
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


REDOGÖRELSE
FÖR

SAMSKOLAN I ÖRNSKÖLDSVIK
LÄSÅRET 1907 1908.

ÖRNSKÖLDSVIK 1908
ÅGRENS BOKTRYCKERI.



REDOGÖRELSE

FÖR

SAMSKOLAN I ÖRNSKÖLDSVIK

LÄSÅRET 1907—1908.

ÖRNSKÖLDSVIK 1908
ÅGRENS BOKTRYCKERI.



REDOGÖRELSE
FÖR

SAMSKOLAN I ÖRNSKÖLDSVIK
LÄSÅRET 1907-1908.

•ooo

Under det gångna läsåret har undervisningen varit fördelad på fem samskoleklas- 
ser. Nästinstundande höst kominer den sjätte samskoleklassen att inrättas och sålunda 
realskolexamen att första gången här avläggas våren 1909.

A. Undervisningen.
1. lifter inträdes- och llyttningsprövningar den 2 loch 22 började höstterminen den 

23 augusti och slutade den 19 december. Den egentliga undervisningen började den 
2-1 augusti och slutade den 18 december kl. 9,ro.

Vårterminen, som tog sin början den 10 januari, kommer att avslutas den 4 juni. 
Undervisningen började den 11 januari och skall fortgå till och med den 2 juni.

Särskilda fridagar hava varit: den 18 och 19 oktober (skurning), 6 november (3 
timmar för Gustaf Adolfsfest), 2 december (2 timmar i st. f. Oscarsdagen), 6 februari (3 
timmar för idrott), 26 februari (3 timmar för Roeskildefredens lirande), 3 mars (fettisda
gen) samt 1 maj.

Månadslov, som till större delen använts till skrivning på lärorummet, har enligt 
läroverksstadgans föreskrift givits femte och fjärde klasserna.

2. Gemensam bön med sång och bibelläsning har förrättats varje läsdag kl. 7,45 
— 8 under ledning varannan vecka av rektor och varannan vecka av läraren i kristen
dom. Undervisningen har sedan fortgått kl. 8 — 9,jo och 1 1,50 — 2,25 för alla klasser ut
om kl. 1, som tre dagar slutat kl. l,ao, och kl. 2, som en dag slutat kl. l,so. I franska 
(frivilligt ämne) har undervisats två dagar i veckan kl. 2,ao —3,15.

Övningarna i välskrifning ha varit förlagda till tiden kl. 1 1,50 — 2,25. Sång har 
övats tisdagar kl. 4,30 —6 och torsdagar kl. 4,so —5,15; instrumentalmusik måndag, onsdag 
och fredag kl. 2,so —2,45, tisdag 6 — 6,15, torsdag kl. 5,15 — 5,45. Gymnastikövningarna ha 
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ägt rum varje läsdag kl. 9,45—10,i5och 1 l,io —11,w. Kvinnligt handarbete har övats månda- 
garkl. 1,40 — 2,25 och kl. 4,so — 6, onsdagar kl. 1,40 — 2,25 och kl. 4,so — 6 samt lördagar kl. 
1,40 — 3,10. Undervisning i slöjd har meddelats fredagar kl. 4 — 6 och lördagar kl. 3 — 7.

För gudstjänstbesöken ha lärjungarna varit delade i två avdelningar, som vardera 
bevistat högmässogudstjänsten var tredje söndag.

Konfirmationsundervisningen har skötts av kyrkoherde P. Palmquist.
3. Det antal lärotimmar, under vilka undervisning av särskilda lärare meddelats 

i läsämnena, har under höstterminen utgjort: för l:a kl. 24 t., 2:a kl. 26 t., 3:e kl. 27 
t., 4:e kl. 28 t. och 5:te kl. 30 t., därav 2 t. frivillig franska. Hela antalet lärotimmar 
har sålunda uppgått till 135 i veckan.

Läroböcker:

Behöver ej anskaffas av lärjungarna.

Kristendom: Bibeln (1 — 5); Luthers lilla katekes med den 1878 antagna utvecklin
gen (1—5).
Norlén och Lundgren, Biblisk historia 1—3).
Herner, Israels Historia (4).
Bensow, Den kristna tros- och sedeläran (4).
Psalmboken (1—5). Kastengren, Svenska kyrkans högmässa m. m. (4 — 5).

Modersmålet: Sundén, Svensk språklära i sammandrag (3—5).
Rättskrivningsövningar efter Richter (1 — 2) och efter Sundén (3).
F.W.Lindvall,Svenskläsebokförrealskolan, l:a,2:aoch 3:e klassen(l — 4).*
Selma Lagerlöf, Nils Holgerssons underbara resa I, II (1—4).*
Hedda Andersson, Från bokhyllan V (2).*
Folkskolans läsebok (3, 4).*
Topelius, Läsning för barn, urval för skolan av S. Almquist (l, 2).
Runeberg, Fänrik Ståls Sägner (4).
Tegnér, Frithiofs saga (5).
Snoilsky, Svenska bilder (4).
Valda stycken av V. von Heidenstam, A. E. Karlfeldt, S. Lagerlöf, G.
Fröding, Viktor Rydberg, Pelle Molin m. il. (3 — 5).*
Rebbe —Fischer, Exempelsamling (1—5).*
M. Videgren, Sv. språkets allmänna satslära i exempel (1—3).*

If/ska: Hjorth —Lindhagen, Praktisk lärobok i tyska språket jämte Bihang till d:o (1).
Hjorth, Tysk språklära (2).

» Kort övningsbok (4, 5).
Calwagen, Elementar- och läsebok (2—3).

» Tysk språklära (3 — 5).
Kleine Schülerbibliotek I —IV (3, 4).
Pederzani —Weber, Auf rauhen Pfaden (4 — 5).
Hoffmann, Die Geschichte vom Teil (5).
Wildenbruch, Vergnügen auf dem Lande (5).
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Hiu/elskct: Brekke, Lärobok i engelska för nybörjare (4, 5).
Jespersen—Rodhe, Engelsk läsebok för realskolan (5).
Elfstrand, Kortfattad engelsk grammatik (5).

Franska: Bödtker och Höst, Lärobok i franska, övers, och bearb. av A. T. Malm
berg (5.)

Historia: Grimberg, Sveriges, Norges och Danmarks historia för realskolan (1—3).
Odhner, Lärobok i fäderneslandets historia för skolans lägre klasser (4- -5).
Estländer, Allmänna historien i berättelser (3—5).
Rydfors, Historisk läsebok (2).*

*) Behöver ej anskaffas av lärjungarna.

Hedda Andersson, Nordiska Sagor och Grekiska Sagor (1, 2).*
(reografi: Carlson, Skolgeografi (1, 2).

Roth, Geografi, n:o 2 (3—5).
Fehr, Geografisk läsning (2—5).*
Roths med lieres kartböcker (1 —5;.

Matematik: A. Berg, Räknelära (1 — 5).
Lindman, Euklides’ 4 första böcker (5).
Laurin, Lärobok i geometri för realskolan (4).
Haglund, Övningsexempel till lärobok i algebra (4—5).

Nattirlära: Almquist och Lagerstedt, Lärobok i naturkunnighet (1—5).
Abenius, Kort lärobok i kemi (5).
Krok och Almquist, Svensk flora (3—5).

Lärokurser:
FÖRSTA KLASSEN.

Kristendom. 3 t. Berättelser ur gamla testamentet med ledning af Norlén och 
Lundgrens Bibliska historia. Första trosartikeln och tio Guds bud i samband med ka
tekes och bibelläsning. Följande psalmer utantill: 24: 1; 33; 55; 63: 13 — 15; 124; 93.

(Herman.)
Modersmålet. 5 t. Innanläsning och muntliga reproduktionsövningar; det enklare 

av form- och satsläran efter Rebbe—Fischer, (subjekt, predikat, objekt, huvudord och be
stämning); rättstavningsövningar förnämligast på j- k- t- och v-ljuden, alternerande med 
skriftliga reproduktionsövningar efter Cederschiöld —Olander. Sagoberättande-

(H. T. Collin. V. T. Öijmark.)
Tyska. 6 t. St. 1—24 i Hjorths lärobok; skriftliga övningar med ledning af bihan- 

get; talövningar. (H. T. Collin. V. T. (fijmark.)
Historia. 2. t. Nordens historia till 1319. (H. T. Collm. V. T. Öijmark.)
Geografi. 2 t. Den allmänna geografins grundbegrepp, världsdelar och världs

hav. Skandinaviska halvön. ' (H. T. Colhn. V. T. Öijmark.)
Matematik. 4 t. Hela tal; någon övning i användandet av decimaler; sorter, hu

vudräkning. (Öhngren.)
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Naturlära. 2 t. Människokroppen och det enklaste av hälsoläran; undersökning 
av några levande växter med tydliga blomdelar. Exkursioner.

(H. T. Collin. V. T. Öhngren.)

ANDRA KLASSEN.

Kristendom. 3 t. Berättelser ur nya testamentet med ledning av Norlén och 
Lundgrens Bibliska historia. Andra trosartikeln och Herrens bön i samband med kate
kes och bibelläsning. Kort översikt av Palestinas geografi. Följande psalmer utantill: 
33; 55; 141: 1, 2, 9 — 14; 94; 196. (H. T. Lodin. V. T. Pennan.)

Modersmålet. 5 t. Läsning av stycken med växlande innehåll jämte muntli
ga reproduktionsöfningar, sagoberättande, framsägning af inlärda stycken i bundpn form; 
det viktigare av form- och satsläran, satsanalys, rättskrivningsövningar, alternerande med 
uppsatsövningar efter Cederschiöld—Olander. (H. T. Wikström. V. T. Ohngrm.)

Tyska. 6 t. Avdeln. II av Cahvagens elementar- och läsebok jämte motsvarande 
delar av språkläran, (utom konjunktiven), valda stycken av avdeln. III, skriftliga Övningar 
med ledning av bihanget till Hjorths tyska lärobok; satsanalys och talövningar.

(IL T. Wikström. V. T. Öijmark.)
Historia. 3 t. Nordens historia till 1611. Läsning ur H. Anderssons Grekiska 

gudasagor. (H. T. Collin. V. T. Öijmark.)
Geografi. 2 t. Ryssland, I )anmark, Nederländerna, Tyskland, Österrike—Ungern, 

Schweiz och Frankrike. Geografisk läsning. (11. T. Wikström. V. T. Corssling.)
Matematik. 5 t. Läran om decimalbråk avslutad och repeterad, allmänna bråk; 

metersystemet och huvudräkning. (H. T. Wikström. V. T. Ohngren.)
Naturlära. 2 t. Typer för och kortfattad översikt av däggdjuren. Växternas 

yttre organ med ledning af lärobokens växttyper och levande växter. Undervisning om 
växters insamling och preparering. Exkursioner. (Ohngren.)

TREDJE KLASSEN.

Kristendom. 3. t. Katekes: lagens slutord och trons artiklar. Biblisk historia: 
repetition. Bibelläsning såsom i föregående klass. Valda psalmer.

(H. T. Lodin. V. T. Ahlberg.)
Modersmålet. 6 t. Läsning, i förening med muntliga reproduktionsövningar, av 

Lindvalls läsebok, Lagerlöfs Nils Holgersson II samt Viktor Rydbergs Lille Vigg och 
Pojkarna. Framsägning av inlärda stycken i bunden form. Sagoberättande. Form- 
och satslära efter Sundén. Tillämpningsövningar. Skriftliga reproduktionsöyningar. 
Enkla dispositionsövningar. Några smärre uppsatser efter grundlig preparation. Rätt
stavnings- och interpunktionsövningar. (H. T. Lodin. V. T. Segerström.)

Tyska. 6 t. Calwagens elementar- och läsebok avslutad. Kleine Schüler|)ibliotek 
I och II. Formläran efter Calwagen. Syntax med ledning av den lästa textem Munt
liga och skriftliga tillämpningsövningar. Realia i enkel, lättfattlig form. Talövningar.

(H. T. Lodin. V. T. Segerström.)



Historia. 3 t. Fäderneslandets historia undertiden 1611 — 1718 jämte huvuddra
gen av Norges och Danmarks historia under samma tid. (H. T. Öhngren. V. T. Forssling.) 

Geografi. 2. t. Europas fysiska och politiska geografi avslutad och repeterad. 
Geografisk läsning. (H. T. Ohngren. V. T. Forssling.)

Matematik. 5. t. Bråkläran avslutad och repeterad; sorter; reguladetri; procent- 
och ränteräkning. Förberedelser till studiet av geometrin. (H. T. Lodin. N.L. Forssling.) 

Naturlära. 2 t. Biologi: hälsolära. Fåglar, kräl- och groddjur samt fiskar. 
Växternas byggnad och övning i växtbestämning efter flora; sexualsystemet. Exkursioner 

(Öhngren.)

FJÄRDE KLASSEN.

Kristendom. 2 t. Israels historia meddelad i sammanhang med översikt av gam
la testamentets skrifter och under läsning av valda stycken av desamma. Korta under
rättelser ur den allmänna religionshistorien till belysning av Israels historia. Den krist
na tros- och sedelärans grundtankar i översiktlig framställning påbörjad. Kortfattad 
översikt av det kristna kyrkoåret. Psalmer: 21, 53, 86, 88, 102, 131.

(H. T. Pernian. V. T. Ahlberg.)
Modersmålet. 4 t. Läsning ur vår tids litteratur: Selma Lagerlöf, Pelle Molin 

(prosa). Poesi: Karlfeldt, Fröding; Runebergs Fänrik Stål, Julkvällen; Snoilskys Svenska 
bilder. Välläsningens viktigare grunder. Muntliga reproduktionsövningar, småningom 
övergående till kortare referat. Memorering av lästa stycken. Dispositionsövningar. Sats
lära. Satsanalys. En uppsats var tredje vecka dels i hemmet, dels på lärorummet. Rätt- 
skrivningsövningar. (H. T. (ravelins. \T. T. Ahlberg.)

Tyska. 4 t. Kleine Schülerbibliotek IV. Auf rauhen Pfaden påbörjad. Formlä
ran reperad. Syntax (i anslutning till den lästa texten): det allmännaste av kasus-, in
finitiv- och konjunktivlätan. Tillämpningsövningar med stöd av Hjorth. Talövningar. 
Temata enligt undervisningsplanen. (H. T. Gardins. V. T. Ahlberg.)

Engelska. 5 t. Brekkes lärobok omkring 70 sidor med tillhörande grammatik. 
Muntliga och skriftliga tillämpningsövningar. Talövningar. (Pennan.)

Historia. 3 t. Fäderneslandets historia under tiden 171 8 — 1809 jämte huvuddra
gen av Norges och Danmarks historia under samma tid. Allmänna historien: Medelti
den och tiden 1500 — 1648. Historisk läsning. (H. T. Garehns. V. T. Ahlberg.)

Geografi. 2 t. Asiens och Afrikas fysiska och politiska geografi läst och repe
terad. Geografisk läsning. (H. T. Gareims. \T. T. Ahlberg.)

Matematik. 5 t. Fortsättning av procent- och ränteräkning. Vt- och rymdbe
räkningar. Enklare ekvationslösning och algebra i anslutning därtill. Linjer, vinklar, 
parallella linjer, trianglar och cirklar efter Laurins geometri.

(H. T. Wihslröni. V. T. Forssling.)
Naturlära. 3 t. Typer för och översikt av ryggradsdjuren. Typer för de vik

tigaste växtfamiljerna. Övningar i växtbestämning. Exkursioner. Allmän fysik och 
värmelära. (H. T. Öhugren. V. T. Forssling.)
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FEMTE KLASSEN.

Kristendom. 2 t. Framställning av Jesu liv och verksamhet, meddelad i sam
manhang med en översikt av nya testamentets skrifter. Bibelläsning: huvudsakligen 
Markus’ evangelium. Den kristna tros- och sedeläran i dess grundtankar, delvis med 
ledning av katekesen, i översiktlig framställning avslutad. Kortfattad översikt av det 
kristna kyrkoåret. Psalmer: 55, 102, 203, 204, 221. (H. T. Lodm. V. T. Ahlbery.)

Modersmålet. 3 t. Läsning, i förening med muntliga referat, av Tegnérs Friti- 
ofs saga, Runebergs Kung Fjalar och häftet Heidenstam i »Ur vår tids litteratur». Be
hövliga litteraturhistoriska notiser. Verslära. Deklamation av inlärda stycken i bunden 
form. Föredrag. Översikt av form- och satsläran med tillämpningsövningar. Rättstav- 
ningsprov. Dispositionsövningar. Uppsatser (h. t. 5; v. t. 7.)

(H. T. Garelius. V. T. Seyerström.)
Tyska. 4 t. Auf rauhen Pfaden avslutad. Die Geschichte vom Teil. Vergnügen 

auf dem Lande påbörjad. Formläran repeterad. Syntax i anslutning till den lästa tex
ten. Tillämpningsövningar på grundvalen av Kort Övningsbok. En skriftlig översätt
ning (h. t.) eller reproduktion (v. t.) var tredje vecka. Undervisningen huvudsakligen på 
tyska. (H. T. Garelius. V. T. Keyerströmi)

Engelska. 5 t. Brekke avslutad. Jespersen —Rodhe ungefär 100 sidor. Form
läran jämte det viktigaste av syntaxen. Muntliga och skriftliga tillämpningsövningar. 
Läsning af Shaksperes Midsommarnattsdrömmen i Hagbergs översättning. Undervis
ningen huvudsakligen på engelska. (H. T. Pernian. V. T. Seyerströni)

Franska (valfritt 2 t., 14 deltagande). 46 sidor af läroboken med tillhörande 
grammatik. (Perntan.)

Historia. 3. t. Fäderneslandets historia från år 1809 till närvarande tid jämte 
lämpliga delar av de skandinaviska grannländernas historia under samma tid; repetition 
av svenska forntidens och medeltidens historia. Allmänna historien avslutad.

(H. T. Garelius. N. T. Ahlbery.)
Geografi. 2 t. De främmande världsdelarnas fysiska och politiska geografi av

slutad och repeterad. Geografisk läsning. (II. T. Garelius. V. T. Ahlbery.)
Matematik. 4 t. Aritmetiken repeterad; ekvationer av första graden med en 

obekant och algebra i anslutning därtill; problem. Euklides’ tredje och fjärde böcker; 
trianglars och parallellogrammers ytor; cirkelns omkrets och yta; lätta geometriska öv- 
ningssatser och planimetriska beräkningsuppgifter. (H. T. Wikström. V. T. Forssliny.) 

Naturlära. 5 t. Biologi (2 t.): repetition av djurriket; hälsolära. Kryptogamer
nas huvudgrupper; cle viktigare fanerogama växtfamiljerna jämte de förnämsta ut- och 
inländska kulturväxterna; exkursioner; växtinsamling; (Ohnyren,) — Fysik (1 t.): De 
enklaste magnetiska och elektriska fenomenen. — Kemi (2 t.): Det viktigaste av den o- 
organiska kemien. Det allmännaste av geologien. (H. T. Obuyren. V. T. Forssliny.)

5. OMBYTE AF LÄROBÖCKER.
Vid läsårets början infördes i kl. 1 Hjorth och Lindhagen, Praktisk lärobok i ty

ska språket jämte Bihang av Hjorth för att sedan successivt inträda i kl. 2 och 3 i 
st. f. Calwagen, Tysk elementar- och läsebok.
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På försök har använts Bensow, ,Den kristna tros- och sedeläran i kl. 4 och kom
mer att användas även i kl. 5 under nästa läsår, i kl. 4 har på försök använts Herner, 
Israels historia och likaledes Laurin, Lärobok i geometri för realskolan i st. f. Lindman, 
Euklides. Laurins Geometri kommer att användas även i kl. 5 nästa läsår.

För nästkommande läsår ha till Kungl. Överstyrelsen ingivits ansökningar att få 
använda Bensow, Den kristna tros- och sedeläran i kl. 4 under ytterligare ett år, att 
definitivt få införa Herner, Israels historia i kl. 4, Stave, Jesu liv och verksamhet i kl. 
5, K. L. Olsson, Lärobok i tyska språket La h. i kl. 1 jämte förut införda Hjorth— Lind
hagen, Praktisk lärobok samt Elfstrand, Engelsk elementarbok i kl. 4, successive kl. 5 i 
st. för Brekke, Lärobok i engelska språket.

6. VÄLSKRIVNING.
Kl. 1 (2 t.) har övats företrädesvis i bokstavsbildning, gruppering och samman

bindning.
Kl. 2 (2 t.) och kl. 3 (1 t.) hava skrivit medelstor, mindre och större stil.
Kl. 1 har använt skrivkurser I och II samt skrivbok n:ris 1 och 1 B, kl. 2 kur

serna T, II, III samt skrifbok n:ris 1, 1 A och B, kl. 3 jämte repetition av de föregå
ende kurserna skrivkurs IV och V samt skrifbok n:o 2, alla efter Holmqvists metod.

7. TECKNING.

FrHumilsMciihui:
Klass i (måndagar 12,45—1,so) Teckning i punkterad ritbok (Segerborgs). Teckning ur 

minnet. Teckning på fritt papper av enkla föremål.
Klass 2 (onsdagar 1 1,50— 1 2,35) Teckning efter plansch, något konturteckning med kant- 

skuggning efter gips samt enklare färgläggning. Teckning ur minnet.
Klass 3 (tisdagar 1 1,50— 12,35, lördagar 12,45—1,so) Konturteckning och färgläggning 

efter konstindustriella föremål samt pressade växter. Konturteckning och skugg
ning efter gipser.

Klass 4 (måndagar 11,so —12,35) Konturteckning och färgläggning som i föregående 
klass. Teckning och skuggning efter gipser i relief samt perspektivisk teck
ning efter klots.

Lhiearritniny:
Klass 4 (onsdagar 12,45—1,bo) Förberedande övningar i ritinstrumentens behandling. 

Ytmönster, plana geometriska konstruktioner.
Klass 5 (fredagar 1,40 — 2,25, lördagar 11,50 —12,35) Plana geometriska konstruktioner, 

skalors uppritande m. m. Projektionsläran.
(En lärjunge har i stället övats i frihandsteckning.)

8. SÅNG OCH INSTRUMENTALMUSIK.
Första avdelningen, gossarna i kl. 1 och 2 (torsdagar 4,30 — 5,is): läran om noter, pau

ser, takiindelning m. m.; körsång: enstämmiga sånger ur »Unga 
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röster» av A. Tegner, »Sjung, svenska folk» samt »Blommornas 
bok» och «Sjung med oss, mamma.»

Första avdelningen, flickorna i klasserna 1 och 2 (tisdagar 4,30—5,35) lika med gos
sarna i samma klasser.

Andra avdelningen, klasserna 3, 4 och 5 (tisdagar 5,15 — 6) Tonträffningsövningar, en- 
och tvåstämmiga sånger ur »Unga röster» av A. Tegnér och 
Bergdahls sångbok.

Instrumentalmusik har övats 2 timmar i veckan, varvid 5 elever erhållit undervis
ning i pianospelning efter Damms och Beijers pianoskolor samt 
en elev i orgelspelning efter Lindströms orgelskola.

9. GYMNASTIK.

1. Lnrjnngwnas a ttial och fördel ning.
I övningarna deltogo vårterminen 1907 1 19 och höstterminen 1907 132 lärjungar.
Lärjungarna hava varit fördelade på två afdelningar — gossarna i en och flickor

na i den andra. — Gossavdelningen har varit delad i 4 och flickavdelningen i 3 un
deravdelningar.

2. Omi ngstider.
Båda avdelningarna hava med några få undantag erhållit 30 minuters undervisning 

alla läsdagar på följande tider:
vårterminen: gossavdelningen kl. 9,15 —10,1.5 f. m.

flickavdelningen » 2,35 — 3,5 e. m.
höstterminen: gossavdelningen » 9,45—10,15 f. m.

flickavdelningen » 11,10— ll,4o »
Övningarna hava omfattat dels pedagogisk gymnastik, dels lekar och idrott.
Under höstterminen hava dessutom s. k. lekaftnar varit anordnade, varvid lärjun

garna bedrivit dels idrott, dels friluftslekar. 9 dylika lekaftnar hava förekommit med 
lexlov till följande dag tre gånger för varje avdelning.

Örnsköldsvik i maj 1908.
L. Cederwall,

vik. gymn. lärare.
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TABELLARISK UPPGIFT 
å antalet lärjungar, som vid Örnsköldsviks samskola på grund ai nedanstående orsaker 

icke deltagit i de ordnade kroppsövningarna eller hänvisats till 
särskild avdelning eller rote för svagare lärjungar.

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

ndra orsaker.
15

Summa

H
ela antalet när- 

~
 

varande lärjungar.

Termin och klasser.

Sjukdom a r

I syn- och hörsel- 
organerna.

I nervsystem
et.

cirkulation
 s- 

organerna.

I m
atsm

ältnings- 
organerna. 

I andedräkts- 
organerna.

I urin- 
och köns- 

organerna.

M
edfödd m

iss
bildning. 

I rörelseorganerna 
och bensystem

et.

Tarm
bråck. 

|

A
llm

än svaghet.
A

ndra sjukdom
ar.

Sum
ma.

Vårterminen 1907.

Icke deltagande: 

klasserna 1 — 5 ........... 1 1 2 , 4 123
S u m m a

Hänvisade till svagav
delning eller svagrote:

klasserna 1—5...........

1 1 1

2

4

2

123

S u m m a

Höstterminen 1907.
Icke deltagande: 

klasserna 1 — 5...........

: i

, 1 2 2

1 2 1 2

137
S u m m a

Hänvisade till svagav
delning eller svagrote:

klasserna 1 — 5............

1 1 1 2 2

9 4

5

6

137

S n m m a 2 1 ' 6

Antalet av i gymnastikövningarna icke deltagande lärjungar har under hösttermi
nen ökats med 2.

Antalet av till svagavdelning eller svagrote hänvisade lärjungar har under vårter
minen ökats med 1.
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KVINNLIGT HANDARBETE. !
Klass i (måndagar och torsdagar 1,10 — 2,25) Stickning med två stickor: 1 parstrumpe

band samt ett par muddar. Sömnad: för-, efter-, fåll- och kaststyng; j en lamp- 
matta och arbetsväska. Avig- och rätstickning med två stickor; en damm
handduk.

Klass 2 (lördagar 1, to — 3,10) Stickning med fem stickor: ett par sportvantar. :Sömnad; 
större arbetspåse och underkjol-

Klass 3 (onsdagar 4,so —6) övning för inlärande av fällsöm: ett förkläde av svårare 
modell; övning med fastsyning av knappar, band och häktor. Knapphålssöm.

Klass 4 och 5 (måndagar 4,so—6) övning med platt-, klump- och hålsöm i ritbroderi: 
örngott, lakan, paradhandduk m. m.

SLÖJD.
Undervisning i träslöjd har under höstterminen meddelats åt 46 och under vårter

minen åt 45 gossar, fördelade på tre avdelningar med 2 t:r i veckan för varje.
Undervisningen, som företrädesvis avsett att bibringa händighet och förmåga att 

bruka de vanligast förekommande verktygen för träslöjd, har i metodiskt avseende följt 
Nääs’ och slöjdinspektöi' Ramströms modellserier. De mera försigkomna lärjungarna 
hava förfärdigat arbeten med nummer mellan 30 och 40.

B. Lärarna.
10. Tjänsteåligganden unde)- höstterminen.

Rektor O. A. Perman. F. K. har undervisat
i kristendom kl. 1 (3 t.) och kl. 4 (2 t.) .................................... 5 t.
» engelska kl. I (5 t.) och kl. 5 (5 t.) ......................................... 10 »
» franska kl. 5 ........................................................................................ 2 » . '
» välskrivning kl. 3 ............................................................................... 1 » = 18 t.

förrättat morgonbön varannan vecka.

v. Adjunkt Ar. (ravelins, F. S., har undervisat
i modersmålet kl. 4 (4 t.) och kl. 5 (3 t.) ................................. 7 t.
» tyska kl. 4 (4 t.) och kl. 5 (4 t.) ............................................... 8 »
» historia kl. 4 (3 t.) och kl. 5 (3 t.) ............................................ 6 »
» geografi kl. 4 (2 t.) och kl. 5 (2 t.) ......................................... 4 » = 25 t.

rättat svenska uppsatser och tyska skripta i kl. 4 och 5; 1
klassföreståndare i kl. 4.

v. Adjunkt J. Lodin, T. S. har undervisat 1
i kristendom kl. 2 (3 t.), kl. 3 (3 t.), kl. 5 ('2 t.)..................... 8 t.
» modersmålet kl. 3 ............................................................................. 6 »
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» tyska kl. 3 ........................................................................................... 6 t.
» matematik kl. 3 .................................................................................. 5 » = 25 t.

förrättat morgonbön varannan vecka; 
klassföreståndare i kl. 3.

v. Adjunkt C. Wikström, F. S., har undervisat
i modersmålet kl. 2 ............................................................................. 5 t.
» tyska kl. 2 ........................................................................................... 6 »
» geografi kl. 2 ..................................................................................... 2 »
» matematik kl. 2 (5 t.), kl. 4 (5 t.), kl. 5 (4 t.) ..................... 14 » - 27 t.

klassföreståndare i kl. 2.
t. f. Första lärarinnan Siri Ohngren, F. S., har undervisat 

i historia kl. 3 ........................................................................... 3 t.
» geografi kl. 3 ..................................................................................... 2 »
» matematik kl. 1 .................................................................................. 4 ’
» naturlära kl. 2 (2 t.), kl. 3 (2 t.), kl. 4 (3 t.), kl. 5 (5 t.) 12 « = 21 t. 

klassföreståndare i kl. 5. •
v. Ämneslärarinnan eignes Collin har undervisat 

i modersmålet kl. 1 .................................................................. 5 t.
» tyska kl. 1 ........................................................................................... 6 »
» historia kl. 1 (2 t.) och kl. 2 (3 t.) .......................................... 5 »
» geografi kl. 1 ..................................................................................... 2 »
» naturlära kl. 1 ................................................................................... 2 » = 20 t.

klassföreståndare i kl. 1.
Teckningslärarinnan Elisabeth Degerman har undervisat 

i teckning .................................................................................... S t.
» välskrivning kl. 1 (2 t.) och kl. 2 (2 t.) ................................. 4 » = 12 t.

Sergeant L. Cedenrall har undervisat
i gymnastik .............................................................................................. 6 t.

v. Musiklärarinnan Elisabeth Degerman har undervisat
i sång ....................................................................................................... 3 t.

» instrumentalmusik................................................................................ 2 » = 5 t.
Fröken Elisabeth Deger man har undervisat

i kvinnligt handarbete ......................................................................... 8 t.
Slöjdläraren A'. J. Doman har undervisat 

i träslöjd ....................................................................................... 0 t.

Tjänsteåligganden under vårterminen:.
Rektor O. W Pennan har undervisat

i kristendom kl. 1 (3 t.) och kl. 2 (3 t.) ................................... 6 t.
» en<relska kl. 4 ................................................................................... 5 »
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* franska kl. 5 ........................................................................................ 2 t.
» välskrivning kl. 1 (2 t.), kl. 2 (2 t.) och kl. 3 (1 t.) ......... 5 » = 111 t.

förrättat morgonbön varannan vecka.
Adjunkt S'. Segerström, F. K., har undervisat

i modersmålet kl. 3 (6 t.) och kl. 5 (3 t.) ................................ 9 t.
» tyska kl. 3 (6 t.) och kl. 5 (4 t.) ............................................. 10 »
» engelska kl. 5 ..................................................................................... 5 » = 24 t.

l ättat svenska uppsatser i kl. 3 och 5 samt tyska skripta i kl. 5; 
klassföreståndare i kl. 5.

Adjunkt G. A. Ahlberg, F. och S. M. K., har undervisat
i kristendom kl. 3 (3 t.), kl. 4 (2 t.), kl. 5 (2 t.) .................... 7 t.
» modersmålet kl. 4 ............................................................................ 4 »
» tyska kl. 4 ........................................................................................... 4 »
» historia kl. 4 (3 t.) och kl. 5 (3 t.) ......................................... 6 »
» geografi kl. 4 (2 t.) och kl. 5 (2 t.) ......................................... 4 » = 25 t.

f örrättat morgonbön varannan vecka;
r ättat svenska uppsatser och tyska skripta i kl. 4;
klassföreståndare i kl. 4.

v. Adjunkt J. H. Forssling, F. K., har undervisat
i historia kl. 3 ..................................................................................... 3 t.
* geografi kl. 2 (2 t.) och kl. 3 (2 t.) .......................................... 4 »
» matematik kl. 3 (5 t.), kl. 4 (5 t.), kl. 5 (4 t.) ........................ 14 »
» biologi kl. 4 ........................................................................................ 1 »
» fysik kl. 4 (2 t.) och kl. 5 (2 t.) ............................................... 4 »
» kemi kl. 5 (1 t.) .................................................................. 1 » = 27 t.

klassföreståndare i kl. 3. '

t. f. Första lärarinnan Siri Ohmgren har undervisat
i modersmålet kl. 2 ............................................................................... 5 t.
» matematik kl. 1 (4 t.) och kl. 2 (5 t.) ...................................... 9 »
» biologi kl. 1 (2 t.), kl. 2 (2 t.), kl. 3 (2 t.), kl. 5 (2 t.) •• 8 ’ = 22 t.

klassföreståndare i kl. 2.

v. Ämneslärarinnan Signe Oijmark, F. K., har undervisat
i modersmålet kl. 1 ............................................................................. 5 t.
» tyska kl. 1 (6 t.) och k1. 2 (6 t.) ............................................... 12 »
» historia kl. 1 (2 t.) och kl. 2 (3 t.) ............................................ 5 »
» geografi kl. 1 ..................................................................................... 2 » = 2^ t.

klassföreståndare i kl. 1.

Fröken Degennan har undervisat
i teckning ................................................................................................. E t.
Undervisningen i gymnastik, sång och musik, kvinnligt handarbete samt slöjd har 

varit ordnad på samma sätt som föregående termin.
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11. Fröken Olmgren har åtnjutit tjänstledighet för sjukdom från den 1 — 14 maj. Vik. 
gymnastikläraren L. ('almvall har varit tjänstledig för inskrivningsförrättningar den 15 
— 29 november och den 10—24 februari.

12. Såsom vik. adjunkter hava tjänstgjort:
Teol. stud. J. Lodin under heia höstterminen;
Fil. stud- N. Hagström från läsårets början till 1 oktober och under återstoden av 

terminen fil. stud. N. Gavelius;
Fil. stud. E. Törnstén från läsårets början till 1 oktober och under återstoden av 

terminen fil. stud. C. Wikström.
Som vik. ämneslärarinnor hava tjänstgjort: fröken Siri Öhngren från läsårets bör

jan till 1 mars, då hon tillträdde platsen såsom ordinarie, samt fröken Agnes Collin un
der höstterminen. Fröken Öhngren har därjämte varit t. f. första lärarinna. Under 
vårterminen har Fil. kand. Signe Öijmark tjänstgjort som vik. ämneslärarinna.

Fröken Agnes Collin och fröken Signe Öijmark hava varit förordnade att under 
fröken Öhngrens sjukdom den 1 — 14 maj uppehålla, den förra ämneslärarinnetjänsten 
och den senare förstalärarinnebefattningen.

Kassör O. J. Qvarnström har uppehållit gymnastiklärarebefattningen den 15 — 29 
november och den 10 — 24 februari.

Såsom vik. övningslärare hava under hela läsåret tjänstgjort sergeant L. Cederwall 
i gymnastik och fröken Elisabeth Degerman i sång och musik.

13. Rörande ordinarie lärare hava följande förändringar inträffat under tiden 1 
maj 1907—30 april 1908.

Den 1 juli avgick rektor, fil. doktor C. J. Catlin från rektorsbefattningen, som av 
honom innehafts sedan år 1879.

Till rektor vid läroverket under 5 år från den 1 juli 1907 har förordnats adjunk
ten vid Hernösands h. allm. läroverk O. vl. Pennan.

Två adjunkter och två ämneslärarinnor hava under året blifvit utnämnda, nämli
gen fil. kand. Så/nrd Sa/erström i modersmålet, tyska och engelska med tillträde den 
1 oktober, fil. och s. m. kand. G. A. Ahlben) i kristendom, historia och modersmålet, 
med tillträde den 1 december, fröken Pm Ohni/ren i matematik, biologi och geografi, 
med tillträde den 1 mars samt fröken Elisabeth Seth i modersmålet, tyska och historia 
med tillträde den 1 juli 1908.

De utnämnda lärarna och lärarinnorna hava om sig lämnat nedanstående uppgifter:
Sigurd Segerström är född i Grundsunda socken, Västernorrlands län, den 5 oktober 1879. För

äldrar: kronolänsmannen J. O. Segerström och Anna Vilhelmina Muss. Lärjunge i Hernösands h. allm. 
läroverk 1892—1898. Avlade mogenhetsexamen därstädes den 3 juni 1898. Inskrevs vid Uppsala univer
sitet såsom student af Norrlands landskap h. t. 1899. Avlade filosofie kandidatexamen den 14 decem
ber- 1901. Undergick efterprövningar i samma examen h. t. 1904 och h. t. 1905. Tjänstgjorde som 
extra lärare vid h. allm. läroverket i Hernösand från och med h. t. 1903 till och med v. t. 1906, g'e- 
nomgick provårskurs vid Högre realläroverket å Norrmalm i Stockholm h. t. 1906, tjänstgjorde vid 
samma läroverk såsom vik. adj. v. t. 1907 och såsom extra lärare h. t. 1907 samt såsom timlärare vid 
Stockholms Samgymnasium h. t. 1907. Utnämndes till adjunkt i modersmålet, tyska och engelska vid 
samskolan i Örnsköldsvik den 28 september 1907.

Resor för språkstudier: till Frankrike oktober 1898—maj 1899 och till England juni—augusti 1904.
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Ahlberg, Gustaf Adolf, född i Bokenäs, Bohuslän 57 av lantbrukaren Anders Andersson och Jo
sefine Olsson; mog.-ex. i Göteborg 4/g 79, stud, i Lund h. t. 80, göteb., fil. kand.-ex. 31/i 89, stud, i Uppsala v. 
t. 90, teor. teol. ex. 16/n 94, provår vid Latinläroverket å Norrmalm 95, lär. vid Kungsbacka pedagogi 
större delen av h. t. 81 och hela v. t. 82, v. adj. vid Folksk.-seminariet i Göteborg v. t. 86, v. adj. i 
Jönköping v. t. 96, v. adj. i Vänersborg h. t. 96, v. adj. i Strängnäs v. t. 97 från 27/:i, v. adj. vid Ström
stads allm. lärov. fr. h. t. 98 t. o. m. v. t. 05 samt vid samskolan därsammastädes fr. h. t. 05 t. o. m. 
h. t. 07. Utnämndes till adjunkt i kristendom, historia och modersmålet vid samskolan i Örnsköldsvik 
den 29 nov. 1907.

Har under vistandet vid universitetet i Lund i tre terminer såsom aktiv medlem deltagit i Filo
logiska seminariets för klassiska språk övningar samt för samma seminarii räkning författat och för
svarat tvenne avhandlingar, den ena över latinskt och den andra över grekiskt ämne.

Har under ungefär halva läsåret 1897 deltagit i de praktisk-teologiska övningarna vid Uppsala 
universitetet samt skrivit över de förelagda predikotexterna och fått predikningarna godkända.

Har under åren 1904 —1906 på ferierna idkat enskilda studier i tyska språket och litteraturen för 
universitetslektorn i tyska i Lund, Fil. D:r Heinz Hungerland.

Sommaren 1907 deltagit i feriekursen i Stockholm för lärare i geologi o. geografi.
Resor: till Nordöstra Tyskland och Sachsiska Schweiz, samt idkat studier vid universitetet i 

Greifswald som. 1900; till Rhenprovinsen och till Greifswald (.deltagit i feriekursen) som. 1901.
Till Tyskland för språkstudier en del av som. 1906.
Dessutom resor i Sverige, Norg’e och Danmark.
Siri Carolina Öhngren, född år 1883 i Örnsköldsvik; föräldrar: v. konsul H. Öhngren, Örnsköldsvik, 

och hans maka, född Augustin; avlagt mogenhetsexamen vid Palmgrenska samskolan i Stockholm år 
1901 samt folkskolelärarinneexamen vid Umeå seminarium år 1902; tjänstgjort som ämncslärarinna vid 
Örnsköldsviks högre flickskola 1902—1905 samt som vik. ämneslärarinna vid Örnsköldsviks samskola 
från höstterminen 1905 och som t. f. första lärarinna vid samma läroverk 1906—1908; utnämndes den 
13 febr. 1908 till ord. ämneslärarinna vid Örnsköldsviks samskola i matematik, biologi och geografi.

Johanna Elisabet Seth är född den 6 november 1859 i Anderstorps församling av Jönköpings län, 
Växjö stift. Föräldrar: Kommissionslantmätaren sedermera kartografen vid Rikets ekonomiska kartverk 
Gabriel Abraham Johan Seth samt hans maka Sara Elisabet Hagelberg. Genomgick Statens normal
skola för flickor i Stockholm, utexaminerades från Kungl. högre lärarinneseminarium den 3 juni 1881, 
lärarinna vid Zanderska helpensionen för flickor å Hjulsta 1881 —1884, e. o. lärarinna vid Jakobs och 
Johannis församlings folkskola i Stockholm 1884 —1886, lärarinna vid Östermalms högre läroanstalt för 
flickor i Stockholm 1886—1908, utnämndes den 6 mars 1908 till ordinarie ämncslärarinna vid samsko
lan i Örnsköldsvik.

Organisten och kantorn Edv. Hesselgren, som i maj utnämndes till ordinarie mu
siklärare med tillträde den 1 juni, begärde och erhöll redan den 1 september avsked 
från denna befattning.

14. Den 1 maj voro en adjunktsbefattning och lärarebefattningarna i gymnastik 
och musik lediga.
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C. Lärjungarna.
15. De närvarande lärjungarnas antal.

Klass
Höstterminen 1907 den 15 sept. Vårterminen 1908 den 1 febr.

1
Gossar | Flickor Summa Gossar Flickor Summa

1 15 16 31 13 u 29
2 17 16 33 20 16 36
3 21 16 37 21 16 1 37
4 12 10 22 14 10 24
5 9 5 14 9 5 14

Summa 74 1 63 137 77 63 140
Ingen lärjunge frånvarande.

19. Antal i teckning, nnisik och ggmnaslik underrisa.de lärjungar höstterminen 1Q07.

K lassor Närvarande 
lärjungar

Teckning
Lärjungar som deltagit

M u s i k
Lärjungar som undervisats i

G y m n a s t i k

Lärjungar som 
deltagit i 
gymnastik

i obligatorisk 
teckning

i frivillig 
teckning

musikens 
teori o. sång

instrument, 
musik

1 31 31 _ 31 3 29
2 33 33 — 28 4 31
3 37 37 — 29 — 36
4 22 22 — 8 — 22
5 14 14 — . 4 — 14

Summa 137 137 — 100 i 7 132
Anm. I handarbetsundervisningen deltogo höstterminen 1907 16 llickor i kl. 1, 14 

i kl. 2, 16 i kl. 3, 10 i kl. 4 och 5 i kl. 5. I slöjdundervisningen deltogo 46 gossar: 
6 från kl. 1, 15 från kl. 2, 17 från kl. 3 och 8 från kl. 4.

20. Uppgift om antalet ämnen, i vitka for rarje dag hemläxor blirit foresatla 
samt om den tid, som hemarbetena Iteräknats kräva för lärjungar ar medelmåttiga antag.

I Tid för arbeten i hemmet

Klasse r Antal ämnen
Överläsningstid 

pr dag
i

Tid för skrivning pr vecka.

1 2 50 m. _
2 2 å 3 1 t. 10 m. —
3 2 å 3 1 t. 30 m. —
4 2 å 3 1 t 20 m. 1 t. 15 m.
5 3 ä 4 1 t. 35 m. 1 t.

Anm. Till måndagarna i regel läxfritt.

underrisa.de


sa
m

t öv
er

 an
ta

le
t nä

rs
yn

ta
 oc

h d
öv

a.

■ oj
oo

Lidande av 
dövhet

Summa 
närsynta.

bJO

c
G?

:o

I Q

Ofta besvä
rade av 
näsblod

Ofta besvä
rade av 

huvudvärk

Lidande av
bleksot

’>

O r—{

"d OJD

O

Q

Antal 
lärjungar

■«

CM

a
in Su

m
m

a 137

Vårterminen
1907

Höstterminen
1907



19

21 b. Tabellarisk uppgift å antalet sjuka och sjukdomar bland lärjungarna vid Örn- 
sköldsriks samskola under höstterminen 11)07.

S j u k d o m a r
När

varan
de lär
jungar

Sjuka 
per

soner

Sjuk
doms

fall
Sjuk
dagar Döda Anm ä r k n i n g a r:

Vattenkoppor ..................................
Mässling ...........................................
Influensa ...........................................  
Bleksot .............................................  
Luftstrupskatarr ............................  
Luftrörskatarr ................................. 
Inflammation i mandlarna och 

svalget ....................................
Katarr i magsäcken ....................
Katarr i tarmarna ........................
Blindtarmsinflammation ................
Inflammation i ledgångar...........  
Bindvävsinflammation ..................  
Benbrott ............................................ 
Yttre skador....................................  
Nageltrång ......................................

137 56 63 566
1 ■ 17

..................... 24 329 

..................... 5...... i 17 

..................... 4 I 8 

..................... 1..........23 

..................... 1.......... 13
I 

..................... 17 85 

..................... 2............8 

..................... 1............ 7 

..................... 1.......... 16 

..................... 1..........13 

..................... 1.......... 15 

..................... 1...... ' 6 

..................... 2 14
1 ) 5

Fem lärjungar hava under ter
minen insjuknat i olika sjukdo
mar, nämligen en i vattenkoppor, 
mässling och angina, en i mäss
ling och angina, en i mässling, 
angina och lungkatarr samt tvä 
iangina och influensa.

Örnsköldsvik den 15 januari 1908.
ERIK LIND, Skolläkare.

23. Av de under läsåret inskrivna lärjungarna hava förut senast undervisats:
i folkskola ............................................................................ 38
i enskilt läroverk .............................................................. 2
endast i hemmet ............................................................... 1

Summa 41
Bland de å raden för »folkskola» upptagna lärjungarna hava 18 åtnjutit enskild 

undervisning såsom förberedelse för inträde i läroverket.
25. Under kalenderåret 1907 hava följande lärjungar avgått från läroverket: 

Vårterminen.
från kl. 1 Dagmar Sandström ........................................... för sjukdom

» » » Greta Sandström ............................................... till annat läroverk
från kl. 2 Karl Norgren ...................................................... » handel

» » » Elfrida Hansson ................................................. för sjukdom
» » » Ingrid Roos ........................................................ till annat läroverk
» > » Tyra Sandström ............................................ » » »
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från kl. 3 Karl G. Blomgren .................................
» » > Valter Hammarberg ..............................
» . > ». Gunnar Nordin .......................................
» ■» » Otto Östman ............................................
» » Erik Roos ................................................
» » > Ingrid Åsander ......................................
» » 4 Einar Abrahamsson ..............................
» » > Elsa Broman ............................................
» » « Hildur Hansson .......................................
» » » Alma Holmgren ......................................
» »5 Osvald Allard* ......................................
» » » Axel Andersson ......................................
» » » Knut Dynesius* ......................................
» > » Ossian Edblad* ........................................
» » » Seth Karlsten* ..........................................
» » » Ernst Lindahl* ........................................
» » » Jonas Näslund* ........................................

» » » Carl Näslund* .........................................
» » » Gottfrid Sjölund* ...................................
» » » Bengt Ödmark* ......................................
» » »Johan Öman* ..........................................
> » » Gustaf Östman* ......................................

till enskilda studier
» hemmet

» barberareyrket
» annat läroverk
» hemmet
» Umeå h. allm. läroverk
» Hola folkhögskola
» hemmet
» Umeå lärarinneseminar.
» Hernösands h. allm. Ivk. 
» affärskontor
» Hernösands h. allm. Ivk.
» Umeå » » »
» Hernösands h. allm. Ivk.
» » » » »
» handel
» Umeå h. allm. läroverk
» affärskontor
» Östersunds h. allm. »
* Umeå » » »
» « » j »

med nöjaktigt avgångsbetyg.

26.
premier

Under sist förflutna kalenderår hava till lärjungarna utdelats såsom
.................................... ;............................................................................................ kr. 237: 15

understöd ............................................................................................................................... » 23: —
Kronor 260: 15.

27. Uppgift för vardera terminen angående antalet lärjungar befriade från terminsavgifter:

i Höstterminen Vårterminen
Befriade från avgifter till: I

endast biblioteks- och materielkassan .................................................................... — —
byggnadsfonden .................................................................................................  39 45

båda ovannämnda kassor ..........................   27 26
Ej befriade från någondera avgiften ...................................................................... 71 69

Summa närvarande lärjungar 137 , 140

Avgiften till ljus- och vedkassan har för vardera terminen utgjort 10 kr. och erla- 
des båda terminerna av samtliga lärjungar.

Avgifterna till kommunen uppgingo för höstterminen till 1590 kr. och för vårter
minen till 1570 kr. Full avgift, 20 kr., har under höstterminen erlagts av 70 lärjungar, 
halv avgift av 19 och 48 hava varit befriade. Under vårterminen har full avgift er
lagts av 69, halv av 19 och 52 varit befriade.
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D. Boksamlingar och undervisningsmateriel.
Läivverkxbibhotekct har under läsåret ökats med bl. a.: 

genom gåvor:
Svensk författningssamling; K. Överstyrelsens för rikets allm. läroverk berättelse över 

dess verksamhet ’/7 1906 —so/ö 1907; åtskilliga läro- och läseböcker från förläggare och 
författare; Ny tidning för idrott och Nordiskt idrottslif;

genom inköp:
Svenska akademiens ordbok (forts.); Noreen, Vårt språk (forts.); Nordisk familjebok, 

n_v uppl., d. 1—7; Lindman, Bilder ur Nordens flora, h. 15—21; Sanders, Handwörter
buch der deutschen Sprache; Ped. tidskrift; Verdandi; Tidning för Sveriges läroverk;

Lärp t) tgebib Hot eke t.
Till minne av rektor O. A. Permans femtioårsdag den 16 mars 1908 överlämna

des till läroverket en summa av 110 kronor, tillkommen genom sammanskott bland sam- 
skolans lärarekår och lärjungar och avsedd att utgöra grundplåten för ett lärjungebibli
otek. Början till ett dylikt bibliotek har på grund härav blivit gjord, i det 94 arbeten 
hava blivit för ändamålet anskaffade. Utlåningen kunde taga sin början den 7 maj un
der ledning av adjunkt S. Segerström, som benäget åtagit sig bibliotekets vård.

Undemmiingsinaterielen har tillökats med bl. a.:
Lindvall, Svensk läsebok för realskolan I, II, III, 16 ex.; Lagerlöf, Nils Holgerssons 

underbara resa II, 20 ex.; Folkskolans läsebok, 2 ex.; Moderna svenska författare I—VI; 
Ur vår tids litteratur 1—4, 6, 8, 2 ex.; Rebbe - Fischer, Exempelsamling, 20 ex.; Mat. 
Videgren, Sv. språkets allm. satslära, 10 ex.; Berlins naturlära I, II, 2 ex.; — Tavlor 
till belysning av biblisk fornkunskap; Sv. turistföreningens geografiska bilder med text; 
Putzger, Elistorischer Schul-Atlas; J. Eriksson, Botaniska väggtavlor samt två Ogrästavlor; 
Dybdahls Zoologiska väggtavlor.

För undervisningen i fysik och kemi har inköpts diverse materiel, såsom ångma
skin, vågar, brandspruta, Edgar Bergvalls fysiska apparater m. m. Från Apotekarne 
Herrar Carl Holmström och Selim Palmquist har skolan fått mottaga en större samling 
kemiska utensilier.

För teckningsundervisningen har anskaffats 28 gipser och åtskilliga konstindustri
ella föremål.

Genom stadsfullmäktiges ordförande, Herr konsul P. J. Hedberg härtill skolan över
lämnats en byst av Gustav II Adolf. Grosshandlanden Herr Carl Kusoffsky har skänkt en 
porträttmedaljong av Oscar II och genom Läroverksöverstyrelsen har läroverket erhållit 12 
porträtt av »Svenska odlingens stormän.« Alla dessa konstverk pryda f. n. samlingssalen.

För alla här nämnda gåvor hembäres givarne läroverkets varma tack.

E. Läpoverkslokal och inredniiigsmater-iel.
Då antalet bekvämlighetsinrättningar inom läroverksbyggnaden är otillräckligt och 

upplagsplatsen för cokes och ved i källarvåningen är för trång, har samskolestyrelsen 
ingått till stadsfullmäktige med anhållan om uppförande av en uthusbyggnad för att av
hjälpa dessa brister.
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Inredningsmaterielen har tillökats med: 50 pulpeter, 1 experimentbord, 4 labora
toriebord med 20 pallar, 1 dokumentskåp, 1 bokhylla, 3 paraplyställ m. m. Dessutom 
har terrassformig ställning lör bänkar blivit uppsatt i det ena naturvetenskaplig^ rummet.

F. Ekonomiska förhållanden.
31. Uppgift om nedannämnda kassors ställning kalenderåret 1907.

Kassans rubrik

Debet Kredit
Behåll

ning vid Summa 
årets bör- inkomster 

jan

Skuld vid 
årets slut Summa

Skuld vid 
årets bör

jan
Summa 
utgifter

Behåll
ning vid 

årets slut
Summa

Ljus- o. vedkassan
!

3417 ' 40 _ _ 3417 40 281 05 2793 07 343
1
28 3417 40

Bibi. o. materielkass 464 83 2144 50 — — 2609 33 — ' — 2505 94 103 39 2609 33
Prmeie-o. fattigkass. 50 98 240 13 — — 291 11 — . — 260 15 30 96 291 11
Byggnadsfonden ... 1037 17 723 30 — — 1760 47 — - 200 — 1560 47 1760 47
Stipendiefonden.....
Slöjdundervisnings-

289 87 14
325

13 — — 304 — 1 _
i

— — 304 304 -

medel ................ — — — — 325 — — — 272 50 52 50 325 ■-
Kronor 1842 ]85 6864 46 — — 8707 31 281 05 6031 66 2394 ! 60 8707 31

Läroverkets enda stipendiefond har erhållit en välbehövlig förstärkning, i det tea
tersällskapet S. B. G. till densamma överlämnat behållningen av en föreställning den 
11 april 190S, 100 kr., för vilken gåva härmed hembäres sällskapet ett hjärtligt tack.

32. Under sistförflutna kalenderår hava följande belopp utgått för underhåll 
och tillökning av:

a) läroverksbiblioteket ............................................................ 17:92
b) den övriga undervisningsmaterielen .............................. 712:45
c) inredningsmaterielen ............................................................ 1,220:66 :

G. Examina och terminsavslutning m. m.
33. Vid den avgångsexamen, som hölls den 5 och 6 juni 1907,blevo 11 lärjungar 

i kl. 5 godkända.

34. Offentlig årsavslutning anställes torsdagen den l juni. Förhör i läroärhnena ä- 
ger rum nämnda dag kl. 9,so —12. Därefter samlas ungdomen i högtidssalen, där upp
visning i sång äger rum, varpå flyttningar tillkännagivas, premier utdelas och ungdo
men hemförlovas.

I ritsalen komma prov på lärjungarnas färdighet i teckning, kvinnligt handarbete 
och slöjd att framläggas.

Gymnastikuppvisning kommer att försiggå måndagen den l juni kl. 5 e. m.

35. Att övervara dessa förrättningar inbjudas vördsamt samskolestyrelsens leda
möter, ordföranden Assessor Axel Roos, vice ordföranden Kronofogde J. O. Domeij och 



23

Bankdirektören E. Markström, den studerande ungdomens föräldrar och målsmän samt 
andra undervisningens vänner.

36. Nästkommande hösttermin börjar tisdagen den 25 augusti med allmänt upprop 
kl. 12 m. och slutar måndagen den 21 december. Inträdes- och flyttningssökande skola 
infinna sig för prövning lördagen den 22 augusti kl. 10 f. m. å rektorsexpeditionen.

Vårterminen 1909 kommer att börja den 13 januari och sluta den 8 juni.
Förslag till frivilliga feriearbeten, fordringar för inträdessökande och ordningen 

vid årsexamen finnas i Bil. A, B och C.
Örnsköldsvik i maj 1908.

O. A. PERMAN.

Bii. A. Förslag till frivilliga feriearbeten.
Klass 4.

Modersmålet: Ur vår tids litteratur: Selma Lagerlöf m. fl.
Tyska: Fortsättning av »Auf rauhen Pfaden».
Historia: Estländers läsebok i nya tidens historia (tiden 1648—1815).
Geoyra.fi: Repetition av Sveriges, Norges och Banmarks geografi.
Matematik: Ur Bergs räknelära:

Ex. 439 sid. 130; 551 sid. 135; 1235 o. 1241 sid. 172 o. 173; 166, 167,
175, 176 sid. 201 o. 202; 194, 196 sid. 204; 247, 249, 250 sid. 208;
370, 381 sid. 217 o. 218; 391, 395 sid. 219; 406 sid. 220; 411, 415,
422, 426 sid. 222 o. 223; 443, 447 sid. 225.
Repetition medelst räkning av den under vårterminen 1908 genom
gångna kursen i Haglunds exempelsamling till algebran.

Klass 5.

Kristendom:
Modersmålet:

Tyska:

Knyelska:
Historia:
Geoyrafi:
Matematik

Jesu liv och verksamhet av Stave.
Ür vår tids litteratur: h. 1 Selma Lagerlöf (50 öre), h. 3 b. Viktor Ryd
berg (40 öre), h. 4 Gustaf Eroding (25 öre), h. 5 Erik Axel Karlfeldt (30 
öre), h. 6 Pelle Molin (25 öre), h. 7 Karl-Erik Forsslund (45 öre).
Theodor Storm, Pole Poppenspäler (P. A. Norsk dt, 90 öre), H. Seidel, 
Leberecht Hühnchen (Bille, 75 öre), W. H. Riehl, Drei Novellen (Bille 
kr. 1,75), H. Arnold, Fritz auf dem Lande (Bille, 70 Öre).
Jespersen-Rodhes läsebok: General Gordon. The Golden Touch. 
Repetition av tiden efter 1815 i Estländers läsebok i nya tidens historia. 
Läsebok i allmän geografi av Ekedahl.

Ur Bergs räknelära: Ex. 546 — 630 sid. 237—246;
Repetition genom räkning ur Haglunds exempelsamling till algebran 
av ekvationer av första graden med en obekant.

Geoyra.fi
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Bii. B. För inträde i läroverkets första klass fordras:
al förmåga att tydligt och säkert läsa innantill och att med egna ord redogöra lör innehållet 

av en uppläst enkel berättelse;
b) någon färdighet i välskrivning;
c) någon färdighet i rättskrivning;
d)'kännedom om viktigare berättelser ur gamla och nya testamentets bibliska histeria; några 

psalmverser; I
e) färdighet i användande av de fyra räknesätten med hela tal, högst fyrsiffriga, dock att icke 

må fordras användning av mer än tvåsiffriga multiplikatorer och divisorer; någon kännedom om sorter 
och någ-on övning i huvudräkning;

f) kännedom om Skandinaviska halvöns gränser, om det allmännaste om dess höjdförhållan
den och om Sveriges huvuddelar; närmare kännedom antingen om Götaland eller om Svealand och Norr
land; förmåga att på kartan utvisa det genomgångna.

Rörande inträdessökandes alder är stadgat: 1. Ej må i allmänt läroverk som lärjunge intagas 
under höstterminen annan än den, som, då inträde sökes, redan uppnått eller före kalenderårets utgång 
uppnår nio års ålder, ej heller under vårterminen annan än den, som före utgången av närmast före
gående kalenderår uppnått nämnda ålder; 2. ej må någon, som före det kalenderår, då inträde sökes, 
fyllt 12 år, intagas i första klassen, och iakttages beträffande intagning i övriga klasser, att. den med 
ledning av detta stadgande för varje klass beräknade åldern ej må vara överskriden. Undantag från 
denna senare bestämmelse kan dock beviljas.

Inträdessökande skall förete dels intyg av vederbörande presterskap, innehållande uppgift om 
föräldrar, födelseort, ålder och, där så ske kan, uppförande samt anteckning därom att han haft natur
liga eller vaccinkoppor, dels ock intyg av läkare, att han ieke lider av sjukdom eller lyte, som gör ho
nom olämplig för skolarbete eller kan menligt inverka på medlärjungar. Skolans läkare är skyldig att, för 
avgivande av erforderligt intyg, på anmodan av rektor kostnadsfritt besiktiga obemedlade inträdessökande.' 

Inskrivningsavgift till ett belopp av 10 kr. erlägges av varje intagen lärjunge. Frikallad här
ifrån vare, öfters rektors beprövande, inträdessökande, som styrker sig vara obemedlad, ävensom lär
junge, som förut varit vid annat allmänt läroverk inskriven.

Bil. C
Ordning vid avslutningen i Örnsköldsviks samskola den 4 juni 1908.

Kl. 9,25 morgonbön.

Klass 1 kl. 9,30—10 kl. 10,10—10,« kl. 10,50—11,20 kl. ll,:!o — 12

1 Kristendom 
Pernia:i

Matematik 
Öhngren

Tyska
Öijmark i

Historia
Öijmark

2 Historia
Öijmaik

Tyska 
Öijmark

Matematik |
Öhngren i

Naturlära 
Öhngren

3 Matematik
Forssling

Geografi 
Forssling

Kristendom 
Ahlberg

Modersmålet 
Segerström

4 Tyska 
Ahlberg

Engelska 
Perman

Matematik 
Forssling

Geografi
Ahlberg

5 Tyska 
Segerström

Historia
Ahlberg

Engelska 
Segerström

Matematik 
Forssling

Efter förhörens slut kl. 12 hålles i samlingssalen uppvisning i sång och musik, varefter flyttnin
gar tillkännagifvas, premier utdelas och ungdomen hemförlovas.


