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

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

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

Under hostterminen anvåndes 4 och under vårterminen 3 dagar (10—12 januari) 
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 hela låroverket:
a) under hbstterminen: hela dagarne den 23 och 24 oktober.
b) under vårterminen: 3 timmar vardera den 30 januari (inlåggning av ny panna 

for vårmeledning) och 26 februari (idrottslov), den 12—13 februari (fastlagslov) och den 
30 april.

3. Till gemensam morgenbon, som fbrråttats omvåxlande av lektorn och av 
adjunkten i kristendom i nårvaro av rektor, hava lårjungarna samlats kl. 7,45 f. m.

Frivilliga ungdomsgudstjånster (for kl. 3—6, r. I—IV) samt barngudstjånster (for 
kl. 1—2) hava anordnats under hostterminen 3 och under vårterminen 4 gånger resp.

Undervisningen i de obligatoriska låroåmnena samt i vålskrivning, teckning och 
gymnastik har varit forlagd till kl. 8—10,3;. f. m. och 12—3,ao e. m., dock har en fåkt- 
lektion for r. I varit forlagd till måndag 5,so—6,is e. m. Den frivilliga undervisningen 
i franska i femte klassen har meddelats tisdagar och onsdagar 2,c.—3,so samt fredagar 
12—12,+s e. m.; i sjåtte klassen har sådan undervisning icke forekommit. Frivilliga 
laborationer i fysik for II realringen hava ågt rum fredagar 5,so—7 e. m. och for III real
ringen tisdagar 5,so—7 e. m. varannan vecka. I fjårde klassen har ena veckotimmen 
l,-.o—2,3.-. e. m. utbytts mot laborationer med halva avdelningen l,so—3,so e. m. varannan 
vecka. I kemi ha frivilliga laborationer anordnats tisdagar 5,so - -7 e. m. varannan vecka 
med R. III, med kl. 5 b måndagar samt med kl. 5a torsdagar 2,45—3,so e. m. varje vecka. 
Den frivilliga undervisningen i instrumentalmusik har meddelats tisdagar och fredagar 
5—8 e. m.; den frivilliga undervisningen i teckning måndagar, onsdagar och lordagar 
2,45—3,so e. m.

4. Den 27 oktober besoktes låroverket av H. H. Eforus.
Den 27 februari inspekterades sångundervisningen av musikinspektoren, professorn 

B. Beckman.
Tillågg till forrå årsredogorelsen. Den 18—20 maj 1922 inspekterades låroverket 

av undervisningsrådet m. m. H. Wallin.
5.
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6. Laro« och låsebbeker.
* utmarker sådana bocker, som antingen tillhandahållas av låroverket eller utan att vara direkt 

påbjudna av lårjungarna i allmånhet anvåndas.

Kristendom.
Klass o. ring-

Svenska bibeln .............................. 1—IV
Svenska psalmboken m.Nya Psalmer 1—5
Bergqvist och Herner, Bibliska be- 

råttelser, G. Testamentet...... 1—3
H. Anderson, Den kristna tros- o.

sedelåran..................................... 13
Katekesen, Ostrands ed............... 4—5
*E. Lonroth, Bibliska gestalter ... 1 — 3
Herner, Israels historia.................. 4

Klass o. ring-

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

Lårobok i Kyrkohistoria .......... I — IV
Ahlberg, Religionshistorisk oversikt II—IV
Ahlberg, Den kristna vårids- och

livsåskådningen .......................... II—IV
'KLevin, Ur kyrkohistodens kallor I—IV
Stave, Jesu liv och verksamhet ... 5

Modersmålet.
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
Tegner, Fritiofs saga...................... 5
Snoilsky, Svenska bilder.............. 5
Lindvall, Låsebok..........................1—3, 6
Rydberg, Vapensmeden ............. II
Runeberg, Algskyttarna .............. 3—4
Lagerlof, Drottningar i Kungahålla I

Heidenstam, Karolinerna I.............. I
'^Steffen, Islandsk och fornsvensk 

litteratur.................................. I
vSchiick-Lundahl, Låsebok for folk-

skolans hogre klasser, 2:a delen II—IV
^Steffen, Oversikt av svenska litte

raturen.....................................  II—IV
Shakspere, Julius Cæsar i Hagbergs 

overs........................................ III
*Meyer, Svenska Parnassen......... III
Mjoberg, Svensk låsebok............. 4—5

Latin.
Ahlberg, Latinsk grammatik ...... I—III
Tessing, Skolgrammatik .............. IV
Pontén, Latinsk låsebok .............. I—II
^Miiller, De viris illustribus.......... II III 
Ovidius, ed. Risberg ................. II—III
Livius XXIII, ed. Risberg .......... III—IV

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

Grekiska.
Lofstedt-Sillén, Grammatik ’.......... III—IV Mellén och Lundquist, Grekisk ele- 
Mellén och Lundquist, Grekisk lå- mentarbok .................................. III

sebok ......................................... III —IV ' Horn. Odyssé................ ................. IV
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Tyska.
Klass o. ring-

Cakuagen-Nordgren, Elementar- och 
låsebok .................................. 1—3

Hjorth, Grammatik ..............  1—6,1—IV
Bokelund-Rodhe, Tyska bversått- 

ningsbvningar................. 3—5
Rodhe, Tysk låsebok for realskolan 3—5
Hjorth och Heuman, Tyska skriv- 

bvningar och brev.......  6,1—IV
Pederzani-Weber, Auf rauhen Pfa-

Klass o. ring-

Rodhe, Eine Nacht im Jågerhause 
und andre Geschichten ...... II, IV

Schiller, Wilhelm Tell .................. III
„ Die Jungfrau von Orleans IV

Moderne erzåhlende Prosa I......... IV
*Rodhe, Krambambuli und andre 

Geschichten ............................... II
* Hjorth, Vermischte Lekture o. Lilien-

den ............................................. 6, I
Riehl, Burg Neideck...................... II
Kroger, Die alte Truhe und andere

Erzåhlungen .............................. 6, I
Storm, Pole Poppenspåler .......... III

cron: Zehn ausgew. Novellen ... III—IV 
Goodwin, Skriftliga uppgifter for

mogenhetsexamen ...................... 111—IV
Hoppe, Tysk-svensk ordbok, skoluppl. 
Hoppe, Svensk-tysk ordbok, skoluppl. 
*Auerbach, Svensk-tysk ordbok.

Engelska.
Hammarberg och Zetterstrbm, Gram

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

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

bvningar ................................. R. II

Zetterstrbm, Oversåttningsov- 
ningar .............................. 5, 6, R. I

Stevenson, Treasure Island .......... L 111
Jerome, Three Men in a Boat...... III, IV 
Lindgren, Engelsk-svensk ordb. Skoluppl.
Wenstrbm-Harlock, Svensk-engelsk ord

bok. Skoluppl.

Franska.
Bbdtker & Host, Lårobok i Fran

ska, ed. Malmberg.................. 5—6
Jespersen—Stigaard—Rodhe, Fransk 

låsebok ................................. II—III
Edstrbm, Kortfattad fransk språk- 

låra ......................................... III—IV

L. Lindberg, Fransk låsebok ....... III
Wistén, Fransk litteratur II.......... IV 
*Schulthess, Fransk-svensk ordbok III—IV 
*Klint, Fransk-svensk ordbok...... III—IV 
Hammar, Vocabulaire Frangais-Sué-

dois............................................. III

Historia.
Odhner-Westman, Lårobok i fåder- 

neslandets historia for realskolan 1—6
Odhner-Hildebrand, Fåderneslan- 

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

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

historisk oversikt av forntidens 
och medeltidens svenska historia I

Boethius, Kulturhistorisk oversikt av 
forntidens och medeltidens all
månna historia ...................... 1

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

*Rydfors, Historisk låsebok.......... 1—2
'Estlander, Allm. hist, i beråttelser 3—5
Hildebrand, Stats- och samhållslåra 

for realskolan.......................... 6
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Geografi.
Klass o. ring j Klass o. ring

Carlson, Skolgeografi, forrå kursen 1-5 *Fagerlund och Falk, Geografisk 
Carlson och Fagerlund, Skolgeo- låsebok ...................................... 3—5

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

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

Matematik.
Berg, Råknelåra for de allm. låro- 

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

Hedstrom och Rendahl, Algebra I—IV
Asperén, Geometri.......................... 4—IV
Hagstrom, Proportionslårans till-

låmpning på plangeometrien ... I—IV
Tham, Planimetri.................. R. I, Il—IV
Hedstrom och Rendahl, Trigono

metri.............................  R. II—R. IV

Hedstrom och Rendahl, Trigono
metri for latinlinjen ..... L. III —L. IV

Josephson, Rymdgeometri......  R. III—IV 
Collin, Analytisk geometri... R. III — R. IV 
Hedstrom och Rendahl, Logaritm-

tabeller .....................................  II—IV
*Logaritmtabeller av Lindman..... IV
*Rydberg, Mat. uppgifter i student-

skrivningarna............................ III—IV

Biologi.
Bohlin, Hålsolåra .......................... 1, 6 Bohlin, Lårobok i biole gi for real-
Bohlin, Zoologi.............................. 2—5 skolan, II. Botanik ................... 1—6
Almquist-Andersson, Lårobok i zo- Forsell--Skårman, Lårobok i bota-

ologi .........................................  II—IV nik ..............   I, III—IV
Krok och Almqvist, Svensk flora I. 3—5

Fysik.
Hellsten, Experimentell fysik och Rendahl och Soderborg, Astronomi I

astronomi .................................. 4—5 | ‘"Rydberg, Uppg. av mek. och fy-
Moll, Lårobok i fysik..........  R. I—R. IV sikaliskt innehåll,givna i de skrift-
Moll, Lårobok i fysik, fbrkortad ' liga avg.-examina ......... R. III—R. IV

upplaga.............................. L. I—L. IV "Almen, Fysikaliska problem ...... R. III

Kemi och
Johansson och Magnusson, Kemi 

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

geologi.
Abenius, Oorganisk keini ... R. I—R. IV

7. Foljande nya lårobocker åro avsedda att inforas nåstkommande låsår:
i kristendom: Soderblom, Levnaden, tron och bonen i kl. 1 och sedan successivt 

i kl. 2 och 3 i st. f. H. Andersson, Den kristna tros- och sedelåran;
i modersmålet: Ljunggren, Stilarter och språkriktighetsregler i ring 1—III.
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8. Larokurser.

Forstå klassen.

KRISTENDOM, 3 t. Biblisk historia: gamla testamentet. Den kristna tros- och sede- 
låran sid. 1—58. Bibellåsning i anslutning till bibliska historien och den kristna 
tros- och sedelåran samt dessutom l:sta Mosebok. Låsning ur Elisabet Lbn- 
roth, Bibliska gestalter. Kort oversikt av kyrkoåret jåmte kort framstållning av 
svenska kyrkans hogmåssogudstjånst. Valda psalmer. — Våring.

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

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

HISTORIA, 2 t. Beråttelser ur Nordens guda- och hjåltesaga samt åldre historia med
stod av den antagna låseboken; fåderneslandets historia under forntiden och 
medeltiden intill år 1389. — Rydholm.

GEOGRAFI, 2 t. Vårldsdelar och våridshav efter globen jåmte korta upplysningar om
jordens form och rorelse; ovningar att forstå och anvånda kartan; Sveriges geo
grafi utforligare, Norges geografi och oversikt av den skandinaviska halvons; 
Finlands geografi. — h. t. Jungkvist, v. t. Bolin.

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

BIOLOGI, 2 t. Månniskokroppen; undersbkning av vitsippa, gullviva och hågg; gro- 
ningsfbrsok med bbnor. Exkursion: 1 t. ■— Sjogren.

Andra klassen.

KRISTENDOM, 3 t. Biblisk historia: nya testamentet, beråttelserna 1—57. Den kristna
tros- och sedelåran: sid. 61—120. Låsning ur E. Lbnroth, Bibliska gestalter. 
Bibellåsning: Evangelierna. En oversikt av kyrkoåret samt en kort framståll
ning av svenska kyrkans gudstjånstordning. Valda psalmer. — Våring.

MODERSMÅLET, 5 t. Låsning av Lindwalls låsebok II. Reproduktionsovningar, munt-
liga och skriftliga; sagoberåttande samt framsågning av inlårda stycken; form- 
och satslåra i forening med satsanalys; råttstavnings- och interpunktionsov- 
ningar. — Rydstam.

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

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. — Rydholm.

GEOGRAFI, 2 t. Mellaneuropa till Frankrike. — h. t. Jungkvist, v. t. Bolin.
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MATEMATIK, 5 t. Aritmetik: låran om decimalbråk avslutad och repeterad. Av all- 
månna bråk addition, subtraktion och multiplikation. Metersystemet. Huvud- 
råkning. — h. t. Jungkvist, v. t. Bolin.

BIOLOGI, 2 t. Zoologi: dåggdjuren. Botanik, Undersbkning av lejongap, årt, åker- 
tistel på hosten, vide, nyckelblomster, råg och gran på våren, exkursioner 2 
timmar. — Sjogren.

Tredje klassen.

KRISTENDOM, 3 t. Biblisk historia: nya testamentet: repetition ay de viktigare be- 
råttelserna 1—55 samt beråttelserna 56—68. Bibellåsning: Apostlagårningarna 
noggrant genomgångna. Tros- och sedelåra: låroboken sid. 123--155 samt 
repetition av viktigare stycken ur 2:a klassens kurs. Kort oversikt av kyrkoåret 
samt svenska kyrkans hbgmåssogudstjånst. Valda psalmer. — Våring.

MODERSMÅLET, 6 t. Låsning av Lindwalls låsebok III och Fånrik Ståls sågner; 
reproduktionsbvningar; smårre uppsatser, utarbetade på lårorummet; framsåg- 
ning av inlårda diktér; form-, sats- och interpunktionslåra i forening med sats- 
analys; råttstavnings- och interpunktionsovningar. — Lindholm i a, Våring i b.

TYSKA, 6 t. Tredje avdelningen av Calwagens elementar- och låsebok t. o. m. st. 18; 
Rodhes låsebok ung. 25 st.; det viktigaste av formlåran genomgånget; be
hovliga delar av syntaxen i anslutning till den låsta texten; talovningar samt 
muntliga och skriftliga tillåmpningsovningar. — Lindholm i a, Rydstam i b.

HISTORIA, 3 t. Fåderneslandets historia: 1611—1718; allmån historia; forntiden efter 
låroboken. — h. t. Armini, v. t. Dahllof i a, Nilsson i b.

GEOGRAFI, 2 t. Sydeuropa samt brittiska oarna efter låroboken; oversikt av Europa, 
h. t. Jungkvist, v. t. Bolin.

MATEMATIK, 5 t. Aritmetik: låran om bråk avslutad och repeterad. Reguladetri och 
låttare procent- och rånteproblem. Huvudråkning. Geometri: forberedande 
måtningar och konstruktioner; de enklaste geometriska figurerna. — h. t. Jung- 
kvist, v. t. Bolin.

BIOLOGI, 2 t. Zoologi: fåglar, kråldjur, groddjur och fiskar. Botanik: de hogre våx- 
ternas yttre organ, undersokning av levande våxter jårnte våxtbeståmning efter 
flora, exkursioner under hostterminen 2 timmar. — Sjogren.

Sommararbete: insamling av minst 50 våxtarter.

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. 
Oversiktlig framstållning av den kristna tros- och sedelårans grundtankar i anslut
ning till forstå huvudstycket samt forstå trosartikeln i Lut hers lilla katekes. 
Korta underråttelser ur den allmånna religionshistorien i sammanhang med 
Israels historia. — Våring.
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MODERSMÅLET, 4 t. Låsning och forklaring av stycken i låseboken samt av Rune- 
bergs Julkvållen och Ålgskyttarna. Framsågning av inlårda poetiska stycken. 
Form- och satslåran i forening med satsanalys. Ovningar i råttstavning och 
interpunktion. 11 uppsatser, dårav 6 på lårorummet. — Våring.

TYSKA, 4 t. Rodhe, Tysk låsebok till omkr. sid. 55. Rep. av formlåran, det viktigaste 
av syntaxen. 11 skriftliga bversåttningar till tyska, varav 8 i skolan. Talbv- 
ningar och andra tillåmpningsovningar. — Rydstam.

ENGELSKA, 5 t. De 45 forstå styckena i elementarboken. Det viktigaste av form
låran. Talovningar och andra tillåmpningsovningar. — 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 beråttelser 
från samma tid i Estlanders låsebok. — Carlsson.

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

med en obekant jåmte problem, Ibsta 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 ryggradslbsa djuren. Botanik: våxtbeståmning, insamling 
av 50 våxter. Exkursioner 3 timmar. — Eliasson.

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

1. Bedomning av forhållandet mellan a) en cirkels omkrets och diameter, b) en cylinders 
omkrets och diameter. 2. Beståmning av forhållandet mellan en cirkels yta och radiens kvadrat. 
3. Beståmningen av en cylinders volym a) ur produkten av basyta och hojd, b) genom vågning 
av det undantrångda vattnet. 4. Tyngdpunktsforsok med pappfigurer. 5. Beståmning av specifik 
vikt I. a) tråklots, b) tungt foremål av oregelbunden form. 6. Best, av spec. vikt II. a) pykno- 
metern, b) Archimedes’ våg. 7. Luftens vikt. 8. a) Tvåarmade, b) enarmade håvstånger. 
9. Kvicksilvertermometerns fixpunkter. 10. Koldblandningar. 11. Saltlosnings kokpunkt. 
12. Småltpunkt och stelningspunkt for paraffin. 13. Koppars långdutvidgningskoefficie.nt. 
14. Jårns och koppars vårmeledningsformåga. 15. Vårmemångder. — 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 sedelårans 
grundtankar i anslutning till andra och tredje trosartikeln samt de 3 sista huvud- 
styckena. — Steen i a, Våring i b.

MODERSMÅLET, 3 t. Låsning av Tegnérs Fritiofs saga samt stycken ur låseboken 
och Svenska Bilder; referat samt framsågning av stycken i bunden form. Over
sikt av form- och satslåran. Råttstavnings- och interpunktionsprov. Disposi- 
tionsbvningar. 12 uppsatser, dårav 6 på låroverket. — Rydholm.

2



10 H. A. LÅROVERKET I VÅNERSBORG 1922-1923

TYSKA, 4 t. Rodhe, Tysk låsebok från sid. 56 till omkr. sid. 120, en del stycken 
memorerade. Formlåran repeterad, det viktigaste av syntaxen. 11 skriftliga 
reproduktioner eller oversåttningar till tyska, varav 7 på låroverket. Talovningar 
och andra tillåmpningsovningar. - Jansson i a, Lindholm i b.

ENGELSKA, 5 t. Elementarboken slutlåst; styckena 1—44 i Jespersen—Rodhes 
låsebok. Formlåran avslutad och repeterad. Av syntaxen infinitiv, shall och will, 
mod. hjålpverb. Talovningar och andra tillåmpningsovningar. — Jansson i a, 
Lindholm i b.

FRANSKA (valfritt), 3 t. Omkring 50 sidor i Bodtker-Hosts lårobok med grammatik, 
uttalsovningar och tillåmpningsovningar. — Jansson.

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. — Rydholm i a, Carlsson i b.

GEOGRAFI, 2 t. Australiens och Amerikas geografi samt kort rep. av Europas geo
grafi med sårskild hånsyn till forhållandena efter vårldskriget. i — Carlsson.

MATEMATIK, 4 t. Aritmetik och algebra: Ekvationer av forstå grajden med en obe- 
kant jåmte problem, sårskilt rånteuppgifter, bolags-, arbets-,| tal-, rørelse- och 
blandningsproblem. Multiplikation och upplosning i faktorer åv enkla polynom, 
i sammanhang hårmed begreppet dignitet samt råkning med algebraiska bråk 
av enkelt slag. Geometri: cirkeln avslutad; satser om liliytiga figurer och 
regelbundna mångsidingar; sammanfattande repetition av den foregående kursen; 
ovningsuppgifter. — Sjogren.

BIOLOGI, 2 t. Zoologi: repetition av djurriket. Botanik: fanerogamernas och krypto- 
gamernas systematik, exkursioner 9 timmar. Herbariefbrhbr på minst 100 våxt- 
arter. Sommararbete: insamling av ytterligare 50 våxtarter. — Sjogren i a, 
Eliasson i b.

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

geologien. En timma i veckan dessutom frivilliga laborationsbvningar. Forsok 
enl. låroboken. - Eliasson.

Vid laborationsovnino-arne ha framstållt:
1) Jårnvitriol av jarn och svavelsyra; 2) kopparsulfat av kopparoxid och svavelsyra; 3) kalcium
klorid av krita och saltsyra; 4) kopparkarbonat av kopparsulfat och soda; 5) kopparhydrat av 
kopparsulfat och natriumhydrat; 6) kopparoxid av kopparhydrat; 7) koksalt av natriumhydrat 
och saltsyra; 8) natriumnitrat av soda och salpetersyra; 9) natriumsulfat av hydrat och svavelsyra;
10) fåilts ut koppar med jårn ur kopparsulfat; 11) fållts ut bly med zink ur blyacetat; 12)gjorts 
black av garvsyra och ferroklorid.

Sjatte klassen.

KRISTENDOM, 2 t. Bibellåsning: Apostlagårningarna. Kyrkohistoria: låseboken genom- 
gången med huvudvikten lagd på den åldsta kyrkans historia, reformationstiden 
och nyare tiden. Några av de viktigare religioner, med vilka kristendomen 
trått i berbring. — Steen.

MODERSMÅLET, 3 t., dårvid 1 t. tillsammans med ring R. I. Låsning av svenska 
litteraturprov, huvudsakligen från senaste århundradet; referat och deklamations- 
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ovningar. Ovningar i muntlig framstållning; ovningar i att uppsåtta enklare 
skrivelser av praktisk art. 10 uppsatser, dårav 6 på låroverket. — Carlsson.

TYSKA, 3 t., dårav 2 t. tillsammans och lika med RI; 1 t. sårskilt: återstoden av 
grammatiken repeterad. Ovningar i bversåttning från svenska. Låsning av tysk 
handstiL 6 skolstilar och 4 hemstilar. — Lindholm.

ENGELSKA, 4 t., dårav 3 t. tillsammans med ring I. sid. 22—68, 75—84 i Jespersen- 
Rodhes låsebok. Formlåran repeterad; oversikt av syntaxen jåmte skriftliga till- 
låmpningsovningar. Talovningar. 13 stilar eller reproduktioner, varav 6 på låro
verket. — Jansson.

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, sårskilt tiden efter 1815. — 
Carlsson.

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

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

BIOLOGI, 2 t. Zoologi: månniskokroppens organ, våvnader och fysiologi, hålsolåra. 
Botanik: våxternas levnadsforhållanden, livsforeteelser och inre byggnad. — 
Eliasson.

FYSIK, 2 t. Optik och akustik; energibegreppet, fallrorelsen, kraftparallellogrammen, 
pendelrbrelsen, friktionen, lutande planet, centralrorelsen; boståders uppvårm- 
ning och ventilation; meteorologi; astronomi. — Viberg.

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

Forstå ringen.

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

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

Heidenstam: Karolinerna I samt stycken av Blanche, Rydberg, Snoilsky, Lever
tin, Strindberg, Heidenstam, Froding m. fL; islåndska sagor och eddasånger 
samt valda stycken ur medeltidens svenska litteratur i anslutning till litteratur
historien. Deklamation, foredrag och dispositionsovningar. 11 uppsatser, dårav 
6 på låroverket. — Carlsson.

TYSKA, 2 t. Rodhe, Auf rauhen Pfaden slutlåst, 59 sidor. Timm Kroger: Die alte 
Truhe 45 sidor, delvis kursivt. Formlåra repeterad i samband med texten. 
Syntax: artikeln, substantiv och pronomen. Talovningar. Ovningar i bversått- 
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ning till tyska. 11 skriftlig-a oversåttningar eller reproduktioner, dårav 6 utar- 
betade på låroverket. — Lindholm.

ENGELSKA, 3 t. Jespersen-Rodhe, sid. 22—68. Talovningar i anslutning till det 
låsta. Hammarberg-Zetterstrom: artiklarna, substantiv och adjektiv. Genomgång 
av under låsåret skrivna 5 skolstilar och 6 hemstilar, delvis reproduktioner. — 
Jansson.

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

GEOGRAFI, 2 t. Sammanfattande oversikt av den allmånna geografien, Storbritanniens 
och Irlands, Tyska rikets, Frankrikes samt Rysslands geografi med sårskilt fram- 
hållande av befolknings- och samhållsfbrhållanden, nåringsliv, samfårdsmedel 
och kolonialvåsen. — Carlsson.

MATEMATIK, 7 t. Algebra: de fyra råknesåtten i hela tal och bråk, digniteter och 
kvadratrotter; ekvationer av forstå graden med en och flera obekanta; ekva
tioner av andra graden med en obekant; rotekvationer; problem; anvåndning 
av råtvinkliga koordinater for studium av enkla funktioner. Geometri: repeti
tion av den foregående kursen; proportionslåra; transversaler och trianglars 
likformighet; ovningssatser. 11 uppsatser, varav 6 på låroverket. — Munthe.

BIOLOGI, 1 t. Allmån botanik till kapitlet om blomman, insamling av 50 våxter. — 
Eliasson.

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

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

Latingymnasiet.

KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Steen. 
MODERSMÅLET, 3 t. Lika med realgymnasiet. — Welin.
LATIN, 6 t. Ponténs låsebok st. 1 — 26. Nepos 10 sid. Formlåran och kasuslåran. 

— h. t. Armini, v. t. Dahlldf.
TYSKA, 2 t. Lika med realgymnasiet. Av de 11 skriftliga arbetena ha dock 8 utforts 

på låroverket. — Lindholm.
ENGELSKA, 2 t. Av Jespersen-Rodhe, Engelsk låsebok, sid. 22—71. Grammatik och 

talovningar i anslutning till den låsta texten. — Jansson.
HISTORIA, 3 t. Lika med realgymnasiet. — Welin.
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 likfor
mighet; repetition av den foregående geometrikursen. 11 uppsatser, av vilka 8 
utarbetats på låroverket. — Lundberg.

BIOLOGI, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Eliasson.
FYSIK, 2 t. Våtskors, gasers och fasta kroppars mekanik; kurs i elementår astronomi 

enligt låroboken. Enklare råkneuppgifter. — Lundberg.
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Andra ringen.

Realgymnasiet.

KRISTENDOM, 2 t. Bibellåsning: Paulus’ brev till Galaterna. Kyrkohistoria: Nya 
tiden till § 57. Religionslåra: Skapelsen — frålsningen. Allmån religions- 
historia. — Steen.

MODERSMÅLET, 2 t. Låsning av alla valda stycken ur svenska litteraturen från nyare 
tidens borjan t. o. m. Bellman; motsvarande partier i litteraturhistorien; Vapen- 
smeden av Rydberg samt stycken ur nyare svensk litteratur; ovningar i muntlig 
framstållning; 11 uppsatser, dårav 6 på låroverket. — Nilsson.

TYSKA, 2 t. Rodhe, Eine Nacht im Jågerhause avslutad. Kursivlåsning. Grammatik: 
av syntaxen verbet och prepositionerna samt repetitioner av kasuslåran. 
Ovningar i bversåttning till tyska. Talovningar. 11 skriftliga arbeten, varav 6 
på låroverket. — Rydstam.

ENGELSKA, 3 t. Jespersen-Rodhe, sid. 79—124, 160—170. Låsning extempore. Tal- 
bvningar. Hammarberg-Zetterstrbm: av syntaxen, verblåran. Grammatiska till- 
låmpningsovningar. Reproduktionsovningar. Genomgång av under låsåret skrivna 
6 hemstilar och 5 skolstilar; vid hemskrivning ofta reproduktion eller referat av 
låst text. — Svartengren.

FRANSKA, 4 t. Jespersen-Stigaard-Rodhe: Fransk låsebok for nybbrjare: 1 avdel
ningen med tillhbrande grammatik samt några sid. av 2 avd. Uttalsovningar, 
tal- och skrivbvningar. — Svartengren.

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

GEOGRAFI, 1 t. Fbrenta staterna, Kina, Japan, Ryssland, Italien, Osterrike-Ungern 
och Sverige såsom i foregående klass. Rep. av England, Frankrike, Italien, 
Ryssland och Sverige. — Welin.

MATEMATIK, 6 t. Algebra; ekvationer och ekvationssystem av hbgre grad; rotter; 
potenser; logaritmer; exponentialekvationer. Anvåndning av råtvinkliga koordi
nater. Plangeometrien avslutad; sammanfattande kurs i planimetri. Enkla trigo
nometriska beråkningar rorande plana figurer. 11 skriftliga uppsatser, dårav 6 
utarbetade på låroverket. — Viberg.

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

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

Vid laborationsovningarna hava utfbrts foljande fbrsbk och beståmningar:
1. Vågens kånslighet. 2. Specifik vikt. 3. Pyknometern. 4. Termometerns fixpunkter. 
5. Koppars och massings långdutvidgningskoefficienter. 6. Luftens utvidgningskoefficient. 
7. Naftalins småltpunkt. 8. Sp. varme hos koppar och bly. 9. Isens smaltvarme. 10. Vatt- 
nets ångbildningsvårme. 11. Måttad vattenångas tryck vid olika temperaturer, 12. Vårmets 
strålning. 13. Luftens fuktighetsgrad. 14. Daggpunkten.

KEMI, 2 t. Återstående metalloider, alkalimetallerna samt 2- och 3-vårdiga jordmetaller; 
organisk kemi. Eliasson.
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Latingymnasiet.

KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Steen.
MODERSMÅLET, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Carlsson.
LATIN, 6 t. Ponténs låsebok, 25 sid. Ovidius’ Metam.: Pyramus et Thisbe, Daedalus 

et Icarus, Philemon et Baucis, Orpheus et Eurydice, Orpnei mors, Midas et 
Bacchus. Repetition av form- och kasuslåra, valda delar av syntaxen for bvrigt. 
9 skriftliga oversåttningar, dårav 5 på låroverket. — Rydholtn.

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Jansson.
ENGELSKA, 2 t. Jespersen-Rodhe, sid. 89—151. Grammatik och talbvning i anslut- 

ning till den låsta texten. — Jansson.
FRANSKA, 5 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet 4 t., 1 t.| sårskilt: gramma

tiska bvningar samt kursivlåsning ur Bodtker-Host: Fransk låsebok. — Nilsson.
HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Welin.
GEOGRAFI, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Welin.
MATEMATIK, 4 t. Låran om kvadratrbtter 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. 11 skriftliga uppsatser, av vilka 6 utarbetats på låroverket. 
— Munthe.

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

Tredje ringen. j

Realgymnasiet.

KRISTENDOM, 2 t. Bibellåsning i samband med religionslåran. 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 avjlitteraturhistorien; 
låsning av Julius Cæsar samt av dansk och norsk litteratur: Holberg: Jeppe 
paa Bjerget, Bjornson: Synnove Solbakken. Foredrag, diskussions- och dekla- 
mationsovningar. 9 uppsatser, dårav 5 på låroverket. — Rydstam.

TYSKA, 2 t. Storm, Pole Poppenspåler avslutad. Schiller, Wilhelm Tell (Velh. & 
Klasing), 56 sidor; kursivlåsning. Valda delar av grammatiken repeterade; 
ovningar i bversåttning till tyska. Talovningar. 9 stilar oclji uppsatser, dårav 
5 på låroverket. — Jansson. i

ENGELSKA, 2 t. Jespersen-Rodhe avsl.; 20 sid. Jerome, Three Men in a Boat. Ham- 
marberg-Zetterstrom: grammatiken avslutad. Talovningar. Genomgång av under 
låsåret skrivna 4 skolstilar och 5 hemstilar, 3 uppsatser. — Svartengren.

FRANSKA, 4 t. Fransk låsebok av Jespersen-Stigaard-Rodhe slutlåst och delvis rep. 
Edstroms språklåra: formlåran slutlåst, viktigare delar av syntaxen genomgångna. 
Låsning extempore ur Bodtker-Host: Lårobok i franska samtjvid preparation av 
ny låxa. Talovningar i anslutning till den låsta texten. — Nilsson.
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HISTORIA, 3 t. Fåderneslandets historia 1718—1844 i utforligare framstållning och 
med sårskild vikt lagd på den inre utvecklingen jåmte det viktigaste av de 
skandinaviska grannlåndernas historia under samma tid åvensom allmånna 
historien 1715—1848, behandlad i likhet med fåderneslandets. — Welin.

FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Psykologien genomgången och delvis repeterad. 
Steen.

MATEMATIK, 6 t. Serier, sammansatt rånta. Trigonometrien avslutad. Studium av 
funktioner och deras derivator. Maximum- och minimumproblem. Beråkning 
av tangenter, normaler och asymtoter till kurvor i planet. Stereometrien fullstån- 
digt genomgången. Analytiskt geometrisk behandling av råta linjen och cirkeln. 
11 skriftliga uppsatser, dårav 6 på låroverket. ■— Fahlstrom.

BIOLOGI, 2 t. Jåmforande framstållning av djurrikets organografi och embryologi; de 
viktigaste paleontologiska typerna; det viktigaste av den allmånna botaniken. 
— Eliasson.

FYSIK, 4 t. Elektrodynamik; akustik; optik till spektralanalys. 9 skriftliga uppsatser, 
dårav 5 utarbetade på låroverket. Frivilliga laborationsovningar en dubbeltimme 
varannan vecka. — Fahlstrom.

Vid laborationsovningarna hava utfbrts foljande fbrsok och beståmningar: 
M

1. Beståmning av H 2. Beståmning av M. H. 3. Coulombs lag och Grimsehls polvåg. 4. 
Kopparvoltametern och tangentbussolen. 5. Wheatstones brygga. 6. Joules konstant. 7. 
Dubois-Reymonds kompensationsmetod. 8. Galvanometerns konstant. 9. En ståmgaffels svång- 
ningstal. 10. Plana speglar. 11. Brytningslagen for Ijuset. 12. Fokaldistansen hos en lins- 
13. Galileis rånna.

KEMI, 2 t. Låroboken avslutad; syntetiska och analytiska laborationer; frivilliga labo- 
rationer en dubbeltimme varannan vecka. — Eliasson.

Vid de syntetiska laborationsovningarna ha framstållts ferroforeningar såsom: 
sulfat, klorid, karbonat, oxalat, hydrat, fosfat, borat, turnbullsblått. Under 
ovningarne i analys ha behandlats både enkla foreningar, såvål i vatten losliga 
som olosliga, samt blandning av flera fbreningar.

Latingymnasiet.

KRISTENDOM, 2 1. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Steen. 
MODERSMÅLET, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Rydstam. 
LATIN, 6 t. Cæsar enl. Pontén, Lat. forf. (II, 1) s. 3—31; Livius, 23 Boken: kap. 1, 

14— 24; Ovidius, Phaeton, Orphei mors, Midas et Bacchus. Catullus (alla dik
tér i Risbergs urval); Horatius, Satir I. 9. Grammatiken avslutad; antikviteter, 
metrik och mytologi i samband med textlåsningen. Kursivlåsning i Muller, De 
viris illustribus, och Justinus. 16 skriftliga oversåttningar från latin, varav 9 på 
låroverket. — h. t. Armini, v. t. Dahllof.

GREKISKA, 7 t. Mellén-Lundqvists Elementarbok st. 1—24; låseboken s. 1—30. 
Extemporalieovningar; kursivlåsning ur Novum, Apostlagårningarna. Formlåran 
genomgången och repeterad. Syntaxen i samband med textlåsningen. — h. t. 
Armini, v. t. Dahllof.

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Nilsson.
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ENGELSKA, 2 t., dårav 1 gemensamt. Jespersen-Rodhe, avslutad, Stevenson, Treasure 
Island till kapitel 14. Talovningar. Icke-grekerna extempore ur samma bok. 
Talovningar. — Svartengren.

FRANSKA, 5 t. 4 t. lika och gemensamt med realgymnasiet; 1 t. låsning extempore 
ur Bodtker-Host: Lårobok i franska. — Nilsson.

HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Welin.
FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Steen.
MATEMATIK, 4 t. Algebra: Ekvationssystem av hogre grad med tillåmpningar; an

våndning av råtvinkliga koordinater for studium av enkla funktioner; maxima 
och minima; rotter i allmånhet, potenser, logaritmer, exponentialekvationer.
Planimetri: låroboken fullståndigt genomgången. Trigonometri: låroboken full-
ståndigt genomgången. 11 skriftliga uppsatser, dårav 6 på låroverket. — Viberg.

BIOLOGI, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Eliasson.
FYSIK, 2 t. Låran om magnetism och elektricitet; akustik. — Munthe.

Fjarde ringen.

Realgymnasiet.

KRISTENDOM, 2 t. Repetition 
Steen.

MODERSMÅLET, 3 t. Låsning

av viktigare partier av foregående ringars kurser. —

av valda stycken av svenska litteraturen efter tiden
omkring 1810 i sammanhang med genomgående av 1800-talets litteraturhistoria 
t. o. m. Strindberg. Dispositionsovningar. Kort oversikt over språkets utveck- 
ling. 7 uppsatser, dårav 4 på låroverket. — Welin.

TYSKA, 2 t. Schiller: Die Jungfrau von Orleans slutlåst; Moderne erzåhlende Prosa 
(Velh. & Klasing) omkr. 25 sid. Extemporerad låsning. Rep. av grammatiken.
Oversåttning till tyska. 4 skol- och 3 hemstilar. Talovning.ar. — Jansson.

ENGELSKA, 4 t. Three Men in a Boat c:a 100 sidor, delvis extempore; talovningar 
i anslutning till den låsta texten, någon extempore låsning ur Blackwood’s Mag. 
for Mars 1922. Grammatiken repeterad. Genomgång av under låsåret skrivna 
3 skolstilar och 4 hemstilar, dåribland 3 uppsatser. — Svariengren.

FRANSKA, 4 t. Edstrom Lectures I avslutad; Wistén, Fransk Litteratur avslutad; c:a
15 sidor av Les Misérables; någon extempore låsning ur Lecture pour tous.
Grammatik i anslutning till det låsta. — Svartengren. |

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

FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Logiken genomgången och repeterad. Repetition 
av viktigare partier ur psykologien. — Steen.

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

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. — Munthe.

KEMI, 2 t. Repetition 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. — Welin.
LATIN, 6 t. Livius, bok XXIII; Horatius (ed. Risberg): Cicero, Cato maior; repeti

tioner. Antikviteter och mytologi i samband med textlåsningen. Grammatik. 
Kursiv låsning. 12 oversåttningar till svenska, dårav 7 på låroverket. — Rydholm.

GREKISKA, 7 t. Låseb. s. 30—65. Homeros Odysseia, sång IX samt repetition. 
Formlåran repeterad; viktigare delar av syntaxen. Någon extemporerad låsning 
i Apostlagårningar o. Stories in Attic Greek. — Steen.

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Nilsson.
ENGELSKA, 2 t. Jerome, Three Men in a Boat till 11 kap. Låsning extempore i 

samma bok. Talovningar. — Svartengren.
FRANSKA, 5 t. 4 t. lika och gemensamt med realgymnasiet. 1 t. låsning extempore ur 

Lecture par tous; muntliga och i någon mån skriftliga ovningar. — Svartengren.
HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — - Welin.
FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Steen.
MATEMATIK, 5 t. Aritmetiska och geometriska serier avslutade; sammansatt rånta; 

stereometri; grafisk konstruktion av kurvor. Hela matematikkursen repeterad. 
9 skriftliga uppsatser, dårav 5 på låroverket. — Fahlstrom.

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

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

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

10. Undervisning i teckning.
Larobocker och undervisningsmateriel.

“Lårobok i geometrisk konstruktion for de allm. låroverken“ av P. Henriques; 
ovningsblad i akvarellmålning; klotsar av glas och trå; tillåmpningsmodeller av trå for 

3
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linearritning och frihandsteckning; diverse gipser från Tekniska Skølans i Stockholm 
gipsgjuteri; diverse foremål av glas, porslin, terracotta och lera, jårn och trå; hus- 
gerådssaker och verktyg; uppstoppade fåglar; pressade våxter. “Stockholmsbilder från 
bbrjan av 1900-talet“ av F. Boberg.

Ovningskurser.

Realskolan.
Klass 1, 1 t. Frihandsteckning: inledande ovningar; konturteckningj av enkla fbremål 

efter fbrteckning på tavlan; teckning ur minnet; låttare ovningar i fårglåggning 
med vattenfårger och kritor. Hemritningar. Målning på |i slbjden utforda 
arbeten. I

Klass 2, 1 t. Frihandsteckning; konturteckning efter enkla husgerådssaker, plana gipser 
samt våxtblad; teckning ur minnet; ovningar i fårglåggning med vatten- och 
kritfårger; frivilliga hemritningar. Teckningar till en saga. j

Klass 3, 2 t. Frihandsteckning: konturteckning efter fbremål ur verkliga livet, ur våxt- 
och djurvårlden samt plana gipser; teckning ur minnet; fårglåggning med vat
ten- och kritfårger och enkel skuggovning. Kartritning, frivilliga hemritningar.

Klass 4, 2 t. Frihandsteckning: konturteckning såsom i foregående klass; teckning av 
enkla monster efter verkligheten; ovningar i skuggning och fårglåggning. Hand- 
tryck. Linearritning: forberedande ovningar i ritinstrumentens anvåndning; plana 
geometriska konstruktioner i anslutning till den geometriska kursen.

Klass 5, 2 t. Frihandsteckning: de allmånnaste grunderna for pers^ektivbildens upp- 
komst; perspektivisk konturteckning och skuggning efter diverse modeller samt 
efter enkla fristående foremål; skissteckning i det fria; fårglåggning. Handtryck. 
— Linearritning: Skalor. De forstå grunderna i projektionsfitning, tillåmpade 
på enkla modeller i given skala.

Klass 6, 2 t. (1 t. gemensamt med Ring I, 1 t. gemensamt med r. R III). Kursen lika 
med forstå ringens.

Gymnasiet.

Ring I, 2 t. Frihandsteckning: perspektivisk teckning efter enkla fbremål jåmte låttare 
skuggning; fårgbehandling med akvarellfårger och kritor. — Linearritning: 
grunderna av projektionslåran med tillåmpningar; ovningar i ytutbredning.

Ring R 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 akvarellfårgeri och pastellkritor; 
pennteckning i tusch. Linearritning: ovningar i ytutbredning samt uppritning 
av solida kroppars skårningar; tillåmpningsovningar.

Ring L II, 1 t. Frihandsteckning. (Lika och gemensamt med R II.)
Ring R III, 2 t. Frihandsteckning, perspektivisk teckning jåmte fårglåggning efter 

enskilda fbremål eller mindre grupper av sådana; akvarellmålning; pennteckning 
i tusch, kol och blyerts samt svartkrita. Ritningar till undervisningen i biologi. 
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— Linearritning: kortfattad oversikt av skugglårans grunder i sammanhang 
med några enkla rit- och laveringsovningar; fria tillåmpningsmodeller.

Ring L III B. Ingen lårjunge i denna ring har deltagit i teckning.
Ring R IV, 2 t. Frihandsteckning: ovningar av samma art som i nårmast foregående

ring samt dessutom for mera fbrsigkomna lårjungar uppgifter, som avse fort- 
satta studier. — Linearritning: kortfattad oversikt av perspektivlårans grunder 
jåmte ritning efter foremål ur verkligheten.

Ring L IV B, 1 t. Frihandsteckning. (Lika och gemensamt med R IV.) Handtryck 
till “ex libris".

Frivillig teckning

har ågt rum tre timmar i veckan. Antalet dåri deltagande lårjungar utgjorde under 
hostterminen 36 Och under vårterminen 43. Under den frivilliga teckningen hava lår- 
jungarna sysselsatts som under de obligatoriska teckningstimmarna. Handtryck har 
ovats i alla klasser, dels tryck på japanskt papper, dels på tyg.

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

Sångklass 1 (lårjungar i klass 1). Torsd. 12-12,45, lord. 12—12, is. Elementarsång:
allmån musikteori, tonbildnings-, tontråffnings- och taktbvningar. Korsång: 
Normalsångbok av Assar m. fl., koraler.

Sångklass 2 (lårjungar i klass 2). Fred. l,so—2,35 och lord. 12,5.-,—l,4o. Elementarsång: 
lika med sångklass 1. Korsång: lika med sångklass 1.

Sångklass 3 (lårjungar i kl. 3, 4 och 5). Tisd. 9,so—10,3,,, fred. 2,45—3,so och lord.
1,50—2,35. Elementarsång: se sångklass 1. Korsång: Unisona sånger ur A. 
Tegnérs “Sjung svenska folk“ samt fyrståmmiga sånger ur “Sv. skolkvartetten“, 
samlingar 1 och 2. Denna sångklass har ovats på två avdelningar, dels var for 
sig, dels gemensamt, varvid timantalet dock ej overstigit 2 i veckan for resp.
avdelningar.

Sångklass 4 (lårjungar i kl. 6, ring I, II, III, IV). Torsd. 2,45—3,so samt tisd. 9,so—10,ss
kbrovning tillsammans med sångklass 3.

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

B) Instrumentalmusik
har ovats tisd. och fred. 5—8 e. m. Undervisning har meddelats i orgel-, violin- och 
pianospelning. Bland arbeten, som anvånts, må nåmnas: Lunds orgelharmoniumskola, 
Lagergrens orgelskola, Hennings violinskola, Etuder av Kayser, Hirsch’s violinbibliotek, 
Klassische Stiicke fur Violin (Edition Peters), Bocklets och Wolfardts pianoskolor, Czer- 
nys etuder, Sonatiner av Clementi m. fl. Vid samspelning ha inbvats stycken for fler- 
ståmmiga violiner, 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.
i

1. Lårjungarna hava varit indelade i 4 gymnastik- och 2 fåktavdelningar. Fbrdel- 
ningen på de olika avdelningarna har skett klassvis. Någon sårskild svagavdelning 
har icke funnits. Kroppsligen svagare lårjungar ha i en del enstaka fail befriats 
från vissa starkare roreiser.

2. Ovningarna togo under hostterminen sin bbrjan den 1 september och under vår
terminen den 16 januar! samt avslutades under hostterminen den 20 december. 
Under vårterminen åro de avsedda att avslutas den 8 juni.

3. Ovningarna hava under hbstterminen varit instållda en dag på grund av fbrfall for 
låraren. Under vårterminen hava de icke varit instållda någon gång.

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

5. Låroverket disponerar ånnu icke någon egen gymnastiklokal. Ovningarna hava 
dårfor ågt rum i hårvarande folkskolas gymnastiklokal. Givetvis har avsaknaden 
av egen gymnastiklokal varit till men for ovningarnas bedrivande, sårskilt som den 
tillfålliga lokalen år belågen omkring 10 min. våg från låroverket, på grund varav 
lektionerna måst inknappas med denna tid.

2) Lek och idrott.

1. Under den vackra årstiden hava gymnastiklektionerna 2—3 dagar i veckan utbytts 
mot idrottsovningar och lek i det fria. Under vintern hava en del lektioner utbytts 
mot skridskoåkning och skidlopning.

I de gymnastiska dagbvningarna ha lekvarv emellanåt inlagts.
2. Under skolans fristunder har icke någon ordnad lek eller idrott anordnats.
3. For simkunnighetens befråmjande hava under gymnastiklektionerna fbrberedande 

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

13. Undervisning i traslojd,

som ågt rum i Slojd- och Tekniska Skolans lokal, har under året meddelats åt lårjungar 
i klasserna 1—5 fbrdelade på 5 grupper med 2 timmar i veckan. Antalet deltagare 
har såvål under hostterminen som under vårterminen varit 76.

Vid slojdundervisningen, som bedrivits efter Nåås-metoden, har foljts Nåås’ nya 
modellserie for pedagogisk snickerislojd omfattande 33 nummer med 45 parallellnummer, 
mellan vilka lårjungen sjålv fått vålja.

Under hbstterminen fbrfårdigades 380 och under vårterminen 342 nummer, vilka i 
allmånhet voro enligt Nåås-seriens mindre modeller, enår det år blott andra arbetsåret 
slojdundervisningen år inford i låroverket.

Avgifter for materiel har utgått med 1,ts kr. pr termin och lårjunge. Låroverket 
har for verktygsslitning under arbetsåret erlagt 90 kr.
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Slojdlårarens arvode har utgått av statsmedel enl. K. Kung. den 5 nov. 1920; 
statsbidrag till slojdundervisningen har i ovrigt icke åtnjutits.

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 25 
lårjungar under tiden 1 okt.—23 mårs, h. t. 1 timme, v. t. 2 timmar i veckan.

B. Lårarna.
16. Redogorelse for lårarnas tjånsteåligganden under hostterminen 1922.

Rektor E. M. Lundberg, bil. D. 
Matematik i L. I.................. 5 t.

i R. IV.............. 6 „
Fysik i L. I .......................... 2 „ 13 t.

Matematiska skripta i L. I och R. IV.

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

„ i HI ............................ 2 „
» i .............................. 1 »
„ i 6 ............................ 2 „
„ i 5 b ..................... 2 „
» i 4 ............................ 1 „

Kemi i R. IV .......................  2 „
„ i R- IH ........................ 2 „
„ i R- 11 ........................ 2 „
„ i 5 s ............................ 2 „
„ i 5 b ............................ 2 „

Friv. labor. i kemi i 5 a ... 1 „
„ „ „ i 5 b .. 1 „

„ i R. III... 1„ 22 t.
Forestår biologiska och kemiska institu- 

tionerna.

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

i III ...................  2 „
„ i II ....................  2 „
„ il ....................  2 „
„ 16 .................... 2 „
v i5a ................  2 „

Grekiska i L. IV.................. 7 „
Fil. proped. i IV.................. 1 „

i HI...... ........... 1 „ 21 t.
Morgonbon 4 dagar i veckan, 

Klassforeståndare i L. IV.

Lektor bd. Armini, Fil. D.
Lalin i L. III ...................... 6 t.

„ 1 L. 1...........  . - 6 „
Grekiska i L. III.................. 7 „
Historia i 3 a ...................... 3 „ 22 t.

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

Lektor C. F. S. Munthe, Fil. D.
Matematik i L. II ..........  4 t.

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

„ i L. III ...................... 2 „
„ i L. II.......................... 1 „
„ i R. 1..........................  3 „

; „ i 5 a .......................... 1 „
„ i 5 b ...............  1 „ = 22 t.
Matematiska skripta i L. II och R. I.
Fysikaliska skripta i R. IV. 

Klassforeståndare i R. I. 
Forestår fysiska institutionen.

i
j Lektor T. H. Svartengren, Fil. D.

Engelska i R. IV .............. 4 t.
! „ i L. IV ..............  2 „
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Engelska i R. III................. 2 t.
„ i L. III................. 2 „
„ i R. II ...................  3 ,

Franska i IV......................... 5 „
„ i II.......................... 5 „ 23 t.

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

Vik. lektor A. S. M. Welin, Fil. M., pr.
Modersmålet i IV .............. 3 t.

„ i L. 1.............  3 „
Historia i IV ....................... 3 „

„ i IH ....................... 3 „
„ i II........................... 3 „
.. i R- 1......................  3 „
„ i L. 1......................  3 ,.

Geografi i II.......................... 1 „ 22 t.
Svenska skripta i IV och L. I. 

Klassforeståndare i L I.

Adjunkt K. J. F. Sjogren, Fil. K.
Matematik i 5 a................. 4 t.

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

Biologi i II ............................ 2 „
n I 5 a ....................... 2
„ i 3 a ....................... 2 „
„ i 3 b ....................... 2 „
„ i 2 ...........................  2 „
„ il ............................ 2 „

Kemi i 6 ...............  1 „ 26 t.
Klassforeståndare i 4.

Låroverkets bibliotekarie.

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

i R. III .............. 6 „
Fysik i L. IV ...................... 2 „

„ i R. III ....................... 4 „
„ 4.................................. 2 „

Friv. labor. i fysik i R. III... 1 „
„ „ „ i 4 ..... 1 „ 21 t.
Matematiska skripta i L. IV och R. III.
Fysikaliska skripta i R. III.

Klassforeståndare i R. III.

Adjunkt C. B. V. Nilsson, Fil. K.
Modersmålet i II..................  2 t.

H 11.................  5 „
Tyska i 1.............................. 6 „
Engelska i 4 .............. ......... 5 „
Franska i III.......................... 5 „
Historia i 3 b.................... 3 „ 26 t.

Svenska skripta i II.
Klassforestånc'are i 1.

Adjunkt R. S. Carlsson, Fil. K.
Modersmålet i R. I.............  3 t.

„ i 6.................. 2 „*
Historia i 6.........................  4 „

» i 5 b............. ..... 3 „
„ i 4......................... 3 „

Geografi i 1..........................  2 „
„ i 6 ....................... 2 „
m I 5 a....................... 2 „
„ i 5 b......................  2 „
„ i 4 .............. ......  2 „ 25 t.

Svenska skripta i R. I och 6. 
Klassforeståndare i 5 b.

Adjunkt E. T. Våring, Fil. och Teol. K.
Kristendom i 5 b ...............  2 t.

» i 4 .................... 2 „
i3a ............. 3 w

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

Modersmålet i 4.................. 4 „
„ i 3 b............ 6 „ 26 t.

Svenska skripta i 4.
Morgonbon 2 dagar i veckan. 

Klassforeståndare i 3 b.

Adjunkt 0. Rydholm, Fil. M.
Modersmålet i 5 a............... 3 t.

„ i 5 b............... 3 „
Latin i L. IV ........................ 6 „

„ i L. II........................... 6 „

* dessutom 1 t. gemensamt med r. R. I.
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Historia i 5 a....................... 3 t.
„ i 2 .......................... 3 „
„ il......................... 2 „ 26 t.

Svenska skripta i 5 a och b.
Latinska „ i L. IV och L. II. 

Klassfbreståndare i L. II.

Vik. adjunkt K. S. Jansson, Fil. M., pr.
Tyska i IV ........................ 2 t.

„ i HI ........................  2 „
» i 5 a........................  4 „

Engelska i L. II ................... 2 „
„ i R. I .................. 3 „
„ i L. I ................... 2 „ *
„ i 6 .......................  1 „
„ i 5 a .................. 5 „

* dessutom 3 t. gemensamt med r. R. I.
* dessutom 2 t. gemensamt med r. R. I.

Franska i 5 .......................... 3 „ 24 t.
Tyska skripta i IV, III och 5 a.
Engelska skripta i R. I och 6.

Klassforeståndare i 5 a.

Vik. adjunkt K. B. Viberg, Fil. M., pr.
Matematik i L. III ..............  4 t.

„ i R. II ............... 6 „
» i 6..................... 5 ,,

Fysik i R. II.........................  2 „
„ i 6 .............................. 2 „

Kemi i R I .......................... 2 „
Friv. labor. i fysik i R. II... 1 „ 22 t.

Matem. skripta i L. III och R. II.
Klassforeståndare i R. II.

Extralårare K. H. W. Lindholm, Fil. M., pr.
Modersmålet i 3 a.............. 6 t.
Tyska i R. 1.......................... 2 „

„ i L. 1.......................... 2 „ **
„ i 6.............................. 1 „
„ i 5 b..........................  4 „
„ i 3 a..........................  6 ,,

Engelska i 5 b...................... 5 „ 26 t.

Tyska skripta i I, 6 och 5 b.
Klassforeståndare i 6. 
Rektors skrivbitråde.

Extralårare A. P. G. Rydstam, Fil. M., pr.
Modersmålet i III................... 3 t.

>, i2................... 5 „
Tyska i II.............................. 2 „

„ i 4.............................. 4 „
„ i 3 b......................... 6 „
„ i 2.............................. 6 „ 26 t.
Svenska skripta i III.
Tyska „ i II och 4.

Klassforeståndare i 2.

Extralårare S. E. Jungkvist, Fil. M., pr.
Geografi i 3 a......................  2 t.

, , i 3 b............... 2 „
i 2 ........................ 2 „

„ il ........................ 2 „
Matematik i 3 a ...................  5 „

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

Vålskrivning i 3 a ..............  1 ,, 28 t.
Klassforeståndare i 3 a.

Teckningslårare A. Kr. Edstrom.
Teckning ............. ..........  23 t.
Vålskrivning ............. ......... 5 „ - 28 t.

Musiklårare E. N. Ullman.
Musikens teori och sång ... 8 t.
Instrumentalmusik .............. 8 „ 16 t.

Gymnastiklårare A. Hj. Elfman.
Pedagogisk gymnastik......  16 t.
Fåktning.....................  4 „ - 20 t.

Slojdlåraren A. Bergman. 
Pedagogisk slojd ............. 10 t. : 10 t.

Anm. Under vårterminen har lektor Arminis tjånstgoring bestritts av vik. lektor 
Dahllof och extralår. Jungkvists tjånstgoring overtagits av extralår. Bolin.
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17. Tjanstledighet har åtnjutits:
av adjunkten K. A. Rosén under hela låsåret for sjukdom,
av lektorn J. R. Brieskorn under hela låsåret for bestridande av lektorstjånst- 

gbring vid Wiens Universitet,
av adjunkten N. A. Urelius under hela låsåret for vetenskapligt arbete,
av gymnastiklåraren A. Hj. Elfman från den 1 september t. o. m. den 7 oktober 

samt från den 1 februari t. o. m. den 8 maj for militårkommendering,
av lektorn H. Armini under vårterminen for tjånstgoring som t. f. professor vid 

Gbteborgs Hogskola.
Semester åtnjots av rektor E. M. Lundberg fr. o. m. den 19 juni t. o. m. den 2 

augusti.

18. Forordnade hava varit:
adjunkten N. A. Urelius från den 19 juni t. o. m. den 2 augusti som vik. rektor, 
fil. mag. A. S. M. Welin under hela låsåret som vikarie for lektor Brieskorn,
fil. mag. K. S. Jansson under hela låsåret som vikarie for adj. Rosén,
fil. mag. K. B. Viberg under hela låsåret som vikarie for adj. Urelius,
fil. mag. K. H. W. Lindholm och fil. mag. A. P. G. Rydstam under hela låsåret

såsom extralårare,
fil. mag. S. E. Jungkvist under hbstterminen som extralårare,
fil. mag. N. O. Dahllbf under vårterminen som vikarie for lektor Armini,
fil. mag. G. V. Bolin under vårterminen som extralårare,
ex. gymnastiklåraren A. G. Persson från den 1 september t. o. m. den 7 oktober 

såsom vikare for kapten Elfman,
gymnastikdirektbren, løjtnanten Kl. J. G. Sårner från den 1 februari t. o. m. den 8 

maj såsom vikarie for kapten Elfman,
slbjdlåraren A. Bergman under hela låsåret såsom slbjdlårare.

19. Ingen lårare har under tiden 1 maj 1922 t. o. m. 30 apr 1 1923 avgått från 
eller befordrats till ordinarie tjånst vid låroverket.

20. Ingen ordinarie lårartjånst var ledig vid låroverket den 1 maj 1923.

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

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

Hosttermii e n V å r terminen

Narvarande lårjungar Narvarande larjungar
Från- Från-

Klasser Gymnasiet va- Klasser Gymnasiet va-
och Real- Latinlinjen b:ma rande och Real- Latinlinjen S;ma rande

>-ingar skolan Rea1’: utan med va- jung- ringar skolan Real- . ,utan med va- jung-
linjen gre- gre- rande ar linjen gre- gre- rande ar

kiska kiska kiska ■ kiska i

1 19 — — __ _ 19 — 1 18 _  _  _ 18 -
2 32 — — — 32 — 2 30 — — — 30 —
3 a 22 — | — _ 22 — 3 a 22 ---- ---- — 22 —
3 b 22 — — — 22 — 3 b 22 — — 1 — 22 -
4 36 . — — — 36 — 4 36 — — — 36 -
5 a 23 — i — 23 — 5 a 22 — — — 22 —
5 b 22 — - — 22 — 5 b 22 -- ; ---- -- 22 —
6 4 — — — 4 • 6 3 -- -- -- 3 —
I — 13 21 - 34 — I — 12 21 — 33 —
II 8 15 — 23 — II — 9 15 24 —
III — 17 6 2 25 — III — 17 6 2 25 —
IV 1—11,5 2 18 - IV — 11 5 1 17 —

Summa 180 49 47 4 280 — Summa 175 49 47 3 274 —

23. —
24. —

25.

26.

4
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27. Antal i teckning, musik, gymnastik och fåktning deltagande lårjungar 
hostterminen 1922.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Musik Gymnastik och
Antal fåktning

narva- Antal lårjungar, som Antal lårjungar, som Antal lårjungar, som

Klasser och ringar rande deltagit i undervisats i undervisats i

lår

jungar
obligato

risk

friv. och 
dårjåmte 
obligato

risk

endast 

frivillig

musikens 
teori och 

sang

instru
mental 
musik

gymnastik fåktning

1 19 19 4 ■ ■ 19 1 19 —

2 32 32 6 — 24 15 30 —
3 44 44 5 — 26 11 41 —

4 36 36 4 — 17 5 35 —

5 45 42 — — 9 4 44 —

6 4 4 — — 1 1 4 —
I 34 34 6 — 6 8 34 34
II 23 23 2 — 3 — 21 21
III 25 16 4 1 6 1 19 19
IV 18 15 4 — 8 1 17 —

Realskolan .......... 180 177 19 96 37 173
Realgym nasiet ... 49 47 11 — 11 4 44 34
Latingymnasiet A. 4 — — 1 1 .— 3 1

„ B. 47 41 5 — 11 6 44 39
Summa 280 265 35 1 119 47 264 74

Antal i frivillig undervisning i låsåmnena deltagande lårjungar.

1 2 3 4 i 5 6 7 8 9

Klasser och ringar

Hostterminen 1922 Vårterminen 1923

Frivillig Frivilliga laborationsovningar i 

franska fysik kemi biologi
Frivillig 
franska

Frivilliga laborationsovningar i 

fysik kemi biologi

Klass 4 ..............
„ 5 ..............
„ 6 ..............

Ring R. II ..........
„ R. III.......... 1 1 1 

o 1

i i
o.

 oo
 1 1 c

n 

fe
 II

 fe 
i 

1 1 1 
1 1 13

on
 

' 
1 

O
\

fe
 

. 
1 

fe
 

1

I 
1 

! 
1 

1

Summa 20 50 60 13 50 59 —

3 av de lårjungar i klass 5, som under hostterminen deltogo i den frivilliga undervisningen i franska. 
begagnade sig av ratten till befrielse från undervisningen i teckning.

28.
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29. Tid for hemarbetet.

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

Ring 
L. I

Ring 
R. II

Ring 
L. II

Ring
R. III

Ring
L. III

Ring ' Ring 
R. IV L. IV

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

Antal åmnen med hemlåxor till 
ovriga dagar..........................2 2—3 2—3

1

3

1—3

3—4

2—3

3—4

3

3—4

3

3—4

4

4—6

3

4—5

3

4—6

4

4—5

4

4-6

4

4—5

Overlåsningstid pr vecka .......... ,4t- 5 t.
/ m.

5 t.
18 m.

7 t.
30 m. 10 t. 21 t.

22 m.
11 t.

20 m.
13 t.

12 m.
14 t.

30 m.
14 t.

22 m.
14 t.

20 m.
17 t.

30 m.
29 t.
10 m.

26 t.
30 m.

Tid for utarbetande i hemmet av 
ett skriftligt arbete i

modersmålet.................................. — __ — 2 t.
45 m.

3 t.
20 m.

3t
20 m.

4 t.
30 m.

4t
33 m. 5t 6 t.

22 m. 6 t. 7 t.
30 m.

9 t.
30 m. 7 t.

latin ............................................. — — — — — — — — — 4 t.
45 m. — 5 t. — 6 t.

tyska.............. ............................... — —■ — 2 t.
20 m.

2 t.
35 m.

2 t.
37 m.

2 t.
40 m.

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

5 m.
3 t.

30 m.
3 t.

20 m.
3 t.

30 m.
3 t.

30 m.

engelska ...................................... — — — — 2 t.
28 m.

1 t.
45 m. — 3 t. — 3 t.

10 m. — 3t
15 m. —

matematik...................................... — — — — — — 3 t.
25 m.

3 t.
49 m. 5 t. 4 t.

52 m.
4 t.

30 m. 7 t. 5 t.
30 m. 5 t.

fysik ........ .................................. — — —
j

— — — — 4 t.
40 m. — 6 t. —
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30. -

31. —

32. —

33. Forteckning over de lårjungar, som efter att hava genomgått låroverkets 6:te 
klass under kalenderåret 1922 avlagt godkånd realskolexamen.

a) under vårterminen:
Andersson, Per Artur Yngve .........................................  till handel;
Andersson, Erik Ake......................................................... „ „
Falk, David Valdemar ..................................................... „ poststaten;
Johansson, Erik Gustaf Thornberg................................. „ landstaten;
Nordstrom, Olof Einar.....................  „ lantbruk.

b) under hbstterminen: 
André, Valter August A:son.................. utan att dylik uppgift låmnats.

34. Forteckning over de lårjungar, som efter att hava genomgått låroverkets fjårde 
ring kalenderåret 1922 avlagt godkånd studentexamsn.

a) under vårterminen: 
Å realgymnasium:

Gorander, Erik Gunnar ......................
Hellman, John Evald ..........................  
Larsson, Gustaf Hjalmar......................  
Malmqvist, Johan David......................  
von Matern, Torsten Georg Fredrik ... 
Scheutz, Herman Teofil ......................  
Thunberg, John Hjalmar William ......  
Wikncr, Karl Wilhelm ..........................

till Karolinska Institutet;
utan att dylik uppgift låmnats;
till Chalmers Tekniska Institut;
„ Uppsala Universitet (mat. nat. fak,
„ Goteborgs handelsgymnasium;
„ Ultuna lantbruksinstitut;
„ Karolinska Institutet;

Å latingymnasium
Antonsson, August Birger .................. till
Hildebrand, Bror Olof Hildebrand...... „
Rahm, Axel Edvard Martin P:son....... „
Wetterlundh, Sune Charles Gustaf...... „

Å latingymnasium

A:
Lunds Universitet (fil. fak.);
Uppsala (jur. fak.)
Gbteborgs handelsgymnasium 
Lunds Universitet (jur. fak.);

B:
Asklin, Sten Erik Vilhelm .................. till Uppsala Universitet (med. fak.);
Jonsson, Karl Herman.......................... utan att dylik uppgift låmnats;
Larsson, Lars Evert.............................. „ „ „ „ „
Mossberg, Tage Alfred Samuel ..........  till Chalmers Tekniska Institut;
Reuterskiold, Bertil Lennart Casimir... „ militåryrket.

b) under hostterminen: 
Ingen.
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35. Forteckning over de lårjungar, som i ovrigt och utan att hava avlagt realskol
elier studentexamen under kalenderåret 1922 hava avgått från låroverket.

a) under vårterminen och dårpå foljande mellantermin:

Ring R. II.
Wahlin, Karl Viking Greger..................

Kl. 6.
Granlund, Sten August..........................

Kl. 5.
Gordh, Torsten .....................................

Kl. 4.
Brandt-Zetterlund, Stig Ingemar..........

Kl. 2.
Johansson, Frans Ake ..........................

till handel;

till annat allmånt låroverk;

till annat allmånt låroverk:

till annat allmånt låroverk;

till handel.

b) under hostterminen och dårpå foljande mellantermin:

Ring L. III.
Biel, Arnold Evert..................................

Ring L. II.
Bergqvist, John Bertil ..........................
Dahlgren, Nils Gustaf ..........................

Ring R. I.
Kjellén, Gerhard Ludvig ......................

till sjomansyrket;

till enskilt låroverk;
„ lantbruk;

till enskilt låroverk;
Kl. 5.

Hagæus, Karl Axel Hilding ... 
Konradsson, Bertil Konrad ......  
Magnusson, Gosta Karl Fredrik 
Stoll, Fritz Gunnar ..................

till fabriksrorelse;
utan att dylik uppgift låmnats; 
till fabriksrorelse;

Kl. 4.
Forss, Karl Olof .................................
Johansson, Johan Elis ..........................
Malling, Jens Henrik Peder Arnold ...
Wassenius, Karl Torsten ......................

Kl. 3.
Ringh, Ernst Gosta ..............................

Kl. 2.
Hellqvist, Erik Adolf Nestor ..............
Wikstrom, Allan Holger Vilhelm..........

Kl. 1.
Paulsson, Sten Vilhelm Ambjorn..........
Thunstrom, Arne Fridolf ......................

till handel;
„ enskilt låroverk;
„ kommunal mellanskola;
„ handelsskola;

till sjomansyrket;

till enskilda studier;
utan att dylik uppgift låmnats;

till folkskola;
„ annat allmånt låroverk.
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36. Under sistfbrflutna kalenderår hava till lårjungarna utdelats såsom:
Stipendier .............................. Kr. 2,510: —
Premier och understod.......... „ 444: 70

Summa Kr. 2,954: 70

37. —

D. Ur skollivet.
38. Endast en mindre studieresa har under låsåret foretagits, nåmligen den 4 

maj till Vargon for studium av dårvarande pappersbruk och småltverk. Dessutom ha 
lårjungarna i ring III besokt rontgenavdelningen vid stadens lasarett och lårjungarna i 
kl. 6 och ring II stadens gasverk.

Vid slutet av foregående låsår firades “Svenska flaggans Dag“ med en enkel hog- 
tidlighet å stadens torg tillsammans med barn ur folkskolan och dovstumskolan samt 
en avdelning av K. Våstgota regemente. Hårvid forekom regementsmusik, sång samt 
tal av bversten af Sandeberg.

Vid morgenbonen den 6 november erinrade bonforråttaren med några ord om 
dagens betydelse.

Den 3 november hblls ett mote med lårjungarnas fbråldrar m. fl.
Vid låroverket finnas 4 lårjungeforeningar: 1) Idrottsfbreningen med 37 medlemmar. 

2) Gymnasistforeningen Runa, som råknar 35 medlemmar, har huvudsakligen litterår 
prågel och anordnar sammantråden ung. var fjortonde dag. Den har arrangerat den 
traditionella lussebalen vid låroverket. 3) S. S. U. H. med 11 medlemmar. 4) Scouterna 
med 32 medlemmar.

E. Boksamlingar och undervisningsmateriel!.
39. Laroverkets bibliotek

har under tiden Vs 1922—30/4 1923 vunnit foljande tillokning:
a) genom gåvor:
Av staten genom vederborande åmbetsverk, genom K. Eckles. departementet eller 

genom K. Skoldverstyrelsen:
Sveriges officiella statistik, 21 vol. Accessionskatalog for Sveriges offentliga 

bibliotek, bd 36. Svensk fbrfattningssamling 1922. K. Skoloverstyrelsens beråttelse. 
Katalog over bocker, som folk- och skolbibliotek . . . kunna erhålla i statsbidrag, h. 4. 
Nordisk tidskrift for bok- och biblioteksvåsen, årg. 9. Samlaren 1921. Nysvenska 
studier 1922. Tidskrift for hembygdsvård, årg. 2 och 3. Fauna och Flora, årg. 
1922, h. 1—4. Svensk botanisk tidskrift 1922. Rosenius, Sveriges fåglar och fågelbon, 
h. 37—46. Skolkommissionens betånkande. Meteorologisk-hydrografiska anstaltens 
publikationer, 8 vol.

Av K. Vetenskapsakademien: Årsbok 1922. Arkiv for botanik, bd 17 och 18: 1. 
Arkiv for kemi, mineralogi och geologi, bd 8: 3—4. Arkiv for matematik, astronomi 
och fysik, bd 16:3—4 och 17:1—2. Arkiv for zoologi, bd 14:3—4 och 15:1.
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Av Våstgota nation i Uppsala: 23 dissertationer, ventilerade vid Uppsala univer
sitet samt kataloger, årsredogorelse och installationsprogram.

Av respektive forlåggare: Herner, Jesu liv. Herner, Profetgestalter i Israel. Ur 
svenska litteraturen I, 4:e uppl. rediger, av Hj. Alving. Wessén, Islandsk litteratur. 
Wessén, Fornsvensk litteratur. Bokelund, Latinska stilar. Ser. C. III. Aus deutschen 
Klassikern, mit Kommentar von E. J. Reinius. Hjorth, Tysk grammatik, 16:e uppl. 
Hjorth, Forkortad tysk grammatik, 4:e uppl. Hjorth och Heumann, Tyska skrivovningar 
och brev, 9:e uppl. Isberg, Berlin und das Berliner Leben. Isberg, Deutsche Poesie. 
Lessingurval for gymnasiets hogsta ringar, med anmarkn. av E. Strbmberg. Reinius, 
Deutsche Erzåhlungen. Ruuth, Oversåttningsovningar till tyska. Schiller, Die Jungfrau 
von Orleans, skoluppl. Schiller, Wilhelm Tell, skoluppl. Stromberg, Det tyska affårs- 
språkets grammatik. Tiselius, Deutsche Umgangssprache. Adérn, Engelska reproduk- 
tionstexter. Dahl, Kort handbok i engelsk skolkonversation. Elfstrand, In London 
Town. Galsworthy, The Country House, forkort, uppl. med anm. av E. Borgstrbm. 
Hammarberg, Oversåttningsovningar till engelska for gymnasiets två forstå ringar. 
Hammarberg-Zetterstrbm, Engelsk grammatik, 6;e uppl. Rodhe, Engelska oversåttnings- 
bvningar. Zachrisson, Ovningsbok till engelsk nyborjarebok. Brusewitz, Fransk låse
bok I. Collin, Franska dialoger. Edstrom, Fransk lektyr IL Erckmann-Chatrian, L’ami 
Fritz. George Sand, La mare au diable. Halévy, L’abbé Constantin. Labiche, Le voyage de 
Monsieur Perrichon. De la Bréte, Mon oncle et mon curé. Schoug, Manuel frangais. 
Schoug, Livre du maitre. Schoug—Wallerstedt, Exercices écrits. Maupassant, Contes 
choisis. Petite bibliothéque scolaire, III et IV. Rodhe, Anmårkn. och ordforteckn. till 
Daudet, Beråttelser i urval. Hammar, Svensk-franskt parlorlexikon. Styff, Några franska 
homonymer till skolbruk. Mérimée, Två beråttelser. Levander, Geografi for ungdoms
skoler. Meyer och Hedstrom, Exempel till ekvationslåran, 14:e uppl. Solander, Låro
bok i stereometri. Bergholm, Lårobok i fysik for gymnasiet, 1—3. Rendahl och Soder- 
borg, Astronomi, 2:a upp. Borjeson, Enkla kemiska fbrsbk. Wallengren, Zoologi VII. 
Thunberg, Personlig hålsovård.

Av resp- forfattare eller utgivare: Beråttelser over 23:e svenska låroverkslårare- 
motet. Forhandlingar och foredrag vid den nordiska kongressen for skolungdomens 
fysiska fostran 1921. Arsbocker i svensk undervisningshistoria, 4 vol. Gyllenhammar 
och Lindbohm, Handledning i brandskydd for ungdom. Norrbotten, utg. av Norr- 
bottens låns jubileumsutstållnings bestyrelse. Turistforeningens årsskrift 1922. Sveriges 
ridderskaps- och adelsprotokoll fr. o. m. 1719. D. 19. Nationalmusei årsbok 1921. 
Djurvånnernas tidning. Fysisk fostran. Globen. Meddelanden från de nordiska inter- 
parlamentariska grupperna, årsbok 1922. Moderna språk. Tidskrift i gymnastik. Elfs- 
borgs låns annonsblad. Våstgota-Dals tidning.

Av Lektor H. Svartengren: Le Braz, Au pays des pardons.
Dessutom hava erhållits årsredogorelser och kataloger från universitet, hbgskolor, 

allmånna låroverk och en del privata låroanstalter.
b) genom inkop:
Nordisk familjebok, bd 33 och 34. Sveriges statskalender 1923. Svenska akade- 

miens ordbok, h. 63—66. Hellqvist, Svensk etymologisk ordbok, h. 11—16. Ostergren, 
Nusvensk ordbok, h. 18 och 19. Sjogren, Sverige, h. 93—95. Noreen, Vårt språk, h. 31. 
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Svenska forfattare, utg. av Svenska vitterhetssamfundet, IV: 3, IX: 6, X: I. Svensén, 
Svenska historien, bd 5. Tullgren och Wahlgren, Svenska insekter, h. 2 och 3. Grim- 
berg, Svenska folkets underbara oden, bd 7 och 8. Schiick, Allmån litteraturhistoria, 
bd 1—4. Folkskolestadgan. Undervisningsplan for rikets folkskolor. Nordin, Det stora 
skolfbrslaget. Gavle låroverkskollegii yttrande over skolkommissionens betånkande. 
Craddock, Sjålvstyrelse i skolan. Den svenska psalmboken med Nya psalmer. 
Fredrikson, Jesu liv. Herner, Israel. Cavallin, Latinskt skollexikon. Homeri Odyssea, 
edidit Dindorf. Curme, A Grammar of the German Language. Estlander, Allmånna 
historien i beråttelser, Nya tiden. Handwbrterbuch der Naturwissenschaften. Brodén, 
Bjerrum och Stromgren, Matematiken och de exakta naturvetenskaperna under det 19:e 
århundradet; samt foljande tidskrifter: Forum, Nordisk tidskrift for vetenskap, konst 
och industri, Ord och bild, Svensk tidskrift, Tiden, Pedagogisk tidskrift, Skola och 
samhålle, Svensk låraretidning, Tidning for Sveriges låroverk, Kristendomen och vår tid, 
Svensk kyrkotidning, Die neueren Sprachen, Historisk tidskrift, Ymer, Tidskrift for 
elementår matematik, fysik och kemi. Zeitschrift fur d. physikal. u. chem. Unterricht, 
Hereditas.

Till lårjungebiblioteket hava såsom gåvor overlåmnats:
Av forlåggaren: Thunberg, Personlig hålsovård.

„ lårj. i klass 5 a Bror Hildebrand: Soderwall. Hypnotisøren.
„ onåmnd: Gadelius, Massornas sjålsliv och andlig smitta.
„ „ „ Om besatthet och talande med tungomål.

Av fonden for inkop av bocker åt mindre bemediade larjungar (se 
mom. 41 i denna redogorelse) hava foljande bokinkbp bekostats;

Hoppe, Tysk-svensk ordbok, 6 ex. Hoppe, Svensk-tysk ordbok, 9 ex. Lindgren, 
Engelsk-svensk ordbok, 1 ex. Wenstrbm och Harlock, Svensk-engelsk ordbok, 1 ex. 
Berg-Hagstrbm, Råknelåra for de allm. låroverken, d. 2., 1 ex. Lindwall, Svensk låse
bok for andra klassen, 1 ex. Lindwall, Svensk låsebok for tredje klassen, 1 ex. Mjbberg, 
Svensk låsebok, 6 ex. Diercke, Skolatlas, 5 ex. Bohlin, Zoologi, 1 ex. Pallin och 
Boéthius, Lårobok i allmån historia, 2 ex. Rodhe, Tysk låsebok, 1 ex. Cavallin, 
Latinskt skollexikon, 1 ex.

Mynt- och medaljsamlingen har under året okats med foljande gåvor: 
av Svenska akademien: dess minnespenning over P. Forsskål.
av Vetenskapsakademien: „ „ „ E. J. Ljungberg.

Undervisningsmateriellen har under låsåret okats med foljande fbremål:
a) genom inkop:
i kristendom: Religions- och missionskarta.
i historia: van Kampen, Karta over Imperium Romanum,
i geografi: Nordstedt, Karta over Europa (politisk), Reichel, Karta over Frankrike, 

Haack, Karta over Fbrenta staterna.
i matematik: 5 linjaler och 3 passare.
i fysik: 1 kombinerad volt-amperemeter (av typ Deprez-d’Arsonval), 1 proppreostat, 

0,1—11 ohm, 1 kalkspatkristall, 1 scioptikon med tillbehor, 1 kvicksilverreningsapparat,
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1 modeil av brandspruta, 1 ror med kran for beståmning av måttade ångors tryck, 
4 pipetter, 3 bunsenbrånnare, diverse trattror, burkar, flaskor, metalltrådsnåt, gummislang, 
stativdelar, 4 kg. kvicksilver.

i kemi: diverse forbrukningsartiklar.
i teckning: ett antal modeller av porslin.
i gymnastik: 2 fotbollar, 3 mindre bollar.
b) genom gåva:
i biologi: av lårj. i L. III Tor Zetterstrbm: ett svinkranium.

,, „ i 5 a Karl Klingberg: en oxsimpa i sprit.
„ „ i 3 b Per Ludvid Enestrom: ett oxkranium.

Dessutom hava samlingarna av biologiska våggplanscher okats genom några rit- 
ningar, som utfbrts av lårjungar i de hogre klasserna.

Till samtliga givare frambåres hårmed laroverkets vordsamma tack.

F. Låroverksbyggnader och inredningsmateriell.
40. Låroverket saknar fortfarande egen gymnastiklokal. Men ny sådan år f. n. 

genom stadens forsorg under uppforande och biir fårdig att tagas i bruk vid borjan av 
nåstkommande hosttermin.

Toalettrum for lårarna innehållande tvåttståll, urinoar m. m. har under låsåret 
anordnats. Det behovliga utrymmet har tagits av vaktmåstarens rum. I rektors expe- 
ditionsrum har ett mindre, brandfritt arkivrum inretts.

Ytterligare en dricksfontån for lårjungarna har uppsatts i nedre korridoren.
På grund av delning av ånnu en klass fick vid hostterminens borjan ett reserv

rum inredas till klassrum genom anskaffande av plattform, kateder, svart tavla m. m.
I stållet for det å “annexets11 gård stående skjulet till forvaring av brånsle for 

annexets behov, vilket skjul måste rivas for den nya gymnastikbyggnadens skuli, har 
nytt forrådsrum vunnits genom utgråvning under annexet, i omedelbar anslutning till 
dårvarande pannrum.

Ena vårmeledningspannan i huvudbyggnaden har under året måst utbytas mot ny 
for en kostnad av 1,350 kronor.

Två storre fotskrapor framfbr huvudingången till stora byggnaden ha anskaffats.
Gardiner ha inkopts dels till det nya klassrummet dels såsom ersåttning for son- 

driga sådana.
17 dubbla ekbånkar ha helt renoverats.
Inalles 17 papperskorgar, en i varje klassrum, ha uppsatts.

5
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G. Ekonomiska forhållanden.
41. Nedannåmnda till låroverket horande kassors stållning kalenderåret 1922.

* Harav ha 25,000 kronor utgorande brandskadeersåttning jåmte upplupna råntor for den nedbrunna 
gymnastikbyggnaden inlevererats till Vånersborgs stad.

Kassans rubrik Behållning 
vid årets 

borjan

Debet

Summa

Kredit

Skuld vid c iBehållning0 , oumma 1 • □ ® ,arets . -r. vid arets. utgifter 1 1 .borjan 6 slut

soummaSumma 
inkomster

Skuld vid 
årets 
slut

Byggnadsfonden ... 27,381,30 2,781,6<; — 30,162,96 — 29,003,58* 1,159,38 30,162,!«',
Ljus- och vedkassan 
Biblioteks- och ma-

1,103,23 U,521,si •—■ 12,625,01 - 11,091,72 1,533,32 12,625,01

terielkassan............ 7,415,81 6,027,62 — 13,443,16 — ; 5,612,68 i 7,830,78 13,443,16
Premie- o. fattigkass. 1,064,m 536,61 — 1,601,15 — 444,70 1,156,15 1,601,15

Summa 36,964,01 20,867,70 — 57,832,61 46,152,68 11,679,03 57,832,61

Åven innevarande vårtermin har Froken Magna Sunnerdahl till rektors forfogande 
ståilt Ettusen kronor att utdelas som stipendier.

Till låroverkets pianofond har av direktor Ullman overlåmnats kr. 269: 50, utgorande 
behållningen vid en av direktor Ullman anordnad konsert. Fonden uppgår f. n. till 
kr. 1,184,84.

Till fonden for inkop av bocker åt mindre bemedlade lårjungar ha overlåmnats 
54 kronor, utgorande halva nettobehållningen av en av låroverkets idrottsforening anord
nad aftonunderhållning, samt av onåmnda givare 20,55 kronor.

For fondens medel ha under låsåret inkopts bocker for inalles kr. 320: so (se 
mom. 39).

For samtliga dessa gåvor frambår undertecknad låroverkets varma och vord- 
samma tack.

42. Under år 1922 har åtgått for underhåll och tillbkning av
a) boksamlingarna .............................................  Kr. 890,02
b) den ovriga undervisningsmaterielen ............ „ 1,354,62
c) inredningsmaterielen ....................................... „ 939,01

H. Examina och terminsavslutning m. m.
43. Vårterminen 1922 hade till studentexamen anmålt sig 17 låroverkets lår

jungar — 8 å realgymnasium, 5 å latingymnasium utan och 4 å latingymnasium med 
grekiska. I den skriftliga provningen forklaredes samtliga lårjungar beråttigade till 
muntlig provning.

Den muntliga provningen ågde rum den 6 och 7 juni under ledning av dom- 
prosten F. I. Fåhræus samt professorerna C. A. Mebius och E. Wadstein såsom cen
sorer, i nårvaro av bankdirektoren U. Arvidson, kyrkoherden G. Helander, doktorn H. 
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Jennische, disponenten F. G. Samuelson och vattenråttsdomaren H. v. Sydow, såsom 
av H. H. Eforus inbjudna vittnen.

Dårvid blevo samtliga lårjungar godkånda.
Hbstterminen 1922 anstålldes icke studentexamen vid låroverket.
Innevarande vårtermin hava till studentexamen anmålt sig 17 laroverkets lårjungar 

— 11 å realgymnasium, 5 å latingymnasium utan och 1 å latingymnasium med grekiska. 
I den skriftliga provningen forklarades samtliga lårjungar beråttigade till muntlig prbvning. 
Denna år utsatt till den 28 och 29 maj.

Vårterminen 1922 hade till realskolexamen anmålt sig 6 låroverkets lårjungar, 
varjåmte 9 privatister hit hånvisats for examens undergående. I den skriftliga prøv
ningen forklarades 5 låroverkets lårjungar och 8 privatister beråttigade till muntlig 
prbvning.

Muntlig prbvning ågde rum 1, 2 och 3 juni i nårvaro av apotekaren C. G. Berg- 
qvist, postmåstaren G. Molin och direktbr E. Anderson, av stadsfullmåktige i Våners
borg utsedda vittnen.

Hårvid godkåndes samtliga examinander.
Hbstterminen 1922 anmålde sig till realskolexamen en låroverkets lårjunge, vilken 

godkåndes i såvål den skriftliga som muntliga provningen. Denna senare ågde rum 
den 15 december samt fbrsiggick i nårvaro av apotekaren C. G. Bergqvist och direk
tøren E. Anderson såsom vittnen.

Innevarande vårtermin hava till realskolexamen anmålt sig 3 låroverkets lårjungar, 
varjåmte 7 privatister hit hånvisats.

Av examinanderna hava samtliga låroverkets lårjungar samt 3 privatister fbrklarats 
beråttigade till muntlig prbvning. Denna skall taga sin borjan den 30 maj.

Under kalenderåret 1922 hava vid låroverket avlagts fbljande fyllnadsprovningar :
a) till studentexamen: i tyska 1, i engelska å realgymnasium 1, i matematik å 

realgymnasium 3, i fysik å realgymnasium 5, i kemi 2.
b) till realskolexamen: ingen.

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

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

Utstållning av under året utfbrda arbeten i teckning hålles i teckningssalen fre
dagen den 8 juni kl. 4—6 e. m.; utstållning av utfbrda arbeten i slojd å slbjdskolans 
lokal fredagen den 8 juni kl. 10—12 f. m.

Forhor i larodmnena anstålles lordagen den 9 juni kl. 1/270—12 f. m.
Efter forhorens slut sker samling i aulan, då premier och stipendier utdelas och 

flyttningen tillkånnagives, varefter ungdomen hemforlovas.

45. Att bvervara årsavslutningen och dårmed forenade forhor och uppvisningar 
får jag vbrdsamt inbjuda lårjungarnas fbråldrar och målsmån, stadens fullmåktige och 
magistrat samt alla andra, som med vålvilligt intresse omfatta låroverket och dess verk- 
samhet.
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46. Nåsta låsår borjar med allmånt upprop tisdagen den 28 nåsta augusti kl. 
5,30 e. m. Hostterminen kommer att sluta den 20 påfbljande december; vårterminen 
borjar den 9 januari och avslutas den 7 juni 1924.

Intrådes- och flyttningssokande skola anmåla sig hos rektor å hans åmbetsrum 
senast onsdagen den 22 augusti kl. 11—12 f. m. Provningarna borja fredagen den 24 
augusti kl. 9 f. m.

Herrar åmneslårare sammantråda fredagen den 24 augusti kl. 8,45 f. m.
Vånersborg i Maj 1923.

Ernst Lundberg.
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Tillågg,
Anvisning på for frivilliga sjålvstudier under sommarferierna 

låmpliga uppgifter.
OBS.! Lårjungarna goras uppmarksamma på de mojligheter, larjungebiblioteket numera erbjuder med 

avseende på svensk, tysk och engelsk skbnlitteratur, litteraturhistoria, historia, filosofisk pro- 
pedevtik och populåra vetenskapliga arbeten.

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

Bjbrlin, Finska kriget. 3,so.
Geografi. Fagerlund och Falk, Geografisk låsebok. I. 4,so.

Sandstrom, Natur och arbetsliv i svenska bygder, I o. II. 3,as och 4,oo.

Till sjatte klassen och forstå ringen.
Tyska. Hans Arnold, Fritz auf dem Lande, ed. Hjorth och Lindhagen. 0,75.
Fngelska. Cooper, Den siste mohikanen. Bjork och Bbrjesson. 2,oo.
Franska. Mérimée, Colomba. Frbléen.
Historia. Montelius, Livet i Sverige under hednatiden. 2,oo.

Nystrom, Handelns historia. l,2s.
Geografi. Svensén, Geografiska erovringar. 2,oo.

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

Till andra ringen.
Modersmålet. Heidenstam, Karolinerna. II.

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

Tyska. Gerståcker, Das sonderbare Dueli (Reelam).
Engelska. Jerome, K. Jerome, Tre mån i en båt, Fahlcrantz.

Något av Galsworthy, Shaw eller Wells i overs.
Shakespeare, Kopmannen från Venedig i Hagbergs overs.

Historia. Boéthius, Historisk låsning. Forntiden och medeltiden.
Matematik. Losning av exempel ur Mollers Algebra I och II.

Till tredje ringen.
Kristendom. Hj. Holmqvist, Martin Luther.
Modersmålet. Rydberg, Fribytaren på Ostersjon, Singoalla.

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

Eine Nacht im Jågerhause und andere Geschichten, ed. Rodhe. 1,25.
Henriksson, Från det moderna Tyskland. 8,oo.
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Engelska. Steffen, Engelsk litteratur i hist, framstållning, bunden pris 6 kr.
„ Ur Englands samhållsliv, Bonnier.

Vallentin, London, Bonnier.
Shaw, Arms & the Man, utgiven av Zachrisson.
Stevenson, Treasure Island, utgiven av Osterberg.
Teigntnouth Shore, Dickens, Bells’ Miniature Series of Great Writers.

Franska. Anatole France, Sylvestre Bonnards brott, Bjork & Borjeson.
Nyrop, Frankrike, overs, av E. G. Skold.
Strindberg, Bland franska bonder.

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. Bousset, Religionens vasen.

Heiler, F. Katolicismen.
Modersmålet. Levertin, Svenska gestalter.

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

Latin. Birth, Romare.
Schiick, Rom. En vandring genom seklerna.

Grekiska. Bergstedt, Grekisk kulturhistoria. 3,25.
Athena av M. P:son Nilsson, A. Lindskog, Hans Larsson.

Tyska. Suderman, Frau Sorge, ed. Alving och dessutom samma uppgifter som till 
tredje ringen.

Engelska. Stevenson, The Pavillon on the Links, ed. Rodhe and Harvey. Gleerup.
Något om Shakespeares dramer i Hagbergs overs., t. ex. Hamlet, En mid- 
sommarnattsdrom, Julius Cæsar, Kbpmannen från Venedig. Gleerups forlag, 
håften å 2 kr., innehållande 3 dramer.
Stevenson, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. ed. Urstrom.
Vachell, Harrow-on-the-Hill, ed. Ageberg.
E. Bjorkman, W. Shakepeare, Verdandi 173.
Se for bvrigt ring II och III.
For allmånna språkstudier: Ljungstedt, Språket, dess liv och ursprung, Ver
dandi, 30; Cederschiold, Språk i språket, Verdandi, 163, 164.

Franska. Anatole France, Le crime de Sylvestre Bonnard, ed. Hultenberg.
Victor Hugo, Les Misérables, ed. Hultenberg.
Andra arbeten av Anatole France i overs.
Romain Rolland, Jean Christophe i overs.
R. Steffen, Victor Hugo, Verdandi, 90.

Historia. E. Hildebrand, Sveriges historia intill 20:de seklet, avd. 8.
Stavenow, Frihetstiden, Gustaf III.
S. Clason, Gustaf IV Adolf och den europeiska krisen under Napoleon.
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Filosofisk propedevtik. Larsson, H., Kunskapslivet. 2,so. 
Almqvist. Vårt tankeliv. l,so.

Matematik. Losning av studentproblem.
Fysik. Losning av studentproblem.

Ordning vid forhoren den 9 juni 1923.

Klass. 
ring.

9,15—
9,30 9,30 —10 10,10--- 10,40 10,50-- 1 1,20 11,30—11,55

R. III
M 

o 

r 

g 

o 

n 

b 

o 

n

Filosofi 
Steen

R. Eng.: Sv.-gren 
L. Fr.-ska: Nilsson

R. Mat-: Fahlstrom 
L. Latin: Dahllbf

R. Kemi: Eliasson 
G. Gr. -ska: D ahllbf 

L. Mat.: Viberg

R. II Historia 
Welin

Tyska 
Rydstam

R. Mat-: Viberg 
L. Latin: Rydholm

Franska 
Svartengren

R. I R. Kemi: Viberg 
L. Fysik: Lundberg

R. Mod.: Carlsson 
L. Historia: Welin

Kristendom 
Steen

R. Mat.: Munthe 
LTyska / Lindholm

Kl. 5 a Tyska 
Jansson

Fysik 
Munthe

Engelska 
Jansson

Kristendom 
Steen

Kl. 5 b Matematik 
Sjogren

Tyska 
Lindholm

Biologi 
Eliasson

Historia
Carlsson

Kl. 4 Geografi 
Carlsson

Matematik 
Sjogren

Engelska 
Nilsson

Fysik 
Fahlstrom

Kl. 3 a Historia 
Dahllbf

Matematik 
Bolin

Tyska 
Lindholm

Biologi 
Sjogren

Kl. 3 b Kristendom 
Våring

Modersmålet
Våring

Geografi 
Bolin

Tyska 
Rydstam

Kl. 2 Modersmålet 
Rydstam — Kristendom 

Våring
Historia 
Rydholm

Kl. 1 Tyska 
Nilsson

Historia
Rydholm

— Matematik 
Bolin

Samtliga forhor forsiggå i klassrummen. 
Kl. 12 avslutning i aulan.
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Med avseende på nåsta låsår erinras om foljande beståmmelser i gållande skol- 
stadga 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 
foregående 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 
prøvning av omståndigheterna och efter kollegiets horande kunna medgiva.

3. Intrådessokande skall forete dels intyg av vederborande pråsterskap, inne- 
hållande uppgift om foråldrar, fodelseort, ålder och, dår så ske kan, uppforande samt 
anteckning dårom, att han haft naturliga eller vaccinkoppor, dels ock intyg av låkare, 
att han icke lider av sjukdom eller lyte, som gbr honom olåmplig for skolarbete eller 
kan menligt inverka på medlårjungar. Har han forut varit i annat allmånt låroverk in- 
tagen, skall han dessutom forebringa vederborligt avgångsbetyg från det låroverk, han 
senast bevistat.

§ 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 testamentet och ur evangelierna; 

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

dock att vid multiplikation och division må i regel fordras anvåndning endast av multi
plikatorer och divisorer håmtade från talområdet 1—10; någon kånnedom om sorter 
och någon bvning i huvudråkning;

f) någon kånnedom om hembygdens natur och arbetsliv åvensom om de enklaste 
geografiska foretelserna, någon formåga att forstå och anvånda karta.

4. Den, som soker intråde i gymnasiets fjårde ring, åger rått till befrielse från 
prøvning 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 bnskar befrielse från prøvning, 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 anmdlan, rått att vid låsårets borjan)  bortvålja ett å den 
stadgade timplanen fbrekommande låroåmne eller teckning eller ock två av dessa åmnen, 
såvida de i hogsta ringen tillsammans ej upptaga mer ån sex timmar i veckan.

*

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

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

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

3. Har lårjunge vid intrådet i gymnasiets tredje ring icke eller endast till en del 
anvånt sin rått till bortval, vare han ofbrhindrad att sedermera vid låsårets borjan 
anvånda denna sin rått inom de i mom. 1 angivna grånser.

4. Onskar lårjunge åter begagna undervisningen i bortvalt åmne, skall han vid 
sårskild 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, iakt
tagas foljande;

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

b) lårjunge skall i den skriftliga provningen for studentexamen deltaga i minst 3 
av de prov, som anordnas å den bildningslinje, han tillhor, dock med skyldighet for 
honom att i varje fail 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 real
gymnasiet, 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 
terminen undervisat honom i de till den muntliga provningen hbrande 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 låraré, som under sista terminen undervisat honom i de till den muntliga 
provningen hbrande åmnen, anse sådant bbra honom medgivas;

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

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


