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Deutsche und englische ImperativnamerA
Von Thorvald Forssner.

nter Imperativnamen versteht man solche Namen, die aus einer 
syntaktischen Verbindung mit einem Imperativ entstanden sind, 
und die zunachst durch die bekannten Namen Fiirchtegolt und 
Shakespeare exemplifiziert werden mogen.

Hinsichtlich der Stellung des Imperativs in der Zusammensetzung kdnnen 
die Imperativnamen in folgende Hauptklassen geteilt werden:

I. Mit Voranstellung des Imperativs, die weitaus hanligste Zusam- 
menstellung: Dankegott, Habedank, Lebwohl — Hatewrong, Makepiece, 
Shakespeare.

II. Mit Nachstellung des Imperativs: Fursimdan (15. Jh.) ’ztinde das 
Feuer an’, mhd Huntschint ’schinde den Hund’, Manvertriep ’vertreibe 
den Mann’2, Videlstoss ’streich die Fiedel’ (Adelung), Wollebe ’lebe wohl’ 
— Hornblow ’blow the horn’.

Hinsichtlich der Redeteile, die mit dem Imperativ syntaktisch verbun
den sind, konnen diese Namen folgendermassen klassifiziert werden:

1 . Zusammensetzungen aus einem Imperativ + substantivischem 
Objekt (mit oder ohne Artikel): Haberecht, Hassesang, Hau(en)hut ’hau 
den Hut’, PIebe(n)streit, Schvoingenschlagel ’schwinge den Schlegel’ usw. 
In den englischen Namen fehit meistens der bestimmte Artikel, z. B. 
Cashman ’catch the man’, Draws-word, Turnbull ’turn the bull’, Wag- 
slafl ’wag the staff’; bisweilen trifft man ihn jedoch, wie z. B. im me 
Girdelheveode ( < me girde ’schlagen’ + veoodp auch in den anglonor- 
mannischen Imperativnamen, die in den me Urkunden zahlreich sind, 
begegnet der Artikel bisrveilen, z. B. Metlefrein, Passelewe 'passe l’eau’ 
(vgl. auch frz BoileauP. Das Objekt kann auch ein rtickbezugliches Fiir- 
wort sein, und zwar am haufigsten in Verbindung mit einem Umstands- 
wort: Besserdich, Hebedich (Familienname in einem Roman v. R. H. 
Bartsch), Merkswohl; vgl. auch das Appellativum Stelldichein. Im Eng
lischen scheinen Familiennamen dieser Bildungsart kaum vorzukommen, 
wiihrend unter den imperativisch gebildeten Hauptwortern Formen wie 
pick-me-up, reach-me-don:n nicht selten sind; vereinzelt kommen auch 
Beispiele ohne Umstandswort vor, wie die Pflanzennamen kiss-me und 
love-me^

1 Abkurzungen: ae == altenglisch me = mittelenglisch
afrz = altlranzosisch 
ahd = althochdeutsch 
frz = franzOsisch

mhd = mittelhochdeutsch 
mnd = mittelniederdeutsch 
ne = neuenglisch

2 Vgl. das noch gebrauchliche Appellativum Z.eitvertreib.
3 Nach Jespersen (A Modern English Grammar II S. 223) haben die jetzt im 

Englischen vorkommenden imperativischen Hauptworter keinen Artikel vor dem Objekt; 
vgl. jedoch burn-the-mnH (schottische Bezeichnung ftir einen Schmied), jump-the- 
bullock ’ein Spiel', kill-the-beggar 'Whisky', prick-the-clotit 'Schneider' usw.

4 Siehe Uhrstrom, Pickpocket, Turnkey, Wrap-rascal and Similar Formations 
in English (S.5).
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2 . Zusammensetzungen aus einem Imperativ Proposition und 
Hauptwort: Bleibinihaus, Fleuginitans, Haltanderheide, Springinklec, 
Spr in gin s gut, Springsfeid — me Gointhe^ynd, Got(o)bed, me Goto- 
kirke, Waddilove ’wade in love’ (me Waddeinlove).

3 . Zusammensetzungen aus einem Imperativ -J- Eigenschaftswort 
oder hftufiger Umstandswort: Bleibtreu, Gr eifait, Kehrein, Kehruth ’kehre 
aus’, Leb'wohl, Leberecht — Ealmell (frz Mangebieii), Golightly, Rush
old, Standfast, me Wendut 'go out’ usw.

4 . Zusammensetzungen aus einem Imperativ Infinitiv: Lasslebeu, 
Lalhwesen ’lass sein’ (ahd wesan, mhd wesen ’sein’).

Uberdies kommen vereinzelte Abweichungen vor, wie Kreuawendedich.
Personennamen dieser Art kommen naturgemOss nicht in den altesten 

Schichten der germanischen Namengebung vor, sondern tauchen erst um 
die Wende des 12. Jahrhunderts auf, und zwar zunachst als Beinamen 
oder Geschlechts- und Familiennamen1. Fruher waren die LebensverhOlt- 
nisse so einfach, die Bevolkerung so verhitltnismassig dunn, dass ein Na- 
me zur Bezeichnung einer Person im allgemeinen geniigte2. Aber mit 
der wachsenden Bedeutung und Grosse der Stadte, mit dem lebhaft^ren 
Handelsverkehr, der insbesondere durch die Kreuzztige entstand3, machte 
sich eine genauere Unterscheidung der mit einander verkehrenden Per
sonen unumganglich. Die Doppelnamen kamen in Deutschland zuerst in 
den sild- und westdeutschen Stadten im 12. Jahrhundert auF, auf dem 
Lande und in Mittel- und Norddeutschland erst im 13. und 14. Jahrhun
dert5. Die Bewegung ging vielleicht von Italien aus, wo es schon im 9. 
Jahrhundert erbliche Familiennamen gab. Zu diesen schon im 12. Jahr-

1 Spater wurden einzelne Imperativnamen auch als Taufnamen verwendet, wie 
noch Fflrchtegott, Kreuzv:eiidedich (einem Kinde gegeben, wenn schon mehrere yor ihm 
gestorben waren), Leberecht und Traugott.

2 Bisweilen findet man jedoch, dass auch in altester Zeit unterscheidende Zusatze 
beigelegt wurden, wie z. B. bereits bei den Goten Merila bbkareis (Schreiber), Gudilub 
diakon usw.

3 In England trug auch die Normannische Eroberung mit ihrer Union zwischen 
England und der Normandie zu einem wachsenden Aussenhandel bei. Die verstarkte 
Macht des Konigs måssigte auch die feudalen Empdrungen und gewahrte Geschafts- 
leuten eine Sicherheit, die zu jener Zeit auf dem Festlande unbekannt war. Hieriiber 
sagt „The Anglo-Saxon Chronicle" (1087): „Among other things is not to be forgotten 
the good peace that William the Conqueror made in the land. It was such that a 
man might go over the kingdom unhurt with his bosom full of gold.” Und dasselbe 
bezeugt der KrOnikor in „Gesta Willelmi11 149: „Portus et quælibet itinera negotia- 
toribus patere, et nullam injuriam fieri jussit.”

4 In England finden wir freilich schon im Ae einige Ansatze zu Doppelnamig- 
keit, aber erst nach der Eroberung treten durch anglonormannischen Emfluss wirkliche 
Geschlechts- oder Familiennamen auf.

5 Die Leibeigenen entbehren der Zunamen in manchen G egenden von Deutsch
land bis ins 16. Jh.; auch in mancher abgelegenen Gebirgsgegend mag es im Anfang 
unseres Jahrhunderts ahnlich gewesen sein, wie es Peter Rosegger in seinen „Schriften 
des Waldschulmeisters” von dem Gebirgsdorfe Winkelsteg berichten låsst: Von 
Geschlechtsnamen wissen schon gar die wenigsten etwas. Viele mOgen den åhren 
wohl gar verloren, vergessen, andere einen solehen nie gehabt haben. Die Leute 
gebrauchen eine eigene Form, ihre Abstammung und Zugehorigkeit zu bestimmen. 
Beim Hansl-Toni-Sepp 1 Das ist ein Hausname, und es ist damit angezeigt, dass 
der Besitzer des Hauses Sepp heisst, dessen Vater aber Toni und dessen Vater 
Hansi genannt worden ist. — Die Kathi-Hani-Waba-Mirz-Margaret! Da ist die Kathie 
die Ur-Urgrossmutter der Margaret.”
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Almquist och, Andersson, Zoologi for gymnasiet (II—IV). 
Forsell-Skårman, Larobok i botanik for gymnasiet (I, III, IV). 
Krok och Almqvist, Svensk Flora (3—6).
* Lindman, Svensk Fanerogamflora (I—IV).

KEMI: Abenius, Kort larobok i kemi (5, 6).
Abenius, Larobok i oorganisk kemi (I—IV).
Johansson, Larobok i geologi (5).

TECKNING och V ALSKRIVNING: P. Henriques, Larobok i geometrisk 
ritning.

*Æ Johansson, Perspektivlåra.
F. Holmqvist, Skrivkurser.

SÅNG och MUSIK: Olof Holmberg, Skolsång I; Ny normalsångbok I 
och II; Svenska skolkvartetten I och II; Lundh, ovningar i prima- 
vistasång. Gerniers och Czernys etyder. Clementis, Kuhlaus och 
Mozarts sonatiner. Henri Hertz, Tonleiter.

J. Ombyte av larobocker.

Vid Idsårets bor jan infordes med Kungl. Skoldverstyrelsens medgi- 
vande:

C. Vineli, Euklides’ fyra forstå bocker som larobok i 4. klassen, var- 
efter den successivt kommer att inforas i f bl j ånde klasser.

Vid vårterminens bbrjan 1922 infordes med Kungl. Skolbverstyrel- 
sens medgivande:

W. Ekedahl, Anteckningar i Svensk statskunskap (3. uppl. 1921) i 
IV ringen.

Utgående larobocker aro:
Lindman, Euklides’ fyra forstå bocker från och med hbstterminens 

bbrjan 1921 i 4. klassen, varefter den successivt utgår ur fbl- 
jande klasser.

Hbjer, Svenskt samhållsskick, från och med vårterminens bbrjan 
1922 i IV ringen.

Efter forslag av vederbbrande klasskonferens har Kungl. Skolbver- 
styrelsen enligt protokoll av den 11 mårs 1922 funnit skål medgiva att 
från och med nåsta låsårs bbrjan

Erik Falk, Larobok i forntidens och medeltidens allmånna historia 
for gymnasiet infbres som larobok i I ringen i stållet for S. J. Boéthius, 
kulturhistorisk oversikt av forntidens och medeltidens allmånna histo
ria for gymnasiets forstå ring, vilken larobok alltså från och med nåsta 
låsår utgår.
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S.
Larokurser.

A. Realskolan.

Klass I a och b.

KRISTENDOM (3 t.). Valda berattelser ur Gamla Testamentet. 
Lårdomar ur den kristna tros- och sedelåran i anslutning till forstå tros
artikeln och forstå huvudstycket. Bibellåsning. Valda psalmer. (Fa
gerlind avd. a, Falk avd. b).

MODERSMÅLET (5 t.). Innanlåsning med muntlig reproduktion 
av det låsta. Sagoberåttande. Grammatik: forstå klassens kurs i Reb- 
bes lårobok. Satsanalys: subjekt, predikat, objekt, attribut. Råttskriv- 
ningslåra: å-, å- och j-ljuden. En råttskrivningsovning varje vecka. 
(Fagerlind avd. a, Pahlberg avd. b).

TYSKA (6 t.). Låroboken: 1 :a klassens kurs. Grammatik: sub- 
stantivens och adjektivens vanliga bdjningssått, råkneord, de viktigaste 
pronomina, indikativ av de temporala hjålpverben samt av de svaga 
verben i aktiv. Talovningar och andra tillåmpningsovningar. (Fager
lind avd. a, Pahlberg avd. b).

HISTORIA (2 t.). Fåderneslandets historia intill 1319. Låsning 
ur Nordens guda- och hjåltesaga. (Fahlander avd. a, Soderberg avd. b).

GEOGRAFI (2 t.). oversikt 'av vårldsdelarne och våridshaven. 
Upplysningar om jordens form och rørelser. Sveriges, Norges och Dan
marks fysiska och politiska geografi. (Zeilon avd. a, Soderberg avd. b).

MATEMATIK (4t.). Låroboken §§ 1—35. Huvudråkning. Prov- 
råkningar. (Malmkvist avd. a, Falk avd. b).

BIOLOGI (2 t.). Månniskokroppen. Undersbkning av någi4 le
vande våxter. Exkursioner. (Fahlander).

Klass 2 a och b.

KRISTENDOM (3 t.). Valda berattelser ur Nya Testamentet intill 
tiden for det stora bespisningsundret. Lårdomar ur den kristna tros- 
och sedelåran i anslutning till andra trosartikeln och Herrens bon. Bibel
låsning. Valda psalmer. (Soderberg).

MODERSMÅLET (5 t.). Innanlåsning. Grammatik enl. Rebbe, 
satsanalys. Enkla reproduktionsbvningar, i allmånhet muntliga, någon 
gång skriftliga. Framsågning av valda poetiska stycken. Återgivande 
av sagoi’ och berattelser. Råttskrivningsovningar. (Ldwing avd. a, No
rén avd. b).
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TYSKA (6 t.). Låroboken c:a 40 sidor, delvis utantill. Substan- 
tivens och adjektivens deklinationer och adjektivens komparation, råkne- 
ord, pronomina, svaga och starka verb, modala hjålpverb, propositioner. 
Talovningar och andra tillåmpningsovningar. (Lo wing avd. a, Nilsson 
avd. b).

HISTORIA (3 t.). Faderneslandets historia 1319—1611 jåmte hu- 
vuddragen av de skandinaviska grannlåndernas historia under samma tid. 
Beråttelser ur Greklands och Roms saga och historia. (Danell avd. a, 
Wahlberg avd. b).

GEOGRAFI (2 t.). Europas geografi fortsatt till Frankrike. (Da
nell avd. a, Wahlberg avd. b).

MATEMATIK (5 t.) Låroboken §§ 38—73, av §§ 74, 75 och 77 
—79 exempel på multiplikation samt yt- och rymdmått; huvudråkning. 
(Ekstrom avd. a, Malmkvist avd. b).

BIOLOGI (2 t.). Dåggdjuren. Några våxttyper. Undervisning i 
vaxters insamling och preparering. Exkursioner. (Fahlander).

Klass 3 a och b.

KRISTENDOM (3 t.).- Valda beråttelser ur Nya Testamentet fr. 
o. m. tiden for det stora bespisningsundret. Lårdomar ur den kristna 
tros- och sedelåran i anslutning till 3:dje trosartikeln. samt instiftelseor- 
den till dopet och nattvarden. Valda psalmer. Kyrkoåret. (Soderberg).

MODERSMÅLET (6 t.). Innanlåsning ur Celander-Oterdahl »Saga 
och Sanning» III. Framsågning av korta diktér. Muntliga och skrift
liga reproduktionsovningar. Form-, sats- och interpunktionslåran. Sats- 
analys och satsbildningsovningar. Råttskrivnings- och interpunktionsbv- 
ningar. Några uppsatser. (Ernolv avd. a, Zeilon avd. b).

TYSKA (6 t.). Heumans elementarbok avslutad. Rodhes lårobok 
påborjad. Formlåran utfbrligare genomgången och repeterad. Av syn- 
taxen §§ 55, 59, 98, 100, 101, 102. Muntliga och skriftliga ovningar. 
Talovningar. (Ernolv avd. a, Zeilon avd. b).

HISTORIA (3 t.). Faderneslandets historia 1611—1718 jåmte hu- 
vuddragen av Danmarks och Norges historia under samma tid. Allmån 
historia: forntiden. (Wahlberg avd. a, Danell avd. b).

GEOGRAFI (2 t.). Europas geografi avslutad jåmte en samman- 
fattande oversikt av densamma. (Wahlberg avd. a., Danell avd. b).

MATEMATIK (5 t.). Asperén—Damms lårobok §§ 74, 76—80, 84, 
87—101, 103—108, 115—117, 119. Inledning till geometrin enligt Hed- 
strom. Huvudråkning. Provråkningar. (Malmkvist avd. a, Falk 
avd. bl.
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BIOLOGI (2 L). Fåglar, kråldjur, groddjur och fiskar. Frovåx- 
ternas yttre organ, sexualsystemet. Exkursioner. (Fahlander).

Klass 4 a och h-

KRISTENDOM (2 t.). Israels historia jåmte belysande meddelan- 
den ur den allmånna religionshistorien. Oversiktlig framstållning av in- 
nehållet i l:sta huvudstycket och l:sta trosartikeln. Bibellåsning: val- 
da delar av Gamla Testamentet. Psalmer. (Soderberg avd. a, Arbman 
avd. b).

MODERSMÅLET (4 t.). Cederschiolds låsebok I. Fånrik Ståls 
Sågner. Julkvållen. Forklaring av och redogbrelse for det låsta jåmte 
nodiga upplysningar ur verslåran. Framsågning av stycken i bunden 
form. Satsanalys, interpunktions- och råttskrivningsovningar. Var tred
je vecka en reproduktion eller en uppsats over låttare åmnen efter låra
rens anvisning med avseende på behandlingen, varav fyra utforda på 
lårorummet. (Nilsson avd. a, Pahlberg avd. b).

TYSKA (4 t.). Rodhes låsebok st. 70—100. Grammatik: Adver
bialet, infinitiv, konjunktiv och particip i anslutning till texten; repeti
tion av formlåran. Talovningar. En skrivning var tredje vecka, varav 
4 på lårorummet. (Nilsson avd. a, Pahlberg avd. b).

ENGELSKA (5 t.). Elfstrands elementarbok c:a 50 stycken jåm
te motsvarande bvningsstycken. Det viktigaste av formlåran enligt Elf
strands kortfattade grammatik. (Nilsson avd. a, Borgman avd. b).

HISTORIA (3 t.). Fåderneslandets historia 1718—1809 jåmte hu- 
vuddragen av de skandinaviska grannlåndernas historia under samma tid. 
Allmån historia: Medeltiden och tiden 1500—1648. (Soderberg avd. a, 
Wahlberg avd. b).

GEOGRAFI (2 t.). Asien och Australien; årskursen repeterad. 
(Danell avd. a, Wahlberg avd. b).

MATEMATIK (5 t.). Geometri: Prop. 1—34 i Euklides forstå 
bok jåmte några enkla problem. Aritmetik: foregående klassers arit
metiska kurser repeterade och utvidgade; sifferekvationer av forstå gra
den jåmte låttare problem (§§ 122—132 i Asperéns larobok). (Nord
strom avd. a, Ekstrom avd. b).

BIOLOGI (1 t.). Ryggradslosa dj ur. Undersokning av levande 
våxter. Exkursioner. (Fahlander).

FYSIK (2 t.). Kroppars egenskaper i olika aggregationstillstånd. 
Det allmånnaste av vårmelåran. Frivilliga laborationsovningar. (Malm
kvist avd. a, Ekstrom avd. b).

LABORATIONS6VNINGARNA. De frivilliga laborationsovningar- 
na i fysik for 4 klassen hava omfattat: måtningar; beståmmande av talet 
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pi; fjådervågen; beståmmande av spec. vikt for fasta kroppar, våtskor 
och luft; prbvningar av håvstångslagen; tyngdpunktsbeståmningar; hojd- 
bestamning med barometer; termometern ; vaderleksiakttagelser under en 
månad; bestamning av småltpunkt for stearin och kokpunkt for sprit 
m. m.

Klass 5 a och b.

KRISTENDOM (2 t.). Framstallning av Jesu liv och verksamhet 
samt av N. T:s skrifter med avseende på forfattare, innehåll och syfte. 
Oversiktlig framstallning av 2:a och 3:e trosartiklarna samt av 3:dje, 
4:de och 5:te huvudstyckena. Bibellåsning. Valda psalmer. (Soder- 
berg).

MODERSMÅLET (3 t.). Formlåran och allmånna satslåran repe- 
terade. Råttstavnings- och interpunktionsprov samt satsanalys. Lås
ning av Tegnér, Fritiofs saga, Runeberg, Julkvållen, Cederschibld, Svensk 
låsebok II, Snoilsky, Svenska bilder. Upplysningar ur verslåran. Dis- 
positionsbvningar. Foredrag. Deklamation. Var tredje vecka en upp- 
sats, dårav fem på lårorummet. (Folmer avd. a, Lbwing avd. b).

TYSKA (4 t.). Rodhes låsebok avslutad. Grammatik: Formlåran 
repeterad. Av syntaxen kasuslåran och verbet. Muntliga och skrift
liga bvningar. Var tredje vecka en bversåttning eller reproduktion, dår
av fem på lårorummet. (Ernolv avd. a, Lbwing avd. b).

ENGELSKA (5 t.). Elfstrands elementarbok avslutad. Jespersen- 
Rodhe, 80 sid. Grammatik: Formlåran repeterad. Delar av syntaxen i 
anslutning till texten. Muntliga och skriftliga bvningar. Talbvningar. 
(Ernolv avd. a, Fagerlind avd. b).

FRANSKA (frivilligt åmne) (3 t.). Bbdtker och Host, Lårobok i 
franska, sid. 1—50. (Nilsson).

HISTORIA (3 t.). Fåderneslandets historia från 1809 till nårva- 
rande tid jåmte huvuddragen av de skandinaviska grannlåndernas histo
ria under samma tid; kortfattad repetition av svenska forntidens och 
medeltidens historia. Allmånna historien från 1648 till nårvarande tid. 
(Danell avd. a, Wahlberg avd. b).

GEOGRAFI (2 t.). Australien och Amerika; årskursen repeterad. 
(Danell avd. a, Wahlberg avd. b).

MATEMATIK (4 t.). Asperén-Damms lårobok §§ 130, 132—134, 
136—146. Geometri: Eukl. I: prop. 35—48 ; Eukl. III: prop. 1—34 ; 
Eukl. IV: prop. 1—9 samt 15. ovningsexempel. Provråkningar. (Fah- 
lander avd. a, Malmkvist avd. b).

BIOLOGI (2 t.). Repetition av ryggradsdjuren. Viktigare våxt- 
familjer. Typer for kryptogamerna. Exkursioner. (Fahlander).
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FYSIK (1 t.). Magnetism och elektricitet. (Falk).

KEMI (geologi) (2 t.). De viktigaste foreteelserna tillhorande den 
oorganiska kemin; det allmånnaste av geologien. Frivilliga laborations- 
ovningar. Geologisk exkursion. (Romanus avd. a, Malmkvist avd. b).

LABORATIONSdVNINGAR: De frivilliga laborationsbvningarna 
hava omfattat: forsok som visa skillnaden mellan fysisk och kemisk fo
reteelse, skillnaden mellan enkla och sammansatta amnen, forbranning, 
forsok angående de konstanta viktsforhållandena, framstållning och un- 
dersokning av våte, framstållning av oxider, syror, baser och salter en
ligt olika metoder, enklare analytiska forsok, åven kvantitativa (t. ex. 
beståmning av kristallvattenhalten i kopparvitriol), beståmning av van
liga mineral och bergarter.

Klass 6.

KRISTENDOM (2 t.). Bilder ur kyrkans historia. 
risk oversikt. Bibellåsning. (Arbman).

Religionshisto-

MODERSMÅLET (3 t.). Låsning; i Mjbbergs låsebok. Åven an- 
nan litteraturlåsning. Deklamation. Foredrag, ovningar i att uppsåt- 
ta enklare skrivelser av praktisk art. Var trejde vecka en uppsats, dår- 
av fem-på lårorummet. (Wahlberg).

TYSKA (3 t.). Das kalte Herz fr. sid 10—slutet. Voss, Lesebuch, 
omkr. 40 sid. Grammatik, dvning i låsning av tysk stil. Var tredje 
vecka en oversåttning, dårav fem på lårorummet. (Ernolv).

ENGELSKA (4 t.). Jespersen-Rodhes låsebok avslutad. Gram
matik § 88—208. Tillåmpningsovningar. Skriftliga reproduktionsbv- 
ningar eller oversåttningar, sju utarbetade på lårorummet, åtta i hem- 
met. (Pahlberg).

FRANSKA (frivilligt åmne) (2 t.). Bodtker och Host, sid. 41—67. 
Formlåran utlåst och repeterad. (Borgman).

HISTORIA (4 t). Huvuddragen av Sveriges nuvarande statsfbr- 
fattning samt av dess centrala och kommunala forvaltning. Fådernes- 
landets historia: repetition av nyare tiden med sårskild vikt lagd på 
tiden efter 1809. Allmånna historien: repetition av nyare tiden med 
sårskild vikt lagd på tiden efter 1815. (Danell).

GEOGRAFI (2 t.). Oversikt av den allmånna geografien. De vik
tigaste kulturlåndernas och foretrådesvis Sveriges geografi. (Danell).

MATEMATIK (5 t.). Aritmetik och algebra: ekvationer av for
stå graden med en och flera obekanta jåmte problem, huvudsakligen 
håmtade från affårslivet. Begreppen irrationellt tal och kvadratrot. Ge
ometri : repetition av det viktigaste av foregående klassers kurser. Lik- 
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formig avbildning. Planimetriska och stereometriska beråkningsuppgif- 
ter. dvning i enkel bokfbring. (Ekstrom).

BIOLOGI (2 t.). Manniskokroppen. Det viktigaste av hålsolåran; 
i samband dårmed njutningsmedlen och något om bakterierna. Huvud- 
dragen av låran om våxternas inre byggnad, levnadsfbrhållanden och 
livsf oreteelser. (Fahlander).

FYSIK (2 t.). Mekanik. Optik och en kort kurs i astronomi. La- 
borationer. (Falk).

LABORATIONSdVNINGAR: De frivilliga laborationsbvningarna i 
fysik hava omfattat: Ij usets reflexion och bildens lage vid plana speg- 
lar, brytningslagen, Ij usets gang genom en konvex lins och genom ett 
prisma, prøvning av lagen om kraftparallellogrammen.

KEMI (1 t.). Några viktiga kapitel ur org. och tillampad kemi. 
Torrdestillation och fbrbrånning. (Falk).

LABORATIONSdVNINGAR: Vid dessa ha utfbrts fbrsbk med cel- 
lulosa, stårkelse, soekerarter, fettamnen och åggviteåmnen, t. ex. star
kelses bverfbrande till socker och dettas fbrjåsning till alkohol, framstall- 
ning av tvål och såpa o. s. v.

B. Gymnasiet.

Ring I R.

KRISTENDOM (2 t.). Kyrkohistoria: gamla tiden och medelti- 
den. Bibellåsning. (Arbman).

MODERSMÅLET (3 t.). Isl. och fornsv. litt. enl. Steffens bver- 
sikt och i anslutn. till laroboken. — Några sanger i Odyssén (Lagerlbfs 
bvers.) ; Almquist, Kapellet och Ladugårdsarrendet; Strindberg: Hems- 
bborna; några beråttelser av Albert Engstrøm. Foredrag. — 11 upp- 
satser, dårav 5 på lårorummet. (Zeilon).

TYSKA (2 t.). Grammatik §§ 50—81. Das kalte Herz, fr. o. m. 
sid. 10; Voss, Deutches Lesebuch, c:a 40 sid. Ett tema eller en repro- 
duktionsbvning var tredje vecka, dårav sex på lårorummet. (Ernolv).

ENGELSKA (3 t.). Grammatik §§ 93—191. Jespersen-Rodhes 
låsebok sid. 89—160. Muntliga och skriftliga ovningar. En skrivning 
var tredje vecka, varav fem på lårorummet. (Fagerlind).

HISTORIA (3 t.). Kulturhistorisk oversikt av forntidens och me
deltidens svenska historia samt av allmånna historien samma tid. (Wahl
berg) .
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GEOGRAFI (2 t.). oversikt av den allmånna geografien. Ryss- 
lands, Tyska rikets, Storbritanniens, Frankrikes och Italiens geografi. 
(Danell).

MATEMATIK (7 t.). Algebra: repetition och utvidgning av det 
fdrut genomgångna; ekvationer av l:sta graden med en och flera obe- 
kanta jamte problem; ekvationer av 2:dra graden med en obekant jåm- 
te problem; kvadratrotter; imaginara och komplexa tal; reduktion av 
dobbelt irrationella uttryck; rotekvationer; samband mellan rotter och 
koefficienter i en andra grads ekvation; proportionslåra. Geometri: 
Euklides: bockerna 1 och 3 repeterade, 4:de boken 1—9. Satser om pa- 
rallellogrammers och trianglars ytor, transversalsatsen och likformig- 
hetsfallen. Losning av geometriska och enkla planimetriska uppgifter. 
Var tredje vecka en uppsats, varav sex på lårorummet. (Nordstrom).

BIOLOGI (1 t.). Fanerogamernas viktigaste organ med hånsyn till 
bl. a. viktigare våxtf amil jer; de viktigaste svenska våxtsamhållena. 
(Romanus).

FYSIK (3 t.). Statik; kurs i astronomi. (Liseli).

KEMI (2 t.). Metalloiderna till kol. (Ekstrom).

Ring I L.

KRISTENDOM (2 t.). Lika och gemensamt med I R.

MODERSMÅLET (3 t.). Lika och gemensamt med I R.

TYSKA (2 t.). Lika och gemensamt med I R.

ENGELSKA (2 t.). Grammatik: Syntaxen §§ 88—140. Talbv- 
ningar. Låseboken sid. 90—160. (Pahlberg).

LATIN (6 t.). Tornebladh-Melléns latinska elementarbok styckena 
1—31, 34—36, 40. Pontén, Prosa I, 1. avd., sid. 109—118 ; i samband hår- 
med formlåra efter Tornebladh-Lindroths lårobok. Det nodvåndigaste 
av syntaxen. (Folmer).

HISTORIA (3 t.). Lika och gemensamt med I R.

GEOGRAFI (2 t.). Lika och gemensamt med I R.

MATEMATIK (5 t.). Algebra: repetition och utvidgning av det 
fdrut genomgångna; kvadratrotter. Ekvationer av forstå graden med 
en och flera obekanta jamte problem. Geometri: teorem och konstruk
tioner rorande transversaler och trianglars likformighet. Losning av 
planimetriska och rent geometriska uppgifter. Euklides: bockerna 1 och 
3 repeterade, 4:e boken 1—9. Var tredje vecka en uppsats, varav sju på 
lårorummet. (Falk).
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BIOLOGI (1 t.). Lika och gemensamt med I R.

FYSIK (2 t.). Statik. Astronomi. (Erikson).

Ring 11 R.

KRISTENDOM (2 t.). Kyrkohistoria: Reformationstiden till orto- 
doxins tid. Den kristna vårids- och livsåskådningen, sid. 39—86 i låro
boken. Bibellåsning. (Soderberg).

MODERSMÅLET (2 t.). Låsning av Steffen, Oversikt av Sv. Litt. 
I med anslutning till Steffens litteraturhistoria 1526—1763; Sofokles, 
Kung Oidipus; Runeberg, Kung Fjalar. Danska och norska i Hamme- 
richs låsebok. Deklamation. Foredrag. Dispositionsovningar. Var 
tredje vecka en uppsats, varav sex på lårorummet. (Fagerlind).

TYSKA (2 t.). Peter Moors Fahrt. Grammatik: syntaxen avslu
tad. Var tredje vecka en oversåttning eller reproduktion, dårav sex på 
lårorummet. (Borgman).

ENGELSKA (3 t.). Grammatik: Syntaxen från § 177. Rodhe-Jes- 
persen avslutad; Afzelius-Fuhrken: An English Reader påbbrjad. Kur
sivlåsning, talovningar och skriftliga ovningar. Var tredje vecka en 
skrivning, dårav 4 på lårorummet. (Zeilon).

FRANSKA (4 t.). Bodtker & Hosts lårobok till sid. 70 (Borgman).

HISTORIA (3 t.). Nya tidens historia från 1500 till 1715. Nor
dens historia från 1520 till 1718. (Norén).

GEOGRAFI (1 t.). Sveriges, Forenta Staternas, Kinas och Japans 
geografi. (Danell).

MATEMATIK (6 t.). Ekvationer av andra och hogre grad med en 
och flera obekanta. Avkortad råkning. Rotter, potenser och logarit
mer och i samband dårmed grafisk framstållning. Likformighetslåran 
avslutad. Sammanfattande kurs i planimetri. Trigonometrin påbbrjad. 
En uppsats var tredje vecka, varav sex på lårorummet. (Erikson).

BIOLOGI (2 t.). Månniskans anatomi och fysiologi. Hålsolåra. 
Något om mikroorganismerna. (Romanus).

FYSIK (2 t.). Vårmelåra och meteorologi. Låran om magnetism. 
Frivilliga laborationer. (Erikson).

LABORATIONSdVNINGAR: Vid de frivilliga laborationsbvning- 
arna i fysik ha utfbrts fbljånde forsok: Prbvning av lagen om kraft- 
parallellogrammen. Beståmning av ett stanniolarks tjocklek. Undersbk- 
ning av termometerns fixpunkter. Beståmning av långdutvidgningsko- 
efficienten for måssing. Beståmning av paraffinets småltpuntt och stel- 
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ningspunkt. Temperaturiakttagelser vid naftalins stelning. Bestamning 
av kokpunkten for eter och benzol. Undersbkning av benzolångans maxi- 
mumtryck vid olika temperaturer. Bestamning av måssings specifika 
varme. Bestamning av isens småltvårme och vattnets ångbildningsvår- 
me. Bestamning av vårmets mekaniska ekvivalent.

KEMI (2 t.). Metalloiderna avslutade. Alkalimetallerna samt 
magnesium och kalcium. Laborationsovningar. (Romanus).

LABORATIONSdVNINGARNA i kemi ha omfattat dels organisk 
kemi: fbrsbk med grundamnet kois olika modifikationer, blåsrbrs- 
fbrsbk, fbrsbk med cellulosa, stårkelse, dextrin, olika sockerarter, 
fettåmnen, åggviteåmnen, tvål- och stearinframstållning, fbrsbk over de 
viktigaste enzymernas verkan, fbrsbk med koldioxid och utandningsluft, 
m. m.; dels oorganisk kemi: allmånna fbrsbk, som belysa elektrolytiska 
dissociationsteorien, samt syntetiska och analytiska fbrsbk for att karak- 
tårisera de genomgångna låtta metallerna och deras viktigaste fbrenin- 
gar.

Ring II L.

KRISTENDOM (2 t.). Lika och gemensamt med II R.

MODERSMÅLET (2 t.). Lika och gemensamt med II R.

TYSKA (2 t.). Lika och gemensamt med II R.

ENGELSKA (2 t.). Jespersen-Rodhes låsebok avslutad. Afzelius- 
Fuhrkens låsebok, 50 sidor. Talbvningar. Grammatiken avslutad. (Zei- 
lon).

FRANSKA (4 t.). Lika och gemensamt med R II. Dessutom (1 
t.) Muller och Wigert, elementarkurs.

LATIN (6 t.). Nepos: Pontén II 1, sid. 55—69; Caesar: Pontén 
II 1, sid. 5—19; Ovidius: Pontén I, sid. 92—104; Phaedrus: Pontén 
I, sid. 112—114. Grammatik: Tbrnebladh-Lindroth, syntax §§ 66—106 
och 141—162. Formlåran repeterad. Var fjårde vecka en skriftlig bver- 
såttning från latin tlil svenska, varav 5 på lårorummet. (Folmer).

HISTORIA (3 t.). Lika och gemensamt med R II.

GEOGRAFI (1 t.). Lika och gemensamt med R II.

MATEMATIK (4 t.). Låran om kvadratrbtter avslutad; råkning 
med approximativa varden. Ekvationer av 2:dra graden med en obe- 
kant jåmte problem, imaginåra och komplexa tal, reduktion av dubbelt 
irrationella uttryck, rotekvationer, sambandet mellan rotter och koeffi
cienter i en andra grads ekvation. Proportionslåra och likformighets- 
låra. Enkla planimetriska uppgifter. Var tredje vecka en uppsats, 
varav 6 på lårorummet. (Nordstrom).
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BIOLOGI (2 t.). Några for biologien viktiga kapitel ur organisk 
kemi. Månniskans anatomi och fysiologi. Hålsolåra. Något om mikro- 
organismerna. (Romanus).

FYSIK (1 t.). Vårmelåra. (Nordstrom).

Ring 111 R.

KRISTENDOM (2 t.). Kyrkohistoria: Från pietismen t. o. m. det 
19:de århundradet. Den kristna livs- och vårldsåskådningen s. 1—38; 
87 ff. i låroboken. Bibelkunskap i anslutning till låsning av valda styc- 
ken i Gamla Testamentet. (Arbman).

MODERSMÅLET (3 t.). Låsning i Mjoberg, Svensk litteratur I 
och Steffen, oversikt av Sv. Litteraturen II och III med anslutning till 
Steffens litteraturhistoria 1763—1820. Strindberg, Master Olov. Dansk 
och norsk litteratur, dvning i muntlig framstållning: foredrag, dekla
mation. Var fjårde vecka en uppsats, dårav 4 på larorummet. (Norén).

TYSKA (2t.). Geographische und kulturgeschichtl. Schilderungen. 
Kursiv låsning. Grammatik: syntaxen repeterad. 'Talbvningar. En 
uppsats eller oversåttningsbvning var fjårde vecka, dårav 4 på lårorum- 
met. (Borgman).

ENGELSKA (2 t.). Afzelius-Fuhrkens låsebok avslutad. Sherlock 
Holmes 48 sid. Grammatik: storre delen av syntaxen repeterad. Kur
siv låsning. Talbvningar. En uppsats eller oversåttning var fjårde vec
ka, dårav 6 på larorummet. (Borgman).

FRANSKA (4 t.). Grammatik: §§ 53'—195. Bbdtker och Host ut- 
låst. Edstrbm, Lectures frangaises IL (Borgman).

HISTORIA (3 t.). Nya tidens historia 1715—1848. Nordens hi
storia 1718—1844. (Norén).

FILOSOFISK PROPEDEVTIK (1 t.). Psykologi. (Arbman).

MATEMATIK (6t.). Trigonometri. Aritmetriska och geometriska 
serier. Sammansatt rånta. Stereometri. Analytisk geometri påborjad. 
Var tredje vecka en uppsats, varav 6 på larorummet. (Liseli).

BIOLOGI (2 t.). Jåmfbrande framstållning av djurens organografi 
och embryologi. (Romanus).

FYSIK (4 t.). Vårmelåran avslutad; meteorologi; låran om mag- 
netism och elektricitet. Akustik. Nio uppsatser, varav tre på lårorum
met. Frivilliga laborationsbvningar. (Liseli).

LABORATIONS6VNINGAR. Beståmning av vattnets ångbildnings- 
vårme. Beståmning av vårmets mekaniska ekvivalent. Beståmning av 
inklinationen. Fbrsbk over galvanoplastik. Beståmning av motstånd 
9
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medelst Wheatstones brygga. Kontrollering av en amperemeter medelst 
vattenvoltameter. Provning av Joules lag. Bestamning av elektromotori
ska krafter medelst Dubois-Revmonds kompensationsmetod. Bestamning 
av konstanten for en spegelgalvanometer. Demonstrationer: Teslastrbm- 
mar, elektriska vågor, urladdningar i fbrtunnade gaser.

KEMI (2 t.) . Aluminium och de tunga metallerna. Laborations- 
ovningar. (Romanus).

LABORATIONSdVNINGARNA i kemi ha omfattat typiska reak
tioner for de genomgångna grundåmnena, enklare synteser av typisk art, 
några kvantitativa forsbk.

Ring III L.

KRISTENDOM (2 t.). Lika och gemensamt med III R.

MODERSMÅLET (3 t.). Lika och gemensamt med III R.

Tyska (2 t.). Lika och gemensamt med III R.

ENGELSKA (avd. A 1 t., avd. B 2 t.). Afzelius-Fuhrkens låsebok 
avslutad. Conan Doyle, A Study in Scarlet ung. 50 sid. (avd. B). (Fa
gerlind) .

FRANSKA (4 t). Lika och gemensamt med III R. Avd. B dess- 
utom L’Ami Fritz- (1 t.).

LATIN (6 t.). Caesar: Pontén III, sid. 22—40; Livius: Pon
tén II 2, sid. 3—24; Ovidius: Pontén I, sid. 78—81; Vergilius’ 4:de 
bok: Pontén I, sid. 21—38. Kursiv låsning: omkring 15 sidor i Caesar: 
Pontén II 1. Grammatik: syntaxen fullstandigt genomgången. Var- 
annan vecka en uppsats, dårav sju i skolan. (Folmer).

GREKISKA (7 t.). Mellén—Lundqvist, Grekisk Elementarbok st. 
1—27 jamte skrivning; i anslutning hårtill grammatik efter Lbfstedt—■ 
Silléns larobok. Xenophons Anabasis I och II efter Mellén—Lundqvists 
låsebok. (Lindblom).

HISTORIA (3 t.). Lika och gemensamt med III R.

MATEMATIK (4 t.). Ekvationer av hogre grad med 1 obekant. 
Ekvationer av andra graden med flera obekanta. Sammanfattande kurs 
i planimetri. Rotter, potenser och logaritmer. Kurvkonstruktione>. 
Likformighetslåran avslutad. Trigonometri. Var tredje vecka en upp
sats, varav åtta på lårorummet. (Ekstrbm).

FILOSOFISK PROPEDEVTIK (1 t.). Lika och gemensamt med 
III R.
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FYSIK (2 t.). Vårmelåran avslutad. Meteorologi. Magnetism. 
Elektricitetslåran. (Liseil).

BIOLOGI (2 t.). Lika och gemensamt med III R.

Ring IV R.

KRISTENDOM (2 t.). Kyrkohistoria: Låroboken repeterad. Den 
kristna livs- och varldsåskådningen: repetition i muntlig framstållning. 
(Arbman).

MODERSMÅLET (3 t.). Kort oversikt av upplysningstidens litte
raturhistoria. Låsning av de viktigaste forfattarna efter 1809. Några 
lår jungeforedrag. — Sju uppsatser, varav fyra på lårorummet. (Norén).

TYSKA (2 t.). Heine, Die Harzreise; Sudermann, Frau Sorge. 
Grammatiken repeterad. Kursiv låsning. En stil var fjårde vecka, var
av tre på lårorummet. (Lowing).

ENGELSKA (4 t.). Afzelius-Fuhrkens låsebok avslutad. Rodhe, 
Tales and sketches. Kursiv låsning. Var fjårde vecka en uppsats, dår
av tre på lårorummet. Extemporalier. Talovningar. (Nilsson).

FRANSKA (4 t.). J. Verne, Le tour du monde avslutad; F. Schul- 
thess, Contes et récits de differents auteurs, 3:dje håftet, omkr. 50 sidor. 
Grammatiken avslutad och repeterad. (Lowing).

HISTORIA (3 t.). Nyare tidens allmånna historia från 1848, Nor
dens historia från 1844. Allmån repetition. Det viktigaste av Sveri
ges statskunskap. (Norén).

FILOSOFISK PROPEDEVTIK (1 t.). Psykologien repeterad. 
Logiken. (Arbman).

MATEMATIK (6 t.). Analytisk geometri: ellipsen, hyperbeln och 
parabeln. Funktionslåra och kurvkonstruktioner. Geometrisk problem
losning. Bevis från n till n + 1. Diofantiska ekvationer. Exempel ur 
heltalsteorin. Repetition. Åtta uppsatser, tre i hemmet och fem på låro
rummet. (Erikson).

BIOLOGI (1 t.). Kryptogamlåra. Våxtfysiologi och våxtanatomi. 
Sammanfattande repetition. (Romanus).

FYSIK (3 t.). Optik och dynamik. Sammanfattande repetition. 
Sju uppsatser, dårav två på lårorummet. (Liseil).

KEMI (2 t.). Repetition av hela kursen i kemi. Mineralogi och 
bergartslåra. (Romanus).
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Ring IV L.

KRISTENDOM (2 t.). Lika och gemensamt med IV R.

MODERSMÅLET (3 t.). Lika och gemensamt med IV R.

LATIN (6 t.). Livius i Ponténs urval s. 1—69. Horatius: Oden 
600 vv. Syntaxen repeterad. Kursiv låsning. Varannan vecka en skrift
lig oversattn. från latin till svenska, varav sju på lårorummet. (Lind
blom) .

GREKISKA (7 t.). Mellén—Lundqvist, Grek. låsebok s. 29—65; 
Homerus’ Odyssé VI. Repetition av hela explikationskursen. Gramma
tik: Formlåran avslutad och repeterad; det viktigaste av syntaxen. 
(Lindblom).

TYSKA (2 t.). Lika och gemensamt med IV R.

ENGELSKA (2 t.). An English Reader avslutad. Conan Doyle: 
Memoirs of Sherlock Holmes. Talovningar. (Zeilon).

FRANSKA (4 t.). Lika och gemensamt med IV R. Avd. B dess- 
utom: Chateaubriand, Atala (1 t.).

HISTORIA (3 t.). Lika och gemensamt med IV R.

FILOSOFISK PROPEDEVTIK (1 t.). Lika och gemensamt med 
IV R.

MATEMATIK (5 t.). Serier och rånteråkning. Stereometri. Be
vis från n till n + 1. Diofantiska ekvationer. Kurvkonstruktioner. 
Repetition. Var tredje vecka en matematisk uppsats, dårav fem på lå
rorummet. (N ordstrom).

BIOLOGI (1 t.). Lika och gemensamt med IV R.

FYSIK (2 t.). Akustik och optik. Allmån repetition. (Erikson).

Tilliigy till mom. S.

Assistentundervisning i tyska språket har vid låroverket varit an- 
ordnad under tiden 19 sent.—1 okt. 1921 och meddelats av Oberlehrer 
M. Tamsen. Undervisningen omfattade 4 undervisningstimmar for var
dera av klasserna (resp. klassavdelningarna) 3—6 och 2 undervisnings
timmar for vardera av ringarna I—IV, inalles 36 timmar. Dessutom 
holl Oberlehrer Tamsen å stora samlingssalen tvenne tyska forelåsningar 
for lårjungarne i dessa klasser och ringar samt eleverna i hogsta klas
serna av hårvarande elementarlåroverk for flickor.

Angående assistentundervisningen i fråga skall hår endast fram- 
hållas foljande: . Oberlehrer Tamsen visade sig vara en utmårkt lårare 
som val forstod att anpassa sig efter lårjungarnes utvecklings- och kun- 
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skapsnivå, fånga och kvarhålla deras intresse och uppmårksamhet och 
framlocka acceptabla svar åven ur den trbge och okunnige. I allmånhet 
torde kunna sågas att lårjungarne visade sig kunna tillgodogora sig un
dervisningen på det fråmmande språket, liksom det givetvis ur språk- 
synpunkt var for dem både nyttigt och intressant att komma i personlig 
berøring med en infbdd tysk lårare, åven om — beklagligtvis — denna 
berbring var av allt for kort och tillfållig beskaffenhet.

9. Redogdrelse for undervisning i valskrivning.

Undervisningstid i klassen 1 a 2 timmar och 1 b 2 timmar, i 2 a 
2 timmar och 2 b 2 timmar, i 3 a 1 timme och 3 b 1 timme i veckan.

Vid undervisningen ha i klasserna 1 och 2 anvånts Filip Holmqvists 
skrivkurser. I klass 3 har skrivits i enkellinjerade skrivbbcker. Några 
lårjungar i denna klass ha bvats i rundskrift.

10. Redogdrelse for undervisning i teckning.

'iha »dstecknin g.
Klass 1. Teckning efter frukter och enkla blad, fbrtecknade å krittavlan. 

Teckning efter enkla husgerådssaker. Enkel fårglåggning. 
Hemuppgifter. Minnesteckning. Fantasiteckning.

» 2. Teckning efter våxtblad och enkla fbremål. Enkel fårglågg
ning. Penselteckning. Hemuppgifter. Minnesteckning. Fan
tasiteckning. Frihandsteckning å krittavlan.

» 3. Teckning av foremål, våxtblad, blommor och delar av djur.
Enkel skugg- och fårgbehandling. Penselteckning. Hemupp
gifter. Minnesteckning. Fantasiteckning. Frihandsteckning 
å krittavlan.

» 4. Fortsåttning av foregående. Teckning av uppstoppade fåglar.
Låttare stiliseringsbvningar. Inledande bvningar till perspek- 
tivlåran. Hemuppgifter. Minnesteckning. Fantasiteckning.

» 5. Perspektivisk teckning och skuggning. Låttare stiliseringsbv
ningar. Hemuppgifter. Minnesteckning.

Ring II. Fortsåttning av foregående. Pennteckning. Lavering. Skiss- 
ritning.

» III och IV. Skissritning. Lavering. Studier vid och teckning av 
fbremål från fornminnesfbreningens museum. Teckning med 
kol. Pastell- och akvarellmålning. Figurteckning.

Lineorritning efter P. Henriques lårobok.

Klass 4. Geometriska konstruktionsbvningar.
» 5. Geometriska konstruktionsbvningar, forstå grunderna av pro~

jektionslåran t. o. m. plana kroppars utbredning. Kroki-rit- 
ning.
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Klass 6. Projektionslårans grunder. Linjers verkliga storlek. Ytut- 
bredning av plansidiga foremål. Kroki-ritning. Materialbe- 
teckning.

Ring I R och L. Projektioner av solida kroppar, deras skårningar och 
utbredningar till och med pi. XII.

» II R. Fortsåttning av foregående jåmte uppmåtning och ritning av 
verktyg, maskindelar o. dyl.

» III R. Skuggkonstruktioner. Sned projektion. Maskinritning.
» IV R. Avslutat indirekta perspektiven. Några lårjungar hava ritat 

direkt perspektiv. Maskinritning.
Under de frivilliga teckningslektionerna hava lårjungarna merendels 

fortsatt med sina under de obligatoriska teckningslektionerna påborjade 
arbeten.

11. Sång och instrumentalmusik.

A. Sång och musikens teori (8 tim .i veckan). Lårjungarna hava 
varit uppdelade på 3 sångavdelningar, varav avd. I bestått av 2 grup
per (A och B).

Ovningarna ha varit forlagda till fbljande dagar och tider:
Avd. I A tisdagar 6—6.45 och torsdagar 5—5.45.
Avd. I B onsdagar 6—6.45 och fredagar 6—6.45.
Avd. II måndagar 5—5.45.
Avd. III (sopraner och altar) tisdagar 5—5.45; (tenorer och ba

sar) onsdagar 5—5.45 ; (alla stammor) fredagar 5—5.45.
Foljande ovningar hava genomgåtts:

Inom avd. I: musikens teori, elementar- och koralsång i de 'orukligaste 
tonarterna.

Inom avd. II: musikens teori, elementarsång och 2-ståmmiga sanger.
Inom avd. III: elementarsång samt 2- och 4-ståmmiga sånger.

I sångovningarna ha deltagit:
H. T. 1921 från gymnasiet .................. 27 lårjungar

» realskolan .................... 162 »
V. T. 1922 » gymnasiet .................... 27 »

» realskolan .................... 152 »
Som ovningsmateriel ha anvånts: Olov Holmbergs Skolsång, del 

I, Ny normalsångbok, del I och II, Svenska skolkvartetten samt Ovningar 
i primavistasång av Lund.

B. Instrumentalmusik (8 tim. i veckan). Ovningarna hava varit 
forlagda till foljande dagar och tider: måndagar, tisdagar, onsdagar, 
torsdagar och fredagar kl. 4—5 e. m. samt lordagar 4—6 e. m. I musik- 
ovningarna hava deltagit: H. T. 19 och V. T. 22 lårjungar, varav under 
H. T. 8, under V. T. 12 undervisats på piano, 8 på violin, 1 på flojt och 
1 på kontrabas. Fyra av pianoeleverna ha åven undervisats på orgel. 
Som undervisningsmateriel ha huvudsakligast anvånts: Henri Hertz 
Tonleiter, Germers och Czernys etyder, dementis, Khulaus och Mozarts 
sonatier. En stråkorkester finnes inom låroverket och har denna bvats 
huvudsakligast lordagar kl. 5—6 e. m.
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12. Redogorelse angående I) gymnastik och 
fåktning; 2) lek och idrott

1) Gymnastik och fåktning.
Lårjungarna hava under året varit indelade i fyra gymnastikavdel- 

ningar och två fåktavdelningar. Fo.rdelningen på olika avdelningar har 
varit beroende på indelningen i låsklasser. Klasserna 1—6 ha fbrdelats 
på de 3 lagre avdelningarna; gymnasiets lårjungar ha tillhort hogsta 
avdelningen. Grunden for lårjungarnas indelning inom de olika gymna- 
stikavdelningarna har varit ålder, kroppsutveckling, anlag och fårdighet.

dvningarna bor jade hostterminen efter den 27 augusti foretagen lå- 
karebesiktning den 29 augusti och slutade den 16 december; vårtermi
nens bvnigar borjade efter den 14 januari foretagen låkarebesiktning 
den 16 januari och komma att fortgå till och med den 6 juni.

dvningarna hava vardera terminen varit instållda 2 dagar på grund 
av rengdring av gymnastiklokalen.

For de kroppsligt svaga lårjungarna hava dvningarna varit så an- 
ordnade, att dessa lårjungar erhållit lindrigare rorelser ån de ovriga 
inom gymnastikavdelningen, rorelser låmpade efter vårs och ens åkom- 
ma och hålsotillstånd. I regel har en dagovning for dessa svaga inne- 
hållit rorelser av alla slag utom vid s jukdom i cirkulationsorganen, då 
rorelser, uppjagande hj årtverksamheten, uteslutits.

Med undantag av tiden från den 1 april till vårterminens slut for 
IV ringen har åt pedagogisk gymnastik under året ågnats i medeltai 
214 timme i veckan for varje lår junge.

Tiderna for gymnastik och fåktning hava under båda terminerna 
varit sålunda fordelade:

Gy mi 1 tis tik :

I avd.: tre dagar i veckan kl. 1.50—2.35 e. m. och en dag i veckan 
kl. 9.50—10.35 f. m.

II avd.: fyra dagar i veckan kl. 9.50—10.35 f. m.
III avd.: tre dagar i veckan kl. 2.45—3.30 e. m. och en dag i veckan 

kl. 9.50—10.35 f .m.
IV avd.: två dagar i veckan kl. 1.50—2.35 e. m. och två dagar i veckan 

kl. 2.45—3.30 e. m.

FaktniiKj:

I avd.: måndag kl. 1.50—2.35 e. m. och tisdag kl. 5—5.45 e. m.
II avd.: måndag kl. 2.45—3.30 e. m. och tisdag kl. 5.45—6.30 e. m.
Under terminerna har uteslutande dvats florettfåktning.
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2) Lek och idrott.
Lekar hava fbrsiggått dels i gymnastiksalen, dels och huvudsakligen 

i det fria, då våderleken varit tjånlig, med i medeltal, for lårjunge råk- 
nat, Va timme i veckan.

Simundervisning har ej varit anordnad vid låroverket.
Sårskild bad- eller duschinråttning finnes ej i de nuvarande loka- 

lerna.
Vid låroverket har bitrådande gymnastiklårare icke varit anstålld.

13. Slbjd

Någon undervisning i slbjd har icke varit anordnad vid låroverket, 
vilket saknar nbdigt utrymme for anordnande av en sådan undervisning.

14. Feriearbete,

Ingen lårjunge anmålde sig vid H. T:s bbrjan 1921 hava efter givna 
anvisningar under sommaren bedrivit frivilliga sjålvstudier.

Forslag till feriearbete under kommande sommarferier gives i års- 
redogbrelsens tillågg.

Konfirmationsundervisning

Konfirmationsundervisning har under innevarande låsår varit anord
nad vid låroverket och meddelats av rektor. Undervisningen bbrjade i 
november och kommer att sluta i medio av maj och har meddelats 2 tim- 
mar i veckan. De deltagande lårjungarnas antal har uppgått till 37. 
Under konfirmationstiden har dessa lårjungar varit befriade från del
tagande i undervisningen i bvingsåmnen (gymnastik eller teckning) 2 
timmar varje vecka.

B. Lårarna.

l(i. Lararnas tjånsteåligganden H. T. 1921 framgår av Bil. till 
mom. 16.

/?. Fbljande lårare ha under nedannåmnda tider åtnjutit tjanst- 
ledighet:

rektor R. Arbman 8/8—21/8 21, 2/1—7/1 22 for enskilda angelågen- 
heter;

lektor E. Munchmfåyer 23/8—31/8 21 for sjukdom;
lektor T. Forssner 14/1—9/6 22 for enskilda angelågenheter;
lektor A. Remanus 10/10—31/10, 1/11—22/12 21 och 1/5—31/5 22 for 

sj ukdom;
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adjunkt F. A. H. Rignell hela lasåret for sjukdom;
adjunkt R. Soderberg 14/1-—4/3 22 for sjukdom;
musiklårare C. A. Hyltén hela låsåret for sjukdom.
Semesterledighet åtnjdts av
rektor R. Arbman 1/7—6/8 21.

IS. Forordnanden vid låroverket ha innehafts:

a) såsom vikarier
av adjukten H. Fahlander for rektor under tiden 1/7—6/8 21; 8/8— 

21/8 21; 2/1—7/1 22 ;
av adjunkten A. Borgman for lektor Miinchmeyer under tiden 23/8 

—31/8 21, å ledig' lektorsbefattning under tiden 1/9—22/12 21, for lektor 
T. Forssner V. T. 22;

av Fil. Dr H. Folmer, utan provår, for adjunkt F. A. H. Rignell hela 
låsåret;

av Fil. Mag. K. Ernolv, utan provår, for adjunkten, vik. lektorn A. 
Borgman hela låsåret;

av Fil. Mag. N. Norén, pr., å ledig lektorsbefattning hela låsåret;
av adjunkt H. Fahlander, adjunkt C. A. Ekstrom, Fil. Mag. F. Falk 

for lektor A. Romanus under tiden 10/10—4/11 21;
av Fil. Lic. K. Kristoffersson, utan provår, for lektor A. Romanus 

under tiden 5/11—22/12 22 ;
av rektor R. Arbman och rektor, Fil. och Teol. Kand., S. M. K. G. 

Hbgberg, utan provår, for adj. R. Soderberg under tiden 14/1—4/3 22;
av Civilingeniøren H. Vilandh och adj. H. Fahlander for lektor A. 

Romanus under tiden 1/5—31/5 22 ;
av Musikdirektøren E. F. Samuelsson for musiklåraren C. A. Hyl

tén under hela låsåret;

b) såsom e. o. lårare:
av Fil. Kand. S. Pahlberg, pr., Fil. Mag. T. Nilsson, pr., Fil. Mag. T. 

Falk, pr., och Fil. Mag. K. Malmkvist, utan provår, samtliga under hela 
låsåret;

c) såsom bitrådandæ lårarinna i vålskrivning av teckningslårarin- 
nan froken H. Olsson nuder hela låsåret.

/, 9. Med avseende på den ordinarie lårarepersonalen har under 
tiden 1/5 21—30/4 22 den foråndringen intrått att lektorn i engelska och 
franska, Fil. Dr E. K. M. T. Miinchmeyer från och med den. 1 september 
1921 erhållit avsked på grund av uppnådd pensionsålder och att till lek
tor i tyska och engelska från och med 1 januari 1922 utnåmnts Fil. Dr 
Karl Thorvald Forssner.

Lektor E. K. M. T. Miinchmeyer, som från och med den 1/12 1896 
varit lektor vid låroverket och dår tjånstgjort från och med H. T. 1897 
hade under flera år fore sitt avsked upphort att utova sin undervisnings- 
verksamhet. Redan från och med H. T. 1917 hade han nåmligen åtnjutit 
tjånstledighet på grund av sjukdom.
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Lektor E. K. M. T. Miinchmeyer var den fint och mångsidigt bildade 
och intresserade vårldsmannen, vilkens djupaste intresse visserligen, av 
hans egna antydningar att dbma, icke var knutet vid undervisarens kali, 
men som dock, trots en med åren tilltagande opasslighet, var och forblev 
en nitisk och dugande utovare av sin låraregårning under de 20 låsår lå
roverket ågde den formånen att tillgodogdra sig hans kunskaper och ar- 
betskraft. Det har om lektor Miinchmeyer sagts, att han av en och an- 
nan lår junge var mera fruktad ån ålskad som lårare, men den som skri
ver dessa rader och som åtnjutit hans undervisning vid det låroverk, som 
han nu definitivt låmnat, har det beståmda intrycket av att detta uteslu
tande var forhållandet med dem, som genom bristande flit, siarv, oårlig- 
het, trotsigt uppforande e. d. tilldragit sig hans misshag. Tvivelsutan 
år det ej annat ån en enkel och rattvis gård av tacksamhet, då jag nu i 
låroverkets, dess lårares och ett 20-tal dess lår jungegenerationers namn 
till den avgångne låraren och kamraten frambår min onskan om att hans 
ålderdoms vålfbrtjånta aftonvila efter arbetsdagens slut måtte bliva lång 
och ostbrd.

Den nyutnåmnde Lektor T. Forssner har om sig låmnat fbljånde bio
grafiska notiser:

Karl Thorvald Forssner år fbdd den 5 juni 1889 i Hålsingtuna for
samling i Gåvleborgs lån. Fbråldrar: f. kronolånsmannen Michael Forss
ner och h. h. Gustava Jansson. Mogenhetsexamen i Hudiksvall 23/5 
1908 ; fil. åmbetsexamen i Uppsala 15/9 1911, fil. licentiatexamen dårstå- 
des 16/9 1914, disputation for fil. doktorsgrad 15/12 1916; provårskurs 
vid h. a. låroverket i Uppsala år 1917 ; tjånstgjorde som extra lårare vid 
samskolan i ornskbldsvik v. t. 1918 och som e. o. lektor vid Skbvde kom
munala gymnasium h. t. 1918— h. t. 1921; utnåmnd till lektor i tyska 
och engelska vid h. a. låroverket i Ostersund fr. o. m. 1/1 1922.

Skrifter: Continental-Germanic Personal Names in England in Old 
and Middle English Times. Gradualavh. Uppsala 1916. Beitråge zum 
Studium der neuenglischen Familiennamen angelsåchsischen Ursprungs. 
Gbttingen 1920. Imitative Alterations in Modern English Personal No- 
menclature. Skbvde 1920. De l’influence frangaise sur les noms propres 
anglais. Skbvde 1920. Contributions to English Lexicographical Chro- 
nology. Gbttingen 1921.

Resor: till Tyskland sommaren 1908, till Tyskland och Frankrike 
1910, till England 1911.

20. Den 1 maj 1922 var en lektorsbefattning i modersmålet och 
historia. ledig vid låroverket.1)

C. Lårjungarna,

22. Uppgift for vardera terminen over antalet lårjungar i de sår- 
skilda klasserna se Bil. 7 till mom. 22.

') Detsamma var forhållandet 1 maj 1921. Hårmed råttas den i årsredogorelsen 
1920—21 mom. 20 låmnade uppgiften.
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23.

24.

25.

20.

27. Angående lår j ungarnes deltagande i teckning, sang och musik, 
gymnastik, fåktning, frivilliga laborationer och annan frivillig under
visning se Bil, 11 och 12 till mom. 27.

2S.

20. Redogorelse for hemlåxornas antal och tiden for låxdverlås- 
ning och annat hemarbete for lårjungar med medelmåttiga anlag se Bil. 
14 till mom. 19.

30.

31.

33. Fbrteckning over de lårjungar, som, efter att hava genomgått 
låroverkets 6. klass, under kalenderåret 1921 hava avlagt godkand real- 
skoleexamen, samt uppgift om deras blivande verksamhet.

A. Vårterminen 1921:
Ahnlund, K. E. S. .
Andersson, P. H. . .
Bergstedt, G. W. . 
Bjbrling, N. G. L. 
Bjbrnsson, G. E. . 
Boman, Hj. O. G.
Båckman, N. I. F. 
Eriksson, T. E. . . 
Gunnarsson, G. V.
Jacobsson, I, F. .. 
Johansson, N. M. . 
Lindgren, P. S. . . 
Mikaelsson, J. A. R 
Nordén, H..............  
Molander, N. E. . . 

obestamd verksamhet 
gymnasium 
skogspraktik 
gymnasium 
affarsverksamhet 
gymnasium
obestamd verksamhet 
seminarium 
affarsverksamhet 
skogspraktik 
teknisk skola 
skogspraktik 
musikutbildning 
obestamd verksamhet 
kontorsarbete
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Nordin, N. F..............................
Olsson, B. O................................
Palmer, R....................................
Piculell, C. E. V......................
Sahlberg, G. A...........................
Strandlund, K. O. L..................
Weiner, M. E. T........................

kontorsarbete 
skogspraktik 
affarsverksamhet 
skogspraktik
teknisk skola 
obestamd verksamhet 
affarsverksamhet

B. Hostterminen 1921:

Ståhlbrand, P. H. M................. seminarium

34. Fbrteckning over de lårjungar, som, efter att hava genomgått 
gymnasiets IV ring, under kalenderåret 1921 avlagt godkdnd student- 
examen samt uppgift om deras blivande verksamhet.

A. Vårterminen 1921.

1. Å realgymna'sium:
Ericson, L ................................
Eriksson, E.................................
Fridell, Å. V...............................
Hasselgren, K. I........................
Johansson, E. F.........................
Modén, H. N..............................
Nobell, N. Å................................
Nordenfelt, B..............................
Zetterstrom, E............................

2. Å latingymnasium:
Amneus, B. J. E.......................
Hagberg, K. P............................
Hasselberg, G. B. E..................
Hemmingsson, L........................
Johansson, O. G.........................
Mårtensson, S.............................
Nilsson, O...................................
Norberg, L. A............................
Persson, H. E.............................
Sivertsson, J. E..........................
Soderberg, K. O. O. R.............

handelshbgskola
skogsskola
obestamd verksamhet 
obestamd verksamhet 
prakt. yrkesverksamhet 
lantmåterilåra
tekniska hogskolan 
universitetet i Uppsala 
apoteksverksamhet

sj bmansyrket
obestamd verksamhet 
seminarium
obestamd verksamhet 
handelshbgskola 
universitetet i Uppsala 
bankverksamhet 
affarsverksamhet 
journalistyrket 
universitetet i Uppsala 
obestamd verksamhet

B. Hostterminen 1921.

Ingen lår junge.

33. Fbrteckning over de larjungar, som, utan att hava avlagt real
skole- eller studentexamen, under kalenderåret 1921 avgått från lårover
ket samt uppgift angående tillåmnad levnadsbana.
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A. Fore vårterminens bor jan: 

B. Under vårterminen:

Från klass 2 Andersson, H. G. E.
» 2 Jonsson, B. J..........

» » 2 Moller, C. S. J. . .
> » 4 Nås, S. W.1) ........
>> » 4 Olsson, B. 0............
» » 4 Andersson, A..........
» 5 Eklund, 0. A..........
» » 5 Jonsson K. H..........
» » 6 Håggqvist, L...........
» Ring I ohrstedt, G. W........

till priv. studier
till Gavle H. A. Låroverk
till priv. studier
till priv. studier
till lantbruk
till priv. studier
avbrot studierna for sjukdom
till Gavle H. A. Låroverk 
till Lunds H. A. Låroverk 
till tekn. skola

C. Mellan vårterminens slut och hostterminens bor jan:

Från klass 1 Garnell, K. U.......... till Luleå H. A. Låroverk
» » 1 Jacobsson, F............ till Karlstads H. A. Låroverk

» 1 Soderholm, W......... till Sundsvalls H. A. Låroverk
» » 2 Holmer, N. S.......... till Sodertålje H. A. Låroverk
» » 2 Åberg, 0. I. G......... till kom. mellanskola
» » Nygren, C. I.......... till Piteå samskola
» » 3 Åberg, J. A. I......... till kom. mellanskola
» » 4 Follin, C................... till Jonkopings H. A. Låroverk
» » 5 Jacobsson, S. V. . . till Karlstads H. A. Låroverk
» 5 Magnusson, E. F.. . till Gåvie H. A. Låroverk
» Rino- I Otterclou, S............. till Sundsvalls H. A. Låroverk

D. Under hostterminen:
Från klass 1 Braf, G. L ............ till folkskola

» » 1 Hennix, T................ till folkskola
» 1 Olsson, K. D.......... utan uppgift om levnadsbana
» » 1 Scharin, G. L. E. . . till folkskola
» » 1 Sbderlund, M........... till Sundsvalls H. A. Låroverk
» » 2 Alstrbm, E. I.......... till priv. studier
» » 2 Lignell, K. M.......... utan uppgift om levnadsbana
» » 2 Oskarsson, K.......... till handelsyrket
» » 3 Andersson, 0........... utan uppgift om levnadsbana
» » 3 Lander, K. I............ till Uppsala H. A. Låroverk
» » 3 Persson, N. R......... till bokhandel
» » 3 Schalin E. V........... till skeppsgossekåren
» » 3 Westman, 0............. till handelsyrket
» » 4 Burman, S. V.......... till handelsyrket

’) Aterkom i mårs. Avgick åter i augusti.
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Från klass 4 Hasselgren, U.........
» » 4 Karlsson, K. O. . . .

» 4 Mårdén, G...............
» » 4 Nilsson, N. E..........
» » 4 Nås, S. W.1)..........
» » 4 Oskarsson, R. O. . .
» » 4 Andersson, P. G. A.
» » 5 Hågglund, P. O. . ..
» » 5 Karlsson, E. E. . . .
» » 5 Landin, T. J. R. . .
» » 5 Ring, A. E..............
» » 5 Winnberg, E............
» Ring I Jonsson, J. M..........

» II Eriksson, R. J. E. . .
» » II Lithner, G. K. G. B.
» » II Nektman, A. G. E. .
» » II Nilsson, V. A..........
» II Sundstrom, C. J. . .
'X » III Larsson, L. Hj. . . . .

till priv. studier
till jordbruk 
springpojke 
springpojke 
till tekn. skola 
till jordbruk 
till guldsmedsyrket 
till priv. studier
utan uppgift om levnadsbana 
till Lunds priv. låroverk 
till handelsyrket 
till priv. studier
utan uppgift om levnadsbana 
utan uppgift om levnadsbana 
dod
till tekn. skola
utan uppgift om levnadsbana 
till priv. studier
till homdopat. studier

E. Efter hostterminens slut:
Från klass 2 Sjostedt, S. G. J. Hj. till Malmo H. A. Låroverk

36. Under kalenderåret 1921 har till lårjungarne utdelats
.såsom stipendier ...................................... kr. 1,655: 00
såsom premier och understod .............. kr. 792: 50

Summa kr. 2,447: 50

D. Ur skollivet.

38. Jåmvål innevarande låsår har en av lårare inom kollegiet or- 
ganiserad skidtåvling for låroverkets ungdom av olika åldersklasser kun- 
nat gå av stapeln med hogtidlig prisutdelning, vartill medel insamlats 
genom penninginsamling inom kollegiet och enskilde utomståendes gåvor. 
Efter prisutdelningen holl kaptenen vid Jåmtlands Fåltjågarregemente 
Setterberg foredrag med skioptikonbilder om sina minnen från en skid- 
kurskommendering i de franska alperna.

Flera gånger har skolungdomen genom foreståndaren for Arbetare- 
institutets forelåsningsverksamhet adjunkt Lowing beretts tillfålle att 
utan avgift åhora for dem låmpliga forelåsningar.

Vid två tillfållen har for skolungdomen anordnats pedagogiska kon- 
serter for en mycket billig avgift — bågge gångerna i låroverkets hog-

') Återkom i mårs. Avgick åter i augusti. ;
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tidssal. Dessa konserter ha åven varit tillgångliga for flicklåroverkets 
och seminariets elever.

Den 6 maj hade gymnasieforbundet »Lyran» med rektors tillstånd 
anordnat soaré å Godtemplarhusets stora sal hårstådes, varvid forekom 
triospelning, deklamation, uppforandet av ett lustspel m. m. Jag vill 
begagna tillfållet att till »Lyran> framfbra min lyckonskan till den av- 
gjorda succes som forbundet vid detta tillfålle gjorde och jåmvål val 
fbrtjånade att gora.

Gymnasieforbundet »Lyran» råknar innevarande år 18 medlemmar 
och har under låsåret haft 16 sammantråden, vilka hållits i Låroverket.

Den till S. S. U. H. anslutna skolfbreningen »Societas» råknar for 
nårvarande 60 aktiva medlemmar och har under låsåret i låroverkets 
lokaler haft inalles 15 sammantråden.

Låroverkets schackklubb har inom låroverkets lokaler under låsåret 
haft 26 sammantråden for spelning. Schackklubben råknar for nårva
rande 26 medlemmar.

»Congregatio pietatis» råknar denna termin 17 medlemmar mot 11 
foregående vårtermin. Ungefår 20 sammankomster ha hållits å K. F. 
U. M:s lokaler hårstådes. Foreningen, som år ansluten till uppsvenska 
kristliga gymnasistrbrelsen, har denna termin. haft besbk av rørelsens 
sekreterare, lic. Carstensen.

E. Boksamlingar och undervisnings
materieli.

A. Biblioteket.

a) Låroverkets Bibliotek.

39. Biblioteket har hållits bppet måndagar kl. 2.35—3.30 och tors
dagar kl. 4—6 e. m. samt efter anmålan.

I. Genom inkop har fiirvarvats:

Pedagogisk Tidskrift 1921; Verdandi 1921; Svensk Tidskrift 1921; 
Nordisk Tidskrift 1921; Svensk Låraretidning 1921; Biblioteksbladet 
1921; Kristendomen och Vår Tid 1921; Philologische Wochenschrift 
1921; Historisk Tidskrift 1921; Die Naturwissenschaften 1921; Fysisk 
Tidsskrift 1920—21; Physikalische Zeitschrift 1921; Hygienisk Revy 
1921; Geologiska Foreningens Fbrhandlingar 1921; Skrifter utg. av Sv. 
Vitterhetssamfundet, 1 vol.; Svecia antiqua et hodierna XIII—XXVI; 
Sv. Akademiens ordbok h. 60—62; Kyrkohistorisk Årsskrift 1920—21; 
Nordisk Familjebok 31—32 ; Noreen, Vårt Språk h. 30; dstergren, Nu
svensk ordbok h. 16—17; Grimberg, Svenska folkets underbara oden 
VII; Sylwan, Svenska litteraturens historia III; Schiick, Allman littera- 
turhistoria I—III; Åkerblom, Den åldre Eddan I; Brehm, Tierleben I; 
Stave, Israel i helg och sbcken; Tiele, Inledning till religionsvetenska
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pen; Luther, Om kyrkans reformation ; Holm, Olavus Petri; Westman, 
Reformationens genombrottsår i Sverige; Runeberg, Ålgskyttarna, utg. 
av Hedvall och Olsson; Lagerlof, Homeros’ Odyssé ; De Geer, Det nya 
Europa; Jones, An english pronounging dictionary; Runquist, Répe- 
titionskurs i analytisk geometri; Biirklen, Aufgabensammlung zur ana- 
lyt. Geometri der Ebene; Holleman, Lehrbuch der organischen Chemie; 
Klassifikationssystem for svenska bibliotek.

U. Genota gåvor har bl. a. tillkomntif:

1) Från ambetsverk, samfund och institzitioner:

linder året utkomna delar av Svensk Forfattningssamling och sta
tistiskt tryck; Sociala Meddelanden 1921: 5—12 och 1922: 1—4; Sta
tens Meteorolog.-Hydrografiska Anstalt, Årsbok 1, 1919 IV; Meteoro
logiska lakttagelser i Abisko 1920; Betånkande ang. omorganisation av 
Postsparbanken; D:o ang.........kunskap om kbnssjukdomar; K. Sv. Ve- 
tenskapsakademiens årsbok 1921; Arkiv for Matematik, Astronomi och 
Fysik 15 : 3—4 och 16: 1—2 ; Arkiv for Zoologi 13 : 3—4 och 14: 1—2 ; 
Jac. Berzelius’ Brev IV: 1; Les prix Nobel en 1914—1918; Det Kongel. 
Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1918—1919 samt Aarsberetning 
1918—1919; Sveriges traktater med fråmmande magter VIII: 2 ; Sve
riges och Norges traktater med fråmmande magter V; Historiska Hand
lingar 26, n:o 1; Meddelanden från svenska riksarkivet, ny fbljd II: 6; 
Den civila lokalforvaltningen 1523—1630 II: 2 ; Gamla svenska stader 
h. 6; Nationalmusei årsbok 1920; Hjelmqvist, Grundkatalog 1915—16 
Tillågg 3 ; Svensk Bokkatalog 1911—15; Accessionskatalog 35, 1920; 
Nordlund, Linjedelningen vid de svenska gymnasierna; Munthe, Strand- 
grottor i Sverige; D :o, Sveriges raukar; Hammarlow, Svenskt Rimlexi- 
kon I; Svensk Arkitektur III; K. Skoloverstyrelsens Beråttelse 1919—20, 
Låroverksavdelningen och Folkskoleavdelningen; Årsredogbrelser for 
allm. låroverken och andra laroanstalter samt for danska skolor; 21 st. 
akademiska avhandlingar samt bvrigt akademiskt tryck; Jåmtlands låns 
landstings handlingar 1921; Jåmtlands låns fornminnesforenings tid
skrift 1918—21; Jåmten 1920; Jåmtlands låns hushållningssållskaps 
handlingar 1920; Skrifter utg. av Modersmålslårarnas forening 3 vol.; 
Broderna Påhlmans Handelsinstitut 1846—1881—1891—1921, 2 -ex.; 
Nordisk Tidskrift for Bok- och Biblioteksvåsen 1921; Nysvenska Stu
dier 1921; Moderna Sprak 1921; Tidskrift for Elementår Matematik, 
Fysik och Kemi 1920—21; Svensk Botanisk Tidskrift 1921; Djurvånner- 
nas Tidning 1921; Tidskrift i Gymnastik 1921; Tirfing 1921;

2) Från resp. fbrtaggare:
Låro- och låsebbeker, 28 st.;

3) Från resp. forfattare:
A. Ranft, Min repertoir 1892—1921; G. Bucht, Hedniska kultorter 

i Mellersta Norrland; D :o Hårnbsands Låroverksbibliotek;
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4) Från enskilda:
a) Rektor R. Arbman: Eberhard, Novum Testamentum Graece;
b) Adjunkt A. Borgman : Hammar, Vocabulaire Francais—Suédois ; 
c) Journalist T. Lbnnberg: Behm, Ur Jåmtlands och Hårjedalens 

historia intill 1814;
d) Professor C. G. Lagergren: Svenska baptisternas i Amerika teol. 

seminarium 1871—1921 samt Bibelns grundlåror.

b) Lår jungebiblioteket.
Biblioteket har hållits bppet samma tider som låroverkets bibliotek.

I. Genom inkiip har forvammts;

Grip, Folksagor och legender om Jesu liv; Barr, Varldsforklaringar 
och livsåskådningar; Svensén, Ur vårt fosterlands historia efter 1809; 
Grimberg, Svenska folkets underbara oden VII; Fries, Den svenska od- 
lingens stormån II—III; Rudin, Peter Wieselgren; Grip, John Ericson; 
Biblioteket Sveriges Vår, 6 vol.; Svensén, Geografiska erovringar; 
Svedberg, Forskning och industri; Arrhenius, Vårldarnas utveckling; Gre
nander, Livet i vårldsrymden; Long, Ur djurens liv I—II; D :o Vild- 
marksseder; Fleuron, Josse; D:o, Den siste av sin stam; Lewenhaupt, 
Jakt- och hundhistorier; Grenander, Luftskepp och flygmaskiner; Flo- 
ricke, De unga naturforskarna, 3 vol.; Lieberath, Åventyrsberåttelser for 
scouter; Lindvall, Bland urskogsindianer; D:o, Guldåret; D:o Niels 
Sorensen; Fremling, En pojkbragd; D:o, Ferieresan; Cederborg, Jacob 
Bagges skatt; Berg, De moderlosa; Twain, Tom Sawyer; D:o, Huckle- 
berry Finn; Dumas, Greven av Montecristo; Haggard, Lysbeth.

II. Genom gåvor har bl. a. tillhommit:

1) Från resp. redaktioner:
Tidskrift for Schack 1921; Fysisk Fostran 1921; Fauna och Flora 

1921; Sveriges Natur 1921; Svenska Turistforeningens årsskrift 1921;

2) Från forfattaren:
O. Arbman, Toner från Borgsjd dal;
3) Från enskilda:
a) Rektor R. Arbman: Karlfeldt, Fridolins poesi; Walter-Hulphers, 

Efter Herrens håstar; Peterson-Berger, Arnljot; Mari Mihi, Junkern 
utan land; Melander, Styrbjorns åntring; Hoglund, Skogsinspektoren; 
Blanche, Flickan i Stadsgården; Fitinghoff, Skisser och Beråttelser; 
Holmqvist, Bilder ur kyrkohistorien; Lidforss, Dantes Gudomliga Kome- 
di I; Carlheim-Gylienskold, På 80 :e breddgraden; Handbok i gymna
stik; Foreningens for skidlbpningens fråmjande årsskrift, 5 årgångar; 
Zola, Drbmmen; Kipling, Kim; Kern, Fribrytarne från Sumatra; Reid, 
Skalpjågarna; Coper, 3 vol.; Scott, Waverley; Lauterer, Japan; Blan- 
kensee, Zarens forrådare;

3
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b) Adjunkt K. A. Fagerlind: Levertin, Magistrarna i osterås;1
c) Stud. T. Elf stram: 4 vol. ungdomslitteratur;
d) Stud. G. Skogman: 1 vol. ungdomslitteratur.
Bokbeståndet i Låroverkets Bibliotek, som den 1 maj 1921 — 'for- 

utom småskrifter — utgjordes av omkring 6,516 verk i 11,990 band, 
har under året okats med 76 verk (genom gåvor 61, genom inkop 15) 
i 223 band (resp. 179 och 44) och utgores den 1 maj 1922 av omkring 
6,592 verk i 12,213 band. Inga avskrivningar ha foretagits.

Lårj ungebiblioteket bestod den 1 maj 1921 av 434 verk i 608 band 
och har okats med 64 verk (gåvor 39, kop 25) i 90 band (resp. 49 och 
41), vadan det nu utgores av 498 verk i 698 band. Inga avskrivningar 
ha foretagits.

Från Låroverkets Bibliotek har forekommit 231 lån av 37 lånta- 
gare; från lårj ungebiblioteket 1,824 lån av 212 låntagare.

Boklån ha formedlats från Uppsala Universitets Bibliotek samt från 
Sv. Akademiens Nobel-Bibliotek, tillsammans 20 volymer.

B. Mynt- och medalj samling en

har tillokats med 2 gåvor, de av Kungl. Vetenskapsakademien och Sven
ska Akademien under året pråglade minnesmedaljerna.

C. Naturvetenskapliga samlingarna.

Gåva: låroverket har innevarande vårtermin fått mottaga en gåva 
av utomordentligt vårdefull natur. Forre fordelningslåkaren D:r E. 
Warodell har nåmligen till låroverket donerat sitt herbarium, en sårde
les fin och vårdefull samling på over 10,000 våxtnummer, resultatet av 
ett helt livs intresserade och sakkunniga samlargårning. Samlingen, som 
innehåller både svenska och utlåndska våxter, har framfor allt sin tyngd- 
punkt i kollektionen av svenska fanerogamer. De olika våxterna åro 
i regel representerade med exemplar från olika våxtorter och i olika 
utvecklingsstadier. Icke minst torde Norrlandsfloran vara synnerligen 
vål foretrådd. Vad som for ovrigt gor samlingen så vårdefull år dess 
ypperliga konservering och dess omsorgsfulla katalogisering. Med do
nationen fol jer åven enkom forfårdigade forvaringsskåp for herbariet. 
Då låroverket redan forut år vål forsett i fråga om våxtsamlingar 
genom inkop av ett vårdefullt omfattande sådant från Lund med fram
for allt Sydsveriges flora representerad, kan det med skål iramhållas, 
att låroverket år synnerligen vål utrustat med demonstrations- och stu- 
diemateriell i och for den botaniska undervisningen. — I låroverkets 
namn får jag till D:r Warodell framfora ett varmt och vordsamt tack 
for den storartade gåvan.

Inkop:
1) for biologiundervisningen. Ett dussin forstoringsglas. Två go

da mikroskop.
2) for fysikundervisningen: diverse forbrukningsmateriell.
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3) for kemiundervisningen,: diverse preparat och fbrbruknings- 
materiell; diverse stativ och klammare; diverse retorter; diverse flas
kor med etsade etiketter.

D. dvrig undervisningsmaterieil.

Jårnvågs- och Postkarta over Sverige; Roth, Bibelns land och folk; 
Stave-Bystrbm, Palestina; Oestergaard, Weltmissionskarte; Hildebrand- 
Grimberg, Ui’ kallorna till Sveriges historia, I—II, 5 ex.

For anvåndning vid morgonandakten har inkopts en koralbok.

F. Låroverksbyggnader och inred- 
ningsmateriell.

40. Sedan ostersunds stadsfullmåktige efter framstallning av rek
tor genom beslut av den 21 okt. 1919 beviljat ett belopp av hbgst 9,500 
kronor att anvandas till vissa oundgångliga reparations- och renove- 
ringsarbeten inom laroverkshusets lokaler under år 1920 och dessa ar- 
beten for en kostnad av 5,860 kr. utfbrts under sommaren 1920, beslbt 
stadsfullmåktige den 27 oktober 1920 efter ny framstallning av rektor 
att det återstående beloppet, 3,640 kr., skulle t. v. under år 1921 stå till 
H. A. Låroverkets disposition. Tack vare detta senare beslut och an- 
litande av byggnadsfondens egna tillgångar har jåmvål under år 1921 
renoveringsarbetet inom stora låroverkshuset kunnat fortgå. Så har 
under sommaren 1921 teckningssalen undergått en genomgripande re
paration och i enlighet med teckningsinspektbrens framstallning och en
ligt hans anvisning har ny tidsenlig takbelysning dår inforts (indirekt 
takbelysning). Ytterligare tre lårosalar ha undergått en grundlig re
novering med nodvåndiga lagningar och fullståndig oljemålning i Ijusa 
fårger. Likaså har hela nedre korridoren fullståndigt renoverats och 
oljemålats i Ijus fårgton. Vidare har grundlig tvåttning av våggar och 
tak foretagits i tvenne klassrum.

Vid verkstålld undersbkning av låroverkets gymnastikhus gjordes 
våren 1921 den otrevliga upptåckten att gymnastiksalens golv hbll på 
att stortå samman. Hela det bårande bjålkunderlaget hade nåmligen på 
grund av bristen på ventilationstrummor och sannolikt till fbljd av den 
ur spr ungliga sågspånsfyllningens usl’a beskaf fenhet angripits av hbg- 
gradig rbta. Vidare gav en sakkunnig undersbkning av gymnastikhu
sets tak vid hånden, att ■— åven detta till fbljd av bristande ventilations
anordningar — en stor del av takplåten sbnderfråtts av rost underifrån. 
Bågge dessa missfbrhållanden kråvde en grundlig reparation. Somma
ren 1921 kunde emellertid — på grund av bristande penningtillgång —■ 
utgifterna for dessa reparationer voro ju ofbrutsedda — endast gym
nastiksalens golv omlåggas: hela golvet brbts upp, nytt bjålkunderlag, 
delvis av jårn, lades in, ny torr sågspånsfyllning påfbrdes i mån av 
behov, lufttrummor upptogos o. s. v. Arbetet drog en kostnad av i 
runt tal 2,000 kronor.
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For ovrigt ha inga storre reparationer fdretag'its. Endast de van

liga årligen återkommande ha agt rum — framfor allt å pannornas 
fyrar. Lagningar av vattenledningsror, avlopprensningar etc. hava 
gjorts. Samtliga golv ha oljebestr ukits under sommaren.

På framstållning av rektor och efter hans anvisning har Styrelsen 
for 14. distriktet av Roda Korset, som t. v. disponerar visst utrymme 
å låroverkets vind, på Rbda Korets bekostnad låtit upptaga en reserv- 
utgång over vinden att i håndelse av eldfara anvåndas av den klass, som 
eventuellt kunde komma i fara att avstångas i den biologiska lårosalen 
å sodra flygelns vind. Hårmed har en synnerligen nodvåndig trygghets- 
åtgård vidtagits.

Vad inredningsmateriellen betraffar har endast reparationer fore- 
kommit; den viktigaste år en ommålning av samtliga ritpulpeter och 
stolar i teckningssalen och den ovannåmnda forandringen av de elektri
ska belysningsforhållandena dårstådes.

G. Ekonomiska forhållanden.

41. Stållningen i låroverkets kassor under nåstforflutna låsår 
framgår av Bil. 23 till mom. 41.

Inga penningdonationer hava sedan sista årsredogdrelsens avfattan- 
de tillfallit låroverkets kassor eller fonder.

42. Foljande belopp (summariskt tagna) ha under kalenderåret 
1921 utgått for underhåll och tillokning av

1) Bibliotekets boksamlingar (stora biblioteket och
referensbiblioteket) ...................................................  Kr. 660

2) Lår jungebiblioteket ........................................................ » 130
3) dvrig undervisningsmateriel ........................................ » 675
4) Inredningsmateriel ........................................................ » 1,050

Summa Kr. 2,515

II. Examina och terminsavslutning m. m

43. Avgångsexamina kalenderåret 1921.
A. V årtermvn&n 1921 :
Muntlig studentexamen med 10 lårjungar å realgymnasium och 11 

lårjungar å latingymnasium, vilka godkånts i den skriftliga prøvningen 
den 11, 13, 15, 16 och 18 april, anstålldes vid låroverket den 2 och 3 juni 
under ledning av censorerna Observatorn Professor Folke Engstrom, 
Professor H. Bergstedt och Professor E. Wahlberg och i nårvaro av 
låroverkets Inspektor, Landshovdingen m. m. J. Widén, och de utsedda 
examensvittnena Borgmåstaren A. Olsén, Landssekreteraren J. H. B. G. 
Eurenius, Forste Provinsiallåkaren D:r A. Håggquist samt f. d. Låro-
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verksadjunkten B. Finell. Av de examinerade godkåndes 9 lårjungar å 
realgymnasium och 11 å latingymnasium (jåmfor forteckningen ovan 
mom. 34). En examinand å realgymnasium underkåndes av examina- 
torerna.

Muntlig realskoleexamen med 24 lårjungar tillhorande låroverkets 
6 klass och 1 lår junge från enskild undervisning, vilka blivit i den 
skriftliga prøvningen den 2, 4, 6 och 7 maj godkånda, anstålldes vid 
låroverket den 27 och 28 maj, i nårvaro av de av stadsfullmåktige ut- 
sedda examensvittnena Håradshovdingen E. K. Leijonhufvud, f. d. Låro- 
verksadjunkten B. A. Finell, Landskamreraren A. Andersson och Rege- 
mentspastorn, Komministern P. oberg.

Av de examinerade godkåndes 22 av skolans lårjungar (jåmfdr for- 
teckningen ovan mom. 34) och 2 underkåndes. Lårjungen från enskild 
undervisning underkåndes.

B. Hostterminen 1921:
Ingen studentexamen forekom vid låroverket.
Muntlig realskoleexamen med 1 lår junge tillhorande låroverkets 6 

klass och en lår junge från enskild undervisning, vilka godkånts i den 
skriftliga prøvningen den 14, 16, 18 och 19 november, anstålldes vid lå
roverket den 14 och 15 december i nårvaro av de av stadsfullmåktige 
utsedda examensvittnena Landskamreraren A. Andersson, f. d. Låro- 
verksadjunkten B. A. Finell och Regementspastorn, Komministern P. 
Oberg.

Bågge examinanderna godkåndes.

C. Vårterminen 1922:
Skriftliga prov for studentexamen hava ågt rum den 4, 6, 8, 10 

och 12 april. I dessa prov hava deltagit 19 lårjungar tillhorande sko
lans IV ring, nåmligen å realgymnasium 10 och å latingymnasium 9. 
Av dessa lårjungar hava samtliga forklarats beråttigade att undergå 
muntlig provning, vilken år utsatt att åga rum den 6 och 7 juni.

Skriftliga prov for realskoleexamen hava ågt rum den 2, 4, 6 och 
8 maj. I dessa prov hava deltagit 20 lårjungar, tillhorande skolans 6 
klass. Av dessa hava 19 forklarats beråttigade att undergå muntlig 
examen, vilken kommer att åga rum den 2 och 3 juni.

Under år 1921 hava foljande fyllnadspr ovningar avlagts vid låro
verket :

A. Till studentexamen
i matematik (å realgymnasium) 3, i matematik (å latingymnasium) 1, 
i fysik (å realgymnasium) 2, i kemi 2, i teckning 1.

B. Till realskoleexamen
i franska 1, i matematik 1, i fysik 2, i biologi 1, i kemi 1.

C. For betyg till III ringen i geografi (§ 110 L. S.) 1.
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/4. På forslag av rektor har H, H. Eforus bestamt, att den stun- 

dande terminsavslutningen skall åga rum i foljande ordning:
lørdagen den 18 maj kl. 5 e. m.: uppvisning i gymnastik;
fredagen den 2 juni kl. 5 e. m.: uppvisning i sang och instrumen

talmusik ;
fredagen den 9 juni kl. 11—1: offentlig årsexamen med klasserna 

1—5 och ringarne I—III, varefter, kl. 1.10 e. m., avslutning åger rum 
i låroverkets hogtidssal, varvid flyttningarna tillkånnagivas, premier och 
stipendier utdelas och ungdomen av Inspektor hemforlovas.

Under examen utstållas lårjungarnas under låsåret utforda arbeten 
i teckning dels i ovre korridoren, dels i teckningssalen. Under examen 
hållas for allmånheten tillgångliga i klassrummen lår jungarnes under 
låsåret utforda skriftliga arbeten.

Schema for årsexamen återfinnes i årsredogorelsens tillågg.

JA. Till årsexamen får jag hårmed vordsamt inbjuda H. H. Efo
rus, Biskopen K. Liinegren, Låroverkets Inspektor, Landshov dingen 
./. Wldén, Borgmåstaren .i. Olsen, Stadsfullmåktiges ordf orande, 
Trafikinspektoren F. JoIhuissoh, Landstingets ordf brande, Lasar etts- 
låkaren D:r H. dræve.

Dårjåmte anhåller jag, att larjungames fbråldrar och målsmån samt 
alla inom kommun och lån, som omfatta låroverket och dess arbete med 
vålvilja och intresse, med sin nårvaro måtte hedra och fdrhdja hogtid- 
ligheten vid låsårets avslutning.

J6‘. På forslag av rektor har H. H. Eforus bestamt, att nåstkom- 
mande termin skall taga sin bor jan den 26 augusti och avslutas den 22 
december och att vårterminen 1922 skall taga sin bor jan den 12 januari 
och sluta den 7 juni.

Angående anmålningarna till intråde och flyttning vid låroverket 
samt fordringarna for intråde vid låroverket se årsredogorelsens tillågg.

Uinifhit ttpprop med låroverkets samtliga lårjungar hålles lør
dagen den 26. augusti kl. 2 e. m.

Herrar lårare behagade sammantråda i kollegierummet onsdagen 
den 23 augusti kl. 8.30 f. m.

ostersund i maj 1922.

RAGNAR E. G. ARBMAN,

Rektor.



Bilagor



Bil till mom. 16 Lårarna# åliyy(tuden

Rektor:
11 E. G. Arbman, T. L.................

Le klorer:
A. R. Romanus, F. 1)....................

R IV L IV R III L III R II L II R I L I

| 2 krist.
1 l fil.

| 1 biol.
12 kemi

3 lys.

6 mat.

(3 mod.
13 hist.

5 mat.

| 2 ty.
(4 fra.

4 eng.

2 krist.’
1 fil.1

1 biol.'

16 latin
17 grek.
2 fys.

3 mod.1
3 hist.1

4 fra.1 
|1 Ira.

2 eng.

2 krist.
1 fil.

f 2 biol.
1 2 kemi
| 4 fys.

1 lab. 
(6 mat.

12 ty.
2 eng.

14 fra.
3 mod.
3 hist.

2 krist?
1 fil?

2 biol?

2 fys.

7 grek.

2 ty1.
1 fra.
4 fra?
3 mod?
3 hist?

4 mat.

2 eng.

6 lat.

2 biol.
3 kemi

[2 fys.
< 2 lab.
(6 mat.
2 ty.
4 fra.

3 hist.

1 geogr.

2 mod.

2 krist.
3 eng.

2 biol.

2 ty?
1 fra.
4 fra.1
3 hist?

|1 fys.
j4 mat.

1 geogr1

2 mod?

2 krist?
2 eng.

6 lat.

2 krist.

1 biol.

3 lys.

7 mat.

2 geogr.

2 kemi

3 eng.

3 mod.
3 hist.

2 ty.

2 krist?

1 biol?

2 fys.

2 geogr1

3 mod?
3 hist?

6 lat.
2 ty?

2 eng.

5 mat.

E. Liseil, F. 1)..........................

A. T. Lindblom, F. D....................

C. A. Erikson, F. 1)........................
Vik. leklorer:

A. IL E. Borgman, F. K. adj.........

N. Norén, F. M. pr......................

Adjunkter:
P. A. Nordstrom, F. K..................
V. H. Fahlander, F. K.................

J. Danell, F. K...............................

C. A. Ekstrbm, F. M.......................

K. A. Fagerlind, F. M....................

1. 0. Lbwing, F. K........................

R. Sbderberg, S. M. K....................
E. Zeilon, F. K................................
F. E. Wahlberg, F. K. o. F. M. ..

Vik. adjunkter:
H. B. V. Folmer, F. 1)....................
C. J. Ernolv, F. M........................

Extra lårare:
S. J. H. Pahlberg, F. K. pr.........

F. Falk, F. M. pr...........................

T. R. Nilsson, F. M. pr.................

K. G. Malmkvist, F. M.................

Ovningsldrare:
L). F. Cederberg, teckn.-lar..........
H R. Cronstedt, oymn.-lar.............
Hanna Olsson, bitr. teckn.-lar. ..

l'ik. ovningsldrare:
E. F. Samuelsson, v. musiklar. ..

' Gemensamt med realgymnasiet. Gemensamt med 5 a.



umler hostterminen 1921,

6 5 a 5 b 4 a 4 b 3 a 3 b 2 a 2 b 1 a 1 b S:ma 
t:r

2 krist. — — 2 krist. — — — — — 12

— 1'2 kemi 
1'2 lab. — — — — — — — — — 19

— — — — — — — — — — — 19

_

— — — — — — — — — - 20

20

— -- — — 5 eng. — — — — — — 21

— — — — — — — — 5 mod. — - 20

2 biol.
14 hist.
12 geogr.
5 mat.

3 mod.

|4 
12
3 
2

2

mat. 
biol. 
hist.
geogr.

krist.

5
I5
3

|4
2

13
12

biol.

eng.
eng. 
mod.
ty. 
krist.

hist.
geogr.

5
1

2

|3
12

mat.
biol.

geogr.

hist, 
krist.

1 biol.

(2 fys.
2 lab.

|5 mat.

3 hist.
2 geogr.

2 biol.

3 krist.

3 hist.
2 geogr.

2 biol.
| 3 hist.
i 2 geogr.

5 mat.

3 krist. 
f 6 mod.
1 6 ty.

2 biol.
3 hist.
2 geogr.

| 5 mod
16 ty.

3 krist

2

3

|3
12

biol.

krist.

hist.
geogr.

1'2 
12

|6

2

hist, 
biol.

krist. 
mod.
ty-

geogr.

2 biol.

J 2 hist.
i2 geogr.

22
26

26

25

26

25

27
24
26

3

4 o

2

ty

eng, 
fys. 
lab. 
kemi 
lab.

3 
(4 
15

1

3

mod. 
ty. 
eng.

fys.

fra.

1

3 
l‘^ 
U

fys.

fra.2
kemi 
lab. 
mat.

r 
15
|2 
12

mod. 
ty
eng, 
fys. 
lab

| 4 mod.
14 ty.

(6 mod.
16 ty.

5 mat.

5 mat.

— 6 ty-

mat. 4 mat.

| 5 mod.
16 ty.
|3 krist.
(4 mat.

21
26

25

26

26

26

— —
—

—
—

—
—

—

— — —

32
20
6

— — — — — — — — — — — 15

(Forts.)



42
( Forts.)

S k r i v 1 a g Ovria åligganden

Rektor:
R. E. G. Arbman ....................

Lektorer:
3 morgenboner

| Klassfbrest. i R IVA. R. Romanus ........................

E. Liseli ................... :.............. Fys. i R IV; Mat. i R 111
| Herbariegranskning 
Klassfbrest i R 111

A. T. Lindbloni ........................ Latin i L IV Klassfbrest. i L IV

C. A. Erikson ............................ Fys. i R HI; Mat. i R IV och Klassfbrest. i R II

Vik. lektorer:
A. II. E. Borgnian .................

R 11

Ty. i 111 och II; Eng. i R 111 Klassforest. i L III

N. Norén .................................. Mod. i IV och 111 Klassfbrest. i 2 b

Adjunkter:
P. A. Nordstrom ............. . Mat. i L IV, L 11 och R 1 Klassforest. i R I

V. H. Fahlander .....................
Rektors skrivbitrade 
Herbariegranskning 
Klassfbrest. i 5 a 
BibliotekarieJ. Danell ..................................

C. A. Ekstrom ......................... Mat. i L 111
Klassfbrest. i G

Klassfbrest. i 4 b

K. A. Fagerlind ....................... Mod. i. II; eng. i R I Klassfbrest. i 1 a

1. 0. Lowing ........................ . . Ty. i IV; ty. och mod. i 5 b Klassfbrest. i 2 a

R. Soderberg ...........................

E. Zeilon ................................... Mod. i I; eng. i R 11

3 morgenboner

Klassfbrest. i 3 b

F. E. Wahlberg ...................... Mod. i 6 Klassfbrest. i 3 a

Vik. adjunkt:
11. B. V. Folmer ..................... Lat. i III Lo. II L; mod. i 5a Klassfbrest. i L III

C. J. Ernolv ............................

Extra Idrare:
S. J. H. Pahlberg .....................

Ty. i I, 6 och 5 a

Eng. i 6; mod. och ty. i 4 b Klassfbrest. i 1 b
F. Falk .................................... Mat. i L I Klassfbrest. i L I
T. R. Nilsson ............................ Eng. i IV R ; mod. och ty. i 4 a Klassfbrest. i 4 a
K. G. Malmkvist ..................... Klassfbrest. i 5 b



Hil. V (till mom. 22).
Ijiirjunj/arnas antal.

Hostterminen 1921 Vårterminen 1922

Klasser, ringar
Nårvarande larjungar

Klasser, ringar 
och 

avdelningar

Narvarande larjungar
Gymnasiet r* c 2 Gymnasiet > bn S coch 

avdelningar Re
al

 
sk

ol
a

Real- Latinlinjen
•—>ES ’u Fr

å 
la

rju O o rx 44 Real- Latinlinjen

l nå
 

år
lj

Fr
å 

rlj
u

linjen xi. grek. m.grek. do linjen u. grek. m.grek.

35 35 1 a ............................. 35 35
1 b 35 35 _ _ 1 b ............................. 36 _ _ _ 36
2 a .... 27 _ 27 _ 2 a ............................. 26 _ __ 26
2 b .... 26 _ 26 _ 2 b ............................. 26 _ _... _ 26

29 29 _ . 3 a ............................. 31 _ _ 31
3 b .... 32 _ 32 _ 3 b ............................. 33 _ _ _ 33 1

29 _ 29 _ 4 a ............................. 25 _ _ 25 1
4 b 29 29 _ 4 b ............................. 30 30
5 a ...... ............. 32 _ 32 _ 5 a ............................ 33 _ _ _ 33
5 b .... 29 _ 29 1 5 b ............................. 32 .. _ 32
6 ............................. 18 _ _ 18 1 6 ............................. 20 _ _ _ _ 20

I ............................. 12 9 _ 21 I .............................10 10 _ 20
TI ............................. _ 15 4 _ 19 1 II ............................._ 15 4 _ 19 _

III ............................. __ 9 7 3 19 III ............................._ 9 7 3 19
IV ............................. — 9 1 7 17 2 IV .............................— 10 1 8 19 —

Summa 321 45 21 10 397 5 Summa 327 44 22 11 404 2
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Itif. H (till mom. 27).
Antal i feckniny, musik, gymnastik och faktniny 

deltayandc lacjanyar hosttccminen 1021.

Klasser 
och 

ringar
A

nt
al

 n
ar

v,
 

la
rju

ng
ar Teckning Musik Gymnast, o. fåktn.

Antal larj. som deltagit i Antal lilrjungar som 
deltagit

Antal Uirjungar som 
deltagit i

obligato
risk

Friv. och 
darj amte 

obligatorisk
Enbart 
frivillig

musikens 
teori och 

sang
instrumen
tal musik

Gymna
stik Fåktning

1 70 70 _ _ 68 _ 69 —
9 53 53 15 — 37 ____ 2 53 —
3 (il 61 12 — 31 2 58 —
4 58 58 10 — 19 8 57 —
5 61 61 25 — 1 3 61 —
6 18 18 — — — — 18 .—

1 R 12 12 1 — — 1 12 12
T L 9 9 — — 1 8 8

11 R 15 15 — — 5 1 15 15
TI L -1 4 — — 1 1 4 4

ITT R 9 9 7 — 3 1 9 q
III L B 7 2 — — 1 — 5 5
Ilf LA 3 - - — — 2 — 3 3
IV R 9 9 6 — ”) — 7 7

IV LB 1 1 — — — — 1 1
IV L A 7 — — — 6 — 5 5

Realskol.. 321 321 62 — 162 15 316 —
Realgym

nasiet .. 45 -15 14 _ 13 3 43 43
Latingym

nasiet... 31 16 — 14 1 26 26

Hit. 12 (till mom. 27).

ileltayandc larjuuyar.
Antal i frivillig undervisning i h'isamncna

Klass 
eller 
ring

HOsterminen 1920 Vårterminen 1921

Friv. 
franska

Friv. laborationsovn. i Friv. 
franska

Friv. laborationsovn. i

fysik kemi biologi fysik kemi biologi

Klass 4 . .
» 5 . .
» 6 . .

Ring II . .
» III . .

12
58

16
14

9

58
15

—

13
55

19
14
9

59
18

—
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Hil. 11 (till mom. 29).

'rifl fiir hemarbetet.

1 2 3 4 5 6 I 
R

I 
L

II 
R

II
L

III
R

Til 
L

IV 
R

IV 
L

Antal amnen m. hem- 
laxor till mandag... 1 1 1-2 2 4 4 3 4 4 4 4 5 5

Antal amnen m hem- 
låxor till Ovr. dagar 2-3 2-3 3 3-4 3-4 3-5 4-6 4 4—5 4—54—64—6 4—64—6

Overlasn.-tid pr vecka 5,3 6, s 7,5 9,4 10,9 19,5 18,7 17 23 18/ 20,5 25 26 21

Tid Jbr utarbetandet i 
fremmet av ett skrift
ligt arbete i 
modersmålet . . . 3,5 3,8 4,5 4 4,6 6,5 4,3 6 6 7,5 5
latin....................... _ — — — — — — — — 4,3 — 6,8 — 3 5
tvska ................... _ — — 3 2,9 3 2,8 3,3 4 3,8 3,8 4,3 3 2,5
engelska............... — — — — — 3 2,8 — 4,5 — b8 4 —
matematik .... — — — — — 3,5 4,8 7 6 I 7,5 ' 6 8 5
fysik....................... 8 — 11,5 —



Hil. 23 (till mom. 41).

Kassaits sttillniuff kulemleråret 1921.

Kassans rubrik

DEBET KREDIT

Behållning 
vid årets 

bcirjan
Summa 

inkomster

Skuld 
vid årets 

slut
Summa

Skuld 
vid årets 

bor jan .
Summa 
utgifter

Behållning 
vid 

årets slut
Summa

Byggnadsfonden .... 

Ljus- och vedkassan . . 

Bibi.- o. materialkassan 

Premie- o. fattigkassan

4,964; 42

3,389: 16

589: 14

9378: 98

23993: 84

6,811: 24

821: 20

— 14,343: 40

23,993: 84

10,200: 40

1,410: 34

1,515: 23

11,838: -

22,082: 05

6,375: 45

796: 66

2,505: 40

396: 56

3,824: 95

613: 68

14,343: 40

23,993: 84

10,200: 40

1,410: 34
Summa 8,942: 72 41,005: 26 — 49,947: 98 1,515: 23 41,092: 16 7,340: 59 49,947: 98



Tillagg
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TiUiifjff 1.

U ppgifter fiir frhuUifpt s.pil ^studier sommareit 1021:

Till klass 5: .
HISTORIA, Gleerupska Biblioteket. Historia II.
GEOGRAFI, Hedin, Från pol till pol.
BIOLOGI, Samla insekter.
TECKNING, Teckning och fårglåggning av levande våxter och våxtdelar.

Till klass 6:
MODERSMÅLET, Pelle Molin, Ådalens poesi; Almqvist, Tre folklivs- 

skildringar, utg. av Bergstedt.
TYSKA, Aba-Seif (Kleine Schiiler-Bibliothek IX).
ENGELSKA, Kipling, Mowgli Stories, skolupplagan.
HISTORIA, Svensén, Ur vårt fosterlands historia efter 1809.
GEOGRAFI, Nordenskjold, Geogr. forskning och geogr. forskningsfår- 

der under 19 :de århundradet.
MATEMATIK, Valda uppgifter ur Hedstroms realskoleuppgifter (efter 

anvisning av låraren).
BIOLOGI, Reuter, Bilder ur djurvårlden. Något av Longs eller Fleu- 

rons arbeten.
KEMI. Samla mineral och bergarter.
TECKNING. Såsom till kl. 5 samt teckning av tråd och foremål ute i 

det fria.

Till Ring I:
MODERSMÅLET = till 6. klassen.
MATEMATIK, Collins algebra I kap. IV, sid. 51—71.

(I ovrigt som till kl. 6).

Till Ring II:
KRISTENDOM, Sabatier, Den helige Franciskus; J. A. Eklund, Ande- 

livet i Sverige; Augustin! bekånnelser.
MODERSMÅLET, Pelle Molin, Ådalens poesi; Rydberg, Singoalla; Hei- 

denstam, Karolinerna.
LATIN. Repetition av kursen.
TYSKA, Seidel, Leberecht Hiihnchen.
HISTORIA, Grimberg, Svenska folkets underbara oden, I, II; Edén, 

Gustaf Wasa (valda brev) ; Bergstedt, Grekisk kulturhistoria.
GEOGRAFI, Hogbom, Huru naturen danat Sverige (Ljus’ forlag) ;

Gleerupska biblioteket: Sverige.
FYSIK, Låsning i Newcomb-Bergstrand »Astronomi for alla».
BIOLOGI, Heimdals folkskrifter n:r 75: Verdandis småskrifter n:r 64.
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Skriv en redogbrelse for ett eller flera våxtsamhållen i hemtrakten 
(vegetationen i en skog, mosse, vatten, på ang, sandf ålt, hed eller 
ogrås i trådgård eller åkrar).

TECKNING. Ritning av dvningsuppgifterna i P. Henriques Lårobok i 
geometrisk ritning. Kap. III § 8. Frihandsteckning = till Ring I.

Till Ring III:
KRISTENDOM, Holmqvist, Martin Luther; Teod. Nystrbm, Profetis

men ; Pascal, Tankar.
MODERSMÅLET, Strindberg, Hemsbborna.
LATIN, repetition av prosakursen.
TYSKA, Sudermann, Frau Sorge.
HISTORIA, Bergman-Svensén, Ur folkens historia II; Stavenow, Den 

stora engelska revolutionen.
MATEMATIK, problemlosning enligt lårarens anvisning.
BIOLOGI, Klercker, Månniskokroppen; Leche, Månniskan.
FYSIK, låsning i The Svedberg, Materien.
TECKNING, ritning av bvningsuppg. i P. Henriques lårobok i geom. 

ritning, kap. V § 3. Frihandsteckning = till Ring I.

Till Ring IV:
KRISTENDOM, Holmqvist, Martin Luther; Soderblom, oversikt av allm. 

religionshistorien ; Lehman, Religionerna, kortf. religionshistoria ; 
Lindblom, Jesu sedliga krav.

MODERSMÅLET, Lagerlbv, Gosta Berlings saga; Rydberg, Vapensme- 
den jåmte >Forklaringar> hårtill av Widbeck.

LATIN, repetition av prosakursen.
GREKISKA, repetition av explikationskursen.
ENGELSKA, Kipling, Mowgli Stories, skolupplagan.
FRANSKA, Jules Verne, Le Tour du monde.
HISTORIA, Stavenow, Frihetstiden och Gustav III.
MATEMATIK. Problemlosning enl. lårarens anvisning.
BIOLOGI, Anståll och redogor for några våxtfysiologiska forsok enl. 

Malmberg; Våxtfys. forsok; Verdandis småskrifter n;r 204 och 218 
(om årftlighet).

FYSIK, M. Siegbahn, Elektricitet, materia, energi; G. Starck, Mate
riens struktur.

TECKNING, ritning av bvningsuppg. i P. Henriques lårobok i geom. 
ritning kap. VII § 8.
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Tillag g 2.

U pplgsHingar frir ittfrades- och flyftningsiiokande.

Ej må i allmånt låroverk som lår junge intagas under hostterminen 
annan ån den, som, då intrade sokes, redan uppnått eller som fore ka
lenderårets utgång uppnår nio års alder, ej heller under vårterminen an
nan ån den, som fore utgången av nårmast foregående kalenderår upp
nått nåmnda ålder.

Ej må någon, som fore det kalenderår, då intrade sokes, fyllt tolv 
år, intagas i realskolans forstå klass; och iakttages betråffande intag- 
ning i realskolans ovriga klasser, att den med ledning av detta stadgande 
for varje klass beråknade åldern ej må vara overskriden. Undantag må 
rektor efter kollegiets horande kunna medgiva.

Intrådessokande skall forete dels intyg av vederborande pråsterskap, 
innehållande uppgift om fbråldrar, fbdelseort, ålder och, dår så ske kan, 
uppfbrande samt anteckning dårom, att han haft naturliga eller vaccin- 
koppor, dels ock intyg av lakare, att han icke lider av sjukdom eller lyte, 
som gor honom olåmplig for skolarbete eller kan menligt inverka på 
medlårjungar. Har han forut varit i annat allmånt låroverk intagen, 
skall han dessutam forebringa vederborligt avgångsbetyg.

For intrade i realskolans forstå- klass fordras:
1) formåga att tydligt och såkert låsa innantill och att med egna ord 

redogora for innehållet av en upplåst enkel beråttelse;
2) någon fårdighet i vålskrivning;
3) någon fårdighet i råttskrivning;
4) kånnedom om viktigare beråttelser ur Gamla Testamentet och Evan- 

gelierna; några psalmverser;
5) fårdighet i anvåndande av de 4 råknesåtten med hela tal, hbgst fyr- 

siffriga, dock att vid multiplikation och division må i regeln for
dras anvåndning endast av multiplikatorer och divisorer, håmtade 
från talområdet 1—10 ; någon kånnedom om sorter och någon ov- 
ning i huvudråkning;

6) någon kånnedom om hembygdens natur och arbetsliv åvensom om 
de enklare geografiska foreteelserna; någon formåga att forstå och 
anvånda karta.
For intrade i varje annan klass eller ring fordras i allmånhet att 

hava inhåmtat samtliga de lårokurser, som for de foregående klasserna 
och ringarna åro stadgade, samt, dårest intrade sokes under vårtermi
nen, att jåmvål kunna nbjaktigt redogora for de lårostycken, som under 
hostterminen blivit genomgångna i den klass eller ring, dår intråde sokes.

Med intrådessokande anstålles provning vid borjan av den termin,
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då intråde sokes. Intrådesprovningar, som avse larjunges intagning i 
forstå eller andra klass vid bor jan av låsår, anstålles åven mot slutet av 
vårterminen.

Vid inskrivning erlågge den intagne en intrådesavgift av 10 kronor.

Anmålningar till hostterminens nitrådes- och flyttingsprovningar 
åga rum å rektorsexpeditionen tisdagen den 22. azigusti kl. 1—2 e. m. 
(intrådessokande) och kl. 2—3 e. m. (flyttningssokande). Dårvid skola 
intrådessokande medtaga ovan angivna intyg, betyg och inskrivnings- 
avgifter (vilka senare få återhåmtas, om prøvningen icke godkånnes). 
Alla intrådessokande — alltså dven de som vid prøvningen vid V. T:s 
slut blivit godkdnda — och flyttningssokande skola anmålas å, nyssnåmn- 
da tid. Dock kan anmålan ske per post fore den 22. augusti, om sam
tidigt stadgade intyg och avgifter insåndas.
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Tillag g 3.

Itortval av alunen.

Betråffande målsmans fbrhållande till lårjunges bortval av åmnen 
citeras ur låroverksstadgan:

§ 7: 1. Larjunge i realskolan, som åtnjuter undervisning i franska, 
vare, efter av målsman hos rektor gjord skriftlig anmålan, frikallad från 
deltagande i undervisningen i teckning.

§ 8: 1. Lårjunge, som blivit flyttad till gymnasiets tredje ring, 
åger, efter av målsman hos rektor gjord skriftlig anmålan, rått att vid 
låsårs borjan bortvålja ett å den stadgade timplanen forekommande låro- 
åmne eller teckning eller ock två av dessa åmnen, såvida de i hbgsta 
ringen tillsammans ej upptaga mera ån sex timmar i veckan.

Hårvid bor dock iakttagas, att alla lårjungar skola deltaga i under
visningen i modersmålet samt (med undantag for lårjunge av fråmman
de trosbekånnelse) åven i kristendom.

Det åligger rektor att fåsta larjunges uppmårksamhet på den ver
kan, som bortval av åmne kan komma att utbva på blivande flyttning och 
studentexamen.

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

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

4. onskar larjunge åter begagna undervisningen i bortvalt åmne 
skall han vid sårskilt anstålld prbvning visa sig åga hårfor erforder- 
liga kunskaper.

5. På gjord framstallning må Skolbverstyrelsen medgiva lår
junge å gymnasiet rått att bortvålja åmne åven å annan tid ån vid lås
årets borjan. (Ansbkan dårom skall inlåmnas senast inom de två for
stå veckorna av vårterminen, och skall i sådan ansbkning uttryckligen 
angivas de skål, på vilka densamma grundar sig).
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Tider
Ring III

Real Latin
Ring 11

Real Latin
Ring 1

Real Latin

11 — 1 1.30 Kristendom
Arbman

Franska
Borgman

Geografi
Danell

11.30—12 Tyska
Borgman

Historia
Norén

Tyska
Ernolv

12.5-12.30 Modersmålet
Norén

Kemi Latin
Romanus Folmer

Matematik Matematik
Nordstrom Falk

12.30 — 1 Kemi Eng. Grek.
Romanus Fagerlind Lindblom

Tyska
Borgman

Fysik Latin
Liseli Folmer
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Tider 5 a 5 b 4 a 4 b 3 a 3 b 2 a 2 b 1 a 1 b

11 — 11.30

11.30 — 12

12.5-12.30

12.30—1

Biologi
Fahlander

Historia
Danell

Engelska
Ernolv

Geografi
Danell

Historia
Wahlberg

Kristendom
Soderberg

Tyska
Lowing

Fysik
Falk

Modersm.
Nilsson

Matematik
Nordstrom

Tyska
Nilsson

Historia
Soderberg

Matematik
EkstrOm

Kristendom
Arbman

Engelska
Borgman

Historia
Wahlberg

Kristendom
Soderberg

Geografi
Wahlberg

Matematik
Malmkvist

Tyska
Ernolv

Matematik
Falk

Biologi
Fahlander

Tyska
Zeilon

Modersm.
Zeilon

Modersm.
Lowing

Tyska
Lowing

Biologi
Fahlander

Matematik
EkstrOm

Matematik
Malmkvist

Tyska
Nilsson

Geografi
Wahlberg

Modersm.
Norén

Geografi
Zeilon

Tyska
Fagerlind 

Modersm. 
Fagerlind 

Matematik 
Malmkvist

Tyska 
Pahlberg

Kristendom
Falk

Historia 
Soderberg

Modersm, 
Pahlberg
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