ militåryrket.

b) Under hostterminen ingen.
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B. Forteckning over de lårjungar, som efter att hava genomgått låroverkets sjåtte klass 
under kalenderåret 1913 avlagt godkånd realskolexamen.

a) Under vårterminen:
Karl Torvald Axelsson.............................................
Frans Oskar Johansson .........................................
Johan Oskar Skårberg.............................................

till Chalmers tekn. låroanstalt. 
utan att uppgift låmnats.
till sjomansyrket.

b) Under hostterminen ingen.

25. Forteckning over de lårjungar, som i ovrigt och utan att hava avlagt student
eller realskolexamen avgått från låroverket under kalenderåret 1913.

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

Ralf Torsten Wikland................................................. .......
Klass 5.

Valter Hezekiel Tessing .......................... ...........................
Klass 4.

Johan Oskar Allan Jansson.............................................
Kjell Gustaf Bernhard Gunnar Hilding Johansson......
Elis Valdemar Norberg .....................................................
Magnus Henrik Norberg ................................................

Klass 2, 
Nils Gosta Jansson.............................................................

till enskilda studier.

„ praktisk verksamhet.

„ annat allm. låroverk. 
utan att uppgift låmnats. 
till annat allm. låroverk.
„ d:o.

„ d:o.

b) Under hbstterminen och dårpå foljande mellantermin:
Ring IV.

Rolf Lindskog.....................................................................
Karl Erik Hassellund .....................................................

Ring III.
Sven Leonard Fristedt .....................................................

Ring II.
Sven Harry Rudolf Bostrom.............................................
Kjell Otto Robert von Rosen.............................................

Ring I.
Erik Hugo Andersson.........................................................

Klass 5.
Helge Erland Karl Gabriel Johansson..............................
Tord Gunnar Stenstrom .....................................................
Ragnar Axel Elis Uggla.....................................................

Klass 3.
Anders Erik Alexander Cornelius.....................................

Klass 1. 
Oskar Salomon Uddo Sundelius .....................................

enligt Kollegiets beslut 5/9. 
d:o.

till annat allm. låroverk.

„ d:o.
,, enskilt låroverk.

utan att uppgift låmnats.

d:o 
d:o 
d:o

till annat allm. låroverk.

„ folkskola.
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26. Under sist forflutna kalenderåret hava till lårjungarna utdelats såsom 
stipendier ........................................................................... 2,157,50
premier ................................................................................ ....... 245,«
understod .................................................................................... — —

Summa 2,402,95

27. Uppgift angående under Idsåret från terminsavgifter befriade lårjungar.

Avgifter till låroverkets kassor.
Befriade från avgift till 

endast biblioteks- och materialkassan .............................................
„ byggnadsfonden ....................................................................

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

Hostterm. Vårterm.

17
141)

1772)

23
8 

1723)
Summa nårvarande lårjungar 

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

20 ff ff M V ff ff ff .................................................
Halv n „ 15 „ „ ,, .................................................

ff ft ff ff 10 „ „ „ .................................................
Från avgift fullståndigt befriade voro .............................................

208

66’)
65

7
14
56

203

653)
623)

6
11
59

Summa nårvarande lårjungar 208 203

Anm. ') Dårav 1 lårjunge, som avgick den 24 oktober och ej erlagt terminsavgift.
2) Två lårjungar, av vilka den ene avgick den 6 och den andre den 14 Oktober, ha varken erlagt ter

minsafgift till låroverkets kassor eller till statsverket.
3) 1 lårjunge i II ringen insjuknade den 16 Jan. och avgick den 14 Februari; 2 lårjungar i I ringen och 

1 i 5 kl. insjuknade den 19 resp. den 4 Febr. och åro fortfarande frånvarande. 1 lårjunge i I ringen 
avgick den 3 Mars. Samtliga dessa 4 lårjungar ha varken erlagt terminsavgift till låroverkets kassor 
eller statsverket.

Avgiften till Ijus- och vedkassan har under h. t. utgjort kr. 12, under v. t. kr. 13 och 
har under hostterminen erlagts av 205 lårjungar och under vårterminen hittills av 199; av
giften till biblioteks- och materialkassan har under låsåret varit 7 kronor.

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

har under låsåret vunnit foljande tillokning:

a) genom gåvor:
Från vederborande åmbetsverk:
Sveriges officiella statistik: Folkråkningen 31/i2 1910, I—II; Folkmångden inom administr. 

områden 31/ia 1912; Ut- och invandring 1912; Industri 1911, 1912; Industri och bergs- 
handtering 1912; Landtmåteri 1912; Postverket 1912; Postsparbanken 1912; Telefon och 
telegraf 1912; Allm. jårnvågsstatistik 1911; Statens jårnvågar 1912; Lotsverket 1912; Sjo- 
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fart 1912; Allm. sparbanksstatistik 1911, 1912; Arméfbrvaitningens sjukvårdsberåttelse 1912; 
Hålso- och sjukvården vid marinen Vlo 1912—30/9 1913; Fångvården 1912.

Bidrag till Sveriges officiella statistik: B) Råttsvåsendet. Ny foljd L IV: 1, 2; L V: 
1, 2; L) Statens jårnvågstrafik 1910. — Allmån svensk jårnvågsstatistik for år 1910; P) 
Undervisningsvåsendet: Statens allm. låroverk for gossar 1910—1911 (2 ex.); U) Kommunernas 
fattigvård och finanser XXXVIII: 2.

Statistiska medelanden: Jårnvågsstatistiska meddelanden 1913: 1—12, 1914: 1—2 
Stadsfullmåktigevalen 1911 och 1912 samt den kommun. rbstråtten i stader, som ej deltaga 
i landsting.

Från Kungl. Ecklesiastikdepartementet: Meddelanden från katekesnåmnden I. — Katekes- 
frågan.

Från Kungl. Laroverksdversty reisen: Overstyrelsens årsberåttelse 1912—1913: Danska 
skolredogorelser; Meddelanden från riksarkivet I: 28—30, II: 4 h. 1; Svenska livråddnings- 
sållskapets handbok; Svensk arkitektur 1910, h. 1—2, 1911, h. 1 -2; Nelson, Svensk bok- 
katalog 1906—1910; Svenska fornskriftsållskapets samlingar 141—143; Historiska handlingar 
21, 2, 24; Wrangel, Die Souverånen Håuser Europas I—III; Olaus Magnus, Historia om 
de nordiska folken II; Språk och Stil, årg. 1—13; Sveriges natur 1913.

Från Kungl. Vetenskapsakademien: Handlingar, Bd. 50: 2 — 9; Arsbok 1913 med Bih.; 
Arkiv for zoologi, Bd. 8: 1; Arkiv for botanik, Bd. 12: 3—4, 13: 1; Arkiv for kemi, mine
ralogi och geologi, Bd. 4: 6, 5: 1—-2; Arkiv for matematik, astronomi och fysik Bd. 8: 3—4; 
Meteorologiska iakttagelser i Sverige, Bd. 54; Meddelanden från Kungl. Vet. akad:s Nobelin
stitut, Bd. 2: 3—4; Les Prix Nobel 1912.

Från Kungl. Biblioteket: Accessionskatalog 1912.
Från Uppsala universitetsbibliotek: Accessionskatalog. Tioårsregister 1896 — 1905. Sen. 

hålften L—O.
Från Staten: Nordiskt idrottslif 1913. Ny tidning for idrott 1913 med bil. Segling. 

Svensk forfattningssamling 1913.
Från Direktionen f. lårarnas v. elem. Idrov. anke- och pupillkassa: Handlingar 1908 

—1910.
Från Vdstgota nation i Uppsala: Universitetskataloger, akad. avhandlingar och akad. 

tryck.
Från Vdstgota nation i Lund: Universitetskataloger.
Från Stockholms hdgskola: Kataloger och program.
Från Goteborgs hdgskola: Redogbrelse 1912—1913.
Från Goteborgs handels insti tut: Redogorelse 1912 —1913.
Från h. allm. larov. i Borås: Inbjudningsskrift.
Från Organisationskommittén for olymp, spel. i Stockholm 1912: The fourth Olympiad.
Från TF. Billes forlag: Fisch o. Lager, Råkneovningar m. facit; Borgstrøm, Lårob. i 

geometri; Hammarberg, Anm. och ordlista t. Rob. Crusoe; Scheele, Lårob. i psykologi, 2 
uppl.

Från A. Bonniers forlag: Behm, Eng. låsebok, 2 uppl.; Bladin, Svensk-engelsk 
grammatisk ordbok; Josephson, Plangeometri I.

Från A. V. Carlssons forlag: Morén, Unterhaltungsbibliotek I; Roth, Geogr. Atlas, 
10 uppl.

Från C. E. Fritzes forlag: Bokelund och Rodhe, Tyska bversåttningsbvningar II; 
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Jespersen o. Stigaard, Ordfort. t. Fransk låseb. f. nyborjare; Eurenius, De forstå grund, av 
differ.- och integralkalkylen, 3 uppl.

Från C. W. Gleerups forlag: Eyth, Geld u. Erfahrung.
Från P. A. Norstedt och soners forlag: Bergqvist och Herner, Bibi, beråttelser II; 

Bergstrom, Luthers lilla katekes II; Lindwall, Kristna religionen. Forkort, uppl.; Lbnroth, 
Hedningarnes apostel; Ur svenska litteraturen. Låseb. h. 15, 16; Grimberg, Låseb. t. Sveri
ges historia. Forkort, uppl.; Odhner-Westman, Lårob. i fåderneslandets historia. 19 uppl.; 
Estlander, Gamla tidens historia. — Medeltidens historia. Illustr. uppl.; Fagerlund o. Falk, 
Geografisk låsebok 3: Kock, Tyska anekdoter; Korlén, Tysk språklåra; Wigh, Aus deut- 
scher Kultur u. Geschichte; Goethe, Hermann u. Dorothea, ed. Hammarberg o. Raab; Wi- 
stén, English Literatur I, II; Afzelius o. Fuhrken, Eng. extemporalier; Uhrstrbm, Glosor 
till The Pickwick Papers; Hagelin, Glossary and Commentary to Sir G. Tressady; Balzac, 
Le Colonel Chabert, ed. Wistén; Mattsson, Lårob. i algebra I; Vineli, Råntetabeller; 
Schultz, Matem. uppgifter; Andersson, Zoologi; Lonnberg, Sveriges ryggradsdjur I. Dågg- 
djur; Melin, Handledn. i enkla dissektioner; Beer o. Sjoholm, Ungdomens skogsbok; Abe- 
nius, Lårob. i kemi, 4 uppl.; Moll, Kemiska laborationsbvningar f. kl. 5; Pfannenstill, 
Handledn. i kemiska laborationsbvningar.

Från redaktionen, utgivaren eller forfattaren: Moderna språk 1913; Tidskrift for 
Schack 1913; Tidskrift for gymnastik 1913; Hallgren, Lårob. i råkning. 2 uppl.; Så
terstrand, Ovn. i tysk ordbbjning; Tyska talovningar.

Av rektor G. Mellén: Gymnasial-Schulwesen Bd. 29, 31; Sv. ak:s ordlista, 6 uppl. 
Paludan, Danmarks Literatur 1, II; Fagerlund o. Falk, Geogr. låseb. I, II; Sammlung Gbschen 
16, 19, 27, 45, 49; Neue philol. Rundschau 1902—1908; Laas, Der deutsche Aufsatz II; 
Vibåk o. Kramer, Deutsche Umgangssprache; Kroker, Archåologi; Waldeck, Anleit. z. Un- 
terr. in der lat. Grammatik; Kbpke, Aufg. z. Ubersetzen ins Lateinische; Probst, Lat. Phra- 
seologie; Wohlrab, Die altklass, Realien; Hosius, Appar. crit. ad Juvenalem; Sallustii 
Opera, ed. Burette; Taciti De vita Julii Agricolæ, ed. Wex; Vergils Gedichte erkl. v. Lade- 
wig; Boissier, Cicero et ses amis; Edgren, Jåmfor. grammatik I; Altendorff, Kommentar 
'z. Odyssee; Koch u. Sachse, Griech. Schulgrammatik; Wesener, Griech. Lesebuch; Lund
gren, Uppgifter f. bfvers. fr. latin t. svenska, 2 ex.

b) Genom inkop-.
Nordisk Familjebok, Bd. 19; Svenska akademiens ordbok h. 48; Skrifter, utg. af sven

ska litteratursållskapet: Samlaren- årg. 34; Svenskt Anonym- o. pseudonymlexikon, h. 28; 
Visbbcker VII: 7, 2; Svenska fbrfattare, utg. af Svenska Vitterhetssamfundet I, 3; II, 3; III: 3, 2; 
Sverige, geogr.-topogr.-statistisk beskrivning, h. 44—52; Dickens, David Copperfield, ed. 
Yoxhall, 10 ex.; De viris illustribus. Latein. Lesebuch, 12 ex.

2. Lårjungebiblioteket.
Till lårjungebiblioteket, som vårdats av låroverkets bibliotekarie, hava såsom gåvor over- 

låmnats:
av Rektor G. Mellén: Bjbrlin, Fordomdags I, II; Verdandis småskrifter, 11 nummer; 

Lbvgren, Kyrkoreformationen i Sverige; Kaiser, Gustav Adolf; Calderon, Das Leben ein 
Traum; Bergman, Ur medeltidens poesi; Bergman, Fornkristna hymner; Roding, Pompeji; 
Boissier, Rom. republikens sista dagar; Boissier, Lifvet och sederna under romerska kejsar- 
domet; Plautus, Spbket; Aristophanes, Riddarna; Fåglarna; Die Athenerstaat. Eine aristotel. 
Schrift. Deutsch v. Erdmann; Wagner u. Kobilinski, Griech. u. rom. Altertiimer; Aeschylus, 
Prometheus vinctus.



42

av Svenska Turistforeningen'. Årsskrift 1913.
Lårjungebiblioteket omfattar nu 284 volymer och antalet boklån uppgick vårterminen 

1913 till 335.
På grund av den genomgående forandring, som det aldre låroverkshuset, i vilket biblio

teket varit inrymt, under året undergått, hava såvål låroverkets bibliotek som lårjungebiblio- 
teket saknat lokaler under innevarande låsår och boksamlingarna måst nedpackas. Ny och 
låmpligare lokal har nu inretts, i vilken ordnande av biblioteket for nårvarande pågår.

3. Mynt- och medalj saml ingen
har under låsåret bkats med foljande gåvor:

av Svenska Akademien: dess minnespenning over H. Scharlau;
av Kungl. Vetenskapsakademien-, dess minnespenning over J. Meldercreutz.

4. Naturvetenskapliga samlingarna 
hava vunnit foljande tillbkning:

a) genom gåvor:
av Fru M. Bergman: diverse våxter.
„ lårjungen i L. III S. Fristedt: Jerikoros, snåckor m. m.
„ „ i klass 5 Y. Lundborg: ett kråkkranium.
„ „ „ 4 H. Bjornander-. en apollofjåril.

5. Fysiska apparatsamlingen.
På annat stålle redogbres for den inredning som anskaffats i de nya fysiska undervis- 

ningslokalerna och omnåmnes i samband hårmed inkopet av en vattenluftpump, en fbrdelnings- 
tavla, 10 st. blyackumulatorer och en hyvelbånk.

De fysiska laborationsbvningarna, som anordnats under vårterminen, hava fbranlett en 
del nyanskaffningar. Sålunda har apparatsamlingen tillbkats med: en precisions-volt-ampére- 
meter, ett par stavmagneter, en enkel Wheatstones brygga, två reglerbara motstånd, en ap
parat for hårledning av Joules lag, en vattenvoltameter, en mikrometerskruv, två vågar, varav ■ 
en for hydrostatisk vågr.ing, två brevvågar, tre viktsatser, två normaltermometrar C/io), tre 
kemiska termometrar, en apparat for vågning av gaser.

Vidare har laboratoriet fbrsetts med fullståndig laborationsutrustning, innefattande: bun- 
senbrånnare, trefbtter, stativ med klåmmare, korkborrar, korkklåmmare, polskruvar, motstånds- 
rullar, måtcylindrar, pyknometrar, dilatometrar m. m.

Dessutom har anskaffats diverse forbrukningsartiklar for den fysiska och kemiska under
visningen.

E. Låroverksbyggnader och inredningsmaterial.
29. Den i forrå årsredogbrelsen omnåmnda ombyggnaden av gamla låroverkshuset,. 

som beslbts av Stadsfullmåktige den 15 Mars 1913, år nu verkstålld.
Byggnadsarbetet har letts av en av Stadsfullmåktige utsedd byggnadskommitté, som ut- 

gjorts av Herrar Trafikchefen R. Wester, Stadsingeniøren A. Carling samt till den 12 Juli 
Rektor G. Mellén och efter den 11 September undertecknad, varjåmte Stadsingenibren Car
ling varit kommitténs byggnadskontrollant.
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Den 27 Juni antogs ett av Broderna Lindgren i Vånersborg ingivet anbud å om- och 
påbyggnadsarbetet, vari åven ingick anbud å målning och snickeriarbete, slutande å en summa 
av 25,200 kr., och den 12 Juli av Nordiska Vårme- och Ventilationsaktiebolaget i Gbteborg 
avgivet anbud å utforandet av vårme- och ventilationsanlåggning i overensståmmelse med av 
ingenibr B. Bresky i Goteborg utarbetat forslag. Detta anbud slutade å en summa av 6,195 
kr. Till entreprenør for utforande av elektriska ledningar till belysnings- och undervisnings- 
åndamål antogs den 11 September firman Ohlanders Eftertrådare i Vånersborg efter avgivet 
anbud å sammanlagt 1,225 kr.

Då de sammanlagda kostnaderna 32,620 kronor med 3,620 kr. bverstego det for ånda- 
målet av Stadsfullmåktige beviljade anslaget och det under arbetets gång visat sig nodvån- 
digt att utbyta de gamla bjålklagen mot nya samt åtskilliga andra oforutsedda utgifter måst 
gbras, såg sig kommittén nodsakad att den 30 December ingå till Stadsfullmåktige med an- 
hållan om tillåggsanslag å 5,400 kronor, vilket av dem åven beviljats genom beslut den 21 
Februari innevarande år.

Genom de sålunda utfbrda arbetena, som avslutats vid vårterminens borjan och avsy- 
nats den 3 Mars 1914, har låroverket fått sitt behov av nya tidsenliga lokaler, sårskilt for 
den naturvetenskapliga undervisningen, tillfredsstållande tillgodosett. De nya lokalernas an- 
våndning framgår av planritningar i sårskild bilaga. I samma bilaga redogores for inred- 
ningen av de naturvetenskapliga lokalerna såvål som for de sårskilda rummens dimensioner, 
belysningsforhållanden m. m.

Rummen uppvårmes formedelst vårmeledning (varmvattensystem) och ventileras genom 
evacueringskanaler i våggarna. Frisk luft intages genom ventiler i yttervåggarna, placerade 
dels bakom radiatorerna, dels vid taket.

Av brist på medel ha tillsvidare biblioteket och skuggrummet icke kunnat monteras for 
elektrisk belysning, ej heller skuggrummet kunnat inredas. Ovriga lokaler ha utrustats med 
elektrisk belysning, dels på låroverkets bekostnad, dels — vad de naturvetenskapliga rum
men betråffar — med anlitande av anslaget från Sparbanken.

Inredningen i teckningssalen, sångsalen, biblioteket och lokalerna for biologi år gam- 
mal — i teckningssalen ha tillkommit två våggfasta amerikanska skoltavlor av papp med 
estrader —; i lokalerna for fysik och kemi dåremot till stor del ny, bekostad av anslaget 
från Sparbanken. For detta anslag, stort 4,000 kronor, har åven inkbpts sådan undervis
ningsmateriel, som varit nodvåndig for laborationslokalernas anvåndning. Specificerad redo- 
visning for medlens anvåndning, granskad av kollegiets revisorer, har av undertecknad av- 
låtits till Sparbanken.

Atskilligt återstår emellertid, innan inredningen av de nyvunna lokalerna, sårskilt rum
met for biologiska samlingar, kan anses fullt tillfredsstållande. Med de små resurser, biblio
teks- och materialkassan fbrfogar over, skulle emellertid låroverket icke alis kunnat anvånda 
de nya lokalerna, dårest icke Sparbanken med betydande summor vålvilligt trått emellan. 
Utsikter torde fbrefinnas att åven i år erhålla betydande bidrag dårifrån till avhjålpande av 
ånnu forefintliga brister.

Herrar Stadsfullmåktige, som behjårtat låroverkets behov av de nya lokalerna, Sparban
kens Herrar Huvudmån, som med frikostiga anslag bidragit till deras inredning, Herrar Bygg- 
nadskommitterade, sårskilt deras kontrollant, som burit bekymren for arbetets råtta bedri- 
vande, begagnar jag hår tillfållet betyga å låroverkets vågnar dess djupt kånda tacksamhet.
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F. Ekonomiska forhållanden.
31. Uppgifter om nedannåmnda till låroverket horande kassors stållning kalender

året 1913.

Kassans rubrik Behållning 
vid årets 

borjan

D e

Summa 
inkomster

b e t

Skuld vid 
årets slut Summa

Skuld vid 
årets 
borjan

K r e

Summa 
utgifter

d i t

Behållning 
vid årets 

slut
Summa

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

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

1,247,04
1,144,20

6,001,53
448,45

1,918,-2
5,337,29

4,635,03
255,04

1,412,72
1,276,72

768,49

4,578,48
7,758,21

11,405,05
703.49

1,412,72

1,076,53

906,53 
5,410,45

2,969,04
225,45

2,259,23
2,347,76

7,358,88
478,04

4,578,48
7,758,21

11,405,05
703,49

Summa 8,841,22 12.146,os 3,457,93 24,445,23 2,489,25 9,512,07 12,443,91 24,445,23

Aven v. t. 1913 stålide Froken Magna Sunnerdahl till rektors forfogande Ettusen kro
nor att utdelas som stipendier.

Samma storartade gåva har låroverket åven innevarande låsår erhållit.
Dessutom skånkte v. t. 1913 1886 års abiturienter Femtio kronor och en onåmnd givare 

Tjugo kronor att utdelas som stipendier.

Den 17 September fick låroverket mottaga en ny stipendiefond enligt foljande skrivelse:: 
Till Rektorsåmbetet vid Hogre Allmånna Låroverket i Vånersborg.

1886 års abiturienter vid Hogre Allmånna Låroverket i Vånersborg, som i tacksam håg- 
komst av sin skoltid beslutat fira 25-årsminnet av studentexamen genom att till låroverket 
overlåmna en inom deras krets insamlad stipendiefond, få hårmed overlåmna denna under 
foljande

Villkor och beståmmelser:
l:o. Fonden stålles under Hogre Allmånna Låroverkets i Vånersborg forvaltning och 

skall bevaras fristående från andra låroverkets fonder under namn av “1886 års abiturienters 
stipendiefond".

2:o. Fondens tillgångar overlåmnas i form av en Konungariket Sveriges Stadshypoteks- 
kassa 5 °/o obligation å 1000 kronor och skola forbliva sålunda placerade, till dess utlott- 
ning av nåmnda obligation sker eller foråndrad placering av annan anledning kan finnas onsk- 
vård. Dock må fondens tillgångar icke placeras annorledes ån i hypotekskassans, svenska 
statens eller svensk kommuns obligation.

3:o. Fondens årliga avkastning utdelas vid slutet av varje låsår såsom ett odelat sti
pendium till en av uppmuntran fortjånt, flitig och vålartad lårjunge i någon av låroverkets 
hogsta klasser (gymnasialringarna) for att såtta honom i tillfålle att under sommarferierna 
foretaga någon långre eller kortare turist- eller studiefård foretrådesvis i Våstergotland och 
Dalsland.

4:o. For att stipendiet aldrig skall minskas, overlåmnas dessutom 100 kronor, insatta 
på sparkassa i Enskilda Banken i Vånersborg, vilken summa skall i banken innestå, till dess 
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den genom rantor och eventuella gåvor vuxit till 500 kronor, varefter den lågges till och 
placeras på samma sått som det ovriga kapitalet och hela råntan utdelas som stipendium.

Goteborg den 1 september 1913
å 1886 års abiturienters vågnar:

Gustaf Mellén.
Samtidigt overlåmnades av 1885 års abiturienter Sjuttiotre kronor och Femton 6re att 

tillåggas rektorsstipendiefonden.
Från Sveriges Centralforening for idrottens befråmjande har åven innevarande vårtermin 

bverlåmnats en graverad silverskold att som premium tilldelas en om idrott och gymnastik 
synnerligen fbrtjånt lårjunge.

Från Svenska Turistforeningen hava bverlåmnats 5 ex. av Turistforeningens årsskrift for 
år 1913. Av dessa hava 4 ex. utdelats såsom premier och 1 bverlåmnats till låroverkets 
lårjungebibliotek.

Samtliga donatorer hembår jag låroverkets varma tacksamhet.

32. Under 1913 har åtgått for underhåll och tillbkning av
a) boksamlingarna ...................................................................... kr. 308,s?
b) den ovriga undervisningsmaterielen ................................... „ 296,36
c) inredningsmaterielen.............................................................. „ 1,182,24
d) lårjungebiblioteket.................................................................. „ 15,is

G. Examina och terminsavslutning.
33. Vårterminen 1913 hade till studentexamen anmålt sig 25 låroverkets egna lårjungar 

— 14 å realgymnasium, 5 å latingymnasium med grekiska och 6 å latingymnasium utan gre
kiska — varjåmte 4 privatister hit hånvisats. I den skriftliga prøvningen godkåndes 24 låro
verkets egna lårjungar och 4 privatister.

Den muntliga provningen ågde rum den 2, 3 och 4 juni 1913 under ledning av Profes- 
sorerna A. Erdmann, G. Granqvist och Domprosten F. Fåhræus såsom censorer samt i når- 
varo av såvål låroverkets inspektor som Doktor H. Jennische, Kyrkoherde G. Helander, Borg- 
måstare N. Linnell och Rektor F. Nordin såsom av H. H. Eforus inbjudna vittnen.

Dårvid blevo 23 låroverkets egna lårjungar samt 1 privatist godkånda.
Innevarande vårtermin hava skriftliga prov for studentexamen avlagts av 21 låroverkets 

egna lårjungar och 6 privatister, och hava 17 egna lårjungar fbrklarats beråttigade till muntlig 
provning, vilken år utsatt till den 29 och ev. den 30 Maj.

Vårterminen 1913 hade till realskolexamen anmålt sig 3 lårjungar vid låroverket och 5 
privatister, vilka samtliga godkåndes i den skriftliga provningen.

Den muntliga provningen ågde rum den 29 och 30 maj, och dårvid godkåndes låro
verkets egna lårjungar och 4 privatister.

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 1 lårjunge vid låro
verket och 5 privatister. Av dessa hava låroverkets egen lårjunge och 4 privatister fbrkla
rats beråttigade att undergå muntlig provning.

Den muntliga realskolexamen kommer att taga sin borjan den 5 Juni.
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34. Arsavslutning med forhor och uppvisningar kommer enligt H. H. Efori beslut att 
åga rum i foljande ordning:

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

Utstållning av under året utforda arbeten i teckning hålles i teckningssalen onsdagen 
den 10 juni kl. 4—6 e. m.

Forhor i låroåmnena anstålles torsdagen den 11 juni kl. 10—12.
Efter forhorens slut sker samling i aulan, då premier och stipendier utdelas och flytt- 

ningen tillkånnagives, varefter ungdomen hemfbrlovas.

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

36. Ndsta låsår borjar med allmånt upprop lordagen den 29 nåsta augusti kl. 5 e. m.
Klass 6 och ringarna I—IV samlas onsdagen den 26 augusti kl. 8 f. m. for att undergå 

låkarebesiktning, varefter skjututbildningsovningarna taga sin borjan.
Hostterminen kommer att sluta den 21 påfoljande december; vårterminen borjar den 11 

januari och avslutas den 10 juni 1915.
Intrådes- och flyttningssokande skola anmåla sig hos rektor å hans åmbetsrum senast 

mandagen den 24 augusti kl. 11—12 f. m. Provningarna borja onsdagen den 26 augusti kl. 
9 f. m.

Herrar lårare sammantråda onsdagen den 26 augusti kl. 8,45 f. m.
Vånersborg i maj 1914.

Axel Emmelin.

For intrådes- och flyttningssokande anordnas instundande sommar ferielasning, om 
ett tillråckligt antal deltagare anmåla sig. Anmålningar goras hos adjunkt D. Martin (R. Tel.) 
eller adjunkt K. Ewerth senast den 6 Juli kl. 10 f. m.

For intrådessokande till 1 klassen anordnas repetionskurs med borjan den 3 Augusti 
kl. 10 f. m.
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Med avseende på nåsta låsår erinras om foljande beståmmelser i gållande skolstadga an
gående

a) Intrådesfordringar.
§ 28.

1. Ej må i allmånt låroverk som lårjunge intagas under hostterminen annan ån den, som, 
då intråde sbkes, 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 ovriga klasser, att den 
med ledning av detta stadgande for varje klass beråknade åldern ej må vara overskriden. Un
dantag från de i detta moment givna beståmmelser må rektor efter provning av omståndig- 
heterna och efter kollegiets horande kunna medgiva.

3. Intrådessokande skall forete dels intyg av vederborande pråsterskap, innehållande 
uppgift om foråldrar, fbdelseort, 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 forut varit i annat allmånt låroverk intagen, skall han dessutom forebringa 
vederborligt 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 hbjdfbrhål- 
landen och om Sveriges huvuddelar; nårmare kånnedom antingen om Gbtaland eller om Svea- 
land och Norrland; fbrmåga att på kartan utvisa det genomgångna.

4. Den, som sbker intråde i gymnasiets fjårde ring, åger rått till befrielse från prov
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 bnskar 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 giord skriftlig anmålan, rått att vid låsårs borjan bortvålja ett å den stadgade timpla- 
nen fbrekommande låroåmne eller teckning eller ock två av dessa åmnen, såvida de i hogsta 
ringen tillsammans ej upptaga mer ån sex timmar’i veckan.

Hårvid bor dock iakttagas, att alla lårjungar skola deltaga i undervisningen i modersmå
let samt, med undantag for lårjungar, som tillhora 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 behover inhåmta for 
att kunna tillgodogora sig undervisningen i fysik.

3. Har lårjunge vid intråde i gymnasiets tredje ring icke eller endast till en del anvånt 
sin rått till bortval, vare han oforhindrad att sedermera vid låsårs 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 prøvningen for studentexamen deltaga i minst 3 av de 
prov, som anordnas å den bildningslinje han tillhor, dock med skyldighet for honom att i 
varje fali deltaga i modersmålsprovet.

c) lårjunge år beråttigad att å den bildningslinje hans examen avser undergå skriftlig 
provning 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 
andra skriftliga prov, åger att undergå muntlig provning.

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

f) om lårjunge i den muntliga prøvningen 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 fail 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.

Bjorlin, Finska kriget. 3,so.
Geografi. Fagerlund och Falk, Geografisk låsebok. I. 3,25.

Sandstrom, Natur och arbetsliv i svenska bygder I o. II. 2,00.

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

Nystrom, Handelns historia. 1,25.
Tyska. Hans Arnold, Fritz auf dem Lande, ed. Hjorth och Lindhagen. 0,75. 

Pederzani-Weber, Auf rauhen Pfaden. — Forts.
Engelska. Cooper, Den siste mohikanen. Nordiska forlaget. Två delar å 0,2s.

Odman, En dag i ett engelskt hem. Fahlcrantz. Illustr. o. bunden. 3,25.
Franska. Mérimée, Colomba. Frbléen. O,so.
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. Beijer. Illustrerad. 2,so.

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

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

Lagerlof, 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. l,oo.

Franska. Feuillet, En fattig ådlings historia. Froléen. 0,25.
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Fysik. Problemlosning.
Historia. O. Sjogren, Karl XI och svenska folket på hans tid.

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

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

Sbderblom, Kristendomen och religionerna. 0,35.
Modersmålet. Levertin, Svenska gestalter.

Sylwan, Svensk litteratur vid adertonhundratalets midt.
Cederschiold, Om svenskan som skriftspråk.
Strindberg, Svenska oden och åventyr,

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

Grekiska. Bergstedt, Grekisk kulturhistoria. 3,25.
Tyska. Suderman, Frau Sorge, ed. Alving, 2,ro, 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 overs., t. ex. Hamlet, En midsommar- 
nattsdrom, Julius Cæsar, Kbpmannen i Venedig. Gleerups forlag, håften å 60 bre, 
innehållande 3 dramer.

Franska. Bornecque et Rottgers, La France d’Aujourd’hui. Leipzig. Freytag 1910. 3,so. 
(illustr., kartor, avbildningar av mynt.)
Balzac, H. de, Eugenie Grandet. Overs, av Tom Wilson. Bjork o. Borjeson 
1913. l,oo.

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

Filosofisk propedevtik. Larsson, H. Kunskapslivet. 2,so.
Matematik. Losning av studentproblem.
Fysik. Losning av studentproblem.

Redogorelse for sparkasseverksamheten vid låroverket.
Sparkasseverksamheten vid låroverket har åven under låsåret 1913—1914 fortgått i bver- 

ensståmmelse med foljande av enskilda Banken i Vånersborg uppgjorda promemoria.

P. M.
angående Sparkasseråkning il skolar.

1. Efter anmodan tillhandahåller banken åt lårare en eller, om så bnskas, flera hemsparbossor 
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 når- 
varo 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 gång i månaden avlåmnar låraren till banken den hopsummerade listan på insått- 
ningar, hemsparbossan, innehållande insamlade medel, och lårjungarnas sparkassebbcker, 
i vilka banken dårvid gor noteringar i enlighet med den avlåmnade listan.

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

6. Under Februari månad varje år bora 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.

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

Klasser och ringar
Hostterminen 1913 Vårterminen 1914 Summa 

insatt 
beloppAntal 

insattare Insatt □elopp Antal 
insattare Insatt lelopp

1 .......................... 21 27 22 14 57 91 85 13
2 .......................... 1 50 — 50
3 .......................... 3 13 50 2 18 50 32
5 .......................... 6 34 4 27 55 61 55

Summa 31 75 22 20 103 96 179 18
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Ordning vid forhoren den 11 juni 1914.

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

Ring III Filosofi 
Emmelin

Latin: Ewerth 
Matematik: Martin

Franska 
Palmgren

Kristendom 
Haller

Ring II Latin: Tessing 
Fysik: Bolinder

Franska 
Palmgren

Biologi 
Carlson

Engelska 
Palmgren

Ring I Tyska 
Morck

Fysik 
Bolinder

Latin: Ewerth 
Matematik: Bolinder

Biologi 
Sjogren

Klass 5 Geografi 
Wendbladh

Kemi 
Carlson

Engelska 
Rosén

Tyska 
Ewerth

Klass 4 Matematik 
Rosén

Fysik 
Fahlstrom

Engelska 
Morck

Modersmålet 
Rosén

Klass 3 Kristendom 
Haller

Modersmålet 
Wetterlundh

Tyska 
Wetterlundh

Historia 
Tessing

Klass 2 Tyska 
Mannfelt

Matematik 
Sjogren

Modersmålet 
Mannfelt

Kristendom 
Wetterlundh

Klass 1 Biologi 
Carlson

Tyska 
Stenwall — Historia 

Stenwall

Kl. 12 anslutning i aulan.



De nya undervisningslokalerna
i

Fysik, Kemi och Biologi

av

Lektorerna Bolinder och Carlson
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De nya undervisningslokalerna for fysik
av

G. BOLINDER.

Sedan flera år tillbaka har det vid detta låroverk varit ett onskemål att for undervis
ningen i fysik erhålla storre och mera tidsenligt inredda lokaler. Enligt de i senaste under- 
visningsplanerna meddelade metodiska anvisningarna skall nåmligen undervisningen i fysik i 
mbjligaste måtto grundas på iakttagelser och experiment, och år det ett oundgångligt villkor 
for framg’ången av en sådan undervisning, att låroverket forfogar over for denna undervisning 
sårskilt avsedda, låmpligt inredda lokaler jåmte tillråckliga samlingar av instrument. Likaså 
framhålles låmpligheten av att undervisningen på realskolan till storre eller mindre del anord- 
nas som laborationsovningar, samt att frivilliga sådana anordnas på gymnasiet.

Vid detta låroverk har de senaste åren for fysikundervisningen disponerats tvenne rum, 
nåmligen en lårosal och ett mindre instrumentrum. Inredningen av lårosalen var synnerligen 
otidsenlig, och skall som exempel endast nåmnas, att i experimentbordet ej fanns tillgång på 
vare sig vatten, avlopp, gas eller elektricitet. Några laborationsovningar ha på grund av 
bristande utrymme ej kunnat anordnas.

Genom den av Stadsfullmåktige beslutade och under forrå hostterminen avslutade om- 
byggnaden av det gamla låroverkshuset har for fysikundervisningen erhållits fyra rum, nåmligen 
lårosal, instrumentrum, laboratorium och verkstadsrum. Dessa rum åro belågna i våningen 
en trappa upp, och deras inbordes låge framgår av bifogade planritningen (II). Tack vare 
Sparbankens storartade frikostighet har en visserligen enkel, men fullt åndamålsenlig inred- 
ning av lokalerna kunnat anskaffas, samt dårjåmte åven en tillfredsstållande laborationsutrust- 
ning erhållits. All tråinredning har levererats av snickare Karl Svensson, Vånersborg. Den 
elektriska armaturen, som utgores av vanliga snbrpendlar med vita skårmar, har levererats av 
Ohlanders Eftertrådare, som åven haft hånd om anlåg-gningen av de elektriska ledningarna. 
Hår nedan fbljer nu en detaljerad beskrivning av de olika rummens inredning.

Vad den fysiska Sarosalens inredning betråffar, så hade denna ur undervisningssyn
punkt blivit synnerligen otillfredsstållande, om hånsyn tagits till att lårj ungarne, såsom vanli- 
gen år fallet, skulle få belysningen från vånster sida. Med vederborligt tillstånd har kravet 
hårpå fått frångås och sålunda experimentbordet placerats i den ånda av salen, som grånsar 
till instrumentrummet.

Experimentbordet (3), som nyanskaffats, år forsett med ett stort antal lådor och skåp, 
i vilka forvaras all den materiel, som ståndigt måste finnas till hånds vid undervisningen. Vid 
bordets hogra ånda finnes en vanna av porslin med avlopp, tappkran och kran for slangpå- 
koppling. De tvenne gaskranarna vid mitten av bordet sitta på vridbara armar, så att de 
lått kunna vridas upp over bordskanten. Vid bordets vånstra ånda åro de fyra elektriska 
stickkontakterna placerade. Experimentbordet står nåmligen medels tvenne ledningar i for
bindelse med en i verkstadsrummet placerad fordelningstavla, den ena ledningen afsedd for 
stark likstrom, den andra for ackumularstrbm. Vidare finnes till bordet en ledning från sta
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dens belysningsnåt. Slutligen står bordet medels en ledning i forbindelse med en punkt på 
nårmaste våggen, dår det år meningen att framdeles anordna en hylla med en spegelgalvano- 
meter. Vid bordets mitt finnes en strbmbrytare, med vilken de tvenne over bordet hångande 
lamporna kunnas tåndas och slåckas. (Detta kan åven åstadkommas med en strbmbrytare 
vid dorren till fbrstugan.) En strbmbrytare for de bvriga fyra lamporna i lårosalen finnes 
mitt emot på nårmaste våggen.

Over varje fbnster finnes en rullgardin (1) av tjockt, fullt ogenomskinligt tyg. For att 
de skoia fullståndigt utestånga dagsljuset, år det anordnat så, att de vid neddragandet kom
ma att delvis glida i rånnor, som finnas runt hela fbnstret. Det fbnster, som befinner sig 
mitt for experimentbordet, år dårjåmte fbrsett med fbnsterluckor. På låmplig hbjd over 
bordsskivan finnes i ena luckan ett hål for heliostaten.

Estraden (2) innehåller plats for trettio stora och fyrtio små lårjungar. Bakom estraden 
finnas i våggen tvenne elektriska stick-kontakter. Meningen år nåmligen att framdeles dår 
placera en hylla med ett skioptikon.

Vid våggen till instrumentrummet finnas en våggfast svart tavla (4), ett flyttbart bord 
och ett plåtbeklått diskbord (5). Over det sistnåmnda sitter på innervågg-en en torkplatta 
med snett uppåtriktade pinnar och over denna en lång hylla (6) for glaskårl och kemikalier. 
I diskbordet finnes avlopp for vattnet från en vattenlujtpump (7). Denna, som år fbrsedd 
med vacuummeter och precisionskran, år monterad i ett sårskilt skåp och har levererats av 
R. Grave, Stockholm.

1 Instrumei&trammet ha de fyra gamla hopbyggda instrumentskåpen (1) uppstållts 
långs inre våggen. Som utrymmet i dessa varit alldeles otillråckligt, har en stbrre monter (2) 
med skjutbara glasdbrrar anskaffats. Långs våggarna ha placerats några bord (3), varav ett 
(4) anordnats som skrivbord for låraren, en trappstege (5) och en del stbrre instrument (6).

I verkstadsrummet utgbres inredningen av en hyvelbdnk (4) ett verktygsskåp (6), 
ett glasblåsarbord (5) med trampbålg, ett tvdttståll (7) och ett skåp (3) med glasdbrrar, i 
vilket fbrsvaras diverse material.

Verkstadsrummet utgbr åven sjålva centralen for de elektriska anlåggningarna. Hår har 
nåmligen den gamla motorgeneratorn (2) placerats, vilken omformar den från staden erhållna 
trefas-våxelstrbmmen till likstrbm. Tyvårr år nåmnda motorgenerator for låroverkets behov 
synnerligen olåmplig, då den levererar likstrbm med mycket låg strbmstyrka (hbg-st 2 ampere) 
men med stor spånning, och år det sedan långe ett onskemål att få den ersatt med en an- 
nan, som kan låmna strbm med stbrre strbmstyrka.

For laborationsbvningarna ha anskaffats tio stycken fasta blyackumulatorer. Dessa, som 
levererats av Allm. Svenska Elektr. Aktiebolaget, åro av typ 1:1 med en kapacitet av 33 
ampéretimmar och en maximal urladdningsstrbm av 4,5 ampere. Ackumulatorerna, som åro 
kopplade två och två i serie, åro placerade i ett skåp (1), vilket genom en trumma står i 
direkt forbindelse med den yttre luften. Ovanfbr ackumulatorskåpet sitter fordelningstavlan, 
som skall fbrdela strbmmen från batteriet och motorgeneratorn till de olika uttagen. Tavian, 
som år av marmor, har levererats från Gebr. Ruhstrat, Gbttingen. Vidstående teckning visar 
de olika ledningarna på fordelningstavlan.
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De fem ackumulatorgrupperna Ax-.-Ag åro kopplade till var sin av knivstromsbrytarne 
Kj...Kg. Genom att koppla dessa nedåt erhålles vid varje av kontakterna B3...B7 en spån- 
ning av 4 volt. Tvenne andra kontakter B2 och B, åro forbundna, den ena, B2, med mo- 
torgeneratorn M., den andra, B1; med en amperemeter. De olika strbmuttagen i lårosalen, 
laboratoriet och verkstadsrummet stå i forbindelse med kontakterna Cx.-.C,. Medels sladdar 
kan man vid ett godtyckligt stromuttag från batteriet erhålla en spånning 4—20 volt och åven 
erhålla likstrbm direkt från omformaren. Ampéremetern kan medels sladdar inkopplas i led
ningen. Vid laddning av batteriet kopplas alla knivstrombrytarna uppåt och fbrbindas de 
båda laddkontakterna C, och C2 med B2.

1 laboratoriet finnas fyra golvfasta laborationsbord (1), varje med plats for fyra sam
tidigt arbetande lårjungar. Vid mitten av varje bord finnas tvenne gasuttag och en elektrisk 
stick-kontakt med ledning från fordelningstavlan. Svarta tavlan (2) och de fyra borden åro 
så placerade, att rummet vid behov kan anvåndas som lårosal. Vid yttervåggen finnas mel- 
lan fonsterna tvenne våggfasta bord (4) med lådor for forvaring av laborationsmaterial. Bor
den åro avsedda att anvåndas som vågbord. Vid varje finnes en elektrisk stick-kontakt med 
ledning från stadens belysningsnåt. De båda diskborden (3) åro lika varandra. I skivan år 
infålld en vanna av porslin med avlopp, tappkran och slangkran. Vid vardera bordet finnes 
ett gasuttag. 1 skåp under diskborden forvaras stativ m. m. For ovrigt utgores inredningen 
av ett skåp (5) med glasdorrar, i vilket forvaras for laborationsovningarna avsedda finare 
instrument, såsom vågar m. m., samt ett oppet hyllfack (6) for enklare instrument.
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Lokalerna for kemi och biologi.
Av G. W. F. CARLSON.

1. Kemi.
Lokalerna for kemiundervisning omfatta 3 rum: lårosal, laboratorium och materialrum.
Lårosalen har ett 2p meter långt och 0,s meter bredt experimentbord, forsedt med skåp 

och lådor samt 2 gaskranar. Vid vånstra åndan av bordet finnes en rymlig 4-kantig slask- 
tratt av porslin med 2 kranar, den ena for slangpåkoppling, bakom bordet en svart tavla, 
framfbr detsamma en trappformig estrad med 5 bånkar for lårjungarna; bånkarnas samman- 
Jagda långd uppgår till 16,3 m. Dragkapellet, som år 105 cm. bredt och 54 cm. djupt, 
invåndigt klådt med kakel och forsedt med 2 skjutbara kakelluckor for avdrag samt 2 gaskra
nar, har tyvårr ej kunnat få sin plats midt framfbr estraden, utan vid ena sidovåggen. Under 
dragkapellet åro skåp anbragta och på våggarna hyllor for reagens flaskor m. m. Anord
ningar for uttag av elektrisk strbm saknas såvål hår som i de ovriga kemirummen. For be
lysning år sbrjdt genom 5 metalltrådslampor. Den genom fonstren, som vetta mot norr, 
inkommande Ijusmångden år uuder morka dagar något otillråcklig, enår det utanfbr befintliga 
gymnastikhuset borttager en del av dagsljuset. Vid fbnstersidan finnas 2 vårmeelement.

I laboratoriet, som ligger mot sbder, stå 3 stora laborationsbord, varje bestående av en 
overskjutande overdel med lådor och en smalare underdel med 4 skåp, 2 vid vardera sidan. 
Bordskivans dimensioner åro 198X146 cm. Långs dess mittlinje finnes en hylla for reagens- 
flaskor och på vardera sidan om denna 2 gaskranar. Vid bordens sbdra ånda finnes vatten- 
ledning med 1 kran och slasktratt som i lårosalen. Hela sbdra och bstra våggarna upptagas 
av ett långt laborationsbord, åven detta, dår sårskilda anordningar ej hindra, bestående av 
en smalare undre del med skåp och en overskjutande overdel med lådor samt nårmast våg- 
gen med en hylla for reagensflaskor; bordskivans bredd 60 cm. Vid detta laborationsbord 
finnas inalles 12 gaskranar, och de dithbrande skåpens antal år 9, varjåmte på 2 stållen 
slasktrattar med tappkran åro infållda. Laboranterna kunna således disponera sammanlagt 
21 skåp, 5 vattenledningskranar med var sin rymliga slasktratt och 24 gaskranar, de till drag
kapellen hbrande ej inberåknade. Dragkapellen åro 2, placerade i rummets nordvåstra horn, 
och åro av i det nårmaste samma utseende och storlek som det i lårosalen befintliga. Under 
dragkapellen finnas skåp, och ungefår mitt på norra våggen år det meningen att uppstålla ett 
1 meter hbgt skåp for storre flaskor och burkar samt ovanpå detta hyllor for sådana reagens
flaskor, som skola vara gemensamma for alla laboranterna. Tilis vidare måste dessa utensilier 
fbrvaras på några av de platser, som åro avsedda att vara arbetsplatser for laboranter. I 
nordbstra hornet år anbragt en hylla for en med håvert fbrsedd flaska for destillerat vatten. 
Av fbnstren vetta 2 mot bster och 4 mot sbder. Konstgjord belysning erhålles medelst 4 
metalltrådslampor. Vårmeelementen åro 4 och ha sin plats under fbnstren.

Mellan lårosalen och laboratoriet ligger materialrummet med 2 fbnster mot bster. Vid 
våstra våggen stå 2 storre skåp, det ena for kemikalier, det andra for utensilier av glas och porslin, 
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vid norra våggen 1 skåp for mineral och bergarter. Vid fonstren finnas bord, av vilka det 
ena, som år synnerligen stadigt, år uppstållningsplats for en analysvåg. Ett tvåttståll finnes vid 
dorren till laboratoriet. For uppvårmning år sbrjt genom ett vårmeelement vid norra våggen 
och for belysning genom en metalltrådslampa mitt i rummet.

Oaktat åtskilliga såvål tillågg som forbåttringar i fråga om inredningen varit bnskvårda, 
kan det dock sågas, att kemien fått sina krav på undervisningslokaler något så når tillgodo- 
sedda. Vid jåmfbrelse med de fbrut vid låroverket rådande forhållandena te sig de ernådda 
fbrbåttringarna synnerligen vårdefulla. For forstå gången har under denna termin ett sårskilt 
inrett laboratorium kunnat tagas i bruk for lårjungearbetena, och åven lårosalen bjuder på 
våsentliga formåner framfbr den forut anvånda.

2. Biologi.
Mindre gynnsamt ån for kemien ha sakerna gestaltat sig, når det gåilt biologien. Till 

detta åmne har i den nyinredda byggnaden kunnat anslås endast 2 rum, nåmligen en lårosal 
och ett rum for samlingar.

Lårosalens inredning består av ett lårarbord, bakom detta en svart tavla och framfor 
detsamma en trappformig estrad med 5 bånkar for lårjungarna, vidare ett par planschståll. 
Lårarbordet måter 238X83 cm. och ha 2 gaskranar och i sina sidpartier skåp och lådor; till 
vånster finnes vattenledning med en kran och rymlig slasktratt av porslin. Sammanlagda 
^ångden av lårjungarnas bånkar år 17,3 meter. Vid norra våggen år det meningen att fram
deles placera ett stbrre skåp, som nu år uppstållt i rummet for samlingarna. Anordning for 
uttag av elektrisk strom saknas åven hår. Av fonstren åro 3 vånda mot sbder och 2 mot 
våster; de båda senare, som skulle kasta Ijuset framifrån på lårjungarna, åro ståndigt tillslutna 
medelst luckor. Konstgjord belysning erhålles genom 4 metalltrådslampor. Vårmeelementen 
åro 3.

Rummet for biologiska samlingar har av brist på penningmedel hittills icke kunnat få sin 
inredning mer ån till en ringa del fullbordad. Detta år i så mycket hogre grad att beklaga, 
som låroverket for nårvarande måste inhysa ingalunda fbraktliga samlingar, sårskilt av upp- 
stoppade ryggradsdjur, i stadens museum, dår de naturligtvis endast i mycket ringa mån komma 
skolundervisningen tillgodo. For en ytterst vålbehbvlig komplettering av biologisk undervis
ningsmateriel av olika slag år det ock nbdvåndigt, att skåp och montrer for samlingarnas 
forvaring med det snaraste anskaffas. Den på planritningen antydda inredningen avser det 
forslag, som antagits av åmneskonferensen, och som, om nbdiga medel kunna erhållas, torde 
komma att fbrverkligas under instundande sommar. Fbnstren åro 5, belågna mot norr och 
våster. 2 metalltrådslampor och 2 vårmeelement finnas. — Dimensionerna av detta rum åro 
vål knappt tilltagna.

Tillfålle till lårjungelaborationer i biologi kan for nårvarande ej beredas. Mbjligen skulle 
efter någon komplettering av inredningen i det kemiska laboratoriet detta kunna nbdtorftigt 
duga att anvåndas åven vid biologiska laborationsbvningar.
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Forteckning over lokaler inom gamla laroverksbyggnaden.

N:o
Langd 

i 
meter

Bredd

meter

Hojd 
i 

meter

Golv- 
yta i 

kv.-m.

Rymd 
i kub.- 
meter

Fonster- 
yta i kv.- 

meter

Belysning 
från vå- 
derstreck

Anmarkningar

Kållare:
Pannrum och kolboxar 4,70 2,95 1,.. 13,87 25,66 0,45 N.

1 Kemisk lårosal.......... 7,60 5,15 3.35 39,14 131.il 5,88 N
2 Materialrum .............. 5,15 2,80 3,35 14 42 48,30 3,72 0
3 Kemiskt laboratorium 10,87 5,30 3,35 57,61 192,oo 11,76 O. s.
4 Kapprum .................. 5,40 4,10 3,35 22,14 74/7 3,72 s.
5 Biologisk lårosal ...... 8,17 5,30 3,35 43,30 145,05 9,80 S. V. 2 st. fonster med luckor
6 Rum f. biol. saml. ... 8,17 5,40 3,35 44,n 148,06 9,80 N. V.
7 Fysiskt laboratorium... 7,87 5,25 3,35 41,4 8 138,96 5,88 N.
8 Verkstadsrum .......... 5,5 3,00 3,35 16,5 55,17 3,72 O.
9 Rum f. fysiska saml.... 7,48 5,40 3,35 40,39 135,36 9,80 O. s.

10 Fysisk lårosal .......... 7,88 5,40 3,35 42,55 142,54 5,88 s.
11 Bibliotek .................. 11,7 8,40 3,35 98^8 392/23 17,64 N. S. V.
12 Tambur ...................... 4,10 1,85 3,50 8.14 28,4 9 1,92 N
13 Ritsal.......................... 9,00 8,40 3'50 291jg 17 JO N. O. S. 2 st. fonster med luckor
14 Skugvrum.................. 6,45 4,75 3,50 30,63 107,20 2,95 s. 1 st. fonster med lucka
15 Sångsal ...................... 9,90 8,35 3,50 82,67 289,24 11,80 N. S

Trapphus med vilplan 5,25 4,00 6,58 N.
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