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

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

Vårterminen borjade onsdagen den 9 januari och kommer att sluta den 8 juni. 
Upprop ågde rum den 9 januari kl. 5 e. m.; undervisningen tog sin borjan den 10 
januari kl. 8 f. m. och år åmnad att fortgå till den 5 juni kl. 2,35 e. m.

Under hostterminen 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 26 och 27 oktober samt med anledning 

av reformationsminnet den 31 oktober.
b) under vårterminen: 3 timmar den 18 januari for idkande av vinteridrott, hela da

garna den 11 och 12 februari samt i samband med påsklovet hela dagen den 25 mårs. 
På grund av brånslefrågan utbyttes enligt kollegiets beslut ledigheten vid pingst mot 
ledighet den 26 och 27 mårs, varigenom hela ledigheten vid påsk således kom att om- 
fatta tiden 23 mårs—3 april.
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Från undervisningen enligt laroverksstadgans § 19 mom. 2 beviljad ledighet och 
dårunder å lårorummet utforda skriftliga arbeten.

1
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lektorn och av adjunk-
hava lårjungarna samlats kl. 7,45 f. m. med un-

dantag av tiden 15 okt.—1 maj, då morgenbonen borjat kl. 7,50 f. m. Forstå sbnda- 
gen i varje månad utom under tiden november—april har skolgudstjånst hållits i hog- 
tidssalen. Ovriga son- och helgdagar har en femtedel av låroverkets lårjungar i tur 
och ordning bevistat hogmåssogudstjånsten i stadens kyrka. Under låsåret har sålunda 
varje lårjunge bevistat 2 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 under
visningen i franska har meddelats i femte klassen h. t. måndagar 1,50—2,3a och torsdagar 
12,55—l,4o, v. t. måndagar och onsdagar 12—12,45 e. m. Den frivilliga undervisningen i 
instrumentalmusik har meddelats tisdagar kl. 5—7,30 e. m. och fredagar kl. 5,30—7,45 e. m. 
Frivilliga laborationer i fysik for II realringen hava ågt rum måndagar 6—8 e. m. och for III 
realringen h. t. fredagar, v. t. onsdagar 5—7 e. m. varannan vecka. I fjårde klassen 
har ena veckotimmen l,so—2,35 e. m. utbytts mot laborationer med halva avdelningen 
1,50—3,30 varannan vecka. I kemi ha frivilliga laborationer anordnats h. t. fredagar, 
v. t. onsdagar 5—7 e. m. varannan vecka med R. III samt med kl. 5 onsd. 2,45—3,30 
e. m. varje vecka.

4. Den 9 okt. besbktes låroverket av H. H. Eforus, Biskopen m. m. D:r Hj. Danell.
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5. Antal lårotimmar i veckan for låsåmnena under hostterminen 1917.

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 22 24 ._ _ 24 0 Labor. i fysik, 2 avdelningar, var-
2
3

34
30

26
27

— — — 26 dera 2 t. varannan vecka.
2) Dårav frivillig franska 2 t. och— — ZZ friv. labor. i kemi 1 t.

4 27 28 I1) — — 29 3) 7 t. matematik, 1 t. fysik, 2 t. kemi,
5 34 312) — — 31 1 t. engelska.

R. I
L. I

10
10

113)
114) —

— 17
(17)

28
11

4) 6 t. latin, 5 t. matem.
6) 1 t. eng., 6 t. matem., 2 t. fysik,

2 t. kemi och 1 t. friv. lab. i fysik
R. II 10 125) — — 18 30 med hela avd. 2 t. varannan vecka.
L. II 7 li6) — — (18) 11 6) 6 t. latin, 4 t. matem., 1 t. fysik.

R. III 
L. III A

8
5

167)
78)

—
9°)

17
(17)

33
16

7) 2 t. eng., 6 t. matem., 4 t. fysik,
2 t. kemi och 1 t. friv. lab. i fysik, 
1 t. friv. lab. i kemi, båda labor.

L. III B 5 5ln) — m (17) 5 med hela avd. 2 t. varannan vecka.
R. IV 11 1511) — 16 31 8) 7 t. grekiska.

L. IVA 1 78) — 1012) (16) 17 9) 6 t. latin, 1 t. eng., 2 t. fysik.

L. IV B 5 513) — (10)12) (16) 5 u) 4 t. eng., 6 t. matem., 3 t. fysik,
Summa 219 236 1 19 68 324 2 t. kemi.

12) 6 t. latin, 2 t. eng., 2 t. fysik.
13) 5 t. matem.

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—5
Bergqvist och Herner, Bibliska be- 

råttelser, G. Testamentet......  1, 2
H. Anderson, Den kristna tros- o. 

sedelåran......... ........................ 1—3
Katekesen, Ostrands ed................ 4, 5
*E. Lonroth, Bibliska Gestalter ... 1-3

Klass o. ring

Herner, Israels historia.................. 4
(Lundin, Bilder ur kyrkans historia 6)
Gummerus—Rosenqvist—Johansson,

Lårobok i Kyrkohistoria .......... I—II
Lovgren-Levin, Kyrkohistoria...... III—IV 
Ahlberg, Religionhistorisk bversikt II—IV 
Erkki-Kailå, Kristlig Religionslara II—IV 
*Levin, Ur kyrkohistoriens kållor 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
Tegner, Fritiofs saga...................... 5
Snoilsky, Svenska bilder.............. 4
Lindvall, Låsebok.......................... 1—5

Klass o. ring

Rydberg, Vapensmeden .............. I
„ Den siste athenaren...... II

* Steffen, Islandsk och fornsvensk 
litteratur ..........................  I

Laurin, Dansk och norsk låsning II—IV
*Lundell och Noreen, Svensk vit- 

terhet ...................................... 1, II
*Steffen, Oversikt av svenska litte

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

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

Horatius och Catullus i urval av
Risberg......................................... III

Horatius, ed. Osterberg .............. IV
*Lindroth, Romerska antikviteter... III, IV 
‘‘Gav allin, Latinskt lexikon.

„ Latinskt skollexikon.
Salenius, Latinsk-svensk ordbok.

Grekiska.
Lbfstedt-Sillén, Grammatik..........  III—IV
Mellén och Lundquist, Grekisk lå- 5

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

Petersson, Grekisk låsebok ..........
Horn. Odys. ed. Knos ..................

III
IV

Tyska.
Calwagen-Nordgren, Elementar och 

låsebok..................................... 1—3
Hjorth, Grammatik..............  1—5, I—IV 
Hjorth, Ovningsbok till den Tyska

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

ningar och brev ..............  4, 5, 1—IV
Rodhe, talbvningar......................... I
Rodhe-Kroger, Låsebok.................. 4—5
Riehl, Burg Neideck...................... I, II
Heine, die Harzreise ...................... II

Polenz, Erzåhlungen ... ................. III
Lessing, Minna von Barnhelm, de 

tre forstå akterna .................. IV
*Liliencron, Zehn ausgewåhlte No

vellen.........................................  II, III
*Hjorth, Vermischte Lekture.......... IV
Goodwin, Skriftliga uppgifter for 

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

Engelska.
Hammarberg och Zetterstrbm, Gram

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

for realskolan...................... 5, I, II, III
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Klass o. ring-

Calwagen-Lindqvist, Oversåttnings- 
ovningar......  4, 5, I, II, R. III, R. IV

Behm, Låsebok .............................. III, IV
„ Anmårkn. och ordlista till 

ovanst...........................  III, IV
Werner, Engelske Sange och Recita

tioner. Michaelsen, Kopenhamn L. III, IV

Fr
Bodtker och Host, Lårobok i Fran

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

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

låra ......................................... III, IV
Edstrom, Lectures Frangaises 1 med 

ordlista..................................... III

Klass o. ring

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

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

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

bok. Skoluppl.

ca.
Edstrom, Lectures Frangaises II med 

ordlista..................................... IV
Wijkander, Recueil de Poésies fran- 

gaises. 2 uppl......................... IV
Phare, Plan et Guide de Paris. Pe- 

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

Historia.
Odhner-Westman, Lårobok i fåder- 

neslandets historia for realskolan 1—2
Grimberg, Sveriges, Norges och

Danmarks historia for realskolan 3—5 
Odhner-Hildebrand, Fåderneslan-

dets historia for gymnasiet..  II—IV 
Pallin-Boethius, Allmån historia for

realskolan .................................. 3—5
Pallin-Boéthius, Nyare tidens hist. II—IV 
Montelius och Hildebrand, Kultur

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 låsebok .......... 1, 2
Estlander, Allm. hist, i beråttelser 3—5
*Ekmark, Låsebok till svenska hi

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

Geografi.
Carlson, Skolgeografi, forrå kursen 1—5 *Fagerlund och Falk, Geografisk
Carlson och Fagerlund, Skolgeo- låsebok ...................................... 5

grafi, andra kursen .................. 1, II

Filosofisk propedevtik.
Larsson, Psykologi III—IV | Borelius-Stromberg, Logik ..........  III—IV

Matematik.
Berg, Råknelåra for de allm. låro- 

verken och flickskolor, omarbe- 
tad av Hagstrom .................. 1—5

Hedstrom och Rendahl, Algebra... I—II
Moller, Algebra..............................III—IV
Asperén, Geometri..........................  4—IV
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Klass o. ring

Hagstrom, Proportionslarans till-
låmpning på plangeometrien ... I—IV

Tham, Planimetri .......................... I—IV
Ericsson, Trigonometri.......... R. II, III, IV 
Josephson, Rymdgeometri......  R. III—IV 
Collin, Analytisk geometri... R. III, R. IV

Klass o. ring

Josephson, Funktionslåra for gym
nasiet.................................. R. III, R. IV

Logaritmtabeller av Lindman......  II—IV
*Hellgren, Metoder for losn. av

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

Biologi.
Bohlin, Hålsolåra .......................... 1
Bohlin, Zoologi .............................. 2—5
Almquist-Andersson, Lårobok i zo

ologi.........................................  II—IV

Bohlin, Lårobok i biologi for real-
skolan, II. Botanik .................. 1—5

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

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

Fysik.
Hellsten, Experimentell fysik och 

astronomi.................................. 4—5
Moll, Lårobok i fysik.......... R. I—R. IV
Moll, Lårobok i fysik, fbrkortad 

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

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

Kemi och Geologi.
Johansson och Magnusson, Kemi 

och geologi for realskolan. Håfte 
I—III.........................................

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

7. Med innevarande låsår har ingen ny lårobok infbrts.
bok kommer att inforas med nåsta låsår, år ånnu ej beståmt.

Huruvida någon ny låro-

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. Låsning ur 
Elisabet Lonroth, Bibliska gestalter. Kort oversikt av kyrkoåret jåmte kort fram- 
stållning av svenska kyrkans hogmåssogudstjånst. Valda psalmer. — Steen.

MODERSMÅLET, 5 t. Låsning av Lindwalls låsebok for forstå klassen jåmte repro- 
duktionsbvningar; sagoberåttande; ovningar att urskilja de viktigaste ordklasser- 
na och satsdelarna; råttskrivningsovningar. — h. t. Lindholm, v. t. Carlsson.

TYSKA, 6 t. Forstå avdelningen i elementarboken jåmte motsvarande delar av form- 
låran; tillåmpningsbvningar i anslutning till låroboken. — h. t. Lindholm, v. t. 
Steen.

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. — Armini.
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GEOGRAFI, 2 t. Vårldsdelar och våridshav 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; 
Finlands och Rysslands fysiska geografi. — Carlsson.

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

BIOLOGI, 2 t. Månniskokroppen; undersbkning av levande våxter; exkursioner 2 tim. 
— h. t. Sjogren, v. t. Eliasson.

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; form- och satslåra i forening med sats- 
analys; råttstavningsovningar. — Nilsson.

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

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. — h. t. Carlsson, v. t. Emmelin.

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

månna bråk addition, subtraktion och multiplikation. Metersystemet. Huvud
råkning. — h. t. Rosén, v. t. Sjogren.

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
produktionsovningar; smårre uppsatser, utarbetade på lårorummet; framsågning 
av inlårda diktér; form-, sats- och interpunktionslåra i forening med satsanalys; 
råttstavnings- och interpunktionsovningar. — Rosén.

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

2
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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. — h. t. Sjogren, v. t. Fahlstrom.

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. — 
Sjogren.

BIOLOGI, 2 t. Zoologi: fåglar och kallblodiga ryggradsdjur. Botanik: de hogre våx- 
ternas yttre organ, undersokning 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. — Wetterlundh.

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. 
Tolv uppsatser, dårav 6 på lårorummet. — Wetterlundh.

Åmnen for uppsatserna:
1. Gårdshunden Bianco (overs. fr. ty.). 2. Bondens dagspenning (repr.), 3. a) Den lognak- 
tige herdegossen (overs. fr. ty.), b) En egendomlig dueli (overs. fr. ty.). 4. Kon. 5. Torget 
i Vånersborg. 6. Hosten. 7. a) Vintern, b) Ett besok i en stad, c) Innehållet i en dikt. 9. 
Oknen Sahara. 10. Kopmannen och kameldrivaren (overs. fr. ty.). 11. Nilen. 12. —

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. — 
Wetterlundh.

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 historia 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. — Brieskorn.

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 
cch parallellogrammer: låran om cirkeln påborjad; ovningssatser. — Carlsson.
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BIOLOGI, 1 t. Zoologi: de ryggradslosa djuren. Botanik: våxtundersokning och våxt- 
beståmning, insamling av 50 våxter. Exkursioner 3 timmar. — 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 fbrsok utforts:

1. a) Bestamning av 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 undantrångda 
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 undantrångda 
våtskans vikt. 6. Lagen for kommunicerande karl. 7. Bestamning av vikten av 1 liter luft. 
8. Måtning av lungornas overtryck. 9. Boyles lag. 10. Håvstång slagen 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. — h. t. Nilsson. v. t. Carlsson.

Amnen for uppsatserna:
1 (i skolan). a) Ett forargligt misstag', b) Vad noje kan man hava av en båt om sommaren? 
c) Vår sista botaniska exkursion. 2 (i skolan). a) Vad skolpojkar samla. b) Beråtta vad du 
vet om lejonet. c) Hur jag lårde mig simma. 3 (hemma). Skeppet Ellida (efter Fritjofs saga). 
4 (i skolan). a) En sydamerikansk urskog. b) De sydamerikanska indianernas olika sått att jaga 
och fiska. c) Beskriv ett ovåder. 5 (i skolan). a) Beskriv en gård eller by på landet, b) Vad 
jag helst skulle vilja ha till julklapp. c) Fritjof hos Angantyr. 6 (i skolan). a) Napoleons tåg 
till Ryssland 1812. b) Fritiof kommer till Kung Ring, c) En skidfård i Vånersborgstrakten. 
7 (i skolan). a) Jesus infor sina domare, b) Huru jag tillbragte senaste fastlagslovet. c) En 
emigrant beråttar i brev till hemmet om sin Amerikaresa. d) Arbetet i en kolonitrådgård under 
våren, sommaren och hosten. 8 (i hemmet). Nordamerikanska inbordeskriget. 9. — 10. — 11.— 

TYSKA, 4 t. Rodhe-Kroger, Tysk låsebok slutlåst. Formlåran repeterad. Det vikti
gaste av syntaxen. 11 skriftliga oversåttningar till tyska eller reproduktioner, 
varav 7 utarbetade på låroverket. Talovningar och andra tillåmpningsovningar. 
— Nilsson.

ENGELSKA, 5 t. Elementarboken slutlåst; styckena 1—74 i Jespersen och Rodhes 
låsebok. Formlåran avslutad och repeterad. Av syntaxen artiklarna och verbet. 
Talovningar och andra tillåmpningsovningar. — h. t. Lindholm, v. t. Rosén.
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FRANSKA (valfriti) 2 t. Omkring- 40 sidor i Bodtker-Hosts lårobok med grammatik, 
uttalsovningar och tillåmpningsovningar. — h. t. Emmelin, v. t. Nilsson.

HISTORIA, 3 t. Sveriges historia i sammanhang med Danmarks och Norges från 1809 
till nårvarande tid. Kort repetion av forntidens och medeltidens historia. AI1- 
mån historia från 1648 till nårvarande tid. — Carlsson.

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 upplosning 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. — Rosén.

BIOLOGI, 2 t. Zoologi: repetition av djurriket. Botanik: fanerogamernas och krypto- 
gamernas systematik, våxtinsamling, exkursioner 10 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 laborationsbvningar dessutom. — 
Eliasson.

Forsbk enligt låroboken.

Forstå ringen.

Realgymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Bibellåsning: valda delar av Apostlagårningarna samt Paulus’ brev 

till filipperna. Kyrkohistoria: gamla tiden och medeltiden. — Steen.
MODERSMÅLET, 3 t. Litteraturhistoria: Steffen, till Reformationen, litteraturlåsning: 

Vapensmeden; stycken av Rydberg, Strindberg, Heidenstam, Lagerlbf, Frbding 
m. fl.; islåndska sagor och eddasånger samt valda stycken ur medeltidens sven
ska litteratur i anslutning till litteraturhistorien. Deklamation, foredrag och dis- 
positionsovningar. Elva uppsatser, dårav sex på låroverket. — Steen.

Åmnen for uppsatserna:
1 (i skoian). a) Aposteln Paulus; b) Hinduernas religiosa åskådningar; c) Sensommarens nojen 
och behag. — 2 (i hemmet). a) Vilket år båst: att bo i staden eller på landet? b) Ar Vå- 
nersborg vackert eller fult? — 3 (i skoian). a) Spartas och Athens statsskick; b) Om jord- 
bavningar och vulkaner; c) Mitterminslovet; d) Min ålsklingsforfattare. — 4 (i hemmet). a) 
Kristendomens seger i det romerska riket; b) En tysk u-båtskapten beråttar om sin senaste 
fård. — 5 (i skoian). a) Klosterlivets uppkomst och betydelse; b) Den grekiska frihetens un
dergang; c) Olika slag av berg; d) Familjen Solanacæ; e) Skildra en minnesfest, som du 
varit med om att fira; — 6 (i skoian). a) Kyrkofadern Augustinus; b) Vikingatiden; c) Re- 
dogor for innehållet i någon bok du låst; d) Vår skytteforening; e) En nordisk vinterdag. — 
7 (i hemmet). a) Fredslångtan; b) Orsakerna till germanernas seger over det romerska riket; 
c) Våra piikter mot djuren. — 8 (i skoian) a) Muhammedanismen; b) Karaktåristik av feodal- 
staten; c) Vårdet av Englands besittningar; d) En blick på stjårnhimmelen. e) Finland just 
nu; f) Det forstå fredsslutet. — 9 (i hemmet). a) Striden mellan kejsare och påve under me
deltiden; b) Våra viktigaste baljvåxter; c) Skogen och dess betydelse. — 10 (på låroverket) 
och 11 återstå.
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TYSKA, 2 t. Burg Neideck, c:a 40 sidor, Formlåra repeterad i samband med texten 
och syntaxen dessutom efter Hjorts ovningsbok. Talovningar och reproduk- 
tionsbvningar. Elva skriftliga oversattningar eller reproduktioner, dårav sju ut- 
arbetade på låroverket. — Nilsson.

ENGELSKA, 3 t., dårav 2 t. tillsammans med L. I. Jespersen-Rodhe, sid. 38—75. 
Låsning ex tempore och talovningar i anslutning hårtill. Hammarberg-Zetter- 
strom med tillåmpningsovningar i Calwagen-Lindqvist: verbets syntax. R. I dess
utom 1 t. Verbets syntax utfbrligare åvensom repetition av formlåran till ver
bet. Genomgång av under låsåret skrivna 6 hemstilar och 5 skolstilar. — h. t. 
Lindholm, n. t. Rosén.

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

GEOGRAFI, 2 t. Sammanfattande oversikt av den allmånna geografien, Storbritanni
ens och Irlands, Tyska rikets, Frankrikes samt Italiens geografi med sårskilt 
framhållande av befolknings- och samhållsforhållanden, nåringsliv, samfårdsmedel 
och kolonialvåsen. — Brieskorn.

MATEMATIK, 7 t. Algebra: De fyra råknesåtten i hela tal och bråk, digniteter och 
kvadratrbtter; 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; ovningssatser. — 11 uppsatser, varav 6 på lårover
ket. — Persson.

BIOLOGI, 1 t. De fanerogama våxternas systematik; insamling av 50 våxter; till ex- 
kursion har anvånts 2 tim. — Eliasson.

FYSIK, 3 t. Våtskors, gasers och fasta kroppars mekanik; kurs i elementår astronomi. 
Råkneuppgifter. — Persson.

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. — Steen. 
LATIN, 6 t. Ponténs låsebok. Formlåran och kasuslåran. — Ewerth.
TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Nilsson.
ENGELSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet utom den sårskilda timmen 

dår. — h. t. Lindholm, v. t. Rosén.
HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Brieskorn.
GEOGRAFI, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Brieskorn.
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, samtliga på låro
verket. — Sjogren.
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BIOLOGI, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Eliasson,
FYSIK, 2 t. Gemensamt med R. 1, — Persson.

Andra ringen.

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

och Paulus’ brev till Galaterna; i sammanhang med bibellåsningen en återblick 
på Israels religibsa utveckling, sårskilt profetismen. Kyrkohistoria: Nya tiden 
till § 57. Religionslåra: Skapelsen — frålsningen. Allmån religionshistoria. — 
Steen.

MODERSMÅLET, 2 t. Låsning av Den siste athenaren av Viktor Rydberg m. fl. styc
ken ur svenska litteraturen från senare tid. Låsning av valda stycken ur sven
ska litteraturen från nyare tidens bbrjan till Bellman; motsvarande partier i lit
teraturhistorien; bvningar i muntlig framstållning; elva uppsatser, dårav 6 på 
låroverket. — Emmelin.

Amnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Varfor anses en ny tid borja omkring år 1500? b) Boktryckerikonstens 
uppfinning och dess betydelse. c) Den trevligaste bok, jag låst, d) Flodernas betydelse. — 2. 
Olaus Petri som forfattare. — 3 (på låroverket). a) Jåmforelse mellan den luterska och den 
schweiziska reformationen, b) Den habsburgska familjemakten och dess betydelse. c) Karl V 
och reformationen, d) Varfor upphor icke vårldskriget ? e) Vårldskriget och de neutrala mak- 
terna. — 4. “Man måste tjuta med ulvarna“. — 5 (på låroverket). a) Jåmforelse mellan Luther 
och Kalvin såsom reformatorer, b) Jesuiterorden, c) Richelieus politik, d) Akerbruket i Kina, 
e) Musklernas byggnad och funktion, f) Bor vårterminen framflyttas? g) “Stark strom med egna 
vågor går genom havet.“ — 6 (å låroverket). a) Jåmviktspolitik under nyare tidens forstå tidevarv. 
b) Nyare tiders sjokrig. c) I vilken mån kan den sjålvågande bondens stållning anses gynnsammare 
ån andra samhållsklassers? d) “Många båckar små gora en stor å.“ — 7. Gustav Vasas betydelse 
for Sverige. — 8 (på låroverket). a) Om persernas religion, b) Lars Wivallius, skalden och 
åventyraren. c) Johan III och katolicismen, d) Orsakerna till de uppror, som forekommo under 
Gustav Vasas regering, e) Forenta staterna som exportland. f) Ångbildning och kondensation, 
g) Huru beståmmes luftens fuktighet? h) Blodets beståndsdelar och uppgift. i) Varfor studera 
vi fråmmande språk? — 9. Orsakerna tiil Sveriges deltagande i trettioåriga kriget. — 10 (på 
låroverket) och 11 återstå.

TYSKA 2 t. C:a 50 sidor i Burg-Neideck samt 20 sid. i Heines Harzreise, delvis ex- 
tempore. Extemporering av ungefår 30 sid. i Krambambuli und andere Ge- 
schichten. Repetition av grammatik genom oversåttning till tyska av valda 
stycken i Hjort och Heuman, tyska skrivovningar och brev, dels låxvis, dels 
extempore. Talovningar. Elva skriftliga arbeten, varav ett reproduktion — 7 
på låroverket. — Emmelin.

ENGELSKA, 3 t., dårav 2 tillsammans med L. II. Jespersen-Rodhe, styckena 147— 
158, 191—226, 292—319. Låsning extempore vid preparation av ny låxa. Tal
ovningar: anekdoter. Hammarberg-Zetterstrom med tillåmpningsovningar i Cal- 
wagen-Lindqvist: av syntaxen ordfoljden, artiklarna och adjektivet. R. II dess- 
utom 1 t. Av syntaxen substantivet med tillåmpningsovningar. Reproduktions- 
ovningar. Ovning i Lindgren och Wenstrbm-Harlock. Genomgång av under 
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låsåret skrivna 6 hemstilar och 5 skolstilar, av vilka 1 varit reproduktion. — 
Palmgren.

FRANSKA, 4 t. Av Ploetz-Lofvings elementarbok lektionerna 1—71, 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 Ploetz-Lbfving. Topografiska realia i anslutning till kartan over 
Paris. — Palmgren.

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

GEOGRAFI, 1 t. Forenta staterna, Kina, Japan, Italien, Osterrike-Ungern och Sverige 
såsom i foregående klass. — Carlsson.

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

BIOLOGI, 2 t. Månniskokroppens organ, våvnader och fysiologi; hålsolåra. — Sjogren. 
FYSIK, 2 t. Vårmelåran jåmte grunddragen av meteorologien; magnetismen och elek- 

trostatiken. Frivilliga laborationsovningar en dubbeltimme varannan vecka. — 
Persson.

Vid laborationsovningarna hava utfbrts foljande forsbk och beståmningar:
1. Bestamning av en termometers fixpunkter. 2. Justering av en termometer. 3. Undersok- 
ning av en vågs kanslighet. 4. Bestamning av eterångas maximitension. 5. Bestamning av 
kvicksilvers specifika vikt. 6. Bestamning av koksaltlosningars fryspunkt. 7. Bestamning av 
några vatskors utvidningskoefficienter med tillhjålp av en dilatometer. 8. Bestamning av lufts 
utvidningskoefficient med tillhjålp av en dilatometer. 9. Bestamning av måssings sp. varme. 
10. Bestamning av isens smaltvarme. 11. Bestamning av mekaniska vårmeekvivalenten.

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. — Emmelin.
LATIN, 6 t. Muller, de viris illustribus: Miltiades, Themistocles, Aristides, Pansanias, 

Cimon, Lysander, Alcibiades, Pelopidas, Camillus, Hannibal. Ovidius’ Metam.: 
Pyramus et Thisbe, Daedalus et learus, Midas et Bacchus, Philemon et Baucis, 
Narcissus, Quattuor ætates. Repetition av form- och kasuslåra: valda delar 
av syntaxen for bvrigt. Nio skriftliga oversåttningar, dårav fem på låroverket. 
Ar mini.

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Emmelin.
ENGELSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Palmgren.
FRANSKA, 4 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Palmgren.
HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Emmelin. 
GEOGRAFI, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Carlsson. 
MATEMATIK, 4 t. Låran om kvadratrotter avslutad; ekvationer av andra graden med 

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

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

Tredje ringen.

Realgymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Bibellåsning i sammanhang med oversikt over evangelierna och 

Jesu liv. Kyrkohistoria: nya tiden avslutad. Religionslåran avslutad. — Steen.
MODERSMÅLET, 3 t. Låsning av valda stycken ur svensk litteratur från 1763 till 

tiden omkring 1820 i sammanhang med motsvarande delar av litteraturhistorien; 
låsning av Goethes Faust samt av dansk och norsk litteratur. Foredrag, diskus
sions- och deklamationsovningar. Nio uppsatser, dårav fem på låroverket. — 
Brieskorn.

Åmnen for uppsatserna:
1 (på skolan). a) En kristens piikter mot overheten. b) Något om teater och drama under 
Gustaf III. c) Europa 1718. d) Hava vi fulit tillvaratagit våra naturtillgångar? e) Fredsutsik- 
terna. 2 (i hemmet). a) Ortodoxi och pietism. b) De fornåmsta veckningsbergen och deras 
oden, c) Analys av Kellgrens fornåmsta diktér. 3 (i hemmet). a) Polska frågan under 1700- 
talet. b) De fornåmsta kompositbrerna. c) Betydelsen av en ordnad lufttrafik i Sverige. 4 
(på skolan). a) Arbetarfrågan och kristendomen, b) Vem hade rått, Kellgren eller Thorild? 
c) Sverge och Turkiet i borjan av 1700-talet. d) Vindar och nederbbrd i heta zonen, e) Ro
tens byggnad och betydelse. f) Dynamomaskiner, g) Framstållning av lysgas. h) Striden for 
freden. — 5 (på skolan). a) Religionens betydelse for ett folk, b) Jåmfbrelse mellan den gu- 
stavianska och den sengustavianska diktningen. c) Frihetstidens forfattning. d) Nyttan av ma
tematikstudiet. e) Kan man forvårva sig en adel karaktår? — 6 (i hemmet). a) Orsakerna till 
det franska kungadomets fali 1792. b) Krigsfångars behandling i våra dagar. c) År det bnsk- 
vårt, att intresset for idrotten stårkes? — 7 (på skolan). a) De tre forstå evangelierna. b) 
Stagnelii fornåmsta diktér, c) Napoleon I:s betydelse i historien, d) Om oknar. e) Olika sått 
att beståmma Ijusets hastighet. f) Bladens betydelse for våxten. g) Vilka hinder ståller naturen 
for samfårdseln? h) Skildra dina intryck av ett besok på någon historisk mårklig plats! — 8. 
— 9. -

TYSKA, 2 t. Polenz: Erzåhlungen, avslutad; kursivlåsning. Grammatiken repeterad. 
Ovningar i oversåttning till tyska. Talovningar. 9 stilar, dårav 4 på lårover
ket. — Nilsson.

ENGELSKA, 2 t. Behm, Quite so, Oliver Twist. Kursivt slutet av Jespersen-Rodhe. 
Hammarberg-Zetterstrom med tillåmpningsovningar i Calwagen-Lindqvist: adjek
tivet, prepositioner, adverb, verbet; grammatik for ovrigt i anslutning till lås
årets stilar. Genomgång av under låsåret skrivna 4 skolstilar och 5 hemstilar, 
av vilka senare 1 varit uppsats. Talovningar. — Nilsson.

FRANSKA, 4 t. Ploetz-Lofvings elementarbok: lektionerna 72—75, 78, 79, 81, 86—91: 
de franska styckena och några av de svenska. Edstroms språklåra: det åter- 
stående av formlåran jåmte det viktigaste av syntaxen. Uttalsstudier på några 
texter, uppspelade på grafofon. Edstrom, Lectures Frangaises I, sid. 1—18 



17

49—85. Låsning- extempore vid preparation av ny låxa. Talovningar i form 
av memorering och uppspelning med fordelta roller av styckena 8, 17 och 25 
i “Låseboken" i Ploetz. — Palmgren.

HISTORIA, 3 t. Faderneslandets 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 PROPEDEVT1K, 1 t. Logiken. — 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. Jåmfbrande framstållning av djurrikets organografi och embryologi; de 
viktigaste paleontologiska typerna; det viktigaste av den allmånna botaniken. 
— 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 utfbrts fbljande fbrsbk och beståmningar: 
M

1) Bestamning av M. H. 2) D:o av py 3) D:o av tangentbussolens reduktionsfaktor medels knall- 
gasvoltameter. 4) Galvanoplastik. 5) Provning av Faradays elektrolytiska lag. 6) D:o av elek
tromotoriska kraften. 7) En glodlampas effekt. 8) Temperaturkoefficienten for koppar. 9) Kon
stanten for Joules lag. 10) Olika trådars motstånd medels Wheatstones brygga. 11) Undersok- 
ning av grenledningsmotstånd. 12) Ljudets hastighet i trå. 13) Ljudets hastighet i luft. 14) 
Buktiga speglars fokaldistans. 15) Provning av brytningslagen. 16) Bestamning av linsers fokal- 
vidd.

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

Under de syntetiska laborationsovningarne ha framstållts jårnforeningar: basiskt ferrokarbonat, 
ferroacetat, ferro- och ferrihydrat, ferro- och ferriklorid, ferro- och ferrisulfat, ferrosilikat, ferro- 
och ferrifosfat, berliner- och turnbullsblått, kalium-ferrosulfat, kalium- och ammoniumjårn, alun.

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—27; Cicero: l:a tal. mot Ca- 

tilina; Ovidius: Phaéton; Catullus: 270 verser. Grammatik i samband med text- 
låsningen och skrivningarna. Metrik, mytologi och antikviteter, i den mån det 
kråvts for textlåsningen. 15 skriftliga oversåttningar från latin, dårav 8 på låro
verket. — Ewerth.

GREKISKA, 7 t. Peterssons låsebok, st. 1—30; Mellén och Lundquist, Grekisk låse
bok, sid. 1—14; Formlåran: det viktigaste. Syntax: behovliga delar meddelade 
muntligt och med hånvisningar till låseboken. — Ewerth.

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med real gymnasiet. — Nilsson.

3
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ENGELSKA, 2 t., dårav 1 gemensamt. Behm, Gordon Quite so, Three Men in a Boat. 
Werner, 10 sånger. Låsning ex tempore: valda stycken i Behm. Talovningar: 
anekdoter. Icke-grekerna dessutom 1 t. Behm, slutet av Oliver Twist, Lispeth, 
The Heathen. Låsning ex tempore. Talovningar. — Nilsson.

FRANSKA, 4 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Palmgren.
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. — Fahlstrom.

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

Fahlstrom.

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. 
Dispositionsovningar. Kort oversikt over språkets utveckling. 7 uppsatser, 
dårav 4 på låroverket. — Brieskorn.

Amnen for uppsatserna:
1 (på skoian). a) Krigets och fredens inflytande på ett folks moral, b) Vilka forfattare åro 
intressantast: gustavianerna eller nyromantikerna? c) Karl Johan som kronprins och som ko- 
nung. d) Jordbrukets betydelse for vår sjålvståndighet. e) Fredslångtan. 2 (i hemmet). a) 
Jåmforelse mellan Geijer och Tegner, b) Europa 1848. c) Karaktåristik av de olika månnisko- 
raserna. 3 (i hemmet). a) De kristologiska lårostriderna i katolska kyrkan. b) Frankrike som 
republik, c) Idealistisk och materialistisk vårldsåskådning. 4 (på skoian). a) Almqvists ntveckling. 
b) Amerika som stormakt. c) Små nationers insats i våridshistorien, d) Jordens klimatzoner. 
e) Den fria fallrorelsen. f) Belysningsproblemet i krigstider, g) Svamparnas betydelse i natu
rens hushållning. h) Den billiga forstroelselitteraturen. 5 (på skoian). a) Reformation och mot- 
reformation i England, b) Liberalismen i den svenska litteraturen vid 1800-talets mitt. c) Vår 
inre politik 1840—66. d) Betydelsen av Rysslands nederlag, e) Skall hatet hånanefter råda 
mellan folken? 6 (i hemmet). a) Bolsjevikerna som fredsbefråmjare. b) Tragiken i kung Fjalar. 
c) Forhållandet mellan konung och riksdag under 1800-talet. 7 (på skoian). a) Svenska kyrkans 
organisation, b) Strindbergs forfattareskap. c) Något om Horatii odediktning. d) Englands 
och Frankrikes tåvlan som kolonialmakter. e) Arrhenii dissociationsteori, f) Andningsprocessen. 
g) Minnets och fantasiens betydelse for en skolyngling. h) Folkbildningsstråvandena i våra dagar. 

TYSKA, 2 t. Lessing: Minna v. Barnhelm, de tre forstå akterna. Extemporerad lås
ning. Rep. av grammatiken. 4 skol- och 3 hemstilar. Talovningar och andra 
tillåmpningsovningar. — Ewerth.

ENGELSKA, 4 t. Behm, styckena Oliver Twist, Lispeth och The Indian Mutiny. 
Talovningar i anslutning till den sistnåmnda texten. Werner, styckena ur 
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Shakespeare. Metrik. Bjbrkman, William Shakespeare (delvis). Låsning ex- 
tempore: valda stycken i Behm. Grammatiken repeterad. Repetition av realia 
i anslutning till kartan over London. Genomgång av under låsåret skrivna 3 
skolstilar och 4 hemstilar, av vilka senare 1 varit uppsats. — Palmgren.

FRANSKA, 4 t. Edstrom, Lectures II, sid. 1—24, 35—62, 94—134. Wijkander, 19 
sidor med grafofon till le Chéne, Marseljåsen och l’Epave. Utanlåsning och 
deklamation. Låsning extempore: valda stycken i Lectures II. Talovning i an- 
slutning till några fabler av La Fontaine. Grammatik i anslutning till texten. 
Repetition av topografiska realia i anslutning till kartan over Paris. — Palmgren.

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

FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Psykologien, kånslo- och viljelivet, samt logik. — 
Emmelin.

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

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. — Martin.

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 i. Livius XXIII: 15—37; Cicero, Cato Maior, § 1—38; Horatius, Carm. I 

1—11; 13—15; 19—22, 24, 27, 30, 32, 34, 37, 38, III 30, Epod. 2; repetition 
av kursen. Antikviteter och mytologi i samband med textlåsningen. Gramma
tik. Kursiv låsning i Curtius, Justinus och Plinius d. y. Tolv bversåttningar 
till svenska, dårav sju på låroverket. — Armini.

GREKISKA, 7 tim. Xen. Anab. I 7, 8, 10; II 1, 5; Platons Kriton; Homeros Odys- 
seia, sång 6, samt repetition. Formlåran avslutad och repeterad; viktigare 
delar av syntaxen. Någon extemporerad låsning i Apostlagårningar. — Armini. 

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Ewerth.
ENGELSKA, 2 t. Behm, sid. 54—61, 109—122. Werner, några av styckena ur Shake

speare. Metrik. Låsning ex tempore i Behm och Werner. Talovningar: anek
doter. Topografiska realia i anslutning till kartan over London. — Palmgren.

FRANSKA, 4 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Palmgren. 
HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Brieskorn. 
FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 11. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Emmelin. 
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MATEMATIK, 5 t. Aritmetiska och geometriska serier avslutade; sammansatt ranta;
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. — Persson.

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. — Edstrom.

10. Undervisningen i teckning.
Larobocker och undervisningsmateriel.

“Lårobok i geometrisk konstruktion for de allm. Iåroverken“ 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 fbremål av glas, porslin, 
terracotta och lera, jårn och trå; husgerådssaker och verktyg; uppstoppade fåglar; 
pressade våxter.

Ovningskurser.

Realskolan.
Klass 1, 1 t. Frihandsteckning: inledande ovningar; konturteckning av enkla foremål 

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

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

skuggning; fårgbehandling med akvarellfårger; blomstudier. — Linearritning: 
grunderna av projektionslåran med tillåmpningar; ovningar i ytutbredning.

Ring II, 2 t. Frihandsteckning: perspektivisk teckning samt skuggning efter enskilda 
foremål eller mindre grupper av sådana; teckning och skuggning med svartkrita 
och kol efter uppstoppade djur och gipser; fårgbehandling med akvarellfårger 
och pastellkritor; pennteckning i tusch. Linearritning; ovningar i ytutbredning 
samt uppritning 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; — Linearritning: kortfattad oversikt av skugglårans grunder i sam
manhang med några enkla rit- och laveringsovningar; fria tillåmpningsmodeller.

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 II har dessutom utfbrts ritningar till undervisningen i biologi.

Frivillig teckning
har ågt rum tre timmar i veckan. Antalet dåri deltagande lårjungar utgjorde under 
hostterminen 29 och under vårterminen 29. Linder den frivilliga teckningen hava lår- 
jungarna sysselsatts som under de obligatoriska teckningstimmarna. — Edstrom.

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

Sångklass 1 (lårjungar i klass 1). Tisd. 8,55—9,40 och lord. 9,50—10,35. Elementar- 
sång: allmån musikteori, tonbildnings-, tontråffnings- och taktovningar. Kor- 
sång: stycken ur “Sångkurs for skoian" av Anna Bergstrom, koraler.

Sångklass 2 (lårjungar i klass 2). Onsd. 8,55—9,40 och torsd. 12,55—1,40. Elementar- 
sång: lika med sångklass 1. Korsång: stycken ur “Ny normalsångbok" av E. 
Akerberg m. fl., koraler.

Sångklass 3 (lårjungar i kl. 3, 4 och 5). Tisd., torsd. och lord. 2,45—3,so. Elementar- 
sång: se sångklass 1. Korsång: Unisona sånger ur A. Tegnérs “Sjung sven
ska folk“ samt fyrståmmiga sånger ur “Sv. skolkvartetten", samlingar 1 och 2. 
Denna sångklass har ovats på två avdelningar, dels var for sig, dels gemen
samt, varvid timantalet dock ej overstigit 2 i veckan for resp. avdelningar.
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Sångklass 4 (lårjungar i ring I, II, III, IV). Onsd. 2,45 samt varannan vecka torsd. 2,45 
kbrovning tillsammans med sångklass 3.

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

B) Instrumentalmusik
har ovats tisd. 5—7,so och fred. 5—7,45. Undervisning har meddelats i orgel-, violin-, 
piano- och cellospelning. Bland arbeten, som anvånts, må nåmnas: Lunds orgelharmo- 
niumskola, Lagergrens orgelskola, Hennings violinskola, Etuder av Kayser, Hirsch s 
violinbibliotek, Klassische Stiicke fur Violin (Edition Peters), Bocklets och Wolfardts 
pianoskolor, Czernys etuder, Sonatiner av Clementi m. fl. Vid samspelning ha inovats 
stycken for flerståmmiga violiner, cello, piano och orgelharmonium m. m.

12. Redogbrelse 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. 

Fbrdelningen på de olika avdelningarna har skett klassvis. Någon sårskild svag- 
avdelning har icke funnits. Kroppsligen svagare lårjungar hava enligt skollåka- 
rens anvisningar i en del enstaka fail befriats från vissa starkare rbrelser.

2. Ovningarna togo under hbstterminen sin borjan for klasserna 1—5 den 31 augusti 
och for de ovriga den 10 september och avslutades den 20 december. Under 
vårterminen bbrjade ovningarna den 12 januari och åro avsedda att avslutas den 
7 juni.

3. Ovningarna hava varit instållda under hostterminen 3 dagar och under vårtermi
nen 6 dagar. Orsaken hårtill har varit, att ovningarna under såvål host- som 
vårterminens forstå månad på grund av att gymnastiklokal ej under denna tid 
disponerades, måst bedrivas utomhus och att våderleken under ovannåmnda dagar 
lagt hinder i vågen for bvningarnas bedrivande i det fria.

4. Ovningarnas inflytande på lårjungarnas kroppsutveckling och hålsotillstånd synes 
hava varit gott.

5. Låroverket disponerar icke någon egen gymnastiklokal sedan gymnastikbyggnaden 
nedbrann den 5 januari 1917. Ovningarna hava dårfor ågt rum i hårvarande folk
skolas gymnastiklokal, sedan densamma blev fårdig i borjan av oktober, dock med 
undantag av tiden 7 januari—15 februari, då lokalen ej uppvårmdes.

Givetvis har avsaknaden av egen gymnastiklokal varit till men for bvningarnas 
bedrivande, dels emedan den tillfålliga lokalen ligger omkring 10 minuters våg 
från låroverket, på grund varav lektionerna måst inknappas med denna tid, dels 
emedan lokalen ej varit uppvårmd under en del av vintern och alltså ej kunnat 
begagnas under denna tid. Det vore dårfor synnerligen bnskvårt, att låroverket 
med det snaraste åter erhblle en egen gymnastiklokal.

2) Lek och idrott.
1. Under den tid, då enligt ovan gymnastiklokal ej disponerades, utbyttes gym
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nastik- och fåktlektionerna mot idrottsovningar och lek utomhus, varvid under 
vintern huvudsakligen idkades skid- och skridskoåkning.

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

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 dagovningarna. 
Sårskilda skolbad hava icke varit anordnade.

3) Skjututbildningen.
a) Ovningarna togo sin borjan den 23 augusti och avslutades den 8 september.
b) Samtliga ovningar hava medhunnits.
d) Ovningarna hava letts av undertecknad.
e) Som bitråde åt ledaren hava varit kommenderade 1 officer (fånrik) och 4 under- 

officerare (1 fanjunkare och 3 sergeanter).
f) Ovningarna inspekterades den 6 och 7 september av majoren vid Kungl. Våstgota 

regemente H. Tham.
g) Ovningarna hava med intresse omfattats av eleverna.

Resultatet av desamma har varit gott, i det att samtliga deltagare uppfyllt for- 
dringarna for respektive avdelningar.

Deras inverkan på ungdomen synes hava varit god, och de torde hava sitt givna 
vårde som forberedelse for vårnpliktsutbildningen.

Vånersborg den 31 mårs 1918.
Hj. Elfman.

Gymnast! klarare.
Kapten; ledare av ovningarna.
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Timplan i låsåmnena och teckning for ringarna I—IV 
29 augusti—8 september.

Åmnen
Realgymnasiet Latingymnasiet

I II III IV I II III IV

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

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

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.—2 mårs med 1 timme i veckan. Ledighet från den ovriga 
undervisningen meddelades dessa lårjungar hela dagen den 2 mårs, varjåmte de erhollo 
frihet från hemarbete till den 4 mårs.
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B. Lårarna.

16. Redegørelse for lårarnas tjånsteåligganden under hostterminen 1917.

Rektor A. Emmelin, Fil. D.
Modersmålet i II................... 2 t.
Tyska i II..............................  2 „
Franska i 5 ........................... 2 „
Historia i II........................... 3 „
Fil. proped. i IV.................. 1 „

„ i HI...... . 1 „ = 11 t.
Svenska skripta i II.
Tyska „ i IL

Lektor J. F. Palmgren, Fil. D.
Engelska i R. IV ................  4 t.

„ > L. IV ................ 2 „
„ i II ........................ 2 „
„ i R. II .................... 1 „

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

Engelska skripta i R. IV och R. II.
Klassforeståndare i IL

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

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

„ i IH ....................... 3 „
>> il ..........................  3 „
„ i4........................... 3 „

Geografi i I.............. ...........  2 „ = 20 t.
Svenska skripta i IV och III.

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

„ i IH........................... 2 „
» i I ........................... 1 »
» i 3 ........................... 2 „
» i 4 ..................... ... 1 „

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

Kemi i R. III ........................ 2 t.
„ i R- II ........................  2 „
„ i R- I............................ 2 „
j? i 5 ............................... 2 ,,

Friv. labor. i kemi i R. III... 1 „
„ „ „ i 5 ..... 1 „ 19 t.
Forestår biologiska och kemiska insti- 

tutionerna.

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

i III ...................  2 „
„ i II .................... 2 „
„ il .................... 2 „
„ i 5 .................... 2 „
„ il ....................  3 „

Modersmålet i I .................. 3 „ ig t.
Svenska skripta i I.
Morgonbon 3 dagar i veckan och 1 skol- 

gudstjånst.
Klassforeståndare i III.

Lektor P. G. Persson, Fil. D.
Matematik i R. II ................ 6 t.

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

„ i R. II ...................... 2 „
„ i I ............................... 2 „
„ i R. I........................... 1 „

Friv. labor. i fysik i R. II... 1 „ _ 211.
Matem. skripta i R. II och R. I.
Forestår fysiska institutionen.

Klassforeståndare i I.

Lektor 77. Armini, Fil. D.
Latin i L. IV ...................... 6 t.

„ i L. II ...................... 6 ,,

4



26

Grekiska i L. IV.................. 7 t.
Historia i 1...............  2 „ — 211.

Latinska skripta i L. IV och L. II. 
Klassforeståndare i L. IV.

Adjunkt K. Ewerth, Fil. K.
Latin i L. 111 ...................... 6 t.

„ i L. I.......................... 6 tt
Grekiska i L. III.................. 7 „
Tyska i IV ..............  2 „ _. 21 t.

Latinska skripta i L. III.
Tyska „ i IV.

Matem. skripta i R. IV och R. III. 
Fysikal. „ ,, „ ,, ,,
Rektors skrivbitråde.

Klassforeståndare i R. IV.

Adjunkt K. A. Rosén, Fil. K.
Modersmålet i 3.................. 6 t.
Tyska i 3.............................. 6 „
Matematik i 5 ...................... 4 „

i 2...................... 5

Adjunkt G. Wetterlundh, Fil. K., V. D. M.
Kristendom i 4 .................. 2 t.

„ i 3 .................. 3 „

Modersmålet i 4 .................. 4 „
Tyska i 4.......  4 „
Engelska i 4.......................... 5 „
Historia i 3 ........................ 3 „ _ 241.

Svenska skripta i 4.
Tyska „ i 4.
Morgonbon 3 dagar i veckan och 1 

skolgudstjånst.
Klassforeståndare i 4.

Adjunkt K. J. F. Sjogren, Fil. K.
Geografi i 3 ..................... 2 t.
Matematik i L. 1................... 5 „

„ i 3..................... 5 f,
Biologi i II ...........................  2 „

„ i 3 .......................... 2 „
„ i 2 ...........................  2 „
„ i 1 ................  2 „ 201.

Matem. i skripta i L. I.
Klassforeståndare i 3.

Adjunkt D. L. H. Martin, Fil. L.
Matematik i R. IV ............... 6 t.

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

„ i R- III .....................  4 „
„ i L. II......................... 1 „

Friv. lab. i fysik i R. III ... 1 „ _ 211.

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

„ i L. III ............. 4 „
i L. II ..............  4 „

Fysik i L. III ...................... 2 „
„ i 5 .. .....................  1 ,,
„ i 4 ............................. 2 „

Labor. i fysik i 4 ............. 1 „ ~~ 191.
Matem. skripta i L. IV, L. III och L. II.

Adjunkt C. B. V. Nilsson, Fil. K.
Modersmålet i 5................... 3 t.

„ i 2................... 5 „
Tyska i III .......................... 2 t.

„ il .............................. 2 „
„ i 5.............................. 4 „
„ i 2...................  6 „ 221.
Svenska skripta i 5.
Tyska „ i III, I och 5.

Klassforeståndare i 5.

Adjunkt P. S. Carlsson, Fil. K.
Historia i 5.......................... 3 t.

„ i 2.......................... 3 „
Geografi i II........................... 1 ,,

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

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

Matematik i 4...................... 5 „ _ 20 t.
Klassforeståndare i 2.
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Vik. adjunkt K. H. W. Lindholm, Fil. M.
Modersmålet i 1 .................. 5 t.
Tyska i 1.............................. 6 „
Engelska i R. III .................. 2 „

„ i L. III................... 2 „
„ i 1........................... 2 „
„ i R. I ...................  1 „

Teckningslårare Å. Kr. Edstrom: 
Teckning .......................... 19 t.
Vålskrivning ...................... 5 „ - 241.

Musiklårare E. N. Ullman: 
Musikens teori och sång ... 8 t. 
Instrumentalmusik ..............  7 „ 15

i 5 ...........  5 „ 23 t.
Engelska skripta i R. III och R. I.

Klassforeståndare i 1.

Gymnastiklårare A. Hj. Elfman: 
Pedagogisk gymnastik......  12 t. 
Fåktning.....................  4 „ = 16 t

Anm. Sedan en adjunktstjånst vid låroverket indragits från och med den 1 januari 
1918, hava fbljande foråndringar i arbetets fordelning for innevarande vårtermin måst 
vidtagas;

Emmelin; Historia i 2 ..........
Eliasson: Biologi i 1 ..........
Steen: Tyska i 1..............
Sjogren: Matematik i 2 ......

„ il ......
Rose'n: Engelska i I...........

„ i R. I ...
„ i 5...........

Engelska skripta
Klassforeståndare

Fahlstrom: Geografi i 3 ......
Nilsson: Engelska i R. III...

„ i L. III...
Franska i 5 ......

Engelska skripta
Klassforeståndare i 2.

Carlsson: Modersmålet i 5... 3 t. (i st f historia j 2..........  3 t) = 25 t
,, i 1... 5 t.

Svenska skripta i 5.
Klassforeståndare i 1.

3 t. (i st. f. franska i 5) = 12 t.
2 t = 21 t.
6 t. = 22 t.
5 t. 1 i st. f. geografi i 3......... 2 t.)
4 t. ( och biologi il ............ 2 t.j 25 t.
2 t.i .’ i st. f. matematik i 2........ 5 t.l Q/1
5 £ och „ i 1........ 4tJ = 24
i R. I.
i 5.
2 t = 21 t.
2 t. (2 । ! i st. f. modersmålet i 5......  3 t.l _
2 | med skripta. j
i R. III.

17. Tjanstledighet har åtnjutits:
av rektor N. A. F. Emmelin från den 20 juni t. o. m. 31 juli for enskilda angelå- 

genheter:
av gymnastiklårare A. Hj. Elfman från den 10 september t. o. m. den 11 oktober 

for militår kommendering;
av adjunkten E. O. Holmqvist från den 1 oktober till hostterminens slut for tjånst- 

goring som e. o. lektor vid realskolan och kommunala gymnasiet i Uddevalla.

18. Forordnade hava varit:
adjunkt D. L. H. Martin från den 20 juni t. o. m. den 31 juli som vik. rektor;
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gymnastikdirektor A. W. Nilsson från den 10 september t. o. m. den 11 oktober 
som vik. for gymnastiklårare Elfman;

fil. mag. K. H. W. Lindholm från borjan av hbstterminen t. o. m. den 30 sept. 
som vik. å ledig adjunktstjånst samt dårefter och till hostterminens slut som vik. for 
adjunkt Holmqvist.

Tillagg till forrå årsredogorelsen:
Forordnade hava varit:
adjunkten vid Ostra Realskolan i Goteborg F. P. E. Mannfelt från den 1 juni tiil 

vårterminens slut som vik. å efter honom ledig adjunktstjånst.

19. Sedan den 1 maj 1917 hava nedanstående lårare avgått från låroverket:
adjunkten i engelska och franska, Fil. Kand. F. P. E. Mannfelt, som sedan den 1 

juni 1917 år adjunkt vid Ostra Realskolan i Goteborg.
adjunkten i modersmålet, tyska och engelska E. O. Holmqvist, vårs tjånst genom 

nådigt beslut av den 23 november 1917 overflyttades till Hdgre Reallåroverket å Oster- 
malm i Stockholm från den 1 januari 1918.

lektorn i matematik och fysik P. G. Persson, som forordnats att från den 1 juli 
1918 bestrida rektorsbefattningen vid hdgre allmånna låroverket i Ystad.

Till låroverket hava befordrats:
adjunkten vid hogre allmånna låroverket i Hålsingborg H. Armini fr. o. m. den 1 

juli 1917 till den genom lektor C. Lindstens forordnande som rektor lediga lektorstjån- 
sten i latin och grekiska.

fil. licentiaten E. O. Holmqvist, som den 28 september 1917 utnåmnts att från den 
1 oktober 1917 vara adjunkt i modersmålet, tyska och engelska (tjånsten ledig efter 
adjunkt Mannfelt).

De nyutnåmnda lårarna hava om sig låmnat foljande biografiska uppgifter:
Harry Armini ar fodd i Orgryte, Goteborgs och Bohus lan, den 9 januari 1885. Foraldrar: 

Vaktmåstaren Herman Andersson och hans hustru Anna Maria Johansson. Avlade mogenhetsexamen vid 
hogre latinlaroverket i Goteborg den 29 maj 1906. Inskrevs som student vid Goteborgs Hogskola hosten 
1906; avlade dår filosofie kandidatex. den 4 juni 1910, filosofisk åmbetsex. den 31 maj 1912 och filosofie 
licentiatex. den 15 sept. 1915; disputerade for doktorsgraden den 12 sept. 1916 och promoverades till fi
losofie doktor den 16 i samma månad. Genomgick provårskurs vid Hogre latinlaroverket i Goteborg 
låsåret 1914—1915. Tjånstgjorde som vik. lårare vid Goteborgs hogre samskola hostterminen 1909, som 
lårare vid Mariannelunds praktiska skola vårterminen 1911 —sommaren 1912, som vik. adjunkt vid Hogre 
allm. låroverket i Gavle låsåren 1912 — 14 och som e. o. lektor vid Uddevalla kommunala gymnasium lås
året 1915—16. Utnåmndes till adjunkt i latin och modersmålet vid Hogre allm. låroverket i Hålsingborg 
den 1 oktober 1915 och till lektor i latin och grekiska vid Hogre allm. låroverket i Vånersborg den 29 
juni 1917. Har deltagit i Goteborgs hogskolas kurs i Rom mårs—juni 1909 samt i en av Kungl. Låro- 
verksoverstyrelsen anordnad kurs for modersmålslårare på Nåås aug. 1916.

Gift den 23 okt. 1916 med Ida Vilhelmina Karlsson, fodd den 25 november 1891 i Orgryte, dotter av 
handelsbitrådet Johan I. Karlsson och hans hustru Anna Charlotta Carlsson. Barn: Nils Olov Harry, fodd 
den 14 oktober 1916, och Rut Anna Maria, fodd den 5 januari 1918.

Skrifter: Nyforvårfvade latinska inskrifter 8—16 (Goteborgs hogsk. årsskr. 1910. 1, s. 101—104); 
De tribus sepulcralibus militum Romanorum inscriptionibus (Eranos XII, s. 189—194); Ad syntaxin epi- 
graphicam (Eranos XIV, s. 59—62); Sepulcralia latina. Commentatio academica. Goteborg 1916; Romersk 
gravpoesi (Ver sacrum 1917. s. 97—116); Ad carmina lat. epigr. Engstr. adnotationes (under tryckning 
ibm); dessutom en hel del smårre uppsatser och recensioner i Eranos och Svensk humanistisk tidskrift 
samt artiklar i tidningar.
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Resor: Till Italien såsom deltagare i Goteborgs hogskolas kurs i Rom mårs—juni 1909. Till Tysk
land, Osterrike och Italien såsom Hvitfeldtsk stipendiat for topografiska och arkeologiska studier juni— 
augusti 1914.

Erik Ossian Holmqvist, fodd den 30 juli 1887 i Jemshog (Blek. 1.); foråldrar: kontraktspro
sten N. P. Holmqvist och Maria Holmqvist, f. Pettersson; inskrevs vid Kristianstads h. allm. låroverk host
terminen 1898; mogenhetsexamen dår den 14 juni 1905; inskrevs som student vid Lunds universitet den 
24 oktober 1905; filosofie kandidatexamen den 30 januari 1909; efterprovning till fil. kand.-examen den 
30 oktober 1909; forhor i Antropologi och Logik den 31 januari 1911; filosofie licentiatexamen (engelska) 
den 16 september 1912; efterprovning till fil. lic.-examen (tyska) den 15 september 1916; provår i Lund 
i modersmålet, tyska och engelska låsåret 1915 — 1916; lårare vid Osby hogre samskola låsåren 1913 —1914 
och 1914—1915; e. o. lektor vid Uddevalla kommunala gymnasium låsåret 1917—1918; utnåmnd till ad
junkt vid Vånersborgs hogre allmånna låroverk den 28 september 1917; till adjunkt vid hogre Reallåro- 
verket å Ostermalm den 27 november 1917.

Foretagit resor for språkstudier till England sommaren 1908 och Tyskland sommaren 1913.
Gift den 12 augusti 1917 med Eva Landberg, dotter till framlidne bruksforvaltare C. M. Landberg 

och hans maka, fodd Dahlberg.

20. Den 1 maj detta år var en lektorstjånst vid låroverket ledig (genom lektor P. 
G. Perssons forordnande såsom rektor).

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

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

Hos t t e m i n e n i V å r t e r mine n
Narvarande larjungar

Från- 
va-

Narvarande larjungar
Från-

va-Klasser Gymnasiet Klasser Gymnasiet

och Real-
Real
linjen

Latinlinjen S:ma 
nar-

rande 
lår- och Real-

Real
linjen

Latinlinjen S:ma 
nar-

rande 
lår-

ringar skolan utan ! med 
gre- gre
kiska kiska

va- 
rande

jung- 
ar

ringar skolan utan med
gre- gre
kiska kiska

va- 
rande

jung- 
ar

1 22 __ __ — 22 — 1 20 __ __ _ 20 __
2 34 — — — 34 — 2 34 — — — 34 —
3 30 — — — 30 — 3 28 — — — 28 —
4 27 — — — 27 — 4 29 — — — 29 —
5 
A

34 — — — 34 — 5 
r

33 — — — 33 —

I — 10 10 — 20 —
0
I — 9 10 — 19 __

II — 10 7 — 17 1 II — 10 8 — 18 —
III — 8 5 5 18 — III — 8 5 5 18 —
IV — 11 5 1 17 — IV — 9 5 1 15 —

Summa 147 39 27 6 219 1 Summa 144 36 28 6 214 —
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23. Redogorelse for dem, som blivit inskrivna vid låroverket kalenderåret 1917.

1 2 3 | 4 5 1 6 7 II 8 I 9 | 10 i 11 l| 12 1 13 I 14 1 15 16

Nårmast fore inskrivningen 
åtnjuten undervisningen

Inskrivna i

Realskolan ! Realgymnasiet Latingymnasiet
1.

Summa

1 2 [ 3 4 1 5 6 | I | II HI | IV 1 I II III IV

1616Folkskola ..........................
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

5

21
x) från
2
3 ) 

)

klass 3.
„ 4.

ring IL

1 1

1

2

21) 22) P) 5

1

1

1

3 2

5 1 3

1

16

1

2

7'— 1 4 41

24. —

25. —

26. —
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27. Antal i teckning, musik, gymnastik och fåktning deltagande lårjungar 
hostterminen 1917.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Antal
Teckning Musik Gymnastik och 

fåktning

Klasser och ringar
nårva
rande

Antal lårjungar, som 
deltagit i

Antal lårjungar, som 
undervisats i

Antal lårjungar, som 
deltagit i

lår
jungar

obligato
risk

friv. och 
dårjåmte 
obligato

risk

endast 
frivillig

musikens 
teori och 

sang

instru
mental
musik

gymnastik fåktning

1 22 22 7 — 22 2 22 —
2 34 34 6 — 22 7 33 —
3 30 30 9 — 23 7 29 —
4 27 TI 7 — 16 9 27 —
5 34 23 — — 11 9 32 —
6 — — — — — — — —
I 20 20 — — 3 3 19 19
II 17 17 1 — 8 8 16 16
III 18 13 — — 6 2 14 13
IV 17 15 — — 11 2 16 —

Realskolan .......... 147 136 29 — 94 34 143 —
Realgymnasiet ... 39 38 1 — 18 8 35 25
Latingymnasiet A. 6 — — — 2 1 6 5

B. 27 27 — — 8 6 24 18
Summa 219 201 30 — 122 49 208 48
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Antal i frivillig undervisning i låsåmnena deltagande lårjungar.

13 av de lårjungar i klass 5, som deltaga i den frivilliga undervisningen i franska, ha begagnat sig av

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Klasser och ringar

Hostterminen 1917 Vårterminen 1918

Frivillig 
franska

Frivilliga laborationsovningar i Frivillig 
franska

Frivilliga laborationsovningar i

fysik kemi biologi fysik kemi biologi

Klass 5 .... 21 — 34 18 — 33 —
„ 6 .... ............... — — — — — — — —

Ring R. 11. ................. — 10 — — — 9 — —
„ R. III. ................. — 7 8 — — 7 8 —

Summa 21 17 42 - 18 16 41 —

ratten till befrielse från undervisningen i teckning.

28. Bortval av åmnen i ring III och ring IV hostterminen 1917 samt i student- 
examen kalenderåret 1917.

1 2 3 4 5 6

Bortvalt åmne
Antal lårjungar, som gjort bortval i

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

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

Summa — — 1 — 1

1 2 3 4

Antalet bortvåliare av Hela antalet
Ring

1 amne 2 åmnen lårjungar

R. III.................................. 8
L. III.................................. — — 10
R. IV.................................. 1 __ 11
L. IV.................................. __ 6
Studentexamen.................. 1 — (23)

5



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
R. III

Ring 
L. III

Ring 
R. IV

Ring
L. IV

CO

Antal åmnen med hemlåxor 
måndag ............................

Antal åmnen med hemlåxor 
ovriga dagar ....................

till

till
1—2 2—3 2—3

1

3

2

3—4

— 4

3—5

4

3 -5

4

4—5

5

4—5

5

4—6

4

4—6

5

4—6

4

4-6

Overlåsningstid pr vecka......... 4 t.
50 m.

5 t.
5 m.

5 t.
12 m.

7 f-
30 m.

9 t.
15 m. — 13 t.

45 m.
14 t.

50 m
14 t.

36 m.
19 t.

42 m.
24 t.
10 m.

20 t.
50 m.

25 t.
3 m.

24 t.
48 m.

Tid for ntarbetande i hemmet 
ett skriftligt arbete i

modersmålet ............................

av

— — — 3 t.
30 m.

2 t.
40 m. — 4 t.

15 m.
5 t.

45 m. 8 t. 9 t. 6 t.
15 m.

6 t.
24 m.

6 t.
33 m.

6 t.
21 m.

latin............................................ — 6 t.
30 m. — 6 t. — 5 t.

24 m.

tyska ........................................ — — — 2 t.
30 m.

2 t.
20 m. — 3 t. 3 t.

45 m.
5 t.

20 m.
5 t.

30 m. 4 t. 3 t.
54 m.

3 t.
43 m. 4 t.

engelska .................................... — — — — — — 2 t.
45 m. — 4 t.

30 m. — 3 t.
45 m. — 3 t.

20 m. —

matematik ................................

fysik............................................

— — — 5 t. — 9 t.
30 m.

8 t.
15 m.

6 t.
7 m.
6 t.

22 m.

5 t.
48 m.

6 t.
26 m.
5 t.

54 m.

5 t.
30 m.
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30. —

31. —

32. —

33. Forteckning over de lårjungar, som, efter att hava genomgått låroverkets 6:te 
klass, under kalenderåret 1917 avlagt godkånd realskolexamen.

a) under vårterminen:
Frans Percival Jonsson .................................. till sjomansyrket.

b) under hostterminen:
Ingen.

34. Forteckning over de lårjungar, som, efter att hava genomgått låroverkets fjårde 
ring, kalenderåret 1917 avlagt godkånd studentexamen.

a) under vårterminen:
Realister:

Axel Gunnar Andersson .....................................  
Primus Erik Andersson .....................................  
Sven Harry Johannes Carlson .................... 
Sven Borje Drakenberg .....................................  
Gunnar Ebon Ekman .........................................  
Tore Wilhelm Fogelstrom.....................................  
Karl Gustaf Hjårtén.............................................  
Erik Ewert Wallerth.............................................  
Harald Engelbreckt Welin .................................. 
Heinrich Wilhelm Wester......................................

Icke-Greker:
Torsten Evald Bågenholm .................................. 
Sven Ludvig Ekstrom ........................................ .
Fritz Kristian Hallander.....................................  
Knut Olof Hæger.................................................  
Sven Harald Joh:son Jernqvist ......................... 
Karl Fredrik Werner Ottoson............. ......... .
Kristian Edvard Gerhard von Sydow ..............

Greker:
Gustaf Hugo Eskil Grevberg .............................  
Christian Fredrik Karl Hjalmar von Sydow ... 
Elov Josef Tengblad.........................................  ..
Elis Torgny Laurentius Tidstrand ......................  

b) under hostterminen:
Realister:

Lars Erik Kihlberg ............................................ .
Knut Hjalmar Lundin ..........................................

till teknisk låroanstalt.
„ bankverksamhet.
„ militåryrket.
„ teknisk låroanstalt.
„ universitet (fil. fak.)
„ teknisk låroanstalt.

„ andra levnadsbanor.
„ militåryrket.
„ teknisk låroanstalt.

till skogshogskola.
„ universitet (med. fak.)
„ veterinårhogskola.
„ universitet (jur. fak.)
„ „ (teol. fak.)
„ „ (jur. fak.)
„ teknisk låroanstalt.

till bankverksamhet.
„ militåryrket.
„ universitet (fil. fak. hum.)

till skogsskotsel.
„ apotekaryrket.
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35. Forteckning over de lårjungar, som i ovrigt och utan att hava avlagt realskol
eiler studentexamen under kalenderåret 1917 avgått från låroverket.

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

Nils Detlow Olof von Braun..............................
Ring IL

Bror Orvar Lindstrom..........................................
Ragnar Larsson.....................................................
Knut Vilhelm Daniel Salén ..............................
Ivan Svensson .....................................................

Ring I.
Nils Werner Karlsson Brette..............................
Karl Erik Ekstrom .............................................
Sven Gustaf Albert Sjoling ..............................

Klass 5.
Kjell Edvard Carlsson.........................................

Klass 4.
Henry Vilhelm Johansson ..................................
Nils Yngve Alfred Sjoling..................................
Tage Oscar Olof Wennerbeck..............................

Klass 3.

till enskilt låroverk.

„ annat allm. låroverk.
„ enskilda studier.

utan uppgift.
„ enskilt låroverk.

„ handelsskola.

„ enskilt låroverk.

„ handelsskola.

utan uppgift.

till annat allm. låroverk.

Artur Gustaf Julius Sandberg .......................... „ „ „
Klass 2.

Hilding Bernt Ingevald Fossum ...................... utan uppgift.
Klass 1.

Axel Holger Skogsberg ..................................... „ „

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

Gillis Alexius Bergqvist.............................................. till enskilda studier.
Ring I.

Sten Thorstensson Lundberg ...................................... „ annat allm. låroverk.
Klass 5.

Daniel Soren Breum ................................................. „ „ „ „
Klass 4.

Carl Gustaf Eriksson ................................................. „ „ „ „
Kjell Kjeldgaard Lauritzen......................................... „ „ „ „
Leif Thorstensson Lundberg ..................................... „ „ „ „

Klass 3.
Gunnar Kjeldgaard Lauritzen .................................. „ „ „ „

Klass 2.
Bror Vilhelm Eriksson................................................. „ „ „ „
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Klass 1.
Enar Vallentin Larsson ..............................  utan uppgift.
Sigurd Frans Magnus Mannfelt .............................. till annat allm. låroverk.

36. Under sistforflutna kalenderår hava till lårjungarna utdelats såsom:
Stipendier ... ................................  Kr. 2,345: —
Premier och understod.................. „ 226: 50

Summa Kr. 2,571: 50

37. Terminsavgifter.

1 2 3 4 i 5 6 7

Avgiften till låroverkets kassor.

Hostterminen 1917 Vårterminen 1918

1—6 I—IV Summa 1-6 I-IV Summa

Antalet lårjungar, befriade från avgift till: 
biblioteks- och materiellkassan (enbart) __ __ __ — — —
byggnadsfonden (enbart)...................... 10 7 17 21 9 30
båda ovannåmnda kassor...................... 2 6 8 3 6 9

Antalet lårjungar, som icke befriats från 
någondera avgiften ..........................130 58 188 120 55 175

Summa nårvarande lårjungar 142 71 2131) 144 70 214

Avgiften till statsverket. 
Hel avgift har erlagts av..........................93 46 139 92 46 138

Halv „ „ „ ,,.......................... 6 1 7 5 — 5
Ingen „ „ „ 43 24 67 47 24 71

Summa nårvarande lårjungar 142 71 2131) 144 70 214

x) 6 lårjungar, 5 i 1—6 och 1 i I—IV, som voro nårvarande den 15 september, avgingo fore upp- 
borden av såvål terminsavgifterna till låroverkets kassor som avgifterna till statsverket.

Avgiften under såvål host- som vårterminen har varit for Ijus- och vedkassan 30 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. Den 31 oktober 1917 firades reformationsminnet med en enkel hbgtidlighet i 

aulan, med foredrag av lektor Steen over reformationens betydelse samt musik och 
sång.

Vid låroverket finnas 4 lårjungefbreningar: 1) Skytteforeningen med 104 medlem- 
mar. Denna forening har under låsåret den 23 november avhållit sin sedvanliga årsfest 
med tal, sång och musik samt medaljutdelning. 2) Idrottsforeningen med ungefår 40 
medlemmar. 3) S. S. U. H. med 25 medlemmar. 4) Scouterna (stift, i februari) med 
50 medlemmar.

Den sedvanliga Lussebalen instålldes detta år. Istållet foranstaltade lårjungarna en 
insamling, som inbragte 150 kronor, vilka bverlåmnades till stadsdiakonissan for utdel- 
ning vid jul bland stadens fattiga.
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E. Boksamlingar och undervisningsmateriel!.
39. Laroverkets bibliotek

har under tiden Vs 1917—30/4 1918 vunnit foljande tillokning:
a) genom gåvor:

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

Sveriges officiella statistik, 52 vol. Svensk forfattningssamling 1917. Accessions
katalog for Sverigas offentliga bibliotek for år 1916. K. Låroverksoverstyrelsens under- 
dåniga beråttelse om dess verksamhet V? 1916—3n/6 1917. Sveriges natur, 8:e årg. 
1917. Fauna och Flora, 12:e årg. 1917. Samlaren, 38:e årg. 1917. Samlingar, utgivna 
av Svenska Fornskriftsållskapet, h. 151. Soderwall, K. F., Ordbok ofver Svenska Me- 
deltidsspråket, h. 28. 1500- och 1600-talens visbocker, utg. af A. Noreen och A. Grape. X. 
Samuel Alfs visbok, h. 1. Rosenius, P., Sveriges fåglar och fågelbon, h. 9—11. 
Tullgren, A., Våra insekter såsom sjukdomsspridare, 20 ex. Vår kristna tro, framstålld 
i anslutn. till Martin Luthers lilla katekes. Redogorelser for norska och danska skolor, 
60 st.

Av K. Vetenskapsakademien: Dess handlingar, bd 56. Arkiv for botanik, bd 14: 4. 
Arkiv for kemi, mineralogi och geologi, bd 6: 4—5. Arkiv for matematik, astronomi och 
fysik, bd. 11: 4 och bd 12: 1- 4. Arkiv for Zoologi, bd 10: 4 och 11: 1—2. Årsbok for 
år 1917, Meteorologiska iakttagelser, bd 57 med bihang 1 och 2. Register ofver K. Ve- 
tenskapsakademiens skrifter 1826—1917.

Av Kungl. Biblioteket: Snoilsky, Carl, Svenska historiska planscher.
Av Våstgota nation i Uppsala: 23 st. vid Uppsala universitet ventilerade avhand- 

lingar samt diverse annat akademiskt tryck.
Av resp. fbrldggare, utgivare eller forfattare: Ahlberg, A., Den kristna vårids- och 

livsåskådningen. Cederschibld, Gustaf, Svensk låsebok I, 8:e uppl. D:o II, 7:e uppl. 
Ernst, G., Inledning till låsning av danska. René, Th., Svensk råttskrivningslåra. Ca- 
tullus och Horatius i urval med inledn. och forklaringar av B. Risberg. Mellén, G. 
och Lundqvist, N., Grekisk elementarbok, 2:a uppl. Collin, Carl och Hungerland, H. 
Praktisk hjålpreda vid tysk stilskrivning. Hjorth, Hj., Ny ovningsbok till den tyska 
grammatiken. Ruuth, A. V., Oversåttningsovningar till tyska. Stalin, S. A., Lårobok 
i tyska for nyborjare. Moderna tyska forfattare: III, Kriegsnovellen u. Kriegsgedichte 
von D. von Liliencron. Engelska forfattare, utg. av R. E. Zachrisson II, Scenes from 
english history. Wilde, O., The spinx without a secret and the model millionaire. 
Wistén. L., Ordforteckning till Fransk låsebok. Johnsson, O., Nya tidens historia II 
och III. Storre uppl. D:o II och III. Mindre uppl. Hojer, M., Oversikt av Sveriges 
nyaste historia, 4:e uppl. Nordin, R., Allmån historia for gymnasiet. Inledn. och I- 
Forntiden. Antonsson, J., Lårobok i algebra for gymnasiet I och II. Gallander, O., 
Elementår elektricitetslåra. Samtliga abiturientstilar v. t. 1905—v. t. 1917, utg. av C. 
S. Fearenside och N. Hagstrom. Hierta, Lars, Riksdagsmotioner o. anforanden IV, utg. 
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av G. A. Aldén. L’Amitié Franco-Suédoise. Comte rendu de l’assemblée génerale 
tenue le 20 fevrier 1916. Wavrinsky, E., Den svenska riksdagens interparlamentariska 
grupp 1892—1917. Moderna Språk. Språk och Stil, Nordiskt idrottslif. Ny Tidning 
for Idrott. Tidskrift for gymnastik. Svenskt Gymnastikblad. Fysisk Fostran. Tidskrift 
for schack. Djurvånnernas Tidning. Uppåt. Svenska Turistforeningens årsskrift. Ar
mini, H., Sepulcralia latina. Idestrom, A., En fråmlings funderingar om en behovlig 
renåssans i religion och uppfostran. Svedelius, Julia, I våra bygder. Westin, O. E., 
Grafisk råkning med komplexa tal. Handske, Hador, Vårldskrigets forhistoria. Forslag 
till Koralpsalmbok for svenska kyrkan.

Av framlidne godsågaren K. Hernstrom: 276 ånnu ej katalogiserade verk i 367 
volymer, bestående av arbeten i svensk och utlåndsk skønlitteratur, historia, reseskild- 
ringar, naturvetenskap. En våsentlig del av denna samling år avsedd att inforlivas med 
lårjungebiblioteket.

Dessutom hava erhållits årsredogorelser och kataloger från universitet, hogskolor, 
allmånna låroverk och en del privata låroanstalter.

b) genom inkop:
Nordisk Familjebok, bd 25. Svenska Forfattare, utg. av Sv. Vitterhetssamfundet: I: 

Then Swånska Argus, H. 5. II: Saml. Skrifter af C. G. af Leopold, H. 6. IV: D:o 
av A. M. Lenngren, H. 2 och 3. Skrifter, utg. av Modersmålslårarnas forening, 5 håf- 
ten. Noreen, A., Vårt Språk, H. 24, 25. Svenska Akademiens Ordbok, H. 53, 54. 
Ostergren, O., Nusvensk ordbok, H. 6—8. Behaghel, O., Die deutsche Sprache. Kluge, 
Fr., Etymologisches Worterbuch. Paul, H., Deutsches Worterbuch. Cantor, M., Vor- 
lesungen iiber Geschichte der Matematik, I och II. Ahlenius m. fl., Sverige, H. 63—73.

Dårjåmte har låroverket prenumererat på foljande tidskrifter: Nordisk Tidskrift for ve
tenskap, konst och industri. Ord och Bild. Svensk Tidskrift. Kristendomen och vår 
tid. Svensk Kyrkotidning. Zeitschrift fur den franz. u. engl. Unterricht. Historisk 
Tidskrift. Populår Naturvetenskaplig Revy. Tidskrift for elementår matematik, fysik 
och kemi. Zeitschrift flir den Physik. u. Chem. Unterricht. Meddelanden från Skansens 
Observatorium. Pedagogisk Tidskrift. Verdandi.

Till lårjungebiblioteket hava såsom gåvor overlåmnats:
av lektor Fr. Palmgren: Shakspeare in pictorial art. The Year 1912 illustrated. The 

Strand Magazine, Vol. XXXIII. The London Magazine, Vol. XVIII. The Royal Maga- 
zine, Vol.. XIV. The World of Adventure, Part I. The Boy’s Own.

av adjunkt K. A. Rosén: Ernst, O., Lasst Sonne herein. Grabein, P., Hohenluft. 
Hegeler, W., Die goldene Kette. Stratz, R., Lieb Vaterland. De la Bréte, Jean, Ro
berts Brautfahrt. Vely, E., Am schonen Main. Staby, L., Forsters Ewa. Bliss, P., 
Sonnige Stunden. Baudissin, E. von, Im Doktorhause. Pollaczek, M., Die Marracher 
Partie. Thieme, Fr., Das Diamantenauge. Poeck, W., Flint und Genossen. Schroer, 
Gustav, Ich hatt’ einen Kameraden. Rosner, Karl, Die silberne Glocke. Seeliger, 
Ewald, Der gelbe Seedieb. Kotze, St. v., Die Jugendsiinde. Mischke, K., Die Geisha 
des gelben Teufels. Lothringer, A., Die roten Kreuze.

av kamrer A. Osterlind: Flammarion, C., Fantasiens verldar och verklighetens 
verldar.

av lårj. i R. I Th. Bjurstrom: Aimard, G., Smugglarekaptenen.
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av lårj. i klass 4 Erik Dahlgren: Janson, Gustaf, Hofdingen Yussuf Effendi.
„ „ „ „ 2 Per Elow: Poe, Edgar Allan, Mytenet på briggen Spåckhuggaren.
„ „ „ „ 1 Allan Hedén: Wallace, Lew., Ben Hur.
Dårjåmte hava foljande arbeten inkopts:
Barnbiblioteket Saga n:r 9, 10, 29, 32, 46, 50, 52, 55. Almquist, C. J. L., Torn

rosens bok, 6 bd. D:o, Valda romaner, 5 bd. Blanche, A., Hyrkuskens beråttelser. 
D:o, Sonen av sbder och nord. Bremer, Fr., Grannarna. D:o, Hertha. D:o, Presi- 
dentens dottrar. Cederborgh, Fr., Uno von Thrazenberg. Dahlgren, F. A., Viser på 
varmlanske tongmåle. Fahlman, Erik, Firman Åbergsson. Flygare-Carlén, E., En natt 
vid Bullarsjbn. D:o, Rosen på Tistelbn. D:o, Ett kopmanshus i skårgården. D:o, 
Skjutsgossen. D:o, Pål Vårning. Franzén, F. M., Valda diktér. Froding, Gustaf, Sam
lade diktér. Geijerstam, G. af, Det yttersta skåret. D:o, Fattigt folk. D:o, Krono- 
fogdens beråttelser. Gellerstedt, A. T., Från hult och tåppor. Hallstrbm, P., Briljant- 
smycket. D:o, Doda fallet. D:o, Purpur. D:o, En gammal historia. Hedberg, Tor, 
Johan Ulfstjerna. Heidenstam, V. von, Endymion. D:o, Folkungatrådet. Heidenstam, 
V. von, Hans Alienus. D:o, Heliga Birgittas pilgrimsfård. D:o, Vallfart och vandringsår. 
Karlfeldt, E. A., Vildmarks- och kårleksvisor. D:o, Fridolins lustgård och dalmålningar 
på rim. D:o, Fridolins visor och andra diktér. Kellgren, J. H., Valda diktér och pro- 
sastycken. Lagerlof, Selma, Drottningar i Kungahålla. D:o, Gbsta Berlings saga. D:o, 
Legender. Lenngren, Anna Maria, Samlade skaldefbrsbk. Levertin, O., Rococonoveller. 
D:o, Diktér och Kung Salomo och Morelf. Molander, H., En lyckoriddare. Rydberg, 
Victor, Den siste athenaren. D:o, Faust och Fauststudier. D:o, Fribrytaren på Oster- 
sjbn. D:o, Singoalla. D:o, Vapensmeden. Schwartz, M. S., Mannen av bord och kvinnan 
av folket. Snoilsky, C., Samlade diktér. Strindberg, A., Folkungasagan, Gustav Vasa, 
Erik XIV. D:o, Hemsbborna. D:o, Måster Olof. D:o, Skårkarlslif. Sturzenbecker, O. P., 
Valda skrifter. Thorild, Th., Valda skrifter. Topelius, Z., Ljungars saga. Wallenberg, 
J., Min son på galejan. Wikner, P., Vittra skrifter. Wirsén, C. D. af, Sanger och diktér- 
Homeros’ Odyssée, från grekiskan av Erland Lagerlof. Reuter, Fr., Lifvet på landet. 
Ljungstedt, Karl, Eddan. Ebner-Eschenbach, M. von, Dorf- u. Schlossgeschichten, Eck- 
stein, Ernst, Die Claudier. Frenssen, G., Jbrn Uhl. Hauff, W-, Liechtenstein. Heyse, 
Paul, Novellen, 3 bd. Immermann, K., Der Oberhof. Liliencron, D. von, Novellen. 
May, K., Der schwarze Mustang. Riehl, W. H., Geschichten aus alter Zeit. Suder- 
mann, H., Jolanthes Hochzeit. Tanera, K., Der Raubreiter. D:o, Schwere Kåmpfe. 
Wassermann, J., Alexander in Babylon. Wildenbruch, Ernst von, Novellen, D:o, Neue 
Novellen. Berg, Ruben G:son, Svenska skalder från nittitalet. Book, Fr., Romanens 
och prosaberåttelsens historia i Sverige intill 1809. D:o, Svenska studier i litteratur- 
vetenskap. Levertin, O., Svensk litteratur vid 1800-talets midt. Mortensen, J., Från 
Aftonbladet till Roda rummet. Fredricia, J. A., Oversikt av den polit. historien från 
1848 till nutiden. Grimberg, C. och Uddgren, H., Svenska krigarbragder. Nystrom, 
J. F-, Geografiens o. de geograf, upptåckternas historia till borjan av 1800-talet. An- 
dersson, Gunnar, Australien. Larsson, Hans, Intuition. D:o, Poesiens logik. Adlerz, 
G., Biografi over Ch. Darwin. D:o, Svenska skalbaggar. D:o, Myrornas liv. Darwin, 
Ch., Om arternas uppkomst. Fabre, H., Ur insekternas vårid. Hector, D. S., Kemisk 
experimentbok. Huxley, Th., Månniskokroppens byggnad och forråttningar. Kolthoff, 
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G., Ur djurens lif, I och II. Leche, W., Manniskan. Lidforss, B., Naturvetenskapliga 
kåserier. Mæterlinck, M., Bikupan. Weis, Fr. Livet och dess lagar. Lundegårdh, H., 
Våxterna på krigsstigen och i fredliga vårv. Klinckowstrom, A., Med tyskar o. engels- 
man till Jan Mayer.

Dessa rått betydande inkop till lårjungebiblioteket hava mojliggjorts genom de i 
moment 41 omnåmnda gåvorna, och utgifterna fordela sig på fbljande sått:

Georg Bergius’ Bokhandel ................................................. 358,og
Gleerupska universitetsbokhandeln, Lund ......................... 49,si
Bjbrk & Bbrjessons antikvariat, Stockholm.......................... 50,ss
Inbindning ................................................................... :....... 61,oo

Kronor 519,12
Då gåvorna utgora 575,oo kr. och upplupen rånta 10,47, summa kr. 585,«, återstår 

således ett ånnu icke disponerat belopp av kr. 66,35, vilket år avsett for inkop av fo- 
retrådesvis engelsk litteratur.

Boksamlingen.
1 1 2 1 3 ' 4 5

Bokbestånd.
A. Låroverkets bibliotek:

Vid låsårets bbrjan..........
Tillkomna under låsåret: 

genom gåvor ..........  
„ kop..........

Summa
Avgå: avskrivna under låsåret 
Återstod vid årets slut..........

Antal 
verk

Antal 
band

1
Antal boklån och låntagare:

A. Från låroverkets bibliotek.
Boklån ..............................
Dårjåmte från andra bi
bliotek formedlade..........

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

Antal

4124

420
26

4570

4570

8872

519
31

9422

9422

100

25
125
„37

(Darav 7 
lår., 24 lårj. 
o. 6 andra 
personer.)

B. Lårjungebiblioteket: 
Vid låsårets bbrjan... 
Tillkomna under låsåret: 
genom gåvor ..........

„ kop ......................
Summa

Avgå: avskrivna under låsåret 
Återstod vid låsårets slut......

190

24
111
325

14
311

220

24 
139
383

16
367

B. Lårjungebiblioteket: 
Boklån ......................  
Hela antalet låntagare ...

937
151

Mynt- och medaljsamlingen
har under låsåret tillokats med fbljande gåvor:

av Svenska Akademien: dess minnespenning over Resare-Bengt.
„ Vetenskapsakademien: „ „ „ Fabian Jac. Wrede.

Naturvetenskapliga samlingarna
hava vunnit fbljande tillbkning genom gåvor:

av lårjungen i ring L. III Gunnar Bågenholm: en huggorm.
„ „ „ „ „ Tell Thunberg: en biåtare och en hårfågel.

6
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av lårjungen i ring L. I Bertil Reuterskiold: en samling snåckor.
„ „ „ klass 5 Gunnar Askim: ett stycke tåljsten.
„ „ „ „ 2 Nils Håkansson: ett råbockshorn.
„ eleven vid Vånersb. h. larov. for kvinnlig ungdom Ester Christiansson: enormslå.
„ Kristinebergs zoologiska station: en lancettfisk.
„ adj. J. Sjogren: ett utvecklat och ett outvecklat exemplar av stinksvamp (Phallus 

impudicus).

Fysiska apparatsamlingen
har under låsåret okats med 1 dilatometer for sprit och 1 for luft, varjåmte for labora- 
tionsovningarna i fysik och kemi anskaffats diverse fbrbrukningsartiklar, varjåmte av lår
jungen i R. 11 A. Kållberg overlåmnats av honom utforda ritningar, belysande flygma- 
skinens historia.

For ovningsamnena ha inkopts 1 fotboll och 3 par skidor; pianot i sångsalen 
har reparerats åvensom orgeln och flygeln i samlingssalen, och hava dessa reparationer 
bekostats genom gåvor, som overlåmnats till musiklåraren.

F . Låroverksbyggnader och inredningsmateriell.
40. De reparationer å den genom eldsvåda den 5 Jan. 1917 skadade annexbygg- 

naden, som ej omedelbart kunde foretagas, verkstålldes sommaren 1917. På samma 
gång foretogos en del mindre reparationer å huvudbyggnaden.

Låroverket saknar fortfarande egen gymnastikbyggnad, vilket inverkar ganska stb- 
rande — ej blott på gymnastikundervisningen. Som lokal for denna har upplåtits folk- 
skolans nya gymnastiksal, belågen på 10 minuters avstånd från låroverket. Det ser 
tyvårr ut, som om losningen av låroverkets gymnastikbyggnadsfråga skulle ytterligare 
uppskjutas. Sedan åtskilliga forslag till byggnad under år 1917 understållts kollegiets 
provning, godkånde kollegiet den 18 december 1917 for sin del det sist inlåmnade forsla
get. Med detta har sedan kombinerats forslag till vaktmåstarbostad, over vilket kolle
giet den 4 februari avgav yttrande. Annu ha emellertid inga avgorande åtgårder vid- 
tagits av dem, det vederbor. Visserligen åro tiderna ej gynnsamma for byggnadsfore- 
tag, men det torde vara av betydelse åven for staden Vånersborg, att låroverket inom 
rimlig tid får denna byggnadsfråga lost.

Den gamla vårmeledningspannan i huvudbyggnaden har uppvisat defekter, som trots 
forsok ej kunnat repareras.

Under året har inkopts bl. a. 1 katalogskåp till biblioteket med lappkataloger.
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G. Ekonomiska forhållanden.
41. Nedannåmnda till låroverket horande kassors stållning kalenderåret 1917.

Kassans rubrik

Debet Kredit

Behållning 
vid årets 

borjan
Summa 

inkomster
Skuld vid 
årets slut Summa

Skuld vid 
årets 

borjan
Summa 

utgifter
Behållning 
vid årets 

slut
Summa

Byggnadsfonden ... 1,292,89 31,129,09 _ 32,421,98 — 5,726,53 26,695,45 32,421,98
Ljus- och vedkassan 
Biblioteks- och ma-

885,io 11,092,34 — 11,977,44 1,061,84 8,614,50 2,301,10 11,977,44

terialkassan........... 4,525,46 5,738/a — 10,264,08 — 2,395,74 7,868,34 10,264,08
Premie- o. fattigkass. 598,40 284,65 — 883,05 — 226,50 656,s 883,05

Summa 7,301,85 48,244,70 — 55,546,55 1,061,84 16,963,27 37,521,« 55,546,55

Den 20 Oktober 1917 inkom till rektorsåmbetet från Disponenten Leop. Landberg 
i Trollhåttan avskrift av den 3 juli 1917 av framlidne godsågaren Knut R. Hernstrom, 
Vånersborg, uppråttat testamente, varur hår nedan utdrag:

TESTAMENTE.
Jag, Knut Rudolf Hernstrom, forklarar hårmedelst såsom min yttersta vilja och testa

mente, att, sedan boutredning ågt rum och mbbler och husgeråd, villaegendomen Sjo- 
vik samt i min ågo befintliga aktier i åtskilliga bolag blifvit forsålda, af influtna medel 
(sedan vid dodsfallet mbjligen befintliga skulder blifvit betalda) skall tilldelas nedan
nåmnda personer och inråttningar, i den ordning de hår nedan finnes upptagna, fol
jande belopp, nåmligen:

13:o) Elementarlåroverket for gossar i Wenersborg Tvåtusenfemhundra (2,500) kro
nor till en stipendiefond, hvaraf råntan må utgå årligen i ett stipendium, med foretråde 
for en behofvande lårjunge med sårskild fallenhet for matematik.

Af min boksamling må en del tilldelas Allm:a Elementarlåroverket i Vånersborg 
for gossar samt en del Folkskolans i Vånersborg bibliotek, allt i samråd med vederbb- 
rande rektor och ofverlårare.

Wenersborg och Sjbvik, 3 juli 1917.
Knut R. Hernstrom.

Den sålunda testamenterade stipendiefonden har ånnu ej av låroverket lyfts. For 
den testamenterade boksamlingen redovisas under moment 39.

Åven v. t. 1918 har Frbken Magna Sunnerdahl till rektors fbrfogande stållt Ettusen 
Kronor att utdelas som stipendier.

Från L’Amitié Franco-Suédoise i Paris har rektor åven innevarande år erhållit 75 
kronor att utdelas åt for franska språket intresserad lårjunge i någon av de hogsta 
klasserna, vilken gjort sig fortjånt av en sådan uppmuntran.
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Till lårjungebibliotekets forkovran har låroverket haft glådjen mottaga från Fru Bertha 
Ericksson å Esset Femhundra (500) kronor, från “Två pojkars foråldrar“ Femtio (50) 
kronor och från “Intresserad" Tjugofem (25) kronor. For dessa medels anvåndning re- 
dovisas under mom. 39.

Till musiklåraren ha enligt uppgift från honom for sång- och musikundervisningens 
fråmjande från åtskilliga personer overlåmnats ungefår Fyrahundra (400) kronor, varav 
något over 200 kronor anvånts enligt i mom. 39 låmnade uppgifter.

For alla dessa om minnesgod lårjungepietet eller vånligt intresse for låroverket vitt- 
nande gåvor frambår undertecknad å låroverkets vågnar dess varma och vordsamma tack.

42. Under 1917 har åtgått for underhåll och tillokning av
a) boksamlingarna ...................................................... Kr. 339: 16
b) den ovriga undervisningsmaterielen........................ „ 411: 87
c) inredningsmaterielen .............................................. „ 235: 23
d) lårjungebiblioteket................................................... „ 519: 12

H. Examina och terminsavslutning m m.
43. Vårterminen 1917 hade till studentexamen anmålt sig 23 låroverkets lår

jungar — 12 å realgymnasium, 7 å latingymnasium utan grekiska och 4 å latingymna
sium med grekiska — varjåmte 1 privatist hit hånvisats for de skriftliga provens av- 
låggande. I den skriftliga provningen godkåndes samtliga låroverkets egna lårjungar.

Den muntliga provningen ågde rum den 6 och 7 juni under ledning av Professo- 
rerna C. V. L. Charlier, S. Herner och P. J. Vising såsom censorer samt i nårvaro av 
kyrkoherden G. Helander, Major C. A. G. Lindencrona, Borgmåstare N. Linnell och 
Disponenten F. G. Samuelsson såsom av H. H. Eforus inbjudna vittnen.

Dårvid blevo 21 lårjungar godkånda — 10 å realgymnasium, 7 å latingymnasiet med 
och 4 å latingymnasium utan grekiska.

Hostterminea 1917 anmålde sig 2 egna lårjungar å realgymnasium, varjåmte 1 pri
vatist hit hånvisades for skriftlig provning. I denna godkåndes båda låroverkets lår
jungar, som den 10 december undergingo muntlig provning vid hogre allmånna låro
verket i Skara, varvid de godkåndes.

Innevarande vårtermin hava till studentexamen anmålt sig 15 låroverkets lårjungar 
— 9 å realgymnasium, 5 å latingymnasium utan och 1 å latingymnasium med grekiska 
— varjåmte 1 privatist hit hånvisats for de skriftliga provens avlåggande. I den skrift
liga provningen hava samtliga anmålda lårjungar forklarats beråttigade till muntlig prov
ning, vilken år utsatt till den 10 juni.

Vårterminen 1917 hade till realskolexamen anmålt sig 1 låroverkets lårjunge, 
varjåmte 4 privatister anmålt sig och hit hånvisats. Av examinanderna forklarades 1 
låroverkets lårjunge och 3 privatister beråttigade till muntlig provning.

Den muntliga provningen ågde rum den 25 och 26 maj och godkåndes dårvid 1 
låroverkets lårjunge 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.
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Hostterminen 1917 anstålldes icke realskolexamen vid låroverket.
Innevarande termin, då låroverket saknar sjåtte klass, anstålles ej heller realskol

examen.
Under kalenderåret 1917 hava vid låroverket avlagts fbljande fyllnadsprovningar: 

a) till studentexamen: i matematik å latingymnasium 2, i fysik å realgymnasium 2, i bio
logi 1 och i kemi 3.

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

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

Uppvisning i sång och musik åger rum i låroverkets aula fredagen den 7 juni kl. 
6 e. m. (Uppvisning i gymnastik har enligt H. H. Efori medgivande ågt rum den 17 
maj kl. 12 midd.)

Utstdllning av under året utfbrda arbeten i teckning hålles i teckningssalen fredagen 
den 7 juni kl. 4 — 6 e. m.

Forhor i lårodmnena anstålles lordagen den 8 juni kl. 1/2 10 —12 f. m.
Efter forhorens slut sker samling i aulan, då premier och stipendier utdelas och 

flyttningen tillkånnagives, varefter ungdomen hemforlovas.

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

46. Ndsta låsår borjar med allmånt upprop onsdagen den 28 nåsta augusti kl. 5 em.
Hostterminen kommer att sluta den 20 påfoljande december; vårterminen borjar den 

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

onsdagen den 21 augusti kl. 11-12 f. m. Provningarna borja fredagen den 23 augusti 
kl. 9 f. m.

Herrar lårare sammantråda fredagen den 23 augusti kl. 8,45 f. m.
Vånersborg i maj 1918.

Axel Emmelin.
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Till ågg.
Anvisning på for frivilliga sjålvstudier under sommarferierna 

låmpliga uppgifter.

Obs.! Lårjungarna go ras uppmarksamma på de mojligheter, lårjungebiblioteket numera erbjuder med 
avseende på svensk och tysk skønlitteratur, litteraturhistoria, historia, filosofisk propedevtik och 
populara naturvetenskapliga arbeten.

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

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

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

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

Nystrom, Handelns historia. l,2s.
Tyska. Hans Arnold, Fritz auf dem Lande, ed. Hjorth och Lindhagen. 0,ts. 

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. Mérimée, Colomba. Frbléen. O,so.
Geografi. Svensén, Geografiska erovringar. 2,00.

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

Till andra ringen.
Modersmålet. Heidenstam, Karolinerna.

Lagerlof, Gosta Berlings saga.
Rydberg, Singoalla.
Strindberg, Svenska oden och åventyr. 3,00.

Engelska. Scott, Ivanhoe. Beijer. Illustrerad. 2,50.
Jerome, Tre mån i en båt.

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

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

Lagerlof, En herrgårdssågen, Jerusalem.
Tyska. Rodhe-Abshagen, Deutsches Alltagsleben. Forkort, uppl. O,ts.



47

Tyska. Eine Nacht im Jågerhause und andere Geschichten, ed. Rode. 1,25.
Henriksson, Från det moderna Tyskland. 8,oo.

Engelska. Steffen, Englands 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 fjarde 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. Boéthius, Historisk låsning for skolan och hemmet. Forntiden.
Schuck, Rom. En vandring genom seklerna.

Grekiska. Bergstedt, Grekisk kulturhistoria. 3,35.
Tyska. Suderman, Frau Sorge, ed. Alving, 2,ro, och dessutom samma uppgifter som 

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

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

Franska. Nyrop, Frankrig. Kobenhamn 1915. Gyldendalske Bogh. 1,25.
Balzac, H. de, Eugénie Grandet. O vers, av Tom Wilson. Bjork o. Bbrje- 
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 8 juni 1918.

9,30 —10 10,10--- 10,40 10,50--- 11,20 11,30--- 1 1,55

Ring III Filosofi 
Emmelin

R. Matem.: Martin 
L Mat.: Fahlstrom
G. Grek.: Ewerth

Modersmålet 
Brieskorn

Franska 
Palmgren

Ring II R. Matem.: Persson
L. Fysik: Martin

R. Kemi: Eliasson 
L. Latin: Armini

Engelska 
Palmgren

Kristendom 
Steen

Ring I Biologi 
Eliasson

Historia 
Brieskorn

R. Fysik: Persson 
L. Latin: Ewerth

Engelska 
Rosén

Klass 5 Geografi 
Carlsson

Tyska 
Nilsson

Kemi 
Eliasson

Historia 
Carlsson

Klass 4 Kristendom 
Wetterlundh

Matematik 
Carlsson

Tyska 
Wetterlundh

Fysik 
Fahlstrom

Klass 3 Tyska 
Rosén

Matematik 
Sjogren

Modersmålet 
Rosén

Historia 
Wetterlundh

Klass 2 Modersmålet 
Nilsson

— Biologi 
Sjogren

Tyska 
Nilsson

Klass 1 Matematik 
Sjogren — Tyska 

Steen
Historia 
Armini

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 
prbvning av omståndigheterna och efter kollegiets horande kunna medgiva.

3. Intrådessbkande skall fbrete dels intyg av vederborande pråsterskap, innhållande 
uppgift om foråldrar, fbdelseort, ålder och, dår så ske kan, uppforande samt anteckning 
dårom, att han haft naturliga eller vaccinkoppor, dels ock intyg av låkare, att han icke 
lider av sjukdom eller lyte, som gor honom olåmplig for skolarbete eller kan menligt 
inverka på medlårjungar. Har han forut varit i annat allmånt låroverk intagen, skall han 
dessutom fbrebringa vederbbrligt 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) formåga att tydligt och såkert låsa innantill och att med egna ord redogbra for 

innehållet av en upplåst enkel beråttelse;
b) någon fårdighet i vålskrivning;
c) någon fårdighet i råttskrivning;
d) kånnedom om viktigare beråttelser ur gamla och nya testamentets bibliska 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 hbjdfbr- 
hållanden och om Sveriges huvuddelar; nårmare kånnedom antingen om Gbtaland eller 
om Svealand och Norrland; formåga att på kartan utvisa det genomgångna.

4. Den, som sbker intråde i gymnasiets fjårde ring, åger rått till befrielse från 
prbvning i ett eller två låroåmnen, motsvarande den rått till befrielse från viss del av 
undervisningen, som enl. § 8 tillkommer lårjunge å gymnasiet; skolande lårjunge, som 
bnskar begagna sig av sådan rått, vid intrådet ådagalågga, att han i de låroåmnen, i 
vilka han bnskar befrielse från prbvning, åger for flyttning till tredje ringen erforderliga 
kunskaper.
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b) Bortval av amnen 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 
amnen, såvida de i hbgsta 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 tillhbra 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 ofbrhindrad att sedermera vid Idsårs 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 prbvning visa sig åga hårfor erforderliga kunskaper.

Vid tillåmpning av ovanstående beståmmelser bor med avseende på den verkan, 
bortval av åmne kan komma att utbva 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 tillhbr, dock med skyldighet for honom 
att i varje fail deltaga i modersmålsprovet.

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

d) lårjunge, som erhållit minst vitsordet Godkånd for den svenska uppsatsen och två 
andra skriftliga prov, åger att undergå muntlig prbvning; dock att lårjunge å realgym
nasiet, som varken i matematik eller i fysik avlagt godkånt skriftligt prov, ej må åga 
undergå dylik prbvning, såvida icke två tredjedelar av de lårare, som under sista ter
minen undervisat honom i de till den muntliga provningen hbrande 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 fbrklaras beråttigad att undergå muntlig prbvning, såvida två tredje
delar av de lårare, som under sista terminen undervisat honom i de till den muntliga 
provningen hbrande åmnen, anse sådant bbra 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 laroamnen eller i sju av dessa, så
vida i detta senare fail de två återstående låroåmnena å timplanen tillsammans ej upp
taga mer ån sex veckotimmar.
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g) om lårjunge i den muntliga provningen erhållit vitsordet godkånd eller dårover i 
minst tio av de låroåmnen, som finnas upptagna å fjarde ringens timplan, eller i nio 
av dessa åmnen, och i detta senare fali de två återstående låroåmnena å timplan en 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.


