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for

Hogre Alliaånua Lårøverket
i Vanersborg

Låsåret 1923—1924

1NNEHÅLL:

1. Årsredogbrelse.
2. Tillågg:

a) Uppgifter for frivilliga sjålvstudier.
b) Ordning vid årsexamen den 7 juni 1924.
c) Intrådesfordringar och bortval av åmnen i ringarna III och IV.

3. Låroverkets nya gymnastikbyggnad, av kapten Hj. Elfman.

Vanersborg 1924
Vanersborgs Boktryckeri (Fritz Berg)
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A. Undervisningen.
1. Hostterminen borjade med intrådes- och flyttningsprovningar fredagen den 

24 augusti och med allmånt upprop tisdagen den 28 augusti kl. 5,30 e. m., varpå den 
egentliga undervisningen tog sin borjan den 29 augusti kl. 8 f. m. och slutade den 18 
december kl. 10,35 f. m. Avslutningen ågde rum den 20 december.

Vårterminen borjade onsdagen den 9 januari och kommer att sluta den 7 juni. 
Upprop ågde rum den 10 januari kl. 8,is f. m.; varefter undervisningen omedelbart tog 
sin borjan; den år åmnad att fortgå till den 4 juni kl. 2,35 e. m.

Intrådes- och flyttningsprovningar ågde under hostterminen rum 24-—28 augusti 
(4 dagar), under vårterminen 9—14 januari (5 dagar); vid slutet av innevarande vårter
min komma provningar for intråde i klasserna 1 och 2 att forsiggå under en dag.

2. Gemensam ledighet från undervisningen har låmnats hela låroverket:
a) under hostterminen: hela dagarne den 22 och 23 oktober (sedvanligt hostlov), 

3 timmar den 3 november for deltagande i hogtidligheten vid gymnastikbyggnadens 
invigning.

b) under vårterminen: 3 timmar vardera den 21 januari och 8 februari (idrottslov), 
den 22--23 februari (sedvanligt februarilov) och den 24 mårs, variåmte ledigheten 
under de två sockendagarna vid pingstlovet utbytts mot ledighet den 24 april och 12 
maj.

3. Till gemensam morgonbon, som forråttats 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—10,35 f. m. och 12—3,so e. m. Den frivilliga 
undervisningen i franska har i femte klassen meddelats måndagar 12—12,45, torsdagar 
och lordagar 2,45—3,30 e. m., i sjatte klassen måndagar 2,45—3,so, tisdagar l,so—2,as 
samt fredagar 2,45—3,.so e. m. Frivilliga laborationer i fysik for II realringen hava ågt 
rum tisdagar 5,30—7 e. m. och for III realringen torsdagar 5,so—7 e. m. varannan vecka. 
Fjårde klassens lårjungar ha vid dessa laborationer varit delade i 3 avdelningar, vilka 
vardera laborerat en dubbeltimme var tredje tisdag l,so—3,so e. m. I kemi ha frivilliga 
laborationer anordnats torsdagar 5,so—7 e. m. varannan vecka med R. III, med kl. 5 
tisdagar 2,45—3,so e. m. varje vecka. Den frivilliga undervisningen i instrumentalmusik 
har meddelats tisdagar 6,-so—8, torsdagar och fredagar 5,45—8 e. m.; den frivilliga 
undervisningen i teckning måndagar, onsdagar och lordagar 2,45—3,so e. m.

4. Den 25 januari besoktes låroverket av H. H. Eforus, Biskopen m. m. D:r Hj. 
Danell.

Den 23 november inspekterades gymnastikundervisningen av gymnastikinspektoren, 
professorn N. F. Sellén.

5. —
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6. Låros och låsebbeker.
* utmårker sådana bocker, som antingen tillhandahållas av låroverket eller utan att vara direkt 

påbjudna av lårjungarna i allmånhet anvåndas.

Kristendom.
Klass o. ring

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

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

sedelåran .................................... 2—3
N. Sbderblom, Levnaden, tron och 

bonen ..................................... 1
Katekesen, Ostrands ed................. 4—5
*E. Lonroth, Bibliska gestalter ... 1—3

Mod<
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
Rydberg, Vapensmeden .............. II
Runeberg, Algskyttarna .............. 3—4
Heidenstam, Karolinerna .............. I

L
Ahlberg, Latinsk grammatik.......... I—IV 
Pontén, Latinsk låsebok ............. I—II
'Miiller, De viris illustribus.......... II—III 
Ovidius, ed. Risberg...................... II—III
Livius XXIII, ed. Risberg.............. III—IV

Klass o. ring

Herner, Israels historia.................. 4
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
* Levin, Ur kyrkohistoriens kållor I—IV 
Stave, Jesu liv och verksamhet ... 5

sålet.
*Steffen, Islåndsk och fornsvensk 

litteratur .................................. I
Bjbrnson, Synnove Solbakken...... III 
Holberg, Jeppe paa Bjerget.......... III
*Steffen, Oversikt av svenska litte

raturen.....................................  II —IV
Shakspere, En midsommarnattsdrom,

Hamlet, Coriolanus i Hagbergs 
overs............................................. III

"'Meyer, Svenska Parnassen.......... III
Mjbberg, Svensk låsebok.............. 4—6

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 lå

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

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

Horn. Odyssé.................................. IV
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Tyska.
Klass o. ring

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

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

ningsovningar.......................... 3—6
Rodhe, Tysk låsebok for realskolan 3 -5
Hjorth och Heuman, Tyska skriv- 

ovningar och brev.................. I—IV
Polenz, Erzåhlungen...................... 6
Riehl, Burg Neideck...................... I

Klass o. ring
Kroger, Die alte Truhe und andere 

Erzåhlungen .......................... II
Sudermann: Frau Sorge .............. III
Schiller, Wilhelm Tell ...................... IV
*Hjorth, Vermischte Lekture o. Lilien- 

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

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

Engelska.
Hammarberg och Zetterstrom, Gram

matik.......... 4—6,1—II, R. III—R. IV
Elfstrand, Elementarbok .............. 4—5
Jespersen-R&dhe, Engelsk låsebok 

for realskolan................ 5—6,1—III
Calwagen-Lindqvist, Oversåttnings- 

bvningar .................................. R. II
Zetterstrom, Oversåttningsbv-

ningar .................................. 4—6, R. I
A. Gissing - Hardy Reader .......... L. IV

Jerome, Novel Notes .................. L. III
„ Three Men in a Boat ... R. IV 

Larson, English Fiction .............. R. III
Stevenson, Treasure Island .......... L. IV
IFVWe, Happy Prince.......... ........... L. III
'"Dickens, David Copperfield ...... III—IV 
Lindgren, Engelsk-svensk ordb, Skoluppl. 
Wenstrom-Harlock, Svensk-engelsk ord

bok. Skoluppl.

Franska.
Bbdtker & Host, Lårobok i Fran

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

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

låra ......................................... III—IV
Daudet, Lettres de mon moulin ... IV

Edstrom, Lectures frangaises II ... III
*Edstrbm, Lectures variées sur la

France......................................... III—IV
'fSchulthess, Fransk-svensk ordbok III—IV
*Klint, Fransk-svensk ordbok...... III—IV
Hammar, Vocabulaire Frangais-Sué- 

dois ......................................... III
Historia.

Odhner-Westman, Lårobok i fåder- Boethius, Kulturhistorisk oversikt av
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

forntidens och medeltidens all- 
månna historia .......................... I

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

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

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

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

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

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

Matematik.
Berg, Råknelåra for de allm. låro- 

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

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

låmpning på plangeometrien ... I—IV
Tham, Planimetri .......................... II—IV
Hedstrbm och Rendahl, Trigono

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

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

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

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

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

Biologi.
Bohlin, Hålsolåra .......................... 1, 6
Bohlin, Zoologi.............................. 2—5
Almquist-Andersson, Lårobok i zo

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

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

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

Krok och Almqvist, Svensk flora I. 3—5

Fysik.
Hellsten, Experimentell fysik och 

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

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

Kemi och
Johansson och Magnusson, Kemi 

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

Rendahl och Sbderborg, Astronomi I
*Rydberg, Uppg. av mek. och fy- 

sikaliskt innehåll, givna i de skrift
liga avg.-examina ..... R. III—R. IV

* Almen, Fysikaliska problem ....... R. III

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

7. Foljande nya lårobocker ha inforts med detta låsår:
i kristendom: Sbderblom, Levnaden, tron och bonen i kl. 1, (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 I—III.



H. A. LÅROVERKET I VÅNERSBORG 1923-1924 7

8. Lårokurser.

Forstå klassen.

KRISTENDOM, 3 t. Biblisk historia: gamla testamentet. Sbderblom, Levnaden, tron 
och bonen till sid. 80. Bibellåsning i anslutning till bibliska historien och den 
kristna tros- och sedelåran samt dessutom l:sta Mosebok. Låsning ur Elisabet 
Lonroth, 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; ovningar att urskilja de viktigaste ordklas- 
serna och satsdelarna; råttskrivningsovningar. — Reimers.

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

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. — Carlsson.

GEOGRAFI, 2 t. Vårldsdelar och våridshav efter globen jåmte korta upplysningar om 
jordens form och rbrelse; ovningar att forstå och an vånda kartan; Sveriges geo
grafi utforligare, Norges geografi och oversikt av den skandinaviska halvons. 
— Sjogren.

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

BIOLOGI, 2 t. Månniskokroppen; undersokning av vitsippa, guldviva och hågg; gro- 
ningsforsok med bonor. Exkursion: li. — Sjogren.

Andra klassen.

KRISTENDOM, 3 t. Biblisk historia: nya testamentet, beråttelserna 1—57. Den kristna 
tros- och sedelåran: sid. 61—120. Låsning ur E. Lonroth, 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. Reproduktionsbvningar, munt- 
liga och skriftliga; sagoberåttande samt framsågning av inlårda stycken; form- 
och satslåra i forening med satsanalys; råttstavnings- och interpunktionsov- 
ningar. — Nilsson.

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

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

GEOGRAFI, 2 t. Mellaneuropa till Frankrike. — Sjogren.
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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. — Hellmick.

BIOLOGI, 2 t. Zoologi: dåggdjuren. Botanik: undersokning 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 av 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 bversikt av kyrkoåret 
samt svenska kyrkans hbgmåssogudstjånst. Valda psalmer. — Våring.

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

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; behov
liga delar av syntaxen i anslutning till den låsta texten; talovningar samt munt- 
liga och skriftliga tillåmpningsbvningar. — Rydstam.

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

GEOGRAFI, 2 t. Sydeuropa samt brittiska barna efter låroboken; bversikt av Europa. 
— Hellmick.

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. — Hellmick.

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

Sommararbete: insamling av minst 50 våxtarter.

Fjårde klassen.

KRISTENDOM, 2 t. Israels historia meddelad i sammanhang med en bversikt 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 Luthers 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 Ålgskyttarna. Framsågning av inlårda poetiska stycken. Form- och sats
låran i forening med satsanalys. Ovningar i råttstavning och interpunktion. 
11 uppsatser, dårav 6 på lårorummet. — Carlsson i a, Våring i b.

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

ENGELSKA, 5 t. De 40 forstå styckena i elementarboken. Det viktigaste av form
låran. Talbvningar och andra tillåmpningsovningar. — Lindholm i a, Reimers i b. 

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. — ht. Armini och Dahllof, vt. Armini i 
a, Våring i b.

GEOGRAFI, 2 t. Asiens och Afrikas geografi. — Hellmick.
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 påborjad; ovningssatser. — Hellmick.

BIOLOGI, 1 t. Zoologi; de ryggradslosa djuren. Botanik: våxtbeståmning, herbarie- 
forhbr på minst 50 våxtarter. Exkursioner under hbstterminen 3 tim. Sommar- 
arbete: insamling av ytterligare 50 våxtarter. — Sjogren.

FYSIK, 2 t. De viktigaste egenskaperna hos kroppar i olika aggregationsformer, de 
enklaste maskinerna och det allmånnaste av vårmelåran. 2 laborationstimmar 
var tredje vecka med tredjedelen av båda avdelningarna; hårvid ha foljande 
forsok utforts:

1. Bedomning av forhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter. 2. Tyngdpunkts- 
forsok. 3. Bestamning av specifik vikt: a) tråklots, b) massingvikt, c) tungt foremål av ©regel
bunden form. 4. Best, av spec. vikt med pyknometern. 5. Archimedes’ våg. 6. Luftens vikt. 
7. Kvicksilvertermometerns fixpunkter. 8. Koldblandningar. 9. Saltlosnings kokpunkt. 10. Vår- 
memångder. 11. Småltpunkt och stelningspunkt for naftalin, paraffin och svavel. 12. Jårns och 
koppars vårmeledningsformåga. — Viberg.

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. •— Våring.

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. 
tionsovningar. 12 uppsatser, dårav 6 på låroverket. — Våring.

2
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TYSKA, 4 t. Rodhe, Tysk låsebok från sid. 56 till omkr. sid. 120. Formlåran repete- 
rad, det viktigaste av syntaxen. 11 skriftliga reproduktioner eller oversåttningar 
till tyska, varav 7 på låroverket. Talovningar och andra tillåmpningsbvningar. 
— Rydstam.

ENGELSKA, 5 t. Elementarboken slutlåst; styckena 1—65 i Jespersen—Rodhes låse
bok. Formlåran avslutad och repeterad. Av syntaxen infinitiv, shall och will, 
mod. hjålpverb. Talovningar och andra tillåmpningsovningar. — Nilsson.

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

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. — Carlsson.

GEOGRAFI, 2 t. Australiens och Amerikas geografi samt kort rep. av Europas geo
grafi med sårskild hånsyn till fbrhållandena efter vårldskriget. ■—■ Sjogren.

MATEMATIK, 4 t. Aritmetik och algebra: ekvationer av forstå graden med en obe- 
kant jåmte problem, sårskilt rånteuppgifter, bolags-, arbets-, tal-, rbrelse- och 
blandningsproblem. Multiplikation och upplosning i faktorer av enkla polynom, 
i sammanhang hårmed begreppet dignitet samt råkning med algebraiska bråk 
av enkelt slag. Geometri: cirkeln avslutad; satser om likytiga figurer och regel- 
bundna mångsidingar; sammanfattande repetition av den foregående kursen; 
bvningsuppgifter. — Sjogren.

BIOLOGI, 2 t. Zoologi: repetition av djurriket. Botanik: fanerogamernas och krypto- 
gamernas systematik, exkursioner 4 timmar. Herbarieforhor på minst 100 våxt- 
arter. Sommararbete: insamling av ytterligare 50 våxtarter. — Eliasson.

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

geologien. En timma i veckan dessutom frivilliga laborationsovningar. Forsbk 
enl. låroboken. — Eliasson.

Vid laborationsovningarne ha framstållts:
1) kopparklorid av kopparoxid och saltsyra; 2) zinksulfat av zink och svavelsyra; 3) kalciumni
trat av krita och salpetersyra; 4) kopparkarbonat av kopparvitriol och soda; 5) bly av blyacetat 
med zink; 6) kaliumkarbonat av tobaksaska; 7) koksalt av natriumhydrat och saltsyra; 8) svavel- 
jarn av jårnpulver och svavelblomma.

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 beroring- — Våring.

MODERSMÅLET, 3 t. Låsning av svenska litteraturprov, huvudsakligen från senaste 
århundradet; referat och deklamationsovningar. Ovningar i muntlig framstållning; 
ovningar i att uppsåtta enklare skrivelser av praktisk art. 10 uppsatser, dårav 
6 på låroverket. — Rydholm.
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TYSKA, 3 t. Polenz: Erzåhlungen 79 sidor, delvis kursivt. Grammatiken repeterad. 
Ovningar i bversåttning från svenska. Låsning av tysk handstil. 6 skolstilar 
och 4 hemstilar. — Lindholm.

ENGELSKA, 4 t. Sid. 30—89, 124—139, 160 —181 i Jespersen-Rodhes låsebok. Form- 
låran repeterad; bversikt av syntaxen jåmte skriftliga tillåmpningsbvningar. Tal- 
bvningar. 13 stilar eller reproduktioner, varav 6 på låroverket. — Reimers.

FRANSKA (valfritt), 3 t. Bodtker-Hosts lårobok sid. 50-110 jåmte motsvarande gram
matik. — Lindholm.

HISTORIA, 4 t. Statskunskap: grunddragen av den svenska statens fbrfattning och 
forvaltning samt av de sociala och ekonomiska fbrhållandena i Sverige. Fåder- 
neslandets historia: repetition av nyare tiden med huvudvikten lagd på tiden 
efter 1809. Allmån historia: repetition av nyare tiden, sårskilt tiden efter 1815. 
— Carlsson.

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

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

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

FYSIK, 2 t. Optik och akustik; energibegreppet, fallrbrelsen, kraftparallellogrammen, 
pendelrorelsen, friktionen, lutande planet, centralrorelsen; boståders uppvårm- 
ning och ventilation; meteorologi; astronomi. Repetition av foregående. •— Munthe.

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

Forstå ringen.
Realgymnasiet.

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

MODERSMÅLET, 3 t. Litteraturhistoria: Steffen, till Reformationen; litteraturlåsning: 
Heidenstam: Karolinerna I; islåndska sagor och eddasånger samt valda stycken 
ur medeltidens svenska litteratur i anslutning till litteraturhistorien. Deklama
tion, foredrag och dispositionsbvningar. 11 uppsatser, dårav 6 på låroverket. 
— Carlsson.

TYSKA, 2 t. Burg Neideck c:a 35 sid. Formlåra repeterad i samband med texten. 
Syntax: artikeln, substantiv och pronomen samt verbet t. o. m. konjunktiven. 
Talovningar. Ovningar i bversåttning till tyska. 11 skriftliga bversåttningar 
eller reproduktioner, dårav 6 utarbetade på låroverket. — Nilsson.
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ENGELSKA, 3 t. Jespersen-Rodhe, sid. 30—112, delvis kursivt. Talovningar i anslut- 
ning till det låsta. Hammarberg-Zetterstrom: artiklarna, substantiv, adjektiv och 
pronomen. Genomgång av under låsåret skrivna 5 skolstilar och 6 hemstilar, 
delvis reproduktioner. — Reimers.

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

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

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; satser om transversaler; ovnings- 
satser. 11 uppsatser, varav 6 på låroverket. — Lundberg.

BIOLOGI, 1 t. De fanerogama våxternas organ, sårskilt blomma och frukt, med hån
syn till viktigare våxtfamiljer; några viktiga svenska våxtsamhållen. Herbarie- 
forhor på minst 150 våxtarter. Exkursioner under h. t. 5 timmar. — Sjogren.

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. — Eliasson.

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

— Rydholm.
TYSKA, 2 t. Lika med realgymnasiet. Av de 11 skriftliga arbetena ha dock 8 utforts 

på låroverket. — Nilsson.
ENGELSKA, 2 t. Av Jespersen-Rodhe, Engelsk låsebok, sid. 22—75. Grammatik: 

av syntaxen artiklar, substantiv och adjektiv. Skriftliga tillåmpningsovningar. 
Talovningar i anslutning till den låsta texten. Lindholm.

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

kvadratrotter; ekvationer och ekvationssystem av forstå graden jåmte problem. 
Anvåndning av råtvinkliga koordinater for studium av l:sta-gradsfunktioner och 
funktionen y x2. Proportionslåra. Transversaler och trianglars likformighet; 
repetition av den foregående geometrikursen. 11 uppsatser, av vilka 8 utar- 
betats på låroverket. — Fahlstrom.

BIOLOGI, 1 t. Lika med realgymnasiet, med undantag av att under h. t. till exkur
sioner anvånts 3 timmar. — Sjogren.

FYSIK, 2 t. Våtskors, gasers och fasta kroppars mekanik; kurs i elementår astronomi 
enligt låroboken. Enklare råkneuppgifter. — Fahlstrom.
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Andra ringen.
Realgymnasiet.

KRISTENDOM, 2 t. Bibellåsning: Paulus’ brev till Galaterna och vissa partier ur brevet 
till Romarna. Kyrkohistoria: Nya tiden till § 57. Religionslåra: Skapelsen — 
frålsningen. Allmån religionshistoria. — Steen.

MODERSMÅLET, 2 t. Låsning av alla valda stycken ur svenska litteraturen från nyare 
tidens bbrjan 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. — Carlsson.

TYSKA, 2 t. Kroger: Die alte Truhe slutlåst, 74 sidor, delvis kursivt. Grammatik: 
av syntaxen fr. o. m. verbet till slut. Ovningar i oversåttning till tyska. Tal- 
bvningar. 11 skriftliga arbeten, varav 6 på låroverket. — Lindholm.

ENGELSKA, 3 t. Jespersen-Rodhe, sid. 68—102, 112—181, delvis kursivt. Talov
ningar. Hammarberg-Zetterstrom: av syntaxen pronomen och verb. Gramma
tiska tillåmpningsovningar. Reproduktionsbvningar. Genomgång av under lås
året skrivna 6 hemstilar och 5 skolstilar. — Reimers.

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

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

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

MATEMATIK, 6 t. Algebra: ekvationer och ekvationssystem av hogre 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. —■ Munthe.

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

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

Vid laborationsbvningarna hava utforts foljande forsbk och beståmningar: 
1. o. 2. Vågen (kånslighet, vågning med tara m. m.) 3. Nonien. 4. Mikrometerskruven. 5. 
Pyknometern. 6. Specifik vikt (Archimedes’ våg). 7. Maskiner (Kraftparallellogrammen, vinkel- 
håvstången, blocket, lutande planet). 8. Termometerns fixpunkter. 9. Koppars och måssings 
långdutvidgning. 10. Naftalins småltpunkt. 11. Måssings specifika varme. 12. Lufttermometern 
(Jolly). 13. Vattnets ångbildningsvårme (vid 100°, kolorimetermetod). 14. Kvicksilvers utvidg-- 
ning (Dulong och Petit). 15. Luftens vikt och fuktighet.

KEMI, 2 t. Återstående metalloider, alkalimetallerna samt 2- och 3-vårdiga jordmetaller; 
organisk kemi. — Eliasson.
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Latingymnasiet.
KRISTENDOM, 2 t. Lika med realgymnasiet. — Steen.
MODERSMÅLET, 2 t. Lika med realgymnasiet. — Brieskorn.
LATIN, 6 t. Ponténs låsebok, 25 sid. Ovidius’ Metam.: Pyramus et Thisbe, Daedalus 

et Icarus, Philemon et Baucis, Orpheus et Eurydice, Orphei mors, Quattuor 
aetates. Repetition av form- och kasuslåra, valda delar av syntaxen for ovrigt. 
9 skriftliga oversåttningar, dårav 5 på låroverket. — ht. Armini och Dahllof, 
vt. Armini.

TYSKA, 2 t. Lika med realgymnasiet. — Lindholm.
ENGELSKA, 2 t. Jespersen-Rodhe, sid. 70 —147. Grammatik och talovning i anslut

ning till den låsta texten. Ovningar i oversåttning från svenska. — Lindholm.
FRANSKA, 5 t. Lika med realgymnasiet. — Svartengren.
HISTORIA, 3 t. Lika med realgymnasiet. — Brieskorn.
GEOGRAFI, 1 t. Lika med realgymnasiet. — Carlsson.
MATEMATIK, 4 t. Låran om kvadratrotter avslutad; ekvationer av andra graden med 

en och flera obekanta, åvensom av hogre grad jåmte tillåmpningar, sårskilt på 
planimetriska uppgifter, plangeometrien avslutad; någon anvåndning av råtvink- 
liga koordinater. — 11 skriftliga uppsatser, av vilka 6 utarbetats på låroverket. 
— Lundberg.

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

Tredje ringen.
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 av litteraturhistorien; 
låsning av En midsommarnattsdrom, Hamlet och Coriolanus samt av dansk och 
norsk litteratur: Holberg: Jeppe paa Bjerget, Bjornson: Synnove Solbakken. 
Foredrag, diskussions- och deklamationsovningar. 9 uppsatser, dårav 5 på låro
verket. — Brieskorn.

TYSKA, 2 t. Sudermann: Frau Sorge c;a 100 sidor, delvis kursivt. Valda delar av 
grammatiken repeterade; ovningar i oversåttning till tyska. Talovningar. 9 stilar 
och uppsatser, dårav 5 på låroverket. — Rydstam.

ENGELSKA, 2 t. Jespersen-Rodhe avsl.; Larsson, English Fiction påborjad. 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; Edstrom, Lec- 
ture frangaise II påborjad; Edstroms språklåra: verbens formlåra genomgången. 
— Svartengren.

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

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 rata linjen och cirkeln. 
12 skriftliga uppsatser, dårav 6 på låroverket. — Viberg.

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

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

Vid laborationsovningarna hava utforts foljande fbrsbk och beståmningar:
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 stamgaffels svångningstal. 
10. Plana speglar. 11. Brytningslagen for Ijuset. 12. Fokaldistansen hos en lins. 13. Ljusstyrka 
och effektforbrukning hos glodlampor. 14. Kundts ror.

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

Vid de syntetiska bvningarne ha framstållts de vanligaste zinkfbreningarna.
Vid analyserna ha utlåmnats både enkla salter och sammansatta prov, av de 
forrå både i vatten Ibsliga och olosliga salter.

Latingymnasiet.

KRISTENDOM, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Steen. 
MODERSMÅLET, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Brieskorn. 
LATIN, 6 t. Cæsar enl. Pontén, Lat. fbrf. (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 bversåttningar från latin, varav 9 på 
låroverket. — Rydholm.

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

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med real gymnasiet. — Rydstam.
ENGELSKA, 2 t., dårav 1 gemensamt. Jespersen-Rodhe avslutad, Wilde, The Happy

Prince and other Tales, Jerome, Novel Notes 60 sidor. Talovningar. Icke- 
grekerna extempore ur samma bbcker. Talovningar. — Reimers.



16 H. A. LÅROVERKET I VÅNERSBORG 1923-1924

FRANSKA, 5 t. 4 t. lika och gemensamt med realgymnasiet; 1 t. låsning extempore 
ur Bodtker-Host: Lårobok i franska och Edstrom: Lectures variées sur la France. 
— Svartengren.

HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Brieskorn.
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. 12 skriftliga uppsatser, dårav 6 på låroverket. — Munthe.

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

Fjarde ringen.

Realgymnasiet.

KRISTENDOM, 2 t. Repetition av viktigare partier av foregående ringars kurser. — 
Steen.

MODERSMÅLET, 3 t. Låsning 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. — Rydstam.

TYSKA, 2 t. Schiller: Wilhelm Tell slutlåst. Extemporerad låsning. Rep. av gram- 
matiken. Oversåttning till tyska. 4 skol- och 3 hemstilar. Talovningar. — 
Nilsson.

ENGELSKA, 4 t. Three Men in a Boat c:a 80 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. — Svartengren.

FRANSKA, 4 t. Daudet: Elva beråttelser ur Lettres de mon Moulin och Contes du 
Lundi (Velhagen & Klasing) slutlåst; kursivlåsning ur Lectures variées sur la 
France. Grammatik: formlåran rep. — Nilsson.

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

FILOSOFISK PROPEDEVTIK, 1 t. 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 
av fbrut i ringarna genomgångna kurser. 9 skriftliga uppsatser, dårav 5 utar- 
betade på låroverket. — Fahlstrom.
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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. — Fahlstrom.

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. — Brieskorn. 
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. — Armini.

GREKISKA, 7 t. Låseb. s. 30—65. Homeros Odysseia, sång IX samt repetition. 
Formlåran repeterad; viktigare delar av syntaxen. Någon extemporerad låsning 
i Apostlagårningar. — h. t. Armini och Dahllof, v. t. Armini.

TYSKA, 2 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Nilsson.
ENGELSKA, 2 t. Stevenson, Treasure Island avslutad; A Gissing — Hardy Reader 

påborjad; låsning extempore ur båda arb. — Svartengren.
FRANSKA, 5 t. 4 t. lika och gemensamt med realgymnasiet. 1 t. låsning extempore 

ur Lectures variées, muntliga och i någon mån skriftliga ovningar. — Nilsson.
HISTORIA, 3 t. Lika och gemensamt med realgymnasiet. — Brieskorn.
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. — Viberg.

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

9. Undervisning i vålskrivning
har meddelats efter 

Klass 1, 2 t.
„ 2, 2 t.
„ 3, 1 t.

Holmqvistska metoden och omfattat fbljande kurser: 
Lilla och stora alfabetet; skrivning av medelstor stil. 
Skrivning av medelstor och mindre stil.
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 
linearritning och frihandsteckning; diverse gipser från Tekniska Skolans i Stockholm 

3
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gipsgjuteri; diverse foremål av glas, porslin, terracotta och lera, jårn och trå; husge- 
rådssaker och verktyg; uppstoppade fåglar; pressade våxter. “Stockholmsbilder från 
borjan av 1900 talet“ av F. Boberg.

Ovningskurser.
Realskolan.

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

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.

Klass 3, 2 t. Frihandsteckning: konturteckning efter fbremål ur verkliga livet, ur våxt-
och djurvårlden samt plana gipser; teckning 
ten- och kritfårger och enkel skuggovning.

ur minnet; fårglåggning med vat- 
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 perspektivbildens upp-
komst; perspektivisk konturteckning och skuggning efter diverse modeller samt 
efter enkla fristående foremål; fårglåggning. Handtryck, •— Linearritning: 
skalor; de forstå grunderna i projektionsritning, tillåmpade på enkla modeller 
i given skala.

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

Gymnasiet.

Ring R I, 2 t. Frihandsteckning: perspektivisk teckning efter enkla foremål jåmte låttare
och kritor. — Linearritning: grun- 

bvningar i ytutbredning.
skuggning; fårgbehandling med akvarellfårger 
derna av projektionslåran med tillåmpningar;

Ring L I, 2 t. Lika med R 1.
Ring R II, 2 t. Frihandsteckning; perspektivisk teckning samt skuggning efter enskilda 

foremål eller mindre grupper av sådana; teckning och skuggning med svart- 
krita och kol efter gipser; fårgbehandling med akvarellfårger och pastellkritor; 
pennteckning i tusch. Linearritning: ovningar i ytutbredning samt uppritning 
av solida kroppars skårningar; tillåmpningsovningar.

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

enskilda foremål eller mindre grupper av sådana; akvarellmålning; pennteckning 
i tusch, kol och blyerts samt svartkrita. Ritningar till undervisningen i biologi. 
— Linearritning: kortfattad oversikt av skugglårans grunder i sammanhang 
med någre enkla rit- och laveringsovningar; fria tillåmpningsmodeller.
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Ring- L III B, 1 t. Frihandsteckning. (Lika och gemensamt med R III.)
Ring R IV, 2 t. Frihandsteckning: ovningar av samma art som i narmast foregående

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

Ring L IV B. Ingen lårjunge i denna avdelning har deltagit i teckning.

Frivillig teckning

har ågt rum tre timmar i veckan. Antalet dåri deltagande lårjungar utgjorde under 
hostterminen 36 och under vårterminen 52. Under den frivilliga teckningen hava lår- 
jungarna sysselsatts som under de obligatoriska teckningstimmarna. Handtryck har 
ovats i al la klasser.

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

Sångklass 1 (lårjungar i klass 1). Fred. 12,35—l,4o, lord. 12—12,45. Elementarsång:
allmån musikteori, tonbildnings-, tontråffnings- och taktovningar. Korsång: 
Normalsångbok av Assar m. fl., koraler.

Sångklass 2 (lårjungar i klass 2). Torsd. 1,50—2,35 och lord. 12,55—1,40. Elementarsång: 
lika med sångklass 1. Korsång: lika med sångklass 1.

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

Sångklass 4 (lårjungar i kl. 6, ring I, II, III, IV). Torsd. 2,45—3,30 samt tisd. 9,50—10,35
korovning tillsammans med sångklass 3.

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

B) Instrumentalmusik

har ovats tisd. 6,so—8 e. m., torsd. och fred. 5,45—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, Czernys etuder, Sonatiner av Clementi m. fl. Vid samspelning 
ha inovats stycken for flerståmmiga violiner, piano och orgelharmonium m. m.

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

1. Lårjungarna hava varit indelade i 4 gymnastikavdelningar och en svagavdelning samt 
i 3 fåktavdelningar. Fbrdelningen på de olika avdelningarna har skett klassvis med 
undantag for svagavdelningen, till vilken avdelats svagare lårjungar från hela låro
verket.

2. Ovningarna togo sin borjan under hostterminen den 3 september och under vår- 
terminen den 14 januari samt avslutades under hostterminen den 18 december. 
Under vårterminen åro de avsedda att avslutas den 6 juni.

3. Ovningarna hava under hbstterminen varit instållda några gånger, beroende på att 
låroverket icke forrån den 27 oktober disponerade någon egen gymnastiklokal samt 
att våderleken de ifrågavarande gångerna lade hinder i vågen for lektionernas hållande 
utomhus. Under vårterminen hava de icke varit instållda någon gång.

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

2) Lek och idrott.

1. Under den vackra årstiden hava gymnastiklektionerna omkring 2 dagar i veckan ut- 
bytts mot lek och idrottsovningar i det fria. Under vintern hava en hel lektioner 
utbytts mot skridsko- eller skidåkning. I de gymnastiska dagbvningarna hava lek- 
varv allt som oftast inlagts.

2. Under skolans fristunder har icke någon ordnad lek eller idrott anordnats.

3) Simundervisning.

Forberedande ovningar i simning, s. k. torrsimning, hava varit anordnade i omedel- 
bar anslutning till gymnastikundervisningen inom kl. 1—5.

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, fordelade på 5 grupper med 2 timmar i veckan. Antalet deltagare 
har under hbstterminen varit 78, under vårterminen 79.

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

Under hostterminen fbrfårdigades 390 och under vårterminen 312 nummer, vilka i 
allmånhet voro enligt Nåås-seriens mindre modeller.

Avgifter for materiel har utgått med 1,75 kr. pr termin och lårjunge. Låroverket 
har for verktygsslitning under arbetsåret erlagt 85 kr.

Slbjdlårarens arvode har utgått av statsmedel enl. K. Kung. den 5 nov. 1920; 
statsbidrag till slojdundervisningen har i bvrigt icke åtnjutits.

14. Frivilliga sjålvstudier under sommarferierna hava icke redovisats. Ang. for
slag till sådana se tillågg!
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15. 
lårjungar

Under året har konfirmationsundervisning- meddelats av lektor Steen åt 31 
under tiden 1 sept.—29 mårs, 1 timme i veckan.

B . Lårarna
16. Redogorelse for lårarnas tjånsteåligganden under hostterminen 1923.

Rektor E. M. Lundberg, Fil. D. 
Matematik i L. II.................. 4 t.

i R- 1.................. 7 „
Fysik i L. I ....................   . 1 „ 12 t.

Matematiska skripta i L. II och R. I.

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

i L. II.............. 2 „
Historia i IV ......................... 3 „

„ i HI ......................... 3 „
» i R. II ...................  3 „
„ i L. II ................... 3 „
„ i R. I....................... 3 „

Geografi i R. I .................. 2 „ 22 t.
Svenska skripta i III och L. II.

Klassforeståndare i R. I.

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

„ i R- II......................  2 „
„ i L. II......................  2 „
„ i 6 ......................  2 ,,

i 5 ......................  2 „
Kemi i R. IV ....................... 2 „

„ i R- Hl ....................... 2 „
„ i R- II........................... 2 „
„ i R. I........................... 2 „
„ i 6 .............................. 1 „
„ i 5 .............................. 2 „

Friv. labor. i kemi i 5 ......  1 „
» „ » * R. III... 1 „ _ 22 t.
Forestår biologiska och kemiska institu- 

tionerna.

Lektor TV. Steen, Teol. D.
Kristendom i IV.................. 2 t.

Kristendom i III .............. ... 2 t.
„ i R- II.......... ... 2 „

i L. II .......... ... 2 „
i R. I .......... .. 2 „
i L. I .......... ... 2 „

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

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

Klassforeståndare i L. III.

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

» i L. II.......................... 6 „
Grekiska i L. IV.................. 7 „
Historia i 4a ...................... 3 „ 22 t.

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

C . E. S. Munthe, Fil. D.
Matematik i L. III .............. 4 t.

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

„ i L. III ....................... 2 „
„ i R. II........................... 2 „
„ i R- I .......................... 3 „
,, i 6 ...................  2 „

Friv. labor. i fysik i R. II... 1 „ 22 t.
Matematiska skripta i L. III och R. II.

Klassforeståndare i R. II.
Forestår fysiska institutionen.

Lektor T. H. Svartengren, Fil. D.
Engelska i R. IV ...............  4 t.

„ i L. IV ...............  2 „
„ i R- IH.................... 2 „

Franska i III.......................... 5 „
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Franska i R. II .................. 4 t.
„ i L. II .............    5 „ 22 t.

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

Adjunkt K. J. F. Sjogren, Fil. K.
Geografi i 5 ..................... 2 t.

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

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

Biologi i III ..........................  2 „
„ i R. I ....................... 1 „
» i L. I ....................... 1 »
„ i 4a........................... 1 „
„ i 4b .................... 1 „
„ i 3 ......................... 2 „
„ i 2 ......................... 2 „
„ il ......................... 2 „ 26 t.

Klassforeståndare i 5.
Låroverkets bibliotekarie.

Adjunkt H. E. Fahlstrom, Fil. K.
Matematik i R. IV............... 6 t.

„ i L. 1................... 5 „
„ i 6 ....................... 5 „

Fysik i R. IV ...................... 3 „
„ i L. I.........................  2 „
„ i 5 .......................y... 1 „ 22 t.

Matematiska skripta i R. IV och L. I.
Fysikaliska skripta i R. IV.

Klassforeståndare i R. IV.

Adjunkt C. B. V. Nilsson, Fil. K.
Modersmålet i 2 ................. 5 t.
Tyska i IV ............................  2 „

„ i R- 1........................... 2 „
» i L. 1........................... 2 „
» i 2.............................. 6 „

Engelska i 5 ...........  5 „
Franska i IV ...................... 5 „ 27 t.

Tyska skripta i IV, R. I och L. 1. 
Klassforeståndare i 2.

Adjunkt P. S. Carlsson, Fil. K
Modersmålet i R. II ............. 2 t.

„ i R. 1............... 3 „
„ i 4a ...............  4 „

Historia i L. I........................ 3 „
„ i 6 ........................... 4 „
» i 5 ........................... 3 ,,
„ i 1 ........................... 2 „

Geografi i R. II ................. 1 „
„ i L. II ................. 1 „
„ 16 ...................... 2 ,, — 25 L

Svenska skripta i R. II, R. I och 4a.

Adjunkt E. T. Våring, Fil. och Teol. K.
Kristendom i 6 ................ 2 t.

i 5 ................... 2 „
„ i 4a .................  2 „
„ i 4 b................... 2 „
„ i 3 ................... 3 „
„ i 2 .................. 3 „
„ il ................... 3 „

Modersmålet i 5 .................. 3 „
„ i 4b .............. 4 „

Historia i 4b ......  3 „ _
Svenska skripta i 5 och 4b.

Morgonbbn 2 dagar i veckan.
Klassforeståndare i 4b.

27 t.

Adjunkt O. Rydholm, Fil. M.
Modersmålet i L. 1...............  3 t.

» i 6 ................... 3 „
Latin i L. III ......................  6 „

,, i L. I ........................... 6 „
Historia i 3 ........................... 3 „

„ i 2..............  ......... 3 „ 24 t.
Svenska skripta i L. I och 6.
Latinska „ i L. III.

Klassforståndare i L. I.

Vik. adjunkt I. V. Reimers, Fil. M., pr.
Modersmålet i 1 ..........   5 t.
Tyska i 1.............................. 6 „
Engelska i L. III.................. 2 „

„ i R. II .................. 3 „
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Engelska i R. I ................... 3 „
„ i 6 ....................... 4 „
„ i 4b......... ..........  5 „ =. 28 t.

Engelska skripta i R. Il, R. I och 6.
Klassforeståndare i 1.

Vik. adjunkt K. B. Viberg, Fil. M., pr.
Matematik i L. IV .............. 5 t.

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

„ i 4 a ............................. 2 „
» i 4b ............................. 2 „

Friv. labor. i fysik i R. III... 1 „ 
„ 14 . 2 „ 22 t.

Matem. skripta i L. IV och R. III.
Fysikaliska „ i R. III.

Klassforeståndare i R. III.

Extralårare K. H. W. Lindholm, Fil. M., pr.
Tyska i R. Il ....................  2 t.

„ i L. II ....................  2 „
» i 6................... i 3 „
„ i 4a .......................... 4 „

Engelska i L. II ..................  2 „
„ i L. I ..................  2 „
„ i 4a ..................... 5 „

Franska i 6 .......................... 3 „
» 1 5 .......................... 3 „ 26 t.

Tyska skripta i R. II, L. II, 6 och 4a.
Klassforeståndare i 6.
Rektors skrivbitråde.

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

Modersmålet i 3.................. 6 „
Tyska i III ........................... 2 „

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

i 3.............................. 6 „ . 25 t.
Svenska skripta i IV.
Tyska „ i III, 5 och 4b.

Klassforeståndare i 3.

Extralårare E. H. Hellmick, Fil. M., pr.
Geografi i L. I ................... 2 t.

„ i 4a ....................... 2 t.
„ i 4b ......................  2 „
„ i 3 ......................  2 „

Matematik i 4 a .................. 5 „
„ i 4b ................. 5 „
„ i 3 ..................... 5 „
„ i 2 ............ ... 5 „ 28 t.

Klassforeståndare i 4a.

Teckningslårare A. Kr. Edstrom.
Teckning .......................... 24 t.
Vålskrivning ...................... 5 ,, _ 29 t.

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

Gymnastiklårare A. Hj. Elfman.
Pedagogisk gymnastik......  18 t.
Faktning.............................. 3 „ _. 21 t.

Slojdlårare A. Bergman.
Pedagogisk slojd .............. 10 t. _ 1Q f.

Anm. Under tiden
utom latin i L. IV bestritts av vik. lektor Dahllof.

19 oktober—45 december har lektor Arminis tjånstgbring

17. Tjanstledighet har åtnjutits:
av adjunkten K. A. Rosén under hela låsåret for sjukdom,
av adjunkten N. A. Urelius under hela låsåret for vetenskapligt arbete,
av lektorn H. Steen fr. o. m. den 21 september t. o. m. den 2 oktober for sjukdom,
av lektorn H. Armini (partiell ledighet) fr. o. m. den 19 oktober t. o. m. den 15 

december for tjånstgoring som t. f. professor vid Goteborgs Hogskola.
Semester åtnjots av rektor E. M. Lundberg fr. o. m. den 1 juli t. o. m. den 14 aug.
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18, Forordnade hava varit:
adjunkten N. A. Urelius från den 1 juli t. o. m. den 14 augusti som vik. rektor,
fil. mag. I. V. Reimers 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, A. P. G. Rydstam och E. H. Hellmick under hela

låsåret såsom extralårare,
f. d. adjunkten K. Ewerth, adjunkterna E. T. Våring och O. Rydholm samt kom- 

ministern Y. Rudberg fr. o. m. den 21 september t. o. m. den 2 oktober såsom gemen- 
samma vikarier for lektor Steen,

fil. mag. N. O. Dahllof fr. o. m. den 19 oktober t. o. m. den 15 december så
som partiell vikarie for lektor Armini (16 veckotimmar);

utn. adjunkten vid hbgre allmånna låroverket i Hålsingborg H. E. Fahlstrom fr. o. 
m. den 1 mårs t. o. m. vårterminens slut såsom vikarie å efter honom ledig tjånst,

adjunkterna P. S. Carlsson och O. Rydholm samt extral. K. H. W. Lindholm så
som timlårare, Carlsson 3, Rydholm 1 och Lindholm 2 veckotimmar,

slbjdlårare A. Bergman under hela låsåret såsom slbjdlårare.

19. Under tiden 1 maj 1923 t. o. m. 30 april 1924 har från låroverket avgått 
adjunkten H. E. Fahlstrom, som utnåmnts att från den 1 mårs vara adjunkt vid hogre 
allmånna låroverket i Hålsingborg.

Med uttalande av låroverkets varma tack for allt det framgångsrika arbete i dess 
tjånst, som adjunkten Fahlstrom nedlagt under sin tolvåriga verksamhet hårstådes, vil! 
jag å låroverkets och kollegers vågnar tillbnska honom lycka och trevnad i den nya 
verksamheten.

20. Den 1 maj 1924 var en adjunktstjånt i matematik och fysik ledig vid låro
verket.

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

1 2 3 4,5

Hostterminen
6 7 ____8 ___9 10 J1 12

Vår terminen

13 14

Klasser 
och 

ringar

Nårvarande lårjungar
Från- 

va- 
rande 
lår- 

jung- 
ar

Klasser 
och 

ringar

Nårvarande lårjungar

S:ma 
når
va

rande

Från- 
va- 

rande 
lår
jung

ar

Real- 
skolan

Gymnasiet
S:ma 
når
va

rande

Real- 
skolan

Gymnasiet

Real
linjen

Latinlinjen
Real
linjen

Latinlinjen

utan
gre- 
kiska

med 
gre- 
kiska

utan 
gre- 

kiska

med 
gre- 
kiska

1
2
3
4 a 
4b
5
6
I
II
III
IV

32
26
34
22
20
35

7
17
13
7

17
1 

1 
1 

1 
1 

1 l^
00̂

—

6
2

32
26
34
22
20
35

7
39
32
21
25 i 1 1 1 1 

1 1 1 1
2
3
4 a
4b
5
6
I
II
III
IV

32
26
33
22
19
35

6
17
14

7
17

_

22
17

8
6 ro

 o
J 1 1

 1 1 
1 1 1 

1 32
26
33
22
19
35

6
39
31
21
25 1 1 1 l_

l 1 1 
1 1 1

Summa 176 54 55 8 293 3 Summa 173 55 53 8 289 1

23.

24. —

25. —

26. —

4
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27. Antal i teckning, musik, gymnastik och fåktning deltagande lårjungar 
hostterminen 1923.

Av de lårjungar, som deltaga i den frivilliga undervisningen i franska, ha under hostterminen 5 i 
kl. 5, under vårterminen 1 i kl. 6 och 4 i kl. 5 begagnat sig av ratten till befrielse från undervisningen i 
teckning.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Klasser och ringar

Antal 
narva
ran de 
lår

jungar

Teckning Musik Gymnastik och 
fåktning

Antal lårjungar, som 
deltagit i

Antal lårjungar, som 
undervisats i

Antal lårjungar, som 
undervisats i

obligato
risk

friv. och 
dårjåmte 
obligato

risk

endast 
frivillig

musikens 
teori och 

sång

instru
mental 
musik

gymnastik fåktning

i i 32 32 7 — 32 5 30
2 26 26 3 — 17 5 26 —
3 34 34 7 — 24 12 32 —
4 42 42 5 — 17 7 40
5 35 30 4 — 6 3 34 —
6 7 7 — — 2 1 7 —
I 39 39 __ — 3 2 38 36
II 32 32 2 — 8 4 32 32
III 21 12 3 — 6 — 18 18
IV 25 16 5 | — 10 — 23 —

Realskolan .......... 176 171 26 — 98 33 169 —
Realgymnasiet ... 54 53 7 — 13 2 51 35
Latingymnasiet A. 8 — — 6 — 7 5

„ B. 55 46 3 — 8 4 53 46
Summa 293 270 36 — | 125 39 280 86

Antal i frivillig undervisning i låsåmnen a deltagande lårjungar.

1 2 1 3 4 5 6 7 8 9

Klasser och ringar

Hostterminen 1923 Vårterminen 1924

Frivillig- Frivilliga laborationsovningar i Frivillig Frivilliga aborationsovningar i
franska । r -ifysik kemi biologi franska fysik kemi biologi

Klass 4 .............. — 42 — — — 41 — —
„ 5 .............. 9 — 33 — 7 33 —
„ 6 .............. 2 — — — 2 — — —

Ring R. II .......... — 12 — — — 12 — —
„ R. III.......... — 7 7 — — 7 7 —

Summa 11 61 40 — 9 60 40 —

28. —
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29. Tid for hemarbetet.

Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 KL 5 KL 6 Ring 
L. I

Ring Rin#
R. II L. II

Ring Ring
R. III L. III

Ring 
R. IV

Ring
L. IV

Antal åmnen med 
måndag...........

Antal åmnen med 
ovriga dagar....

hemlåxor till

hemlåxor till
2—3 2-3

1

2-3

1—2

2—3

2

2—4

3

3—4

3

3-4

3

3—4

3

4

3

4-5

4

4-5

4

4-5

4

4—6

4

4-5

Overlåsningstid pr vrecka ..... 3 t.
40 m.

4 t.
27 m.

4 t.
30 m.

7 t.
35 m.

9 t.
15 m.

10 t.
35 m. 12 t. 14 t.

16 m.
10 t.

50 m.
14 t.
5 m.

17 t.
50 m.

18 t.
40 m.

18 t.
40 m.

21 t.
5 m.

Tid for utarbetande i hemmet 
ett skriftligt arbete i

av

modersmålet........... ................ — — — 2 t.
40 m.

3 t.
30 m.

3 t.
15 m.

3 t.
15 m.

4 t.
20 m.

3 t.
45 m.

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

45 m.
7 t.

30 m.

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

tyska....................... — — _ 2 t.
20 m.

3 t
5 m. 3 t. 3 t. 3 t.

10 m.
2 t.

50 m.
3 t.

45 m.
3 t.

30 m. 4 t. 3 t.
45 m.

3 t.
30 m.

engelska ............... ............... — — — — — 2 t.
36 m. 2 t. — 2 t.

5 m. — 3 t. — 4 t. —

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

4 t.
20 m.

3 t.
50 m.

4 t.
30 m. 7 t. 6 t.

25 m.
5 t.

30 m. 5 t.

fysik ....................... — — — — — — — 7 t. — 5 t.
30 m.

—
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30. —

31. —

32. —

33. Forteckning over de lårjungar, som efter att hava genomgått låroverkets 6:te 
klass under kalenderåret 1923 avlagt godkånd realskolexamen.

a) under vårterminen: 
Lindstrand, Anders Evald   till handel;
Magnusson, Torsten Erik Hugo................................. „ landstaten;
Stenstrom, Lars Gustaf ............................................. „ „

b) under hostterminen: 
Erasmie, Carl Erik Hjalmar Torgny ...................... till handelsskola.

34. Forteckning over de lårjungar, som efter att hava genomgått låroverkets 
fjårde ring kalenderåret 1923 avlagt godkånd studentexamen.

a) under vårterminen:

Å reaigymnasium:
Bourdin, Gosta .............................................  
Erdeman, Axel Torsten.................................  
Gåtje, Fritz Erik Natanael .........................  
Hultman, Nils Adolf.....................................
Johansson, Karl Gunnar Teodor..................  
Madsén, Lars Bertil .....................................  
Ryberg, Bror Holger.....................................  
Skold, Karl Wilhelm.....................................  
Timgren, Haldor Ferdinand.......................... 
Wahlin, Drott Enar Mauritz .............. .......

till Tekniska Hogskolan;
„ Uppsala Universitet (fil. fak);
„ Chalmers Tekniska Institut;
„ Stockholms Hogskola (jur. fak.);
„ Chalmers Tekniska institut;
„ Uppsala Universitet (fil. fak.); 

utan att dylik uppgift låmnats; 
till apotekaryrket;

„ Gbteborgs Handelsgymnasium;
„ tandlåkarinstitutet.

Å latingymnasium A:
Hultstrand, Nils Birger Harald .................. till Uppsala Universitet (fil. fak.).

Å latingymnasium B:
Asklin, Gunnar Viktor Gustaf Adolf..........
Helsing, Johan Olof.....................................
Jerdén, Hilding Tage Alexis ......................
Svensson, Bo Karl Vilhelm ..........................
Soderlund, Sven Erik Orvar ......................

till militåryrket;
„ Uppsala Universitet (fil. fak.);
„ Chalmers Tekniska Institut;
„ Stockholms Hogskola (jur. fak.);
», » M ff

b) under hostterminen: 
Ingen.
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35. Forteckning over de lårjungar, som i ovrigt och utan att hava avlagt real- 
skol- eller stadentexamen under kalenderåret 1923 hava avgått från låroverket.

a) under vårterminen och dårpå foljande mellantermin:
Ring L. IV.

Sundborg, Folke Bertil................................ till annat allmånt låroverk.
Ring L. I.

Haldén, Ernst Magnus.................. .............. till annat allmånt låroverk;
Walldén, Endill Anders Melker ..........L./a. „ „ „ „

Klass 4.
Walldén, Tore Charles Holger...................... till annat allmånt låroverk.

Klass 2.
Walldén, Gosta Evert Bertrand ................. till annat allmånt låroverk.

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

Ingvarsson, Folke .........................................
Klass 5.

Bernhardt, Ivar Gosta Fredrik ..................
Lundin, Anders Johan Georg Engen..........

Klass 4.
Dahlgren, Sven .............................................
Helsing, Karl Gustaf.....................................
Jonsson, Sven August .................................
Nilsson, Slig Arne Teodor ..........................

Klass 3.

till låroanstalt i Frankrike.

till teknisk låroanstalt;
„ annat allmånt låroverk.

till enskilda studier;
„ annat allmånt låroverk;
„ handel;
,, annat allmånt låroverk.

Hagæus, Knut Albert Harry ...................... till lantbruk;
Stenstrom, Bernt Nds .................................. „ „

36, Under tiden 1 januari—30 juni 1923 hava till lårjungarna utdelats såsom: 
Stipendier .. Kr. 2,290: —
Premier och understod.......... „ 472: 65

Summa Kr. 2,762: 65

37. —

D. Ur skollivet.
38. Två studieresor ha under året foretagits: den forstå sondagen den 9 sep

tember till Goteborgsutstållningen, den andra 7 maj till Trollhåttan for studium av dår- 
varande kraftverk. 1 den forrå deltogo lårjungarna från klass 4 t. o. m. ring IV, i den 
senare lårjungarna i ring III. Dessutom hava sistnåmnda lårjungar besokt rontgenavdel- 
ningen vid stadens lasarett samt lårjungarna i klasserna 1—3 Våstgota-Dals Tidnings 
tryckeri.
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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 landshovdingen A. v. Sneidern.

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

Vid låroverket finnas 5 lårjungeforeningar: 1) Idrottsforeningen med 30 medlemmar. 
2) Gymnasistforeningen Runa med 34 medlemmar. Den har arrangerat den traditionella 
lussebalen vid låroverket. 3) S. S. U. H. med 15 medlemmar. 4) Amicitia med 10 
medlemmar. 5) Scouterna med 20 medlemmar.

E. Boksamlingar och undervisningsmaterieil.
39. Laroverkets bibliotek

har under tiden 1/5 1923—30/4 1924 vunnit foljande tillokning:

a) genom gåvor:
Av staten genom vederborande åmbetsverk, genom K. Eckles. departementet eller 

genom K. Skoloversty reisen:
Sveriges officiella statistik, 18 vol- Accessionskatalog for Sveriges offentliga biblio

tek, bd 37. Betånkande och forslag ang. låroverks- och landsbibliotek. Nordisk tid
skrift for bok- och biblioteksvåsen, årg. 10. Sammanfattning av utlåtanden och yttran- 
den i anledning av skolkommissionens betånkande, h. 1 och 2. Arsbocker i svensk 
undervisningshistoria, n:r 6 och 7. Emigrationsutredningen, 21 vol. Alderdomsforsåk- 
ringskommitténs forslag till lag om allmån pensionsforsåkring; kortfattad framstållning 
av forslagets huvudsakliga innehåll och syfte. Ålderdomsforsåkringskommitténs forslag 
till lag om fbrsåkring for olycksfall i arbete; kortfattad redogorelse av And. Lindstedt. 
Socialforsåkringskommitténs betånkande och forslag ang. allmån sjukforsåkring. Stats- 
liggare for budgetåret 1923—24. Svensk fbrfattningssamling 1923. Samlingar, utgivna 
av Svenska fornskriftsållskapet, h. 158 och 159. Samlaren, årg. 1923. Nysvenska stu
dier, årg. 1923. Bjorlin, G., Sveriges krigshistoria i bilder, bd 1-3. Gamla svenska 
ståder, h. 7. Tidskrift for hembygdsvård, årg. 4. Norrbotten, utg. av Norrbottens låns 
jubileumsutstållnings bestyrelse, bd 1—2. Arsbok for statens meteorolog.—hydrograf, an
stalt årg. 1920. Meddelanden från statens meteorolog.—hydrograf, anstalt, bd 1: 4. Natur- 
wissenschaftliche Untersuchungen des Sarekgebirges in Schwedisch — Lappland, n:r 10 
—13. Linnésållskapets årsskrift, årg. 6. Sveriges natur, årg. 1923. Fauna och flora, 
årg. 1923. Svensk botanisk tidskrift, årg. 1923. Handbok i alkoholfrågan.

Av K. Vetenskapsakademien: Årsbok 1923. Handlingar, bd 61, h. 1—12,14—17, 
bd 62—63. Arkiv for botanik, bd 18: 2—4. Arkiv for kemi, mineralogi och geologi, 
bd 8:5, bd 9:1. Arkiv for matematik, .astronomi och fysik, bd 17:3—4. Arkiv for 
zoologi, bd 15:2—4. Jac. Berzelius’ brev, IV: 2. Les Prix Nobel 1921—1922.

Av Våstgota nation i Uppsala: 24 dissertationer, ventilerade vid Uppsala univer
sitet; årsredogorelse; fbrelåsnings- och installationsprogram.
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Av resp. forlaggare: Hannerz, Den kristna tros- och livsåskådningen. Bergstedt, 
Svensk litteraturlåsning for gymnasiets forstå ring. Saga och Sanning, d. 3 och 4. 
Svenska forf. i urval for skolan, utg. av Hj. Alving och G. Lindblad, 7 h. Ur svenska 
litteraturen, II. Valda stycken ur Snorre Sturlassons forfattarskap, oversatt av Emil 
Olson. Bolger, Utkast till svenska uppsatser. Hildinger, Skiljetecknen i svenskan. 
Jacobsson, Fråmmande ord i svenska språket. Stalin, Fråmmande ords teckning. Lund- 
quist, Latinska skrivningar, IV och V. Bokelund, Tyska stilar, ser. C: I. Heisig och 
Collin, Tyska dialoger. Hjorth, Tysk grammatik, 18 uppl. Kleist, Prinz Friedrich von 
Homburg, med anm. av Edv. Stromberg. Kiigelgen, Jugenderinnerungen eines alten 
Mannes. Montelin, G., Tysk litteratur i historisk framstållning och svensk tolkning. 
Caroll, Alice’s adventures in Wonderland. Ekblom, Engelsk synonymbok. Brusewitz, 
Fransk låsebok, II. Collin, Franska dialoger. Loti, Pécheur d’Islande. Musset, Car- 
mosine. Atta års studentstilar. Falk, Lårobok i svensk historia for gymnasiet, I. Cohrs 
och Torpson, Kartbok for folkskolor och allm. låroverkens lågre klasser. Hagnell, Sverige 
i bilder for geografiundervisningen. Norlind, De stora geografiska upptåckternas tide- 
varv. Ahlberg, Vetenskapslåra. Ljungkvist, Ledtråd vid logikundervisningen. Alin— 
Nilsson, Rymdgeometri for latingymnasiet. Bohman, Råknetabeller. Mattson, Rymd- 
geometri for latingymnasiet. Mattson, Rymdgeometri for realgymnasiet. Nyman, Ekva- 
tionslåra for realskolan, III. Gallander, Elementår elektricitetslåra. Gallander, Elementår 
vårmelåra. Lemoine, Handledning i experimentell fysikundervisning. Neander, Aristarkos. 
Ohlon, Lårobok i fysik, I, II. Hammarsten och Pehrson, Månniskokroppen. Moberg, 
Gymnastikens och andra kroppsbvningars historia.

Av resp. forfattare eller utgivare: Armini, Conlectanea epigraphica. Berg, Om
kring bildningsfilmen. Eliæson och Levinson, Forordningen ang. upphandling och arbeten 
for statens behov samt forsåljning av staten tillhorig los egendom. Eliæson, Stockholms 
stads handtverksforening 1865^'1915. Westin, Mechanical questions. Widegren, Manuel 
de conversation de voyage. Sånger ur den åldre eddan, oversatta av Akerblom. 
Christensen, Grænsebogen. Die nationalen Verhåltnisse in Schleswig; samt foljande 
periodiska publikationer: Djurvånnernas tidning. Elfsborgs låns annonsblad. Fysisk 
fostran. Globen. Gymnasternas tidning. Meddelanden från de nordiska interparlamen- 
tariska grupperna. Moderna språk. Nationalmuse! årsbok. Tidskrift i gymnastik. Våst- 
gota-Dals Tidning.

Av assessor C. Malm: Det nya Sverige, årg. 1—8. Statsvetenskaplig tidskrift, 
årg. 1 —10. Ahlgren, Ernst, Pengar. Wagner, Elin, Pennskaftet. Verne, De geografi
ska upptåckternas historia. Baratier, A travers l’Afrique.

Av fru Elin Palmgren: 153 arbeten, huvudsakligen i filologi och pedagogik.
Av herr James Sjostrand: Warncke, Die Freie und Hansestadt Lubeck.
Av lektor H. Svartengren: Paues, Bibliography of English Language and Littera

ture 1922.
Dessutom hava erhållits årsredogorelser och kataloger från universitet, hogskolor, 

allmånna låroverk och en del privata låroanstalter.

b) genom inkop:
Nordisk familjebok, bd 35. Sveriges statskalender 1924. Svenska akademiens 
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ordbok, h. 67—70. Ostergren, Nusvensk ordbok, h. 20—-22. Noreen, Vart språk, h. 32. 
Svenska dagbladets årsbok 1924. Dahl, Lårarematrikeln 1922. Dahl, Uppsatsåmnena i 
modersmålet for studentexamen v. t. 1864—v. t. 1922. Bergqvist, Våra skolor. Ordlista 
over svenska språket, utg. av Svenska akademien, 8:e uppl. Steffen, Oversikt av sven
ska litteraturen, del 2, 4 ex. Birt, Romare. De viris illustribus, 8:e Auflage, 20 ex. 
Homeros’ Odyssée, oversåttning av E. Lagerlof. Auerbach, Elementarkurs i tysk hand- 
stil, 15 ex. Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 9:e AufL Gullberg, 
Lectures variées sur la France et les Frangais, 15 ex. Estlander, Allmånna historien i 
beråttelser. Steffen, Vårldsåldrarna, d. 1—3. Aldén, Medborgarens bok, 1. Sveriges 
rikes lag. Sundberg, Det svenska folklynnet. Bohr, Drei Autsåtze iiber Spektren und 
Atombau. Brocard, Trådlos telefon. Millikan, Das Elektron. Larsson, Den svenska 
kemiska industrien. Ekman, Djurvårldens utbredningshistoria på Skandinaviska halvon. 
Holmberg, Handbok i Skandinaviens flora, h. 1. Thulin, Lårobok i gymnastik, I, III: 1, 
3—5; samt foljande tidningar och tidskrifter: Post-och Inrikes Tidningar. Forum. Svensk 
tidskrift. Tiden. Nordisk tidskrift for vetenskap, konst och industri. Ord och bild. 
Pedagogisk tidskrift. Skola och samhålle. Svensk låraretidning. Tidning for Sveriges 
låroverk. Kristendomen och vår tid. Svensk kyrkotidning. Eranos. Die neueren Spra- 
chen. Historisk tidskrift. Ymer. Tidskrift for elementår matematik, fysik och kemi. 
Zeitschrift fur d. physikal. und chem. Unterricht. Hereditas.

Larjungebiblioteket har vunnit foljande tillokning:
a) genom gåvor:
Av Foreningen for skidlbpningens befråmjande i Sverige: På skidor, årg. 1924.
„ lårj. i L. I C. M. Wikstrand: Verne, Från jorden till månen.
„ „ i 2 S. Elow: Rosenkrantz, Palle, Amys katt.
„ „il F. Lyborg-. Sandberg, Bland guldgråvare och indianer.

b) genom inkop:
Andersen, H. C., Sagor och beråttelser. Fagerlund och Falk, Geografisk låsebok, 

bd 3 och 4. Lampa, Experimentbok for radioamatører.
Av Salmeniska fonden samt fonden for inkop av bbcker åt mindre bemedlade lår- 

jungar (se mom. 41 i denna redogbrelse) bava foljande bokinkop bekostats:
Mjoberg, Svensk låsebok. Rebbe, Svensk språklåra. Cavallin, Latinskt skollexikon, 

2 ex. Bokelund och Rodhe, Tyska bversåttningsbvningar. Hjorth, Tysk grammatik. Hoppe, 
Svensk-tysk ordbok. Hoppe, Tysk-svensk ordbok. Rodhe, Tysk låsebok med ordfor- 
teckning, 3 ex. Elfstrand, Engelsk elementarbok. Hammarberg och Zetterstrbm, 
Engelsk grammatik. Lindgren, Engelsk-svensk ordbok. Wenstrom och Harlock, Svensk
engelsk ordbok. Odhner, Lårobok i fåderneslandets historia for realskolan. Carlson, 
Ronnholm och Moberg, Skolgeografi, 2:a kursen, 2 ex. Diercke, S'kolatlas. Berg och 
Hagstrom, Råknelåra, d. 2. Hedstrom och Rendahl, Algebra, 2 ex. Abenius, Lårobok 
i kemi. Bohlin, Hålsolåra. Forssell och Skårman, Lårobok i botanik, 2 ex. Krok och 
Almqvist, Svensk flora.

Mynt- och medaljsamlingen har under året okats med foljande gåvor:
av Svenska akademien: dess minnespenning over Fredrik Cederborgh.
„ Vetenskapsakademien: dess minnespenning over Wilhelm Liljeborg.
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Undervisningsmateriellen har under lasåret okats med foljande foremål:
a) genom inkop:

i biologi: glaskårl till akvarium;
i fysik: 3 noniemodeller, 1 lufttermometer enligt Jolly, 1 linjår termostapel, 1 

Dulong-Petits apparat for beståmning av kvicksilvers utvidgning, 1 frysterm ometer, 1 
apparat (enl. Grimsehl) for visande av svavelsyras koncentrationsåndring vid elektroderna 
genom elektrolys, 1 Dewars karl, 3 håvstånger, en 4-rors radioapparat med 10 spolar, 
hogtalare samt alla tillbehbr;

i kemi- diverse fbrbrukningsartiklar;
i gymnastik: 2 fotbollar, 40 fåktmasker.

b) genom gåva:
i biologi: av lårj. i L. IV S. Ryberg: en fårskalle;

„ „ i L. 1 O. Bergmark: ett pressat exemplar av Orobanche pallidi-
flora från Mbsseberg;

„ „ i 5 A. Harlitz: en s. k. levande pinne (Bacillus Rossii);
„ „ i 5 G. A. Sandstedt: två små barder av en sillval;
„ „ i 4a Olov Svensson: en samling fågelågg (22 st.)

Dessutom hava samlingarna av biologiska våggplanscher okats genom några rib 
ningar, som utforts av lårjungar i de hogre klasserna.

Till samtliga givare frambåres hårmed låroverkets vordsamma tack.

F. Låroverksbyggnader och inredningsmateriell.
4®. Efter att under nåra 7 år hava saknat egna gymnastiklokaler hade låroverket 

under sistlidne hosttermin den glådjen att se en ny gymnastikbyggnad fullbordas. Den 
29 oktober var byggnaden fårdig att tagas i anspråk och den 3 november ågde invig- 
ningen rum med en enkel hogtidlighet i foljande ordning. Sedan en marsch spelats, 
overlåmnade stadsfullmåktiges ordforande, doktorn H. Jennische å stadens vågnar bygg
naden till låroverket, varpå undertecknad mottog densamma samt låmnade en kort redo- 
gorelse for gymnastikundervisning och gymnastiklokaler vid låroverket från det åmnet upp- 
tagits på schemat. Efter två sångnummer foljde så invigningstal av låroverkets inspektor 
f. d. landshovdingen m. m. K. S. Husberg samt bon och psalmsång. Sedan hogtidlig- 
heten, som forsiggått i aulan, tagit slut, ågde gymnastikuppvisning samt forevisning av 
den nya byggnaden rum.

Av låroverkets gymnastiklårare, kaptenen Hj. Elfman, fbrfattad beskrivning av den 
nya byggnaden jåmte planritningar och fotografier av densamma åtfoljer denna årsredo- 
gbrelse, och får jag hånvisa till dessa.

Såsom framgår av beskrivningen, saknas duschinråttning, men stadsfullmåktige hava 
vid sitt sammantråde den 11 mårs 1924 beslutat låta anordna sådan, och kommer detta 
att ske instundande sommarferier.

En ny sektion till ena vårmeledningspannan har under året anskaffats.
5
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En tvåtrådig antenn for mottagning av vid trådlos telefoni och telegrafi anvånda 
elektriska vågor har uppsatts å gamla låroverksbyggnadens tak.

Ett skåp for forvaring av teckningsmateriell har inkopts.
23 dubbla ekbånkar och 49 likaledes dubbla furubånkar ha helt renoverats. 7 pap- 

perskorgar ha uppsatts.
Gardiner till 8 fonster ha anskaffats.
Ringledningen har utokats med ytterligare en klocka.
For expeditionens Takning har en Remington skrivmaskin inkopts.

G. Ekonomiska forhållanden.

januari—30 juni 1923.
41. Nedannåmnda till låroverket horande kassors stållning budgetåret 1

Kassans rubrik

Debet Kredit.

Behållning 
vid årets 

bbrjan
Summa 

inkomster
Skuld vid 

årets 
slut

s bumma
S culd vid 

årets 
borjan

Summa 
ut gif ter

Behållning
Summavid årets 

slut

Byggnadsfonden ... 1,159,38 1,060,00 983,84 3,203,22 — 3,193,84 9,38 3,203,22
Ljus- och vedkassan 
Biblioteks- och ma-

1,533,32 5,51O,no — 7,043,92 — 5,123,21 1,920,71 7,043,92

terielkassan........... 7,830,78 2,544,33 — 10,375,11 — 5,282,71* 5,092,40 10,375,11
Premie- 0. fattigkass. 1,156,45 347,00 — 1,503,45 — 472,65 l,O3d,so 1,503,45

Summa 11,679,93 9,461,93 983,84 22,125,70 - 14,072,« 8,053,29 22,125,70

* Harav ha 2,500 kronor utgiirande brandskadeersåttning jåmte upplupna råntor for inventarier i den 
nedbrunna gymnastikbyggnaden inlevererats till Vanersborgs stad.

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

Liksom for år 1923 har stadsfullmåktige for innevarande år anvisat 400 kronor till 
betalning av terminsavgiften till Ijus- och vedkassan for vissa obemedlade, skotsamma 
och begåvade lårjungar från Vånersborgs stad.

Till låroverkets pianofond ha overlåmnats: av madame Skilondz kr. 28,20 (viss del 
av behållningen vid en av henne anordnad konsert), av operasångaren R, Hultén kr. 
130,10 (nettobehållningen vid av honom anordnad konsert), av lektor Munthe kr. 65, av 
direktor Ullman kr. 115,20 (nettoinkomsten av en aftonunderhållning), av grevinnan M. 
Taube kr. 200 (viss del av nettobehållningen vid ett såliskapsspektakel).

For fondens medel, som med råntor uppgingo till kr. 1,669,84, har inkopts ett syn- 
nerligen forstklassigt Bechstein-pianino for en nettokostnad av c:a 1,800 kr.

Till fonden for inkop av bocker åt mindre bemedlade lårjungar ha av givare, som 
vilja vara onåmnda, overlåmnats sammanlagt kr. 47,95. For fondens medel ha inkopts 
bocker for inalles 168,30. (se mom. 39).

For Salmeniska fondens medel ha inkopts bocker for kr. 8,so.
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Av givare, som vill vara okånd, har overlåmnats kr. 100 såsom bidrag till inkop 
av mottagningsapparat for trådlos telefoni och telegrafi.

Till låroverkets fanfond ha av damer i staden overlåmnats kr. 27,35 i och for repa- 
tion av låroverkets fana.

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

42. Under budgetåret 1 januari—30 juni 1923 har åtgått for underhåll och till- 
bkning av

a) boksamlingarna .......................................  Kr. 557,40
b) den ovriga undervisningsmateriellen....... „ 537,si
c) inredningsmateriellen ................................. „ 506,oo

H. Examina och terminsavslutning m. m.
43. Vårterminen 1923 hade till studentexamen anmålt sig 17 låroverkets lår

jungar — 11 å realgymnasium, 5 å latingymnasium utan och 1 å latingymnasium med 
grekiska. I den skriftliga provningen forklarades samtliga lårjungar beråttigade till 
muntlig provning.

Den muntliga provningen ågde rum den 28 och 29 maj under ledning av pro- 
fessorerna Fr. Carlsson och E. Wadstein samt lektorn K. Beckman såsom censorer, i 
nårvaro av låroverkets inspektor f. d. landshovdingen m. m. K. S. Husberg, regements- 
låkaren K. G. Cedergren, f. d. adjunkten K. Ewerth, kyrkoherden G. Helander, bank
direktøren R. von Matern och vattenråttsdomaren H. v. Sydow, de senare såsom av H. 
H. Eforus inbjudna vittnen.

Dårvid blevo 16 lårjungar godkånda.
Hostterminen 1923 anstålldes icke studentexamen vid låroverket, men en lårover

kets lårjunge hånvisades med tillgodoråknande av fbrut avlagda skriftliga prov till h. a. 
låroverket i Karlstad for avlåggande av muntlig prøvning. I denna godkåndes han icke.

Innevarande vårtermin hava till studentexamen anmålt sig 25 låroverkets lårjungar 
— 17 å realgymnasium, 6 å latingymnasium utan och 2 å latingymnasium med grekiska. 
I den skriftliga provningen forklarades 23 lårjungar beråttigade till muntlig provning. 
Denna år utsatt till den 2 och 3 juni.

Vårterminen 1923 hade till realskolexamen anmålt sig 3 låroverkets lårjungar, 
varjåmte 7 privatister hit hånvisats for examens undergående. I den skriftliga prov
ningen forklarades samtliga låroverkets lårjungar och 3 privatister beråttigade till munt
lig provning.

Muntlig provning ågde rum den 30 och 31 maj i nårvaro av låroverkets inspektor 
f. d. landshovdingen m. m. K. S. Husberg, apotekaren C. G. Bergqvist, f. d. postmåstaren 
G. Molin och direktbr E. Anderson, de senare såsom av stadsfullmåktige i Vånersborg 
utsedda vittnen, varjåmte bversten E. N. D. av Sandeberg av K. Skoloverstyrelsen med- 
givits rått att overvara densamma.

Hårvid godkåndes samtliga examinander.
Hostterminen 1923 anmålde sig till realskolexamen en låroverkets lårjunge, vilken 
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godkåndes i såvål den skriftliga som muntliga prbvningen. Denna senafe ågde rum 
den 15 december samt forsiggick i nårvaro av f. d. postmåstaren G. Molin och direk
tøren E. Anderson såsom vittnen.

Innevarande vårtermin hava till realskolexamen anmålt sig 6 låroverkets lårjungar, 
varjåmte 13 privatister, av vilka dock en icke infann sig, hit hånvisats,

.Av examinanderna hava samtliga låroverkets lårjungar samt 9 privatister forklarats 
beråttigade till muntlig provning. Denna skall taga sin borjan den 30 maj.

Under kalenderåret 1923 hava vid låroverket avlagts foljande fyllnadsprovningar:
a) till studentexamen: i kristendom 1, i historia 1, i filosofisk propedevtik 1, i 

matematik å realgymnasium 2, i fysik å realgymnasium 1, i kemi 2.
b) till realskolexamen.-. ingen.

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

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

Utstållning av under året utforda arbeten i teckning hålles i teckningssalen fre
dagen den 6 juni kl. 4—6 e. m.; utstållning av utforda arbeten i slojd å slojdskolans 
lokal torsdagen den 5 juni kl. 4—6 e. m.

Forhor i laroamnena anstålles lordagen den 7 juni kl. 11^10—11,20 f.\ m.
Efter forhorens slut sker samling i aulan, då premier och stipendier utdelas och 

flyttningen tiilkånnagives, varefter ungdomen hemforlovas.

45. Att overvara 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.

46. Ndsta Idsår borjar med allmant upprop torsdagen den 28 nasta augusti kl. 
5,30 e. m. Hostterminen kommer att sluta den 20 påfoljande december; vårterminen 
borjar den 12 januari och avslutas den 11 juni 1925.

Intrådes- och flyttningssokande skola anmåla sig senast lordagen den 23 augusti 
kl. 11—12 f. m. Provningarna bbrja måndagen den 25 augusti kl. 9 f. m.

Herrar åmneslårare sammantråda måndagen den 25 augusti kl. 8,45 f. m.
Vånersborg i maj 1924.

Ernst Lundberg.
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Tillågg.
Anvisning på for frivilliga sjalvstudier under sommarferierna 

lampliga uppgifter.

OBS.! Lårjungarna goras uppmårksamma på de mojligheter, lårljungebiblioteket numera erbjuder med 
avseende på svensk, tysk och engelsk skønlitteratur, litteraturhistoria, historia, filosofisk pro- 
pedevtik och populåra vetenskapliga arbeten.

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

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

Sandstrom, Natur och arbetsliv i svenska bygder, I o. II. 3,25 och 4,oo.

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

Nystrom, Handelns historia. 1,25.
Geografi. Svensén, Geografiska erovringar. 2,oo.

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

Til! andra ringen.
Modersmålet. Heidenstam, Karolinerna. II.

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

Tyska. Gerståcker, Das sonderbare Dueil (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 kp 
„ Ur Englands samhållsliv, Bonnier.

Vallentin, London, Bonnier.
Shaw, Arms & the Man, utgiven av Zachrisson.
Stevenson, Treasure Island, utgiven av Osterberg.
Teignmouth Shore, Dickens, Belis’ Miniature Serries 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 av Shakespeares dramer i Hagbergs dvers., t. ex. Ham let, En mid- 
sommarnattsdrom, Julius Cæsar, Kopmannen från Venedig. Gleerups forlag, 
håften å 2 kr., innehållande 3 dramer.
Stevenson, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. ed. Urstrbm.
Vachell, Harrow-on-the-Hill, ed. Ageberg.
E. Bjorkman, W. Shakespeare, 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 Roiland, Jean Cristophe i bvers.
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.

Starck, Materien?' struktur. 2,25.
Holm och Friman, Elektricitet och magnetism enligt modern åskådning. 2,w.

Ordning vid forhoren den 7 juni 1924.

Klass. 
ring.

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

Ring III
M

R. Matematik: Viberg 
L. Franska: Svartengr.

R. Kemi: Eliasson 
L. Fysik: Munthe

Modersmålet 
Brieskorn

Ring II
O

R. Kristendom: Steen 
L. Latin: Armini

R. Franska: Svartengr. 
L. Historia: Brieskorn

R. Matematik-. Munthe 
L. Tyska: Lindholm

Ring I
r

R. Matem.: Lundberg 
L. Fysik: Fahlstrom

R. Kristendom: Steen 
L. Tyska: Nilsson

R. Engelska: Reimers 
L. Latin: Rydholm

Kl. 5 g
Historia
Carlsson

Tyska 
Rydstam

Biologi 
Eliasson

Kl. 4 a o Engelska 
Lindholm

Historia 
Armini

Fysik 
Viberg

Kl. 4 b n Tyska 
Rydstam

Modersmålet
Våring

Geografi
Hellmick

Kl. 3
b Historia 

Rydholm
Biologi 
Sjogren

Modersmålet 
Rydstam

Kl. 2
o Tyska 

Nilsson
Matematik 
Hellmick

Geografi 
Sjogren

Kl. 1
n

Tyska 
Reimers

Historia 
Carlsson

Kristendom 
Våring

Samtliga forhor forsiggå i klassrummen. 
Kl. 11,36 f. m. 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 lin den 
som, då intråde sokes, redan uppnått eller som fore kalenderårets utgång uppnår nio 
års ålder, ej heller under vårterminen annan an 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 
provning 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, uppfbrande samt 
anteckning dårom, att han haft naturliga eller vaccinkoppor, dels ock intyg av låkare, 
att han icke lider av sjukdom eller lyte, som gor honom olåmplig for skolarbete eller 
kan menligt inverka på medlårjungar. Har han forut varit i annat allmånt låroverk 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, hogst 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 fbreteelserna, någon formåga att forstå och anvånda karta.

4. Den, som soker intråde i gymnasiets fjårde ring, åger rått till befrielse från 
provning i ett eller två låroåmnen, motsvarande den rått till befrielse från viss del av 
undervisningen, som enl. § 8 tillkommer lårjunge å gymnasiet; skolande lårjunge, som 
onskar begagna sig av sådan rått, vid intrådet ådagalågga, att han i de låroåmnen, i 
vilka han onskar befrielse från provning, åger for flyttning till tredje ringen erforderliga 
kunskaper.
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b) Borival av åmnen i gymnasiets 3:dje och. 4:de ringar.

§ 8.
1. Lårjunge, som blivit flyttad till gymnasiets tredje ring, åger efter av målsman 

hos rektor gjord skriftlig anmålan, rått att vid låsårets bor jan") 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.

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 vederbbrande lårare folja undervisningen i de delar av åmnet, vilka han behover 
inhåmta for att kunna tillgodogbra 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 prbvning visa sig åga hårfor erforderliga kunskaper.

Vid tillåmpning av ovanstående beståmmelser bor med avseende på den verkan, 
bortval av åmne kan komma att utova på blivande flyttning och studentexamen, 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 tillhbr, dock med skyldighet for 
honom att i varje fail deltaga i modersmålsprovet;

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

d) lårjunge, som erhållit minst vitsordet Godkånd for den svenska uppsåtsen och 
två andra skriftliga prov, åger att undergå muntlig prbvning; dock att lårjunge å real
gymnasiet, som varken i matematik eller i fysik avlagt godkånt skriftligt prov, ej må 
åga undergå dylik prbvning, såvida icke två tredjedelar av de lårare, som under sista 
terminen undervisat honom i de till den muntliga prøvningen hbrande åmnen, anse 
sådant bbra honom medgivas;

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

f) i den muntliga provningen år lårjunge skyldig att underkasta sig forhor i 
kristendom och modersmålet samt i minst åtta av ovriga låroåmnen eller i sju av dessa,

*) 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.
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såvida i detta senare fail de två återstående låroåmnena å timplanen tillsammans ej upp
taga mer an sex veckotimmar.

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



Hogre allmånna låroverkets
i Vånersborg

nya gymnastikbyggnad

VÅNERSBORG 1923
VÅNERSBORGS BOKTRYCKERI (FRITZ BERG)



Låroverkets nya gymnastikbyggnad.

Den 5 januari 1917 nedbrann låroverkets gamla gymnastikbyggnad till grunden. 
I nårmare 50 år hade den då tjånat sitt åndamål. Den uppfbrdes nåmligen år 1872. 
Visserligen fyllde den ej en nyare tids alla fordringar på en gymnastiklokal, men den 
var dock ånnu fullt anvåndbar och någon fråga om dess ombyggnad hade nog ej på 
lange blivit våckt, om ej branden kommit emellan och nbdvåndiggjort en sådan.

Omedelbart efter branden avlåt rektor en skrivelse till stadsfullmåktige med an- 
hållan om vidtagandet av åtgårder for gymnastiklokalens återuppbyggande. Under åren 
1917 och 1918 utarbetades åven genom dråtselkammarens forsorg åtskilliga forslag till 
nybyggnad, men intet av dessa forslag ansågs låmpligt att foras vidare. Orsaken hår- 
till torde nog fornåmligast vara att sbka i att tiden ansågs ogynnsam for startandet av 
ett omfattande nybyggnadsarbete. De svåra forhållanden, som rådde under slutet av 
och nårmast efter vårldskriget, gjorde alla beråkningar vanskliga och de hbga material- 
priserna och arbetslonerna verkade avskråckande på lusten att inlåta sig på byggnads- 
foretag. Allt detta gjorde att frågan fick vila till år 1920, då arbetet med att fora den 
framåt åter upptogs.

Sedan under borjan av detta år åtskilliga forslag uppgjorts och granskats av dråt- 
selkammaren men på grund av kostnadsskål måst forkastas, uppdrogs åt stadsingeniør 
J. Hallmén att utarbeta ett nytt forslag. Detta, som åven upptog vaktmåstarebostad, 
var fårdigt i borjan av mårs 1920 och hånskbts då till låroverkets kollegium i och for 
yttrande. Sådant avgavs den 9 i samma månad och innebar i stort sett ett godkån- 
nande av forslaget med framhållande av några smårre onskemål. Forslaget underståll- 
des dårefter underhånd gymnastikinspektoren, professor Sellén, vilken anmårkte på av- 
saknaden av dusch- och materielrum. Nytt forslag utarbetades, upptagande materielrum 
men ej duschrum. Som orsak till att sådant -ej upptogs anforde dråtselkammaren, att 
den ansåg, att en forcerad dusch skulle under den kalia årstiden kunna medfora hygie- 
niska vådor for skolungdomen. Kollegiet, som den 8 juni yttrade sig om forslaget, 
kunde ej dela riktigheten av dråtselkammarens uppfattning om vådorna av dusch for 
skolungdomen utan ville tvårtom gora ett beståmt uttalande till fbrmån for inråttandet 
av ett duschrum; i ovrigt beslot kollegiet godkånna det framlagda forslaget. Dråtsel
kammaren ansåg sig dock icke kunna tillmotesgå bnskemålet betråffande duschrum i 
annat avseende ån att utrymme bereddes for att i en framtid eventuelt mbjliggbra info- 
randet av dusch. Forslaget oversåndes till Kungl. Skolbverstyrelsen, varefter det gick 
till Kungl. Byggnadsstyrelsen, som framstållde en del mindre anrnårkningar och remitte
rade årendet. Forslaget omarbetades av dråtselkammaren med hånsyn till de av bygg
nadsstyrelsen framstållda anmårkningarna, varefter huvudritningar och fullståndigt kost- 
nadsforslag utarbetades. Detta senare slutade nu på en summa av 218,000 kr. For
slaget understålides ånyo kollegiet, som den 7 juni 1921 beslot att for sin del godkånna 
detsamma. Dårefter återgick det till byggnadsstyrelsen, varifrån det den 29 nov. 1921 
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återkom med faststållelse. Sedan kunde arendet åntligen gå till stadsfullmåktige for 
avgorande. Dessforinnan underkastades dock kostnadsberåkningarna en omarbetning 
med hånsyn till det prisfall å arbetsmarknaden, som intrått efter forslagets utarbetande. 
Man ansåg sig dårvid kunna gora en minskning med 20 % å de ursprungliga beråk- 
ningarne, på grund varav kostnadsforslaget alltså skulle sluta på en summa av 174,400 
kr. Till forfogande fanns 27,500 kr. utgorande fonderade brandstodsmedel for den ned- 
brunna gymnastiklokalen jåmte inredning, och återstod alltså ett belopp av 146,900 
kr. att fylla genom anslag.

Vid sammantråde den 13 juni 1922 besloto stadsfullmåktige
att bevilja ett anslag av 150,000 kr. for att tillsammans med fonderade brandstods

medel av 27,500 kr. utgå for uppforande av ny gymnastikbyggnad for låroverkets råkning, 
att de anslagna medlen skulle tåckas genom lån på lång tid, samt 
att arbetet med byggnadens uppforande snarast mojligt skulle påbbrjas.
Arbetet utbjods å entreprenad och som entreprenør for sjålva byggnadsarbetet 

antogs byggnadsfirman Broderna Lindgren, Vånersborg, vårs anbud slutade å 122,000 
kr. Dessutom avslutades foljande entreprenadkontrakt:

1) Med Lundviks mekaniska verkstad om utforande av vårme- och ventilations- 
anlåggningar for 8,000 kr.

2) Med samma firma om utforande av sanitetsanlåggningar for 5,700 kr.
3) Med A. E. G., Goteborg, om utforande av den elektriska installationen for 590 kr.
4) Med A.-BoL Svensk gymnastikmateriel, Hultsfred, om inredning av gymnastik

salen for 12,213 kr.
5) Med sriickerifirman Broderna Svensson om inredning i avklådningsrummen och 

korridoren samt å låktaren med bånkar, hångare, klåd- och skoskåp for 2,865 kr.
6) Med Broderna Lindgren om uppforande dels av redskapsskjul å gården for 

1,300 kr. samt dels av mur med jårnport åt Drottninggatan for 800 kr.
Erforderliga målningsarbeten hava utforts av Broderna Danielsson.
I aug. 1922 påbbrjades grundlåggningsarbetena, i dec. samma år var byggnaden 

under tak, och den 29 okt. 1923 var gymnastiksalen fårdig att tagas i bruk.

Beskrivning av byggnaden.
Den nya byggnaden, som utgores av en huvudbyggnad med en mot våster ut- 

skjutande flygel, år belågen dels å den gamla gymnastikbyggnadens tomt utmed Oster- 
gatan, dels å den gamla skolgården och dels å den f. d. Lindbergska tomten. Den år 
uppford av tegelsten och på utsidan behandlad med puts. Grunden och sockeln åro 
av betong med beklådnad å synliga delar med granit. Takkonstruktionen år av trå och 
taken åro tåckta av galvaniserad jårnplåt. Byggnaden uppvårmes med lågtrycksånga, 
alstrad i en i kållarvåningen belågen lågtryckspanna.

Huvudbyggnaden inrymmer gymnastiksal jåmte redskapsrum och rum for gym- 
nastiklåraren. Ovanfor dessa senare rum finnes en rymlig låktare, till vilken uppgång 
finnes från en mindre forstuga med utgång åt Ostergatan.

Gymnastiksalen år 24 mtr lång, 11,5 mtr bred och 6,s mtr hbg. Våggarna och 
taket åro oljemålade. Golvet år av kvistfritt furu och indrånkt med “metallic liquide".

Inredningen, vartill forslag och ritning uppgjorts av Major J. G. Thulin, består av
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60 fack ribbstol, 2,93 cm. hog,
3 bommar att hissas mot taket med motvikt i båda åndar,
3 bommar att hissas mot vågg med motvikt i en ånda,
6 dubbelbommar att hissas mot vågg med motvikt i en ånda,
1 bomstolpe att skjutas mot vågg å skena i taket,
2 dubbeltrummor i golvet med luckor,
4 bomstolpar att fållas ned i golvet,
4 treradiga lodstegar att dragas mot vågg,
8 lejdare,
4 enkla båglinor,
2 dubbla avmatarstegar,
8 avmatarlinor,
16 lodlinor,
10 golingar,
1 håst, låderklådd (storre),
1 „ „ (mindre),
1 bock, „ (storre),
2 bockar, skinnklådda (mindre),
2 plintar med låderklådsel,
2 hoppståll med korgbollståll,
10 långbånkar, 3,71 m., 
8 bomsadlar.

I redskapsrummet finnes ett ståli for floretter samt ett storre och två mindre skåp 
for fåktmasker.

Den åt gården belågna flygelbyggnaden år uppford i två våningar, varjåmte 
grunden år utgråvd for kållarlokaler. 1 kållarvåningen finnes ångpannerum jåmte kolbod 
samt vedbod, tvåttrum och matvarukållare, de tre senare tillhorande vaktmåstarebosta- 
den. I bottenvåningen finnes en korridor samt två storre och ett mindre avklådnings- 
rum. I de storre avklådningsrummen inrymmes 46 skoskåp med sammanlagt 552 sko- 
fack samt bånkar med klådhångare. I det mindre avklådningsrummet och korridoren 
finnes tillsammans 90 klådskåp.

I ovre våningen finnes vaktmåstarebostad, som f. n. och tilis låroverket kan 
komma att behova ett av rummen består av tre rum och kok, samt frukostrum, avsett 
for sådana lårjungar, som ej hava sitt hem i staden. Dessutom finnes ett disponibelt 
utrymme, 11 m. långt och 4,5 m. brett, for framtida behov. Utanfor våstra gaveln av 
flygelbyggnaden finnes en mindre tillbyggnad, inrymmande toilettanordningar for skolans 
lårjungar. Gården framfor gymnastikbyggnaden år å de fria delarna åt Ostergatan och 
Drottninggatan omgårdad med en betongmur med en port av jårn åt Drottninggatan. 
A gården finnes en mindre byggnad, 6,+ m. lång och 2,5 m. bred, avsedd till forvaring 
av lek- och idrottsmateriel samt av redskap och materiel for stådning och renhållning. 
Dessutom finnes utmed muren åt Ostergatan ett velocipedstall for lårjungarnas råkning.

Vånersborg i oktober 1923.

HJALMAR ELFMAN, 
Gymnastiklarare.
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ENA OMKLÆDNINGSRUMMET.

FRUKOSTRUMMET.
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PLAN AV KÅLL AR VÅNINGEN.
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PLAN AV 1:STA VÅNINGEN
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PLAN AV 2:DRA VÅNINGEN


