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Skolan har med detta års ingång gjort en kännbar förlust då den förlorat 
sin inspektor, prosten m.m. N. Källoff, som då avgick från denna sin befattning. 
Det är ej blott genom sin personlighet utan även genom sin rika och långvariga 
verksamhet i skolans tjänst, vilken verksamhet sträcker sig så långt tillbaka som 
till uppkomsten av den privata läroanstalt, ur vilken Värnamo kommunala mel- 
lanskola sedermera utvecklat sig, som prosten Källoff haft stor betydelse för sko
lans framgång. För allt detta oförtrutna arbete, för allt detta aldrig tröttnande 
nit och intresse, för all den ständigt visade omvårdnad om skolan och dess an
gelägenheter samt ej minst för det stöd och den hjälp jag alltsedan min hitkomst 
som rektor haft i honom, vill jag härmed uttala såväl mittsom skolans innerliga tack.



Ä. Undervisningen.
1. Höstterminen började med allmänt upprop den 22 augusti och slutade 

den 20 december. •

Vårterminen började den 17 januari och kommer att avslutas med årsexamen 
onsdagen den 10 juni enligt ordning, som återfinnes i redogörelsens slut.

Fridagarnas antal har under läsåret • varit sex därav två och en halv under 
höstterminen och tre och en halv under vårterminen.

2. Gemensam morgonbön har hållits kl. ;8—8,io f. m.
Undervisning i läsämnena, välskrivning, teckning, gymnastik och sång har 

meddelats kl. 8,io—10,45 och kl. 12—3,30 måndag, tisdag, onsdäg, torsdag och 
fredag. Lördag har arbetet fortgått från kl. 8,io—10,45 samt kl. 12—1,40, dåmn- 
dervisningen för veckan slutat.

Mellan två på varandra följande lektioner har lämnats 10 minuters rast. .
3. Antalet lärotimmar i veckan för läsämnena samt välskrivning o.ch teckning 

framgår enligt följande
Timplan:

Ämnen:
Klass

Summa

1 2 3 4

Kristendom............................................ 2 2 1 1 ■ 6
Modersmål............................................ 5 - 4 3 3 15
Tyska .................................................... 8 5 5 4 22
Engelska................................................ — 4 5 4 13
Franska (friv.) .................................... — — 2 2 '4

13Historia ................................................ 3 3 3 4
Geografi................................................ 2 2 2 2 8
Matematik ..................................... ./.... 5 5 4 5 19
Biologi ................................................ 2 1 2 2 7
Fysik .................................................... — 2 1 2 5
Kemi .................................................... — — 2 1 3
Välskrivning ........................................ 1 — — — 1
Teckning................................................ 2 2 2 2 8

Summa 30 1 30 1 32 |-32 124
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4. Läro- och läseböcker.

Kristendom.
Bibeln och psalmboken (1—4).
Luthers lilla katekes med kort utveckling (1).
Herner, Israels historia (1—2).
Bergstrand, Den kristna tros- och sedeläran (2—3).
Stave, Jesu liv (2—3).
Lövgren, Kyrkohistoria i sammandrag (4).

Modersmålet.
Sundén, Svensk språklära (1—3).
Rebbe-Fischer, Exempelsamling till inövande av allmänna statsläran (1—3).
Heidenstam, Karolinerna (4).
Lagerlöf, Kristuslegender (2).
Schtick, Sveriges medeltidssagor I (1).
Lagerlöf, En herrgårdssägen (3).
Runeberg, Fänrik Ståls sägner (1—2).
Tegnér, Fritiofs saga (3—4).
Geijerstam, Mina pojkar (1).
Lindvall, Svensk läsebok för realskolans sjätte klass (3—4).
Steffen, Litteraturhistoria i sammandrag (4).

Tyska.
Winell, Tysk grammatik (1—4).
Heuman, Tyska för nybörjare (1).
Hjort, Övningsbok till den tyska grammatiken 1, II (2—3).
Calwagen, Översättningsövningar (4).
Rodhe, Tysk läsebok för realskolan (2—3).
Wildenbruch, Der Letzte und Meine beiden Onkel (4).
Auerbach, Tysk handstil (4).
Hoppe, Svensk—Tysk ordbok (2—4).
Hoppe, Tysk—Svensk ordbok (2—4).

Engelska.

Afzelius, Engelsk grammatik för realskolan (2—3).
Afzelius, Engelsk grammatik (4).
Afzelius, Engelsk nybörjarbok I och II (2—4).
Afzelius, Engelska skrivövningar (2—4).
Montgomery, Misunderstood (4).
Wenström, Engelsk—Svensk ordbok (3—4).
Wenström—Hårlock, Svensk—Engelsk ordbok (3—4).

Franska.

Bödtker och Höst, Lärobok i franska språket (3—4).
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Historia.

Grimberg, Sveriges historia för realskolan, förkortad uppl. (1—3).
Grimberg, Sveriges historia för realskolan, del V (4).
Odhner, Fäderneslandets historia (4).
Pallin—Boethius, Allmän historia för realskolan (1—4).
Pallin—Boethius, Tiden efter 1815 (4).
Rydfors, Historisk läsebok (1).
Ekmark, Läsebok till Odhners svenska historia (2—3).
Estländer, Allmänna historien i berättelser (2—3).
Löw, Allmän historia (2—3).

Geografi.

Carlsson, Skolgeografi, första kursen (1—2).
Carlsson, Skolgeografi, andra kursen (3—4).
Fehr, Geografiska skildringar (1—2).
Dreyer, Genom fem världsdelar (1—4).
Hutchinson, Jordens folk (1—4).
Sapper och Marcuse, Jorden förr och nu (3—4).
Roth, Skolatlas, jubileumsuppl. (1—4).
Sydow—Wagner, Kartbok (3).

Matematik.

Möller, Larsson och Lundahl, Räknebok för realskolan (1—4).
Collin, Algebra (3—4).
Jonsson, Lärobok i algebra för realskolan (2—4).
Lindman, Euklides fyra första böcker (2—4).

Biologi.

Almqvist—Lagerstedt, bearb. av Andersson, Lärobok i zoologi (3—4).
Forsell—Skärman, Inledning till botaniken (3—4).
Bohlin, Lärobok i biologi, del I: 2, zoologi (1—2).
Bohlin, Lärobok i biologi, del II, botanik (1 — 2).
Bohlin, Växternas livsföreteelser och levnadsförhållanden (4).
Jägersköld m. fl., Sveriges djurvärld (1—4).
Erikson, Läsebok i biologi, del I och II (1—4).
Krook—Almqvist, Flora (1—4).
Sundström, Atlas till naturriket (1—3),

Fysik.
Söderborg, Praktisk fysik I, II (2—4).

Kemi.

Bohlin, Lärobok i kemi (3—4).



8

5. Lärokurser.
Första klassen.

Kristendom (2 t.) Israels historia enligt läroboken. Kortfattad översikt av gamla 
testamentets skrifter, samt läsning av valda delar av desamma. Tros- och 
sedelära: repetition av Luthers lilla katekes. Framställning av svenska kyr
kans gudstjänstordning samt översikt av kyrkoåret. Följ, psalmer: 425: 1,2. 
124: 1-4. 55; 1—4. 430: 1, 9. 106: 1—4. 102: 1, 2. — Strömberg.

Modersmål (5 t.) Läsning av Schücks medeltidssagor; Geijerstam, Mina pojkar; 
Runeberg, Fänrik Ståls sägner. Framsägning av inlärda dikter. Muntliga 
och skriftliga reproduktionsövningar. Språklära: det hufvudsakligaste av form
läran; övningar att särskilja de viktigaste satsdelarna; satsers förening med 
varandra. Interpunktionsövningar. Rättskrivningsövningar. Några lättare 
uppsatser. — Nyqvist.

Tyska (8 t.) Sid. 1—65 i läseboken. Formläran muntligen genomgången i sam
band med den lästa texten. I grammatiken har utförligare lästs adjektivets 
diklinationer, personliga och possesiva och relativa pronomen, verbet samt 
prepositionerna,Talövningar. Enklare skrivövningar pålärorummet. — Svensson.

Historia (3 t.) Sveriges historia från äldsta tider till år 1611 i sammanhang med 
Danmarks och Norges historia under samma tid. Allm. historia: Forntiden. 
— Svensson.

Geografi (2 t.) Europa och Asien. — Fjellander.
Matematik (5 t.) Aritmetik: Repetion av läran om bråk; tillämpning av bråkläran 

på sorter; enkel reguladetri; procent- och ränteräkning; huvudräkning. Lätta 
ytberäkningar, grundade på praktiska mätningar. Algebra: Inledning till al- 
gebran samt enkla sifferekvationer av första graden. — Weiler.

Biologi (2 t.) Däggdjur och fåglar; växtundersökning, växtbestämning och ex
kursioner. — Weiler.

Andra klassen.

Kristendom (2 t.) Jesu liv enligt läroboken. Kortfattad översikt av nya testa
mentets skrifter samt läsning av valda delar av desamma. Trosläran enligt 
läroboken. Följande psalmer: 258: 1—6. 430: 1, 9. 141: 12—14. 149: 1, 2. 
56: 1—4.

Modersmål (4 t.) Läsning av Lagerlöf: Kristuslegender och Fänrik Ståls sägner 
Framsägning av inlärda dikter. Nödiga upplysningar ur versläran; övningar 
i muntlig framställning; sammanfattande översikt av språkläran; satsanalys. 
Dispositionsövningar. 7 rättskrivningsprov. 13 uppsatser, därav 7 på läro- 
rummet. — Svensson.

Ämnen för uppsatser:
Höstterminen: 1. Tallsådden på Ugerup (referat). 2. En lovdag (brev). 
3. Betalningen med stångjärn (referat). 4. Kineserna. 5. Vårt skolhus. 6. 
Liknelsen om den förlorade sonen.
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Vårterminen: 7. Julaftonen. Vad julgranen berättade. 8. En järnvägsresa. 
Min hund. 9. Skolfesten den 3 mars 1914 (brev). 10. Återgiv innehållet i 
Topelii sagospel “Askungen“. 11. N:r femton, Stolt. (Efter J. L. Runeberg). 
12. Vad vet du om koralldjuren? 13. Provuppsats.

Tyska (5 t.) Översättning: Tyska läseboken sid. 1—65. Grammatik: Form
läran genomgången jämte det viktigast av syntaxen med anslutning till den 
lästa texten. Tal-, tillämpnings- och muntliga reproduktionsövningar. Ex- 
temporalier. Skrivning: 9 temata. varav 7 på lärorummet. — Svensson.

Engelska (4 t.) Översättning: Afzelius, Engelska nybörjarbok I fullständigt ge
nomgången. Grammatik: Formläran till obestämda pronomen. Reproduk
tionsövningar; talövningar; skrivövningar. — Nyquist.

Historia (3 t.) Svensk historia: Tiden 1611 —1809. Allmän historia: Medel
tiden och nya tiden till 1648. — Strömberg.

Geografi (2 t.) Asien (Central-, Öst- och Sydasien), Afrika, Australien och Ame
rika. — Weiler.
Matematik (5 t.) Aritmetik och algebra: Sifferekvationer av första graden med 

en obekant; bolags- och blandningsräkning; procenträkning; ränteräkning. 
Planimetriska räkneexempel. Geometri: Euklides’ första bok, satserna I—XXXV 
samt tredje boken, satserna I—VI. — Fjellander.

Biologi (1 t.) Kräldjur, groddjur, fiskar och ryggradslösa djur. Växtundersök- 
ning, växtbestämning, exkursioner, växtinsamling. — Weiler.

Fysik (2 t.) Allmän fysik och värmelära. — Weiler.

Tredje klassen.

Kristendom (1 t.) Jesu liv avslutad. Kortfattad översikt av nya testamentets 
skrifter samt läsning av valda delar av desamma. Kyrkohistoria: forntiden. 
Sedeläran genomgången enligt läroboken. Följande psalmer: 237: 1—4. 
430: 1, 9. 150: 1—3. 141: 12—14. 56: 1—6. — Strömberg.

Modersmål (3 t.) Läsning av valda stycken ur läseboken; Lagerlöf, En herr
gårdssägen; Tegnér, Frithiofs saga. Framsägning av inlärda dikter. Valda 
delar av svenska syntaxen; satslära, satsanalys, verslära. Dispositionsövningar. 
Rättskrivning. Enklare föredrag. 13 uppsatser. — Nyquist.

Ämnen för uppsatser:
Höstterminen; 1. En dröm. Beskrivning av en lantgård. Sydamerikas na
turbeskaffenhet. 2. Småland. Solanaclæ. 3. Om du finge 100 kr., huru 
skulle du då använda dem? Vilken konung i svenska historien tycker du 
mest om? 4. En marknadsdag i Värnamo. 5. Berätta, vad du vet om 
spanska tronföljdskriget. 6. Berätta om den första vinterdagen. En boy
scoutövning. Redogör för innehållet i någon bok eller berättelse, du läst. 
Om elektrisk belysning.
Vårterminen: 7. En julotta. Februarirevolutionen och dess verkningar. En 
afton i mitt hem. Om telegrafering. 8. Frithiof hos Angantyr. 9. Värnamo 
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kom. mellanskolas fest tisdagen den 3 mars 1914. En kortfattad redogörelse 
för innehållet i Frithiofs saga. 10. Om framställning av järn. Västkustfisket. 
Beskriv någon järnvägsresa, som du företagit. 11. En timmerstock berättar 
sina levnadsöden. 12. Realskolämnena. 13. Beskriv arbetet i en hantverka
res verkstad.

Tyska (5 t.) Tyska läsebokan sid. 60—137. Talövningar i samband med den 
lästa texten. Grammatik: syntaxen genomgången. Tillämpnings- och re- 
produktionsövningar. Extemporalier. Skrivningar: en översättning till tyska 
var tredje vecka. — Strömberg.

Engelska (5 t.) Översättning: Afzelius, Engelsk nybörjarbok II, sid. 1—62. 
Grammatik: Formläran avslutad, det viktigaste av syntaxen. Skrivövningar, 
reproduktionsövningar, talövningar. — Nyquist.

Franska (frivillig) (2 t.) Styckena 1 —14 i läroboken. Formlära motsvarande det 
lästa. Några oregelbundna verb. — Nyquist.

Historia (3 t.) Fäderneslandets historia: Repetition av Forntiden och Medelti
den. Av Nyare tiden tidsperioden 1809 till närvarande tid, jämte motsvarande 
delar av Danmarks och Norges historia. Allmän historia: Tiden 1648 till 
närvarande tid. — Svensson.

Geografi (2 t.) Amerika. Världsdelarnas geografi i korthet repeterad. Den all
männa fysiska geografien. — Weiler.

Matematik (4 t.) Aritmetik och Algebra: Ekvationer av första graden med en 
obekant jämte problem; bolags- och blandningstal; diskont-och rabatträkning; 
arbetsproblem; något om bråk och polynoms upplösning i faktorer; rörelse
problem; planimetriska och stereometiska räkneexempel. Geometri: Euklides 
avslutad och repeterad. — Fjellander.

Biologi (2 t.) Repetition av djurriket; typerna för kryptogamernas huvudgrupper, 
några viktigare fanerogarna växtfamiljer jämte de förnämsta in- och utländska 
kulturväxterna. Exkursioner med växtinsamling. — Weiler.

Fysik (1 t.) Magnetism och elektricitet. — Weiler.
Kemi ( 2 t.) Huvuddragen av den oorganiska kemien och det allmännaste av 

geologien. — Weiler.
Fjärde klassen.

Kristendom (1 t.) Bilder ur kyrkans historia enligt läroboken med särskild vikt 
lagd på den äldsta kyrkans och den lutherska reformationens historia samt 
de religiösa förhållandena i vårt land. Korta underrättelser om de viktigaste 
af de religioner, med vilka kristendomen varit eller är i beröring. Bibelläs
ning: Apostlagärningarna. Följ, psalmer: 56: 1—6. 430: 1,9. — Strömberg.

Modersmål (3 t.) Läsning av valda delar av Lindvalls läsebok samt Heidenstams, 
Karolinerna. Litteraturhistorien genomgången enligt läroboken. Verslära, 
Föredrag. Dispositionsövningar. Övningar i uppsättande av praktiska skrivel
ser. 13 uppsatser, därav 8 å lärorummet. Uppsatserna hava behandlat föl
jande ämnen: 1. Om vulkaniska utbrott och jordbävningar. Redogör för 
något slag av sommarsport. En dag på skördefältet. 2. Varthän skulle du 
helst vilja resa och varför? 3. Vad vet du om åkerbruket hos kulturfolken?
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Om växterna och ljuset. Redogör för innehållet i någon av Snoilskys “Sven
ska bilder11. Berätta om en hjältebragd ur historien eller livet. 4. Om ögats 
optiska byggnad. Hur har det nuvarande tyska kejsarriket uppstått. 5. Vatt
net i jordlagren. Något om klosterväsendet i västerlandet. Huru jag an
vänder mina lediga stunder. Vad jag kan hjälpa till med i mitt hem. 6. 
Hur stå de olika värdsdelarna i förbindelse med varandra? 7. Någon av 
Jesu liknelser. Vad en svala kan ha att förtälja om sin flyttningsfärd. Be
rätta om en viktig upptäckt eller uppfinning. 9. Storbrittaniens handel. 10. 
Berätta om en svensk konung. Om ångmaskiner. Mina framtidsplaner. Våra 
plikter mot djuren. 11. Några drag ur ett djurs liv. Vad vet du om vår 
svenska riksdag. Beskriv en småländsk herrgård. 12. Hästen i människans 
tjänst. Alkoholmissbrukets faror för vårt folk. En bok, som du skulle vilja 
ha på din bokhylla. 13. Berätta vad du vet om jordens utvecklingsskeden. 
Vad vet du om djurlivet i arktiska trakter? Om fåglarnas bon. Redogör 
för innehållet i någon dikt ur Fänrik Ståls sägner. — Strömberg.

Tyska (4 t.) Läsning av Wildenbruch; Der Letzte, Mein nervöser Onkel. Gram
matiken repeterad. Tal-, tillämpnings- och reproduktionsövningar. Extempo- 
ralier. Skrivningar: en översättning till tyska var tredje vecka. — Nyquist.

Engelska (4 t.) Översättning: Afzelins, Nybörjarbok II sid. 62—86 och Mont
gomery, Misunderstood sid. 1—60. Grammatik: Formlära och syntax ge
nomgångna och repeterade. Tal- och tillämpningsövningar. Extemporalier. 
Skrivningar: en översättning till engelska varannan vecka. — Nyquist.

Franska (frivillig) (2 t.) Läsning av sid. 35—65 i läroboken. Grammatik mot
svarande det lästa. Oregelbundna verb. Tillämpningsövningar. — Svensson.

Historia (4 t.) Sveriges historia: repetition av nyare tiden med särskild vikt lagd 
på tiden efter 1809. Hufvuddragen av Sveriges nuvarande statsförfattning 
samt av dess centrala och kommunala förvaltning. Allmänna historien: repeti
tion av nyare tiden med särskild vikt lagd på tiden efter 1815. — Strömberg.

Geografi (2 t.) Allmän geografi. Sveriges och de viktigaste kulturländernas 
geografi. — Fjellander.

Matematik (5 t.) Aritmetik och algebra: Praktiska räkneuppgifter; ekvationssy
stem av första graden med en och flere obekanta jämte problem; om irratio
nella tal och kvadratrötter; planimetriska och stereometriska räkneuppgifter. 
Geometri: Euklides avslutad; — Fjellander.

Biologi (2 t.) Människokroppen, det viktigaste av hälsoläran, däri inbegripet de 
rusgivande ämnenas och tobakens natur och verkningar. Huvuddragen av 
växternas inre byggnad, livsföreteelser och levnadsförhållanden. — Weiler.

Fysik (2 t.) Mekanik och Optik. — Weiler.
Kemi (1 t.) Organisk kemi och järnets metallurgi. — Weiler.

6. Välskrivning. Klass I (1 t.) Efter skrivkursen “Sverige“. — Svensson.
7. Teckning. Klass I. Då årstiden så har medgivit, har teckning ägt rum 



12.

med levande växter, trädgårdsprodukter eller dylikt som förebilder, dessutom per
spektivritning efter enklare verkliga föremål, vilka sedan färglagts i enlighet med 
sitt naturliga utseende med pastellkritor eller vattenfärger. För de mindre försig
komna eleverna ha använts ritböcker med förebilder. Minnesteckning.

Klass II. Liksom i klass I har på lämplig tid ritats efter levande växter och 
trädgårdsprodukter, dessutom perspektivritning efter verkliga föremål, ritning efter 
klotsar i olika ställningar, färgläggning med vattenfärger och övning i tillbland
ning av färger. Minnesteckning.

Klass III. Ritning efter levande växter och trädgårdsprodukter samt upstop- 
pade fåglar, perspektivritningar efter verkliga föremål och gipser, ritning efter 
klotsar i olika ställningar, färgläggning med vattenfärger samt övning i tillbland
ning av färger. Linearritning har ägt rum i sammanhang med undervisningen i 
geometri huvudsakligen efter P. Henriques lärobok. Minnesteckning.

Klass IIII. Ritning efter levande växter och trädgårdsprodukter, perspektiv
ritning efter verkliga föremål och gipser, ritning efter klotsar i olika ställningar, 
linearritning i sammanhang med undervisningen i geometri, huvudsakligen efter 
P. Henriques lärobok. — Ekenman.

8. Säng (3 t.) Undervisnigen har omfattat notläsning, notskrivning, ton- 
träffning, inövande av en-, två- och trestämmiga sånger samt koraler. Tredje 
och fjärde klasserna ha sjungit några tyska engelska sånger efter Alice Tegnér: 
Unga röster. — Svensson.

9. Gymnastik. Lärjungarna hava varit fördelade på tre avdelningar, näm
ligen: gossar i klass 3 och 4, gossar i klass 1 och 2 samt flickor i klass 1—4. 
Varje avdelning har haft 4 lektionstimmar i veckan. Övningarna ha omfattat fri
stående rörelser, redskapsrörelser samt lekar. — Strömberg.
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io. B. Lärarna.
Rektor E. Fjellander. 

Geografi 2 tim. i 1, 2 tim. i 4 .................................. 4 tim.
- Matematik 5 i 2, 4 tim. i 3, 5 tim. i 4.............................. 14 tim. = 18 tim.

Bitr, föreståndarinnan Hilda Strömberg.
Kristendom 2 tim. i 1, 2 tim. i 2, 1 tim. i 3, 1 tim. i 4 6 tim.
Modersmålet 3 tim. i 4......................................................... 3 tim.
Tyska 5 tim. i 3.................................................................... 5 tim.
Historia 3 tim. i 2, 4 tim. i 4............................................. 7 tim. = 21 tim.
Förrättat morgonbönen alla dagar i veckan.
Klassföreståndare i klass 4.

Vik. Ämnesläraren Fil. Mag. G. Weiler.
Geografi 2 tim. i 2, 2 tim. i 3 ......................................... 4 tim.
Matematik 5 tim. i 1.............................................................. 5 tim.
Biologi 2 tim. i 1, 1 tim. i 2, 2 tim. i 3, 2 tim. i 4.......... 7 tim.
Fysik 2 tim. i 2, 1 tim. i 3, 2 tim i 4............................... 5 tim.
Kemi 2 tim. i 3, 1 tim. i 4................................................. 3 tim. = 24 tim.
Klassföreståndare i klass 2.

Vik. Ämnesläraren Fil. Mag. A. Nyquist.
Modersmålet 5 tim. i 1, 3 tim. i 3........................  8 tim.
Tyska 4 tim. i 4..................................................................... 4 tim.
Engelska 4 tim. i 2, 5 tim. i 3, 4 tim. i 4 ...................... 13 tim.
Franska 2 tim. i 3................................................................. 2 tim. = 27 tim.
Klassföreståndare i klass 3.

E. o. Ämneslärarinnan Anna Svensson.
Modersmålet 4 tim. i 2 ....................................................... 4 tim.
Tyska 8 tim. i 1, 5 tim. i 2................................................. 13 tim.
Franska 2 tim. i 4............................................................... 2 tim.
Historia 3 tim. i 1, 3 tim. i 2.............................................. 6 tim. = 25 tim.
Klassföreståndare i klass 1.

Vik. Teckningsläraren, Ingenjör Fr. Ekennian. 
Teckning 2 tim. i alla klasser..................................... 8 tim. = 8 tim.

Fröken Anna Svensson. 
Välskrivning 1 tim. i 1 ................................................. 1 tim.
Musikens teori och sång ..................................................... 3 tim. = 4 tim.

Fröken Hilda Strömberg. 
Gymnastik........................................................................ 12 tim. = 12 tim.

Läkare har varit extra provinsialläkaren Doktor Seth Hultin.
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C. Lärjungarna.
11. Lärjungarnas antal:

Klass
Den i September 1913.

Klass
Den j Februari 1914.

Gossar Flickor Summa Gossar Flickor ! Summa

1 7 8 15 1 7
1

8 ! 15
2 13 7 20 2 12 7 1 19
3 9 9 18 3 8 9 ! 17
4 4 1 5 4 4 . 1 : 5

Summa 33 25 58 Summa 31 25 1 56

12. Lärjungarnas ålder vårterminen 1914.
Klass 13 är 14 år 1 15 år 16 år '7 år 18 år 19 år 20 år S:ma Medelålder

1 3
1

7 : 5 15 14,i år
2 1 5 10 3 — — — — 19 14,9 år
3 — 2 3 8 4 — — — 17 15,s år
4 — — i — — 4 — 1 — 5 17,4 år

Summa 4 14 I 18 11 8 — 1 56

Anm. Lärjungarnas ålder är beräknad sålunda att lärjungar, födda 1901, 
räknas för tretton år, 1900 för 14 år o. s. v.

13. Sedan föregående års redogörelse utgavs, ha följande lärjungar avgått 
från skolan:

Vårterminen 1913 efter avlagd realskolexamen:
Axel Gustafson till fortsatta studier.
Knut Tenggren „ landtbruk.
Olga Ahlstrand „ hemmet.
Stanny Lind „
Elsa Svensson „

Höstterminen 1913:
Klass 2. Rudolf Lindbohm till praktisk verksamhet.

Harald Hultin „ statens realskola.
Majken Svensson avflyttad ttll Amerika.

Vårterminen 1914.
Klass 2. Gösta Larsson till handelsyrket.

Anders Törnkvist „ trädgårdsarbete.
Harry Löwenborg „ barberareyrket.
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14. Vid anställd undersökning hava hemläxorna befunnits kräva i medeltal pr dag:
För klass 1
För klass 2
För klass 3
För klass 4

1 tim. 53 min
1 tim. 47 min
2 tim. 27 min
3 tim. 25 min

15. Av de sedan föregående års redogörelse i skolan inskrivna 16 lärjungarna 
hava 11 senast bevistat folkskola, 1 högre folkskola, 1 statens läroverk och 3 åt
njutit privat undervisning.

16. Lärjungarna vårterminen 1914 hade följande hemorter:
Värnamo köping ............................................................. 31.
Värnamo landsförsamling................................................. 18.
Utom kommunen ................................................................ 7.

Summa 56.
17. a) En stor del av skolans kvinnliga elever hava deltagit i frivilligt hand

arbete 11!-2 tim. i veckan; ledare härav har varit fröken A. Svensson.
b) I undervisning i frivillig franska hava samtliga lärjungarna i klas

serna 3 och 4 deltagit.
18. Från skolans läkare har följande rapport ingivits angående hälsotillstån

det under år 1913:
Över hälsotillståndet under år 1913 vid skolan får jag härmed avgiva följande 

berättelse:
Hälsotillståndet har under såväl vår- som höstterminen varit ganska gott. 

Inga epidemiska sjukdomar af något slag ha förekommit.
Frånvaro från skolan har under vårterminen angivits till 1496 timmar för 23 

elever, för höstterminen till 101 dagar för 17 elever.
De åkommor, som oftast ha föranlett bortovaro från skolan men för vilka 

endast undantagsvis läkare anlitats, ha angivits vara“ förkylning“ i sammanlagt 40 
fall hos 19 elever, huvudvärk i 14 fall hos 7 elever; vidare några fall av halsfluss 
samt under vårterminen två fall av ledgångsreumatism, vilka föranledde frånvaro 
från skolan 559 och 336 timmar för resp, elever.

Värnamo den 20 Maj 1914.
Seth Hultin.

Skolans läkare.

19. Till undergående av realskolexamen innevarande vårtermin hade anmält 
sig samtliga lärjungarna i fjärde klassen och blevo i de skriftliga proven följande 
lärjungar godkända:

Folke Blomstrand.
Albert Persson.
Sixten Sandberg.
Gerda Törnqvist.

20. Genom välvilja från Herrar Prosten Källoff, Doktor Hultin, Häradshöv
ding Lilliesköld, Fabrikör Sundin, Kommissarie Blomstrand, Kapten Tilosius, Kro
nofogde Helmer, Notarie Beckman och Sv. Turistföreningens sida sättes skolan i 
tillfälle att utdela några premier såsom uppmuntran för flit och framsteg. Till 
ovannämnda givare vill jag uttala mitt varma och innerliga tack.
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Muntlig examen kommer att enligt beslut av Kungl. överstyrelsen för rikets 
allmänna läroverk äga rum den 6 nästa juni.

Till examensvittnen vid denna examen hava av Värnamo köping utsetts Hä
radshövdingen och Riddaren J. A. Lilliesköld, Kronofogden C. O. Helmer och 
Häradsskrivaren C. O. Åkerman.

21. För inträde i skolan hava innevarande månad 10 inträdessökande an
mält sig, då redogörelsen lägges i press.

D. Undervisningsmateriel.
22. Under läsåret har skolan inköpt kartor och geografiska bilder teknolo

giska, biologiska och zootomiska väggtavlor, 1 kamera, skioptikon mm.; häst och 
slingerstege för gymnastikattiraljer.

23. Följande personer hava genom nedanstående gåvor ökat de naturveten
skapliga samlingarna.

Telegrafinspektör T. Hennig: Skalle med horn av råbock. Fil. Mag. G. 
Weiler: Div. ryggradslösa djur. Herr Arvid Lilliesköld: Rågummi från Kongo.

Lärjungarna: Sixten Sandberg: En äggsamling.
Bertil Hallén: 1 ormslå.
Magnus Andersson: 2 ortoceratiter.
Leif Beckman, 1 oxhorn, 1 katt.

Till samtliga dessa hembär jag min tacksamhet.
24. Referensbiblioteket har ökats genom gåvor från Kungl. Läroverksöver- 

styrelsen och skillda förläggare och hembär jag härför mitt vördsamma tack.
Inköp har gjorts av Gleerupska biblioteket, Geografin. Lexika i tyska och 

engelska, tysk och engelsk litteraturhistoria, Lindvall, Svensk lärebok samt 
Nordisk familjebok, nya uppl. m. m.

25. På grund av stark arsenikhalt i målning, tapeter och skolbänkar har 
skolan ommålats invändigt och nytapetserats varjämte helt ny uppsättning av bän
kar anskaffats. 2 nya svarta tavlor ha inköpts, ävensom tvenne skåp för kemien. 
Gymnastiksalen har likaledes blivit nymålad.

E. Ekonomiska förhållanden.
26. Terminsavgifterna hava för klasserna 1—3 varit 50 kr. och för klass 4 

65 kronor, utom i de fall, då terminsavgiftsnämnden beviljat nedsättning häruti till 
en eller två tredjedelar.

Köpingens ledamot i terminsavgiftsnämnden har varit Fabrikör Edv. Johansson.
27. Skolans kassör har lämnat följande tablå över inkomster och utgifter:

Inkomster:
Statsanslag................................................................................ 10,260: 38
Terminsavgifter ........................................................................ 3,131: 42
Värnamo köping .................................................................... 7,335: 90
Brist........................................................................................... 5: 44

Kr. 20,733: 1’4
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Utgifter:
Löner ........................................................................................ 12,021: 16
Läkare .................................................................................... 100: —
Vaktmästare ............................................................................ 240: —
Pensionavgifter ........................................................................ 513: 42
Undervisningsmateriel ............................................................. 500: —
Inventarier ................................................................................ 1,949: 34
Hyror ........................................................................................ 1,017: 50
Lyse och Vedbrand ................................................................. 818: 50
Insatt i bank ............................................................................ 1,059: 11
Div. omkostnader ..................................................................... 2,514: 11

Kr. 20,733: 14

I mars innevarande termin anordnade jag med frivilligt biträde av lärare 
och en del elever en aftonunderhållning med tablåer, sång och musik, med tanke 
på att, om någon behållning uppstod, använda den till inköp av böcker. På 
grund av de därmed förenade betydliga kostnaderna överstego utgifterna inkomster
na med några kronor, vilken brist dock betaltes av privat kassa.

F. Examen och terminsavslutning.
28. Årsexamen med de tre högre klasserna äger rum onsdagen den 10 juni 

enligt närstående ordning.
29. Till övervarande av årsexamen och terminsavslutningen inbjudes vördsamt 

skolans Eforus, förutvarande inspektor, nuvarande inspektor och styrelse, lärjung
arnas föräldrar och målsmän samt övriga skolans vänner.

30. Inträdesprövning gällande nästa läsår anställes måndagen den 8 juni kl. 
9 f. m.

31. Gymnastikuppvisning äger rum i skolans gymnastiksal fredagen den 29 
maj kl. 6 e. m.

32. Nästa läsår börjar i följande ordning:
Måndagen den 24 augusti kl. 10 f. m. anmälan för inträde och prövning 

för uppflyttning i högre klass.
Tisdagen den 25 augusti enligt ordning, som offentliggöres genom anslag 

i skolan måndagen den 24 augusti kl. 6 e. m., inträdes- och flyttningsprövning 
samt därefter allmänt upprop med skolans samtliga lärjungar kl. 1 e. m.

Värnamo i maj 1914.
E, Fjellander,
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Inträdesfordringar.
I enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 29 oktober 1909 fordras 

för inträde i kommunal mellanskolas första klass att vid offentlig inträdesprövning 
visa sig äga det kunskapsmått, som inhämtas i högsta årskursen av folkskola, an
ordnad enligt gällande normalplans typ litt. A.

Vid inträdesprövning lägges särskild vikt vid kunskaperna i modersmålet och 
räkning.

För inträde i övriga klasser fordras att kunna nöjaktigt redogöra för samt
liga de kurser, som lästs i klasserna före den, i vilken inträde sökes.

Inträdessökande bör vid anmälningen förete dels intyg från vederbörande 
prästerskap, innehållande uppgift om ålder, faderns namn och yrke samt hemort, 
dels, därest han förut varit i annat läroverk intagen eller bevistat folkskola, ve
derbörligt betyg från nämnda läroverk eller folkskola.

Inträdessökande, som förut bevistat kommunal mellanskola, äger, om inträde 
sökes inom ett år efter avgången från skolan, att utan examen vinna inträde i 
den klass, där han vid sin avgång befann sig.

För övrigt berättiga inga betyg till inträde utan examen. O O O /O

Uppgifter för frivilliga självstudier under sommaren.
Till klass 3.

Biologi: Insamling av land- och sötvattenssnäckor, skalbaggar eller fjärillar. 
(Utförligare anvisningar och råd finnas i samlingarnas bok av Hector, pris 3 kr.).

Till klass 4.

Biologi: Lika med klass 3. Växtfysiologiska experiment enligt Ejnar Malm
berg, Växtfysiologiska försök (pris 75 öre) exp. 15 — 18, andra experiment efter 
godtyckligt urval ur samma bok.

Uppgifter: Vilka äro de vanligaste växterna: a) i en tallskog, b) i en gran
skog. Undersök växtligheten: a) i en skogstjärn, b) på en torvmosse. Vilka löv
träd förekomma i den trakt, där du vistas?

Redogörelsen för uppgiften bör åtföljas av en förevisning av pressat material.
Astronomi: Orientering på stjärnhimmeln med tillhjälp av stjärnkarta (i au

gusti). Bestämning av nord-sydlinjen för Värnamo eller annan plats genom iakt
tagande av solens ställning. Bestämning av solens middagshöjd några gånger på 
sommaren t. ex. den 15, 21, 30 juni, 7 och 21 juli. Iakttagelser rörande solens 
gång vid ovannämnda tidpunkter (Lämplig bok till självstudium: Handbok vid 
astronomiundervisningen av Ivar Jonsson, pris häftad 90 öre).
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Namn ni. ni. Född
Inskri
ven

Ter
min i 
klas
sen

Hemort ' Fadern

Klass 4.
j 
1

1
1 1

Blomstrand, Folke G. S. 1895 1913 2 Värnamo Kronolänsman
Hallén, Bertil 1897 1912 2 >> Handelsresande

i Persson, Albert S. 1897 1912 2 t
! Sandberg, Sixten S. G. 1897 1912' 2 » Snickare !1

Törnqvist, Gerda G. 1897 1912 2 » Handlande
= 5. •

Klass 3.
1

1
Andersson, Erik 1898 1912. 2 Kärda Folkskollärare
Andersson, Ture 1899 1912 2 »
Andersson, Filip 1898 19121 2 Värnamo Möbelhandlande
Andersson, Georg 1897 1912 2 Lantbrukare
Fagerström, Kaii-Fredrik 1897 1912 2 » Fanjunkare
Lindbohm, Rudolf 1897 1912 1 » Handelsresande

: Palm, Sven G. 1898 1912 2 » Postiljon
Svensson, Verner S. 1898 1912 2 Degerhof Godsägare
Törnqvist, Eskil 1898 1912 2 Värnamo Handlande
Ahlstrand, Ingeborg 1898 1912 2 Arbetare
Andersson, Rut 1899 1912 2 Skomakare
Graffman, Axia 1897 1912 2 » Arbetare
Hallén, Astrid 1897 1912 2 Handelsresande

1 Johansson, Edit 1900 1912 2 » Bagare
Rydell, Ignez G. 1898 1912 4 » i Kamrer
Svensson, Margareta 1898 1912 2 ' » Snickare
Svensson, Sonja 1900 1912 2 » f. d. Lantbrukare
Sällberg, Margareta S. G. 1899 1912 4 Redaktör t

! = 18
Klass 2.

Andersson, Magnus S. 1899 1912 2 Voxtorp i Folkskollärare

Beckman, Leif 1901 1913 2 Värnamo e. o. Hovrättsnotarie
Ericsson, Artur 1899 1912 2 Hånger Folkskollärare

i Eriksson, Erik 1900 1912 2 ' Värnamo i Postiljon
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*) Frånvarande på grund av sjukdom,
S. = befriad från undervisning i sång.
G.= , „ „ i gymnastik. :i:*) Slutat julen 1913.

Hultin, Harald 1902 1913 1 Värnamo e. 0. Provinsialläkare
Jansson, Gösta G. S. 1898 1912 4 » Handlande.
Kindlund, Bertil S. G. 1898 1913 2 Kånna Stationsinspektor
Larsson, Erik 1900 1912 4 Värnamo Handelsresande
Larsson, Gösta 1899 1912 4 »

*) Pettersson, Arvid 1899 1912 — Handlande
Sterner, Axel 1899 1912 2 » Stationsskrivare
Törnqvist, Anders 1899 1912 2 » Handlande
Viklund, Erik S. 1900 1912 2 Stationskarl
Ajander, Gullan G. 1899 1912 4 » Provinsialläkare
Blomstrand, Karin 1898 1913 2 » Kronolänsman
Jansson, Elin G. 1899 1912 4 » Handlande
Johansson, Ellen 1900 1912 2 » Fabrikör

*) Karlberg, Elin 1899:1912 » Tapetserare
s) Samuelsson, Alvina 1898 1912 — » Arbetare
Törnkvist, Greta 1899 1912 2 Poliskonstapel

= 20
Klass 1.

Ahlström, Ture 1901 1913 2 Värnamo Redaktör
Andersson, Philip S. 1899 1913 2 Lantbrukare
Andersson, Rudolf 1901 1913 2 Handlande
Beckman, Folke 1900 1913 2 Fanjunkare
Löwenborg, Harry G. 1899 1913 2 Handlande
Palm, Axel 1900!1913 2 Postiljon
Sterner, Sven 1901 1913 2 » Stationsskrivare
Borg, Jenny 1900 1913 2 Ljungby Konduktör
Johansson, Elisa 1899|1913 2 Värnamo Lantbrukare
Olofsson, Astrid G. 1899 1913 2 » »
Ståhl, Elsa 1899 1913 2 » Skogvaktare
Svensson, Kerstin 1900 1913 2 Snickare
Svensson, Vera 1900 1913 2 Ryssby Virkeshandlande
Tilosius, Elsa 1900 1913 2 Värnamo Kapten
Åslund, Lizzi = 15 1900 1913 2 » Arbetare



Examensordning vid Värnamo Kommunala Mellanskola onsdagen den 10 juni 1914.

Kl. 12 middagen utföres av eleverna sång i gymnastiksalen, varpå läsårets avslutning omedelbart följer.

Timme Klass 1 Klass 2 Klass 3

8,50—9 G e m ensam morgonbön

9—9,30
Kristendom
Strömberg

Geografi
Weiler

Matematik
Fjellander

9,30--- 9,55
Historia
Svensson

Historia
Strömberg

Modersmål
Nyquist

10,5 —10,30
Tyska

Svensson
Engelska
Nyquist

Fysik
Weiler

10,30---10,55
Modersmål

Nyquist
Biologi
Weiler

Tyska
Strömberg

11,5-11,30 

____________________________

Matematik
Weiler

Tyska
Svensson

Engelska
Nyquist

to 
03


