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REDOGÖRELSE
FÖR5RMSK0LRN I ÖRNSKÖLDSVIK

LÄSÅRET 1909—1910.

ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDAS TRYCKERI 1910.



Skolans styrelse:

Borgmästaren G. Åkerblom, ordförande; f. d. Kronofogden, K. V, O., J- O. Domelj, 
vice ordf.; Bankdirektör E. Markström; Rektor 0. A. Pennan; l. f. första lärarinnan Siri 
Öhngren.

Den 1 januari 1910 inträdde första lärarinnan Elisabet Seth i styrelsen i stället för 
Iröken Öhngren.

A. Undervisningen
1. Höstterminen började den 25 augusti och slutade den 21 december. Inträdes- och 

flyttningsprövningar ägde rum den 23 och 24 augusti. Den egentliga undervisningen bör
jade den 26 augusti och fortgick t. o. m. den 18 december.

Vårterminen, som tog sin början den 14 januari, kommer att avslutas den 9 juni. 
Undervisningen började den 15 jan. och skall fortgå t. o. m. den 6 juni.

Allmänt lov har givits vid följande tillfällen: den 14 sept. (utfärd), den 2 okt. 1 t. 
(invigning av rådhus och hamnanläggning), den 15 och 16 okt. (rengöring av lokalen), 
den 14 dec. 3 t. (skridskolov), den 8 febr, (fettisdag), den 10 mars (vinterutflykt) samt en 
dag i samband med påsklovet.

Den 6 nov. användes en undervisningstimme till firande av Gustaf-Adolfs-minnet, var
vid föredrag hölls av adj. K. Fägersten. Genom att till det vanliga påsklovet lägga två 
dagar av pingstlovet och därtill ytterligare en dag, har vid påsk vunnits en sammanhän
gande ledighet av tolv dagar.

De föreskrivna månadsloven, som till största delen använts till skrivning på läro- 
rummet, ha givits åt sjätte, femte och fjärde klasserna.

2. Gemensam bön med sång och bibelläsning har förrättats varje läsdag kl. 7,45 —8 
under ledning växelvis av rektor, adj. Ahlberg och kand. Lodin. Undervisningen i Jäsäm
nena har sedan fortgått kl. 8 —9,40 och 11,ro—2,t.-, för alla klasser utom kl. I, som tre 
dagar slutat kl. 1,20, och kl. Il, som en dag slutat kl. 1,20. I franska (frivilligt ämne) hava 
klasserna 6 och 5 undervisats, den förra måndagar kl. 11,10—1,20, den senare tisdagar kl. 
9,45—10,30 och lördagar kl. 2,25—3,to.

Välskrivnings- och teckningslektionerna ha varit förlagda till tiden 11,40—2,15. Säng 
har övats en dag kl. 5,15—6 e. m. och en dag kl. 1,30—och 2,25—3,10, instrumental
musik en dag kl. 4,i—5,15 och 6 — 7, två dagar kl. 2,15 —3,15 och en dag kl. 6..30 —7. 
Gymnastikövningarna ha ägt rum alla dagar kl. 9,45— 10,15 och 11 —11,30 samt fyra da
gar i veckan kl. 2,25—3,to. Kvinnligt handarbete har övats måndag och lördag kl. 1,30 — 
2,15. tisdag, onsdag, torsdag och fredag kl. 2,20 —3,to. I slöjd har undervisning meddelats 
fredag kl. 3,:»—5,15, 5,15—7 och lördag kl. 4 — 5,45. I frivillig teckning har undervisats 
höstterminen onsdag och lördag kl. 2,25—'3,to, vårterminen måndag kl. 4,.o—6.

För kyrkobesöken ha lärjungarna varit delade i två avdelningar, som var och en be
vistat högmässogudstjänsten var tredje söndag.

Konfirmationsundervisning meddelades förtiden sommar åt 9 av skolans lärjungar av 
kyrkoherde P. Palmquist.
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3. Antal lärotimmar i veckan för läsämnena under höstterminen 1909:
i kl. 1 med 35 lärjungar ............................................................. 24 tr

„ 2 „ 33 „   26 „
„ 3 A „ 20 „   27 „
„ 3 B „ 19 ....................................................................... 27 „
„ 4 A „ 23 „   28 „
„ 4 B „ 23 „   28 „
„ 5 „ 25 „   30 „
„ 6 „ 12 „   30 „

Summa 190 lärjungar 220 timmar

4. Läroböcker.

Kristendom: Bibeln (1—6); Luthers lilla katekes med den 1878 antagna utvecklingen (1—5).
Norlén och Lundgren, Biblisk historia (1—3).
Herner, Israels historia (4).
Stave, Jesu liv jämte översikt av nya testamentets böcker (5).
Lundin, Bilder ur kyrkans historia (6).*

* Behöver ej anskaffas av lärjungarna.

Nylund, Allmän religionshistoria (6).*
Psalmboken (1—6).
Kastengren, Svenska kyrkans högmässa m. m. (4 — 6.)

Modersmålet: Sundén, Svensk språklära (3 — 6).
Richter, Rättskrivningsövningar (1—3).
Rebbe—Fischer, Exempelsamling (1—6)*
Videgren, Satslära i exempel (1).*
Lindvall, Läsebok för realskolan I—III (1—3).*
Lagerlöf, Nils Holgersson I—II (1—2).*
Topelius, Läsning för barn, i urval (1—2)*
Dalin, Svensk vers (1—3).
Andersson, Nordiska sagor (1)*

„ Från bokhyllan V (2 — 3).*
Heidenstam, Svenskarna och deras hövdingar (3).
“Ur vår tids litteratur“: Viktor Rydberg (3, 5).*

,, „ „ „ August Strindberg (5)*
Runeberg, Fänrik Ståls sägner (4, 6).
Bergman, Läsebok i Nyare Sv. Litteratur I (5).

„ „ „ „ „ „ II (4)
Tegnér, Fritiofs saga (5, 6).
Snoilsky, Svenska bilder (5, 6).
Geijer, Valda sånger (6).
Melin-Hernlund, Läsebok (4 — 6).*
Schück-Lundahl, Läsebok (3 — 6)*
Steffen, Översikt av Sv. litteraturen, del 5 (6).

Tyska: K. L. Olsson, Lärobok i tyska språket, h. I (1).
Hjorth-Lindhagen, Praktisk lärobok (1—3).

,, „ Bihang till d:o (1—4).
Hjorth-Heuman, Tyska skrivövningar och brev (5, 6).*
Hjorth, Tysk grammatik (2 — 4).

,, Kort övningsbok (4 — 6).
Calwagen, Tysk språklära (5 — 6).
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Rodhe-Abshagen, Übungsbuch für deutsche Handschriften (6).*
Rodhe, Tysk läsebok (3 — 4).
Raab, Reproduktionsövningar och läsestycken II (4).

„ „ „ „ W (5).
Otto Ernst, Äsmus Sempers Jugendland (5).
Frenssen, Peter Moors Fahrt (6).
Album von Berlin och Deutschlands Kriegsflotte. Globus Verlag.* 

Engelska: Elfstrand, Elementar- och läsebok (4 — 5).
„ Metodiska övningar (4).
„ Övningar till Eng. elementarbok (5).
„ Kortfattad engelsk grammatik (5 — 6).

Jespersen-Rodhe, Engelsk läsebok (6).
Uhrström, Little Willie’s Stories (5 — 6)*
Ä-B-C-Guide of London.*
350 Views of London.*

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

Odhner-Westman, Lärobok i fäderneslandets historia för realskolan (6).
M. Höijer, Översikt av Sveriges nyaste historia jämte grundlinjerna till stats

kunskap (6).
Pallin-Boethius, Lärobok i allmän historia för realskolan (3 — 4).
Gstlander, Allmänna historien i berättelser (5 — 6).
Löw, Läsebok till allmänna historien (4 — 6).*
Rydfors, Historisk läsebok (2).*
Hedda Andersson, Nordiska sagor och Grekiska sagor (1—2).*
Löw, Nordiska, Grekiska och Romerska sagor och berättelser (1—3).*
Putzger, Historischer Schul-Atlas (3 — 6).

Geografi: Carlson, Skolgeografi (1—5).
Carlson-Fagerlund, Skolgeografi II (6).
Fehr, Geografisk läsning (2 — 6).*
Ckedahl, Läsebok i allmän geografi (4—6)*
Svensén, Jorden och människan (4 — 5).*
Roths m. fleres kartböcker (1—6).

Matematik: Möller, Larsson, Lundahl, Lärobok i räkning för realskolan (1).
Berg, Räknelära för de allm. läroverken (2—6).
Meyer och Hedström, Exempel till ekvationsläran (4).
Haglund, Samling av exempel och problem (5 — 6).
Laurin, Lärobok i geometri för realskolan (4—5).

Biologi: Almquist och Lagerstedt, Lärobok i naturkunnighet (4 — 6).
„ „ „ „ zoologi (1—3).
„ „ „ „ botanik (3).

Knut Bohlin, Lärobok i biologi d. II Botanik (2).
,, Växternas livsföreteelser (6).

Krok-Almquist, Svensk flora, Fanerogamer (3 — 6).
Fysik: Söderborg, Lärobok i praktisk fysik (4 — 6).
Kemi: Äbenius, Kort lärobok i kemi (5 — 6).
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Lärokursen

FÖRSTA KLASSEN.

Kristendom. 3 t. Berättelser ur gamla testamentet med ledning av Norlép och Lund
grens Bibliska historia. Första trosartikeln och tio Guds bud i samband med 
bibel och katekes. Bibelläsning. Följande psalmer utantill: 24: 1; 33; 63: 13 — 
15; 52:1, 2; 55; 204; 106. 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 urskil
jande av satsdelar och ordklasser, rättskrivningsövningar, förnämligast på å-, ä-, 
j-, v- och tje-ljuden, alternerande med skriftliga reproduktionsövningar.

H- T. Collin, Vallmark. V. T. Åström.
Tyska. 6 t. Första häftet av Olsson, Lärobok i tyska språket, samt Hjorth-Lindhagen, 

Praktisk lärobok i tyska språket, omkr. 14 sidor; muntliga och skriftliga till- 
lämpningsövningar samt talövningar. H- T. Collin, Wallmark. V. T. Åström.

Historia. 2 t. Nordens historia till 1319. H. T. Collin, Wallmark. V- T. Åsböm. 
Geografi. 2 t. Världsdelar och världshav efter jordgloben jämte upplysningar om jordens 

form och rörelse. Skandinaviska halvön. H. T. Collin, Wallmaik. V. T. Aström.
Matematik. 4 t. Hela tal; någon övning i användandet av decimaler; sorter; huvud

räkning. H. T. Collin, Wallmark. V, T. Åström.
Biologi. 2 t. Människokroppen och det enklaste av hälsoläran; undersökning av o några 

levande växter med tydliga blomdelar. H. T. Collin, Wallmark. V. T. Aström.

ÄNDRA KLASSEN.

Kristendom. 3 t. Berättelser ur nya testamentet med ledning av Norlén och Lundgrens 
Bibliska historia. Andra trosartikeln och Herrens bön efter bibel och katekes. 
Bibelläsning: Bergspredikan. Följande psalmer: 53, 55, 94, 102, 106, 141, 
170, 204:2, 3. Lodin.

Modersmålet. 5 t. Läsning av stycken med växlande innehåll jämte muntliga reproduk
tionsövningar, sagoberättande, framsägning av inlärda stycken i bunden form; 
det viktigare av form- och satsläran, satsanalys, rättskrivningsövningar, alter
nerande med uppsatsövningar. Seth.

Tyska. 6 t. St. 15—57 i Hjorth-Lindhagen, Praktisk lärobok i tyska språket. Det vik
tigaste av formulären (dels efter bihanget, dels efter Hjorths tyska språklära); 
skriftliga övningar med ledning av bihanget; talövningar. Seth.

Historia. 3 t. Nordens historia till 1611. Berättelser ur Greklands och Roms saga 
och historia. Seth.

Geografi. 2 t. Ryssland, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Österrike:-Ungern och 
Schweiz. Seth.

Matematik. 5 t. Läran om decimalbråk avslutad och repeterad, allmänna bråk; meter
systemet och huvudräkning. Aström.

Biologi. 2 t. Växternas huvuddelar inlärda genom undersökning av levande växter och 
teckningar efter naturen; undervisning om levande växters insamling och pre
parering; däggdjuren; exkursioner. Ohngren.

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

den. Biblisk historia, repetition. Bibelläsning: Lucas’ evangeliet kap. 1 —12. 
Psalmer: 52, 53, 55, 89, 92, 102, 106, 124, 138:1—3. Lodin.
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Modersmålet. 6 t. Läsning, jämte muntliga reproduktionsövningar, av Heidenstams Sven
skarne och deras hövdingar, Hedda Andersson, Från bokhyllan V, Rydbergs 
Lille Vigg och Pojkarne samt lämpliga stycken i Schück och Lundahls läse
bok. Framsägande av inlärda stycken i bunden form. Sagoberättande. Form- 
och satslära efter Sundén. Tillämpningsövningar. Några smärre uppsatser ef
ter grundlig preparation. Rättstavnings- och interpunktionsövningar.

Fägersten, Agrell.
Tyska. 6 t. Hjorth-Lindhagens lärobok avslutad. Rodhes läsebok omkring 45 st. Form

läran efter Hjorth. Syntax, särskilt kasusläran’ och infinitiv, med ledning av 
den lästa texten. Muntliga och skriftliga tillämpningsövningar. Talövningar 
med ledning av texten. Fägersten, Agrell.

Historia. 3 t. Fäderneslandets historia under tiden 1611 —1718 jämte huvuddragen av 
Norges och Danmarks historia under samma tid. Allmänna historien: Gamla 
tidens historia. Fägersten, Agrell.

Geografi. 2 t. Europas fysiska och politiska geografi avslutad och repeterad. Geogra
fisk läsning. Öhngren.

Matematik. 5 t. Repetition av decimalbråk och allmänna bråk. Reduktion av sorter. 
De första grunderna av procent- och ränteberäkning. Inlärandet av de geo
metriska grundbegreppen genom praktiska övningar. Huvudräkning. Lodin.

Biologi 2 t. Växternas byggnad, inlärd genom undersökning av levande växter samt 
teckningar. Någon övning i växtbestämning efter flora. Sexualsystemet. Fåg
lar, kräldjur, groddjur och fiskar. Exkursioner. Öhngren.

TRGDJG KLASSGN B.
Kristendom — kl. 3 A ........................................................................... Lodin.
Tyska = ,, „ ........................................................................... Perman.
Modersmålet = „ „• ............................................................................ Lodin.
Historia = ,, ,, ............................................................................ Seth, Öhngren.
Geografi — ,, ,, ...............................  .......................................... Seth.
Matematik ,, ,, ............................................................................ Lodin.
Biologi „ ............................................................................ Öhngren.

FJÄRDE KLASSEN A.
Kristendom. 2 t. Läsning av fjärde huvudstycket samt repetition av första och andra 

huvudstyckena i tros- och sedeläran med anslutning till bibel och katekes. Is
raels historia efter Herner jämte valda stycken ur Gamla testamentet. Översikt 
av Gamla testamentets böcker. Kortfattad översikt av det kristna kyrkoåret. 
Psalmer: 53, 67, 77, 104, 149, 214, 216. Lodin.

Modersmålet 4 t. Läsning, jämte muntliga reproduktionsövningar och kortare referat, 
ofta efter förberedelse i hemmet, av Bergmans läsebok i nyare svensk litteratur 
II, Melin och Hernlunds läsebok, Fänrik Ståls sägner samt Schück och Lun
dahl. Framsägning av inlärda dikter. Välläsning och verslärans grunder. 
Form- och satslära i förening med satsanalys. Rättskrivnings- och interpunk
tionsövningar. Sex uppsatser varje termin, dels i hemmet, dels i skolan.

Fägersten, Agrell, 
Tyska. 4 t. Rodhes läsebok avslutad. Raab, Reproduktionsövningar II påbörjade, ung.

46 sid. Realia. Formläran avslutad. Tillämpningsövningar efter Bihanget och 
Kort övningsbok. Syntax: huvudsakligen kasus, infinitiv och konjunktiv i exem
pel ur texten. Talövningar. 12 skriftliga övningar, omväxlande reproduktioner 
och översättningar, dels i hemmet, dels i skolan. Fägersten, Agrell.
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Engelska. 5 t. Elementarboken st. 1—45. Formlärans huvuddrag, induktivt ur texten, 
med tillämpningar efter Elfstrands Metodiska övningar. Skrivövningar. Munt
liga reproduktionsövningar. Talövningar. Segerström.

Historia. 3 t. Fäderneslandets historia under tiden 1718—1809 jämte huvuddragen av 
Norges och Danmarks historia under samma tid. Allmänna historien: Medel
tiden och tiden 1500—1648. Historisk läsning. Fägersten, Agrell.

Geografi. 2 t. Asiens och Afrikas fysiska och politiska geografi läst och repeterad. 
Geografisk läsning. Envall.

Matematik. 5 t. Fortsättning av procent- och ränteräkning. Yt- och rymdberäkningar. 
Enklare ekvationslösning och algebra i anslutning därtill. Linjer, vinklar, para- 
lella linjer, trianglar och cirklar efter Laurins geometri. En del praktiska öv
ningar. Öhngren.

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. Öhngren.

Fysik. 2 t. De viktigaste egenskaperna hos kroppar i olika aggregationstillstand; de enk
lare maskinerna och det allmännaste av värmeläran. Envall.

FJÄRDE KLASSEN B.
Kristendom = kl. 4 A ......................................................................................... Ahlberg
Modersmålet = „ „ ................................................................................... j... Seth
Tyska = ,, ,, Ahlberg
Engelska = „ „ ....................................'................................................... Perman
Historia = „ ,, ....................................................................................... Ahlberg
Geografi = ., ,, ......................................................................................... Ahlberg
Matematik — ,, „ .................................................................. ...................... Envall
Biologi = „ „   Öhngren
Fysik = „ „ ......................................................................................... Envall

FEMTE KLASSEN.

Kristendom. 2 t. Läsning av femte huvudstycket samt repetition av tredje, fjärde och 
femte huvudstyckena i tros- och sedeläran i anslutning till bibel och katekes. 
Stave: Jesu liv och Nya testamentets böcker. Översikt av Nya testamentets 
skrifter. Följande psalmer utantill: 54; 68; 93; 108; 258; 285. Ahlberg.

Modersmålet. 3 t. Läsning i förening med muntliga referat, ofta efter förberedelse i 
hemmet, av Bergmans läsebok I, Tegnérs Frithiofs saga samt valda stycken av 
Rydberg, Snoilsky och Strindberg, huvudsakligen efter “Ur vår tids litteratur“. 
Behövliga litteraturhistoriska notiser. Framsägning av inlärda dikter. Samman
fattande översikt av form- och satslära efter Sundén samt i anslutning till 
Rebbe-Fischer. Rättskrivnings- och interpunktionsprov. Dispositionsövningar. 
Några föredrag och diskussioner. ; Öhngren.

Tyska. 4 t. Raab, Reproduktionsövningar III, 30 sid. Ernst, Asmus Sempers Jugend
land, 25 sid. Dessutom kursiv översättning i förstnämnda bok. Muntlig re
produktion av ett stort antal anekdoter, upplästa eller berättade av läraren. 
Formläran repeterad. Syntax i exempel ur texten samt efter läroboken. Till- 
lämpningsövningar efter Kort Övningsbok och Tyska skrivövningar och brev. 
Talövningar. Tretton skriftliga övningar, oftast reproduktion. Segerström.

Engelska 5 t. Elementarboken avslutad. Muntlig reproduktion liksom i tyska. Form
läran efter läroboken. Syntax i exempel ur texten. Tillämpningsövningar efter 
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Elfstrands Övningar och Afzelii Skrivövningar I. Skriftliga övningar (avskriv
ning, diktat, reproduktion, översättning). Talövningar. Segerström.

Franska (valfritt). 2 t. St. 1—20 i läroboken, utom anekdoterna. Av formläran sär
skilt räkneord samt hjälpverb och regelbundna verb i indikativ. Hörövningar. 

Segerström.
Historia. 3 t. Fäderneslandets historia från 1809 till närvarande tid jämte lämpliga de

lar av de skandinaviska grannländernas historia under samma tid. Repetition 
av svenska forntidens och medeltidens historia. Allmänna historien från år 
1648 till närvarande tid. Läsning av lämpliga delar av Löw: Läsebok till all
männa historien III—IV. Ahlberg.

Geografi. 2 t. Amerikas och Australiens fysiska och politiska geografi läst och repe
terad. Geografisk läsning. Ahlberg.

Matematik 4 t. Aritmetik och algebra: ekvationer av första graden jämte problem; 
exempel på procent- och ränteberäkning, handelsrabatt, diskont-, bolags- och 
blandningsräkning, medelvärden; algebraiska reduktioner till den omfattning, som 
erfordras för realskolans matematikkurs. Geometri: Laurins geometri avslutad 
och repeterad; planimetriska räkneexempel. Envall.

Biologi. 2 t. Sveriges viktigaste växtfamiljer; de förnämsta in- och utländska kultur
växterna; kryptogamer; växtbestämning och växtinsamling. Repetition av dju
ren. Exkursioner. Öhngren.

Fysik. 1 t. De viktigaste företeelserna inom magnetismen och elektriciteten och deras 
tillgodogörande av människan. Envall.

Kemi. 2 t. De viktigaste företeelserna inom den oorganiska kemien. Det allmännaste 
av geologien. Envall.

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

torien (muntligt). Bibelläsning: Apostlagärningarna. Psalmer: 93, 96, 104, 199, 
213, 215, 417. Ahlberg.

Modersmålet. 3 t. Läsning av författare från tiden efter 1809 (Geijer, Tegnér, Rune
berg, Rydberg, Snoilsky, Strindberg, Edgren-Leffler, Geijerstam, Heidenstam, 
Lagerlöf, Hallström, Fröding, Karlfeldt). Behövligt litteraturhistoriskt material, 
särskilt biografiskt, muntligen. Diktkonstens huvudarter. Muntliga referat. Före
drag. Välläsnings-, interpunktions- och dispositionsövningar. Repetition — del
vis på något bredare basis — av form- och satsläran. Någon övning i upp
sättande av skrivelser av praktisk art. En uppsats var tredje vecka. Segerström.

Tyska. 3 t. Peter Moors Fahrt, 55 sid. Läsning å lärorummet av tysk handstil. Munt
lig reproduktion av anekdoter. Syntax i exempel ur texten. Grammatiken re
peterad. Tillämpningsövningar som i klass 5. En skriftlig översättning var 
tredje vecka. Talövningar. Segerström.

Engelska. 4 t. Jesperson-Rodhes läsebok från st. 147 avslutad utom st. 289—334, del
vis kursivt. Formläran repeterad, huvuddragen av syntaxen. Tillämpningsöv
ningar efter Afzelii skrivövningar. En skriftlig översättning eller reproduktion 
varannan vecka. Talövningar med ledning av texten. Perman.

Franska (valfritt) 2 t. Läroboken 50 sid., hälften kursivt. Hörövningar. Grammatik 
som i klass 5. Segerström.

Historia. 4 t. Huvuddragen av Sveriges nuvarande statsförfattning och förvaltning efter 
Höjer. Fäderneslandets historia: tiden 1521 —1809 repeterad efter Odhner- 
Westman; tiden efter 1809 efter Odhner-Westman och Höjer. Allmän historia: 
repetition av nyare tiden med särskild vikt lagd på tiden efter 1815. Ahlbetg.

Geografi. 2 t. Översikt av den allmänna geografin; de viktigaste kulturländernas, före
trädesvis Sveriges, geografi repeterad. Ahlberg.
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Matematik. 5 t. Repetition av den föregående kursen. Ekvationssystem av första gra
den med problem; kvadratrötter och rena kvadratiska ekvationer med problem; 
sammansatt ränta. Geometriska övningssatser jämte planimetriska och stereo
metriska räkneexempel. En kurs i enkel bokföring. Envall.

Biologi. 2 t. Repetition av djur och växter. Människokroppen. Hälsolära. Växternas 
livsföreteelser. Exkursioner. Ohngren.

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

Kemi 1 t. Repetition av föregående kurs. De viktigaste ämnesgrupperna och företeel
serna inom den organiska kemin. Envall.

5. Ombyte av läroböcker.

Under läsåret hava fortfarande på försök använts Stave, Jesu liv jämte översikt av 
Nya Testamentets böcker i kl. 5, Herner, Israels historia i kl. 4,' Dalin, Svensk vers i 
kl. 1—3 och Höjer, Översikt av Sveriges nyaste historia etc. i kl. 6.

Vid höstterminens början infördes definitivt: Möller, Larsson och Lundahl, Lärobok i 
räkning för realskolan i kl. I och sedan successivt i följande klasser i stället för Bergs 
Räknelära; Meyer-Hedström, Exempel till ekvationsläran jämte tabeller i kl. 4 och sedan 
i följande klasser i stället för Haglund, Övningsexempel till lärobok i algebra; K. Bohlin, 
Lärobok i biologi för realskolan de! 2 i kl. 2 i stället för Älmquist-Lagerstedt, Lärobok i 
naturkunnighet (Botanik) och K. Bohlin, Växternas livsföreteelser i kl. 6.

Hnsökning har blivit gjord att nästa termin få införa Hugo Hultenberg, Premier livre 
de lecture francaise i kl. 5 och sedan kl. 6 i stället för Bödtker-Höst-Malmberg, Läro
bok i franska.

G. Välskrlvnhi y.

Klass 1 (tisdagar l,3o—2,\^ fredagar ll,m—12,25) har övats i bokstavsbildning, grup
pering och sammanbindning. Skrivkurser I—II.

Klass 2 (fredagar 12,:;,-.—1,20, lördagar 1,30—2,15) har övat stor, medelstor och mindre 
stil. Skrivkurs II—III.

Klass 3 Ä. (onsdagar 1,30—2,i.-,) har övat medelstor och mindre stil. Skrivkurs III, IV 
och V

Klass 3 B. (lördagar 12,35 — 1,2a) lika med 3 A. Vid undervisningen ha Filip Holmquists 
skrivkurser och skrivböcker använts.

7. Teckning.

Frihan dstechn ing.
Klass 1 (torsdagar 1,30—2,13) Teckning i punkterad ritbok. Rät- och krokliniga figurer 

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

Klass 2 (torsdagar 12,35 — 1,20) Teckning efter plansch, r.ågot konturteckning efter gips 
med kantskuggning, Teckning efter enkla föremål med färgläggning.
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Klass

Klass 
Klass

Klass 
Klass

Klass

5 A. (tisdagar 12,35—l,?o, torsdagar 11,40—12,25) Teckning och färgläggning efter 
fristående föremål i projektion samt teckning och färgläggning efter pressade 
växter. Något teckning och skuggning efter gips.

3 B. (onsdagar 11,4 —12,25, fredagar 1,bq—2,15) lika med klass 3 A.
4 A. (tisdagar 11,40—12,25, lördagar 11,10—12,25) Perspektivisk teckning efter klots 

i frontala och sneda ställningar. Perspektivisk teckning och färgläggning efter 
konstindustriella föremål, såsom urnor, vaser och uppstoppade fåglar.

4 B. (måndagar 11,40—12,25, onsdagar 12,35—1, 0) lika med klass 4 A.
5 (måndagar 11,10—12,25, 12,35 — l,2o) Perspektivisk teckning och skuggning efter 

klots samt perspektivisk teckning efter konstindustriella föremål. Färgläggning.
6 (måndagar 11,40 —12,25, 12, 5—1,20) Perspektivisk teckning och skuggning efter 

klots i frontala och sneda ställningar samt perspektivisk teckning och färglägg
ning efter konstindustriella föremål.

Linearritning:
Klass 4 A. Förberedande övningar i ritinstrumentens behandling. Ylmönster, plana geo

metriska figurer.
Klass 4 B. Lika med klass 4 A.
Klass 5 Fortsättning av föregående kurs. Skalor. Projektionslärans grunder, ritning 

efter modell.
Klass 6 Projektionsläran, ritning efter modell. Användning av flere projektionsplan. 

Liniers och ytors verkliga storlek. Ytors utbredning m. m.

Frivillig teckning.
H. T. onsdag och lördag kl. 2,25—3,10, V. T. måndag 4,30—6 övningar för de olika 

klasserna i likhet med de obligatoriska timmarna. Antalet deltagare i frivillig teckning har 
under båda terminerna varit 28.

8. Såny och instrumentaln^^^

Lärjungarna hava varit indelade i 2 sångavdelningar, den första bestående av kl. 1 
och 2, den andra av de övriga klasserna. Vardera avdelningen har erhållit undervisning 
ena veckan 1 t. och andra veckan 2 t.

Undervisningen har omfattat läran om tonbildning, noter, pauser, taktindelning, koral
sång, unison sång, en- och tvåstämmiga sånger, tonträffning efter både not- och sol-fa- 
systemet. “Unga röster“ och Svenssons sångbok hava använts. 125 lärjungar hava under 
vårterminen deltagit i sången. •

Instrumentalmusik har under höstterminen övats 3 t. och under vårterminen 4 Va t- i 
veckan (musikläraren har den senare terminen undervisat 1 '/a t. extra).

16 elever hava under vårterminen erhållit undervisning i pianospelning, 3 i violin- och 
2 i orgelspelning.

9. Gymnastik.

1. Lärjungarnas antal och fördelning.
I övningarna deltogo vårterminen 1909 155 och höstterminen 1909 177 lärjungar, 

fördelade på 3 avdelningar.



12

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

2. Övningstider och övningar:
Under vårterminen hade samtliga avdelningar en halv timmes övning dagligen.
Tider. 1 avdelningen kl. 9,45—10,15 f. m.

2 ,, ,, 11,<> —11,30 ,,
3 ,, ,, 2,20 — 2,50 ,, :

Under höstterminen hade avdelningarna 1 och 2 samma övningstider som under vår
terminen, varemot 3:e avdelningen hade tre kvarts timme 4 gånger i veckan, nämligen kl. 
2,?.-,—3,o e. m. måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Gymnastiken, som i allmän
het omfattats med intresse av lärjungarna, har omväxlat med lekar såväl inom- som utom
hus, och har den närbelägna skidbacken, som under året iordningställts och försetts med 
»gupp», flitigt tagits i bruk.

En väsentlig olägenhet under lektionerna har dock visat sig dels genom otillräcklig
heten av redskap och dels genom salens ringa golvutrymme. Med en längd, av 13,5 m. 
och en bredd av 8 m. ger detta icke mer än 2 kvm. pr elev, och har salens ringa längd 
verkat synnerligen hindrande särskilt vid sprången. En annan brist, som jag ock här vill 
påpeka, är saknaden av särskilda omklädningsrum för flickor och gossar.

Örnsköldsvik i april 1910. KRRL FÄCHT.
Gymnastiklärare.

TA BELLA RISK UPPGIFT

å antalet lärjungar, som på grund av nedanstående orsaker icke deltagit i de ordnade 
kroppsövningarna eller hänvisats till särskild avdelning eller rote för 

svagare lärjungar.

höstterminen iiknts med 13 De av “andra orsaker“ icke deltagande hava alla befriats pä grundi av lång väg till 
hemmet. :
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Kvinnligt handarbete.

Klass 1 (måndag och lördag 1,30—2is) Avig- och rätstickning med två stickor: en 
grytlapp, stickad i rutor och med kantmaska, ett par muddar, aviga och räta. 
Övning med fem stickor: ett par vantar. Sömnad: Övning med vikning, tråck- 
ling, fållning, kaststyng, efterstyng: en nattpåse, ett servetetui. Hedberg.

Klass 2 (måndag och onsdag 2,25—3,10) Stickning med fem stickor: ett par strumpor. 
€n undertröja med rät-, avig- och hålstickning. Sömnad: inövning av fällsöm 
och fållning: en flanellskjol. Hedberg.

Klass 3 A och B (tisdag och fredag 2.20 —3,o.) Övning med hålsöm: en näsduk. Fyll- 
nadsarbeten: små dukar med stjälk-, platt- och langettstyng. Måttagning, mön
sterritning, tillklippning och söm: ett linne, ett par kalsonger. Hedberg.

Klass 4 (tisdag och fredag 2,23—3,10.) Övning med knapphålssöm, hålsöm, platt- och
klumpsöm: tillämpning, broderat och sytt ett blusliv. Degerman.

Klass 5 (måndag och torsdag 2,25 —3,10.) Övning med hålsöm och vitsömsbroderi: till-
lämpning, ett örngott. Broderat och sytt ett blusliv. Degerman.

I undervisningen deltogo under höstterminen: i 1 kl. 20, i 2 kl. 17, i 3 kl. 20, i 4 
kl. 24, i 5 kl. 10 och i 6 kl. inga flickor.

Slöjd.

Undervisningen i träslöjd har under höstterminen meddelats åt 45 och under vårter
minen åt 47 gossar, fördelade på 3 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 25 och 35.

I metallslöjd har början gjorts med böjning och formning av galvaniserad tråd för 
förfärdigande av enklare föremål, såsom ställ m. m.

B. Lärarna.
10. Tjänsteåligganden under höstterniinen.

Rektor O. A. Perman, F. K. har undervisat 
i kristendom kl. 1 ....................................................................... 3 t.
i tyska kl. 3 B ............................................................................................ 6 t.
i engelska kl. 4 B (5 t.), kl. 6 (4 t.) ...................................................... 9 t. = 18 t.

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

i modersmålet kl. 6 ....................................................................... 3 t.
i tyska kl. 5 (4 t.), kl. 6 (3 t.) ................................................................ 7 t.
i engelska kl. 4 A (5 t.), kl. 5 (5 t.)...................   10 t.
i franska kl. 5 (2 t.), kl. 6 (2 t.) ............................................................. 4 t. = 24 t.

rättat svenska uppsatser i kl. 6, tyska skripta i kl. 5 och 6;
vårdat lärjungebiblioteket;
klassföreståndare i kl. 6.

Adjunkt Gust. A. Ahlberg, F. och S. M. K. har undervisat
i kristendom kl. 4 B (2 t.), kl. 5 (2 t.), kl. 6 (2 t.)............................ 6 t.
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i tyska kl. 4 B................................................ ....................................... 4 t.
i historia kl. 4 B (3 t.), kl. 5 (3 t.), kl. 6 (4 t.) .................................  10 t.
i geografi kl. 4 B (2 t.), kl. 5 (2 t.), kl. 6 (2 t.) .............................. 6 t. = 26 t.

förrättat morgonbönen var tredje vecka; 
rättat tyska skripta i kl. 4 B; 
klassföreståndare i kl. 4 B.

Adjunkt Karl D. Fägersten, F. K. har undervisat 
i modersmålet kl. 3 A (6 t.), kl. 4 A (4 t.) ............................ 10 t.
i tyska kl. 3 A (6 t.), kl. 4 A (4 t.) ..........................................  10 t.
i historia kl. 3 Ä (3 t.), kl. 4 A (3 t.) .................................................. 6 t. = 26 t.

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

Extra lärare E. Q. Envall, F. K. har undervisat 
i geografi kl. 4 A........................................................................... 2 t.
i matematik kl. 4 B (5 t.), kl. 5 (4 t.), kl. 6 (5 t.).............................  14 t.
i fysik kl. 4 A och B (4 t.), kl. 5 (1 t.), kl. 6 (2 t.) ......................... 7 t.
i kemi kl. 5 (2 t.), kl. 6 (1 t.) .............................................................. 3 t. = 26 t.

klassföreståndare i kl. 5.
Extra lärare Joel Lodin, T. S. har undervisat 

i kristendom kl. 2, 3 A och B (9 t.), kl. 4 A (2 t.) ........... 11 t.
i modersmålet kl. 3 B ................................................................................ 6 t.
i matematik kl. 3 A och B ....................................................................... 10 t. — 27 t.

förrättat morgonbönen var tredje vecka; 
klassföreståndare i kl. 3 B.

Amneslärarinnan t. f. första lärarinnan Siri C. Öhngren har undervisat 
i modersmålet kl. 5 ....................................................................... 3 t.
i geografi kl. 3 A....................................................................................... 2 t.
i matematik kl. 4 A ..................................................................................... 5 t.
i biologi kl. 2, 3 A o. B (6 t.), kl. 4 A o. B (2 t.), kl. 5 o. 6 (4 t.) 12 t. = 22 t.

rättat svenska uppsatser i kl. 5; 
klassföreståndare i kl. 4 A.

Amneslärarinnan Elisabet Seth har undervisat 
i modersmålet kl. 2 (5 t.), kl. 4 B (4 t.) ................................. 9 t.
i tyska kl. 2 ................................................................................................. 6 t.
i historia kl. 2 och 3 B ........................................................................... 6 t.
i geografi kl. 2 och 3 B ........................................................................... 4 t. = 25 t.

rättat svenska uppsatser i kl. 4 B; 
klassföreståndare i kl. 2.

Vik. amneslärarinnan Agnes Collin har undervisat 
i modersmålet kl. 1   5 t.
i tyska kl. 1 ................................................................................................. 6 t.
i historia kl. 1 ........................................................................................ 2 t.
i geografi kl. 1 ....................................................................................... 2 t.
i matematik kl. 1 (4 t.), kl. 2 (5 t.) ...................................................... 9 t.
i biologi kl. 1 ........................................................................................ 2 t. = 26 t.

klassföreståndare i kl. 1.
Teckningslärarinnan Elisabeth Degerman har undervisat 

i teckning kl. 1—6 ..................................................................  14 t.
i välskrivning kl. 1 — 3.......................................................................   6 t. = 20 t.

Gymnastikläraren kapten Karl Facht har undervisat 
i gymnastik .................................................................................... 9 t.
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Vik. musiklärarinnan Gerda Ödmark har undervisat
i musik och sång ........................................................................................ 6 t.

Fröknarna Elisabeth Degerman och Elma Hedberg ha undervisat 
i kvinnligt handarbete ................................................................... 10 t.

Slöjdläraren N. J. Boman har undervisat 
i träslöjd ........................................................................................ 6 t.

Vid vårterminens början inträdde följande förändringar: Fröken Seth övertog befatt
ningen som första lärarinna och Direktör Otto Edberg som musiklärare, Fröken Öhngren 
erhöll 3 timmar historia i 3 B i stället för fröken Seth och fröken Frida Aström övertog 
fröken Collins tjänstgöring.

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

11< Tjänstledighet har varit beviljad:
Vik. ämneslärarinnan Agnes Collin för sjukdom från den 28 september till hösttermi

nens slut;
rektor O. A. Perman för resa i enskilda angelägenheter den 8—10 november;
gymnastikläraren Karl Faeht för militär tjänstgöring den 16 nov.—4 dec. och 4—19 

februari;
musikläraren Otto Edberg för enskilda angelägenheter den 15—17 mars,
skolläkaren E. Lind för enskilda angelägenheter den 1 okt.—5 nov. och för sjukdom 

den 18 jan.—15 mars;
adjunkt K- D. Fägersten för sjukdom från den 31 mars till terminens slut.

12. Vikarier och extra lärare:
Höstterminen:

Fil. kand. E. G. Envall och teol. stud. Joel Lodin extra lärare;
Ämneslärarinnan Siri Öhngren t. f. första lärarinna;
Fröken Agnes Collin vik. ämneslärarinna å vakant plats den 23 aug. —27 sept. och 

fröken Elsa Wallmark den 4 okt. till terminens slut;
Fröken Gerda Odmark vik. musiklärarinna å vakant plats;
Doktor J. Vallmark vik. skolläkare för d:r E Lind —°/u.

Vårterminen:
Fil. kand. E. G. Envall och teol. stud. Joel Lodin extra lärare;
Fröken Frida Åström vik. ämneslärarinna på vakant plats;
Fil. stud. A. Agrell från den 1 april till terminens slut vik. adjunkt för tjänstledige 

adj. Fägersten;
D:r J. Wallmark vik. skolläkare för d:r E. Lind —lo/g.

13. I slutet av november 1909 förordnades ämneslärarinnan Elisabet Seth till första 
lärarinna från 1 januari 1910 och musikdirektören Otto Edberg till musiklärare med till
träde den 1 januari.

Direktör Edberg har om sig lämnat följande uppgifter:
Carl Otto Johan Ferdinand Edberg, född 22 juni 1864 i Maria förs. Stockholm. Genomgått Grewesmiihl- 

ska skolan därstädes. Elev i artistklassen vid Kungl. Musikkonservatoriet i Stockholm 1884—87. Kantorsexamen 
därstädes 1887. Engagerad vid Kungl. Operan som l:ste bassängare 1889—91. Lärare i sång vid Göteborgs 
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folkskolor 1893—99, Organistexamen i Uppsala jan. 1909 samt musiklärareexamen vid Kungl. Musikkonservato
riet maj 1909,

Utnämnd till musiklärare vid samskolan i Örnsköldsvik nov. 1909. Vald till organist, kadtor ocb klockare 
därstädes 7 mars 1910. Besökt Skandinavien, Finland, Ryssland, England och Amerika som koAsertsängare.

Bedrivit en omfattande verksamhet som sänglärare och kordirigent i Göteborg och Stockholm Kvartett
kompositör. Innehavare av Guldmedalj för berömliga gärningar (1896). ;

14. En ledig ämneslärarinnebefattning har blivit tillsatt, men utnämningen har ännu 
ej vunnit laga kraft.

C. Lärjungarna.
De närvarande lärjungarnas antal.

Anvi. Under höstterminen var dessutom 1 flicka i kl. 5, under värt. 3 flickor i kl. 6 och 1 flicka i kl 5 
frånvarande. Vid höstterminens början uppgav sig 1 flicka i kl. 4 ämna sluta den 1 okt. och upptogs därför ej i 
terminskatalogen, men då hon sedan fortsatt terminen ut, har hon upptagits som närvarande i denna förteckning.

Klass
Höstterminen 1909. Värterminen 1910.

Gossar Flickor Summa Gossar Flickor Summa

1 20 35 15 20 35
2 16 17 33 16 17 33
3 19 20 39 18 20 38
4 21 25 46 22 25 47
5 15 10 25 17 10 27
6 5 7 12 5 4 9

Summa 91 99 190 93 96 189

1C. De närvarande lärjungarnas ålder höstterminen 1909.

Klasser 9 är 10 år 11 är 12 år 13 år 14 är 15 är 16 år Summa

1 3 20 12 — _ — — 35
2 6 15 9 3 — — 33
3 A — 1 13 2 3 — 1 20
3B — — 4 6 3 6 — 19
4 A — — •— 2 2 15 4 --- 23
4B — — 1 5 9 5 3 — 23
5 — — _— — 3 10 9 3 25
6 — — — — — 3 2 7 12

Summa 3 26 33 35 22 42 18 11 190

17. De närvarande lärjungarnas hemorter höstterminen 1909.

a) Av 190 lärjungar tillhörde 184 Västernorrlands, 5 Västerbottens och 1 Gävle
borgs län.
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b) Av 12 lärj. i kl. 6 hade alla sin hemort i Örnsköldsvik, av 25 i kl. 5 15 i Ö. och 
10 å annan ort, av 23 i kl. 4 A 16 i Ö. och 7 å annan ort, av 23 i kl. 4 B 16 i Ö. och 
7 å annan ort, av 20 i kl. 3 A 16 i Ö. och 4 å annan ort, av 19 i kl. 3 B 13 i Ö. och 
6 å annan ort, av 33 i kl. 2 21 i Ö. och 12 å annan ort, av 35 i kl. 1 24 i Ö. och 11 
å annan ort.

19. Antal i teckning, musik och gymnastik undervisade lärjungar 
höstterminen 1909

Klasser Närvarande 
lärjungar

Teckning
Lärjungar som deltagit

Musik Gymnastik
Lärjungar som 

musikens teori 
och säng

undervisats i
Lärjungar som 

deltagit i 
gymnastik

i obligatorisk 
teckning

i frivillig o. där
jämte obligato
risk teckning

instrumental
musik

1 35 35 _ 35 3 33
2 33 33 — 33 5 30
3 39 39 13 36 3 38
4 46 46 11 33 2 44
5 25 23 4 12 1 22
6 12 3 — 2 — 10
Summa 190 179 28 151 14 177

Deltagarna i slöjd under höstterminen tillhörde följande klasser: 5 kl. 3, 4 kl. 12, 2 
kl. 11, 1 kl. 10.

20. Uppgift om antalet ämnen, i vilka för varje dag hemläxor blivit före
sätta, samt om den tid, som hemarbetena enl. lärjungarnas 

egna uppgifter i medeltal beräknats kräva.

Klass Antal ämnen
Överläsningstid pr dag Tid för skrivning pr vecka

Gossar Flickor Gossar Flickor

6 3 å 4 2 t. 30 m. 2 t. 30 m. 1 t. 1 t.
5 3 ä 4 1 t. 40 m. 1 t. 50 m. 45 m. 50 m.
4 A i 2 ä 3 1 t. 8 m. 1 t. 50 m. 1 t. 1 t.
4B 2 ä 3 1 t. 32 m. 1 t. 55 m. 1 t. 20 m. 1 t. 40 m.
3 A 2 å 3 1 t. 12 m. 1 t.
3B 2 ä 3 1 t. 24 m. 2 t.
2 2 ä 3 1 t. 7 m. 1 t. 12 m.
1 2 38 m. 37 m.
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21. Uppgifter, lämnade av skolans läkare, doklor Erik Lind. '
a) Lärjungarnas kroppsbyggnad och allmänna hälsotillstånd samt antalet närsynta och döva.

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

1 Em Medel ft Bl

i O
fta 

1

1 av hi

i O
fta 

1 
i 

av Närsynthetsgrad Q. D*
1 g. s i c/' q 

'S 3S’ w
§Klass ntal 

ingar ålder
i
• längd vikt

cl3 „ W:M: 3
cn cn

under 
3 D.

3—6 
D.

över
6 D

n* ft t
CJ

O rp

1 29 11,2 1,3 31,3 2 1 _ 1 — — 1 —
o 2 36 1 2,2 1,1 36,s 4 2 — 1 1 — 2 —
ä 3 46 13,i I,’. 39,; 2 2 — 3 — — 3 1
o □ 4 29 14,.t 1,5 43,t 1 — 1 1 — — 1 —

1909

5
6

20
17

15,3
17,i

1,0
I,«

49,8
55,i

3
1

1
1 1

1 1 2
1 —

Summa 177 — — — 13 6 2 7 2 1 10 1

O 1 35 9,9 — 2 — 1 1 1 _ 2 1c/>
rt> 2 33 11,3 — — — — — 1 — — 1 —

3 39 1 2,5 — — — — — 6 1 — 7 1
5 (T 4 46 13,3 — — 6 1 — 4 3 — 7 —

5 25 14,1 — - 2 2 1 2 2 — 4 —
6 12 15,3 — -- ( - 1 1 1 — 2 —

Summa 190 — — 10 3 3 15 8 , — i 23 2

b) Antalet sjuka och sjukdomar bland, lärjungarna.
Narv, i Sjuka । Sjuk- c. ,! ... J , Sjuk- „.. .lar- perso- i doms- ,J Doda . „ dagarjungar : ner , fall ’

Sjukdomar Anmärkningar

Vårterminen 1909 
Vattenkoppor ........................ 

Skarlakansfeber ...................  
Influensa ................................  

Danssjuka ............................  
Huvudvärk ............................  

Ögonsjukdom ........................ 
Vagel (hordeolum) ...............  

Öronsjukdom ........................  
Luftrörskatarr ........................  

Inflam, i mandlarna o. svalget 
Tandvärk ................................. 

Blindtarmsinflammation .......  
Gulsot .....................................  

Hudutslag .............. j............  
Bulnad............................ ........

Benbrott   
Yttre skada å ben ................ 

,, » „ fot ................
Summa

4 29
1 6 1

17 58
1 24

10 30
2 6
2 4
2 5
1 9

35 109
1 2
3 109
1 7
1 2
5 26
2 51
3 6

1 1 3
177 67 92 486 1

17 lärjungar hava under terminen 
insjuknat i olika sjukdomar, näm
ligen: 4 i influenza och halsfluss, 1 
i influenza, halsfluss och bulnad, 1 
i influenza, halsfluss och ögonsjuk
dom, 1 i influenza och vattenkop
por, 4 i halsfluss och yttre skador, 
1 i halsfluss och vagel, 2 i hals
fluss och huvudvärk, 1 i halsfluss 
och ögonsjukdom, 2 i halsfluss och 
öronsjukdom

3 lärjungar hava under terminen 
insjuknat mer än 1 gäng i samma 
sjukdom, nämligen: 1 lärjunge i in
fluenza 2 gänger, 1 i halsfluss 3 
och 1 i d;o 2 gänger.
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c) Antalet sjuka och sjukdomar bland lärjungarna.

Närv Sjuka ' Sjuk- Sjuk
dagar

! - ■

Sjukdomar lär- per- ! doms- Döda Anmärkningar
jungar soner | fall

Höstterminen 1909. j 10 lärjungar hava under terminen
Influenza ................................. 8 35 insjuknat i olika sjukdomar, nämli-

1 Q gen: 1 i inflammation i mandlarna

Feber av obestämd art....... 6 19 och svalget jämte beninflammation, 
1 i bröstkatarr och kylskada. 1 i

Bleksot..................................... 2 29 gulsot och förkylning. 1 i huvud-
Huvudvärk ............................ 5 26 värk och yttre skada, 1 i äggvita

Inflam, i ögats bindhinna 1 2 i och feber av obestämd art, 1 i för
kylning och huvudvärk, 1 i huvud-Lungsäcksinflammation ....... 1 11 värk och feber av obestämd art, 2

Luftrörskatarr........................ 3 6 i feber och inflammation i tarmarna,
Tandvärk................................. 1 2 samt 1 i inflammation i mandlarna

Infl. i mandlarna och svalget 11 52 och svalget samt förkylning.

Akut infl. i magen o. tarmarna 8 25
Blindtarmsinflammation ....... 1 8
Gulsot .................................... 7 66
Njurinflammation.................... 2 23
Beninflammation.................... 2 4
Yttre skador ........................ 3 10
Kylskador ............................ 2 6
Förkylning .............. .............. 3 7

Summa ! 190 i 57 67 | 340

23. Av de under läsåret inskrivna lärjungarna hava förul senast undervisats:
i folkskola ........................................................................................... 42
i allm. läroverk ................................................................................... 2
i enskilt „   5
endast i hemmet.................................................................................... 1

Summa 48
Bland de å raden för folkskola upptagna lärjungarna hava 17 åtnjutit enskild under

visning såsom förberedelse för inträde i läroverket.

2&. Under kalenderåret 1909 hava följande lärjungar avgått:
Vårterminen och därpå följande mellantermin:

Från kl. 1:
Aman, Nils G. S.............................. till Sundsvalls h. allm. läroverk
Aström, Fredrik K........................... „ enskild undervisning.
Göthe, Rosa I. S............................... „ annat läroverk.

Från kl. 2:
Holmberg, Edvin ............................ ,, barberareyrket.
Arnström, Svea................................. „ enskild undervisning.

Från kl. 3:
Morin, Arvid V................................. ,, Umeå h. allm. läroverk.
Aman, K. €rik J............................... „ Sundsvalls h. allm. läroverk.
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Hall, Ingrid R. M.................. .......... till annat läroverk.
Vågberg, M. Kristina ........ ..........

Från kl. 4:
Bylund, Jonas E..................... .......... „ lantbruk.

Från kl. 5:
Andersson, Oskar H.........................
Bylund, Petrus L...............................
Engelmark, Oskar B.........................
Nilsson, Einar 0...............................
Näslund, John P...............................
Wallin, Gustaf F...............................
Westman, Jonas R............................

„ sjömansyrket.
,, handel.
,, kontor.
„ Umeå h. allm. läroverk.

iM V ”
„ Hernösands h. allm. läroverk

Från kl. 6 efter godkänd 
Andersson, J. Birger .................... 
Hellman, Karl O............................... 
Huss, Gunnar A...............................  
Huss,G. Robert................................. 
Kull, J. Ivar .....................................  
Lindberg, Oscar P...........................  
Sjölund, Gottfrid A.......................... 
Sundström, Gustav E......................  
Tideman, Fridolf ............................  
Aström, K. J. Axel ........................  
Dahlström, Selma E........................ 
Forsberg, Svea M............................  
Forsberg, Hildur ............................  
Gerdin, Lilly A. K..........................  
Lundström, Signe J.........................  
Nyberg, H. Elsa ............................  
Sjöberg, A. Gurli ........................

realskoleexamen:
till handel.
,, kontor. !
„ Hernösands h. allm. läroverk
„ handelsskola.

„ mekaniskt yrke. i
,, skogsbruk. i
„ järnvägen.
„ skogsbruk.
,, järnvägen.
,, enskilda studier.
,, kontor.
H ,,

„ Umeå lärarinneseminarium.

„ posten.

2G Under sist förflutna kalenderår hava till lärjungarna utdelats såsom 
stipendier ..................................................................... kr. 25: —
premier...................................................................................... ,, 246: 20
understöd .................................................................................. ,, 8: —

Kronor 279: 20

27. Uppgift angående antalet lärjungar befriade från terminsavgifter:

Befriade från avgifter till:
Höstterminen Vårterminen

endast biblioteks- och materielkassan ........................................... — —
,, byggnadsfonden ....................................................................... 70 65

båda ovannämnda kassor ................................................................... 32 35
ej befriade från någondera avgiften .................................................. 88 88

Summa närvarande lärjungar 190 189
Anm. En lärjunge, som upptogs som närvarande i vårterminens katalog men ej infann sig i skolan, befria

des frän alla avgifter.
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Avgiften till ljus- och vedkassan, som höstterminen var 10 kr. och vårterminen 9 kr., 
har erlagts av samtliga lärjungar.

Terminsavgifter till kommunen.

20 kr. avgift............................................................
10 „ „ ............................................................
Befriade från avgift ...................................... ........

Höstterminen Vårterminen

Antal ! Summa 
lärjungar avgifter kr

Antal Summa 
lärjungar javgifter kr

85
34
71

1,700
340

81
35
72

1,620
350

Summa 190 i 2,040 188 ! 1,970

D- Boksamlingar och undervisningsmateriel.
28. Boksamlingen, som användes dels vid undervisningen, dels av lärarna såsom re

ferensbibliotek, består huvudsakligen av läseböcker, ordböcker och andra uppslagsböcker. 
Av sådana arbeten må nämnas Lindvalls svenska läseböcker för realskolan, Schück-Lun- 
dahl, Läsebok för folkskolans högre klasser, J. Mjöberg, Svensk läsebok för real- och flick
skolans högre klasser, Melin-Hernlund, Svensk läsebok, Selma Lagerlöf, Nils Holgersson, 
Dalin, Svensk vers, Steffen, Översikt av svenska litteraturen, 4, 5, Bergman, Läsebok i 
nyare svensk litteratur, Bendixson, Läsebok i svensk litteratur III, Adolf Noreen, Vårt språk, 
Läsning för svenska folket; Rodhe-Abshagen, Deutsches Alltagsleben, d:o Übungsbuch für 
deutsche Handschriften; Boethius, Historisk läsning I, Fehr, Geografiska skildringar; Lind
man, Nordens flora, Lindblads Svampbok, Cornish, De levande djuren på jorden, Lönn
berg, Fauna och flora, Linden, berättelser om djur, Törnebohm, Grunddragen av Sveriges 
geologi.

Bland lexika och uppslagsböcker märkas: Nyström, Biblisk ordbok, Svenska akade
miens ordbok, Sanders, Handwörterbuch der deutschen Sprache, Morén, Tyskt konstruk- 
tionslexikon, Wenström-Lindgren, Engelsk-svensk ordbok, Wenström-Harlock, Svensk-engelsk 
ordbok, Afzelius, Engelskt uttalslexikon, Nordisk Familjebok, sista uppl.

Följande tidskrifter finnas: Die neueren Sprachen, Ped. tidskrift, Verdandi, Tidning för 
Sveriges läroverk, Folkbiblioteksbladet, Ny tidning för idrott, Nordiskt idrottsliv och Tid
skrift i gymnastik.

Bland under året till skolan skänkta böcker märkas: Lönnberg, Fauna och Flora 
1907 — 09 och Turistföreningens Årsskrift 1909 samt från förläggare en del läroböcker.

Om lärjungebiblioteket har bibliotekarien adj. S. Segerström lämnat följande upp
lysningar: Ånnu vid 1908 års ingång fanns vid läroverket ingen boksamling för utlåning 
bland lärjungarna. Men genom en insamling, som företogs på våren nämnda år och som 
inbragte 110 kr., kunde de första bokinköpen verkställas. Den princip, som följts vid till
godoseendet av lärjungarnas behov av förströelseläsning, har alltjämt varit att utvälja det 
för varje åldersgrad lämpligaste. Så har de yngsta årsklassernas förkärlek för sago- och 
äventyrsböcker behörigen respekterats, medan för de äldre lärjungarna ett urval gjorts av 
det mest representativa men på samma gång sunda i särskilt de sista 100 årens diktning. 
Däremot har man undvikit att låta någon didaktisk och moraliserande avsikt göra sig gäl
lande. Att väcka först intresse för och därigenom så småningom kärlek till god läsning 
har varit målet, och därför har principen måst bli att först och främst anskaffa s. k. »ro
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liga böcker». Dock finnas naturligtvis även andra saker, ehuru de tillsvidare givetvis må
ste vara i minoritet. Men hänsyn måste även tagas därtill, att alltjämt endast mycket 
begränsade tillgångar finnas för dessa inköp. Följaktligen måste prisbilligheten beaktas lika 
mycket som det estetiska värdet. Men denna svårighet är i våra dagar lyckligtvis icke 
oövervinnelig, då bokmarknaden överflödar på prisbilliga och litterärt taget utmärkta sa
ker. Därigenom att man valt det lämpliga av den stora kontingenten enkronasvolymer 
eller ännu billigare böcker och från antikvariaten inköpt sådana verk, som dessa förvärvat 
såsom restupplagor från förlagen, har med relativt ringa kostnad ett för en skola som 
denna ovanligt rikhaltigt bibliotek kunnat åstadkommas. Utom de förut nämnda 110 kro
norna disponerade bibliotekarien under hösten 1908 ytterligare 225 kr., som influtit som 
behållning av en aftonunderhållning och basar. Dessutom har då och då ur biblioteks- 
och materielkassan utanordnats mindre summor för samma ändamål. Vid slutet av vår
terminen 1910 äger biblioteket följande litteratur: Sago- och äventyrslitteratur 119, rese
skildringar och geografisk läsning 11, historisk litteratur 5, naturvetenskaplig litteratur 3, 
blandad litteratur 41, egentlig skönlitteratur 121 (bland mera fylligt företrädda författare 
kunna nämnas Almqvist, Runeberg, Blanche, Rydberg, Strindberg, Ernst Ahlgren, Geijer- 
stam, Lagerlöf, Heidenstam, Fröding, Karlfeldt). Summa 300 volymer.

Under första året av bibliotekets tillvaro utlämnades omkring 2,500 boklån, under in
nevarande läsår omkring 2,200.

Biblioteket har varit öppet måndag och onsdag kl. 2,iö samt lördag kl. 9io.
Undervisningsmaterielen har under de sista åren blivit tillökad, så långt tillgångarna 

medgivit.
Av de geografiska kartorna finnas de nödvändigaste. Åtskilliga specialkartor saknas 

och en del gamla kartor böra ersättas med nya. Följande historiska kartor finnas: Bibelns 
land och folk, Orbis terrarum antiqui usque ad Alex. M., Historischer Wandatlas, Europa 
1618—1700, d:o d:o 1789—1815, Græcia antiqua et hodierna, Imperium romanum. Kul
turhistoriska karaktärsbilder äro ännu ej anskaffade.

För de naturvetenskapliga ämnena finnas rätt många planscher och väggtavlor, så
som Dybdahls Zoologiska planscher, Erikssons Botaniska väggtavlor, Utländska kulturväxter 
9 väggtavlor, Geologiska väggtavlor och Geologisk karta över Norden, utgiven 1909. Av 
övrig materiel märkes: 1 människoskelett, några modeller i papier maché av människo
kroppen, uppstoppade djur, mest fåglar, grodans och biets forvandlingsstadier i sprit, pre
parat av fiskar m. m., ett par herbarier, 1 mikroskop samt Geol. byråns mineralsamling 
för skolor.

För undervisningen i kemi och fysik har dels skänkts, dels inköpts diverse materiel. 
Några egentliga kemiska laborationer bland lärjungarna själva ha dock ännu ej kunnat ord
nas, emedan en del utensilier saknas. Dragskåp finnes ännu ej i kemirummet.

För teckningsundervisningen finnes följande materiel: 2 serier planschverk, 2 d:o klot
sar, 1 serie gipser, diverse konstindustriella föremål, 20 st. växtramar med växter, 15 st. 
bakgrundsskivor.

Undervisningen i musik och sång. Skolan äger en större prydlig och klangfull orgel 
med två manualer, skänkt av Disponenten Gustaf Hedberg, och en mindre d:o. En präk
tig flygel, tillhörig Örnsköldsviks musiksällskap, är uppställd i samlingssalen och får be
gagnas vid undervisningen. Några sångböcker av Svensson m. fl. finnas.

En mindre samling gamla mynt, mest svenska, finnes.
Följande gåfvor har skolan fått mottaga:
av Bankdirektören F. F. Fahlander, ett präktigt tornur med transparent tavla o. slagverk;
av Friherre O. Hermelin, Vid Alkistan, oljemålning av givaren, vilken tavla nu pry

der stora trappuppgången;
av musikdirektör Otto Edberg, porträtter av konung Gustav V och drottning Victoria, 

infattade i ramar;
av doktor J. Wallmark, ett människoskelett;
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av Direktör Otto Cdberg, en havstrut (uppstoppad);
av Häradsskrivaren R. Augustin, en uggla (uppstoppad);
av Övermaskinisten Emil Tingvall, Örnsköldsvik, Näbb av Hornkorpen från Sumatra;
av Överbanmästaren C. M. Christiansson, en samling gamla mynt, 33 svenska, 3 

danska och 4 ryska;
av lärj. Valborg Tingwall, en Storskarv (uppstoppad);
av lärj. Hjalmar Hansson, en samling snäckor och musslor;
av lärj. Knut Larsson, en braxen.
Plank för uppförande av »stupet» i skidbacken har skänkts av Disponenten G. 

Schelin.
För anskaffande av ram till Baron Hermelins tavla har insamlats ett belopp av 23 

kr. 22 öre. Dessutom har disponenten €. Huss skänkt 12 kr. såsom grundplåt för inkö
pande av en »pendant« till ovannämnda tavla.

För alla dessa gåvor ber jag att få framföra skolans hjärtliga tack.

e Läroverksbyggnaden och inredningsmaterielen.
29. Den nya läroverksbyggnaden, ursprungligen avsedd till realskola för gossar, fullbor

dades år 1905. För en samskola med så stort lärjungeantal som denna erbjuder den väl 
litet utrymme. För att i någon mån råda bot härför inreddes förliden sommar i vindsvå
ningen två läsrum, vardera avsett för 25 å 30 lärjungar. Dessa rum ha under året varit 
upptagna av kl. 6 och 4 B. Ett mindre mellanliggande rum har använts dels för inrym
mande av.det nya tornuret, dels såsom materielrum.

Inredningsmaterielen har tillökats med 5 bord, kartställ, 1 ä/3 d. stolar m. m.
€n skolträdgård har i vår börjat anläggas å den till skolan hörande domten. Ritnin

gar och förslag äro uppgjorda av länsträdgårdsmästaren. Allt arbete med jorden och 
planteringen utföres genom Drätselkammarens välvilliga försorg. Plantor och frön äro in
köpta av skolan. Det är att önska och hoppas, att den nya anläggningen med tiden måtte 
komma att gagna undervisningen i botanik och på samma gång hos lärjungarna väcka in
tresse för trädgårdsskötsel.

Uppgifter rörande uppvärmningssy stem m. m.
1. Centraluppvärmning efter två system är införd. Då det från början anlagda, för 

värme och evacuering efter Laurenius’ patent ej kunde nöjaktigt' uppvärma en del rum, 
måste förstärkning beredas genom anskaffande av en panna för lågtrycksånga med rörled
ningar och element.

2. Luftväxling genom evacueringsrör och öppnande av fönster.
3. Clektrisk belysning.
4. Pulpeter med sittplats för en.
5. Sittplatserna så ordnade, att dagern infaller från vänster.
6. Den skolhuset omgivande gårdstomten har en ytvidd av 4,767 kvm. Dessutom 

förfogar skolan över en idrottsplan med en ytvidd av 3,995 kvm. framför byggnaden och 
på motsatta sidan en backsluttning, synnerligen lämplig för kälk- och skidåkning.
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Skolrummens dimensioner.30.

Rummens 
nummer

Rummens dimensioner

Kubikinne
håll i 

kubikm.

Fönsteryta 
i 

kvadratm.

Rummens nuvarande 
användningLängd i 

meter
Bredd i 
meter

Höjd i 
meter

Golvyta i 
kvadratm.

1 7,35 6,0 3,95 44,10 174,20 13,52 Klass 3 Ä
2 8,40 5,85 3,95 49,14 194,10 16,90 ,, 2 i
3 4,05 2.90 3,95 11,75 46,41 3,38 Rektors rum
4 6,08 5,0 3,95 30,40 120,08 6,76 Kollegierum
5 8,10 6,05 3,95 49,01 193,59 10,14 Klass 1
6 7,20 1,50 — 10,80 — — Läktare
7 7,35 6,0 3,98 44,10 175,52 13,52 Klass 3 B
8 8,40 5,80 3,98 48,72 193,91 16,90 „ 5
9 8,05 6,05 3,98 40,70 193,83 10,40 „ 4 A

10 11,35 6,10 3,98 69,24 275.58 13,52 Ritsal
11 13,65 8,38 4,90 1 14,39 560,51 27,04 Samlingssal
12 7,20 7,0 3,85 50,40 194,04 9,76 Kemirum
13 7,20 5,25 3,85 37,80 145,53 7,32 Fysikrum
14Ä 9,10 7,15 2,80 65,07 182,20 12,20 Stora biblioteket
14B 7,15 3,30 2,80 23,60 66,08 7,32 Lilla
15 J8,10 

12,98
3,50
2,52

2,85|
2,85 [' 35.86 102,2) 5,94 Omklädningsrum

16 13,58 8,30 7,12 112,71 802,50 32,98 Gymnastiksal
17 3,20 3,15 2,85 10,08 28,73 1,0 Gymn.-lärarens rum
18 3,0 2,78 2,85 8,34 23,77 — Badrum
19 8,10 5,55 3,85 44,96 173,10 8,40 Klass 4 B
20 3,60 3,05 3,85 10,98 42,27 — Materielrum
21 8,10 5,55 3,85 44,96 173,10 8,40 Klass 6

F. Ekonomiska förhållanden.
31. Uppgift om nedannämnda kassors ställning kalenderåret 1909.

Kassans rubrik

Debet Kredit

Behållning 
vid årets 

början

Summa 
inkomster

Skuld vid 
årets slut Summa

Skuld vid 
årets 

början

Summa 
utgifter

Behållning 
vid årets 

slut
Summa

Ljus- och vedkassan 850 18 4020 63 4870 81 2659 84 2210 97 4870 81
Bibi.- o. materielkassan 16 23 1818 62 289 20 2124 05 407 85 1683 16 33 04 2124 05
Premie- o. fattigkassan 279 45 205 16 484 61 254 20 230 41 484 61
Byggnadsfonden ........ 1976 66 918 77 2895 43 133 15 2762 28 2895 43
Slöjdundervisn.-medel 117 50 650 — 767 50 585 — 182 50 767 50
Stipendiefonden ........
Ingrid Frånbergs min-

697 68 28 20 725 88 15 — 710 88 725 88

nesfond .................. 215 79 215 79 10 __ 205 79 215 79

Summa kronor 3937 70 7857 17 ■289 20 12084 07 407 851 5340'35 6335 87 12084 07
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Stipendiefonderna vid läroverket äro följande: Stipendiefonden av den 13 nov. 1882, belopp f n. kronor 
71u:88, förvaltas av rektor, av räntan utdelas av kollegiet till en eller flera flitiga, välartade ocli behövande
lärjungar, '/6 av räntan lägges till kapitalet, tills detta uppgår till .1,000 kr., då hela räntebeloppet må kunna 
utdelas.

Ingrid Frånbergs minnesfond, 200 kr. årliga avkastningen utdelas av kollegiet vid varje vårtermins slut till 
en behövande flicka (företrädesvis) eller gosse i 2:a kl., som utmärkt sig för flit och gott uppförande. Förvaltas 
av skolans styrelse

32 Under sist förflutna kalenderår hava följande belopp utgått för underhåll och 
tillökning av

a) läroverksbiblioteket ........................................................... kr. 81: 11
b) lärjungebiblioteket ............................................................ „ 223: 15
c) den övriga undervisningsmaterielen .............................. „ 571:22
d) inredningsmaterielen............................................................ „ 308: 95

G. Examina och terminsavslutning m. m.
33. Den 2 och 3 juni 1909 förrättades realskolexamen, varvid 17 av skolans egna lär

jungar, förut uppräknade under mom. 25, samt 2 privatister, Erik O. Cronée och Ernst L. 
Kjellqvist, blevo godkända.

Äv Stadsfullmäktige utsedda vittnen med deras suppleanter voro: Kyrkoherde P. Palm- 
quist, konsulerna P. J. Hedberg och H. Öhngren, provinsialläkaren A. Jernström och bank
direktör F. F. Fahlander.

Den 21 juni anställdes fyllnadsprövning i franska med Erik O. Cronée.
Till innevarande termins realskolexamen hava anmält sig 8 lärjungar från skolans 

sjätte klass, varjämte hit hänvisats 6 privatister, av vilka dock två ej infunnit sig till skriv
ningen. I de skriftliga prövningarna, som försiggingo den 4, 6, 9 och 11 maj, blevo alla 
examinanderna utom en privatist godkända.

Den muntliga realskolexamen kommer att äga rum den 2 och 3 juni. Äv Stadsfull
mäktige äro samma vittnen utsedda som föregående år.

34. Arsexamen är utsatt till torsdagen den 9 juni, då själva examen pågår kl. 10 — 
12,30, varefter ungdomen samlas i högtidssalen och, sedan lärjungarna utfört några sång
nummer, belöningar utdelas och avslutning sker.

I ritsalen framläggas prov på lärjungarnas färdighet i välskrivning, teckning, kvinnligt 
handarbete och slöjd. Uppvisning i gymnastik äger rum måndagen den 6 juni kl. 5 e. m.

3a. Till övervarande av examen inbjudas vördsamt ledamöterna i skolans styrelse, 
föräldrar och målsmän samt övriga för skolan och dess undervisning intresserade personer.

36. Nästa hösttermin börjar torsdagen den 25 augusti, då allmänt upprop hålles kl. 
12 m., och slutar onsdagen den 21 december. Inträdes- och flyttningssökande skola an
mäla sig för prövning å rektorsexpeditionen senast tisdagen den 23 augusti kl. 10 f. m.

Vårterminen 1911 skall börja den 13 januari och sluta den 8 juni.
Örnsköldsvik i maj 1910.

O. A. PERMÄN.
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Bil. A. Förslag till frivilliga feriearbeten.
KLASS 4.

Kristendom: James Stalker, Jesu liv, Nat. Beskow, Om söndagens betydelse, Nils Lövgren, 
Kyrkoreformationen i Sverige (1 kr.).

Modersmålet: Heijdenstam, Sverige och svenskarna (1: 50), Runeberg, Älgskyttarna (40 öre), 
Julkvällen (30 öre), Ödman, Från svenska småstäder och svensk landsbygd 
(3: 50), En dag i ett engelskt hem (2: 25), Topelius, Fältskärns berättelser, Ryd
berg, Fribrytaren på Östersjön, Geijerstam, Mina pojkar.

Tyska: Einige Märchen der Gebrüder Grimm, utg. av K. L. Olsson (75 öre).
Engelska: Rippmann, A first English Book, utg. av Afzelius (2 kr.).
Historia: Estländer, Allm. historien i berättelser, Nya tiden (4:50), Kastman, Oliver 

Cromwell.
Geografi: Läsebok i allm. geografi av Ekedahl, Svensén, Jorden och människan.
Biologi: “Anfalls- och försvarsmedel inom djurriket“ av Einar Lönnberg. Insamling av 

60 växter. Följ med och gör anteckningar om utvecklingen av någon insekt.

KLASS 5.
Kristendom: Stalker, Paulus, Ullman, Kyrklig handbok för konfirmander, Stave, Folkets liv 

i Palestina, E. J. Holmberg, Doktor Martin Luthers leverne (75 Öre).
Modersmålet: Strindberg, Svenska öden och äventyr, Mäster Olof, Hemsöborna, Steffen, 

Svenska litteraturen V.
Tyska: Fortsatt läsning av Asmus Sempers Jugendland till “Zweites Buch“, Frenssen,

Peter Moors Fahrt (1:25).
Engelska: Jespersen-Rodhe, Engelsk läsebok, sidd. 1—52, 79 — 89 samt 138—160, Wilde, 

The happy Prince (1 kr.).
Fianska: Hultenberg, Premier livre de lecture fran<?aise (1:75). i
Historia: Estländer, Alim, historien i berättelser, Nya tiden (4:50), AJ Munthe, Klas 

Kristersson Horn (3:50), Sjögren, Gustaf Vasas söner och deras tidevarv 
(6: 50), A. Fryxell, Gustaf II Adolf.

Geografi. Torpson, Norden, A. Sandström, Natur och arbetsliv i svenska bygder (2 kr.), 
N. Rolfsen, Ur djurlivet i Norden (3 kr.), Torpson, Europa, Högbom, Istiden 
(25 öre).

Biologi: “Anfalls och försvarsmedel inom djurriket“ av E. Lönnberg. Insamling av 40 
— 60 växter.

Bil. 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 bißliska historia; 

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

att ick.e må fordras användning av mer än tvåsiffriga multiplikatorer och divisorer; någon 
kännedom om sorter och någon övning i huvudräkning;

f) kännedom om Skandinaviska halvöns gränser, om det allmännaste av dess höjdför
hållanden och om Sveriges huvuddelar; närmare kännedom antingen om Götaland eller om 
Svealand och Norrland; förmåga att på kartan utvisa det genomgångna.
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Rörande inträdessökandes ålder 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 föregående kalenderår, uppnått nämnda ålder; 2. Ej må någon, 
som före det kalenderår, då inträde sökes, fyllt 12 år, intagas i första klassen, och iakt- 
tages 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 be
stämmelse kan dock beviljas.

Inträdessökande skall förete dels intyg av vederbörande prästerskap, innehållande upp
gift 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 an
modan av rektor kostnadsfritt besiktiga obemedlade inträdessökande.

Inskrivningsavgift till ett belopp av 10 kr. erlägges av varje intagen lärjunge. Fri- 
kallad härifrån vare, efter rektors beprövande, inträdessökande, som styrker sig vara obe
medlad, ävensom lärjunge, som förut varit vid annat allmänt läroverk inskriven.

Bil. C. Några erfarenheter rörande samundervisningens 
inflytande på flickorna.

I sitt Betänkande av den 8 dec. 1902 säger den sista stora läroverkskommittén: “Be
träffande samskolans hygieniska vådor för flickorna, anses de i allmänhet taget bero dels 
därpå, att under pubertetsåldern gossarna utan skada tåla ett rätt ansenligt arbete, under 
det att flickorna under denna för dem ömtåliga tid icke uthärda några större ansträngnin
gar, dels också på en uppdriven tävlan mellan könen. Det torde emellertid få anses out
rett, om flickor vid 13 —16 års ålder verkligen tåla ett mindre mått av intellektuellt arbete 
än gossar vid samma ålder. Detta bestrides bestämt av en stor mängd lärare och lära
rinnor vid samskolor. Men även om det verkligen vore så, behöver icke samundervisnin
gen verka skadligt för flickorna, om man följer det nu i våra flickskolor och samskolor 
givna exemplet att bevilja de kvinnliga lärjungarna vissa lindringar, vilka dock icke få 
bliva så betydande, att fortskridandet av gossarnas undervisning därigenom fördröjes. Då 
det icke lider minsta tvivel, att det finnes flickor, som kunna utan skada för sin hälsa 
följa med realskolans kurser i alla ämnen, och då fara för en oriktig uppskattning av 
flickornas krafter från lärarepersonalens sida alltid föreligger, bör ansvaret för ett rätt bruk 
av friheten läggas på föräldrar och målsmän, så mycket hellre som lärarne aldrig kunna 
förhindra en hälsovidrig behandling av flickorna i hemmet.“

För att i någon mån bidraga till utredningen av denna viktiga fråga har vid läroverket 
anställts en undersökning, omfattande dels gossarnas och flickornas frånvaro på grund av 
sjukdom, dels medeltal av betyg i läsämnena under vår- och höstterminen 1909, dels ock 
den vanliga beräkningen angående läxöverläsningstiden. Beräkningen är så uppställd, att 
uppgifterna omfatta så vitt möjligt samma lärjungar båda terminerna, t. ex. klass 5 på 
vårt, och kl. 6 på höstt.

Frånvaro från skolan på grund av sjukdom i medeltal timmar:
klass 5 V. T................................ gossar 19,4 tim. flickor 58,3 tim.1)

„ 6 HT................................ „ 7,2 „ „ 34,7 „
„ 4 V. T............................... „ 14,7 „ „ 16,8 „
„ 5 H. T:............................. „ 2,0 „ „ 5,7 „

') 2 flickor frånvarande 362 t. (blindtarmsinflammation).
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klass 3R V. T................................ gossar 5,3 tim. flickor 8,5 tim.
4 Ä H. T................................ „ 3,1 » » 18,7 J

V 3 B V. T................................ „ 10,7 n » 12,1 „
n 4 B H. T................................ „ 15,2 « » 21,7 „
V) 2 V. T.............................. 8,8 6,7

3Ä H T................................ „ 5,2 n n 4,5 rf
2 V. T................................ „ 61,8 29,B „

» 3 B H. T................................ „ 10,0 10,9 4
n 1 V. T. ............................ „ 18,!» M ) n 17,3 „
n 2 H. T................................ „ 11,1 « v 7,0 rf
n 1 H. T................................ „ 8,0 n n 12,0 ,;

Medeltal av betygssumman i läsämnena:
klass 5 V. T.............................................. . gossar 13 flickor 13,5

6 H. T.............................................. 9,B „ 10,8
4 V. T............................................. 1 2,09 „ 12,95

n 5 H. T............................................. 15,2 „ 14,45
3 Ä V. T.............................................. 1 1,3(5

n 4Ä H. T..............................................
• »
• n H,1 „ 8,75

n 3 B V. T.............................................. n 9,55 „ 9,15
r 4 B H. T.............................................. 11,1 „ 10,5
r 2 V. T.............................................. 8 9,7
n 3Ä H. T.............................................. • v 7,9 „ 9,4
n 2 V. T.............................................. • v 9,25 9jo
n 3 B II. T.............................................. V 7,94 „ 6,45
n 1 V. T.............................................. ■ V 7,3 „ 12t0
n 2 H. T.............................................. • » 8,0 „ 8;1

1 H. T.............................................. • n 8,5 „ 8,5
Uppgift å överläsningstiden i hemmet återfinnes under mom. 20. j
Äv de gjorda beräkningarna, visserligen omfattande endast ett kalenderår, framgår 

först och främst, att flickorna varit frånvarande på grund av sjukdom någöt större antal 
timmar än gossarna. Ätt sjukligheten bland de förra varit större, framgår också därav, 
att flickorna vid läkarens mottagning i skolan nästan alltid varit betydligt Övervägande i 
antal.

Ätt flickorna i intellektuellt avseende äro underlägsna gossarna, visar sig ej vara för
hållandet att döma efter medeltalen av betygssumman. Äntalet kvarsittare vittnar ej heller 
därom. Äv 11 lärjungar, som tillbragt mer än 2 terminer i klassen höstt. 1909, voro 
endast 4 flickor. i

Vad läxöverläsningstiden angår, synes den i allmänhet vara längre för flickor än för 
gossar.

Ätt rätt många flickor i 4, 5 och 6 klasserna icke utan överansträngning och menligt 
inflytande på hälsan kunna följa undervisningen, är en allmän åsikt bland iskolans lärare 
och lärarinnor. Så hava innevarande läsår 5 flickor måst avbryta skolgången på grund 
av sjuklighet. Det ser ut, som om flickorna vid den ömtåliga åldern bliva iriindre uthålliga 
i skolarbetet. Handarbete i skolan, sysslor i hemmet och pianospelning, så vanlig bland 
flickor, torde också göra sitt till, att de ej få tillräcklfg vila. Så vitt här kunnat utrönas, 
förekommer ingen uppdriven tävlan mellan könen, som kan vålla överansträngning bland 
flickorna.

Den lindring i studierna, som kan beredas flickorna genom att bortvälja tyska eller 
engelska, ävensom viss del av undervisningen i matematik, begagna sig ytterst få utav.

') 1 gosse frånvarande 207 t. (benbrott).
■) 1 gosse frånvarande 121. t. (danssjuka).
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Vår- och höstterminen 1909 förekom ingen sådan befrielse. Innevarande termin är en 
flicka befriad från tyska, en från engelska och en från viss del av matematik.

Då emellertid flickor, som åtnjuta sådan befrielse, ej äga rätt att avlägga realskol- 
examen enligt den för läroverkets lärjungar stadgade ordning, är det ej att undra på, att 
såväl föräldrar som elever ej gärna vilja anlita denna utväg. Som det torde vara svårt 
att omlägga kurserna så, att de bliva fullt passande för flickorna, vore det därför önskvärt, 
att flickorna eller helst alla lärjungar i kl. 6 finge rättighet att avlägga realskolexamen 
såsom skolans lärjungar även efter bortväljande av nämnda ämnen. Enligt nuvarande be
stämmelser kan en lärjunge godkännas i realskolexamen även med underbetyg i två ämnen, 
blott han deltagit i undervisningen däri. För de lärjungar som av ett eller annat skäl ha svårt 
att följa undervisningen i de ämnen, som kunna bortväljas, vore det givetvis en vinst att alldeles 
frikallas från denna undervisning för att i stället ägna tiden åt de andra ämnena. Möjlig
het skulle naturligtvis stå öppen för dem att avlägga fyllnadsprövning i de bortvalda ämnena.

Det är att hoppas, att det med tiden kommer att beredas de kvinnliga lärjungarna 
någon lindring i studierna för realskolexamen, men innan så sker, skulle vi vilja tillråda 
föräldrar och målsmän, att ej forcera flickorna, i synnerhet när de befinna sig i den öm
tåliga åldern. Om de av hälsoskäl eller andra orsaker endast med svårighet kunna få 
flyttning till högre klass, är det klokt, att låta dem sitta kvar ett år. I detta kvarsittande 
behöver ej ligga något nedsättande. Man bör besinna, att avgångsexamen från en 6-klassig 
statens samskola medför samma kompetens som från en 8-klassig flickskola. Och erfaren
heten visar, att en lärjunge, som genom att sitta kvar ett år vunnit större mognad för 
klassen, arbetar med större glädje och intresse, än fallet skulle varit, om han flyttats till 
en klass, där han haft svårt att följa med.

O. Ä. PERMÄN.
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Bii. i). Ordning
vid

Årsavslutningen i Samskolan i Örnsköldsvik den 9 juni 1910.

Klass I kl. 10—10,30 ' kl. 10,io—ll,io kl. 11.20—11,00 kl 12—12,30

1 Kristendom Matematik
1

Tyska i Historia
1 
i Per ma n , Åström Åström Åströrn

2 Geografi 
Seth

Kristendom
Lodin

I
Historia

Seth
Tyska 
^eth

3Ä Modersmålet
Agrell

Historia
Agrell

Geografi
Öhngren

Biologi
Öhngren

3B , Kristendom
Lodin

Tyska
Perman

Modersmålet
Lodin

Maitematik
Lodin

4A Matematik
Öhngren

Engelska
Segerström

Historia
Agrell

Gpografi 
linvall

4B Kristendom
Ahlberg

! Historia
Ahlberg

Matematik
Envall

Geografi 
Adlberg

5 Matematik
Envall

Fysik
Envall

Tyska
Segerström

Giigelska
Segerström

Morgonbön kl. 9,öo. Samling i bönsalen kl. 12,30, där uppvisning i sång och musik 
samt avslutning äger rum.


