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Redegørelse
for

Hogre Allmårma Låroverket
i

Vånersborg
Låsåret 1918 — 1919

VÅNERSBORG 1919
VÅNERSBORGS BOKTRYCKERI (FRITZ BERG)



A. Undervisningen.
1. Hostterminen borjade med intrådes- och flyttningsprbvningar fredagen den 

23 augusti och med allmånt upprop onsdagen 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,»s f. m. Avslutningen ågde rum den 20 december.

Vårterminen borjade fredagen den 10 januari och kommer att sluta den 9 juni. 
Upprop ågde rum den 10 januari kl. 5 e. m.; undervisningen tog sin borjan den 11 
januari kl. 8 f. m. och år åmnad att fortgå till den 4 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 provningar for intråde i klasserna 1 och 2.

2. Gemensam ledighet från undervisningen har låmnats for hela låroverket:
a) under hostterminen: jåmlikt Kungl. Maj:ts brev till Kungl. Låroverksbverstyrelsen 

av den 5 april 1918 hela dagarna den 27 och 28 september samt på grund av spanska 
sjukan enligt Kungl. Låroverksoverstyrelsens medgivanden av den 1 och 10 oktober 
1918 från och med den 1 oktober till och med den 19 oktober.

b) under vårterminen: 3 timmar den 4 februari for idkande av vinteridrott, hela da
garna den 24 och 25 februari och den 24 mårs samt 3 timmar den 1 maj.
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Från undervisningen enligt låroverksstadgans § 19 mom, 2 beviljad ledighet och 
dårunder å lårorummet utforda skriftliga arbeten.

3. Till gemensam morgonbon, som forråttats omvåxlande av lektorn och av adjunk
ten i kristendom i nårvaro av rektor, hava lårjungarna samlats kl. 1 f. m. Forstå 
søndagen i varje rriånad utom under tiden februari—mårs har skolgudstjånst hållits i 
hogtidssalen. Ovriga son- och helgdagar har ungefår en femtedel av låroverkets lår- 
jungar i tur och ordning bevistat hogmåssogudstjånsten i stadens kyrka. Under låsåret 
har sålunda varje lårjunge bevistat 5 skolgudstjånster och 2 å 3 kyrkogudstjånster.

Undervisningen i de obligatoriska låroåmnena samt i vålskrivning, teckning och gym
nastik har varit forlagd till kl. 8—9,40 f. m. och 11,5—3,30 e. m. Den frivilliga under
visningen i franska har meddelats i femte klassen torsdagar och fredagar 11,5—11,50 f. m. 
och i sjåtte klassen måndagar och onsdagar 2,«—3,30 e. m. Den frivilliga undervisningen i 
instrumentalmusik har meddelats tisdagar kl. 5—7,30 e. m. och fredagar kl. 5,so—7,45 
e. m. Frivilliga laborationer i fysik for II realringen hava ågt rum måndagar 5—7 e. m. 
och for III realringen torsdagar 5—7 e. m. varannan vecka. I fjårde klassen har ena 
veckotimmen l,so—2,35 e. m. utbytts mot laborationer med halva avdelningen l,5o—3,30 e. m. 
varannan vecka. I kemi ha frivilliga laborationer anordnats torsdagar 5—7 e. m. varan 
nan vecka med R. III samt med kl. 5 onsd. 2,45—3,so e. m. varje vecka.

4. Den '7 mårs besoktes 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 1918.

14) 5 t. matem.

1 2 3 4 5 6 7 8

Avdel- 
ningar

Nårva- 
rande 
lårjun- 

gar den 
15 sept.

Antal timmar

Anmårkningar

Skilda Gemensamma

Summa

med 
under
visning 
for hela 
avdel- 
ningen

med 
avdel- 
ningen 

uppdelad 
på un-

der- 
avdel- 
ningar

for 
lårjun- 

gar från 
avdel- 
ningar 

å samma 
linje

for 
lårjun- 

gar från 
avdel- 
ningar 
å olika 
linjer

1 36 24 __ *_ 24 ') Labor. i fysik, 2 avdelningar, var-
2
3

30
24

26 — — 26
27

dera 2 t. varannan vecka.
2) Dårav frivillig franska 2 t. och friv.27 — — — labor. i kemi 1 t.

4 31 28 I1) — — 29 3) Dårav frivillig franska 2 t.
5 27 312) — — 31 4) 7 t. matematik, 1 t. fysik, 2 t. kemi,
6

R. 1
5

15
303) 
li4)

—
— 17

30
28

1 t. engelska.
6) 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 fysikL. I 14 11°) — — (17) 11
R. II 11 128) — — 18 30 med hela avd. 2 t. varannan vecka.
L. II 
R. III

9
10

li7) 
168)

—
—

(18) 
17

11
33

7) 6 t. latin, 4 t. matem., 1 t. fysik.
8) 2 t. eng., 6 t. matem., 4 t. fysik, 2

t. kemi och 1 t. friv. lab. i fysik, 1
L. III A 3 79) — 910) (17) 16 t. friv. lab. i kemi, båda labor. med
l. hib 6 51J) — (9)10) (17) 5 hela avd. 2 t. varannan vecka.
R. IV 8 1512) 79)

__ 16 31 9) 7 t. grekiska.

L. IVA 5 — 1013) (16) 17 lu) 6 t. latin, 1 t. eng., 2 t. fysik.
u) 1 t. eng., 4 t. matem.
12) 4 t. eng., 6 t. matem., 3 t. fysik,L. IV B 3 514) — (10)13) (16) 5

Summa 237 266 1 19 68 354 2 t. kemi.
13) 6 t. latin, 2 t. eng., 2 t. fysik.

6. Låro- och låsebocker.
Utm arker sådana bocker, som

påbjudna av lårjungarna i allmånhet anvandas.
antingen tillhandahållas av låroverket eller utan att vara direkt

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
Herner, Israels historia.................. 4 J

Klass o. ring

Lundin, Bilder ur kyrkans historia 6
Gummerus—Rosenqvist—Johansson

Lårobok i Kyrkohistoria..............  I—III
Lovgren-Levin, Kyrkohistoria ....... IV
Ahlberg, Religionhistorisk oversikt II—IV 
Erkki-Kailå, Kristlig Religionslåra III—IV
Ahlberg, Den kristna vårids- och 

livsåskådningen ...................... II
*Levin, Ur kyrkohistoriens kållor I—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-

Strindberg, Svenska oden och åven- 
tyr ......................................... I

Strindberg, Master Olof .................. II
*Steffen, Islandsk och fornsvensk 

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

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

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

Latin.
Tessing, Skolgrammatik .............. I—IV
Pontén, Latinsk låsebok .............. I
Miiller, De viris illustribus ........... II
Livius, 24 boken, ed. Bagge ....... IV
Ovidius, ed. Risberg...................... II —III
Pontén, Latinska forfattare i urval II—IV 
Cornelius Nepos, ed. Rbnstrbm .. II

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

*Lindroth, Romerska antikviteter... III, IV
*Cavallin, Latinskt lexikon .......... I—IV

„ Latinskt skollexikon ... I—IV
*Salenius, Latinsk-Svensk ordbok I—IV
* Bergstedt, Mytologi...................... II—IV

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

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

Mellén och Lundquist, Grekisk ele-
mentarbok .................................. III

Horn. Odys. ed. Aminson .......... IV

Tyska.
Calwagen-Nordgren, Elementar och 

låsebok .................................. 1—3
Hjort, Grammatik.................. 1—6, I—IV
Hjort, Ovningsbok till den tyska 

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

ningar och brev .......... 4, 5, I—IV
Rodhe-Kroger, Låsebok.................. 4—5
Pederzani-Weber, Auf rauhen Pfa- 

den ......................................... 5
Hoffman, Heute mir, morgen dir 6
Riehl, Burg Neideck...................... I, II

Polenz, Erzåhlungen...................... II
Heine, die Harzreise...................... III
Budde, Aus meinem skizzenbuch III
Lessing, Minna von Barnhelm, de 

tre forstå akterna ...................... IV
*Rodhe, Krambambuli und andere

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

for realskolan.................. 5, 6, I, II, III
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Klass o. ring;
Calwagen-Lindqvist, Oversåttnings-

ovningar..........  5, 6, I, II, R. III, R. IV
Behm, Låsebok, 2:dra uppl............ III, IV 

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

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

Fr
Bodtker & Host, Larobok i Fran

ska, ed. Malmberg.................. 5, 6
Ploetz, Elementarbok, bearb. av C.

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

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

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

Klass o. ring

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

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

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

bok. Skoluppl.

sa.
Edstrom, Lectures Frangaises II med 

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

gaises. 2 uppl........................ IV
*Pharus, Plan et Guide de Paris.

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

Historia.
Odhner-Westman, Larobok i fåder- 

neslandets historia for realskolan 1—3
Grimberg, Sveriges, Norges och

Danmarks historia for realskolan 4—6
Odhner-Hildebrand, Fåderneslan- 

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

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

historisk oversikt av forrftidens 
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
Carlson och Fagerlund, Skolgeo

grafi, andra kursen ..............  6, 1, II

Larsson, Psykologi

*Fagerlund och Falk, Geografisk 
låsebok ..................................

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

Matematik.

5

Berg, Råknelåra for dé allm. låro- 
verken och flickskolor, omarbe- 
tad av Hagstrom.................. 1—5

Hcdstrom och Rendahl, Algebra... I—III
Moller, Algebra..........................  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..................  III, IV
Hedstrom och Rendahl, Trigono

metri ...................................R. II, L. III
Josephson, Rymdgeometri......  R. III—IV
Collin, Analytisk geometri... R. III, R. IV

Klass o. ring

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

Hedstrom och Rendahl, Logaritm
tabeller ..........................R. II, L. III

Logaritmtabeller av Lindman......  III—IV
*Hellgren, Metoder for Idsn, 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 — 6

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

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

Fysik.
Hellsten, Experimentell fysik och 

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

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

Sohlberg, Astronomi...................... 1
:’:Problemsamlingar i fysik... R. III—R. IV

Kemi och Geologi.
Johansson och Magnusson, Kemi 

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

Abenius, Oorganisk kemi R. I-R. IV

7. Med innevarande låsår hava foljande nya lårobocker Jnforts:
i Kristendom: Ahlberg, A., Den kristna vårids- och hvsåskådningen, i ring II och 

dårefter successivt i foljande ringar i stållet for Erkki Kailå, Kristlig religionslåra.
i Matematik: Hedstrom, J. S. och Rendahl, C., Trigonometri for låroverken, i ring 

R. II och ring L. III samt dårefter successivt i foljande ringar i stållet for K. O. Erics
son, Lårobok i plan trigonometri.

Hedstrom, J. S. och Rendahl, C., Logaritmtabeller, i ring R. II och ring L. III samt 
dårefter successivt i foljande ringar i stållet for Chr. F. Lindman, Femstålliga logaritm
tabeller.
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8. Lårokurser.

Forstå klassen.

KRISTENDOM, 3 t. Biblisk historia: gamla testamentet. Den kristna tros- och sede- 
laran 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- 
duktionsovningar; sagoberåttande; bvningar att urskilja de viktigaste ordklas- 
serna och satsdelarna; råttskrivningsovningar. — Lindholm.

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

HISTORIA, 2 t. Beråttelser ur Nordens guda- och hjåltesaga samt åldre historia med 
stod av den antagna låseboken; fåderneslandets historia under forntiden och 
medeltiden intill år 1319. — Carlsson.

GEOGRAFI, 2 t. Vårldsdelar och våridshav efter globen jåmte korta upplysningar om 
jordens form och rorelse; bvningar 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. — Carlsson.

BIOLOGI, 2 t. Månniskokroppen; undersbkning av levande våxter; exkursioner 2 tim. 
— Sj ogren.

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. — Steen.

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; råttstavningsbvningar. — Lindholm.

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

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. — Armini.

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

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

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

Tredje klassen.

KRISTENDOM, 3 t. Biblisk historia: nya testamentet: repetition av de viktigare av 
beråttelserna 1—40 samt beråttelserna 41—68. Bibellåsning: Apostlagårning- 
arna noggrannt genomgångna. Tros- och sedelåra: låroboken sid. 123—155. 
Kort oversikt av kyrkoåret samt svenska kyrkans hogmåssogudstjånst. Valda 
psalmer. — Wetterlundh.

MODERSMÅLET, 6 t. Låsning av Lindwalls 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 interpunktionsbvningar. — h. t. Niisson och J. Carlsson, 
n. t. Niisson.

TYSKA, 6 t. Tredje avdelningen av elementar- och låseboken; det viktigaste av form- 
låran genomgånget: behbvliga delar av syntaxen i anslutning till den låsta tex- 
ten; talovningar samt muntliga och skriftliga tillåmpningsovningar. —h. t. Niis
son och J. Carlsson, v. t. Niisson.

HISTORIA, 3 t. Fåderneslandets historia: 1611—1718; allmån historia: forntiden efter 
låroboken. — Carlsson.

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

MATEMATIK, 5 t. Aritmetik: låran om brak åvslutad nch repeterad. Enkel regula
detri och låttare procent- och rånteproblem, Huvudråkning. Geometri: forbe- 
redande måtningar och konstruktioner; de enklaste geometriska figurerna. — 
h. t. Rosén, v. t. Rosén, Jorlander och Djurfeldt.

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

Fjarde klassen.

KRISTENDOM, 2 t. Israels historia, meddelad i sammanhang med en oversikt av 
gamla testamentets skrifter och under låsning av valda delar av desamma. Over- 
siktlig framstållning av den kristna tros- och sedelårans grundtankar i anslut
ning till forstå huvudstycket samt forstå trosartikeln i Luthers lilla katekes. 
Valda psalmverser. En kort framstållning av svenska kyrkans gudstjånstord- 
ning samt en oversikt av kyrkoåret. Korta underråttelser ur den allmånna re
ligionshistorien i sammanhang med Israels historia. — Wetterlundh.

MODERSMÅLET, 4 t. Låsning och forklaring av stycken i låseboken samt av Snoil
skys Svenska Bilder. Framsågning av inlårda poetiska stycken. Form- och 
satslåran i forening med satsanalys. Ovningar i råttstavning och interpunktion.
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Elva uppsatser, dårav 6 på lårorummet. — h. t. Rosen, v. t. Rosén, Jorlander 
och Djurfeldt.

Amnen for uppsatserna:
1. Doktor Allvetande (repr.). 2. Jåttestenarne vid Ulvgryt (repr.). 3. Jonas Alstromer. 4. 
a) Sommarlovet. b) Oktoberlovet. 5. Ett biografbesok. 6. Broderna (repr.). 7. Mina jul- 
ferier. 8. En arbetsdag under terminen. 9. — 10. — 11. —

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 
7 å lårorummet. Talovningar och andra tillåmpningsovningar. — h. t. Rosén, 
v. t. Rosén, Jorlander och Djurfeldt.

ENGELSKA, 5 t. De 45 forstå styckena i elementarboken. Det viktigaste av form
låran. Talovningar och andra tillåmpningsovningar. — h. t. Nilsson och J. 
Carlsson, v. t. Nilsson.

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 beråttelsei 
från samma tid i Estlanders låsebok. — Wetterlundh.

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

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

BIOLOGI, 1 t. Zoologi: de ryggradslosa djuren. Botanik: våxtbeståmning, insamling 
av 50 våxter. Exkursioner 4 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) Beståmning av .r ur forhållandet mellan cylinderns basyta och kvadraten på basytans 
radie; b) samt ur forhållandet mellan basytans omkrets och diameter. 2. Beståmning av en cy
linders volym: a) ur produkten av basyta och hojd; b) genom vågning av det undantrångda 
vattnet. 3. Beståmning 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. Beståmning av en stens viktforlust i a) vatten; b) sprit; c) glycerin samt den undantrångda 
våtskans vikt. 6. Lagen for kommunicerande kårl. 7. Beståmning av vikten av 1 liter luft. 
8. Måtning av lungornas overtryck. 9. Boyles lag. 10. Håvstångslagen for a) tvåarmad; b) 
enarmad håvstång. 11. Tyngdspunktsbeståmningar. 12. Forfårdigandet av a) sprittermometer; 
b) kvicksilvertermometer. 13. Beståmning av a) måssings, b) luftens utvidgningskoefficient. 14. 
Isens småltvårme. 15. Vattens ångbildningsvårme. 16. Undersokning om kokpunktens bero
ende av trycket, 17. Smålt- 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- 
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rans grundtankar i anslutning till andra och tredje trosartikeln. Valda psalmer. 
— Wetterlundh.

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. Tolv uppsatser, dårav nio 
på låroverket. — Wetterlundh.

Amnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Huru bonden, mjolnaren och bagaren hjålpas åt att framstålla en kaka 
brod, b) Spanska tronfoljdskriget. c) Något om Australien och dess naringar. 2. Fritiofs och 
Ingeborgs ungdomsår hos Hilding. 3 (på låroverket). a) Vad for åtbart kan man finna i sko
gen? b) Potatisen. c) Ett mynt beråttar sin historia. d) Nordamerikanska frihetskriget. 4 (på 
låroverket). a) Napoleon l;s levnadsodan. b) Indianernas olika sått att fiska och jaga. c) Hun
den. d) Pauli forstå missionsresa. e) Isfarten i Fritiofs saga. 5. Sjuåriga kriget. 6 (på lå
roverket). a) Huru har konungariket Italien uppstått? b) Vad vet du om kaffeodlingen. c) 
En resa. 7 (på låroverket). a) En soldat beråttar sina minnen från fronten, b) Min senaste 
julafton. c) Våxtlivet i Sydamerika, d) Nordamerikanska inbordeskriget. 8 (på låroverket). 
a) Norges forening med Sverige, b) Svensk-Amerika. c) Vad kånner du till om Sveriges ma
teriella utveckling under de senaste konungarna? 9. Orsakerna till franska revolutionen. 10 
(på låroverket). a) Jesus infor Pilatus. b) Vad vet du om nykterhetsverksamheten i Sverige? 
11 (på låroverket). 12 återstå.

TYSKA, 4 t. Rodhe-Kroger, Tysk låsebok slutlåst. Rodhe, Auf rauhen Pfaden, kur
sivt omkring 50 sid. Formlåran repeterad. Det viktigaste av syntaxen. 11 
skriftliga bversåttningar till tyska eller reproduktioner, varav 7 utarbetade på 
låroverket. Talovningar och andra tillåmpningsbvningar. — Wetterlundh.

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. — Wetterlundh.

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

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

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-, rbrelse- 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; sammanfattande repetition av den 
foregående kursen; ovningsuppgifter. — h. t. Rosén, v. t. Rosén, Jorlander och 
Djurfeldt.

BIOLOGI, 2 t. Zoologi: repetition av djurriket. Botanik: fanerogamernas och krypto- 
gamernas systematik, våxtinsamling, exkursioner 12 timmar. — Eliasson.

FYSIK, 1 t. Låran om magnetismen ach elektriciteten. — Fahlstrom.
KEMI, 2 t. De viktigaste fbreteelserna inom den oorganiska kemien; det allmånnaste 

av geologien. En timme i veckan dessutom frivilliga laborationsovningar. For
sok enl. låroboken. — Eliasson.
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Sjatte klassen.

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

MODERSMÅLET, 3 t. Låsning av svenska litteraturprov, huvudsakligen från senaste 
århundradet. Ovningar i muntlig framstållning; ovningar i att uppsåtta enklare 
skrivelser av praktisk art. 9 uppsatser, dårav 6 på låroverket. — Steen.

Amnen for uppsatserna:
1 (i skolan). a) De stora upptåckterna v'd nya tidens borjan. b) Mitt hem. c) Ett sommar- 
minne. d) Hostens behag- och obehag-. — 2 (i hemmet). Aposteln Paulus. — 3 (i skolan). a) 
Kyrkoåret. b) Forhållandena i Frankrike vid den stora revolutionens borjan. c) Jordens for- 
nåmsta hog-landsområden. d) Spanska sjukan i Vånersborg. — 4 (i skolan). a) Muhammed. b) 
Vad vet du om våridshaven? c) Vånersborgs kommunikationer, d) Våxtens nåringsupptagende. 
e) Skildring av livet på skolgården under rasterna. — 5 (i hemmet). a) Sveriges skogar. b) 
Hur jag åmnar tillbringa mina julferier. — 6 (i skolan). a) Skildra någon av reformationens 
forelopare. b) Några av våra huvudnåringar. c) Månniskoraserna. d) Vad gagn ha vi av våra 
sjoar och vattendrag? e) Mina framtidsplaner. — 7 (i skolan). a) Olaus Petri. b) Tåget over 
Bålt. c) Brittiska bilånder i Amerika, d) Valfritt åmne. —■ 8 (i hemmet). a) En torgdag i 
Vånersborg. b) Vad kan man gora for att bevara sin hålsa? — 9.

TYSKA, 3 t. Hoffman: Heute mir, morgen dir, omkr. 80 sidor. Grammatiken repe- 
terad. Talovningar. Ovning i oversåttning från svenska. Låsning av tysk 
handstil. 6 skolstilar och 3 hemstilar. — Lindholm.

ENGELSKA, 4 t. Omkring 60 sid. i Jespersen-Rodhes låsebok. Formlåran repeterad; 
kort oversikt av syntaxen jåmte skriftlig-a tillåmpningsovningar. Talovningar. 
13 stilar, varav 9 på låroverket. — h. t. Rosén, v. t. Rosén, Jorlander och 
Djurfeldt.

FRANSKA (valfritt), 2 t. Omkring 25 sidor i Bodtker-Hosts lårobok jåmte motsva- 
rande grammatik. — h. t. Niisson och J. Carlsson, v. t. Niisson.

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

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

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

BIOLOGI, 2 t. Zoologi: månniskokroppens organ, våvnader och fysiologi; hålsolåra. 
Botanik: våxternas levnadsforhållanden, livsforeteelser och inre byggnad. Exkur
sioner 6 timmar. — Eliasson.
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FYSIK, 2 t. Optik; energibegreppet, fallrorelsen, kraftparallellogrammen, pendelrbrel- 
sen, friktionen, lutande planet, centralrorelsen; bostaders uppvårmning och ven
tilation; meteorologi; astronomi; akustik. — Fahlstrom.

KEMI, 1 t. De viktigaste av den organiska kemiens åmnesgrupper; metallurgi. — 
Eliasson.

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, litteraturlåsriing: 

stycken av Rydberg, Strindberg, Heidenstam, Lagerlof, Froding m. fl.; islåndska 
sagor och eddasånger samt valda stycken ur medeltidens svenska litteratur i 
anslutning till litteraturhistorien. Deklamation, foredrag och dispositionsbvnin- 
gar. Elva uppsatser, dårav sex på låroverket. — Brieskorn.

Åmnen for uppsatserna:
1 (i skolan). a) Sommarens behag, b) Vad dyrtiden lårt oss att taga vara på. e) Min hem- 
socken. d) Om jag ågde en million, hur skulle jag då anvånda den ? 2 (i hemmet). Jåmfo- 
relse mellan hinduernas och persernas religioner. 3 (i skolan). a) Grekernas strider med per- 
serna. b) Floderna oeh deras verksamhet. c) Hur man båst bor skydda sig mot sjukdomar. 
4 (i skolan). a) Paulus som missionår. b) En trådgård om hosten, c) Nyttan av resor. 5 (i 
hemmet). Trymskvådet. 6 (i skolan) a) Vånersborgs omgivningar. b) Hur vi veta, att jorden 
år rund, c) Vinterns behag och obehag. 7 (i hemmet). Englands industri och dess betydelse. 
8 (i skolan). a) Augustinus. b) Riddarvåsendet. c) Varfor jag blev latinare (resp. realist). 
9 (i hemmet). a) Orsakerna till kristendomens seger i det romerska riket. b) Om gymnastik 
och dess nytta. 10 — — —. 11 — — —.

TYSKA, 2 t. Burg Neideck, c:a 40 sidor, Formlåra repeterad i samband med texten 
och syntaxen, dessutom efter Hjorts ovningsbok. Talovningar. Elva skriftliga 
oversåttningar, dårav sju utarbetade på låroverket. — h. t. Nilsson och J. Carls- 
son, v. t. Nilsson.

ENGELSKA, 3 t., dårav 2 t. tillsammans med L. 1. Jespersen-Rodhe, till sidan 79. 
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 utforligare åvensom repetition av formlåran till ver
bet. Genomgång av under låsåret skrivna 6 hemstilar och 5 skolstilar. — h. t. 
Nilsson och J. Carlsson, v. t. Nilsson.

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 Rysslands geografi med sårskilt 
framhållande av befolknings- och samhållsforhållanden, nåringsliv, samfårdsmedel 
och kolonialvåsen. —■ Carlsson.

MATEMATIK, 7 t. Algebra: de fyra råknesåtten i hela tal och brak, digniteter och 
kvadratrotter; ekvationer av forstå graden med en och flera obekanta; ekvatio- 
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ner av andra graden med en obekant; rotekvationer; problem; anvåndning av 
råtvinkliga koordinater for studium av fbrstagradsfunktioner och funktionen y = x2. 
Geometri: repetition av den foregående kursen; proportionslåra; transversaler 
och trianglars likformighet; ovningssatser. — 11 uppsatser, varav 6 på lårover- 
ket. — h. t. Jonsson, v. t. Munthe.

BIOLOGI, 1 t. De fanerogama våxternas systematik; insamling av 50 våxter; till ex- 
kursion har anvånts 3 tim. — Eliasson.

FYSIK, 3 t. Våtskors, gasers och fasta kroppars mekanik; kurs i elementår astronomi. 
Råkneuppgifter. — h. t. Jonson, v. t. Munthe.

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

Latingymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Steen. 
MODERSMÅLET, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Brieskorn. 
LATIN, 6 t. Ponténs låsebok. Formlåran och kasuslåran. — Armini.
TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — h. t. Nilsson och J. Carls

son, v. t. Nilsson.
ENGELSKA, 2 t. _ Lika och gemensamt med realgymnasiet utom den sårskilda timmen 

dår. — h. t. Nilsson och J. Carlsson, v. t. Nilsson.
HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Brieskorn.
GEOGRAFI, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Carlsson.
MATEMATIK, 5 t. Algebra: hela tal och bråk; kvadratrotutdragning och råkning med

kvadratrotter; ekvationer och ekvationssystem av forstå graden jåmte problem. 
Anvåndning av råtvinkliga koordinater for studium av l:sta-gradsfunktioner och 
funktionen y — x2. Proportionslåra. Transversaler och trianglars likformighet; 
repetition av den foregående geometrikursen. 11 uppsatser, samtliga på låro-
verket. — Fahlstrom.

BIOLOGI, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Eliasson.
FYSIK, 2 t. Gemensamt med R. I. —■ h. t. Jonson, v. t. Munthe.

Andra ringen.

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

och Paulus’ brev till Galaterna. Kyrkohistoria: Nya tiden till § 57. Religions
låra: Skapelsen — frålsningen. Allmån religionshistoria. — Steen.

MODERSMÅLET, 2 t. Låsning av valda stycken ur svenska litteraturen från nyare
tidens borjan t. o. m. Bellman; motsvarande partier i litteraturhistorien; Måster 
Olof av Strindberg samt stycken ur nyare svensk litteratur; ovningar i muntlig 
framstållning; elva uppsatser, dårav 6 på låroverket. — Steen.

Amnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Varfor Luther blev reformator, b) Vånersborgs omgivningar. c) Natu
rens fbråndringar om hosten. d) Mina sysselsåttningar på lediga stunder. 2 (i hemmet). a) 
Den aldre svenska historieskrivningen t. o. m. Olaus Petri. b) Efter fredsslutet. c) Orsakerna 
till misslyckandet av Karl V:s religionspolitik. 3 (på låroverket). a) Zwingli. b) Frankrikes 
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andel i protestantismens seger. c) Ryskt samhållsliv. d) Våra barrtråd. e) Spanska sjukan 
i Vånersborg. 4 (på låroverket). a) Kalvins liv och gårning. b) Gustav Vasa och dalkarlarne. 
c) Hudens byggnad och forråttningar. d) Flygkonsten i krigets och fredens tjånst. e) Vårlds- 
krigets avslutning. 5 (i hemmet). a) Månniskans herravålde over naturen, b) Grevefejdens 
orsaker och verkningar. c) Fabriksrorelsen i min hemtrakt. 6 (på låroverket). a) Jesuitorden, 
b) Georg Stjernhjelm, c) Månniskans matsmåltning. d) En nordisk vinterdag, e) Vad våntar 
du av det nya året? 7 (på låroverket). a) Religiosa forestållningar hos naturfolken. b) Polen på 
1600-talet. c) Forenta Staterna som stormakt. d) Vad kan man gora for att bevara sin hålsa? 
8 (i hemmet). a) Uppsala mote och dess betydelse. b) Kustklimat och inlandsklimat. c) “I 
dag rod, i morgon dod“. 9 —. 10 —. 11 —.

TYSKA, 2 t. Burg-Neideck avslutad samt 50 sid. i Polenz, Erzåhlungen, delvis extem- 
• pore. Extemporering av ungefår 20 sid. i Krambambuli und andere Geschich- 

. ten. Repetition av grammatik genom oversåttning till tyska av valda stycken 
i Hjort och Heuman, tyska skrivovningar och brev. Talovningar. Elva skrift
liga arbeten, varav ett reproduktion — 7 på låroverket. — Ewerth.

ENGELSKA, 3 t., dårav 2 tillsammans med L. II. Jespersen-Rodhe, styckena 159— 
166, 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 Wenstrom-Harlock. Geuomgång av under 
låsåret skrivna 6 hemstilar och 5 skolstilar, av vilka 1 varit reproduktion. — 
Lindholm.

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-Lofving. Topografiska realia i anslutning till kartan over 
Paris. — h. t. Palmgren och Nilsson, n. t. Palmgren.

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

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

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

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

trostatiken. Frivilliga laborationsovningar en dubbeltimme varannan vecka. — 
h. t. Jonson, v. t. Munthe.

Vid laborationsovningarna hava utforts foljande forsok och beståmningar:
1. Kvicksilvers utvidningskoefficient. 2. Måssings långdutvidningskoefficient. 3. Luftens ut- 
vidningskoefficient. 4. En kalorimeters vattenvårde. 5. Koppars specifika vårme. 6. En 
kvicksilvertermometers fixpunkter. 7. En vågs kånslighet. 8. Forhållandet mellan vågarmarnas 
långder. Noggrann vågning. 9. Naftalins småltpunkt. 10. Vattens ångbildningsvårme (vid 
100°). 11. Olika kåris avsvalningshastighet. 12. Vårmets mekaniska ekvivalent. 13 o. 14 återstå.
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KEMI, 2 t. Återstående metalloider, alkalimetallerna samt 2- och 3-vårdiga jordmetal
ler; organisk kemi. •— Eliasson.

Latingymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Steen.
MODERSMÅLET, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Steen.
LATIN, 6 t. Muller, de viris illustribus: Pausanias, Cimon, Alexander. Cornelius Ne

pos: Lysander, Epaminondas, Pelopidas. Agesilaus. Ovidius’ Metam.: Pyramus 
et Thisbe, Daedalus et Icarus, Midas et Bacchus, Philemon et Baucis, Nar
cissus, Quattuor ætates. Repetition av form- och kasuslåra: valda delar 
av syntaxen for ovrigt. Nio skriftliga oversattningar, darav fem på låroverket. 
— Eiverth.

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Ewerth.
ENGELSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Lindholm.
FRANSKA, 4 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — h. t. Palmgren och Niis

son, v. t. Palmgren.
HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Brieskorn.
GEOGRAFI, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Brieskorn.
MATEMATIK, 4 t. Låran om kvadratrotter avslutad; ekvationer av andra graden med 

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

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

Munthe.

Tredje ringen.

Realgymnasiet.

KRISTENDOM, 2 t. Bibellåsning i sammanhang med oversikt av 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. — 
Emmelin.

Amnen for uppsatserna:
1 (på låroverket). a) Karl XI:s fortjånster om Sverige, b) Orsakerna till envåldets inforande 
i Sverige under Karl XI. c) Våxternas skyddsmedel 1 kampen for tillvaron. d) Dagens mest 
brånnande fråga. 2. Några likheter mellan det sjuåriga kriget och det nu pågående vårldskri- 
get. 3. a) Grunddragen av den Spencerska utvecklingslåran. b) Karl Mikael Bellman. c) Det 
nordamerikanska frihetskrigets foljder. 4 (på låroverket). a) Den evangeliska kyrkan under upp- 
lysningstiden. b) Kellgrens “Mina lojen“. c) Kabinettspolitikens tid (karakteristik), d) Upp- 
lysningstidens reformtankar. e) Assimilationen hos våxterna. f) Huru beståmmer man motstån- 

3
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det i en elektrisk ledning'? g) Varldskrigets inverkan på de sociala forhållandena. li) Om bol
sjevismen segrade, i) Sinnesfornimmelsernas subjektivitet, j) “Ingenting nytt under solen". 5 
(på låroverket). a) De kyrkliga forhållandena i Nordamerikas Forenta stater, b) Leopolds 
"Eglé och Annette", c) Partierna under franska revolutionen, d) Den stora franska revolutio
nen och den ryska revolutionen (några likheter). e) Om sinnesillusioner och hallucinationer, f) 
Elektricitetens betydelse for vårt land. 6. a) De inre politiska forhållandena i England fore par
lamentsreformen 1832. b) Anna Maria Lenngren. 7 (på låroverket). a) Herrnhutismen. b) 
Oppositionen mot den akademiska skolan. c) Orsakerna till Napoleons fali. d) Huru inver- 
kade de stora krigen vid 1700-talets borjan på maktlåget i Europa? e) Frihetstidens verksam- 
het for nåringarnas forkovran. f) Metoder och apparater att måta styrkan av en elektrisk strom. 
g) Andningsorganen hos de ryggradslosa och ryggradsdjuren. h) Om minnesexperiment. i) Upp- 
mårksamheten. j) Fordelar och olågenheter av politisk partibildning. 8. a) Musikens betydelse. 
b) Olika belysningsmedel och deras anvåndning. c) Jåmforelse mellan åmnesomsåttningen hos 
djur och våxter. 9 (på låroverket) återstår.

TYSKA, 2 t. Die Harzreise, avslutad. Budde, Blåtter aus meinem Skizzenbuch; kur
sivlåsning. Grammatiken repeterad i samband med stilarna och vid ovningar i 
bversåttning till tyska (ungef. 50 stycken i Hjort och Heuman, tyska skrivbv- 
ningar och brev, dels låxvis, dels extempore). Talovningar. 9 stilar, dårav 4 
på låroverket. — Emmelin.

ENGELSKA, 2 t. Behm, The Elephant Hunt och Three Men in a Boat: sid. 44 — 66. 
Låsning extempore vid preparation av ny låxa. Hammarberg-Zetterstrbm med 
tillåmpningsbvningar i Calwagen-Lindqvist: pronominets formlåra och syntax. 
Talovningar: anekdoter. Genomgång av under låsåret skrivna 4 skolstilar och 
5 hemstilar, av vilka 1 varit uppsats. — h. t. Palmgren och Nilsson, v. t. 
Palmgren.

FRANSKA, 4 t. PIoetz-Lbfvings elementarbok: lektionerna 72—75, 79,81: de franska 
styckena och några av de svenska. Edstroms språklåra: det återstående av 
formlåran jåmte det viktigaste av syntaxen. Uttalsstudier på några texter, upp- 
spelade på grafofon. Edstrom: Lectures Franqaises I, sid. 1—18, 49—77. Lås
ning extempore vid preparation av ny låxa. Talovningar i form av memorering 
och uppspelning med fbrdelta roller av styckena 8, 17 och 25 i “Låseboken" 
i Ploetz. — h. t. Palmgren och Nilsson, v. t. Palmgren.

HISTORIA, 3 t. Fåderneslandets historia 1718—1844 i utfbrligare framstållning och 
med sårskild vikt lagd på den inre utvecklingen jåmte det viktigaste av de 
skandinaviska grannlåndernas historia under samma tid åvensom allmånna histo
rien 1715—1848, behandlad i likhet med fåderneslandets. — Emmelin.

FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Forståndslivets och kånslans psykologi. — Em
melin.

MATEMATIK, 6 t. Serier, sammansatt rånta. Plangeometrien avslutad. Studium av 
funktioner och deras derivator. Maximum- och minimumproblem. Beråkning 
av tangenter, normaler och asymtoter till kurvor i planet. Stereometri. Ana
lytiskt geometrisk behandling av råta linjen och cirkeln. Elva skriftliga uppsat- 
ser, 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. 
— Sj ogren.

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

Vid laborationsovningarna hava utfbrts foljande forsok och beståmningar: 
M

1) Bestamning- av M. H. 2) D:o av pf 3) D^o av tangentbussolens reduktionsfaktor medels knall- 
gasvoltameter. 4) Galvanoplastik. 5) Prøvning 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, frivilliga labo
rationer en dubbeltimme varannan vecka. Under de syntetiska laborationerna 
ha huvudsakligen framstållts kaliumfbreningar. — Eliasson.

Latingymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Steen. 
MODERSMÅLET, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Emmelin. 
LATIN, 6 t. Livius enl. Pontén, Lat. fbrf. (II, 2) s. 51—85; 90—94; 95—99; Ovidius, 

Phaeton; Catullus (alla diktér i Risbergs urval); Horatius, Sat. I. 9; Gramma- 
tiken avslutad; Lindroths antikviteter genomgångna; metrik och mytologi i sam
band med textlåsningen. Kursivlåsning i Muller, de viris illustribus, och Justi- 
nus. 15 skriftliga bversåttningar från latin, varav 8 på låroverket. — Armini.

GREKISKA, 7 t. Mellén-Lundquists Elementarbok, st. 1—27; Låseboken, s. 1—16; 
Formlåran till verben på -mi, syntax i samband med textlåsningen. Kursivlås
ning i Acta Apostolorum. — Armini.

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Niisson.
ENGELSKA, 2 t., dårav 1 gemensamt. Behm, Gordon Lispeth. Werner, 10 sånger, 

dårav några utantill, och 3 uppspelade på grafofon. Låsning extempore: valda 
stycken i Behm. Talovningar: anekdoter. Icke-grekerna dessutom 1 t. Behm, 
Oliver Twist och Three Men in a Boat: sid. 44—54. Låsning extempore vid 
preparation av ny låxa. Talovningar: anekdoter. —h. t. Palmgren och J. Carls
son, v. t. Palmgren.

FRANSKA. 4 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — h. t. Palmgren och Niis
son, v. t. Palmgren.

HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Emmelin.
FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Em

melin.
MATEMATIK, 4 t. Algebra: Ekvationssystem av hbgre 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. — Sjogren.
FYSIK, 2 t. Låran om magnetism och elektricitet; akustik; optiken påborjad. — h. t. 

Jonson, v. t. Munthe.
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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.

Åmnen for uppsatserna:
1 (i skolan). a) Några svenska landskapstyper och motsvarande folktyper, b) Betydelsen av att 
gora egna samlingar for biologistudiet, c) Om bad och deras betydelse. d) Fotvandringens 
foretråden framfor andra sått att fårdas. e) (Valfritt åmne). 2 (i hemmet). a) Geijers storhet. 
b) Inneborden i 1848 års håndeiser, c) Vad stort sker, sker tyst. 3 (i skolan). a) Tro och 
vantro i den katolska kyrkan under medeltiden. b) Almquists utveckling. c) Fransk politik 
1871—1914. d) De viktigaste opliska instrumenten. e) Atwoods fallmaskin. f) Våra hattsvam- 
par ur ekonomisk synpunkt, g) Væ victis! h) Vilka egenskaper utvecklar kriget hos månniskan ? 
4 (i hemmet). a) Analys av Tegnérs smårre gotiska diktér, b) Forenta Staternas naturrikedo- 
mar och deras betydelse. c) Grundtankarna i den spencerska utvecklingslåran. 5 (i skolan). a) 
Ager någon våridsdel beståmda foretråden framfor de andra. b) Sveriges insatser i våridshi
storien. c) Kållorna till ett lands rikedom och styrka. d) Vad gores i våra dagar for befor- 
drandet av sjålvstudier? e) Vilket betyder mest i livet: begåvning eller energi? 6 (i hemmet). 
a) Viktor Rydberg. b) Habsburgs roli under nyare tidens forstå tidevarv. c) Materialism och 
idealism. 7 (i skolan). a) Den katolska motreformationen i Sverige, b) Fredmans epistlar. c) 
Den svenska riksdagens befogenheter. d) Centralrorelse. e) Huden, f) Hamiets monolog, g) 
Villkoren for en varaktig fred, h) I vilken mån kan månniskan kallas naturens herre?

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

ENGELSKA, 4 t. Behm, Three Men in a Boat, sid. 63—73, Lispeth och The Indian 
Mutiny. Talovningar, dels i anslutning till Lispeth, dels anekdoter. Werner, 
styckena ur Shakespeare. Bjorkman, William Shakespeare (delvis). Låsning 
extempore: 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. — h. t. Palmgren 
och Nilsson, v. t. Palmgren.

FRANSKA, 4 t. Edstrom, Lectures II, sid. 9—62. Wijkander, 19 sidor med grafofon 
till le Chéne, Marseljåsen och l’Epave. Utanlåsning och deklamation. Låsning 
extempore: valda stycken i Lectures II. Talovning i anslutning till några fab
ler av La Foritaine. Grammatik i anslutning till texten. Repetition av topo
grafiska realia i anslutning till kartan over Paris. — h. t. Palmgren och Nils
son, v. t. Palmgren.

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

FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t- Psykologien. — Emmelin.
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MATEMATIK, 6 t. Fortsatt anvåndning av begreppet derivata på enkla geometriska 
uppgifter. Analytisk geometri: ellipsen, hyperbeln och parabeln. Repetition av 
fbrut 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. Repetion av hela låroboken. Det allmånnaste av teoretisk kemi. — 
Eliasson.

Latingymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Steen.
MODERSMÅLET, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Brieskorn.
LATIN, 6 t. Livius XXIV, kap. 4—45; Horatius: valda oden, tillsammans 600 verser; 

repetitioner. Antikviteter och mytologi i samband med textlåsningen. Gram
matik. Kursiv låsning. Tolv bversåttningar till svenska, dårav sju på lårover
ket. — Ewerth.

GREKISKA, 7 t. Xen. Anab. sid. 13—57 i låseboken; Homeros Odysseia, sång 6, 
samt repetition. Formlåran avslutad och repeterad; viktigare delar av syntaxen. 
Någon extemporerad låsning i Apostlagårningar. — Ewerth,

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Nilsson.
ENGELSKA, 2 t. Behm, sid. 73-84, 134—139, 190—205. Werner, styckena ur 

Shakespeare. Låsning extempore i Behm. Talovningar: anekdoter. — h. t. 
Palmgren och Nilsson, v. t. Palmgren.

FRANSKA, 4 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — h. t. Palmgren och Nils 
son, v. t. Palmgren.

HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Brieskorn.
FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — 

Emmelin.
MATEMATIK, 5 t. Aritmetiska och geometriska serier avslutade; sammansatt rånta 

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

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

9. Undervisning i vålskrivning
har meddelats efter Holmqvistska metoden och omfattat fbljande 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.
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10. Undervisningen i teckning.
Larobocker och undervisningsmateriel.

“Larobok i geometrisk konstruktion for de allm. låroverken“ av P. Henriques; 
“Pennteckningsstudier" av O. Lindberg; bvningsblad 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. “Stockholmsbilder från borjan av 1900-talet“ av F. Boberg.

Ovn ingskurser.
Realskolan.

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

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

Klass 3, 2 t. Frihandsteckning: konturteckning efter fbremål ur verkliga livet, ur våxt- 
och djurvårlden samt plana gipser; 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 bvningar i sjålvståndig stilisering av 
enkla våxtmotiv; kartritning; blomstudier; bvningar i skuggning och fårglågg
ning. — Linearritning: fbrberedande bvningar i ritinstrumentens anvåndning; 
plana geometriska konstruktioner i anslutning till den geometriska kursen. 
Skalor.

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

Klass 6, 2 t. (Lika och gemensamt med Ring I).

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

skuggning; fårgbehandling med akvarellfårger och kritor; blomstudier. — Line
arritning: grunderna av projektionslåran med tillåmpningar; bvningar i ytutbred- 
ning.

Ring II, 2 t. Frihandsteckning: perspektivisk teckning samt skuggning efter enskilda 
fbremål eller mindre grupper av sådana; teckning och skuggning med svart- 
krita och kol efter gipser; fårgbehandling med akvarellfårger och pastellkritor; 
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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, 
kol och blyerts. — Linearritning: kortfattad oversikt av skugglårans grunder 
i sammanhang med några enkla rit- och laveringsovningar; fria tillåmpnings- 
modeller.

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 och III har dessutom utforts ritningar till undervisningen i biologi 
och kemi.

Frivillig teckning
har ågt rum tre timmar i veckan. Antalet dåri deltagande lårjungar utgjorde under 
hostterminen 23 och under vårterminen 31. Under 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). Fred. 12—12,45 och lord. 8,55—9,40. Elementarsång: 
allmån musikteori, tonbildnings-, tontråffnings- och taktovningar. Korsång: 
“Sångkurs for skolan" av Anna Bergstrom, koraler.

Sångklass 2 (lårjungar i klass 2). Onsd. 11,5—11,50 och lord. 12,55—1,40. Elementar
sång: lika med sångklass 1. Korsång: “Sångkurs for skolan" av Anna Berg
strom, 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.

Sångklass 4 (lårjungar i kl. 6, ring I, II, III, IV). Onsd. 2,45 samt cirka varannan vecka 
torsd. 2,45 korovning tillsammans med sångklass 3.

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

B) Instrumentalmusik
har ovats tisd. 5—7,30 e. m. o. 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.
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12. Redogbrelse angående 1) gymnastik och fåktning samt 2) lek och idrott under 
låsåret.

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

Fordelningen på de olika avdelningarna har skett klassvis. Dessutom hava sva- 
gare lårjungar ovats for sig i en sårskild svagavdelning.

2. Ovningarna togo under hostterminen sin borjan den 29 augusti och under vårter
minen den 14 januari samt avslutades under hostterminen den 19 december. Un
der vårterminen åro de avsedda att avslutas den 6 juni.

3. Ovningarna hava varit instållda under hbstterminen 2 dagar och under vårtermi
nen ingen dag. Orsaken till instållelsen under hostterminen har varit, att ovning
arna under storre delen av denna termin bedrivits utomhus på grund av smittofara 
och att våderleken under ovannåmnda dagar lagt hinder i vågen for ovningarnas 
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 fclk- 
skolas gymnastiklokal. Givetvis har avsaknaden av egen gymnastiklokal varit till 
men for ovningarnas bedrivande, då den tillfålliga lokalen år belågen omkr. 10 min. 
våg från låroverket, på grund varav lektionerna måst inknappas med denna tid.

Det vore dårfor synnerligen onskvårt, att låroverket med det snaraste åter er- 
holle egen gymnastiklokal.

2) Lek och idrott.
1. Under storre delen av hostterminen utbyttes gymnastik- och fåktlektionerna mot 

idrottsovningar och lek i det fria av den orsak, att det ansågs forenat med smitto
fara att under den pågående influensaepidemien anvånda folkskolans gymnastik
lokal. Under vårterminen hava enstaka gymnastiklektioner utbytts mot idrottsov
ningar, varvid idkats 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 hava under gymnastiklektionerna forberedande 

simovningar (torrsimning) understundom inlagts i dagovningarna.
Sårskilda skolbad hava icke varit anordnade.

Vånersborg den 31 mårs 1918.
Hj. Elfman. 

Gymnastiklarare.
Kapten; ledare av ovningarna.

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 26 lår- 
jungar under tiden 1 okt.—12 april med 1 timme i veckan. Ledighet från den ovriga 
undervisningen meddelades dessa lårjungar hela dagen den 12 april, varjåmte de erhbllo 
frihet från hemarbete till den 14 april.
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B. Lårarna.
Redegørelse for lårarnas tjånsteåligganden16.

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

a i IH.................. 1 „ 12 t.
Svenska skripta i III.
Tyska i III.

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

„ i L. IV...................  2 „
„ i R. III.................... 2 „
„ i L. III.................... 2 „

Franska i IV ....................... 4 „
„ i HI..........................  4 „
„ i II..........................  4 „ 22 t.

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

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

„ il ................ 3 „
Historia i IV ...................... 3 „

„ i II ............................ 3 „
„ il ............................ 3 „

i 5 3» 1 .................................................................. »

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

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

„ i II ............................ 2 „
„ il ............................ 1 >,
„ i 6 ............................ 2 „
„ i 5 ............................ 2 „
„ i 4 ............................ 1 „

under hostterminen 1918.

Kemi i R. IV ...................... 2 t.
„ i R. III ........................ 2 „
„ i R. II ...................... 2 „
„ i R. I ........................ 2 „
„ i 6 ................................ 1 „
» i 3 ................................ 2 „

Friv. labor. i kemi i R. III... 1 „
n ri » i 5 ........  1 n — 22 t.
Forestår biologiska och kemiska insti- 

tutionerna.

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

„ i HI .................... 2 „
„ i II .................... 2 „
„ il .................... 2 „
, , i 2 . 3 „
„ il .................... 3 „

Modersmålet i II.................. 2 „
„ i 6...... ........... 3 „ = 19 t.

Svenska skripta i II och 6.
Morgonbon 3 dagar i veckan och 3 

skolgudstjånster.
Klassforeståndare i IV.

Lektor H. Armini, Fil. D.
Latin i L. III........................ 6 t.

» i L. I .......................... 6 „
Grekiska i L. III.................. 7 „
Historia i 2 .......................... 3 „ — 22 t.

Latinska skripta i L. III.
Klassforeståndare i L. I.

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

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

4
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Latinska skripta i L. IV och L. II.
Tyska „ i II.

Klassforeståndare i II.

Adjunkt G. Wetterlundh, Fil. K., V. D. M. 
Kristendom i 6 ..............   2 t.

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

i 3 ....................  3 „
Modersmålet i 5 .................... 3 „
Tyska i 5 .......................... 4 „
Engelska i 5 ...................... 5 „
Historia i 4 .......................... 3 „ 24 t.

Svenska skripta i 5.
Tyska „ „ „
Morgonbon 3 dagar i veckan och 2 

skolgudstjånster.
Klassforeståndare i 5.

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

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

Biologi i III ........................ 2 „
„ i 3 ........................... 2 „
„ i 2 ........................... 2 „
» il ................  2 „ = 24 t.
Matematiska skripta i L. II.

Klassforeståndare i 4. 
Låroverkets bibliotekarie.

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

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

„ i R- HI ..................... 4 „ .
Friv. lab. i fysik i R. III ... 1 „ — 20 t.

Matem. skripta i R. IV och R. III.
Fysikal. „ „ „ „

Rektors skrivbitråde.

Adjunkt K. A. Rose'n, Fil. K.
Modersmålet i 4................. 4 t.
Tyska i 4.............................. 4 „
Engelska i 6.......................... 4 „

Matematik i 6 ..................... 5 t.
„ i. 5..................... 4 „
„ i 3...........  5 „ = 26 t.

Svenska skripta i 4.
Tyska „ i 4.
Engelska „ i 6.

Klassforeståndare i 6.

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

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

Fysik i L. IV ....................  2 „
„ i 6 ............................... 2 ,,
> > i 3 ........................ 1 ,,
„ i 4 .............................. 2 „

Labor. i fysik i 4 ..............  1 „ = 22 L
Matem. skripta i L. IV, L. III o. L. I.

Adjunkt C. B. V- Nilson, Fil. K.
Modersmålet i 3.................. 6 t.
Tyska i IV .......................... 2 „

„ il .......................... 2 „
» i 3 .......................... 6 „

Engelska i 1.......................... 2 „
„ i R. I ................. 1 „
n i 4 ....................... 5 „

Franska i 6 .......................... 2 „ — 26 t.
Tyska skripta i IV och I.
Engelska „ i R. 1.

Klassforeståndare i 3.

Adjunkt P. S. Carlsson, Fil. K. 
Historia i 6..........................  4 t.

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

Geografi i I...........................  2 „
» i 6........................... 2 „
n i 3........................... 2 „

; 3 9» * ............ »
„ i 2........................... 2 „
„ il........................... 2 „

Matematik i 1...................... 4 „ = 25 t.
Klassforeståndare i 1.
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Vik. Adjunkt J. O. Jonson, 
Matematik i R. II ..............  6

i R. I ..............  7
Fysik i L. III ....................... 2

„ i R. II ....................... 2
„ i L. II ....................... 1
„ il ............................... 2
„ i R- I........................... 1

Friv. lab. i fysik i R. II ..... 1

Fil. M. 
t.
ff

ff

ff

ft

ff

ff

t. = 22 t.
Matem. skripta i R. II och R. I.

Klassforeståndare i R. I.

Extralårare K. H. IF. Lindholm, Fil. M., pr.
Modersmålet i 2.................. 5 t.

„ i 1 -y.............. ■ 5 „
Tyska i 6..............................  3 „

„ i 2..............................  6
„ 1 1.............................. 6 „

A n m. Då lektorn C. F. S. Munthe intrådde 
vik. adjunkten Jonsons forutvarande tjånstgoring.

Engelska i II ...................... 2 t.
„ i R- II ..... ........... 1 » 28 t.

Tyska skripta i 6.
Engelska i R. II.

Klassforeståndare i 2.

Teckningslårare A. Kr. Edstrom:
Teckning ........... .............. 19 t.
Vålskrivning ...................... 5 „ — 24 t.

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

Gymnastiklårare A. Flj. Elfman: 
Pedagogisk gymnastik......  12 t. 
Fåktning.....................  4 „ 7 - jg f.

i tjånstgoring från och med vårterminen, overtog- han

17. Tjanstledighet har åtnjutits:
av rektor N. A. F. Emmelin från den 12 juni t. o. m. den 15 augusti for enskilda 

angelågenheter;
av lektor C. F. S. Munthe från den 1 september till hostterminens slut for tjånst- 

goring vid h. a. låroverket i Uppsala;
av gymnastiklåraren A. Hj. Elfman från den 10 till och med den 30 september och 

från den 4 november till hostterminens slut for militår kommendering;
av lektorn J. F. Palmgren från den 6 november till hostterminens slut for sjukdom;
av adjunkten K. A. Rosén från den 20 januari till vårterminens slut for sjukdom.

18. Forordnade hava varit:
adjunkten D. L. H. Martin från den 12 juni t. o. m. den 15 augusti som vik. rektor;
fil. mag. K. H. W. Lindholm under hela låsåret såsom extralårare;
adjunkten D. L. H. Martin under hostterminen såsom vik. lektor å ledig lektorstjånst 

och å lektor C. F. S. Munthes tjånst;
Fil. mag. J. O. Jonson under hbstterminen såsom vik. for adjunkten Martin.
adjunkterna D. L. H. Martin och H. E. Fahlstrom från den 10 t. o. m. den 30 

september och från den 4 november till hbstterminens slut såsom gemensamma vik. for 
gymnastiklårare Elfman.

adjunkten C. B. V. Nilsson från den 6 november till hostterminens slut såsom vik. 
lektor å Palmgrens tjånst samt från den 6 november t. o. m. .den 10 november såsom 
vik. for adjunkt Nilsson;

fil. mag. J. A. Carlsson från 11 november till hostterminens slut som vik. for adjunkt 
Nilsson;
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fil. mag-. I. K. A. Jorlander från den 20 januari t. o. m. den 7 april såsom vik. for 
adjunkten Rosén;

fil. mag-. U. Ch. H. Djurfeldt från den 8 april till vårterminens slut som vik. for 
adjunkten Rosén.

Tillågg till forrå årsredogorelsen:
Tjånstledige hava vant:
Gymnastiklårare A. Hj. Elfman från den 21 maj 1918 till vårterminens slut for mi- 

litår kommendering.
Forordnade hava varit:
adjunkterne D. H. L. Martin och H. E. Fahlstrom såsom gemensamma vikarie for 

gymnastiklårare Elfman från den 21 maj 1918 till vårterminens slut.

19. Under låsåret har från låroverket avgått:
Undertecknad, som den 6 februari 1919 hos K. Maj:t anhållit om entledigande från 

rektorsforordnandet från den 1 juli, vilken anhållan den 29 april beviljades.
Till låroverket har befordrats:

Fil. D:r C. F. S. Munthe från nch med den 1 September 1918 till den genom lektor 
P. G. Perssons fbrordnande som rektor lediga lektorstjånsten i matematik och fysik;

Den nyutnåmnde låraren har om sig låmnat foljande biografiska uppgifter:
Carl Fredrik Soldan Munthe ar fodd i Orebro den 25 december 1880. Foraldrar: Di

striktschefen vid Statens Jårnvågar Sven Wilhelm Munthe oeh hans hustru Anna Elisabeth Charlotta Bru- 
sewitz. Genomgick delvis Goteborgs Latinlåroverk och avlade mogenhetsexamen vid Hogre allm. låroverket 
i Ostersund den 26 maj 1900. Inskrevs vid Tekniska Hogskolan i Stockholm hostterminen 1901 och vid 
Upsala Universitet hosten 1903; avlade dår filosofie kandidatexamen den 14 september 1907; antogs den 
1 januari 1909 till amanuens vid Fysiska Institutionen i Upsala till den 1 juli 1910 (3 terminer); avlade 
filosofie licentiatexamen den 2 februari 1914; disputerade for doktorsgraden den 13 november 1915 och 
promoverades till filosofie doktor den 31 maj 1916. Tjånstgjorde som vik. adjunkt vid Goteborgs Latin- 
låroverk vårterminen 1916. Genomgick provårskurs vid Upsala h. allm. låroverk låsåret 1916—1917. An
togs omedelbart som vik. adjunkt vid sistnåmnda låroverk och innehade denna befattning till utgången av 
hostterminen 1918.

Utnåmndes till lektor i matematik och fysik vid Hogre allm. låroverket i Vånersborg den 30 augusti 
1918 och tilltrådde sistnåmnda befattning från och med vårterminen 1919.

Gift den 14 december 1908 med Sigrid Nydal, dotter till f. rektorn vid Hogre folkskolan i Gud- 
mundrå (Angermanland) Johan Nydal och hans hustru Louise Nydal f. Staflin. Barn: Gerd, fodd den 14 
januari 1910 och Anna Valborg, fodd den 4 oktober 1913.

Skrifter: “Undersokning av olika jordarters ledningsformåga for varme vid olika fuktighetshalt", 
som belonats med Kungl. Vetenskapssocietetens i Upsala Linnépris (inlåmnades den 31 jan. 1915).

“Die innere Wårmeleitungsfåhigkeit von Bodenarten bei verschiedenem Feuchtigkeitsgehalt" (doktors- 
avhandling).

Innehar stipendium av Kungl. och Hvitfeldtska fonden for en fysikalisk undersokning, som utfores vid 
Chalmer’ska Institutet i Goteborg.

20. Den 1 maj detta år var rektorstjånsten vid låroverket ledig.

21. —



29

C. Lårjungarna.
22. Lårjungarnas antal.

Anm. Den 26 febr. intogs en lårjunge i kl. 1, som ej upptagits i tabellen.

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

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

Nårvarande lårjungar
Från- 

va-

Narvarande lårjungar
Från- 

va-Klasser Gymnasiet Klasser Gymnasiet
S:ma 
når-och Real-

Real
linjen

Latinlinjen S:ma 
når-

rande 
lår- och Real-

Real
linjen

Latinlinjen rande 
lår-

ringar skolan utan 
gre- 
kiska

med
gre- 
kiska

va- 
rande

jung- 
ar

ringar skolan utan 
gre- 
kiska

med
gre- 
kiska

va- 
rande

jung- 
ar

1 36 _ _ _ 36 __ 1 36 _ _ _ 36 __
2 30 — — — 30 — 2 28 — — — 28 —
3 24 — — — 24 — 3 24 — — — 24 —
4 31 — — — 31 — 4 31 — — — 31 —
5 27 — — — 27 — 5 27 — — — 27 —
6 5 — —_ — 5 .— 6 5 — — — 5 —
I — 15 14 — 29 — I — 15 14 — 29 —
II — 11 9 — 20 — II — 10 8 — 18 —
III — 10 6 3 19 — III — 9 6 3 18 —
IV — 8 3 5 16 — IV — 9 3 5 17 —

Summa 153 44 32 8 237 — Summa 151 43 31 8 233 —
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x) från klass 1.
a) „ „ 4.
3) „ „ 5.

Anm. 3 lårjungar, som avgått från hårvarande låroverk, 1 från L. II och 2 från kl. 4, inskrevos åter 
vid låroverket i sina gamla klasser.

23. Redogorelse for dem, som blivit inskrivna vid låroverket kalenderåret 1918.

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

Narmast fore inskrivningen 
åtnjuten undervisning

Inskrivna i

SummaRealskolan Realgymnasiet Latingymnasiet

1 ' 2 3 i 4 5 1 6 I 1 II ! III IV I ! II III IV

Folkskola .......................... 22

1

l1)

12

2

2

1

42)

2

l3) — —

2

1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 
i 1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1

1

— — —

22

4

1

6

14

2

2

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 36 | 4 1 ’ 6l 1 -!| - 2 — 1 — — — 51

24. —

25. —

26. —
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27. Antal i teckning, musik, gymnastik och fåktning deltagande lårjungar 
hostterminen 1918.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Klasser och ringar

Antal 
nårva
rande 
lår

jungar

Teckning Musik Gymnastik och 
fåktning

Antal lårjungar, som 
deltagit i

Antal lårjungar, som 
undervisats i

Antal lårjungar, som 
deltagit i

obligato
risk

friv. och 
dårjåmte 
obligato

risk

endast 
frivillig

musikens 
teori och 

sang

instru
mental
musik

gymnastik fåktning

1 36 36 2 _ — 36 2 33 _
2 30 30 5 — 20 10 30 —
3 24 24 5 — 15 8 23 —
4 31 31 6 — 19 6 31 —

. 5 27 19 3 — 8 12 27 —
6 5 5 — — 1 — 4 3
I 29 29 2 — 8 8 29 27
II 20 20 — — 5 6 19 19
III 19 15 — — 9 6 17 .16
IV 16 11 — — 7 2 14 —

Realskolan .......... 153 145 21 — 99 38 148 3
Realgymnasiet 44 44 2 — 17 14 42 33
Latingymnasiet A. 8 — — — 2 2 7 2

B. 32 31 — — 10 6 30 27
Summa 237 220 23 — 128 60 227 65



32

Antal i frivillig undervisning i låsåmnena deltagande lårjungar.

8 av de lårjungar i klass 5, som deltaga i den frivilliga undervisningen i franska, ha begagnat sig av 
ratten till befrielse från undervisningen i teckning.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Klasser och ringar

Hostterminen 1918 Vårterminen 1919

Frivillig 
franska

Frivilliga laborationsovningar i Frivillig Frivilliga laborationsovningar i

fysik kemi biologi franska fysik kemi biologi

Klass 5.................. 24 27 24 27
„ 6.................. 2 _ __ 2 _ ___

Ring' R. II............. 11 — — 6 — —
„ R. ni.............. — 10 10 — — 9 9 —

Summa 26 21 37 1
— 1 26 15 36 —

28. Bortval av åmnen i ring III och ring IV hostterminen 1918 samt i student- 
examen kalenderåret 1918.

1 2 3 4 f 5 6

Bortvalt åmne
Antal larjungar, som gjort bortval i

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

Latin ................................. __ _ __ __ __
Tyska .................................. — — — — —
Eng-elska.............................. — — — — —
Franska .............................. — — — — —
Historia .............................. — — — _ 1
Filosofisk propedevtik ....... — — — — —
Matematik .......................... — — — — —
Biologi............. .................. — — — — —
Fysik .................................. — — — 1 1
Kemi .................................. — — — — —
Teckning.............................. — 1 — — — ■

Summa — 1 — 1 2

1 2 3 4

Ring
Antalet bo rtvåljare av Hela antalet 

nårvarande 
lårjungar1 åmne 2 åmnen

R. III.................................. _ __ 10
L. III.................................. 1 — 9
R. IV.................................. — — 8
L. IV.................................. 1 — 8
Studentexamen.................. 2 — (15)



29. Tid for hemarbetet.
COcc

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

Antal åmnen med hemlaxor till 
ovriga dagar ..........................

Overlåsningstid pr vecka..............

Tid for utarbetande i hemmet av 
ett skriftligt arbete i

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

latin.................................................

tyska .............................................

engelska .........................................

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

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

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

Ring- 
L. I

Ring | Ring I Ring 
r. ii ; l. ii | r, m

Ring
L. III

Ring
R. IV

Ring
L. IV

1—2
3 t.

57 m.

2-3
4 t.

37 m.

2—3
5 t.

20 m.

1

3
6 t.

15 m.

2 t.
25 m.

1 t.
26 m.

1

3-4
8 t.

55 m.

3 t.
2 m.

2 t.
30 m.

1

3-4
17 t.

55 m.

4 t.
30 m.

4 t.

3 t.
15 m.

4

3—4
12 t.

58 m.

4 t.
54 m.

3 t.
5 m.

3 t.

3 t.
50 m.

4

3-5
17 t.
15 m.

5 t.
16 m.

2 t.
55 m.

4

4—5
17 t.

24 m

6 t.
23 m.

4 t.
37 m.

3 t.
43 m.

6 t.
4 m.

5

4—5
18 t.

30 m.

8 t.

6 t.

5 t.

6 t.
30 m.

5

4-6
20 t.

40 m.

9 t.
27 m.

5 t.
7 m.
4 t.

13 m.
7 t.
7 m.
6 t.

33 m.

4

5-6
27 t.

38 m.

9 t.
53 m.
7t
8 m.
4 t.

45 m.

6 t.
15 m.

4

5-6
40 t.
30 m.

7 t.
20 m.

4 t.
15 m.
4 t.

45 m.
8 t.

30 m.
8 t.

3—4

5—6
39 t.
15 m.

7 t.

6 t.

3 t.

6 t.
30 m.
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Realister:
Uno Anton Arne Arwidson .................. till
Karl Oskar Ericksson .............................. „
Bror Herman Theodor J:son Haneklou ... „

30. —

31. -

32. —

33. Forteckning over de lårjungar, som, efter att hava genomgått låroverkets 6:te 
klass, under kalenderåret 1918 avlagt godkånd realskolexamen.

a) under vårterminen: 
Ingen.

b) under hostterminen: 
Ingen.

34. Forteckning over de lårjungar, som, efter att hava genomgått låroverkets fjårde 
ring, kalenderåret 1918 avlagt godkånd studentexamen.

a) under vårterminen:

Karolinska Institutet. 
Tekniska hogskolan. 
Jårnvågstjånst.
Tekniska hogskolan. 
Karolinska institutet.
Universitetet i Uppsala (jur. fak.) 
Skogshogskolan.
Bankverksamhet. 
Karolinska institutet.

Militåryrket.
Universitet (fil. fak.) 
Landstatstjånst. 
Teknisk låroanstalt. 
Tekniska hogskolan.

Karolinska institutet.

b) under hostterminen: 
Ingen.

35. Forteckning over de lårjungar, som i ovrigt och utan att hava avlagt realskol
eiler studentexamen under kalenderåret 1918 avgått från låroverket.

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

Bror Arvid Hallander.............................. till kontorsverksamhet.

Ragnar Amandus Hultén ...................... „
John Oscar Lundegren.............................. „
Karl Bertil von Matern ......................... „
Tore Harald Melén .................................. „
Axel Yngve Thomson ............................. „
Crispin Gustaf Ostlund .......................... „

leke-Greker:
Gustaf Victor Hugo Joh:son Brinkenberg till
Karl Herman Otlimar J:son Haneklou... „ 
Arne Emil Moller......................................... „
Karl Tuve Thernquist ................................. „
Hjalmar Ernst Henrik Tornros................. „

Greker:
John Paul Edvardsson .................................
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Klass 5.
Carl Hugo Simonsson..............................

Klass 4.
Erik Bywall .............................................
Birger Osborne Hogberg..........................
Sixten Harald Seipel ..............................

Klass 3.
Olle Bywall ............................................

Klass 2.
Nils Gustav Edvard Hagceus..................
Ivar Rufus Lawson .......................... .......
Lars Birger Malmborg..............................

Klass 1.
Karl Gustaf Harry Dafgård ..................
Nils Fredrik Malmborg..............................
Karl Gustaf Mikael Seipel ......................

till kontorsverksamhet.

utan uppgift.
till sjomansyrket.
„ annat allm. låroverk.

utan uppgift.

till folkskola.
utan uppgift.
till annat allmånt låroverk.

utan uppgift.
till annat allmånt låroverk. 
„ n ff »

b) under hbstterminen och dårpå foljande mellantermin:
Ring III.

Adolf Sixten Olof von Zweigbergk ......
Ring II.

Gosta Oskar Hall.................. ...................
Alf Elis Lundgren ..................................

Klass 5.
Abbe Johan Gabriel Sjostrand ..............

Klass 3.
Stig Ortendahl ..........................................

Klass 2.
Tor Arvid Lundegren ..............................
Gosta Erik Torstensson ..........................

till kommunalt gymnasium.

„ bergsskola.
„ annat allm. låroverk.

utan uppgift.

till enskilt låroverk.

„ annat allm. låroverk.
ff ff ff ff

36. Under sistforflutna kalenderår hava till lårjungarna utdelats såsom:
Stipendier ............................... Kr. 2,350: —
Premier och understod ...... ,, 264: 50

Summa Kr. 2,614: 50
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37. Terminsavgifter.

1 2 3 4 ! 5 6 7

Avgiften till låroverkets kassor.

Hostterminen 1918 Vårterminen 1919

1-6 I—IV Summa 1-6 I-IV Summa

Antalet lårjungar, befriade från avgift till: 
biblioteks- och materiellkassan (enbart) — — — — —
byggnadsfonden (enbart)...................... 19 10 29 20 6 26
båda ovannåmnda kassor...................... 7 7 14 7 9 16

Antalet lårjungar, som icke befriats från 
någondera avgiften .......................... 126 66 192 1252) 67 192

Summa nårvarande lårjungar 152 83 2351) 1522) 82 2342)

Avgiften till statsverket. 
Hel avgift har erlagts av..........................94 58 152 962) 573) 153

Halv ,, ,, ,. ,,.......................... — 1 1 1 1 2
Ingen „ 58 24 82 55 23 78

Summa nårvarande lårjungar 152 83 2351) 1522) 813) 233

’) 2 lårjungar, 1 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.

2) 1 lårjunge från annat låroverk inskrevs i klass 1 vid harv, låroverk den 26 februari och har hår 
erlagt avgifter till låroverkets kassor och statsverket.

3) 1 lårjunge avgick den 4 mårs från III ringen och har ej erlagt avgift till statsverket, emedan han 
avgick fore uppborden av avgifterna till statsverket.

Avgiften under såvål host- som vårterminen har varit for Ijus- och vedkassan 15 
kronor, for biblioteks- och materiellkassan 7 kronor, for byggnadsfonden 5 kronor samt 
till staten: gymnasiet, hel avgift 30 kronor; realskolan, hel avgift 20 kronor.

Genom nådiga cirkulåret den 25 oktober 1918 erholl Ijus- och vedkassan ett stats
bidrag av 2,600 kronor, for att avgiften till denna kassa ej skulle behova for hostter
minen 1918 uppgå till hogre belopp an 15 kronor.

D. Ur skollivet.
Vid låroverket finnas 6 lårjungeforeningar: 1) Skytteforeningen med ungefår 100 

medlemmar, som i december avholl sin sedvanliga årsfest. 2) idrottsforeningen med 
ungefår 45 medlemmar, som i januari anordnade skidlopningståvlan. 3) S. S. U. H. 
med 8 medlemmar. 4) Gymnasistforeningen Runa, som återupplivades den 31 aug. 1918, 
råknar ungefår 35 medlemmar, har huvudsakligen litterår prågel, den 15 november an- 
ordnat årsfest och under året en priståvlan. 5) Scouterna med ungefår 60 medlemmar. 
6) Musikforeningen Crescendo, som bildades i mårs och råknar 25 medlemmar.
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E. Boksamlingar och undervisningsmateriel!.
39. Låroverkets bibliotek

har under tiden 1/5 1918—30/4 1919 vunnit foljande tillbkning:
a) genom gåvor:

Av staten genom vederborande åmbetsverk, genom K. Eckles. depart. eller genom 
K. Lår overksdversty reisen:

Sveriges officiella statistik, 47 vol. Svensk fbrfattningssamling 1918. Liggare over 
statsverkets specialutgiftsstater 1918. Allmånna Kyrkombtets protokoll år 1918 med 
Bihang. Forslag till vissa åndringar i lårares straff- och processråttsliga samt discipli
nara stållning. Det statsunderstodda pensionsvåsendets centralisering. Om tandvård 
for skolungdom; betånk. avg. den 18/8 1917 av tillkallade sakkunniga. Utlåtande och 
forslag ang. omorganisationen av gymn. centralinstitutet. Atgårder for fiskerinåringen i 
Sverige år 1915. Alm, Gunnar, Undersokn. rorande Hjålmarens naturforhållanden och 
fiske. Arvidsson, Ivar, Från sjbn Ojaren. Rosén, Nils, Undersokningar over laxen och 
laxfisket i Norrbottens lån. D:o, Om laxen och laxfisket i Våsterbottens lån. D:o, Om 
havslaxoringen i Ovre Norrland. Redogbrelse for 18 st. danska låroanstalter for låsåret 
1916—1917.

Av K. Vetenskapsakademien: Arsbok for år 1918. Arkiv for botanik, bd 15: 1 — 2. 
Arkiv for kemi, mineralogi och geologi, bd 7: 1. Arkiv for matematik, astronomi och 
fysik, bd 13: 1—2. Meteorologiska iakttagelser, bd 58.

Av resp. forfattare, forldggare eller utgivare: De Geer, S., Sveriges landsdelar. 
Henriksson, J., Ormkaggen. D:o, Krus- och pepparmyntorna. Nordisk Tidskrift for 
bok- och biblioteksvåsen, årg. 1918. Språk och stil, årg. 1918. Moderna språk, årg. 
1918. Tidskrift for munhygien, årg. 1918. Fysisk fostran, årg. 1918. Svenskt Gym
nastikblad, årg. 1918. Tidskrift i gymnastik, årg. 1918. Nordiskt Idrottslif, årg. 1918. 
Ny Tidning for Idrott, årg. 1918. Svenska Turistforeningens årsskrift 1918. Celander 
och Oberdahl, Saga och sanning, I och II. Bergman, J., Suecia latina. D:o, Latinska 
kållskrifter till Sveriges åldsta historia. Adérn, E. A., Blandade o.vningsexempel till 
tyska grammatiken. Goodwin, H. B., Skriftl. uppgifter for studentexamen i tyska språ- 
ket åren 1891—1917, 5:e uppl. Kbkeritz, G. H., Tyska skrivovningar. Rodhe, E. och 
Meyer, E., Tyska hemstilar. Stromberg, E., Tysk prosa for gymnasiets III eller IV ring. 
English texts for schools 3. Wistén, M. S., Valda stycken fransk litteratur, 2:a h. 
Nordin, R. och Samuelsson, S., Allmån historia for gymnasiet I (forkort, uppl.). Pallin, 
J. R. och Boethius, S. J. Lårobok i nya tidens historia for allm. lårov. hogre klasser, 
8:e uppl. Collin, K. R., Repetitionskurs i matemat. problemlosn. for studentexamen. 
Hedstrbm, J. S., Matemat. uppgifter i realskolexamen. Johansson, Karl, Plan geometri 
for realskolan. Linders, J. Matematisk formelsamling. Berglund, Alex., Lårobok i fysik, II. 
Moll, Tom, Astronomiska observationer i sjåtte klassen. Broddesson, Frans, Praktiska 
studier i biologi. Lindman, C. A. M., Svensk fanerogamflora.

Av Uddevalla Museum: Systematisk forteckning over Uddevalla musei bibliotek.
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Av lektor F. Palmgren: Bulletin des armées de la république 1917.
Av riksbankstjånsteman O. Hejde: M. B. Valentini, Museum Museorum oder Voll- 

ståndige Schaubiihne aller Materialien u. Specereyen. Frankfurt am Main 1704. Horatius, 
Poemata, annotationibus illustrata a Toanne Bord. Brunsvigæ, MDCLXVI1I. Goulon, 
Kort underråttelse om en lastnings belågrande och forsvarande. Magazin for littera
turen, historien och statskunskapen, l:a håftet. Anrep, G., Svenska slåktboken, l:a 
serien, 3:e bandet. Fria ord från tyranniets land. Ur dagens kronika, h. 1 o. II. Ahn- 
felt, Arvid, Från Europas hof, dess furstehus och aristokrati, 5 håften. Ahnfelt, P. G., 
Studentminnen, l:a håftet. Nordensvan, C. O, En vandring over slagfålten i Sachsen. 
Nordenskiold, Erland, Indianliv i El Gran Choco. Sparrman, Anders, Resa till Goda 
Hopps-Udden, Hottentott- och Kafferlanden, i utdiag av Verner Soderberg.

Dessutom hava erhållits årsredbgorelser och kataloger från universitet, hbgskolor, 
allmånna låroverk och en del privata låroanstalter.

b) genom inkop:
Svenska Akademiens ordbok, h. 54 och 55. Ostergren, Nusvensk ordbok, h. 10. 

Noreen, Vårt språk, h. 26—27. Gamla och Nya testamentet, oversåttning stadfåst år 
1917. Steffen, R., Islåndsk litteratur, 7 ex. D:o, Oversikt av svenska litteraturen, I o. II, 
2 ex. Petersson, A. G., Tvånne slåkter från Karlskoga Bergslag, I och II. Fagerlund 
och Falk, Geograf, låsebok III, 15 ex. Ahlenius m. fl., Sverige, h. 74—75. Muller, E. 
Lårobok i ryggradsdjurens jåmforande anatomi. Statskalendern 1919. Under Lunda- 
gårds kronor.

Dårjåmte har låroverket prenumererat på folj. tidskrifter: Nordisk tidskrift for ve
tenskap, konst och industri. Ord och Bild. Svensk Tidskrift. Forum. Tiden. Svensk 
humanistisk tidskrift. Kristendomen och vår tid. Svensk kyrkotidning. Zeitschrift fur 
franz. u. engl. Unterricht. Historisk tidskrift. Tidskrift for elementår matematik, fysik 
och kemi. Zeitschrift fur den physikal. und chem. Unterricht. Pedagogisk tidskrift. 
Verdandi.

Till larjungebiblioteket hava såsom gåvor overlåmnats:
av fru B. Ericksson, Esset: Baden-Powell, Scouting for boys. Pallin, Erik, Kam- 

ratlif och skolpojkshistorier. Dimack, A. W., Var redo eller Boyscouterna i Florida. 
Harding, Claud, Slavskeppet. Henty, G. A., Frank Norris åventyr bland indianer och 
guldgråvare. Ellis, E. S., Blockhuset vid Lichingfloden. Reid, M., De unga flodfararna. 
Scott, W., Quentin Dunvard. D:o, Rob. Roy. D:o, Ivanhoe. D:o, Guy Mannering. 
D:o, Talismanen. Brown, J., Rob and his friends and other essays. Crane, L., Whi- 
lomville stories. Outram, M. F., In the Van of the Vikings. Ferguson, D., Bush life. 
Stevenson och Osbourne, Resan utfbr. Hedin, Sven, Ein Volk in Waffen. Nesbit and 
Campbell, Animal life. Sperl, A., Die Sohne des Herrn Budiwoj. Baden-Powell, Scou
ting games. Breton-Martin, The boys of the Otter Patrol. Travelyan, The early history 
of Charles James Fox. Christmas, W., Spejar Sven. Battifol L., Maria af Medici. Po- 
lonica, Kulturbilder från det åldre och nyare Polen. Sheridan. Dramatic Works. Roi
land, Romain, Jean Christophe, I. Piccala, Lauri, Gossarnas idrottsbok. Curwood, J. 
O. Kazan. Lindhagen, G., Systemet Europa. Hedin, Sven, Från fronten i våster. Gu
staf II Adolf, Tal och skrifter. Herzog, R., Die Burgkinder. Harraden, B., Ships that 



39

pass in the night. Wiggin, K. D., Rebecca of Sunnibroole. Twain, Mark, Christian 
Science. The London Magazine. Vol. XXXVIII, n:r 79.

av lårj. i klass 2 Bror Hildebrand: Diamantåpplet (Barnbibl. Saga n:r 37).
av onåmnd: Cederborg, C. Aug., Grevefejden. Kajanus, Birger, Biologiska skisser.
Dårjåmte hava foljande arbeten inkopts: Grimm, Kinder- u. Hausmårchen. Ballan- 

tyne, The Coral Island. Carlyle, Th., The french revolution. Corelli, Marie, Boy. Craik, 
John Halifax. Eliot, George, Silas Marner. Haggard, H. R., Swallow. Jerome, J. K., 
Novel notes. Kingsley, Ch., Westward Ho. London, Jack, The son of the wolf. Merri- 
man, H. S., Young Mistley. Sheridan, The Critic. D:o, The School for scandal. Smed- 
ley, F. E. Frank Fairlegh. Stowe, H. B., Uncle Toms cabin. Thackeray, Vanity 
Fair. Weyman, S., The House of the Wolf.

Dessa inkop till lårjungebiblioteket hava verkstållts for de medel, som enligt forrå 
årsredogbrelsen återstodo av de dår omnåmnda kontanta gåvorna. Denna återstod, kr. 
66,35 jåmte sedermera upplupen rånta av kr. 0,72, summa kr. 67,o? har nu forbrukats och
fordela sig utgifterna på foljande sått: 

Georg Bergius’ Bokhandel . Kr. 20,25
Gleerupska universitetsbokhandeln ................. „ 35,si
Inbindning ........................................................ „ 11,so

Kronor 67,66
Boksamlingen.

1 2 3 4 5

Bokbestånd.
Antal 
verk

Antal 
band Antal boklån och låntagare:

Antal

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

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

Summa

4570

127
22

4719

9422

203
36

9661

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

Dårjåmte från andra bi
bliotek formedlade...

Summa
Hela antalet låntao-are ______

121

49
170
31

Avgå: avskrivna under låsåret 
Återstod vid låsårets slut......4719 9661

(Darav 12 
lår., 15 lårj. 
o. 4 andra 
personer.)

B. Lårjungebilioteket: 
Vid låsårets borjan... 
Tillkomna under låsåret: 
Genom gåvor..........  

» kop.........
Summa

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

311

41
17

369
5

364

367

42
23

432
6

426

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

854
136

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

av Svenska Akademien: dess minnespenning over Z. Topelius.
„ Vetenskapsakademien: „ ,, ,, C. T. Odhner.
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Naturvetenskapliga samlingarna
hava vunnit foljande tillokning genom gåvor:
av Doktor O. Lundblad: 1 bennikemask.
„ lårjungen i R. III Sixten von Zveigbergk: en del ferrolegeringar från Stallbackaverken.
„ „ i R. I Gunnar Gorander: ett svinkranium.

Samlingarna av biologiska våggplanscher ha under årets lopp bkats genom ritningar, 
som utfbrts av några av lårjungarna i de hogre klasserna.

Fysiska apparatsamlingen
har under låsåret okats med 1 stbrre, reglerbart motstånd, varjåmte for laborationsov- 
ningarna i fysik och kemi anskaffats diverse fbrbrukningsartiklar.

Den matematiska samlingen har okats med 1 gradskiva med visare.
For ovningsamnena ha inkopts diverse foremål for teckningsundervisningen for 

medel, som av Fru Bertha Ericksson å Esset overlåmnats till teckningslåraren.

F. Låroverksbyggnader och inredningsmateriell.
40. Låroverket saknar fortfarande egen gymnastikbyggnad.
Under sommaren 1918 utfbrdes diverse småreparationer å huvudbyggnadens fasad 

och å taket.
Den gamla vårmeledningspannan, i vilken en sektion blivit obrukbar, reparerades 

genom anskaffandet av en ny sektion. Kostnaden hårfor uppgick till kr. 601: 10.
Ny ringledning till såvål huvudbyggnaden som annexet, anknuten till våxelstrommen, 

har inletts for en kostnad av Kr. 440: —.
1 nyckelskåp for gymnastikens behov och en elektrisk vårmekamin i annexet samt 

en skinnmatta hava anskaffats.

G. Ekonomiska forhållanden.
41. Nedannåmnda till låroverket hbrande kassors stållning kalenderåret 1918.

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 26,695,45 3,295,97 — 29,991,42 _ 1,503,87 28,487,55 29,991,42
Ljus- vch vedkassan
Biblioteks- och ma-

2,3Ol,io 12,929,20 — 15,230,30 — 13,681,35 1,548,95 15,230,30

terialkassan........... 7,868,34 7,275,08 — 15,143,42 — 7,825,45 7,317,97 15,143,42
Premie- o. fattigkass. 656,55 335,12 991,67 — 255,oo 736,67 991,67

Summa 37,521,44 23,835,3? _ 61,356,si — 23,265,67 38,091,14 61,356,81

Den 6 december 1918 overlåmnades den i foregående årsredogbrelse omnåmnda, av 
framlidne godsågaren K. R. Hernstrbm testamenterade stipendiefonden å 2,500 kr.
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Genom K. Maj:ts beslut den 2 augusti 1918 medgavs, att den låroverkets biblioteks- 
och materialkassa tillhoriga, av generalauditoren E. G. Gyllenheim genom testamente 
den 6 oktober 1824 donerade frålseråntan från 3/4 mantal N. Torp i Bolstads socken 
finge avlbsas, varvid avlosningsbeloppet beståmts till Kr. 3,857: 75. På samma gång 
foreskrevs, att de sålunda inflytande medlen skulle bilda en sårskild vid låroverket fbr- 
valtad fond, som ej finge till kapitalet minskas utan årligen skulle okas på det sått, att 
en femtedel av den årliga råntan lades till kapitalet, samt att återstående fyra femte
delar av rånteavkastningen skulle anvåndas i enlighet med testamentets foreskrift (till 
underhåll och tilldkning av boksamling). I overensståmmelse med dessa foreskrifter av- 
skrevs frålseråntan från N. Torp från biblioteks- och materialkassans tillgångar med ett 
belopp av Kr. 1,554: —, varjåmte avlbsningssumman, Kr. 3,857: 75, som den 7 septem
ber 1918 av lånsstyrelsen i Vånersborg overlåmnades till låroverket, bokfordes såsom 
en sårskild fond under namn av Gyllenheimska biblioteksfonden.

Aven v. t. 1919 har Froken Magna Sunnerdahl till rektors forfogande ståilt Ettusen 
kronor att utdelas som stipendier.

Till teckningslåraren har Fru Bertha Ericksson å Esset bverlåmnat Tvåhundra (200) 
kronor till inkop av materieil for teckningsundervisningen.

For dessa gåvor frambår undertecknad å låroverkets vågnar dess varma och vord- 
samma tack.

42. Under 1918 har åtgått for underhåll och tillokning av
a) boksamlingarna ........................................................ Kr. 203: 40
b) den bvriga undervisningsmaterielen ....................... „ 211: 66
c) inredningsmaterielen.................................................. ,, 201: 40
d) lårjungebiblioteket ................................................... „ 67: 66

H. Examina och terminsavslutning m. m.
43. Vårterminen 1918 hade till studentexamen anmålt sig 15 låroverkets lår

jungar — 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 skriftliga provningen forklarades samtliga lårjungar beråttigade till muntlig provning.

Den muntliga provningen ågde rum den 10 juni under ledning av Observator F. 
Engstrom, Professorerna P. Persson och E. Staaff såsom censorer samt i nårvaro av 
Rådmannen A. Carlberg, Kyrkoherden G. Helander, Doktorn O. Lundblad och Revi
sionssekreteraren H. von Sydow såsom av H. H. Eforus inbjudna vittnen.

Dårvid blevo samtliga lårjungar godkånda.
Hostterminen 1918 anstålldes icke studentexamen vid låroverket.
Innevarande vårtermin hava till studentexamen anmålt sig 17 låroverkets lårjungar 

— 9 å realgymnasium, 3 å latingymnasium utan och 5 å latingymnasium med grekiska. 
I den skriftliga provningen forklarades samtliga lårjungar beråttigade till muntlig prov
ning, vilken år utsatt till den 30 och 31 maj.

Vårterminen 1918 anstålldes ej realskolexamen vid låroverket, ej heller hostter
minen 1918.

6
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Innevarande vårtermin hava till realskolexamen anmålt sig 5 låroverkets lårjungar, 
varjåmte hit hånvisats 1 privatist for de skriftliga och muntliga provens avlåggande och 
4 privatister for muntlig provning. Av examinanderna hava 4 låroverkets lårjungar och 
5 privatister forklarats beråttigade till muntlig provning, som år utsatt att taga sin bor- 
jan den TI maj.

Under kalenderåret 1918 hava vid låroverket avlagts foljande fyllnadsprovningar:
a) till studentexamen: i latin 1, i matematik å realgymnasiet 5, i matematik å latin

gymnasiet 1, i biologi 2, i fysik å realgymnasiet 6, i kemi 9 och i teckning 3.
b) till realskolexamen: ingen.

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 6 juni kl. 6 
e. m. Uppvisning i gymnastik samma dag kl. 12 midd. i folkskolans gymnastiksal.

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

Forhor i lårodmnena anstålles lordagen den 7 juni kl. x/2 10—12 f. m.
Efter forhorens slut sker samling i aulan, då premier och stipendier utdelas och 

flyttningen tillkånnagives, varefter ungdomen hemforlovas.

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

46. Nåsta Idsår borjar med allmånt upprop torsdagen den 28 nåsta augusti kl. 5 
e. m. Hbstterminen kommer att sluta den 20 påfoljande december; vårterminen borjar 
den 12 januari och avslutas den 10 juni 1920.

Intrådes- och flyttningssokande skola anmåla sig hos rektor å hans åmbetsrum senast 
torsdagen den 21 augusti kl. 11—12 f. m. Provningarna borja lordagen den 23 augusti 
kl. 9 f. m.

Herrar lårare sammantråda lordagen den 23 augusti kl. 8,45 f. m.
Vånersborg i maj 1919.

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

låmpliga uppgifter.

OBS.! Larjungarna goras uppmarksamma på de mojligheter, lårjungebiblioteket numera erbjuder med 
avseende på svensk, tysk och engelsk skønlitteratur, litteraturhistoria, historia, filosofisk propedevtik 
och populåra vetenskapliga arbeten.

Till femte klassen.
Historia. Estlander, Nyare tiden. 4,»o.

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

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

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

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

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

Odman, En dag i ett engelskt hem. Fahlcrantz. Illustr. o. bunden. 3,25.
Franska. Mérimée, Colomba. Froléen. O,so.
Geografi. Svensén, Geografiska erovringar. 2,oo.

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

Till andra ringen.
Modersmålet. Heidenstam, Karolinerna.

Lagerlof, Gosta Berlings saga.
Rydberg, Singoalla.
Strindberg, Svenska oden och aventyr. 3,oo.

Engelska. Scott, Ivanhoe. Beijer. Illustrerad. 2,50.
Jerome, Tre man 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. 0,75.
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Tyska. Eine Nacht im Jågerhause und andere Geschichten, ed. Rodhe. 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 fjårde ringen.
Kristendom. Lundin, Kyrkohistoria. III: 1. 4,75.

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

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

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

Grekiska. Bergstedt, Grekisk kulturhistoria. 3,25.
Tyska. Suderman, Frau Sorge, ed. Alving, 2,ro, och dessutom samma uppgifter som 

till tredje ringen.
Engelska. 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- 
sommarnattsdrbm, Julius Cæsar, Kopmannen i Venedig. Gleerups forlag, 
håften å 60 ore, innehållande 3 dramer.

Franska. Nyrop, Frankrig. Kobenhamn 1915. Gyldendalske Bogh. 1,25.
Balzac, H. de, Eugénie Grandet. Overs, av Tom Wilson. Bjork o. Borje- 
son 1913. l,oo.

Historia. E. Hildebrand, Sveriges historia intill 20:de seklet, avd. 8.
Kjell én, Storm akterna.
Stavenow, Frihetstiden, Gustaf III.

Filosofisk propedevtik. Larsson, H., Kunskapslivet. 2,50.
Matematik. Losning av studentproblem.
Fysik. Losning av studentproblem.
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Ordning vid forhoren den 7 juni 1919.

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

Ring III Tyska 
Emmelin

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

Kristendom 
Steen

Biologi
Sjogren

Ring II Engelska 
Palmgren

Modersmålet 
Steen

R. Mat.: Munthe
L. Latin: Ewerth

Franska 
Palmgren

Ring I R. Kemi: Eliasson 
L. Latin: Armini

Fysik 
Munthe

Modersmålet 
Brieskorn

Engelska 
Niisson

Klass 5 Historia
Brieskorn

Tyska 
Wetterlundh

Kemi 
Eliasson

Matematik 
Djurfeldt

Klass 4 Kristendom 
Wetterlundh

Engelska 
Niisson

Tyska 
Djurfeldt

Fysik 
Fahlstrom

Klass 3 Tyska 
Niisson

Matematik 
Djurfeldt

Biologi 
Sjogren

Geografi 
Carlsson

Klass 2 Modersmålet 
Lindholm

Matematik 
Sjogren — Tyska 

Lindholm

Klass 1 Matematik 
Carlsson

Tyska 
Lindholm

Historia 
Carlsson —

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

a) Intrådesfordringar.
§ 28.

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

2. Ej må någon, som fore det kalenderår, då intråde sokes, fyllt tolv år, intagas i 
realskolans forstå klass; och iakttages betråffande intagning i realskolans ovriga klasser, 
att den med ledning av detta stadgande for varje klass beråknade åldern ej må vara 
overskriden. Undantag från de i detta moment givna beståmmelser må rektor efter 
provning av omståndigheterna och efter kollegiets horande kunna medgiva.

3. Intrådessbkande skall forete dels intyg av vederborande pråsterskap, innehållande 
uppgift om foråldrar, fodelseort, ålder och, dår så ske kan, uppfbrande samt anteckning 
dårom, att han haft naturliga eller vaccinkoppor, dels ock intyg av låkare, att han icke 
lider av sjukdom eller lyte, som gor honom olåmplig for skolarbete eller kan menligt 
inverka på medlårjungar. Har han forut varit i annat allmånt låroverk intagen, skall 
han dessutom forebringa vederborligt avgångsbetyg från det låroverk, han senast be- 
vistat.

§ 29.
1. For intråde i Realskolans forstå klass fordras:
a) formåga att tydligt och såkert låsa innantill och att med egna ord redogora for 

innehållet av en upplåst enkel beråttelse;
b) någon fårdighet i vålskrivning;
c) någon fårdighet i råttskrivning;
d) 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, hogst 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 halvbns grånser, om det allmånnaste av dess hojdfbr- 
hållanden och om Sveriges huvuddelar; nårmare kånnedom antingen om Gotaland 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 
provning i ett eller två låroåmnen, motsvarande den rått till befrielse från viss del av 
undervisningen, som enl. § 8 tillkommer lårjunge å gymnasiet; skolande lårjunge, som 
onskar begagna sig av sådan rått, vid intrådet ådagalågga, att han i de låroåmnen, i 
vilka han onskar befrielse från provning, åger for flyttning till tredje ringen erforderliga 
kunskaper.
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b) Bortval av åmnen i gymnasiets 3:dje och 4:de ringar.
§ 8.

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

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

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

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

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

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

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 fali deltaga i modersmålsprovet.

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

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

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

f) i den muntliga provningen år lårjunge skyldig att underkasta sig forhor i kristen
dom och modersmålet samt i minst åtta av ovriga låroåmnen eller i sju av dessa, så
vida i detta senare fail de två återstående låroåmnena å timplanen tillsammans ej upp
taga mer ån sex veckotimmar.

*) 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.
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g) om lårjunge i den muntliga prøvningen erhållit vitsordet godkånd eller darover i 
minst tio av de låroåmnen, som finnas upptagna å fjårde ringens timplan, eller i nio 
av dessa åmnen, och i detta senare fail de två återstående låroåmnena å timplanen till- 
sammans ej upptaga mer an sex veckotimmar, skall han i examen godkånnas, såvida 
ej mer an halva antalet av censorerna finner honom bora på grund av bristande insikter 
och mogenhet underkånnas.


