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REDOGÖRELSE
FÖR

SAMSKOLAN I ÖRNSKÖLDSVIK
LÄSÅRET 1908- 1909.

<0-

Hösten 1908 inrättades den sjätte samskoleklassen, och realskolexamen kommer 
att avläggas första gången vid läroverket våren 1909.

SAMSKOLANS STYRELSE:
Assessor A.rel Hj. Iloos, ordförande; Kronofogde J. O. Domeij, vice ordf.; Bank

direktör E. Markström; Rektor O. A. Perinan; t. f. första lärarinnan Siri Öhngren.
Sedan Assessor Iloos innevarande vårtermin anhållit om entledigande, har Eforus 

till styrelsens ordförande utsett Borgmästaren G. Åkerblom.

A. Undervisningen

1. Höstterminen började den 25 augusti, sedan inträdes- och flyttningsprövningar 
pågått den 22 och 24, och slutade den 21 december. Den egentliga undervisningen 
började den 26 augusti och upphörde den 19 december kl. 9,ro.

Vårterminen, som tog sin början den 13 januari, kommer att avslutas den 8 juni. 
Undervisningen började den 14 januari och skall fortgå till och med den 4 juni.

Särskilda fridagar hava varit: den 17 sept. 3 tr (utfärd), den 16 och 17 oktober 
(rengöring), den 6 november 1 timme (Gustav Adolfsfest), den 13 november 1 timme 
(ungdomsforedrag), den 3 februari 3 tr (skidtävlingar), den 23 februari (fettisdag) samt 
den 1 maj.
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Månadslov, som till större delen använts till skrivning på lärorummet,! har enligt 
läroverksstadgans föreskrift givits sjätte, femte och fjärde klasserna. i

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 kristendomslära
ren. Undervisningen har sedan fortgått kl. 8- 9,40 och 11,40—2,15 för alla klasser utom 
klass 1, som tre dagar slutat kl. 1,20, och klass 2, som en dag slutat kl. 1,20. I franska 
(frivilligt ämne) hava klasserna 6 och 5 undervisats vardera två gånger i veckan kl. 
9,45 — 10,30.

Välskrivningslektionerna ha varit förlagda till de vanliga lästiderna. Sång har 
övats tisdagar kl. 4,so —6 och torsdagar kl. 4,30 —5,16, instrumentalmusik onsdag kl. 
1,30 — 3, torsdag och fredag kl. 2,15 —3. Gymnastikövningarna ha ägt rum varje läsdag 
kl. 9,45— 10,15, 1 1 — 11,30 och 2,20—2,60. . Kvinnligt handarbete har övats måndagar kl. 
1,30 — 3,5, onsdagar kl. 2,20 — 3,5 och 4,30 —6, fredagar kl. 1,30 —2,15 och 4,30— 6 samt 
lördagar kl. l,so —3. I slöjd har undervisning meddelats fredagar kl. 3,30 —7 och lör
dagar kl. 4 — 5,45.

För kyrkogången ha lärjungarna varit delade i två avdelningar, som vardera be
vistat högmässogudstjänsten var tredje söndag.

Konfirmationsundervisning meddelades förliden sommar av kyrkoherde P. Palm- 
quist åt 10 lärjungar.

3. Det antal lärotimmar, under vilka undervisning av särskilda lärare meddelades 
i läsämnena, har under höstterminen utgjort: för första klassen 24 t., andra klassen 26 
t., tredje klassen A 27 t., tredje klassen B 27 t., fjärde klassen 28 t., femte klassen 
30 t., varav 2 t. frivillig franska, sjätte klassen 30 t., varav 2 t. frivillig franska. Hela 
antalet lärotimmar = 192.

4. Läroböcker.
Kristendom: Bibeln (1—6); Luthers lilla katekes med den 1878 antagna utvecklingen. 

Norlén och Lundgren, Biblisk historia (1—3).
Herner, Israels historia (4).
Bensow, Den kristna tros- och sedeläran (4 — 5).
Stave, Jesu liv jämte översikt av nya testamentets böcker.
Lundin, Bilder ur kyrkans historia (6).* 
Psalmboken ( —6) .
Kastengren, Svenska kyrkans högmässa m. m. (4 — 6).

Modersmålet: Sundén, Svensk språklära i sammandrag (3 — 5).
Richter, Rättskrivningsövningar (1—3).
Rebbe-Fischer, Exempelsamling (1—6).*
Videgren, Satslära i exempel (5).* 
Cederschiöld-Olander, Övningsbok (1 — 2). 
Lindvall, Läsebok för realskolan I —III (1—3).* 
Lagerlöf, Nils Holgersson I —II (1 — 5).* 
Dahlin, Svensk vers (1—3).

* Behöver ej anskaffas af lärjungarna.
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Andersson, Från Bokhyllan V (3).*
Topelius, Läsning för barn, i urval (1—2).*
»Ur vår tids litteratur»: Selma Lagerlöf, Pelle Molin, Karlfeldt, Forss- 
lund, Fröding, Heidenstam, Strindberg (4 — 5).
Runeberg, Fänrik Ståls sägner (4).
Tegnér, Fritiofs saga (5).
Tegnér, Svea jämte smärre dikter (5 — 6).
Lindvall, Läsebok för realskolans 6:e klass (6).
Melin-Hernlund, Läsebok (6).*
Schück-Lundahl, Läsebok (6).*
Steffen, Översikt av svenska litteraturen 4 (6).*
Snoilsky, Svenska bilder (6).

Tyska: K. L. Olsson, Lärobok i tyska språket h. I (1).
Hjorth-Lindhagen, Praktisk lärobok (1—2).

» » Bihang till Praktisk lärobok (1—4).
Hjorth-Heuman, Tyska skrivövningar och brev (6).*
Hjorth, Tysk grammatik (2 — 3).

» Kort Övningsbok (4 6).
Calwagen, Tysk språklära (4 — 6).

» , Elementar- och läsebok (3).
Rodhe-Abshagen, Deutsches Alltagsleben I (5 — 6).*

» ’ Übungsbuch für deutsche Handschriften (6).*
Rodhe, Tysk läsebok (3).
Raab, Reproduktionsövningar och läsestycken II (4).
Pederzani-Weber, Auf rauhen Pfaden (4).
Frenssen, Peter Moors Fahrt (5).
Wildenbruch, Vergnügen auf dem Lande (6).
Isberg, Berlin und das Berliner Leben (6).
Album von Berlin, Globes Verlag.*

Enyelska: Elfstrand, Elementar- och läsebok (4).
» , Övningar till d:o (4).
» , Kortfattad engelsk grammatik (4 — 6.)

Afzelius, skrivövningar till eng. grammatik I (5 — 6).
Brekke, Lärobok i engelska (5).
Jespersen-Rodhe, Engelsk läsebok (5 — 6).
Massey, In the Struggle of Life (6).
A-B-C-Guide of London (6).*
350 Views of London (4 — 6).*

Franska: Bödtker-Höst-Malmberg, Lärobok i franska (5 — 6).
Historia: Grimberg, Sveriges, Norges och Danmarks historia för realskolan (1— 4).

Odhner-Westman, Lärobok i fäderneslandets historia för realskolan (5 — 6).

Behöver ej anskaffas af lärjungarna.
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M. Höijer, Översikt av Sveriges nyaste historia jämte grundlinjerna till 
statskunskap (6).
Pallin-Boethius, Lärobok i allmän historia för realskolan (3).
Estländer, Allmänna historien i berättelser (4 — 6).
Rydfors, Historisk läsebok (2).*
Hedda Andersson, Nordiska sagor och Grekiska sagor (1—2).*

Geografi: Carlson, Skolgeografi (1—4).
Carlson-Fagerlund, Skolgeografi II (6).
Roth, Geografi, N:o 2 (5 —6).
Fehr, Geografisk läsning (2- 6).*
Ekedahl, Läsebok i allmän geografi (4 — 6).*
Roths med fleres kartböcker (1 —6).

.Malematik: A. Berg, Räknelära (1 — 5).
Lindman, Euklides' 4 första böcker (6).
Laurin, Lärobok i geometri för realskolan (4 — 5).
Haglund. Övningsexempel till lärobok i algebra (4 — 6).

Biologi. Almquist och Lagerstedt, Lärobok i naturkunnighet (1—6)
Krok och Almquist, Svensk flora (3 — 6).
Knut Bohlin, Vä xternas livsföreteelser (6).

Fysik: Söderborg, Lärobok i praktisk fysik (4 — 6).
Kemi: Abenius, Kort lärobok i kemi (5 — 6).

Lärokurser:
FÖRSTA KLASSEN.

Kristendom. 3 t. Berättelser ur gamla testamentet med ledning av Norlén och 
Lundgrens Bibliska historia. Första trosartikeln och tio Guds bud i samband med bibel 
och katekes. Bibelläsning. Följande psalmer utantill: 24: 1; 33; 55; 63: 13—15; 204; 
94; 124. (Perman)

Modersmålet. 5 t. Läsning, i förening med muntliga reproduktionsövningar, av 
Lindvalls läsebok, Lagerlöfs Nils Holgersson I samt Topelius, Läsning för barn; fram- 
sägning av inlärda stycken i bunden form; sagoberättande; övningar i urskiljande av 
satsdelar och ordklasser; rättskrivningsövningar, förnämligast på å-, ä-, j-, v- och tje- 
1 juden, alternerande med skriftliga reproduktionsövningar. (Seth)

Tyska. 6 t. Första häftet av. Olsson, Lärobok i tyska språket, samt Hjorth — 
Lindhagen, Praktisk lärobok i tyska språket omkring 14 sidor; muntliga och skriftliga 
tillämpningsövningar samt talövningar. (Seth)

Historia. 2 t. Nordens historia till 1319. (Seth)
Geografi. 2. t. Världsdelar och världshav efter jordgloben jämte upplysningar 

om jordens form och rörelse. Skandinaviska halvön. (Seth)
Matematik. 4 t. Hela tal; någon övning i användandet av decimaler; sorter, 

huvudräkning. (Collin)

* Behöver ej anskaffas af lärjungarna.
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Biologi. 2 t. Människokroppen och det enklaste av hälsoläran; Undersökning av 
några levande växter med tydliga blomdelar. Exkursioner. (Collin)

ANDRA KLASSEN.
Kristendom. 3 t. Berättelser ur nya testamentet med ledning av Norlén och 

Lundgrens Bibliska historia. Andra trosartikeln och Herrens bön efter bibel och kate
kes. Bibelläsning. Följande psalmer utantill: 141: 1, 2, 9—14; 53; 94; 106.

(Perman)
Modersmålet. 5 t. Läsning av stycken med växlande innehåll jämte muntliga 

reproduktionsövningar, sagoberättande, framsägning av inlärda stycken i bunden form; 
det viktigare av form- och satsläran, satsanalys, rättskrivningsövningar, alternerande med 
uppsatsövningar efter Cederschiöld —Olander. (Collin)

Tyska. 6 t. St. 25 — 59 i Hjorths lärobok. Det viktigaste av formläran dels efter 
bihanget, dels efter Hjorths tyska språklära; skriftliga övningar med ledning av bihanget; 
satsanalys och talövningar. (Collin)

Historia. 3 t. Nordens historia till 1611. Läsning ur H. Anderssons grekiska 
gudasagor. (Collin)

Geografi. 2 t. Ryssland, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Österrike —Ungern 
och Schweiz. Geografisk läsning. (Collin)

Matematik. 5 t. Läran om decimalbråk avslutad och repeterad, allmänna bråk; 
metersystemet och huvudräkning. (Ohngren)

Biologi. 2 t. Typer för och kortfattad översikt av däggdjuren. Växternas yttre 
organ med ledning av levande växter och därefter utförda teckningar. Undervisning 
om växters insamling och preparering. Exkursioner. (Ohngren)

TREDJE KLASSEN A.
Kristendom. 3. t. Katekes: tredje trosartikeln samt instiftelseorden till dopet och 

nattvarden. Biblisk historia: repetition. Bibelläsning såsom i föregående klass. Psalmer: 
52, 89, 96, 102, 134, 145, 203? (Ahlberg)

Modersmålet. 6. t. Läsning, i förening med muntliga reproduktionsövningar, av 
Lindvalls läsebok III, Lagerlöfs Nils Holgersson II, Hedda Anderssons Från bokhyllan V, 
Viktor Rydbergs Lille Vigg och Pojkarna samt Dahlin, Svensk vers. Framsägning av 
inlärda stycken i bunden form. Sagoberättande. Form- och satslära efter Sundén. 
Tillämpningsövningar. Enkla dispositionsövningar. Några smärre uppsatser efter grund
lig preparation. Rättstavnings- och interpunktionsövningar. (Wessler)

Tyska. 6 t. Calwagens Elementar- och läsebok avslutad. Rodhes tyska läsebok 
till stycket 64. Formläran efter Hjorth. Syntax med ledning av den lästa texten. 
Muntliga och skriftliga tillämpningsövningar. Talövningar med ledning af texten.

(Wessler)
Historia. 3 t. Fäderneslandets historia under tiden 1611- 1718 jämte huvud

dragen av Norges och Danmarks historia under samma tid. Allmänna historien: Gamla 
tidens historia. (Collin)

Geografi. 2. t. Europas fysiska och politiska geografi avslutad och repeterad. 
Geografisk läsning. (Wessler)
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Matematik. 5 t. Bråkläran avslutad och repeterad; sorter; reguladetri; procent- 
och ränteräkning. Förberedelser till studiet av geometrin. (Ohngren)

Biologi, 2. t. Fåglar, kräl- och groddjur samt fiskar. Växternas byggnad med 
ledning av levande växter och därefter gjorda teckningar. Övning i växtbestämning 
efter ilora. Sexualsystemet. Exkursioner. (Öhnyren)

TREDJE KLASSEN B.

Kristendom.
Tyska.

Lika
«

med kl. 3 A..............................
« « ..........................

......................... (Ahlberg)

.......................... (Seth)
« « « « ......................... .......................... (Permmi)Modersmålet.

Historia. « « « « .......................... .......................... (Wessler)
Geografi. « « « « ......................... .......................... (Ahlberg)
Matematik. « « « « .......................... .......................... (Wessler)
Biologi. « « « .......................... .......................... (Wessler)

FJÄRDE KLASSEN.

Kristendom. 2 t. Israels historia meddelad i sammanhang med översikt av gamla 
testamentets skrifter och under läsning av valda stycken av densamma. Korta under
rättelser ur den allmänna religionshistorien till belysning av Israels historia. Den kristna 
tros- och sedelärans grundtankar, delvis med ledning av katekesen, i översiktlig fram
ställning påbörjad. Kortfattad översikt av det kristna kyrkoåret. Psalmer: 77, 105, 131, 
141: 9—12, 215, 247. (Ahlberg)

Modersmålet. 4 t. Läsning av Selma Lagerlöf, Nils Holgersson II, valda stycken 
av Pelle Molin, K. E. Forsslund, G. Fröding, A. E. Karlfeldt m. fl.; Runeberg, Fänrik 
Ståls sägner, jämte notiser ur versläran. Välläsningens viktigare grunder. Muntliga re- 
produktionsövningar, småningom övergående till kortare referat. Framsägning av in
lärda stycken i bunden form. Form- och satslära i förening med satsanalys. Sex upp
satser varje termin (dels i hemmet, dels på lärorummet). Rättskrivningsövningar.

(Seth)
Tyska. 4 t. Raabs Reproduktionsövningar och läsestycken II. Formläran repe

terad. Tillämpningsövningar efter Bihanget och Kort Övningsbok. Syntax i exempel ur 
textmaterialet. En skriftlig reproduktionsövning var tredje vecka. Undervisningen, med 
undantag av den grammatiska, på tyska. (Segerström)

Engelska. 5 t. Elementarboken st. 1—50. Formlärans huvuddrag induktivt ur 
texten, med tillämpning efter Elfstrands »Övningar» och sammanfattning efter läroboken. 
Skrivövningar. Muntliga reproduktionsövningar. Undervisningen huvudsakligen på en
gelska. (Segerström)

Historia. 3 t. Fäderneslandets historia under tiden 1718—1809 jämte huvuddra
gen av Norges och Danmarks historia under samma tid. Allmänna historien: Medelti
den och tiden 1500 — 1648. Historisk läsning. (Wessler)

Geografi. 2 t. Asiens och Afrikas fysiska och politiska geografi läst och repe
terad. Geografisk läsning. (Foresting)
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Matematik.. 5 t. Fortsättning av procent- och ränteräkning. Yt- och rymdbe- 
räkningar. Enklare ekvationslösning och algebra i anslutning därtill. Linjer, vinklar, 
parallella linjer, trianglar och cirklar efter Laurins geometri. (Forssling)

Biologi. 1 t. Typer för . och kortfattad översikt av de ryggradslösa djuren. Typer 
för Sveriges viktigaste fanerogama växtfamiljer. Övning i växtbestämning efter flora. 
Växtinsamling. Exkursioner. (Forssling)

Fysik. 2 t. De viktigaste egenskaperna hos kroppar i olika aggregationsformer; 
de enkla maskinerna och det allmännaste av värmeläran. (Forssling)

FEMTE KLASSEN.

Kristendom. 2 t. Framställning av Jesu liv och verksamhet efter Stave, med
delad i sammanhang med en översikt av nya testamentets skrifter. Bibelläsning: huvud
sakligen ur de tre första evangelierna. Den kristna tros- och sedeläran i dess grund
tankar, delvis med ledning av katekesen, i översiktlig framställning avslutad. Kortfat
tad översikt av det kristna kyrkoåret. Psalmer: 50, 77, 104, 134, 147, 215. (Ahlberg)

Modersmålet. 3 t. Läsning i förening med muntliga referat, av Tegnérs Fri- 
tiofs saga, Svea och några smärre dikter, häftena Heidenstam och Strindberg i »Ur 
vår tids litteratur», samt Lagerlöfs Nils Holgerssons resa II. Behövliga litteraturhisto
riska notiser. Verslära. Deklamation av inlärda stycken i bunden form. Föredrag. 
Översikt av form- och satsläran med tillämpningsövningar. Rättstavnings- och inter- 
punktionsövningar. Dispositionsövningar. Uppsatser (h. t. 6; v. t. 6). (Ohngren)

Tyska. 4 t. Auf rauhen Pfaden avslutad. Deutsches Alltagsleben. Peter Moors 
Fahrt nach Süd-west påbörjad. Formläran repeterad. Syntax i anslutning till den lästa 
texten. Tillämpningsövningar på grundvalen av Kort Övningsbok. En skriftlig över
sättning eller reproduktion var tredje vecka. Undervisningen huvudsakligen på tyska.

(Ahlberg)
Engelska. 5 t. Brekke avslutad. Jespersen —Rohde omkring 80 sidor. Form

läran och det viktigaste av syntaxen. Muntliga och skriftliga tillämpningsövningar. 
Talövningar med ledning av texten. (Perman)

Franska (valfritt). 2 t. St. 1—20 i läroboken. Formlärans allmännaste grund
drag, särskilt hjälpverben och de regelbundna verben i indikativ. Hörövningar.

( Segerström)
Historia. 3 t. Fäderneslandets historia från år 1809 till närvarande tid jämte 

lämpliga delar av de skandinaviska grannländernas under samma tid; repetition av 
svenska forntidens och medeltidens historia. Allmänna historien avslutad. (Ahlberg)

Geografi. 2 t. De främmande världsdelarnas fysiska och politiska geografi av
slutad och repeterad. Geografisk läsning efter Ekedahl, Allmän geografi. (Forssling)

Matematik. 4 t. Aritmetiken repeterad; ekvationer av första graden med en 
obekant och algebra i anslutning därtill; problem. Laurins geometri avslutad. Plani- 
metriska och stereometriska räkneexempel. (Forssling)

Biologi. 2 t. Repetition av djurriket. Kryptogamernas huvudgrupper; de vikti
gaste fanerogama växtfamiljerna jämte de förnämsta in- och utländska kulturväxterna; 
exkursioner; växtinsamling. (Ohngren)
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Fysik. 1. t. De viktigaste företeelserna inom magnetismen och elektriciteten och 
deras tillgodogörande av människan. (Forsslmg)

Kemi. 2 t. De viktigaste företeelserna inom den oorganiska kemin.
(Forssling) 

SJÄTTE KLASSEN.
Kristendom. 2 t. Bilder ur kyrkans historia. Allmänna underrättelser ur reli

gionshistorien (muntligt). Bibelläsning: Apostlagärningarna. Psalmer: 53, 75, 89, 105, 
118, 147, 204. o (Ahlberg)

Modersmålet. 3 t. Läsning av de förnämsta författarna från och med Bellman. 
I anslutning härtill behövliga litteraturhistoriska notiser samt läsning av tillämpliga delar 
av Schück-Lundahls läsebok. Översikt av diktkonstens huvudarter. Muntliga referat. 
Föredrag. Välläsnings-, interpunktions- och dispositionsövningar. Ett fåtal övningar i 
uppsättandet av skrivelser av praktisk art. En uppsats var tredje vecka.

(Segerström)
Tyska. 3 t. Vergnügen auf dem Lande avslutad. Isbergs Berlin i urval, 30 sid. 

Läsning å lärorummet av tysk handstil i Rohde-Abshagens Übungsbuch. Realia, muntligt. 
Metodiska hör- och reproduktionsövningar. Grammatiken avslutad och repeterad. Till- 
lämpningsövningar efter Kort Övningsbok och Tyska skrivövningar och brev. En skrift
lig reproduktionsövning var tredje vecka. Undervisningen huvudsakligen på tyska.

(Segerström)
Engelska. 4 t. Jespersen-Rodhe avslutad, delvis kursivt In the Struggle of Life på

börjad. Realia. Hör- och reproduktionsövningar. Syntaxens huvuddrag. , Formläran 
repeterad. Tillämpningsövningar efter Afzeiius. Skrivövningar. En skriftlig reproduk
tionsövning varannan vecka. Undervisningen huvudsakligen på engelska.

(Segerström)
Franska, (valfritt). 2 t. Läroboken omkr. 40 sid. Hörövningar. Hjälpverb och 

regelbundna verb i indikativ repeterade. (Segerström)
Historia. 4 t. Huvuddragen av Sveriges nuvarande statsförfattning och förvalt

ning efter Höjer. Fäderneslandets historia: tiden 1521 — 1809 repeterad efter Odhner- 
Westman; tiden efter 1809 efter Höjer. Allmän historia: repetition av nyare tiden med 
särskild vikt lagd på tiden efter 1815. (Ahlberg)

Geografi. 2 t. Översikt av den allmänna geografin; de viktigaste kulturländernas, 
företrädesvis Sveriges, geografi repeterad. (Ahlberg)

Matematik. 5 t. Repetition av den föregående kursen. Ekvationssystem av för
sta graden med problem; kvadratrötter och rena kvadratiska ekvationer med problem; 
sammansatt ränta. Geometriska övningssatser jämte planimetriska och stereometriska 
räkneexempel. En kurs i enkel bokföring. (Forssling)

Biologi. 2 t. Repetition av djur och växter. Människokroppen. Hälsolära. Väx
ternas livsföreteelser. Exkursioner. (Öhngren)

Fysik. 2 t. Repetition och utvidgning av den föregående kursen. Något om
ljuset. Det allmännaste om himlakropparna. (Forssling)

Kemi. 1 t. Repetition av föregående kurs. De viktigaste ämnesgrupperna och
företeelserna inom den organiska kemin. (Forssling)
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5. OMBYTE AV LÄROBÖCKER.
Under läsåret ha fortfarande på försök använts Bensow, Den kristna tros- och 

sedeläran i kl. 4 och 5, Herner, Israels historia i kl. 4 och Laurin, Lärobok i geometri 
för realskolan jämte tillhörande övningsbok i kl. 4 och 5.

Vid höstterminens början infördes på försök: Stave, Kort framställning av Jesu liv 
och verksamhet i kl. 5 och Höjer, Översikt av Sveriges nyaste historia jämte grund
linjer till Sveriges statskunskap i kl. 6. Definitivt infördes: K. L. Olsson, Lärobok i 
tyska språket I i kl. 1, Elfstrand, Engelsk elementarbok i st. f. Brekke, Lärobok i 
engelska språket i kl. 4 för att sedan användas i kl. 5, Boethius—Pallin, Lärobok i all
män historia för realskolan i st. f. Estländer, Allmän historia i berättelser i kl. 3 för 
att sedan successivt användas i följande klasser. Under vårterminen har på försök in
förts Dalin och Berg, Läseböcker för Sveriges barndomsskolor II, Svensk vers i kl. 1—3.

Hos K. Överstyrelsen har ansökan blivit gjord att nästa hösttermin få införa: 
Möller, Larsson och Lundahl, Lärobok i räkning för realskolan i st. f. Bergs Räknelära 
i kl. 1 och sedan successivt i följande klasser, Meyer —Hedström, Exempel till ekvations- 
läran jämte tabeller i st. f. Haglund, Övningsexempel till lärobok i algebra i kl. 4 och 
sedan i följande klasser, K. Bohlin, Lärobok i biologi för realskolan, del 2 i st. f. Alm- 
quist - Lagerstedt, Lärobok i naturkunnighet (Botanik) i kl. 2 och sedan i övriga klasser 
samt K. Bohlin, Växternas livsföreteelser i kl. 6.

6. VÄLSKRIVNING.

Kl. 1 (tisdagar ll,4o—12,38, lördagar 8,55 — 9,10) har övats i bokstavsbildning, 
gruppering och sammanbindning. Skrivkurser I och II.

Kl. 2 (måndagar 1 1,40— 12,25, lördagar 12,35 — 1,20) har övat stor-, medelstor och 
mindre stil. Skrivkurs I, II och III.

Kl. 3 A (onsdagar 11,10—12,25) har övat medelstor och mindre stil. Skrivkursill, 
IV och V.

Kl. 3 B (måndagar 12,35 —1,20) lika med 3 A.
Vid undervisningen har Filip Holmqvists skrivkurser och skrivböcker använts.

7. TECKNING.

Fnhaiulsteckning:
Kl. 1 (torsdagar 1,30—2,15). Teckning i punkterad ritbok. Rät- och krokliniga 

figurer efter företeckning och diktamen vid tavlan. Enklare färgläggning. 
Teckning ur minnet.

Kl. 2 (torsdagar 11,40—12,25). . Teckning efter plansch, något konturteckning 
med kantskuggning efter gips samt enklare färgläggning. Teckning ur 
minnet.

Kl. 3 A (tisdagar och torsdagar 12,35—1,20). Teckning och färgläggning efter fri
stående föremål. Teckning och skuggning efter gipser.

Kl. 3 B (tisdagar 1,so —2,15, lördagar 1 1,40— 12,25). Lika med klass 3 A.
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Kl. 4 (onsdagar 12,36—1,20). Teckning och färgläggning efter fristående före
mål. Teckning och skuggning efter gips i relief. Perspektivisk teck
ning efter klots i frontala ställningar.

Kl. 5 (onsdagar 1 1,40 —12,20). Teckning och skuggning efter gips i relief. Per
spektivisk teckning efter klots i frontala och sneda ställningar.

Linear ritning:
Kl. 4 (fredagar 12,35—1,20). Förberedande övningar i ritinstrumentens behand

ling. Ytmönster, plana geometriska konstruktioner.
Kl. 5 (lördagar 8 — 8,45). Fortsättning av föregående kurs. Skalor. Projek- 

tionslärans grunder.

Modellritning :
Kl. 6 (onsdagar 1,30 —2,15, fredagar 11,40- 12,25). Fortsättning av projektions- 

läran: Kroppars skärningar och utbredningar. (En lärjunge har istället 
övats i frihandsteckning).

8. SÅNG OCH INSTRUMENTALMUSIK.

Första avdelningen, klasserna 1 och 2 (tisdagar och torsdagar 4,30 — 5,15): Läran om 
noter, pauser, taktindelning m. m., koralsång, enstämmiga sånger 
ur »Unga röster» af A. Tegnér och »Sjung, svenska folk».

Andra avdelningen, klasserna 3, 4, 5 och 6 (tisdagar 0,15 — 6, torsdagar 4,30 — 5,15): 
Tonträffningsövningar, unison koralsång, en- och tvåstämmiga sånger 
ur »Unga röster» och Svenssons sångbok.

Instrumentalmusik har övats 3 timmar i veckan, varvid 12 elever erhållit undervisning 
i pianospelning efter Hennes pianoskola.

9. GYMNASTIK.

1. Lärjungarnas antal och fördelning: :
I övningarna deltogo vårterminen 1908 133 och höstterminen 1908 167 lärjungar, 

fördelade sålunda:
Vårterminen på 2 avdelningar: 1. avdelningen gossarna, 2. avdelningen flickorna. 
Höstterminen på 3 avdelningar: 1. avdelningen flickorna i klasserna 3 — 6, 2. av

delningen gossar och flickor i klasserna 1—2, 3. avdelningen gossarna i klasserna 3 —6.

2. Övningstider och övningar:
Samtliga avdelningar hava haft en halv timmes övning dagligen på följande tider: 
Vårterminen: 1. avdelningen 9,45—10,15 f. m.

2. avdelningen 11,10- 11,40 f. m.
Höstterminen: 1. avdelningen 9,45 — 10,15 f. m.

2. avdelningen 11 —11,30 f. m.
3. avdelningen 2,20 —2,50 e. m.
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Gymnastikschemat har upptagit ett urval ut de vid Gymn. Centralinstitutet begag
nade tabeller jämte till äggstabeller, och har gymnastiken omväxlat med lekar samt 
idrott, varvid den närbelägna backen flitigi använts såväl för skidor som kälke.

Örnsköldsvik i april 1909. Karl Facht
Gymnastiklärare.

TABELLARISK UPPGIFT
A antalet lärjungar, som vid Örnsköldsviks samskola på grund av nedanstående orsaker 

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

1 2 31 4 5 I 6 ’ 7 I 8 f 9 10 11 12 13 14 15

Summa.

H
ela antalet när- 

i 
varande lärjungar.

Termin och klasser.

Sjukdomar

A
ndra orsaker.

I syn- och hörsel- 
organerna.

I nervsystem
et.

I cirkulations- 
i 

organerna.

I andedräkts- 
organerna.

I m
atsm

ältnings- 
; 

organerna.

I urin- och köns- 
organerna.

I rörelseorganerna 
och bensystem

et.

M
edfödd m

iss
bildning

Tarm
bråck.

A
llm

än svaghet.
A

ndra sjukdom
ar.

Sum
ma.

Vårterminen 1908.
Icke deltagande. 
Idawrna 1—5........... 1 1 1 1 3 7 140

Summa
Hänvisade till svagav
delning eller svagrote:

1 1 1 1

3

3

1

7

4

140

Summa
Höstterminen 1908.

Icke deltagande:
1 1 1

3

2 1

1

3 3

4

12 162
I7

Summa
Hänvisade till svagav
delning eller svagrote:

1 1 1 2 1

2

3 3 12

2

179

162
17

Summa 2 2 179

Antalet av till svagavdelning eller svagrote hänvisade lärjungar har under vårter
minen ökats med 7.

Antalet av i gymnastikövningarna icke deltagande lärjungar har under hösttermi
nen ökats med 4.

De av »andra orsaker» 'icke deltagande hava befriats på grund av lång väg till hemmet.
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KVINNLIGT HANDARBETE.

Klass 1 (måndagar och fredagar l,so — 2,15). Stickning med två stickor: ett par 
strumpeband, ett par muddar. Avig- och rätstickning: en dammhandduk, 
vantar. Sömnad: en arbetspåse.

Klass 2 (lördagar l,so —3). Stickning med fem stickor: ett par strumpor.
Klass 3 A och 3 B (måndagar 2,20 —3,5, onsdagar 2,20 —3,5). Övning för; inlärande 

av fällsöm: ett förkläde, ett linne, ett par byxor. Övning med fastsyning 
av knappar, band och häktor. Knapphålsöm.

Klass 4 (onsdagar 4,30 —6). Övning med platt-, klump- och hålsöm i yitbroderi: 
kragar, örngott, lakan m. m.

Klass 5 (fredagar 4,30 — 6). Övning med knapphålssöm, hålsöm, lappning. Broderat 
och sytt ett blusliv.

I undervisningen deltogo följande antal flickor under höstterminen: i femte klassen 
7, i fjärde 14, i tredje 24, i andra 19 och i första 13. Under vårterminen var antalet 
i respektive klasser 7, 12, 22, 19 och 14.

SLÖJD.
Undervisning i träslöjd har under höstterminen meddelats åt 39 och under vår

terminen åt 33 gossar, fördelade på tre avdelningar med 2 timmar 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 slöjdinspektör Ramströms modellserier. De mera försigkomna lärjungarna 
hava förfärdigat arbeten med nummer mellan 30 och 40.

B. Lärarna.
10. Tjänsteåligganden under höstterminen:

Rektor O. A. Perman, F. K. har undervisat
i kristendom kl. 1 (3 t.) och kl. 2 (3 t.)..................................................... 6 t.
i tyska kl. 3 B..................................................................................................... 6 t.
i engelska kl. 5.................................................................................................... 5 t'.
i välskrivning kl. 3 A...........................................................................  1 t. = 18 t.

förrättat morgonbönen varannan vecka.
Adjunkt Sigurd. Segerström, F. K. har undervisat 

i modersmålet kl. 6.................................................................................. 3 t.
i tyska kl. 4 (4 t.), kl. 6 (3 t.) ...................................................................... 7 t.
i engelska kl. 4 (5 t.), kl. 6 (4 t.).......  9 t.
i franska kl. 5 (2 t.\ kl. 6 (2 t.)................................................................... 4 t. = 23 t.

rättat svenska uppsatser i kl. 6, tyska skripta i kl. 4 och 6, 
engelska skripta i kl. 6;

vårdat lärjungebiblioteket;
klassföreståndare i kl. 6.
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Adjunkt Gust. A. Ahlberg, F. och S. M. K. har undervisat
i kristendom kl. 3 A (3 t.), kl. 3 B (3 t.), kl. 4 (2 t.), kl. 5 (2 t.), 

kl. 6 (2 t.) ........................................................................................ 12 t.
i tyska kl. 5 ........................  4 t.
i historia kl. 5 (3 t.), kl. 6 (4 t.).................................................................. 7 t.
i geografi kl. 3 B (2 t.), kl. 6 (2 t.) ........................................................... 4 t. = 27 t.

förrättat morgonbönen varannan vecka;
rättat tyska skripta i kl. 5;
klassföreståndare i kl. 5.

v. Adjunkt John H. Forssling, F. K. har undervisat 
i geografi kl. 4 (2 t.), id. 5 (2 t.) .......................................................... 4 t.
i matematik kl. 4 (5 t.), kl. 5 (4 t.), k1. 6 (5 t.) ................................... 14 t.
i biologi kl. 4....................................................................................................... 1 t.
i fysik kl. 4 (2 t.), kl. 5 (1 t.), kl. 6 (2) ................................................... 5 t.
i kemi kl. 5 (2 t.), kl. 6 (1 t.)........................................................................ 3 t. = 27 t.

klassföreståndare i kl. 4.
Extra läraren Nils Wesslér, F. K. har undervisat 

i modersmålet kl. 3 A ...........................  6 t.
i tyska kl. 3 A .................................................................................................. 6 t.
i historia kl. 3 B (3 t.), kl. 4 (3 t.) ......................................... :................. 6 t.
i geografi kl. 3 A ..........................................................................  2 t.
i matematik kl. 3 B........................................................................................... 5 t.
i naturlära kl. 3 B ............................................................................................ 2 t. = 27 t.

klassföreståndare i kl. 3 B.
t. f. Första lärarinnan Siri C. Ohngren har undervisat 

i modersmålet kl. 5 ................................................................................... 3 t.
i matematik kl. 2 (5 t.), kl. 3 A (5 t.) ..................................................... 10 t.
i biologi kl. 2 (2 t.), kl. 3 A (2 t.), kl. 5 (2 t.), kl. 6 (2 t.) ............. 8 t. = 21 t.

rättat svenska uppsatser i kl. 5;
klassföreståndarinna i kl. 3 A.

Amneslärarinnan J. Elisabet Seth, har undervisat
i modersmålet Id. 1 (5 t.), kl. 3 B (6 t.), kl. 4 (4 t.) ......................... 15 t.
i tyska kl. 1 ...............................................  6 t.
i historia kl. 1 .................................................................................................... 2 t
i geografi kl. 1 .................................................................................................... 2 t. = 25 t.

rättat svenska uppsatser i kl. 4;
klassföreståndarinna i kl. 1.

v. Ämneslärarinnan Agnes Collin har undervisat 
i modersmålet kl. 2 ................................................................................ 5 t.
i tyska kl. 2 ......................................................................................................... 6 t.
i historia kl. 2 (3 t.), kl. 3 A (3 t.) ........................................................... 6 t.
i geografi kl. 2 .................................................................................................... 2 t.
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i matematik kl. 1 ................................................................................................ -1 t.
i biologi kl. 1 ...............................................................................................   2 t. = 25 t.

klassföreståndarinna i kl. 2.
Teckningslärarinnan Elisabeth Degerman har undervisat

i teckning kl. 1—6 ............................................................................................ 12 t.
i välskrivning kl. 1, 2 och 3 B ................................................................... 5 t. = 17 t.

Gymnastikläraren, kaptenen Karl Facht har undervisat
i gymnastik............................................................................................................ 9 t.

Fil. kand. J. H. Forssling och fröken Gerda, Ödmark hava undervisat
i sång och musik ................................................................................................ 5 t.

Fröken Elisabeth Degerman har undervisat
i kvinnligt handarbete ...................................................................................... 10 t.

Slöjdläraren .V. J. Boman har undervisat
i träslöjd.................................................................................................................. 6 t.
Under rårterminen har musiklärarebefattningen uppehållits av musikläraren Ed r. 

llesselgren till den 1 februari och under återstoden av terminen av fröken Gerda, Ödmark.

Skolans läkare lasarettsläkaren Erik, Lind har haft mottagning i skolan tisdagar 
kl. 2,15 — 3,15.

11. Tjänstledighet har åtnjutits:
av musikläraren Edv. llesselgren för enskilda angelägenheter från den 1 oktober till 

höstterminens slut och från den 1 februari till den 1 mars, då han erhöll begärt avsked;
av rektor O. A. Ber man för enskilda angelägenheter den 6 och 7 oktober;
av teckningslärarinnan och lärarinnan i kvinnligt handarbete Elisabeth Degerman 

för sjukdom från vårterminens början till den 13 mars;
av gymnastikläraren Karl Facht för militär tjänstgöring den 17 november —7 de

cember och 8 — 23 februari;
av vik. adjunkten J. H. Forssling den 22 — 24 mars för enskilda angelägenheter;
av vik. ämneslärarinnan Agnes ('ollin för sjukdom från terminens början till den 

10 september;
av skolläkaren Erik Lind för enskilda angelägenheter den 1 oktober — 1 0 november.

12. Vikarier och extra lärare:
Höstterminen:

Fil. kand. John IL Forssling vik. adjunkt å ledig plats;
Fil. kand. Nils Wessler extra lärare;
Ämneslärarinnan Sm Ohngren t. f. första lärarinna;
Fröken Alma ('ollin vik. ämneslärarinna för fröken Agnes ('ollin från terminens 

början till den 10 september;
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Sergeant C. L. Cederirall vik. gymnastiklärare å ledig plats från terminens början 
till den 1 november;

Fil. kand. J. H. Forssling och fröken Gerda Ödmark vik. musiklärare från termi
nens början till den 1 oktober å ledig plats och sedan för musiklärare Edr. Hessel gren;

Reservunderlöjtnanterna, kandidaterna J. H. Forssling och Nils Wessler såsom vik. 
gymnastiklärare för kapten Facilt den 17 november —7 december;

Doktor A. Bill vik. skolläkare för doktor E. Lind den 1 oktober—10 november.
Vårterminen:

Kand. J. 11. Forssling vik. adjunkt å ledig plats;
Kand. N. Wessler extra lärare;
Amneslärarinnan Siri Ohngren t. f. första lärarinna;
Arkitekten J. Nordstrand. vik. teckningslärare och rektor O. A. Ferman vik. lärare 

i välskrivning för fröken E. Degerman från terminens början till den 13 mars;
Fröken Gerda Ödmark vik. musiklärare för herr E. Hesselgren under februari 

månad och sedan å ledig plats;
Kandidaterna Forssling och Wessler vik. gymnastiklärare för kapten Facht den 

8 — 23 februari;
Fröken Elma Hedberg vik. lärarinna i handarbete för fröken E. Degerman från 

terminens början till den 13 mars.

13. Ordinarie lärares avgång och befordran:
Till adjunkt i modersmålet, tyska och historia utnämndes av K. Maj:t den 2(> 

februari fil. kand. Karl Daniel Fägersten, vilken den 1 mars tillträdde befattningen.
Till gymnastiklärare har av K. Överstyrelsen utnämnts kaptenen vid Dalregementet 

Karl Facht.
De utnämnda lärarne ha om sig lämnat nedanstående uppgifter:
Karl Daniel Fägersten. är född i Falköping den 23 juli 1880. Föräldrar: sjökaptenen K. A. Fä- 

g'ersten och Maria Sofia Kristina Molander. Avlade mogenhetsexamen i Västerås den 26 maj 1899 och 
inskrevs som student vid Uppsala universitet i september samma år. Avlade filosofie kandidatexamen 
den 27 maj 1903 och kompletterade denna examen den 27 maj 1905. Genomgick provårskurs vid 
Stockholms Norra Latinläroverk läsåret 1905—1906. Tjänstgjorde som extralärare vid Hernösands h. 
allm. läroverk läsåret 1906—07 samt har fr. o. m. höstterminen 1907 tjänstgjort som vik. adjunkt vid 
Västerås h. allm läroverk. Utnämndes till adjunkt vid samskolan i Örnsköldsvik den 26 febr. 1909, 
vilken plats tillträddes den 1 mars samma år.

Karl Facht, född den 15 mars 1867 i Fröjel socken, Gottlands län. Föräldrar: kaptenen Johan 
Facht och Emma Kristina Lange. Studentexamen i Visby 1885, underlöjtnant vid Dalregementet 1887 
och kapten därstädes 1903. Genomgick Gymn. Centralinstitutet 1893 —1896, gymnastiklärare vid Tekn. 
skolan och Nya elem.-skolan för flickor i Örebro höstterminen 1905—vårterminen 1908, utnämnd till 
gymnastiklärare vid samskolan i Örnsköldsvik med tillträde den 1 november 1908.

14. Den 1 maj voro första lärarinne- och musiklärarebefattningama lediga.



C. Lärjungarna.

15. De närvarande lärjungarnas antal.

Klass
Höstterminen 1908 den 15 sept. Vårterminen 1909 den 1 febr.

(lossar Flickor j Summa Gossar Flickor Summa

1 16 13 ; 29 15 14 29
2 17 IS : 35 17 19 36
3 23 24 47 22 24 46
4 15 14 29 16 13 29
3 14 8 i 22 13 7 20
6 10 7 1 17 10 7 17

Summa 95
1

84 ! 179 93 84 177

Under höstterminen var en lärjunge i kl. 3 och under vårterminen en lärjunge i 
kl. 3 och en lärjunge i kl. I frånvarande.

19. Antal i teckning, musik och gymnastik undervisade lärjungar höstterminen 1908.

Klasser Närvarande 
lärjungar

Teckning M u s i k Gymnastik

Lärjungar som 
deltagit i 
gymnastik

Lärjungar som deltagit Lärjungar som undervisats i

i obligatorisk 
teckning

i frivillig 
teckning

musikens 
teori o. sång

instrumental
musik

1 29 29 _ 28 2 28
2 35 35 29 O o 30
3 47 47 41 o 43
4 29 29 _ 24 1 27
5 22 18 7 1 22
6 17 10 — 5 2 17

Summa 179 168 — 134 12 167
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20. Uppgift om antalet ämnen, i vilka för varje dag hemläxor blivit föresatta 
saml om den tid, som hemarbetena beräknats kräva för lärjungar ar medelmåttiga anlag.

K 1 a ss e r Antal ämnen
(Tid för arbeten i hemmet

Överläsningstid 
pr dag Tid för skrivning pr vecka

1
1 ! 2 1 53 m.
2 2 ä 3 1 t. 5 m.
3 A 2 ä 3 ; 1 t. 10 m.
3 B 2 ä 3 1 t. 45 m.
4 ' 2 ä 3 1 t. 35 m.
5 2 ä 4 1 t. 37 m.
6 i 3 ä 4 i 2 t. 5 m.

kl. 5 var gossarnas överläsningstid 1 t. 25 m. och flic
kl. 6 » » » It- 50 m. »

1 t. 15 m.
1 t. 20 m.
1 t. 30 m.

kornas 1 t. 45 m.
» 2 t. 35 m.

21 a. Tabellarisk uppgift örer lärjungarnas kroppsbyggnad och allmänna hälsotillstånd 
samt över antalet närsynta och döva.

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

Tf 1 ass

A
n 

lärjui

Medel
r

G* Q-
§

O
fta besvä
rade av 

huvudvärk

O
fta 

l 
rade 
näst

Närsynthetsgrad
<73 R

r
p. Cb
C: £

(/q P
B ålder längd vikt

FT q.
g
~ P p;

under 
3 D.

3-6 
D.

över
6 D. p p

5* 9*CD 
P <1

p2 1 29 11 _ — 3 1 — 4 1 — 5 —
s 5 2 36 12 — — 2 2 - - 3 1 — 4 —
æ B 3 37 13 — — 2 — — 4 — — 4 3

5 o 4 24 14 — — 1 2 — 2 1 — 3 —
ö 5 14 16 — — 3 2 — 1 1 — 2 —

Summa 140 — — — 11 7 — 14 4 — 18 3

1 29 10 _ — 1 — — 1 — — 1 —
O: 2 35 10,6 — — 1 — 1 1 1 — 2 —

o n> 3 47 11,6 — — 3 1 — 3 — — 3 1
S g_ 4 29 13,8 — — 1 1 — 1 — — 1 —

o 3 5 22 16 — — 2 1 2 — 1 1 2 —
6 17 16 — — 1 — — 1 — — 1 -

Summa 179 — —- —_ 9 1 3 3 7 2 i 1. 10. 1
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21 b. Tabellarisk uppgift et antalet sjuka oeh sjukdomar bland lärjungarna 
under vårterminen HJOS.

1 2 3 4 5 6 7

Sjukdoma r
När

varan
de lär
jungar

Sjuka 
per

soner

Sjuk
doms

fall

Sjuk
dagar

Döda Anmärkningar

Mässling..............................................
Rubeola ..............................................
Feber av obestämd art ................
Influenza............................................
Conjunctiv. phlycten......................
Luftrörskatarr..................................
Inflammation i mandlarna och 

svalget........................................
Katarr i tarmarna...........................  
Blindtarmsinflammation ................ 
Njurinflammation............................  
Hudutslag .........................................  
Benbrott.............................................
Ledvrickning.....................................  
Yttre skador.....................................
Förkylning.........................................

140 62
1
8
2

18
2
6

9
1
1
1

18
1
1
3

10

17
37
16
94
63
69

45
17
79

5
93

9
29

8
121

18 lärjungar hava under ter
minen insjuknat i olika sjukdo
mar, nämligen 1 i influenza, an
gina och »hudutslag“, 1 i influ
enza, angina och rubeola, 3 i 
influenza och »förkylning», 3 i 
bronchitis och hudutslag, 2 i in
fluenza och »hudutslag», 1 i an
gina och tarmkatarr, 1 i angina 
och rubeola, 1 i »hudutslag» och 
»förkylning», 1 i mässling och 
halsfluss, 1 i rubeola och förkyl
ning, 1 i blindtarmsinflammation 
och »hudutslag», 1 i njursjukdom 
och influenza samt 1 i »hudut
slag» och yttre skada.

Summa 140 62 82 702
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Hös ttei minen 1008.21 c.

1 2 3 4 5 6
När- Sj uka Sjuk-

Sjuk-Sjukdomar varan
de lär- per- doms- Döda
jungar soner fall

179 52
Varicella............................................ 1 5
Febricula............................................ 19 77
Febris typhoides.............................. 1 97
Influenza ..'........................................ 11 68
Cephalæa ........................................... 3 6
Chorea................................................ 1 4
Conjunctivitis..................................... 1 5
Keratitis............................................. 1 7
Bronchitis........................................... 4 40
Caries dentis .................................... 1 2
Angina................................................ 6 27
Icterus catarrhalis........................... 2 26
Nephritis............................................. 1 68
Myitis .................................................. 1 3

2Abscessus........................................... 1
Distorsio............................................. 2 6
Contusio ............................................ 1 3

Summa 179 52 57 448

A n m ärkningar

ERIK LIND,
Skolläkare.

23. Av de under läsåret inskrivna lärjungarna hava förut senast undervisats:
i folkskola ............................................................................... -11
i allmänt läroverk .............................................................. 3
i enskilt läroverk.................................................................. 2
endast i hemmet ................................................................... 3

Summa 49
' Bland de å raden för »folkskola» upptagna lärjungarna hava 20 åtnjutit enskild 

undervisning såsom förberedelse för inträde i läroverket.

25. Under kalenderåret 1908 hava följande lärjungar avgått från läroverket:
Vårterminen.

från kl. 2 Lundmark, Fanny E. . 
» »3 Rockström, P. Osvar .

» » » Hörnfeldt, G. Andreas
» » » Öman, O. Axel ...........
» » 4 Blomgren, C. Gustaf .

till folkskola
» annat allm. läroverk
» yrkena

genom döden
till yrkena
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Höstterminen.
från kl. 2 Östman, Sven A.....................................

» » » Engel mark, Gerda M............................
» » » Frånberg, Ingrid K. G.........................
» » 5 Lindgren, Bruno ...................................
» » » Hansson, Gerda P. T............................

till annat allm. lärovefrk 
» enskild undervisning 

genom döden' I
till praktisk skola ' 

»• hemmet

26. Under sist förflutna kalenderår hava till lärjungarna utdelats såsom 
premier ............................................................................. kr. 219: 22,
understöd..................................................................................... » 5: —

Kronor 224: 22

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

Befriade från avgifter till:
Höstterminen Vårterminen

endast biblioteks- och materielkassan .................................................. — —
byggnadsfonden............................................................................... 64 66

båda ovannämnda kassor ......................................................................... 35 35
Ej befriade från någondera avgiften..................... ............................... 80 76

Summa närvarande lärjungar 179 177
Avgiften till ljus- och vedkassan har för vardera terminen utgjort 10 kr. och er- 

lades båda terminerna av samtliga lärjungar.
.De utdebiterade avgifterna till kommunen uppgingo för höstterminen till 1,830 kr. 

och för vårterminen till 1,780 kr. Full avgift, 20 kr., har under höstterminen erlagts 
av 79 lärjungar, halv avgift av 25 och 75 hava varit befriade. Under vårterminen skal 
full avgift erläggas av 76, halv av 26 och 75 äro befriade.

D. Boksamlingar och undervisningsmateriel.
28. Läroverksbiblioteket har under läsåret tillökats med följande arbeten:
Skänkta: Svensk författningssamling; Kungl. Överstyrelsens för rikets allm. läro

verk berättelse 1907 — 08; Lappland, natur- och folklivsskildringar, utg. av O. Bergqvist 
och Fredr. Svenonius; V. Palmgren, Bibliotek och folkuppfostran; åtskilliga läro- och 
läseböcker från förläggare och författare; Ny tidning för idrott, Nordiskt idrottsliv och 
Tidskrift i gymnastik för 1908;

Inköpta: Svenska akademiens ordbok (forts.); Noreen, Vårt språk (forts.); Nordisk 
familjebok (forts.); Homeros' Odyssé, övers, av E. Lagerlöv; Meyer — Morén,1 Tyskt kon- 
struktionslexikon; Die neueren Sprachen; Ped. tidskrift; Verdandi; Tidning för Sveriges 
läroverk; Social Tidskrift med Folkbiblioteksbladet.

Lärjunyelnblioteket, som hållits öppet tisdagar kl. 2,is — 2,so samt lördagar kl. 11,25 — 
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11,3ö och 2,15—2,30, har tillökats med omkring 1-10 volymer huvudsakligen sago- och 
skönlitteratur. Omkring 2,500 boklån hava utlämnats. Adjunkt Segerström har hand
haft vården av biblioteket.

Under cisnhigsmateriéleii har vunnit följande tillökning:
genom inköp: Heidenstam, Svenskarne och deras hövdingar 2 ex.; Alfr. Dalin, 

Svensk vers, 10 ex.; Krok —Almquist, Svensk Hora I, II; Rodhe—Abshagen, Deutsches 
Alltagsleben, 10 ex.; Rodhe —Abshagen, Übungsbuch für deutsche Handschrift, 10 ex.; 
Album om Berlin; 350 views of London; 2 historiska kartor; 1 kalorimeter;

såsom gåvor: genom Överstyrelsen 1 porträtt av konung Oscar II; från grosshand
landen J. Westman, Hampnäs, tre uppstoppade fåglar (svan, påfågel och storskarv); från 
fröken Siri Ohngren en samling havsdjur av olika klasser; från Abraham Lindgren, 
Jerfed, 1 sten i form av en knapp, hittad 30 fot under jorden vid brunnsgrävning; från 
Gunnar Huss kl. 6 ett herbarium; från Signe Lundström kl. 6 ett par fiskar och lin i 
olika beredningsstadier; från Oscar Lindberg kl. 6 en spindel, tusenfotingar och mask
rosfrön; av Olov Tingvall kl. 3 A laxyngel.

E. Läroverkslokal oeh inpedningsmateriel.
Förliden höst blev en uthusbyggnad, innehållande bekvämlighetsinrättningar och 

vedbod, färdig till användning. Under sommaren hava golven i samtliga skolrummen 
blivit oljade och fernissade.

Ytterligare 50 pulpeter hava anskaffats, likaså 20 bord att användas vid skrivnin
gar, 2 laboratoriebord, 2 katederbord, 2 skåp, 1 svart tavla m. m.

För att kunna bereda plats åt eventuella nya parallellklasser hava Herrar Stads
fullmäktige antagit ett av stadsbyggmästaren Fredrik Hagberg uppgjort förslag till om
ändring av de oinredda vindsrummen till två läsrum jämte materiel- eller skuggrum. 
Förslaget har i dagarna avsänts till Kungl. Överstyrelsen för granskning och godkännande.

F. Ekonomiska förhållanden.
31. Uppgift om nedannämnda kassors ställning kalenderåret 1908.

D e b e t K r e d i t

Kassans rubrik
Behåll

ning' vid Summa Skuld vid Summa
Skuld vid 
årets bör- Summa Behåll

ning vid Summaårets bör- inkomster årets lut jan utgifter årets slutjan

Ljus- o. vedkassan 343 28 3443 58 _ 3786 86 — _ 2936 68 850 18 3786 86
Bibi, o.materielkass. 103 39 2654 55 407 85 3165 79 — — 3149 56 16 23 3165 79
Premie- o. fattigkass. 30 96 472 71 — 503 67 — — 224 22 279 45 503 67
Byggnadsfonden . ■. ■ 1560 47 1099 64 — — 2660 11 — — 683 45 1976 66 2660 11
Stipendiefonden ......
Slöjdundervisnings-

304 — 393 68 — — 697 68 — — — - 697 68 697 68

52 50 650 - - _ 702 50 _ _ 585 — 117 50 702 50

Kronor 2394 60 8714 16 407 85 11516 61 — — 7578 91 3937 f 70Ö1516 61
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l ill inköp av diverse inredningsmateriel hava Herrar Stadsfullmäktige beviljat för- 
lidet är 1,000 kr. och innevarande år 300 kr., för vilken kraftiga hjälp skolan härmed 
uttrycker sin stora tacksamhet.

Den 21 november anordnades i skolan en aftonunderhållning, som lämnade i be
hållning 475 kr. Av denna summa hava 200 kronor använts till ökning'av lärjunge
biblioteket och 275 kronor hava lagts till stipendiefonden.

En ny stipendiefond har under året tillkommit i enlighet med följande donationsbrev: 
»Till styrelsen för samskolan i Örnsköldsvik. Härmed få vi till minne av vår 

avlidna dotter Ingrid, elev av 2:a klassen av samskolan, av utav henne hopsparade 
medel under förutsättning av styrelsens godkännande av nedan nämnda villkor över
lämna ett kontant belopp av Tvåhundra (200) kronor såsom premiefond.

Fonden skall benämnas »Ingrid Frånbergs minnesfond», och skall räntan eller år
liga avkastningen därav vid varje vårtermins slut såsom »Ingrid Frånbergs : premium» 
utdelas till en behövande flicka (företrädesvis) eller gosse i 2:a klassen, som utmärkt 
sig för flit och gott uppförande.

Härjämte bifogas kr. 10, motsvarande ett års ränta å fonden, för utdelning inne
varande vårtermins slut.

Örnsköldsvik den 29 mars 1909.
(?. E. Freinberg. Amalia Freinberg.*

Styrelsen har med godkännande av de uppställda villkoren tacksamt möttagit den 
värdefulla och synnerligen välkomna gåvan. i

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

a) läroverksbiblioteket......................................................... kr. 231: 25
b) lärjungebiblioteket............................................................ » 192: 95
c) den övriga undervisningsmaterielen.......................... » 428: 82
d) inredningsmaterialen........................................................ » 1,708: 56

G. Examina och terminsavslutning m. m.
33. Till avläggande av realskolexamen hava anmält sig alla 17 lärjungarna i kl. 

6 och dessutom tre privatister. I de skriftliga prövningarna, som försiggingo den 4, 5, 
7 och 8 maj, hava samtliga anmälda blivit godkända. De muntliga prövningarna äro 
utsatta att hållas den 2 och 3 juni.

34. Offentlig årsavslutning anställes tisdagen den 8 juni med förhör i läsämnena 
kl. 10—12,30 och uppvisning i sång och musik kl. 12,30—1. Därefter tillkännagivas 
flyttningar, utdelas premier och hemförlovas ungdomen.

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

Uppvisning i gymnastik kommer att försiggå fredagen den 4 juni kl. 5 e. m.
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35. Att övervara dessa förrättningar inbjudas vördsamt samskolestyrelsens leda
möter, ordföranden Borgmästare G. Åkerblom, vice ordf. Kronofogde ). O. Domeij och 
Bankdirektören E. Markström, den studerande ungdomens föräldrar och målsmän samt 
andra skolans gynnare och vänner.

36. Nästa hösttermin börjar onsdagen den 25 augusti med allmänt upprop kl. 12 
på dagen och slutar tisdagen den 21 december. Inträdes- och flyttningssökande skola 
anmäla sig å rektorsexpeditionen senast måndagen den 23 augusti kl. 10 f. m.

Vårterminen 1910 kommer att börja den 14 januari och avslutas den 9 juni.
Förslag till frivilliga feriearbeten, fordringar för inträdessökande och ordningen 

vid årsexamen finnas intagna i Bil. A, B och C.
Örnsköldsvik i maj 1909.

O. A. PERMAN.

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

Kristendom: Nat. Beskow, Om söndagens betydelse;
Nils Lövgren, Kyrkoreformationen i Sverige (112 sid., 1 kr.)

Modersmålet: Ur vår tids litteratur: Selma Lagerlöf m. fl.; Topelius, Fältskärns berättelser;
Heidenstam, Svenskarne och deras hövdingar (1 kr. 50 öre):

Tyska: Kleine Schüler-Bibliothek IV —VIII.
Geografi: Järnvägskarta över Sverige med namn på de viktigaste stationerna.
Matematik: Uppgifter meddelade till lärjungarna ur Meyer —Hedströms Exempel till 

eqvationsläran samt ur Haglunds Exempelsamling till algebra.
Biologi: Följ med och gör anteckningar om några grodlarvers utveckling. Insamla

60 växter. Om du finner något naturföremål, som kan intressera, försök 
att preparera det och skänk det till skolan.

Klass 5.

Kristendom: Ullman, Kyrklig handbok för konfirmander och konfirmerade (1 kr. 25 Öre); 
E. J. Holmberg, Doktor Martin Luthers leverne (75 öre); Stave, Bilder 
från folkets liv i Palestina (86 sid.)

Modersmålet: Strindberg, Svenska öden och äventyr; Heidenstam, Svenskarne och deras 
hövdingar.

Tyska: Der Überfall im Odenwald, von Luise Pichler, utg. av E. Brate (75 öre);
Edles Blut, von E. von Wildenbruch; Riehl, Drei Novellen (1 kr. 75 öre); 
Arnold, Fritz auf dem Lande (70 öre).

Historia: Boethius: Kulturhistorisk översikt av Forntidens och Medeltidens allm.
historia; Estländers Läsebok i nya tidens historia; Fryxells Gustaf II Adolf; 
Björlin, Finska kriget 1808 — 09.
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Geografi:
Matematik:

Biologi:

Läsebok i allmän geografi av Ekedahl.
Uppgifter meddelade till lärjungarna ur Meyer— Hedströms Exempel till 
eqvationsläran.
Följ utvecklingen av någon insekt, t. ex. kålfjärilen. Antecknø iakttagel
serna. Öka herbariet till 100 växter, men glöm ej att iakttagal de förhål
landen, under vilka växten lever.

Bii. B. För inträde i läroverkets första klass fordras:
a) förmåga att tydligt och säkert läsa innantill och att med egna ord redogöra 

för 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 hi

storia; några psalmverser;
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 diviso
rer; någon kännedom om sorter och någon övning i huvudräkning;

f) kännedom om Skandinaviska halvöns gränser, om det allmännaste av dess höjd
förhållanden och om Sveriges huvuddelar; närmare kännedom antingen om Götaland 
eller om Svealand och Norrland; förmåga att på kartan utvisa det genomgångna.

Rörande inträdessökandes ålder är stadgat: 1. Ej må i allmänt läroverk som lär
junge 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 föregående 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 prester skap, innehållande 
uppgift om föräldrar, födelseort, ålder och, där så ske kan, uppförande samt, anteckning 
därom att han haft naturliga eller vaccinkoppor, dels ock intyg av läkare, att han icke 
lider av sjukdom eller lyte, som gör honom 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 lärjnnge. 
Frikallad härifrån vare, efter rektors beprövande, inträdessökande, som styrker sig vara 
obemedlad, ävensom lärjunge, som förut varit vid annat allmänt läroverk inskriven.



Bil. C. Ordning
vid

årsavslutningen i Örnsköldsviks samskola den 8 juni 1909.
Klass kl. 10-10,30 kl. 10,40—11,10 kl. 11,20 — 11 r>o kl. 12—12,00

1 — Historia •
Seth

M atematik 
Collin

Tyska
Seth ■

2 Kristendom
Perman

Tyska 
Collin

Biologi
Ohngren

Historia 0. Geografi 
Collin

3 A Tyska
Ifess/e?-

Biologi
Ölmgren

Geografi 
Wessler

Matematik
Ölmgren

3 B Kristendom
Ahlberg

Tyska
Pernian

Modersmålet
Seth

Historia 
ffxssler

4 Tyska
Segerström

Matematik
Forssling

Engelska
Segerström

Geografi
Forssling

■ 5 ' Matematik 
Forssling

Tyska
Ahlberg

Geografi
Forssling

Historia 
Ahlberg

Morgonbön kl. 9,so. Samling kl. 1.2,30 i bönsalen, där uppvisning i sång och 
musik samt avslutning äger rum.


