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a) Uppgifter for frivilliga sjålvstudier.
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c) Intradesfordringar och bortval av amnen i ringarna III och IV.
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Redogorelse
— for —

Hogre Allmånna Låroverket
— i —

Vånersborg
Låsåret 1916—1917

VÅNERSBORG 1917
VÅNERSBORGS BOKTRYCKERI (FRITZ BERG)



Den 5 Januari nedbrann gymnastikbyggnaden till grunden och brandskadades den 
dårintill liggande annexbyggnaden, som innehåller nyinredda lokaler for den naturve- 
tenskapliga undervisningen, teckningssal, musiksal och bibliotek. Efter nodtorftiga re
parationer kunde annexbyggnaden i sin helhet tagas i bruk efter en månad. Genom 
vålvilligt tillmbtesgående från direktionen for hårvarande dovstumskola fick låroverket 
hyra en av dess gymnastiklokaler, varigenom gymnastikundervisningen kunnat med vissa 
inskrankningar obehindrat uppråtthållas. Att fbrlusten av gymnastikbyggnaden dock 
medfort stora olågenheter, ar sjålvklart, och låroverket motser med långtan den — på 
grund av den allmånna kristiden kanske ganska avlågsna — tidpunkt, då det fbrfogar 
over ny, egen gymnastikbyggnad. 1 det forslag till nybyggnad, som uppgjorts och till 
kollegiet remitterats, hava stadens myndigheter beaktat åtskilliga låroverkets gamla bn- 
skemål, såsom om slbjdsal, duschrum, vaktmåstarebostad ra. m., for vilket låroverket 
hårmed betygar sin tacksamhet.

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

23 augusti och med allmånt upprop måndagen den 28 augusti kl. 5 e. m., varpå den 
egentliga undervisningen tog sin bbrjan den 29 augusti kl. 8 f. m. och slutade den 18 
december kl. 10,35 f. m. Avslutningen ågde rum den 20 december.

Vårterminen borjade onsdagen den 10 januari och kommer att sluta den 9 juni. 
Upprop ågde rum den 10 januari kl. 5 e. m.; undervisningen tog sin bbrjan den 11 
januari kl. 8 f. m. och år åmnad att fortgå till den 6 juni kl. 2,3.> e. m.

Under hbstterminen anvåndes 4 och under vårterminen 1 dag (uppropsdagen) till 
intrådes- och flyttningsprovningar, varjåmte vid vårterminens slut 2 dagar komma att 
anslås till prbvningar for intråde i klasserna 1 och 2.

2. Gemensam ledighet från undervisningen har låmnats for hela låroverket:
a) under hbstterminen: hela dagarna den 20 och 21 oktober samt 1 timme den 15 

december med anledning av mottagningshogtidligheterna vid Våstgbta Regementes an
komst till Vånersborg.

b) under vårterminen: 4 timmar den 20 januari for idkande av vinteridrott, hela da
garna den 19 och 20 februari samt i samband med påsklovet hela dagen den 2 april. 
På grund av brånslebristen utbyttes enligt kollegiets beslut ledigheten vid pingst mot 
ledighet den 3 och 4 april, varigenom hela ledigheten vid påsk således kom att om- 
fatta tiden 2—11 april.
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Från undervisningen enligt låroverksstadgans § 19 mom. 2 beviljad ledighet och 
dårunder å lårorummet utfbrda skriftliga arbeten.

1 ■ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 “13 ’ 14" 15
Hostterminen Våi terminen

Klasser 
och 

ringar

Antal skrivdagar for Antal 
lov- Antal skrivdagar for Antal 

lov-

mo
ders
målet

latin tyska eng
elska

mate
matik fysik

dagar 
utan 

skriv
ning

mo
ders
målet

latin tyska eng
elska

mate
matik fysik

dagar 
utan 

skriv
ning

Klass 4 4 — — — —
1

2 — 2 — — — —
„ 5
„ 6

4 I
3 I

— 3
4 3 —

— - 5
3 —

4
3 4 —

— —

Ring R. I 
„ L.I

i
3 , 
3 —

3
3

2 3
5 z 3

3
4
4

3 3
6 —

—

„ R. II
„ L. II

3
3 i 2

3
3

2 3
3 _ — . 3

3
—
3

4
4

3 3
3 — —

„ R. III
„ L. III

2
2 4 2~

2 3
3

2 2 !
2

3
3 4

2
2

2 3
3

2
—

3
3

„ R-IV
„ L. IV

2
2 4

2
2

2 3
3

2
1

2 ;
2

2
2 3

2
2

1 2
2

2 2
2

3. Till gemensam morgenbon, som forråttats omvåxlande av lektorn och av adjunk
ten i kristendom i narvaro av rektor, hava lårjungarna samlats kl. 7,45 f. m. med un
dantag av tiden 20 febr.— 1 maj, då morgenbonen borjat 7,53 f. m- Forstå sbndagen i 
varje månad utom mårs och april har skolgudstjånst hållits i hogtidssalen. Ovriga son- 
och helgdagar har en femtedel av låroverkets lårjungar i tur och ordning bevistat hog- 
måssogudstjånsten i stadens kyrka. Under låsåret har sålunda varje lårjunge bevistat 5 
skolgudstjånster och 3 å 4 kyrkogudstjånster.

Undervisningen i de obligatoriska låroåmnena samt i vålskrivning, teckning och gym
nastik har varit forlagd till kl. 8—10,35 f. m. och 12—3,30 e. m. Den frivilliga undervisningen 
i franska har meddelats i femte klassen tisdagar och lordagar 12—12,45 e. m., i sjåtte klassen 
har ej forekommit sådan undervisning. Den frivilliga undervisningen i instrumentalmu
sik har meddelats tisdagar och fredagar kl. 5,30—7 e. m. Frivilliga laborationer i fysik 
for II och III realringen hava ågt rum måndagar 5—7 e. m. varannan vecka. 1 fjårde klassen 
har ena veckotimmen 1,50—2,35 e. m. utbytts mot laborationer med halva avdelningen 1,50— 
3,30 varannan vecka. I kemi ha frivilliga laborationer anordnats måndagar 5—7 e. m. 
varannan vecka med R. III samt med kl. 5 onsd. 2,45—3,30 e. m. varje vecka.

4. Den 7 nov. besoktes låroverket av H. H. Eforus, Biskopen m. m. D:r Hj. Danell.
Den 24—26 januari inspekterades låroverket av Låroverksrådet m. m. Professor 

D:r A. Hennig.
Den 19—20 april inspekterades sång- och musikundervisningen av Professorn m- m. 

B. Beckman.
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5. Antal lårotimmar i veckan for låsåmnena under hostterminen 1916.

2 t. kemi.
14) 6 t, latin, 2 t. eng., 2 t. fysik.
15) 5 t. matem.

1 2 3 4 5 6 7 8

Avdel- 
ningar

Nårva- 
rande 
lårjun- 

gar den 
15 sept.

Antal timmar

Anmårkningar

Skilda Gemensamma

Summa
med 

under
visning 
for hela 
avdel- 
ningen

med 
avdel- 
ningen 

uppdelad 
på un-

der- 
avdel- 
ningar

for 
lårjun- 

gar från 
avdel- 
ningar 

å samma 
linje

for 
lårjun- 

gar från 
avdel- 
ningar 
å olika 
linjer

1 31 24 .. 24 *) Labor. i fysik, 2 avdelningar, var-
2
3

35
22

26 — — — 26
07

dera 2 t. varannan vecka.
2) Dårav frivillig franska 2 t. och

2/ — — — 2/ friv. labor. i kemi 1 t.
4 32 28 I1) — — 29 3) Ej frivillig franska.
5 15 312) — — 31 4) Gemens. med R. I och L. I i tyska
6 1 233) -— — 54) 28 2 t., eng. 2 t. samt med R. I i 

eng. 1 t.
5) 7 t. matematik, 11. fysik, 2 t. kemi.
8) 6 t. latin, 5 t. matem.

R. I 11 105) — — 13 +(5) 23
L. I 10 116) — — (13 + 4) 11
R. II 8 127) __ — 18 30 7) 1 t. eng., 6 t. matem., 2 t. fysik, 

2 t. kemi och 1 t. friv. lab. i fysik 
med hela avd. 2 t. varannan vecka.L. II 15 li8) — — (18) 11

R. III 11 169) — — 17 33 8) 6 t. latin, 4 t. matem., 1 t. fysik.
*) 2 t. eng., 6 t. matem., 4 t. fysik,

2 t. kemi och 1 t. friv. lab. i fysik,
L. III A 1 710) — 911) (17) 16
L. III B 5 512)

1513)
710)

— (9)11)

1014)

(17) 5
R. IV

L. IVA
12

4 —
16 

(16)
31
17

1 t. friv. lab. i kemi, båda labor. 
med hela avd. 2 t. varannan vecka.

10) L grekiska.
n) 6 t. latin, 1 t. eng., 2 t. fysik.L. IV B 7 516) — (10)14) (16) 5

Summa 220 258 1 19 69 347 12) 1 t. eng.. 4 t. matem.
”) 4 t. eng., 6 t. matem., 3 t. fysik,

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

påbjudna av lårjungarna i allmånhet anvåndas.
Kristendom.

Klass o. ring

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

råttelser, G. Testamentet ...... 1, 2
Norlén och Lundgren, Biblisk hi- 

storia......................................... 3
H. Anderson, Den kristna tros- o.

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

Klass o. ring

*E. Lonroth, Bibliska Gestalter ... 1—3
Herner, Israels historia .................. 4
Lundin, Bilder ur kyrkans historia 6 
Gummerus—Rosenqvist — Johansson,

Larobok i Kyrkohistoria .......... I
Lov gren-Levin, Kyrkohistoria ...... II—IV 
Ahlberg, Religionhistorisk bversikt II—IV 
Erkki-Kailå, Kristlig Religionslåra II—III 
*Levin, Ur kyrkohistoriens kållor 6,1—IV
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Modersmålet.
Klass o. ring-

Kabner och Victorin, Råttskrivnings- 
låra ......................................... 1—5

Rebbe, Svensk Språklåra ............. 2—5
Rebbe och. Fischer, Exempelsamling 2 — 5
Steffen, Svensk Litteraturhistoria... I—IV
Runeberg, Fånrik Ståls sågner...... 2, 3

„ Kung Fjalar ................... I
„ Nadeschda ................... 6

Tegner, Fritiofs saga ...................... 5
Snoilsky, Svenska bilder .............. 4
Lindvall, Låsebok .......................... 1—5

Klass o. ring

Strindberg, Master Olof .............. II
Rydberg, Vapensmeden.................. I—II
Tidner, Ovningar i uppsatsskrivning 6
Lindvall, Svensk låsebok.............. 6
*Steffen, Islandsk och fornsvensk

litteratur ..................................... I
Laurin, Dansk och norsk låsning... II—IV
* Lundeil och Noreen, Svensk vitter- 

het ......................................... 6, 1, II
*Steffen, Oversikt av svenska litte

raturen .............................. II, III, IV

Latin.
Tessing, Skolgrammatik.................. I—IV
Pontén, Latinsk låsebok .............. I I
Muller, De viris illustribus .......... II
Livius, ed. Bagge ... .................. III—IV
Ovidius, ed. Risberg...................... II—IIj i
Pontén, Latinska forfattare i urval IIj |

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

„ Latinskt skollexikon.
Salenius, Latinsk-svensk ordbok.

Grekiska.
Lofstedt-Sillén, Grammatik ..........  III—IV | Petersson, Grekisk låsebok .......... III
Mellén och Lundquist, Grekisk lå- i Hom. Odys. ed. Knos.................. IV

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

Tyska.
Calwagen-N ordgren, Elementar och 

låsebok...................................... 1—3
Hjorth, Grammatik.............. 1—6, 1—IV
Hjorth, Ovningsbok till den Tyska 

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

ningar och brev ...... 4, 5, 6, I—IV
Rodhe, talovningar.......................... 6, I
Auerbach, Elementarkurs i tysk 

handstil .................................. 6
Rodhe-Krbger, Låsebok.................. 4
Hauff, Mårehen (ed. Hjorth och

Lindhagen) .................................. 5
von Mucke, Ayesha (ed. Heumann) 5

Pederzani-Weber, Auf rauhen Pfaden 6, I
Riehl, Burg Neideck ...................... 6, 1
Polenz, Erzåhlungen ...................... II
Joseph Freih. v. Eichendorf, Aus

dein Leben eines Taugenichts... III
Schiller, Wilhelm Tell .................. IV
*Hjorth, Vermischte Lekture ....... IV
*Liliencron, Zehn ausgewåhlte No

vellen .......................................... III
Goodwin, Skriftliga uppgifter for 

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

Engelska.
Hammarberg och Zetterstrom, Gram- । Elfstrand, Elementarbok .............. 4, 5

matik.............. 4—6, I, II, R. III, R. IV | Jespersen-Rodhe, Engelsk låsebok
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Klass o. ring-

for realskolan.................. 5, 6, I, II, III
Calwagen-Lindqvist, Oversåttnings-

ovningar ... 4, 5, 6, I, II, R. III, R. IV
Behm, Lasebok .............................. III, IV

„ Anmårkn. och ordlista till 
ovanst........................... III, IV

Werner, Engelske Sange och Recita
tioner. Michaelsen, Kbpenhamn L. III, IV 

Bjorkman, William Shakespeare,
Bonnier ...................................... L. IV

Fr;
Bodtker och Host, Lårobok i Fran-

ska, ed. Malmberg...................... 5, III
Ploetz, Elementarbok, bearb. av C.

Lbfving. 7 uppl.......................... II
Edstrom, Kortfattad fransk språk- 

låra ....................................... III, IV
Phdp, Ovningsbok till franska form- 

låran. Norstedt ...................... IV
Halévy, L’Abbé Constantin, ed. Ed

strom......................................... IV

Hi;
Odhner-Westman, Lårobok i fåder- 

neslandets historia for realskolan 1
Grimberg, Sveriges, Norges och

Danmarks historia for realskolan 2—6
Odhner-Hildebrand, Fåderneslan-

dets 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, Kultur-

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

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

Filosofisk
Larsson, Psykologi ...................... III—IV j

Klass o. ring

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

Baker, The A-B-C Guide to Lon
don ......................................... L. IV

Lindgren, Engelsk-svensk ordb. Skoluppl. 
Wenstrom-Harlock, Svensk-engelsk ord- 

bok. Skoluppl.

Augé et Petit, Histoire de France.
Cours Elémentaire. Larousse. Paris. IV 

Wijkander, Recueil de Poésies fran-
gaises. 2 uppl............................. IV

Edstrom, Lectures fran^aises (del 1) III 
Phare, Plan et Guide de Paris. Pe-

tite Edition. Pharus Verlag, Berlin II, IV 
Schulthess, Fransk-svensk ordbok.
Dalin, Fransk-svensk ordbok.

•ia.
historisk oversikt av forntidens
och medeltidens svenska historia I

Boethius, Kulturhistorisk oversikt av 
forntidens och medeltidens all- 
månna historia.......................... I

Hildebrand, Stats- och samhålls-
kunskap for gymnasiet.............. IV

Rydfors, Historisk lasebok .......... 1, 2
Estlander, Allm. hist, i beråttelser 3—5
*Ekmark, Lasebok till svenska hi

storien ...................................... 3—5
*Ekmark, Lasebok till allm. hist. II—IV

afi.
*Fagerlund och Falk, Geografisk 

lasebok..................................... 5

apedevtik.
Borelius-Stromberg, Logik .......... III—IV
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Matematik.
Klass o. ring

Berg, Råknelåra for de allm. låro- 
verken och flickskolor, omarbe-
tad av Hagstrbm.......................... 1—6

Hedstrom och Rendahl, Algebra .. I
Moller, Algebra .............................. II—IV
Asperén, Geometri.......................... 4—IV
Hagstrbm, Proportionslårans till-

låmpning på plangeometrien ... I—IV 
Tham, Planimetri .......................... I—IV

Klass o. ring

Ericsson, Trigonometri..........  R. II, III, IV 
Josephson, Rymdgeometri......  R. III—IV 
Collin. Analytisk geometri ... R. III, R. IV 
Josephson, Funktionslåra for gym

nasiet .................................. R. IH, R. IV
Logaritmtabeller av Lindman . ... II—IV
*Hellgren, Metoder for losning av 

geom. problem ......................  R. IV
*Problemsamlingar.

Biologi.
Bohlin, Hålsolåra .................. ....... 1, 6
Bohlin, Zoologi .............................. 2—4
Boas-Haij, Lårobok i djurrikets na- 

turalhistoria ............................ 5
Almquist- Andersson, Lårobok i zo

ologi......................................... Il—IV

Bohlin, Lårobok i biologi for real- 
skolan, IL Botanik .............. 1—6

Forsell-Skårman, Lårobok i bota
nik ......................................... I, III, IV

Krok och Almqvist, Svensk flora, I. 3—5

Fysik.
Hellsten, Experimentell fysik och |

astronomi .....................................  4—6 |
Moll, Lårobok i fysik ......... R. I—R. IV |
Moll, Lårobok i fysik, forkortad :

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

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

Kemi och
Johansson och Magnusson, Kemi 

och geologi for realskolan. Håfte
I—III............................................. 5, 6

Geologi.
Abenius, Oorganisk kemi ... R. I—R. IV

7. Med innevarande låsår hava fbljande nya lårobocker inforts i nedannåmnda 
klasser och ringar:
I kristendom: Gummerus, J. och Rosenqvist, V. T., Lårobok i kyrkohistoria. For sven

ska låroverk bearbetad av Aug. Johanson, i Ring I och darefter successivt i 
fbljande ringar i stållet for Lovgren, N., Kyrkohistoria. Till skolornas tjånst. 
Med en serie biografier av Aug. Edman. Omarbetad av H. Levin.

I historia: Odhner, C. T., Lårobok i Fåderneslandets historia for realskolan, omarb. 
och forkortad upplaga, utgiven av K. G. Westman, i klass 1 och darefter 
successivt i realskolans fbljande. klasser i stållet for C. Grimberg, Sveriges, 
Norges och Danmarks historia for realskolan.

I matematik: Hedstrom, J. S. och Rendahl, C., Algebra for gymnasiet, i ring I och 
darefter successivt i fbljande ringar i stållet for J. Moller, Lårobok i algebra. 

Ytterligare fbråndringar komma icke att med ndsta Idsår intrada.



9

8. Lårokurser.
Forstå klassen.

KRISTENDOM, 3 t. Biblisk historia: gamla testamentet. Den kristna tros- och sede- 
låran sid. 1—58. Bibellåsning i anslutning till bibliska historien, fbretrådesvis 
1—2 Mosebok samt Samuelsbbckerna och 1 Konungaboken. Låsning- ur Elisa- 
bet Lonroth, Bibliska gestalter. Kort bversikt av kyrkoåret jåmte kort fram- 
stållning av svenska kyrkans hogmåssogudstjånst. Valda psalmer. — Wetterlundh.

MODERSMÅLET, 5 t. Låsning av Lindwalls låsebok for forstå klassen jåmte repro- 
duktionsbvningar; sagoberåttande; ovningar att urskilja de viktigaste ordklas- 
serna och satsdelarna; råttskrivningsovningar. — Nilsson.

TYSKA, 6 t. Forstå avdelningen i elementarboken jåmte motsvarande delar av form- 
låran; tillåmpningsovningar i anslutning till låroboken. — Nilsson.

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. — Carlsson.

GEOGRAFI, 2 t. Vårldsdelar och vårldshaV efter globen jåmte korta upplysningar om 
jordens form och rorelse; ovningar att forstå och anvånda kartan; Sveriges geo
grafi utforligare, Norges geografi och oversikt av den Skandinaviska halvons; 
Finland och Ryssland. — Carlsson.

MATEMATIK, 4 t. Aritmetik: De fyra råknesåtten med hela tal; någon ovning i råk- 
ning med decimalbråk. Huvudråkning. — Rosén.

BIOLOGI, 2 t. Månniskokroppen; undersokning av levande våxter; exkursion 1 timme. 
— Sjogren.

Andra klassen.

KRISTENDOM, 3 t. Biblisk historia: nya testamentet, beråttelserna 1—57. Den krist
na tros- och sedelåran: sid. 61—120. Låsning ur E Lonroth, Bibliska gestal
ter. Bibellåsning: Evangelierna. En oversikt av kyrkoåret samt en kort fram- 
stållning av svenska kyrkans gudstjånstordning. Valda psalmer. — Wetterlundh.

MODERSMÅLET, 5 t. Låsning av Lindwalls låsebok II samt forstå delen av Fånrik 
Ståls sågner. Reproduktionsovningar, muntliga och skriftliga: sagoberåttande 
samt framsågning av inlårda stycken i bunden form; form- och satslåra i fore
ning med satsanalys; råttstavningsovningar. — Rosén.

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

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

GEOGRAFI, 2 t. Mellaneuropa. — Sjogren.
MATEMATIK, 5 t. Aritmetik: låran om decimalbråk avslutad och repeterad. Av all- 

månna bråk addition, subtraktion och multiplikation. Metersystemet. Huvud
råkning. — Sjogren.

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

Tredje klassen.
KRISTENDOM, 3 t. Biblisk historia: nya testamentet: repetition av de viktigare av 

beråttelserna 1—40 samt beråttelserna 41—68. Bibellåsning: Apostlagårning- 
arna noggrannt genomgångna. Tros- och sedelåra: låroboken sid. 123—155- 
Kort oversikt av kyrkoåret samt svenska kyrkans hogmåssogudstjånst. Valda 
psalmer. — Wetterlundh.

MODERSMÅLET, 6 t. Låsning av Lindvalls låsebok III och Fånrik Ståls sågner II; re- 
produktionsbvningar; smårre uppsatser, utarbetade på lårorummet; framsågning 
av inlårda diktér; form-, sats- och interpunktionslåra i forening med satsanalys; 
råttstavnings- och interpunktionsovningar. — Wetterlundh.

TYSKA, 6 t. Tredje avdelningen av elementar- och låseboken; det viktigaste av form- 
låran genomgånget; behbvliga delar av syntaxen i anslutning till den låsta tex- 
ten; talovningar samt muntliga och skriftliga tillåmpningsovningar. — Wetter
lundh.

HISTORIA, 3 t. Fåderneslandets historia 1611—1718; allmån historia; forntiden efter 
låroboken samt Estlanders låsebok. — Wetterlundh.

GEOGRAFI, 2 t. Sydeuropa samt Brittiska oarna efter låro- och låseboken; oversikt 
av Europa. — Carlsson.

MATEMATIK, 5 t. Aritmetik: låran om bråk avslutad och repeterad. Enkel regula
detri och låttare procent- och rånteproblem. Huvudråkning. Geometri: for- 
beredande måtningar och konstruktioner; de enklaste geometriska figurerna. — 
Carlsson.

BIOLOGI, 2 t. Zoologi: fåglar och kallblodiga ryggradsdjur. Botanik: de hbgre våx- 
ternas yttre organ, undersbkning av levande våxter jåmte våxtbeståmning efter 
flora, exkursioner 5 timmar, våxtinsamling. — Sjogren.

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

gamla testamentets skrifter och under låsning av valda delar av desamma. Over- 
siktlig framstållning av den kristna tros- och sedelårans grundtankar i anslut
ning till forstå huvudstycket samt forstå trosartikeln i Luthers lilla katekes. 
Valda psalmverser. En kort framstållning av svenska kyrkans gudstjånstord- 
ning samt en oversikt av kyrkoåret. Korta underråttelser ur den allmånna re
ligionshistorien i sammanhang med Israels historia. — Steen.

MODERSMÅLET, 4 t. Låsning och forklaring av stycken i låseboken samt av Snoil
skys Svenska Bilder. Framsågning av vissa inlårda delar dårav. Form- och 
satslåran i forening med satsanalys. Ovningar i råttstavning och interpunktion. 
Elva uppsatser, dårav 6 på lårorummet. — Nilsson.

Åmnen for uppsatserna:
1. Broderna (repr.). 2. En utflykt. 3. Historien om Gråben i gropen (repr.). 4. De två 
dragonerna. 5. a) En resa. b) Ett biografbesok. 6. a) Min julafton. b) Den lognaktige herde- 
gossen (repr.). 7. Muhammed. 8. Wilhelm Tell. 9 — 10 — 11. —
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TYSKA, 4 t. Rodhe-Kroger: Tysk låsebok c:a 50 sid. Rep. av formlåran, det vikti- 
gaste av syntaxen. Var tredje vecka en skriftlig oversåttning till tyska, varav 
2 under v. t. å lårorummet. Talovningar och andra tillåmpningsovningar. — 
Nilsson.

ENGELSKA, 5 t. St. 1—35 och 41—43 i elementarboken. Det viktigaste av form
låran. Talovningar och andra tillåmpningsovningar. — Mannfelt.

HISTORIA, 3 t. Fåderneslandets histoiia 1718—1809 jåmte en kortfattad oversikt av 
Danmark—Norges historia for samma tid; motsvarande delar i låseboken. All
månna historien: medeltiden och nyare tidens forstå tidevarv samt beråttelser 
från samma tid i Estlanders låsebok. Carlsson.

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

med en obekant jåmte problem, losta dels med tillhjålp av aritmetiska metoden, 
dels med ekvationsmetoden. Geometri: låran om råta linjer, vinklar, trianglar 
och parallellogrammer: låran om cirkeln påborjad; ovningssatser. — Rosén.

BIOLOGI, 1 t. Zoologi: de ryggradslosa djuren. Botanik: våxtundersokning och våxt- 
beståmning, insamling av 50 våxter. — Eliasson.

FYSIK, 2 t. De viktigaste egenskaperna hos kroppar i olika aggregationsformer, de 
enklaste maskinerna och det allmånnaste av vårmelåran. 1 undervisningstimme 
har varit utbytt mot 2 laborationstimmar varannan vecka med halva klassen, 
och ha dårvid fbljande fbrsbk utfbrts:

1. a) Bestamning av JC ur forhållandet mellan cylinderns basyta och kvadraten på basytans 
radie; b) samt ur forhållandet mellan basytans omkrets och diameter. 2. Bestamning av en 
cylinders volym: a) ur produkten av basyta och hojd; b) genom vågning av det undantrangda 
vattnet. 3. Bestamning av: a) en stens specifika vikt; b) en korks specifika vikt. 4. Archimedes 
princip for en simmande kropp. “Provrorsfartyg" i a) vatten; b) sprit; c) glycerin; d) fotogen. 
5. Bestamning av en stens viktforlust i a) vatten; b) sprit; c) glycerin samt den undantrangda 
våtskans vikt. 6. Lagen for kommunicerande karl. 7. Bestamning av vikten av 1 liter luft. 
8. Måtning av lungornas overtryck. 9. Boyles lag. 10. Håvstångslagen for a) tvåarmad; b) 
enarmad håvstång. 11. Tyngdpunktsbeståmningar. 12. Forfårdigandet av a) sprittermometer; 
b) kvicksilvertermometer. 13. Bestamning av a) måssings, b) luftens utvidgningskoefficient. 14. 
Isens småltvårme. 15. Vattens ångbildningsvårme. 16. Undersokning om kokpunktens bero
ende av trycket. 17. Smalt- och stelningspunkt for a) vax, b) paraffin. — Fahlstrom.

Femte klassen.

KRISTENDOM, 2 t. Framstållning av Jesu liv och verksamhet, meddelad i samman
hang med en oversikt av nya testamentets skrifter och under låsning av valda 
delar av desamma. Oversiktlig framstållning av den kristna tros- och sedelå- 
rans grundtankar i anslutning till andra och tredje trosartikeln. Valda psalmer. 
— Steen.

MODERSMÅLET, 3 t. Låsning av Tegnérs Fritiofs saga och stycken ur låseboken; 
referat samt framsågning av stycken i bunden form. Oversikt av form- och 
satslåran. Råttstavnings- och interpunktionsprov. Elva uppsatser, dårav nio på 
låroverket. — Mannfelt.
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Amnen for uppsatserna:
1. a) Ett sommarminne. b) Min sommarsport. 2. a) Dalaborgsparken. b) Elias Sehlstedt (re
ferat). 3 (i hemmet). Oversåttnina från tyskan. 4. Ett brev till en kamrat. 5. Beratta nå- 
got om Esaias Tegners barndom och ungdom! 6. a) Eldsvådan i vårt låroverks gymnastikhus, 
b) Når jag var i julottan. 7. Skogen vintertid. 8 (i hemmet). Oversåttning från tyskan. 9. 
Redogor for innehållet i någon sång ur Fritiofs saga! 10. — 11. —

TYSKA, 4 t. Hauffs Marchen (ed. Hjorth och Lindhagen) sid. 50—108 och v. Miickes 
Ayesha omkring 30 sidor. Formlåran repeterad. Det viktigaste av syntaxen. 
11 skriftliga bversåttningar till tyska eller reproduktioner, varav 7 utarbetade på 
låroverket. Talovningar och andra tillåmpningsovningar. — Mannfelt.

ENGELSKA, 5 t. Elementarboken slutlåst; styckena 1—74 i Jespersen och Rodhes 
lasebok. Formlåran avslutad och repeterad. Av syntaxen artiklarna, substan
tivet, adjektivet och pronomina. Talovningar och andra tillåmpningsovningar. 
— Mannfelt.

FRANSKA (valfritt) 2 t. Omkring 40 sidor i Bodtker-Hosts lårobok med grammatik, 
uttalsovningar och tillåmpningsovningar. — Emmelin.

HISTORIA, 3 t. Sveriges historia i sammanhang med Danmarks och Norges från 1809 
till nårvarande tid. Kort repetition av forntidens och medeltidens historia. All- 
mån historia från 1648 till nårvarande tid. — h. t. Tingdal. n. t. Nordeblad.

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

kant jåmte problem, sårskilt rånteuppgifter, bolags-, arbets-, tal-, rorelse- och 
blandningsproblem. Multiplikation och upplbsning i faktorer av enkla polynom, 
i sammanhang hårmed begreppet dignitet samt råkning med algebraiska bråk 
av enkelt slag. Geometri: cirkeln avslutad; den foregående kursen repeterad, 
ovningsuppgifter. — Sjogren.

BIOLOGI, 2 t. Zoologi: repetition av djurriket. Botanik: fanerogamernas och krypto- 
gamernas systematik, våxtinsamling, exkursioner 5 timmar. — Eliasson.

FYSIK, 1 t. Låran om magnetismen och elektriciteten. — Fahlstrom.
KEMI, 2 t. De viktigaste foreteelserna inom den oorganiska kemien, det allmånnaste av 

geologien. En timme i veckan frivilliga laborationsovningar dessutom. —■ 
Eliasson.

Forsbk enligt låroboken.

Sjatte klassen.

KRISTENDOM, 2 t. Bibellåsning: Apostlagårningarna. Kyrkohistoria: de viktigaste 
delarne av låroboken genomgångna med huvudvikten lagd på den åldsta kyr- 
kans historia och reformationstiden. Valda psalmverser. Några av de vikti- 
gare religioner, med vilka kristendomen trått i berbring. — Steen.

MODERSMÅLET, 3 t. Låsning av svenska litteraturprov, huvudsakligen från senaste 
århundradet. Ovningar i muntlig framstållning; ovningar att uppsåtta enklare 
skrivelser av praktisk art. Nio uppsatser, dårav sex på låroverket. — Brieskorn.
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Åmnen for uppsatserna:
1 (i skolan). a) Luthers forstå framtrådande. b) Beskrivning av en biografforestållning. c) Va
nersborgs omgivningar. 2 (Hemma). Sveriges floder. 3 (i skolan). a) Franska revolutionens 
orsaker. b) Trådgården på hosten, c) Många båckar små gora en stor å. 4 (hemma). Sko- 
garnas betyd else. 5 (i skolan). a) Våxtlivet i det tropiska båltet. b) En katolsk hogmåssa. 
c) Ett besok i en fabrik. 6 (i skolan). a) Naturfolkens nåringsliv. b) Hur hjålpas bonden, mjol- 
naren och bagaren åt for att framstålla en kaka brod ? 7 (i skolan). a) Vanersborg efter re- 
gementets inflyttning. b) Birgitta, c) Om havsstrommar. d) Klostervåsendet och dess bety- 
delse. 8 (hemma). Sveriges deltagande i Napoleonkrigen. 9 (i skolan). — —

TYSKA, 3 t. (dårav 2 t. gemensamt med I) Auf rauhen Pfaden, återstående 70 sidor; 
Burg Neideck, 20 sidor. Formlåra och syntax repeterade i huvuddrag. Tal
ovningar och reproduktionsovningar. Ovningar i oversåttning till tyska samt 
låsning av tysk stil. Nio skriftliga oversåttningar eller reproduktioner, dårav 
sex på lårorummet. — Emmelin.

ENGELSKA, 4 t., dårav 3 lika och gemensamt med R. I. Dessutom 1 t.: Låsning ex 
tempore i Jesperson-Rodhe. Talovningar: anekdoter. Grammatik: kort over
sikt av syntaxen jåmte repetition av formlåran; tillåmpningsovningar till båda. 
Genomgång av under låsåret skrivna 5 hemstilar och 8 skolstilar, av vilka se- 
nare 1 varit reproduktion. — Palmgren.

HISTORIA, 4 t. Statskunskap: Grunddragen av den svenska statens forfattning och 
forvaltning samt av de sociala och ekonomiska forhållandena i Sverige. Fåder
neslandets historia: repetition av nyare tiden med huvudvikt lagd på tiden efter 
1809. Allmånna historien: repetition av nyare tiden, sårskilt tiden efter 1815. 
— Steen.

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

MATEMATIK, 5 t. Aritmetik och algebra: uppgifter ur det praktiska livet; ekvations- 
system av forstå graden jåmte problem: planimetriska och stereometriska upp
gifter; kvadratrbtter och enkla exempel på sammansatt rånta med anvåndning 
av tabeller. Geometri: repetition; likformig avbildning. Enkel bokfbring. — 
Rosén.

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

FYSIK, 2 t. Optik; akustik; rorelse och kraft; krafters sammansåttning; arbete och 
effekt; olika slag av energi; astronomi; meteorologi. — Martin.

KEMI, 1 t. Det allmånnaste av den organiska kemien; tillåmpad kemi. — Eliasson.

Forstå ringen.
Realgymnasiet.

KRISTENDOM, 2 t. Bibellåsning: valda delar av Apostlagårningarna samt Paulus’brev 
till filipperna. Kyrkohistoria: gamla tiden och medeltiden. — Steen.



14

MODERSMÅLET, 3 t. Litteraturlåsning: Vapensmeden; stycken av Rydberg, Strind- 
berg, Heidenstam, Lagerlbf, Froding m. fl.; islåndska sagor och eddasånger 
samt valda stycken ur medeltidens svenska litteratur i anslutning till litteratur
historien. Deklamation, foredrag och dispositionsbvningar. Elva uppsatser, 
dårav sex på låroverket. — Emmelin.

Amnen for uppsatserna:
1 (i skolan). a) En bramins (en parias) tankar om kastvåsendet. b) Ett sommarminne. c) Var- 
for jag- valt latin- (eller real)linjen. d) Skjututbildningsovning-arna vid de allmånna laroverken och 
deras betydelse. — 2 (i hemmet). Fenicierna och deras betydelse for kulturen. — 3 (i skolan). 
a) Den islandska skaldediktningen. b) Varpå berodde det, att grekerna segrade i kampen mot 
perserna? c) De viktigaste olikheterna mellan samhålIsskicket i Aten och i Sparta. d) Hogtid- 
ligheterna i Vånersborg vid invigningen av den nya kanalbyggnaden den 25 okt. 1916. e) Troll- 
håtte kanal och dess betydelse. f) De viktigaste orsakerna till jordytans foråndringar. — 4 (i 
hemmet). Hosten. — 5 (i skolan). a) Konstantin den store och hans forhållande till kristendo
men. b) Olika slag av våxtstammar och deras uppgifter. c) Djurlivet i skogen om vintern. d) 
Barometern och dess anvåndning. e) Den nya kanalfarleden vid Vånersborg. — 6 (i skolan). 
a) Vilka faktorer beståmma en orts klimat? b) Den gamla gymnastikbyggnadens brand, c) 
Våra gamla landskapslagar. d) Vilken av de krigforande makterna tror du kommer att segra? 
— 7 (i hemmet). Oversåttning- från tyskan. — 8 (i skolan). a) Birgitta, b) Klostervåsendet 
och dess betydelse. c) Om havsstrommar. d) Vånersborg efter regementets inflyttning. e) Hur 
jag fått erfara dyrtidens verkningar. — 9 (i hemmet). Oversåttning från tyskan. — 10 (i skolan). 
a) Johan Hus. b) Jåmforelse mellan vikingatågen och emigrationen, c) Den medeltida folkvisan. 
d) Vårldskrigets inverkan på livet i vårt land, — 11 (i hemmet). — — —

TYSKA, 2 t. Auf rauhen Pfaden, återstående 70 sidor; Burg Neideck, 20 sidor, Form- 
låra repeterad i samband med texten och syntaxen dessutom efter Hjorts bv- 
ningsbok. Talovningar och reproduktionsovningar. Elva skriftliga bversått- 
ningar eller reproduktioner, dårav sju utarbetade på låroverket. — Emmelin.

ENGELSKA, 3 t., dårav 2 t. tillsammans med L. I. Jespersen-Rodhe, de tre styckena 
William Shakespeare, The Merchant of Venice och Robert Clive. Låsning ex 
tempore och talovningar i anslutning hårtill. Hammarberg-Zetterstrbm med till- 
låmpningsbvningar i Calwagen-Lindqvist: verbets syntax. R. 1 dessutom 1 t. 
Verbets syntax utforligare åvensom repetition av verbets formlåra. Genomgång 
av under låsåret skrivna 6 hemstilar och 5 skolstilar, av vilka senare 1 varit 
reproduktion. — Palmgren.

HISTORIA, 3 t. Kulturhistorisk oversikt av forntidens och medeltidens allmånna och 
svenska historia. — Emmelin.

GEOGRAFI, 2 t. Sammanfattande oversikt av den allmånna geografien, Sveriges, Stor
britanniens och Irlands, Tyska rikets, Frankrikes samt Rysslands geografi med 
sårskilt framhållande av befolknings- och samhållsfbrhållanden, nåringsliv, sam- 
fårdsmedel och kolonialvåsen. — Carlsson.

MATEMATIK, 7 t. Algebra: De fyra råknesåtten i hela tal och bråk, digniteter och 
kvadratrotter; ekvationer av forstå graden med en och flera obekanta; ekvatio- 
ner av andra graden med en obekant; rotekvationer; problem; anvåndning av 
råtvinkliga koordinater for studium av forstagradsfunktioner och funktionen y — x2. 
Geometri: repetition av den foregående kursen; proportionslåra; transversaler 
och trianglars likformighet; bvningssatser. — 11 uppsatser, varav 6 på lårover
ket. — h. t. Hedstrom. v. t. Granath.
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BIOLOGI, 1 t. De fanerogama våxternas systematik; insamling av 50 våxter; till ex- 
kursion har anvånts 3 tim. — Sjogren.

FYSIK, 3 t. Våtskors, gasers och fasta kroppars mekanik; kursi elementår astronomi. 
Råkneuppgifter. — h. t. Hedstrom. v. t. Granath.

KEMI, 2 t. Inledande kurs; haloiderna; syre, svavel, kvåve. — Eliasson.

Latingymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Steen.
MODERSMÅLET, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Emmelin.
LATIN, 6 t Ponténs låsebok. Formlåran och kasuslåran. — h. t. Tingdal. v. t.

Nordeblad-
TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Emmelin.
ENGELSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet utom den sårskilda timmen

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

kvadratrotter; ekvationer och ekvationssystem av forstå graden jåmte problem. 
Anvåndning 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 10 på låro
verket. — Fahlstrom.

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

Granath.

Andra ringen.

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

och Paulus’ brev till Romarna; i sammanhang med bibellåsningen en återblick 
på Israels religibsa utveckling, sårskilt profetismen. Kyrkohistoria: Nya tiden 
till §70. Religionslåra: Skapelsen — frålsningen. Allmån religionshistoria. — 
Steen.

MODERSMÅLET, 2 t. Låsning av valda stycken ur svenska litteraturen från nyare
tidens bbrjan t. o. m. Bellman; motsvarande partier i litteraturhistorien; Vapen- 
smeden av V. Rydberg samt stycken ur nyare svensk, dansk och norsk litte
ratur; bvningar i muntlig framstållning; elva uppsatser, dårav 6 på låroverket. 
— Steen.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Reformationens forberedelse i slutet av medeltiden. b) Varfor såges en 
ny tid borja omkring 1500? c) Osterrike-Ungerns befolkningsforhållanden. d) Våra lovtråd, 
e) Lantmannens arbete under sommaren. — 2 a) Vilka foråndringar medforde reformationen på 
religionslivet och samhållslivet? b) Våra liljevåxter. c) Goda och dåliga nojen. — 3 (på låro
verket). a) Jåmforelse mellan Luther och Zwingli. b) Franska konungadomets stållning under 
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hugenottkngen. c) Rysslands jordreformer i våra dagar. d) Om kroppars utvidning genom 
varme. e) En hostdag på landet. — 4. a) Historieskrivning i Sverige under reformationstide- 
varvet. b) Kardinal Richelieu och hans betydelse. c) Fordelar och oiågenheter av Sveriges geo
grafiska låge. d) Angbildning. — 5 (på låroverket). a) Reformationens inforande i England, 
b) Grevefejden och dess betydelse. c) Kinas forhållanden.’ d) Muskulaturen hos månniskan. e) 
Biografens betydelse. — 6 (på låroverket). a) Skildra någon gammaltestamentlig profets liv och 
verksamhet. b) Gustav Vasa och reformationen, c) Forenta Staternas nåringsliv. d) Andnings- 
organens sjukdomar. e) Vårldskrigets verkningar. f) Våstgota Regementes intåg i Vånersborg. 
7. a) Varpå beror den katolska motreformaiionens framgångar? b) Hur erhåller man låga tem
peraturer? c) Kamratlivets betydelse. — 8 (på låroverket). a) Religiosa forestållningar hos na
turfolk. b) Resultaten av Englands revolutioner under 1600-talet. c) Skånes geologiska historia 
jåmford med det ovriga Sveriges, d) Vårmets mekaniska ekvivalent. e) Utsondringsapparaten 
hos månniskan. — 9. a) Jåmforelse mellan muhammedanismen och kristendomen, b) Orsakerna 
till Englands borjande herravålde på haven, c) Angmaskinen. d) Måtuing av vårmegrader. e) 
Den rådande dyrtiden, dess orsaker och verkningar. — 10. — 11.

TYSKA, 2 t. C:a 50 sid. i Polenz: Erzåhlungen, delvis ex tempore. Formlåran: rep. 
av det huvudsakligaste; Syntax: artiklarna, konjunktiven, infinitiven, preposilioner, 
konjunktioner och ordfoljden. Talovningar. Elva skriftliga oversåttningar till 
tyska, dårav sju utarbetade på låroverket. — Nilsson.

ENGELSKA, 3 t., dårav 2 tillsammans med L. II. Jespersen-Rodhe, styckena 87—95, 
191—226, 292—311. Låsning ex tempore och talovningar i anslutning hårtill. 
Hammarberg-Zetterstrbm med tillåmpningsovningar i Calwagen-Lindqvist: av 
syntaxen ordfoljden och artiklarna. R. II dessutom 1 t. Av syntaxen substan
tivet med tillåmpningsovningar. Genomgång av under låsåret skrivna 6 hem- 
stilar och 5 skolstilat, av vilka 1 varit reproduktion. — Palmgren.

FRANSKA, 4 t. Av Ploetz-Lofvings elementarbok lektionerna 1—73, åven de svenska 
styckena. Oversåttning av några sånger, vilka åven uppspelats på grafofon och 
sjungits. Talovningar i form av memorering av de franska styckena 41, 42 och 
43 i Plætz-Lofving. Topografiska realia i anslutning till kartan over Paris. — 
Palmgren.

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

GEOGRAFI, 1 t. Forenta staterna, Ryssland, Kina, Japan och Sverige såsom i fore
gående klass. — Brieskorn.

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

BIOLOGI, 2 t. Månniskokroppens organ, våvnader och fysiologi; hålsolåra. — Eliasson. 
FYSIK, 2 t. Vårmelåran jåmte grunddragen av meteorologien; låran om magnetism 

och elektrostatik. Frivilliga laborationsovningar en dubbeltimme varannan vecka. 
— Martin.

Vid laborationsovningarna hava utforts foljande forsok och beståmningar:
1. Justering av termometrar. 2. Spec. vikten for fasta kroppar (olika metoder). 3. Spec. 
vikten for våtskor, olika metoder. 4. En saltlosnings spec. vikt beroende av procenthalten. 5. 
Provning av Boyles lag. 6. Kapillarrorsradie. 7. Ytspanning med stigrorsmetoden. 8. Langd- 
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utvidgningskoefficienten for måssing. 9. Sprits utvidgningskoefficient. 10. Lufts utvidgnings- 
koefficient. 11. Isens småltvårme, 12. Vattens ångbildningsvarme. 13. Massings spec. varme. 
14. En kalorimeters vattenvarde. 15. Naftalins småltpunkt (2 metoder). 16. Lufts tåthet vid 
0° och 760 mm. tryck. 17. Absoluta fuktighetstrycket.

KEMI, 2 t. Återstående metalloider, alkalimetallerna samt 2- och 3-vårdiga jordmetal- 
ler; organisk kemi. — Eliasson.

Latingymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Steen.
MODERSMÅLET, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Steen.
LATIN, 6 t. Muller, de viris illustribus: Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias,

Cimon, Epaminondas, Camillus. Hamilcar. Ovidius: Pyramus et Thisbe, Dæ- 
dalus et Icarus, Orpheus et Eurydice, Philemon et Baucis, Quattuor ætates. 
Grammatik: formlåran och kasuslåran repeterade. Det allmånnaste av syntaxen. 
Nio skriftliga oversåttninger, dårav fem på låroverket. — Ewerth.

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Nilsson.
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. — Brieskorn.
GEOGRAFI, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Brieskorn.
MATEMATIK, 4 t. Låran om kvadratrbtter avslutad; ekvationer av andra graden med

en och flera obekanta, åvensom av hogre grad jåmte tillåmpningar, sårskilt på 
planimetriska uppgifter, plangeometrien avslutad; någon anvåndning av råtvink- 
liga koordinater. Elva skriftliga uppsatser, av vilka sex utarbetats på lårover
ket. — Sjogren.

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

Tredje ringen.

Realgymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Bibellåsning. Kyrkohistoria: nya tiden avslutad. Religionslåra: 

kap. 31—55. Allmån religionshistoria. — Steen.
MODERSMÅLET, 3 t. Låsning av valda stycken ur svensk litteratur från 1763 till

tiden omkring 1820 i sammanhang med motsvarande delar av litteraturhistorien; 
utforligare behandling av Lycksalighetens o, låsning av ett par Shakespeare- 
dråmer samt av dansk och norsk litteratur. Foredrag, diskussions- och dekla- 
mationsovningar. Nio uppsatser, dårav fem på låroverket. — Brieskorn.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på skolan). a) Fru Nordenflychts betydelse. b) Orsakerna till rubbningarna av Utrechtsfre- 
dens bestammelser. c) Kan man vara allmanbildad utan att kanna till skonlitteraturen ? d) 
Tankar om dyrtidens orsaker. e) Årstidernas inflytande på kånslolivet. — 2 (i hemmet). a) Aret 
1763 i vår litteraturhistoria. b) Englands insatser i 1700-talets kultur, c) Bor sommartiden åter- 
inforas? — 3 (i hemmet). a) Metodismen, b) Sveriges fornåmsta exportartiklar. c) Anled- 
ningarna till upplysningslitteraturens framtrådande. — 4 (på skolan). a) Upplysningens inflytande 
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på religionen, b) Karaktåristik av Leopolds fornåmsta diktér, c) Motsvarigheten mellan Sveriges 
resurser och anstrångningar under Karl XII. d) Latinstudiets nytta. e) Om induktionsmaskiner, 
f) Huden hos ryggradsdjuren. g) Kan teatern sågas ha en uppfostrande betydelse? — 5) (på 
skolan). a) Hogkyrka, lågkyrka och frikyrka i Sverige, b) Striden mellan Kellgren och Thorild. 
c) Karaktaristik av Arvid Horns regering, d) Havets roreiser, e) Fåglarnas olika levnadsvill- 
kor. f) Penningens makt och vanmakt. — 6 (i hemmet). a) Sengustavianernas betydelse for 
vår vitterhet. b) Skuggor och dagrar over Gustav III:s regering, c) Hur kunna vi båst skydda 
oss mot de faror, som nu hota oss? — 7 (på skolan). a) Romersk-katolska kyrkan under 1800- 
talet. b) Vari består nyromantikens fornyelse av vår litteratur? c) Karaktåristik av de vikti
gaste tilldragelserna under franska revolutionen, d) Telefonen och dess betydelse. e) Toninstru- 
mentens olika klangfårg. f) Sinnesorganen i djurriket. g) Den senaste torsdagsforelåsningen i 
Vånersborg. h) Nodvåndigheten att vara sparsam. — 8 (på skolan). — 9 (i hemmet). —

TYSKA, 2 t. Aus dem Leben eines Taugenichts 75 sidor, delvis ex tempore. Gram- 
matiken repeterad. Ovningar i oversåttning till tyska. Talovningar, 9 stilar, 
dårav 4 på låroverket. — Ewerth.

ENGELSKA, 2 t. Behm, Gordon och av Three Men in a Boat sid. 44—61. Dess
utom ex tempore Jespersen-Rodhe sid. 151—160. Hammarberg-Zetterstrbm med 
tillåmpningsovningar i Calwagen-Lindqvist: artiklarnas och substantivets form- 
låra; grammatik for ovrigt i anslutning till låsårets stilar. Genomgång av under 
låsåret skrivna 4 skolstilar och 5 hemstilar, av vilka senare 1 varit uppsats. 
Talovningar: anekdoter. — Palmgrert.

FRANSKA, 4 t. Bbdtker och Host sid. 79—110 och Edstrom, Lectures fran^aises I, 
sid. 1—18, 49—68, 72—85. Låsning extempore vid preparation av ny låxa. 
Formlåran repeterad. Det viktigaste av syntaxen. Talovningar. — Mannfelt.

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 histo
rien 1715—1848, behandlad i likhet med fåderneslandets.—Brieskorn.

FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Psykologien. — Emmelin.
MATEMATIK, 6 t. Serier, sammansatt rånta. Plantrigonometrin avslutad. Studium 

av funktioner och deras derivator. Maximum- och minimumproblem. Beråk- 
ning av tangenter, normaler och asymtoter till kurvor i planet. Stereometri. 
Analytiskt geometrisk behandling av råta linjen och cirkeln. Elva skriftliga 
uppsatser, dårav 6 på låroverket. — Martin.

BIOLOGI, 2 t. Jåmforande framstållning av djurrikets organografi och embryologi; de 
viktigaste paleontologiska typerna; De viktigaste fanerogama våxtfamiljerna. — 
Eliasson.

FYSIK, 4 t. Elektrodynamik; akustik; optik till och med optiska instrument. Nio 
skriftliga uppsatser, dårav fyra utarbetade på låroverket. Frivilliga laborations- 
ovningar en dubbeltimme varannan vecka. — Martin.

Vid laborationsbvningarna hava utforts fbljande fbrsok och beståmningar: M
1) Beståinning av M. H. 2) D:o av jq 3) D:o av tangentbussolens reduktionsfaktor medels knall- 
gasvoltameter. 4) Galvanoplastik. 5) Provning av Faradays elektrolytiska lag. 6) Beståmning 
av polarisationen hos ett galvaniskt element. 7) D:o av elektromotoriska kraften. 8) Forsok med. 
trådlos telegrafi. 9) En koltrådslampas och en metalltrådslampas effekt. 10) Temperaturkoefficien
ten for koppar. 11) Konstanten for Joules lag. 12) Beståmning av långden av elektriska vågor. 
13) Olika trådars motstånd medels Wheatstones brygga. 14) Undersokning av grenlednings- 
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motstånd. 15) Ljudets hastighet i trå. 16) Ljudets hastighet i luft. 17) Buktiga speglars fokal- 
distans. 18) Provning av brytningslagen. 19) Forsok med sextant.

KEMI, 2 t- Låroboken avslutad; syntetiska och analytiska laborationer efter kursens av- 
slutning; frivilliga laborationer en dubbeltimme varannan vecka. — Eliasson.

Vid de syntetiska laborationsovningarne ha huvudsakligen framstalits kopparforeningar såsom: 
kopparacetat, borat, — sulfat-, nitrat-, karbonat-, silikat-, diaminnitrat-, klorid-, fosfat-, hydrat- 
och oxid, ferro- och ferricyankoppar, kopparsulfid.

Latingymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Steen. 
MODERSMÅLET, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Brieskorn. 
LATIN, 6 t. Pontén, Latinska forfattare (del II), sid. 1—22, 80—90; Livius: Lib. XXIII 

kap. 1—14; Ovidius: Philemon et Baucis, Phaeton, Quattuor ætates. Gram
matik i sammanhang med textlåsningen och skrivningarna. Metrik, mytologi 
och antikviteter, i den mån det krafts for textlåsningen. 15 skriftliga oversått- 
ningar från latin, dårav 8 på låroverket. — h. t. Tingdal. v. t. Nordeblad.

GREKISKA, 7 t. Peterssons låsebok, st. 1—39; Mellén och Lundquist, Grekisk låse
bok, sid. 1—14; Formlåran: det viktigaste. Syntax: behovliga delar medde- 
lade muntligt och med hånvisningar till låseboken. — h. t. Tingdal. v. t. Nor
deblad.

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Ewerth.
ENGELSKA, 2 t., dårav 1 gemensamt. Behm, Gordon och Lispeth. Werner, 10 sån- 

ger, dårav 9 utantill. Grafofon till 3. Låsning ex tempore: valda stycken i 
Behm. Talovningar: anekdoter. Icke-grekerna dessutom 1 t. Behm, Oliver 
Twist och forstå avdelningen av Three Men in a Boat. Låsning ex tempore i 
form av preparation av ny låxa. Talovningar: anekdoter. — Palmgren.

FRANSKA, 4 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Mannfelt. 
HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Brieskorn. 
FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Emmelin. 
MATEMATIK, 4 t. Algebra: Ekvationssystem av hogre grad med tillåmpningar; an- 

våndning av råtvinkliga koordinater for studium av enkla funktioner; maxima 
och minima; rotter i allmånhet, potenser, logaritmer, exponentialekvationer; arit
metiska och geometriska serier. Geometri: geometriska tillåmpningsuppgifter; 
trigonometri. Elva skriftliga uppsatser, dårav 6 på låroverket. — Fahlstrbm.

BIOLOGI, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Eliasson.
FYSIK, 2 t. Låran om magnetism ocu elektricitet; akustik; optiken påborjad. — h. t. 

Hedstrom. v. t. Granath.

Fjarde ringen.

Realgymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Repetition av viktigare partier av foregående ringarnas kurser. 

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

omkring 1810 i sammanhang med genomgående av 1800-talets litteraturhistoria.
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Dispositionsovningar. Kort oversikt over språkets utveckling. 7 uppsatser, 
diirav 4 på låroverket. — Brieskorn.

Amnen for uppsatserna:
1 (på skolan). Februarirevolutionens innebbrd. b) Anledningarna till Gotiska forbundets bildande. 
c) Våra rumsvåxter. d) Industrialismens fordelar och faror. e) Varpå beror den nuvarande pris- 
stegringen? 2 (i hemmet). a) Geijers utveckling. b) Motsågelserna i Napoleon III:s politik, c) 
Har Sveriges neutralitet några kulturella uppgifter? 3 (i hemmet). a) Orsaker till den andliga 
och vardsliga maktens konflikter under medeltiden. b) Jåmforelse mellan Europas och Asiens 
ytbildning. c) Fornimmelserna. 4 (på skolan). a) Birgitta och hennes stiftelse, b) Almqvist, 
en av våra modernaste diktare. c) Englands betydelse under 1800-talet. d) Om spektra. e) 
Spektralanalysens tillåmpningar. f) Lavarna. g) Skonlitteraturens ansvar ur etisk synpunkt, h) 
Tankar vid kejsar Frans Josefs dod. 5 (på skolan). a) Jesu underverk. b) Ar vår aldre skonlitte- 
ratur tillråckligt kånd och uppskattad av allmånheten? c) Turkiets nuvarande betydelse for 
Europa. d) Vad fossilen beråtta. e) Våxternas anatomiska byggnad. f) Vånersborg som mili- 
tårstad. 6 (i hemmet), a) Episk-lyriska diktcyklar i svensk litteratur, b) Bondeståndets infly- 
tande i Sveriges historia, jåmfort med fbrhållandena i andra lander. 7 (på skolan). a) Kristna 
sekter i Sverige, b) Vilken av våra modernaste forfattare har den storsta betydelsen for oss? 
c) Partierna i Sverige under de sista femtio åren, d) Svenskarnas insatser i våridshistorien un
der olika tider. e) Energi och energiomvandlingar. f) Sveriges framtid. g) Vad kriget lårt vår 
industri.

TYSKA, 2 t. Schiller: Wilhelm Tell, de två forstå akterna. Extemporerad låsning. 
Rep. av grammatiken. 4 skol- och 3 hemstilar. Talovningar och andra till- 
låmpningsovningar. — Nilson.

ENGELSKA, 4 t. Behm, sid. 44—130. Werner, några sånger. Låsning extempore: 
några spalter ur en engelsk tidning samt valda stycken i Behm. Grammatiken 
repeterad. 3 skolstilar och 4 hemstilar, av vilka senare 1 uppsats. Talovningar 
och andra tillåmpningsovningar. — Mannfelt.

FRANSKA, 4 t. Halévy, sid. 27—63. Wijkander, 12 sidor med grafofon till le Chéne, 
marseljåsen och l’Epave; utanlåsning och deklamation. Låsning ex tempore: 
valda stycken i Halévy och Augé-Petit- Talovning i anslutning till några be
råttelser i Augé-Petit. Edstrbms språklåra och Philps ovningsbok: viktigare 
partier i uttal, formlåra och syntax. Repetition av topografiska realia i anslut
ning till kartan over Paris. — Palmgren.

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

FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Psykologien. — Emmelin.
MATEMATIK, 6 t. Fortsatt anvåndning av begreppet derivata på enkla geometriska 

uppgifter. Analytisk geometri: ellipsen, hyperbeln och parabeln. Repetion av 
fbrut i ringarna genomgångna kurser. 9 skriftliga uppsatser, dårav 5 utarbe
tade på låroverket. — h. t. Hedstrom. v. t. Granath.

BIOLOGI, 1 t. Kryptogamernas systematik; repetition av vissa delar av foregående 
års kurser. — Eliasson.

FYSIK, 3 t. Optiken avslutad; geodynamik; sammanfattande repetition. 7 skriftliga 
uppsatser, dårav 4 utarbetade på låroverket. — h. t. Hedstrom. v. t. Granath.
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KEMI, 2 t. Repetition av foregående kursen; det allmånnaste av teoretisk kemi. — 
Eliasson.

Latingymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Steen.
MODERSMÅLET, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Brieskorn.
LATIN, 6 t. Livius XXIII: kap. 12—42. Horatius: valda oden, tillsammans 600 verser. 

Repetitioner, kursiv låsning, antikviteter och mytologi i sammanhang med text- 
låsningen. Grammatik. Tolv oversåttningar till svenska, dårav 7 på lårover
ket. —■ Ewerth.

GREKISKA, 7 t. Låseboken: sid. 13—55. Homerus: Odys. Forstå sången. Rep. 
formlåra och syntax. — Ewerth.

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Nilsson.
ENGELSKA, 2 t. Behm. sid. 54—61, 63—73. Beasley, 22 valda sidor. Werner, 

styckena ur Shakespeare jåmte Bjorkman, William Shakespeare, delvis. Låsning 
ex tempore i Behm och Werner. Talovningar: anekdoter. Topografiska realia 
i anslutning till kartan i Baker. — Palmgren.

FRANSKA, 4 t. Lika oeh gemensamt med realgymnasiet. — Palmgren.
HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Brieskorn.
FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Emmelin.
MATEMATIK, 5 t. Aritmetiska och geometriska serier avslutade; sammansatt rånta; 

stereometri; grafisk konstruktion av kurvor. Hela matematikkursen repeterad- 
Tio skriftliga uppsatser, dårav sex på låroverket. — Fahlstrom.

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

9. 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. — Ramberg.

10. Undervisningen i teckning.
Larobocker och undervisningsmateriel.

“Lårobok i geometrisk konstruktion for de allm. låroverken" av P. Henriques; 
“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 foremål av glas, porslin, 
terracotta och lera, jårn och trå; husgerådssaker och verktyg; uppstoppade fåglar; 
pressade våxter.
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Ovningskurser.
Realskolan.

Klass 1, 1 t. Frihandsteckning: inledande ovningar; konturteckning av enkla foremål 
efter fbrteckning på tavlan; teckning ur minnet; låttare ovningar i fårglåggning 
med vattenfårger. Hemritningar. Penselteckning.

Klass 2, 1 t. Frihandsteckning: konturteckning efter enkla husgerådssaker och dylikt 
samt våxtblad; teckning ur minnet; konturteckning på svarta tavlan; ovningar i 
fårglåggning med vatten- och kritfårger och enkel skuggning; penselteckning; 
frivilliga hemritningar; kartritning.

Klass 3, 2 t. Frihandsteckning: konturteckning efter foremål ur verkliga livet samt ur 
våxt- och djurvårlden; teckning ur minnet; kartritning, fårglåggning med vatten- 
och kritfårger och enkel skuggovning; penselteckning; frivilliga hemritningar.

Klass 4, 2 t. Frihandsteckning: konturteckning som i foregående klass; teckning av 
enkla monster efter verkligheten; låttare ovningar i sjålvståndig stilisering av 
enkla våxtmotiv; kartritning; blomstudier; ovningar i skuggning och fårglågg
ning. — Linearritning: forberedande ovningar i ritinstrumentens anvåndning; 
plana geometriska konstruktioner i anslutning till den geometriska kursen. 
Skalor.

Klass 5, 2 t. Frihandsteckning: de allmånnaste grunderna for perspektivbildens upp- 
komst; perspektivisk konturteckning och skuggning efter diverse modeller samt 
efter enkla fristående fbremål; skissteckning i det fria; fårglåggning. — Linear
ritning: De forstå grunderna i projektionsritning, tillåmpade på enkla modeller 
i given skala.

Klass 6, 2 t. Frihandsteckning; perspektivisk konturteckning och skuggning efter en- 
skilda foremål eller mindre grupper sv sådana; teckning och skuggning med 
svartkrita och fårgkritor efter uppstoppade fåglar. — Linearritning: några enk- 
lare uppgifter på likformig avbildning samt konstruktion av kroklinjer i anslut
ning till den geometriska kursen; parallellperspektiv; krokiteckning samt upp- 
måtning och uppritning i given skala av enklare mobler.

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

enkla foremål jåmte låttare skuggning; fårgbehandling med akvarellfårger; blom
studier. — Linearritning: grunderna av projektionslåran med tillåmpningar; bv- 
ningar i ytutbredning.

Ring II, 2 t. Frihandsteckning: perspektivisk teckning samt skuggning efter enskilda 
fbremål eller mindre grupper av sådana; teckning och skuggning med svartkrita 
och kol efter uppstoppade djur; fårgbehandling med akvarellfårger och pastell- 
kritor; pennteckning i tusch. Linearritning: ovningar i ytutbredning samt upp
ritning av solida kroppars skårningar; tillåmpningsovningar.

Ring III, 2 t. Frihandsteckning: perspektivisk teckning jåmte fårglåggning efter enskilda 
foremål eller mindre grupper av sådana; akvarellmålning; pennteckning i tusch 
och blyerts; perspektivisk teckning i det fria. — Linearritning: kortfattad bver- 
sikt av skugglårans grunder i sammanhang med några enkla rit- och laverings- 
bvningar; fria tillåmpningsmodeller.
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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. — Linearritning: kortfattad oversikt av perspektivlårans grunder jåmte 
ritning efter foremål ur verkligheten.

I Ring I har dessutom utforts ritningar till undervisningen i biologi.

Frivillig teckning
har ågt rum tre timmar i veckan. Antalet dåri deltagande lårjungar utgjorde under 
hostterminen 22 och under vårterminen 26. Under den frivilliga teckningen hava lår- 
jungarna sysselsatts som under de obligatoriska teckningstimmarna. — Ramberg.

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

Sångklass 1 (lårjungar i klass 1). Tisd. l,so—2,35 och Fred. 8—8,45. Elementarsång:
allmån musikteori, tonbildnings-, tontråffnings- och taktovningar. Korsång: 
stycken ur “Ny normalsångbok“ av E. Åkerberg, m. fl.; koraler.

2 (lårjungar i klass 2). Onsd. 8—8,45 och fred. 8,55—9,40. Elementar- och 
korsång lika med sångklass 1.

3 (lårjungar i kl. 3, 4 o. 5). Tisd., Torsd. och Lord. 2,45—3,so. Elementar
sång, se sångklass 1. Korsång: Unisona sånger ur A. Tegnérs “Sjung, 
svenska folk“ samt fyrståmmiga sånger ur Sv. skolkvartetten, samlingar 1 
och 2. Denna sångklass har ovats på två avdelningar, dels var for sig, 
dels gemensamt, varvid timantalet dock ej overstigit 2 i veckan for respek
tive avdelningar.

4 (lårjungar i klass 6, ring I, II, III, IV) Onsd. 2,45—3,so samt cirka var tredje 
vecka Torsd. 2,45 korovning tillsammans med sångklass 3.

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

B) Instrumentalmusik
har ovats Tisd. och Fred. 5,so—7. Undervisning har meddelats i orgel-, violin-, piano- 
och cellospelning. Bland arbeten som anvånts må nåmnas: Lunds orgelharmoniumskola, 
Lagergrens orgelskola, Hennings violinskola, Etuder av Kayser, Hirsch’s violinbibliotek, 
Bocklets och Wolfardt’s pianoskolor, Czerny’s etuder, Sonatiner af Clementi m. fl. Vid 
samspelning ha inovats stycken for flerståmmiga violiner, piano och orgel m. m.

12. Redogorelse angående 1) gymnastik och fåktning, 2) lek och idrott samt 3) 
skjututbildning under låsåret.

1) Gymnastik och fåktning.
1. Lårjungarna hava varit indelade i 3 gymnastikavdelningar och 2 fåktavdelningar. 

Fordelningen på de olika avdelningarna har skett klassvis. Lårjungarna i ring IV 
hava under vårterminen varit befriade från deltagande i gymnastikovningarna. Nå- 
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gon sårskild svagavdelning har icke funnits. Kroppsligen svagare lårjungar hava 
enligt skollåkarens anvisningar i en del enstaka fail befriats från vissa starkare 
roreiser.

2. Ovningarna togo under hostterminen sin borjan for de fem lagre klasserna den 
30 augusti och for ovriga den 11 september och avslutades den 20 december.

Under vårterminen borjade ovningarna den 18 januari och åro avsedda att av- 
slutas den 8 juni.

3. Under hostterminen hava ovningarna icke någon gång varit instållda. Under vår
terminen hava gymnastikovningarna en gång for vardera av 1 och III avdelningarna 
samt fåktbvningarna en gång for I. avdelningen varit instållda, i de två forstå fal
len på grund av lårarens sjukdom, i det sista på grund av skrivning å lårorummet-

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

5. Låroverkets gymnastikbyggnad hårjades av eldsvåda och nedbrann till grunden den 
5 januari. Genom tillmotesgående av styrelsen for hårvarande dovstumskola erholls 
tillstånd att disponera en av denna skolas gymnastiklokaler, och hava ovningarna 
under vårterminen ågt rum i densamma.

Forberedande anordningar for uppbyggande av ett nytt, tidsenligt gymnastikhus 
hava redan vidtagits.

2) Lek och idrott.
1. Under hbstterminens forstå månad utbyttes gymnastiklektionerna 3 å 4 dagar i 

veckan mot ovningar i lek och idrott ute i det fria. Samma tillvågagångssått år 
avsett att tillåmpas under vårterminens sista månad. Dessutom har under vintern 
en del lektioner utbytts mot skidåkning eller utmarscher.

I de gymnastiska dagbvningarna har lekvarv allt som oftast inlagts, och hava 
åven hela gymnastiklektioner ågnats åt ordnade lekar.

2. Under skolans fristunder har icke någon ordnad lek eller idrott anordnats.
3. For simkunnighetens befråmjande bland lårjungarna hava under gymnastiklektio

nerna forberedande simovningar (torrsimning) understundom inlagts i dagbvning
arna. Sårskilda skolbad hava icke varit anordnade. Några dusehanordningar fun- 
nos icke i den nedbrunna gymnastikbyggnaden, men åro avsedda att inredas i den 
blivande.

3) Skjututbildningen.
a) Ovningarna togo sin borjan den 24 augusti och avslutades den 9 september.
Den dagliga ovningstiden har varit mellan kl. 12 midd. och kl. 3,so e. m. med iakt- 

tagande av beståmmelserna angående rasternas omfattning.
b) Samt liga ovningar hava medhunnits. Utover dessa anordnades den 7 septem

ber en enklare enskild fåltskjutning for IV avdelningens elever.
c) Ovningarna hava letts av undertecknad.
d) Som bitråde åt ledaren hava varit kommenderade 1 officer (Ibjtnant), 3 under- 

officerare (1 fanjunkare och 2 sergeanter) samt 1 furir. (De två sergeanterna voro vid 
kommenderingens uppgorande furirer, men blevo fore ovningarnas borjan befordrade till 
sergeanter.)
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e) Ovningarna inspekterades den 6 och 7 september av Overstelojtnanten vid 
KungL Våstgota regemente A. A:son Natt och Dag.

f) *) Ovningarna hava med intresse omfattats av eleverna.
Resultatet av desamma har varit gott, i det att samtliga deltagare uppfyllt fordring- 

arna for respektive avdelningar.
Deras inverkan på ungdomen synes hava varit god, och de torde hava sitt givna 

varde som forberedelse for vårnpliktsutbildningen.
Vånersborg den 31 Mars 1917.

Hj. Elfman.
Gymnastiklarare.

Kapten; ledare av ovningarna.

13

14. Frivilliga sjålvstudier under sommarferierna hava icke redovisats. Ang. for
slag till sådana se tillågg!

15. Under året har konfirmationsundervisning meddelats av lektor Steen åt 13 lår- 
jungar under tiden 1 okt.—24 febr. med 1 timme i veckan. Ledighet från den ovriga 
undervisningen meddelades dessa lårjungar hela dagen den 24 februari, varjåmte de er- 
hbllo frihet från hemarbete till den 26 februari.

') Råttelse: momenten skola betecknas a) b) d) e) f) g).

4
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B. Lårarna.

16. Redogorelse for lårarnas tjånsteåligganden under hostterminen 1916.

Rektor A. Emmelin, Fil. D.
Modersmålet i I .................. 3 t.
Tyska i I och 6 ................. 2 „

„ i 6.............................. 1 „
Franska i 5 ......................... 2 „
Historia i I ......................... 3 „
Fil. proped. i IV.................. 1 „

„ „ i ni .......  1 „ 13 t.
Svenska skripta i I.
Tyska „ i I och 6.

Lektor /. F. Palmgren, Fil. D.
Engelska i L. IV ................ 2 t.

i R HI.................... 2 „
„ i L. III ............... 2 „
„ i II.......................... 2 „
„ i R. II ................ 1 „
„ i I och 6............... 2 „
„ i R. I och 6 ........ 1 „
„ id ....................... 1 „

Franska i IV.......................... 4 „
„ in ...............  4 „ = 21 t.

Engelska skripta i R. III, R. II, R. I och 6. 
Klassforeståndare i IV.

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

i HI.................... 3 „
„ i 6 .................... 3 „

Historia i IV ........................ 3 „
„ i HI ...................... 3 „

Geografi i II ...................... 1 „ — 19 t.
Svenska skripta i IV och III.

Lektor A. G. Eliasson, Fil. D.
Biologi i IV.......................... 1 t.

„ i HI ......................... 2 „

Biologi i II ..........................  2 t.
„ i 5 ........   2 „
» i 4 ..........................  1 „

Kemi i R. IV ......................  2 „
„ i R- HI ....................... 2 „
„ i R- II ....................... 2 „
„ i R- I........................... 2 „
n i 6 ................................ 1 „
i , i 5 ......................... 2 „

Friv. labor. i kemi i R. III.. 1 „
» ii ii i 5 ....... 1 ti — 21 t.
Forestår biologiska och kemiska institu- 

tionerna.

Lektor H. Steen, T. D.
Kristendom i IV......... ........ 2 t.

i III .................. 2 „
„ i II ......... ......... 2 „

il .................. 2 „
,, i 6 ......... ......... 2 „
» i5 ......... ......... 2 „
„ i 4 ......... ......... 2 „

Modersmålet i II ............... 2 „
Historia i 6 .......................... 4 „ __ 20 t.

Svenska skripta i II.
Morgonbbn 3 dagar i veckan och skol- 

gudstjånst 1 gång varannan månad.
Klassforeståndare i II.

Adjunkt K. Ewerth, Fil. K.
Latin i L. IV ...................... 6 t.

ti i L. II.......................... 6 „
Grekiska i L. IV.................. 7 „
Tyska i III...................  2 „ = 21 t.

Latinska skripta i L. IV och L. II.
Tyska „ i III.
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Adjunkt G. Wetterlundh, Fil. K., V. D. M. 
Kristendom i 3 .................. 3 t.

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

Modersmålet i 3 .................. 6 „
Tyska i 3.............................. 6 „
Historia i 3 .......................... 3 „ - 24 t.

Morgonbon 3 dagar i veckan och skol- 
gudstjånst 1 gång varannan månad. 

Klassforeståndare i 3.

Adjunkt K. J. F. Sjogren, Fil. K.
Geografi i 2......................... 2 t.
Matematik i L. II ............... 4 „

„ i 5 ....................  4 „
„ i 2 ..................... 5 „

Biologi i 1.............................. 1 „
» i 6 ........................... 2 ,,
„ i 3 ........................... 2 „
„ i 2 ........................... 2 „
n 1 1 ...........................  2 ,, _ ■ 241.
Matematiska skripta i L. II.
Låroverkets bibliotekarie.

Klassforeståndare i 2.

Adjunkt F. P. E. Mannfelt, Fil. K.
Modersmålet i 5 ..........    3 t.
Tyska i 5 ........................... 4 ,,
Engelska i R. IV................. 4 ,,

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

Franska i III............................ 4 „ ; 25 t.
Svenska skripta i 5.
Tyska „ i 5.
Engelska ,, i R. IV.

Klassforeståndare i 5.

Adjunkt D. Martin, Fil. L.

Matematiska skripta i R. III och R. II.
Fysikaliska ,, i R. III.
Forestår fysiska institutionen.
Rektors skrivbitråde.

Klassforeståndare i R. III.

Adjunkt K. A. Rosén, Fil. K.
Modersmålet i 2 ................. 5 t.
Tyska i 2.............................. 6 ,,
Matematik i 6 ................... 5 ,,

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

Klassforeståndare i 6.
25 t.

Adjunkt H. E. Fahlstrom, Fil. K.
Matematik i L. IV ............... 5 t.

„ i L. III .............  4 „
„ i L. I................... 5 „

Fysik i L. IV ....................... 2 „
„ i L. II........................... 1 „
,, i 5 ........................... . 1 ,,
„ i 4 .............................. 2 „

Laborationer i fysik i 4......  1 „ — 21 t.
Matematiska skripta i L. IV, L. III och L. I.

Adjunkt C. B. V. Nilsson, Fil. K.
Modersmålet i 4 ..................  4 t.

i 1 .................. 5 „
i Tyska i IV ....................... 2 „

„ i II.............................. 2 „
„ i 4.............................. 4 „
„ il...................  6 „ = 23 t.
Skulle dessutom hava meddelat under

visning i frivillig franska i 6, dårest nå
gon dårtill anmålt sig.

Svenska skripta i 4.
Tyska „ i IV, II och 4.

Klassforeståndare i 4.
Matematik i R. III ............... 6 t.

„ i R. II ............. 6 „
Fysik i R. III ..................... 4 „

„ i R. II......................... 2 „
» i 6 .............................. 2 „

Adjunkt P. S. Carlsson, Fil. K.

Friv. labor. i fysik i R. III... 1 „
„ „ „ i R. II.. 1 „ - 22 t.

Historia i 4 .......................... 3 t.
„ i2 .......................... 3 „
„ il .......................... 2 „

Geografi i I.......................... 2 ,,
„ i 6........................  2 „



28

Geografi i 5.......................... 2 t.
i 4.......................... 2 „

„ i 3 ....................... 2 „
„ i 1.......................... 2 „

Matematik i 3 ...................... 5 „ = 25 t.
Klassforeståndare i 1.

Vik. Adjunkt E. G. Hedstrom, Fil. L.
Matematik i R. IV ..............  6 t.

i R. 1.................. 7 „
Fysik i R. IV .......................  3 „

„ i L. III ....................... 2 „
„ il .............................. 2 „
„ i R. I ................  1 „ _ 21 t.
Matematiska skripta i R. IV och R. I.
Fysikaliska „ i R. IV.

Klassforeståndare i I.

i Vik. Adjunkt H. G. C:son Tingdal, Fil. D.
Latin i L. III ...................... 6 t.

| >r i L. I .......................... 6 ,,
Grekiska i L. III .................. 7 ,,
Historia i 5.......................... 3 „ — 22 t.

। Latinska skripta i L. III. 
Klassforeståndare i L. III.

Vik. teckningslårare L. Ramberg: 
Teckning.............................. 19 t.
Vålskrivning ...................... 5 „ — 24 t.

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

Gymnastiklarare A. Hj. Elf man: 
Pedagogisk gymnastik ......  12 t.
Fåktning...................  4 „ 16 t.

Anm. Under innevarande vårtermin uppehållas Fil. L. E. G. Hedstrbms tjånsteåliggan- 
den under hostterminen av vik. adjunkt E. P. Granath, Fil. M. pr. och Fil. D. 
H. G. C:son Tingdals d:o av vik. adjunkt J. B. Nordeblad, Fil. L. pr.

17. Tjånstledighet har åtnjutits:
av teckningslårare Anna Kristina Edstrbm under hela låsåret for sjukdom;
av vik. adj. H. G. C:son Tingdal från den 1 september t. o. m. den 16 samma må- 

nad for enskilda angelågenheter;
av gymnastiklarare Hj. Elf man från den 11 september till hbstterminens slut samt 

från den 29 januari i. o. m. den 15 mårs for militår kommendering;
av vik. adjunkt E. G. Hedstrom från 13 november t. o. m. den 20 samma månad 

for sjukdom;
av lektor P. G. Persson under hela vårterminen for tjånstgoring vid h. allm. låro

verket i Ostersund.

18. Forordnade hava varit:
adjunkt D. Martin under hela låsåret som vik. lektor, under hostterminen å ledig 

lektorstjånst samt under vårterminen å lektor P. G. Perssons tjånst;
adjunkt K. Ewerth från den 1 september tillsvidare under hela låsåret som vik. lektor 

å ledig lektorstjånst;
Fil. L. E. G. Hedstrom under hela hbstterminen som vik. for adjunkt Martin;
Examin. teckningslårare L. Ramberg under hela låsåret som vik. for teckningslårare 

Anna Kristina Edstrbm.
Fil. D. H. G. C:son Tingdal från 1 september till hbstterminens slut som vik. for 

adjunkt Ewerth;
F. d. lektor Tessing från den 1 september till den 16 samma månad som vik. 

for vik. adjunkt Tingdal;
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Adjunkterna D. Martin, K. A. Rosén och H. E. Fahlstrom från 13 november t. o. 
m. 20 samma månad såsom gemensamma vikarier for vik. adjunkt Hedstrom;

F. d. gymnastiklårare Kapten A. T. Warodell från den 11 september till hosttermi
nens slut samt från den 16 februari t. o. m. den 1 mårs som vik. for gymnastiklårare 
Hj. Elfman;

Fil. M. E. P. Granath under hela vårterminen som vik. for adjunkt Martin;
Fil. L. J. B. Nordeblad under hela vårterminen som vik. for adjunkt Ewerth;
Major C. A. G. Lindencrona från den 29 januari t. o. m. den 15 februari samt från 

den 2 mårs t. o. m. den 15 samma månad som vik. for gymnastiklårare Hj. Elfman;

19. Under låsåret hava nedanstående lårare avgått från låroverket:
lektorn i matematik och fysik, Fil. D:r E. G. Bolinder, som sedan den 1 juli 1916 

år lektor i samma åmnen vid h. allm. låroverket i Uppsala,
och lektorn i latin och gtekiska Fil. D:r S. Tessing, som från och med den 1 sep

tember 1916 erhållit nådigt avsked med pension.
Till låroverket hava befordrats:
Lektorn vid h. allm. låroverket i Ostersund Fil. D:r P. G. Persson fr. o. m. den 1 

jan. 1917 till den efter lektor Bolinder lediga lektorstjånsten i matematik och fysik;
Adjunkten vid statens provskola, Nya Elementarskolan i Stockholm, rektorn vid 

Realskolan i Eksjb, Fil. D. C. Lindsten fr. o. m. den 1 jan. 1917 till den efter lektor 
S. Tessing lediga lektorstjånsten i latin och grekiska. På grund av lektor C. Lindstens 
forordnande som rektor har han ej tilltrått tjånsten, varfor densamma ånyo fbrklarats 
ledig.

De nyutnåmnda lårarna hava om sig låmnat foljande biografiska uppgifter:
Paul Gottfrid Persso n, fodd i Utby, Skaraborgs lan, 1#/s 1883 av folkskollåraren August 

Persson och hans maka Maria Johansson; avlade mogenhetsexamen i Skara I3/6 1902; student i Uppsala 
ht. 1902; avlade filosofie kandidatexamen 15/9 1904, efterprøvning i filosofie kandidatexamen 15/0 1907, 
filosofie licentiatexamen 16/12 1907; disputerade for graden 19/0 1908; promoverades till filosofie doktor 
27/5 1 909; gick provår vid Uppsala h. allm. låroverk lasåret 1908—1909; tjånstgjorde hostterminen 1905 
som vikarierande adjunkt vid Skara h. allm. låroverk, som vikarierande adjunkt vid Uppsala h. allm. låro
verk låsåret 1909—1910 (halv tjånstgoring), som timlarare vid Uppsala folkskoleseminarium låsåren 1909 
—1911; var docent i matematik vid Uppsala universitet 30/9 1908—31/5 1912 och innehade såsom sådan 
fast docentstipendium under tiden 1909—1911, med skyldighet att under sagda tid hålla offentliga
forelåsningar, holl under flera terminer den foreskrivna propedevtiska kursen i matematik samt ledde ov
ningarna vid det matematiska seminariets lagre avdelning; uppeholl under tiden 6/s—15/s 1911 professor 
A. Wimans undervisningsskyldighet; utnåmndes till lektor i matematik och fysik vid Ostersunds h. allm. 
låroverk ”/s 1911, men åtnjot tjånstledighet låsåret 1911—1912 i och for utovande av vetenskapligt arbete, 
utnåmndes att vara lektor i matematik och fysik vid Vånersborgs h. allm. låroverk fr. och med Vi 1917.

Gift ”/i2 1908 m. Herta Kellerman, f. 10/8 86, dotter av major F. Kellerman och hans maka Gerda 
Peterson. — Barn: Astrid, f. 23/22 1909, Gunvor, f. 25/s 1911, Inga, f. 30/7 1916.

Skrifter: Recherches sur une classe de fonetions entiéres de genre infini (i Arkiv for matem., astr. 
och fysik 08); Recherches sur une classe de fonetions entiéres (gradualavhandling), Uppsala 08; Geome
triens grunder (inford i Ostersunds h. allm. låroverks redogorelse for låsåret 1915—1916.)

Carl Lindsten år fodd den 15 oktober 1875 i Allmundsryd, Kronob. lån, son av garvaren J. G. 
Lindstén och hans hustru Josefina Nilsson, avlade mogenhetsexamen vid hogre allm. låroverket i Våxjo den 
10 juni 1893, teologisk-filosofisk examen i Uppsala den 11 dec. 1896, fil. kand. examen i Goteborg den 
8 juni 1900, kompletterade samma examen i Goteborg hostterminen 1909 och i Uppsala vårterminen 1914, 
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avlade fil. lic. examen i Goteborg den 14 september 1908, disputerade for filosofisk doktorsgrad dårsam- 
mastådes den 13 september 1916 och promoverades dår till filosofie doktor den 16 i samma månad, ge- 
nomgick provårskurs i Lund hostterminen 1909;

vistades storre delen av åren 1893 — 96, 1897—99 som informator i olika familjer i Småland, Bohuslån 
och Sodermanland, tjånstgjorde storre delen av vårterminen 1901 dels som vik. lektor dels som vik. adjunkt 
vid hogre latinlåroverket i Goteborg, åren 1901—11 som fast anstålld lårare vid Goteborgs hogre samskola, 
utnåmndes den 30 dec. 1910 till adjunkt i latin (foretrådesvis), modersmålet och matematik vid Statens prov- 
skola, Nya Elementarskolan i Stockholm, forordnades den 24 april 1914 till rektor vid realskolan i Eksjo, 
med vilken sedan hostterminen 1915 kommunalt gymnasium år forenat, utnåmndes den 30 december 1916 
till lektor i latin och grekiska vid h. allm. låroverket i Vånersborg;

tjånstgjorde låsåren 1908—09 och 1910—11 som ledale av den av Goteborgs Hogskolas lårareråd an- 
ordnade kursen i latin for realstudenter>

uppeholl under juni—augusti år 1909 på forordnande en amanuenstjånst vid Goteborgs stadsbibliotek
var vårterminen 1914 i Stockholm ledamot av granskningsnåmnden for privatisternas skriftliga prov i 

studentexamen,
fungerade låsåret 1913—14 som studierektor vid Whitlockska Samskolan i Stockholm; 

har av trycket utgivit:
Den latinska grammatiken i skolan (“Skolan" 1902). Bidens, ett etymologiskt forslag, (“Eranos" 1908). 

De versu 47 Ætnae carminis (i “Minnesskrift, utgiven av Filologiska Samfundet i Goteborg 1910“, Gote
borgs Hogskolas årsskrift 1910).

Mål och medel for undervisningen i klassiska språk (i “Goteborgs hogre samskola 1901-1911“).
De codice Upsaliensi C 49 (grad, avhandling, Goteborg 1916).
Arsredogorelser for Eksjo realskola (och kommunala gymnasium) 1914—16.
(tillsamman med Anna Whitlock). Arsredogorelse for Whitlockska samskolan i Stockholm låsåret 1913 

—14. Tidningsuppsatser;
har gjort foljande utrikesresor:

sommaren 1901 till Norge och Danmark, sommaren 1902 till Belgien, Frankrike och Tyskland, 1903 
till Nordtyskland, 1906 till Sydtyskland, Osterrike och Schweiz, 1912 till Belgien, Frankrike, Schweiz och 
Sydtyskland, den sista med statsunderstod, samtliga utom den forstå for språkliga och pedagogiska studier.

20. Den 1 maj detta år var en lektorstjånst vid låroverket ledig.

21. —
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C. Lårjungarna.
22. Lårjungarnas antal.

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

H 6 s 11 e r minen Vå rterminen

Narvarande larjungar
Från- 

va-

Narvarande larjungar
Från- 

va-Klasser Gymnasiet Klasser Gymnasiet

och Real-
Real
linjen

Latinlinjen Sima 
nar-

rande 
lar- och Real-

Real
linjen

Latinlinjen S:ma 
nar-

rande 
lar-

ringar skolan utan
gre- 
kiska

med
gre- 
kiska

va- 
rande

jung- 
ar

ringar skolan utan
gre- 
kiska

med 
gre- 
kiska

va- 
rande

jung- 
ar

1 31 __ _ _ 31 __ 1 30 _ _ 30 —
2 35 — — — 35 — 2 35 — — — 35 —

3 22 — — — 22 — 3 22 — — — 22 —
4 32 — — — 32 — 4 32 — — — 32 —

5 15 — — — 15 — 5 16 — — — 16 —
6 1 — — — 1 — 6 1 — — — 1 —
I — 11 10 — 21 — I — 11 10 — 21 —

II — 8 15 — 23 — II — 8 14 — 22 —

III — 11 5 1 17 — III — 11 5 1 17 —

IV — 12 7 4 23 — IV — 12 7 4 23 —

Summa 136 42 37 5 220 — Summa 136 42 36 5 219 —

Anm. Den 10 april intogos 2 larjungar i klass 3, vadan lårjungeantalet for vårterminen 
darefter utgjorde sammanlagt 221.
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23. Redogorelse for dem, som blivit inskrivna vid låroverket kalenderåret 1916.

1 ' 2 ' 3 ; 4 5 | 6 ! 7 J 8 | 9 j 10 J 11 || 12 I 13 I 14 | 15 16 i

Inskrivna
Narmast fore inskrivningen 

åtnjuten undervisning Realskolan Realgymnasiet Latingymnasiet

6 i I ' II | III j IV I | II III IV

Summa

Folkskola ..........................
Folkskola och forberedan- 

de kurs.....................
Kommunal mellanskola, utan 

realskolexamen ...........
Kommunal mellanskola, med 

realskolexamen ..........
Annat allmånt låroverk, utan 

realskolexamen ........
Annat allmånt låroverk, med 

realskolexamen ...........
Enskilt låroverk, utan real

skolexamen .............
Enskilt låroverk, med real

skolexamen ..............
Endast undervisning i hem

met, utan realskolexamen
Endast undervisning i hem

met, med realskolexamen
Summa

16

13

16

21) 3*) l4)

16

30 12 I 8 3[

1 ■ 2 | 3 i 4 ; 5

5

2

1 3

3

2 2

1

1

3

5 1 1

8

1

8

3

8

—: 60
') från klass 2.
0 „ „ 2.
3) „ 3.
4) „ „ 5.

Anm. 4 lårj. som avgått från hårv. låroverk, 3 från dess klass 4 och 1 från dess klass
2, inskrevos åter vid låroverket i sina gamla klasser.

24. —

25. —

26. —
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27. Antal i teckning, musik, gymnastik och fåktning detagande lårjungar host
terminen 1916.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Antal
Teckning Musik Gymnastik och 

fåktning

narva- Antal lårjungar, som Antal lårjungar, som Antal lårjungar, som
Klasser och ring-ar rande deltagit i undervisats i deltagit i

lår
jungar

obligato
risk

friv. och 
dårjåmte 
obligato

risk

endast 
frivillig

musikens 
teori och 

sång

instru
mental
musik

gymnastik fåktning

1 31 31 3 __ 31 2 30 —
2 35 35 6 — 25 4 35 —
3 22 22 9 — 16 6 21 —
4 32 32 — — 19 13 30 —
5 15 15 — — 3 4 14 —
6 1 1 — — — 1 1 1
I 21 21 1 — 8 9 19 19
II 23 23 — — 3 2 18 16
III 17 16 — — 8 4 15 14
IV 23 17 2 1 11 2 21 17

Realskolan .......... 136 136 18 — 94 30 131 1
Realgymnasiet...... 42 42 2 — 20 5 39 38
Latingymnasiet A. 5 — — 1 3 2 3 ni

B. 37 35 1 — 7 10 31 27
Summa 220 213 21 1 124 47 204 67
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Antal i frivillig undervisning i låsåmnena deltagande larjungar.

Ingen av de larjungar i klass 5, som detaga i den frivilliga undervisningen i franska, har begagnat sig 
av ratten till befrielse från undervisningen i teckning.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hostterminen 1916 Vårterminen 1917

Klasser och ringar
Frivillig Frivilliga laborationsovningar i Frivillig Frivilliga laborationsovningar i
franska fysik kemi biologi franska fysik kemi biologi

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

12 — 15 — 11 — 16 —

Ring- R. II.............. — 8 — — — 8 — —
„ R. III.............. — 11 11 — . — 7 11 —

Summa 12 19 26 __ 11 15 27 —

28. Bortval av åmnen i ring III och ring IV hostterminen 1916 samt i student- 
examen kalenderåret 1916.

1 2 3 4 5 6

Antal larjungar, som gjort bortval i

R. III L. III R. IV L. IV Student-
examen

Latin ................................... 1
Tyska..................................... — — __ — 1
Engelska .............................. — — — — —
Franska ................................. _ _ __ __ 1
Historia.................................. 1 _ __ __ 1
Filosofisk propedevtik........ — — —
Matematik.............................. — __ __ __ __
Biologi .................................. — — — 1Fysik..................................... — — —
Kemi..................................... — — — —
Teckning .............................. — 2 — — —

Summa 1 2 — — 4

1 2 3 4

Ring
Antalet bortvåljare av Hela antalet 

narvarande 
larjungar1 amne 2 åmnen

R. III.................................. 1 11
L. III.................................. __ 6
R. IV .............................. _ __ 12
L. IV .............................. 2 __ 11
Studentexamen ..........  ... 4 — (12)



29. Tid for hemarbetet.

Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 ■ KL 5 Kl. 6 Ring
R. I

Ring 
L. I

Ring
R. II

Ring
L. II

Ring | Ring
R. III | L. III

Ring 
R. IV

Ring
L. IV

Antal amnen med hemlåxor till
måndag ................................

Antal amnen med hemlåxor till
— — — — 1 3 4 5 4 4 4 5 5 5

ovriga dagar ........................ 1—2 2—3 2—3 3 3 3—4 3—5 3—5 4—5 4—5 4-5 4—5 4—6 4—6

Overlåsningstid pr vecka......... 4 t. 4 t. 5 t. 8 t. 9 t. 11 t. 12 t. 13 t. 16 t. ,16 t. 16 t. 21 t. 31 t. 25 t.
54 m. 38 m. 10 m. 12 m. 13 m. 45 m. 46 m. 57 m. 36 m. 36 m. 29 m. 20 m. 24 m. 16 m.

Tid for utarbetande i hemmet av
ett skriftligt arbete i

modersmålet ............................ 2 t. 2 t. 4 t. 5 t. 4 t. 4 t. 6 t. 6 t.•— — — 52 m. 32 m. 4 t. 45 m. 5 m. 54 m. 54 m. 6 t. 5 t. 22 m. 22 m.

latin ............................................ 4 t. 4 t. 7 t.— — — — — — — — — 54 m. — 35 m. — 45 m.
2 t. 2 t. 2 t. 3 t. 2 t. 3 t. 3 t. 3 t. 3 t. 3 t. 3 t.tyska ........................................ — — - 30 m. 27 m. 48 m. 42 m. 42 m. 52 m. 40 m. 54 m. 54 m.33 m. 10 m.

engelska .................................... — — — — — 2 t.
30 m.

2 t.
41 m. — 3 t.

30 m. — 3 t.
46 m. — 3 t. —

matematik ................................ — — — — — — 4 t.
25 m. — 4 t.

30 m.
4 t.

30 m.
5 t.

46 m.
4 t.

35 m.
7 t.

16 m.
5 t.

50 m.

fysik............................................ 5 t. 6 t.— — — — — - — — — — — 27 m. — 50 m. —
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30. —

31

32. —

33. Forteckning over de larjungar, som, efter att hava genomgått låroverkets 6:te 
klass, under kalenderåret 1916 avlagt godkdnd realskolexamen.

a) under vårterminen:
Olof Bertil Edlund 
Yngve Lundborg.....

till handelsgymnasium.
„ andra levnadsbanor.

b) under hostterminen: 
Ingen.

34. Forteckning over de larjungar, som, efter att hava genomgått låroverkets fjårde 
ring, kalenderåret 1916 avlagt godkånd studentexamen.

a) under vårterminen:
Realister:

Axel Erik Andersson Hættner..................
Nils Julius Holst .....................................
Lars Sven August Larsson ......................  
Georg Herbert Tyko Lundahl ..................
Carl Hilding Strom .................................  
Nils Arvid Ohlander .............................. 
Nore Johan Ostlund..................................

till tekniska hogskolan. 
„ skogshbgskola.

krigsskola.

tekniska hogskolan. 
krigsskola.

Icke-Greker:
Ragnar Wilhelm Kihlgren ......................
Ernst August Petré ..................................

juridiska studier vid Uppsala univ. 
krigsskola.

Greker:
Daniel Andreæ ...............
Oscar Wilhelm Sundqvist.

universitet.
„ (medicinska studier).

35. Forteckning over de larjungar, som i ovrigt och utan att hava avlagt realskol
elier studentexamen under kalenderåret 1916 avgått från låroverket.

a) under vårterminen och dårpå fbljande mellantermin:
Ring IV.

Edgar Gustaf Mauritz Hoffman 
Ring III.

Gustaf Harry Ivarsson Sterner 
Ring II.

Karl Bengt Melker Hammar ....

till enskilt låroverk.

utan uppgift.

till enskilda studier.
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Ring I.
Harald Adolf Landgren.............................................
Knut Emil Telemak Silas Sjbberg ..........................
Karl Harald Fredrik Bjornander.............................. 
Nils Gustaf Torsten Karlberg.....................................  
Bror Paul Emanuel Johansson..................................

Klass 6.
Per Gilbert Skallstrbm .............................................

Klass 5.
Bror Anders Harry Peterson......................................
Peter Benjamin James Sjbstrand .............................

Klass 4.
Vilhelm Karl Teodor Stoll.........................................
Erik Axel Egon Eriksson ..................  .....................
Bror Olof Hildebrand Hildebrand ...... ,..................
Nils Oskar Folke Lindborg ......  .............................
Karl Justus Bergquist.................................................

till sjomansyrket. •
„ jårnvågstjånst.
„ teknisk låroanstalt.
„ annat allmånt låroverk.
» ff ff ff

„ folkskoleseminarium.

„ handel. 
ff ff

„ fabriksrorelse.
„ enskilda studier.
ff ff ff

„ annat allmånt låroverk.
„ handel.

Klass 2.
Kurt Richard Gottfrid Hultén ................................ „ folkskola.
Nils Rudolf Persson ................................................. „ annat allmånt låroverk.

b) Under hostterminen och dårpå foljande mellantermin: 
Ring II.

Torsten Per Henrik Hogberg.....................................  till sjomansyrket.
Klass 6.

Karl Hjalmar Leo Nordstrom .................................. „ lantbruk.
Klass 1.

Einar Magnus Albin Herrlin....... ............................ „ annat allmånt låroverk.

36. Under sistforflutna kalenderår hava till lårjungarna utdelats såsom:
Stipendier .............................. Kr. 2,350: —
Premier och understod ...... „ 213: 70

Summa Kr. 2,563: 70
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37. Terminsavgifter.

1 2 3 4 5 6 7

Hostterminen 1916 1 Vårterminen 1917

Avgiften till låroverkets kassor. 1-6 I-IV Summa i i”6 I—IV Summa

Antalet lårjungar, befriade från avgift till: 
biblioteks- och materiellkassan (enbart) — — —
byggnadsfonden (enbart)...................... 10 8 18 10 9 19
båda ovannåmnda kassor...................... 2 6 8 2 5 7

Antalet lårjungar, som icke befriats från 
någondera avgiften ..........................124 70 194 124 69 193

Summa nårvarande lårjungar 136 84 220 136 83 219

Avgiften till statsverket. 
Hel avgift har erlagts av..........................95 57 152 89 53 142

Halv „ „ „ „.......................... — — — 5 2 7
Ingen „ ,, „ „..... .................... 41 27 68 42 28 70

Summa nårvarande lårjungar 136 84 220 136 83 219
i

Avgiften under såvål host- som vårterminen har varit for Ijus- och vedkassan 20 kro
nor, for biblioteks- och materiellkassan 7 kronor, for byggnadsfonden 5 kronor samt 
till staten: gymnasiet, hel avgift 30 kronor; realskolan, hel avgift 20 kronor.

D. Ur skollivet.
38. Vid låroverket finnas 3 lårjungeloreningar: en skytte- och en idrottsforening 

samt en avdelning av S. S. U. H. Livaktigheten i den fbrstnåmnda synes under 
de senaste åren hava varit sårdeles stor, att doma av det relativt stora med- 
lemsantalet, antalet avlossade skott samt antalet forvårvade skyttemårken.

Sparkasseverksamheten har sedan sommaren 1913 letts av adjunkten Ewerth. Denna 
verksamhet, som vid dess grundande på sina håll omfattades med stora fbrhoppningar 
och åven till en borjan vann anslutning hos lårjungarna, synes alldeles hava avtynat, i 
det på de sista åren inga insåttningar blivit gjorda.

Den 20 Maj 1916 foretogo låroverkets lårare och lårjungar en vårutfård. Efter resa 
med jårnvåg till Rånnum stålides marschen till stranden av Vånern vid Hallebergs fot. 
Hår beundrades de i det hårliga vårvådret sårskilt fagra omgivningarna, granskades 
medhavda matsåckar, anordnades idrottslekar och bjbds på fortjånstfull musikalisk un- 
derhållning av en lårjungeorkester, som sammansatts av allehanda mer eller mindre pri
mitiva instrument och som på grund av sitt under hela dagen ådagalagda nit och sin 
skicklighet hade storsta fortjånsten av dagens trevnad. På eftermiddagen besågos Varg- 
bns pappersbruk och manganverk, varefter återfården skedde med jårnvåg från Rånnum. 
Sedan gymnastiksalen smyckats med de medfbrda grbna lovfången, vidtog dår en im- 
proviserad bal, som trots dagens anstrångningar och den fortråffliga musikens foregå
ende vedermodor pågick med liv och lust så gott som utan pauser till klockan 12.

For all vånlighet och gåstfrihet, som denna dag visades låroverket, begagnar jag hår 
tillfållet framfbra dess hjårtliga och vbrdsamma tack.
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E. Boksamlingar och undervisningsmateriel].
39. Laroverkets bibliotek

har under tiden Vs 1916—30/4 1917 vunnit foljande tillokning:
a) genom gåvor:

Av staten genom vederborande dmbetsverk, genom K. Eckles. depart. eller genom 
K. Laroverksoverstyreisen:

Sveriges officiella statistik, 49 vol. Svensk forfattningssamling 1916. Liggare over 
statsverkets specialutgiftsstater for år 1916. Sveriges offentliga bibliotek, Accessions
katalog for år 1915. K. Låroverksoverstyrelsens underdåniga beråttelse om dess verk- 
samhet V? 1915—30/e 1916. Olympiaden V. Officiell redogorelse for olymp- spelen i 
Stockholm 1912. Upplysningar for dem, som onska utbildas till officerare på stat vid 
armén. Upplysningar for dem, som onska bliva kustartilleriofficerare. Upplysningar for 
de ynglingar, som onska vålja sjoofficersyrket såsom sin levnadsbana. Trålfisket. Redo- 
gbrelse for resultaten av den internationella havsforskningens arbete under åren 1910— 
1916. Kortfattad redogorelse for svenska jorddelningsformer med 3 kartor. Katalog 
over bocker, som folk- och skolbibliotek kunna erhålla i statsbidrag. Grundkatalog, 2:a 
håftet. Sveriges natur, 7:e årg. 1916. Fauna och Flora, ll:e årg. 1916. Sodervall, K. 
F., Ordbok over Sv. Medeltidsspråket, 27:e håftet. 1500-och 1600-talens visbbcker, IX. 
Olaus Magnus, Historia om de nordiska folken, del 3. Samlaren, 37:e årg. 1916. Gamla 
Svenska Stader, h. 5. Rosenius, P., Sveriges fåglar och fågelbon, h. 7—8. Bolin, E., 
Om bruk och missbruk av alkohol, dess inflytande på den enskilde och samhållet samt 
om alkoholmissbrukets orsaker och såttet for dess bekåmpande.

Av K. Vetenskapsakademien; Dess handlingar, bd. 55. Arkiv for botanik, bd. 14: 3. 
Arkiv for kemi, mineralogi och geologi, bd 6: 2—3. Arkiv for matematik, astronomi 
och fysik, bd 11: 1—3. Arkiv for zoologi, bd 10: 1—3. Årsbok for år 1916. Meteo
rologiska iakttagelser, bd 56. Meddelanden från K. Vetenskapsakademiens Nobelinsti
tut, bd 3: 3. Jac. Berzelius bref, bd II: 2.

Av resp. forldggare eller utgivare'. Fogelklou, E., Ur fromhetslivets Svensk-Histo- 
ria, I. Gummerus, J. och Rosenqvist, V. T., Lårobok i kyrkohistoria, bearbetad av 
Aug. Johansson. Herner, S., Vår bibel. Brandt, G., Kristendomsundervisning och 
skoluppfostran. Comenius, J. A., Stora undervisningslåran, 2:a svenska upplagan, om- 
besorjd av B. R. Hall. Runeberg, J. L., Nadeschda, skolupplaga, Warburg, K., Svensk 
litteraturhistoria, 9:e uppl. Edler, P. J., Hjålpreda for uppsatsskrivningen i låroverkens 
mellanklasser. Ahlberg, A. W., Latinsk grammatik. Bergman, J. och Lundqvist, N., 
Latinsk grammatik. Tornebladh, R., Latinsk elementarbok, ll:e uppl., omarbetad av G. 
Mellén. Låftman, E., Kortfattad tysk grammatik. Calwagen, E. G., Kortfattad tysk 
språklåra, 5:e uppl. Miicke, Hellmuth von, Ayesha. Falke, Gustav, Die neidischen 
Schwestern. Heicken, W., Unter Hindenburgs Fahnen. Larsson, Ivar, English fiction 
by seven modern authors. Reader, A. Gissing-Hardy, With notes by T. H. Svarten
gren. Moderna engelska forfattare for skolbruk, V. English tales, Edited by L. Lind- 
berg. D:o, VI. A selection of short tales by various authors; Edited by R. E. Zachris- 
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son. Moderna engelska forfattare: XII, Bennett, A. och Knoblauch, E., Milestones; 
Edited by D. Elfstrand. P. A. Norstedts Skolbibliotek III, Engelska forfattare: 28. 
Galsworthy, J. Strife med anmårkn. av A. Vibom. 29. Jacobs, W., Sailors’ Yarns, 
School editions by Edward Adams-Ray. Modern english texts, X, Some chapters from 
the life of Gordon. Jerome, Jerome K., Diary of a pilgrimage. Utg. av lektor E. Grip. 
Helldorff, I. Svårigheterna i engelska oversåttningsproven I och II. Daudet, A., Lettres 
de mon moulin. Med anm. av O. Bosson. Valda stycken fransk litteratur for hem och 
skola, utg. av M. L. Wistén, l:a håftet. Franska forfattare, utg. av A. T. Malmberg. 
II. Choix de contes et nouvelles. Johnsson, O., Nya tidens historia, I, Mindre, upplagan. 
D:o, I, Storre upplagan. Nordin, R. och Samuelsson, S., Allmån historia for gymnasiet, 
del 2. Fagerlund och Falk, Geografisk låsebok, IV, Europa. Nyman H., Ekvationslåra 
for realskolan II. Hedstrom, J. S., Forberedande kurs i geometri. Mattson, E., Låro
bok i plangeometri for gymnasiet. Hagstrom, K. L., Plangeometri for gymnasiet, 4:e 
uppl. Antonsson, J., Plan trigonometri for latingymnasiet. D:o, d:o for realgymnasiet. 
Almén, E., Lårobok i de fasta kropparnas statik och dynamik. Berglund, A., Lårobok 
i fysik I: Allmån fysik och vårmelåra. Berglund, A., Fysikaliska laborationsuppgifter 
for realskolan 4:e klass. Mebius, C. A., Fysik I: Allmån fysik och vårmelåra. Wallen- 
gren, H. och Hennig, A., Zoologi V, Jåmfbrande organlåra. Moller, H-, Simundervis- 
ningens metodik. Musica sacra. Korsånger, utg. av H. Palm, O. Sandberg, H. Fryklof 
och A. Hellerstrom. Det nordiska interparlamentariska forbundets 8:e delegerademote. 
Nordisk Tidskrift for bok- och biblioteksvåsen 1916. Sprak och Stil 1916. Moderna 
Språk 1916. Nordiskt Idrottslif 1916. Ny tidning for Idrott 1916. Svenskt Gymna
stikblad 1916. Fysisk Fostran 1916. Djurskyddet 1916. Djurvånnernas Tidning 1916. 
Tidskrift for schack 1916.

Av forfattarna: Frolen, H., Låroverkslårarnas lonefråga. Lindencrona, C., Indelta 
knektar. Diktér. Tessing, S., Latinsk skolgrammatik, 2:a uppl. Tessing, S., Om no- 
minalsammansåttningar hos Aeschylus och Pindarus. Akad. avhand. Tingdahl, G. C. 
Andelsen — is i ackus. piur. hos de efteraugusteiska forfattarna. Akad. avhandl.

Av lektor S. Tessing: Longfellow, H. W., Språken, skaldekonsten och skalderna i 
Europa. Claeson, Kristian, Skrifter 1 och II. Welper, Emil, Platon och hans tid. San
der, F., Venus som stiger ur badet. Åberg, L. H., Några ord om H. Ibsens “Et duk
kehjem". Geijer, E. G., Den blå boken. Sahlin, C. Y., Overensståmmer Platos sede- 
låra med kristendomens? Odhner, C. T., Om orsakerna till Gustaf II Adolfs deltagande 
i 30-åriga kriget. Svedelius, W. E., Afsked från studenterna. Strindberg, A., Oppna 
brev till Intima Teatern.

Av vastgota nation i Uppsala: 45 akademiska avhandl. och 12 nummer annat aka
demiskt tryck.

Dessutom hava erhållits årsredogorelser och kataloger från universitet, hogskolor, 
allmånna låroverk och en del privata låroanstalter samt inbjudningsskrifter med anledn. 
av invigningen av en del nya låroverksbyggnader.

b) genom inkop:
Nordisk Tidskrift for vetenskap, konst och industri 1916. Ord och Bild 1916. Svensk 

Tidskrift 1916. Pedagogisk Tidskrift 1916. Verdandi 1916. Svensk Kyrkotidning 1916. 
Kristendomen o. vår tid 1916. Eranos. Vol. XV. Zeitschrift fur franz. u. engl. Unter- 
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richt 1916. Historisk Tidskrift 1916. Pop. Naturvetenskapl. Revy 1916. Zeitschrift 
fur den phys. u. chem. Unterricht 1916. Innehållsbversikt till Historisk Tidskrift årg. 
1901—1910. Sveriges Statskalender 1917. Nordisk Familjebok, bd 24. Noreen, A., 
Vårt språk, h. 22 och 23. Svenska Akademiens ordbok, h. 51 och 52. Ostergren, 
Nusvensk ordbok, h. 3—5. Schiick, H. och Warburg, K., Illustr. svensk litteraturhisto- 
ria, 2:a uppl., del 2—4. Svenska Forfattare, utg. av Svenska Vitterhetssamfundet: V, 
Diktér av C. M. Bellman I. D:o: VI, Samlade skrifter av Anna Maria Lenngren I. Ham- 
mar, Th., Vocabulaire frangais-suédois. Ronstrom, J., Latinska Texter, 2:a håftet, 12 ex.

Till lårjungebiblioteket hava såsom gåvor bverlåmnats:
genom K. Ldroverksovérstyrelsen: Olympiaden V. Officiell redogoretse for Olym

piska spelen i Stockholm 1912.
av forfattarna: Lind, G. och De Verdier, N., Våra medicinalvåxter.
av studeranden James Sjostrand: Die Fahrt der U-Deutschland.
av lårjungen i L. I Karl-Erik Ekstrom: Blanche, A., Bilder ur verkligheten III. Ce

derborg, C A., Silverhåttan.
av lektor S. Tessing: Jansson, G., Gamla gastar.

Boksamlingen.

1 2 3 4 5

Bokbestånd.
Antal 
verk

Antal 
band Antal boklån och låntagare:

Antal

A. Låroverkets bibliotek: 
Vid låsårets borjan cirka 
Tillkomna under låsåret: 

genom gåvor ..
>, kop ..................

Summa
Avgå: avskrivna under låsåret 
Aterstod vid låsårets slut......

4000

120
4

4124

4124

8500

343
29

8872

8872

A. Från låroverkets bibliotek. 
Boklån ...................... 

Dårjåmte från andra bi
bliotek fbrmedlade: ......

Summa
Hela antalet låntagare ..........

105 bd

24 „
129 „
37 pers. 
(Darav 11 
lår., 20 lårj. 
o. 6 andra 
personer.)

B. Lår jungebiblioteket: 
Vid låsårets borjan ......  
Tillkomna under låsåret: 
genom gåvor ..........

„ kop ......................
Summa

Avgå: avskrivna under låsåret 
„ (på grund av forslitning) 
Aterstod vid låsårets slut......

185

7

192
2

190

213

9

222
2

220

B. Lårjungebiblioteket: 
Boklån......................  

Hela antalet låntagare ...
763 bd
143 pers.

Mynt- och medalj samlingen
har under låsåret bkats med foljande gåvor:

av Svenska Akademien: dess minnespenning over Esaias Tegnér.
av Vetenskapsakademien: „ „ „ C. G. Santesson.
av Postmåstare J. E. Schmidt, Goteborg: en samling mynt, minnespenningar och 

polletter, tillhopa 241 nummer, varav 33 av silver och 1 av guld.
6
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Naturvetenskapliga samlingarna
hava vunnit foljande tillokning:

av lektor A. G. Eliasson: diverse havsdjur, insamlade vid Kristinebergs zoologiska 
station och forvarade i formalin.

av apotekare C. G. Winberg- Chimoera monstrosa (havsmus), ett mindre exemplar.
av lårj. i klass 3 Bertil Bergqvist'. en åttaarmad blåckfisk.
„ „ „ „ „ Erik Bywall-. brbstben av tjåder.

Fysiska apparatsamlingen
har under lasåret bkats med ett Torricellis ror och en termometer graderad till 360°, 
varjåmte for laborationsovningarna i fysik och kemi anskaffats diverse fbrbrukningsartiklar.

For undervisning i ovningsamnena har inkopts en fotboll och ett fotbollslåder.

F. Låroverksbyggnader och inredningsmateriell.
40, Den i foregående årsredogbrelse omnåmnda ombyggnaden av vårmeledningen i 

huvudbyggnaden utfbrdes under sommaren och en del av hosten 1916. Av den gamla vår
meledningen anvåndes pannan, aulans vårmerbr och de radiatorer, som funnos. Det bvriga 
år nytt. I pannrummet insattes ytterligare en Strebelspanna, som sammankopplades med 
den forut befintliga. Båda ha avstångningsventiler, så att varje panna var for sig kan 
avstångas. Radiatorerna i lårosalarna åro i allmånhet placerade i hornet av yttervåggen 
och katedervåggen och regleras av vaktmåstaren. Uppvårmningssystemet i sin helhet 
år varmvatten med ovre fbrdelning av de vårmetillfbrande roren. De gamla ventila- 
tionsanordningarna hava bibehållits med det undantag, att friskluftskanalen avstångts 
och evakuationskanal uppdragits från kollegierummet, dår sådan ej forut funnits. Ett 
vindfång har inbyggts i vestibulen. Nya spjåll och galler ha insatts. Spjållen regleras 
av vaktmåstaren.

Arbetet, som avsynats och godkånts, har i sin helhet dragit en kostnad av Kr. 
15,459: 34, varifrån bor dragas inkomst av forsålt skrot, Kr. 845: 72, vadan slutsumman 
biir Kr. 14,613: 62.

Vid den forut omnåmnda eldsvådan skadades åven annexbyggnaden. Så fort sig 
gora låt, utfordes sådana reparationer å densamma, som voro nbdvåndiga for att få lo- 
kalerna anvåndbara. Dessa reparationer utfordes av Broderna Lindgren i Vånersborg 
och hava tillsammans med rbjning av gården kostat Kr. 3,267:44. Till sommaren skola 
ovriga behbvliga reparationsarbeten utforas.

I ovrigt hava endast mindre reparationer verkstållts å byggnaderna.
I brandskadeersåttning hava erhållits: for gymnastikbyggnaden och annexet tillsam

mans Kr. 27,867:79; for inventarier i gymnastikbyggnaden Kr. 2,000:— och i annexet 
Kr. 468:50.

Under året hava inkopts bl. a. 1 stege till biblioteket, 1 karthångare och 5 st. rit
bord med stolar.
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G. Ekonomiska forhållanden.
41. Nedannåmnda till låroverket horande kassors stållning kalenderåret 1916.

D e jet K r e d i t

Kassans rubrik Behållning 
vid årets 

borjan
Summa 

inkomster
Skuld vid 
årets slut Summa

Skuld vid 
årets 

borjan
Summa 
utgifter

Behållning 
vid årets 

slut
Summa

Byggnadsf onden 1,816,54 1,867,06 — 3,684,20 ' 1,412,72 978,59 1,292,89 3,684,20
Ljus- och vedkassan 
Biblioteks- och ma-

752,20 8,393,57 1,061,84 10,207,gi 1,337,41 7,985,io 885,10 1O,2O7,oi

terialkassan........... 4,924,51 3,067,61 — 7,992,12 — 3,466,00 4,525,46 7,992,12
Premie- o. fattigkass. 521,52 290,58 — 812,io — 213,70 598,40 812,io

Summa 8,014,77 13,619,42 1,061,84 22,696,03 2,750,13 12,644,05 7,301,85 22,696,03

Åven v. t. 1917 har Froken Magna Sunnerdahl till rektors forfogande stållt Ettusen 
Kronor att utdelas som stipendier. For den storartade gåvan frambår jag hårmed låro
verkets vordsamma tack till den varmhjårtade givarinnan.

Från L’Amitié Franco-Suédoise i Paris har rektor åven innevarande år erhållit 75 
kronor och ett skonlitterårt arbete att utdelas åt for franska språket intresserad lårjunge 
i någon av de hogsta klasserna, vilken gjort sig fortjånt av en sådan uppmuntran, for 
vilken gåva jag hårmed frambår låroverkets tack.

42. Under 1916 har åtgått for underhåll och tillbkning av
a) boksamlingarna ..................................................... Kr. 271: 85
b) den bvriga undervisningsmaterielen....................... „ 1,194: 98
c) inredningsmaterielen .............................................. „ 763: 65
d) lårjungebiblioteket .................................................. „ —: —

H. Examina och terminsavslutning m. m.
43. Vårterminen 1916 hade till studentexamen anmålt sig 12 låroverkets lår- 

jungar — 7 å realgymnasium, 3 å latingymnasium utan grekiska och 2 å latingymna
sium med grekiska — varjåmte 3 privatister hit hånvisats for de skriftliga provens av- 
låggande. I den skriftliga prøvningen godkåndes 11 låroverkets egna lårjungar.

Den muntliga provningen ågde rum den 27 maj under ledning av Professorerna O. 
Bergstrand, K. R. Geijer och E. Wadstein såsom censorer samt i nårvaro av Lands- 
kamreraren B. Hendeberg, Overlåkaren E. K. Lauritzen, Disponenten F. G. Samuelson 
och Kyrkoherden A. Stenstrom såsom av H. H. Eforus inbjudna vittnen.

Dårvid blevo samtliga 11 lårjungar godkånda — 7 å realgymnasium, 2 å latingym
nasiet med och 2 å latingymnasium utan grekiska.

Hostterminen 1916 anstålldes ej studentexamen vid låroverket.
Innevarande vårtermin hava till studentexamen anmålt sig 23 låroverkets lårjungar 

12 å realgymnasium, 7 å latingymnasium utan och 4 å latingymnasium med grekiska — 
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varjåmte 1 privatist hit hånvisats for de skriftlig-a provens avlåggande. I den skriftliga 
prøvningen hava samtliga anmålda lårjungar forklarats beråttigade till muntlig provning, 
vilken år utsatt till den 6 och 7 juni.

Vårterminen 1916 hade till realskolexamen anmålt sig 3 låroverkets lårjungar, 
varjåmte 5 privatister anmålt sig och hit hånvisats. Av examinanderna forklarades 2 
låroverkets lårjungar och 5 privatister beråttigade till muntlig provning.

Den muntliga provningen ågde rum den 2 och 3 juni och godkåndes dårvid 2 lå
roverkets lårjungar och 3 privatister. Såsom examensvittnen, utsedda av stadsfullmåk- 
tige, nårvoro Apotekaren C. G. Bergqvist, Landskamreraren B. Hendeberg, Postmåsta- 
ren G. Molin och Trafikchefen R. Wester.

Hostterminen 1916 anstålldes icke realskolexamen vid låroverket.
Innevarande termin hava till realskolexamen anmålt sig 1 låroverkets lårjunge, var- 

jåmte 4 privatister anmålt sig och hit hånvisats. Låroverkets lårjunge och 3 privatister 
forklarades beråttigade till muntlig provning, vilken år utsatt till den 25 och 26 maj.

Under kalenderåret 1916 hava vid låroverket avlagts foljande f yllnadspro vningar: 
a) till studentexamen: i latin 1, i tyska 1, i matematik å latingymnasium 2, i fysik å 
realgymnasium 1 och i kemi 4.

b) till realskolexamen: i tyska 1 och i matematik 1.

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

Uppvisning i gymnastik åger rum i dovstumskolans gymnastiksal fredagen den 8 juni 
kl. 12 midd. och uppvisning i sång och musik i låroverkets aula samma dag kl. 6 e. m.

Utstdllning av under året utforda arbeten i teckning hålles i teckningssalen fredagen 
den 8 juni kl. 4—6 e. m.

Forhor i låtodmnena anstålles lordagen den 9 juni kl. x/2 10—12 f. m.
Efter forhorens slut sker samling i aulan, då premier och stipendier utdelas och 

flyttningen tillkånnagives, varefter ungdomen hemforlovas.

45. Att bvervara årsavslutningen och dårmed forenade forhor och uppvisningar får 
jag vbrdsamt inbjuda lårjungarnas foråldrar och målsmån, stadens fullmåktige och magi
strat samt alla andra, som med vålvilligt intresse omfatta låroverket och dess verksamhet.

46. Ndsta Idså?' borjar med allmånt upprop tisdagen den 28 nåsta augusti kl. 5 em.
Klass 6 och ringarna I—IV samlas onsdagen den 23 augusti kl. 8 f. m. for att un

dergå låkarebesiktning, varefter skjututbildningsovningarna taga sin borjan.
Hostterminen kommer att sluta den 20 påfoljande december; vårterminen borjar den 

9 januari och avslutas den 8 juni 1918.
Intrådes- och flyttningssokande skola anmåla sig hos rektor å hans åmbetsrum senast 

tisdagen den 21 augusti kl. 11—12 f. m. Provningarna borja torsdagen den 23 augusti 
kl. 9 f. m.

Herrar lårare sammantråda torsdagen den 23 augusti kl. 8,45 f. m.
Vånersborg i maj 1917.

Axel Emmelin.
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Tillågg.
Anvisning på for frivilliga sjålvstudier under sommarferierna 

låmpliga uppgifter.

Till femte klassen.
Historia. Estlander, Nyare tiden. 4,50.

Bjbrlin, Finska kriget. 3,5ø.
Geografi. Fagerlund och Falk, Geografisk låsebok. I. 3,25.

Sandstrbm, Natur och arbetsliv i svenska bygder 1 o. II. 2,oo.

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

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

Pederzani-Weber, Auf rauhen Pfaden.
Engelska. Cooper. Den siste mohikanen. Nordiska forlaget. Två delar å 0,25.

Odman, En dag i ett engelskt hem. Fahlcrantz. Illustr. o. bunden. 3,25.
Franska. Méiimée, Colomba. Frbléen. 0,50.
Geografi. Svensén. Geografiska erovringar. 2,oo.

Sandstrbm, Natur och arbetsliv i svenska bygder. I—II.
Matematik. Realskoleproblem (J. S. Hedstrom).

Till andra ringen.
Modersmålet. Heidenstam, Karolinerna.

Lagerlof, Gbsta Berlings saga.
Rydberg, Singoalla.
Strindberg, Svenska oden och åventyr. 3,oo.

Engelska. Scott, Ivanhoe. Beijer. Illustrerad. 2,so.
Jerome, Tre mån i en båt.

Tyska. Arnold, Fritz auf dem Lande.
Historia. Boéthius, Historisk låsning. Forntiden och Medeltiden.

Till tredje ringen.
Kristendom. C. Fr. Lundin, Kyrkohistoria II: 1. 2,75.
Modersmålet. Rydberg, Fribytaren 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. 8,oo.
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Engelska. Steffen, Eng-lands litteratur i historisk framstållning. Bunden. 6,oo. 
Jack London, Avgrundens folk. Bohlin- l,oo.

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

Soderblom, 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, 2,40, och dessutom samma uppgifter som 

till tredje ringen.
Engelska. Stevenson, The Pavillion on the Links, edit. Rodhe and Harvey, Gleerup. l,io. 

Något av Shakespeares dramer i Hagbergs bvers., t. ex. Hamlet, En mid- 
sommarnattsdrbm, Julius Cæsar, Kopmannen i Venedig. Gleerups forlag, 
håften å 60 ore, innehållande 3 dramer.

Franska. Nyrop, Frankrig. Kobenhamn 1915. Gyldendalske Bogh. 1,25.
Balzac, H. de, Eugénie Grandet. Overs, av Tom Wilson. Bjbrk o. Borje- 
son 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.
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Ordning vid forhoren den 9 juni 1917.

9,80—10 10,10-- 10,40 10,50-- 11,20 11,80—12

Ring III Modersmålet 
Brieskorn

Latin: Nordeblad 
Fysik: Martin

Grek.: Nordeblad
Matem.: Fahlstrom 

Kemi: Eliasson
Ty ska 
Ewerth

Ring II Latin: Ewerth
Matem.: Martin

Historia 
Brieskorn

Franska 
Palmgren

Kristendom 
Steen

Ring I Tyska 
Emmelin

Matem.: Fahlstrom
Matem.: Granath

Biologi 
Sjogren

Engelska 
Palmgren

Klass 5 Modersmålet 
Mannfelt

Kristendom 
Steen

Tyska 
Mannfelt

Biologi 
Eliasson

Klass 4 Matematik 
Rosén

Engelska 
Mannfelt

Modersmålet 
Nilsson

Fysik 
Fahlstrom

Klass 3 Modersmålet 
Wetterlundh

Biologi 
Sjogren

Geografi 
Carlsson

Tyska 
Wetterlundh

Klass 2 Matematik 
Sjogren

Historia
Carlsson

Modersmålet 
Rosén

Tyska 
Rosén

Klass 1 Tyska 
Nilsson

Modersmålet 
Nilsson

Kristendom
Wetterlundh

Geografi 
Carlsson

Kl. 12 avslutning i aulan.
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Med avseende på nåsta låsår erinras om foljande beståmmelser i gållande skolstadga 
angående

a) Intrådesfordringar.
§ 28.

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

2. Ej må någon, som fore det kalenderår, då intråde sokes, fyllt tolv år, intagas i 
realskolans 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 
bverskriden. Undantag från de i detta moment givna beståmmelser må rektor efter 
prøvning av omståndigheterna och efter kollegiets hbrande kunna medgiva.

3. Intrådessokande skall forete dels intyg av vederborande pråsterskap, innehållande 
uppgift om fbråldrar, fbdelseort, ålder och, dår så ske kan, uppfbrande samt anteckning 
dårom, att han haft naturliga eller vaccinkoppor, dels ock intyg av låkare, att han icke 
lider av sjukdom eller lyte, som gor honom olåmplig for skolarbete eller kan menligt 
inverka på medlårjungar. Har han fbrut varit i annat allmånt låroverk intagen, skall han 
dessutom fbrebringa vederborligt avgångsbetyg från det låroverk, han senast bevistat, 
samt dårest han overgår under termins lopp, kvitto å de av honom senast erlagda ter- 
minsavgifter, 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 

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

ria; några psalmverser;
e) fårdighet i anvåndandet av de fyra råknesåtten med hela tal, hbgst fyrsiffriga, 

dock att icke må fordras anvåndning av mer ån tvåsiffriga multiplikatorer och divisorer; 
någon kånnedom om sorter och någon bvning i huvudråkning;

f) kånnedom om skandinaviska halvons grånser, om det allmånnaste av dess hojdfor- 
hållanden och om Sveriges huvuddelar; nånnare kånnedom antingen om Gotaland eller 
om Svealand och Norrland; formåga att på kartan utvisa det genomgångna.

4. Den, som soker intråde i gymnasiets fjårde rtng, åger rått till befrielse från prov- 
ning i ett eller två låroåmnen, motsvarande den rått till befrielse från viss del av un
dervisningen, som enl. § 8 tillkommer lårjunge å gymnasiet; skolande lårjunge, som on
skar begagna sig av sådan rått, vid intrådet ådagalågga, att han i de låroåmnen, i vilka 
han onskar befrielse från provning, åger for flyttning till tredje ringen erforderliga kun
skaper.
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b) Bortval av åmnen i gymnasiets 3:dje och 4:de ringar.
§• 8.

1. Lårjunge, som blivit flyttad till gymnasiets tredje ring, åger efter av målsman 
hos rektor gjord skriftlig anmdlan, rått att vid Idsårets borjan)  bortvålja ett å den 
stadgade timplanen fbrekommande låroåmnen eller teckning eller ock två av dessa 
åmnen, såvida de i hogsta ringen tillsammans ej upptaga mer ån sex timmar i veckan.

*

*) Enligt K. K. av den 3 sept. 1915 kan Kungl. Låroverksoverstyrelsen på sårskild framstållning med- 
giva bortval åven å annan tid. Sådan framstållning skall goras genom Rektor.

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

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

3. Har lårjunge vid intråde i gymnasiets tredje ring icke eller endast till en del 
anvånt sin rått till bortval, vare han oforhindrad att sedermera vid låsårs borjan anvån- 
da denna rått inom de i mom. 1 angivna grånser.

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

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

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

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

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

d) lårjunge, som erhållit minst vitsordet Godkånd for den svenska uppsatsen och två 
andra skriftliga prov, åger att undergå muntlig provning; dock att lårjunge å realgym
nasiet, som varken i matematik eller i fysik avlagt godkånt skriftligt prov, ej må åga 
undergå dylik provning, såvida icke två tredjedelar av de lårare, som under sista ter
minen undervisat honom i de till den muntliga provningen horande åmnen, anse sådant 
bbra honom medgivas.

e) lårjunge som endast deltagit i tre skriftliga prov och dårvid erhållit minst vits
ordet Godkånd blott for den svenska uppsatsen och ett av de båda andra proven må 
det oaktat kunna forklaras beråttigad att undergå muntlig provning, såvida två tredje
delar av de lårare, som under sista terminen undervisat honom i de till den muntliga 
provningen horande åmnen, anse sådant bora honom medgivas.

f) i den muntliga provningen år lårjunge skyldig att underkasta sig forhor i kristen
dom och modersmålet samt i minst åtta av ovriga låroåmnen eller i sju av dessa, så
vida i detta senare fali de två återstående låroåmnena å timplanen tillsammans ej upp
taga mer ån sex veckotimmar.
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g) om lårjunge i den muntliga prøvningen erhållit vitsordet godkånd eller dårover i 
minst tio av de låroåmnen, som finnas upptagna å fjårde ringens timplan, eller i nio 
av dessa åmnen, och i detta senare fall de två återstående låroåmnena å timplanen till- 
sammans ej upptaga 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.



Bil. till mom. 12.

Timplan i låsåmnena och teckning for klass 6 och ringarna I—IV 
29 augusti—9 september.

Amnen Klass 6
Real gymnasiet Latingymnasiet

I II III IV I II III IV

Kristendom .......... 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Modersmålet.......... 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Latin...................... — — — — — 3 2 2 2
Grekiska .............. — — — — — — — (1) (1)
Tyska .................. 1 1 1 — 1 • 1 1 1
Engelska .............. 2 1 1 2 1 1 1 1 1
Franska.................. — — 1 1 1 — 1 1 1
Historia .............. 1 2 1 1 1 2 1 1 1
Geografi .............. 1 1 1
Fil. propedevtik ... — — — 1 1 — — 1 1
Matematik.............. 2 3 2 2 2 1 1 2 1
Biologi .................. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fysik...................... 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kemi...................... 1 1 1 1 1 — — — —
Teckning .............. — — — — — — — — —

S:ma t:r i veckan 12 12 12 12 12 12 12 12 12


