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O STER LÄND S-OCH NÄTIONÄLIT ETSKÄNSLÄN i medveten 
form äro senfödda begrepp, ej blott bland de individualistiska germa
nerna. Den franska Rolandssången från lOOO-talet ger nog uttryck 
för stark nationell stolthet och självkänsla; det är stort att vara frans
man, ingen är som kejsar Karl och hans män. Men märk väl! Det 
är dock ingen verkligt nationell dikt, den har intet intresse för fol
ket i stort sett, den är en rent aristokratisk dikt, för vilken riddar- 
äran, kårandan är allt, och kärleken till ”det ljuva Frankrike” knap

past ännu mer än ett litet frö, som först efter århundraden skall bliva ett stort träd. 
Och Walther von der Vogelweide, den förste diktare på tyskt tungomål, som så tidigt 
som omkring år 1200 ger uttryck för samhörighetskänslan, hur gör han detta? Vad är hans 
stolthet, vad gör honom glad att vara tysk? Jo, ”tiusche frouwen, tiuschiu zuht’(, ”guot 
gelåz und lip”, ”tugent und reine minne”:

”Ich hån lande vil gesehen 
unde nam der besten gerne war: 
übel müeze mir geschehen, 
künde ich ie min herze bringen dar, 
daz im wol gevallen 
wolde fremeder site.
Nü waz hülfe mich, ob ich unrehte strite? 
tiuschiu zuht gät vor in allen.

”Von der Elbe unz an den Rin 
und her wider unz an Ungerlant 
mugen wol die besten sin, 
die ich in der werlte hän erkant. 
Kan ich rehte schouwen 
guot geläz und lip, 
sem mir got, so swüere ich wol daz hie diu wip 
bezzer sint danne ander frouwen.

”Tiusche man sint wol gezogen, 
rehte als engel sint diu wip getån. 
Swer sie schiltet, der’st betrogen: 
ich enkan sin anders nicht verstån. 
Tugent und reine minne, 
swer die suochen wil, 
der sol komen in unser lant: da ist wünne vil. 
lange müeze ich leben dar inne!”
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Det är åter det ridderliga, höviska idealet, vi möta. Tyskland är han stolt över, 
därför att ridderlighet och riddareseder, damernas skönhet och dygd och kärlekskonstens 
förfining stå i jämnhöjd med det övriga Europas. Men folket är fjärran. Det räknas än
nu icke med. Den feodala medeltiden känner två slag av människor, herrar och trälar, 
eller, rättare sagt, den känner blott ett slag, herrarna. Trälen hade ännu ej fått sitt män
niskovärde erkänt. Fäderneslandet det blir därför ett mycket trångt begrepp — fursten och 
hans vasaller.

Walthers fosterländska ideal kan man väl alltså tryggt våga beteckna som trivialt. 
Betecknande nog för en nation, som, trots i övrigt hög kultur, nådde fram till enhetstan
kens förverkligande blott för en knapp mansålder sedan!

Den germanska och den keltiska rasens ensittarebegär, deras individualistiska lägg
ning har överallt rest hinder för de smärre skiljaktigheternas utjämnande och uppgående i 
det större lika. Det är väl politiska förhållandens makt och blodblandning med francise- 
rade normander, som påskyndat sammanslutningen i England. Däremot, var helst det ger
manska eller keltiska elementet är rent, där är också självständighetsbegäret lika levande 
och ömtåligt. Men ur denna från början rent egoistiskt-personliga självhävdelse kan 
framväxa, när yttre faror hota och olyckor övergå hela folket, en känsla av att det ges 
något, som sammanhåller de många och gör dem till ett helt och skilt från allt annat. 
Så se vi skottarnas stammar av yttre fiender tvingas att sluta sig till varandra. Ur detta 
nödtvång växer så småningom samhörighetskänslan fram och ur det individualistiskt öm
tåliga frihetskravet också den brinnande frihetskärleken hos ett helt folk.

Engelska konungarna Edvard I:s (1272—1307) och Edvard II:s (1307—1327) försök 
att underlägga sig Skottland hade blott till följd, att nationalkänslan stärktes och växte och 
stammarna förenades till ett helt. Yltre fara verkade här, vad ej århundraden fullt mäk
lat. Den glänsande ädlingen Robert Bruce blir sitt folks anförare och sedan dess konung 
och stadfäster skottarnas nationella oberoende genom en lysande seger över engelsmännen 
1314. Denna glansperiod blir ämnet för det nationalepos, som ärkediakonen av Aberdeen 
John Barbour (1316—1395) nedskriver omkring 1375, när segerglädjens böljeslag ännu 
brusa lika varma genom nationen, och som benämnes the romance of the Bruce. Detta anses 
ännu som ett av den skotska litteraturens främsta verk, ett av dess ärofullaste minnes
märken, men vad som ger dikten dess största intresse för den fråga, som här sysselsätter 
oss, är dess prolog med dess sköna, enkla och stolta ord om friheten:

”A! freedom is a noble thing!
Freedom makes man to have liking;
Freedom all solace to man gives, 
He lives at ease that freely lives.”

Det är en stolt och frihetskär folkanda, som här kommer till orda. Och det är ett 
folk, som av yttre fiender väckts till medvetenhet om sin samhörighet och om frihetens 
omistlighet och lycka. Vilket stort steg från Walthers aristokratiskt-mondäna nationella ideal 
till denna enkla, gripande bekännelse, som genomdallras av allt, vad ett folk har känt av 
förkrosselse över nederlag och olyckor och hänryckning över glänsande segrar. Det är 
ord av ett folk, som prövat, vad det vill säga att vara prisgivet åt hätska fienders god
tycke, som vet, vad detta innebär, men som självt skakat förtrycket av sig, satt sig i be
sittning av sin arvedel igen och nu lärt sig förstå, vad denna är värd:

”Freedom all solace to man gives, 
He lives at ease that freely lives” . . .

Lika omständigheter åstadkomma i Sverige lika verkningar. Var har väl det person
liga oavhängighetsbegäret varit så rent av sjukligt sensitivt som i Norden? Var har som 
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där den självupptagna stoltnackade sturskheten drivit bort otaliga mäktiga stormän från 
hem och härd, från egen torva och hemland, när kraftiga kungar ha sökt skapa en natio
nell helstat? Läs våra gamla landskapslagar, och du skall se, med vilket bistert allvar 
man tillvaratog sitt, med vilken misstro man mötte allt utifrån kommande och främmande, 
och vilka kinesiska murar det ena landskapet sökte uppbygga mot det andra. Ingenstädes 
annars har ensittarlynnet vuxit sig så kärvt och så mörkt.

Den, som fått lära sig att i alla skiften reda sig själv, att aldrig ty till någon annan, 
som suttit på sin ensliga gård mitt i den oändliga vildmarken och skogen, den har ej myc
ket, som drar honom till det statsliga och till det underordnande av de egna intressena, 
som detta innebär. Det fordrades, att Europas kulturliv skulle nå fram dit upp först och 
världshändelserna dit kasta sina skuggor. Och sedan med handel och vandel och förbätt
rade kommunikationer går nivelleringen sin dolda väg över det urgamla skogsgångar- och 
ödemarksfolket med dess sträva sinnen. Magnus Erikssons allmänna landslag 1347 ger 
det officiella inseglet på att hädanefter skall Sverige vara ett folk. Men först den dalande 
medeltidens nationella faror och olyckor under unionstiden, de utländskes förtryck, grym
het, övermod och de svenskes lidanden samt den nationella kraftyttring, som dessa fram
kallade, torde ha kommit de splittrade att känna sig som ett folk med starka gemensamma 
band. Hade Erik av Pommern lyckats fullfölja sitt feodala program, så hade livegenskap 
blivit den frie svenske bondens lott. Men Engelbrekt omintetgjorde dessa ödesdigra planer 
och förenade alla stånd och klasser för första gången i svensk historia, och detta ej blott 
ideellt utan reellt. 1435 framträder för första gången de svenske som ett folk. Och vad 
riksdagen i Arboga betyder politiskt, det betyder biskop Tomas’ (t 1443) diktning kultu
rellt. Den är svenskhetens första medvetenhetsförklaring i diktens form. I landskaps
lagarna räknades endast landskapets bebyggare som verkliga landsmän. Alla andra äro 
mind rev ärdiga utlänningar. Böterna för mord avtaga t. ex. i äldre Västgötalagen i storlek, 
allteftersom den mördade är från samma landskap eller från ett annat och allteftersom 
han är dansk eller norrman, tysk eller engelsman. Här har ordet svensk ännu den trängre 
betydelsen av man från Svealand: »Dræpær ma]aer svænskan man, eller smalenskcen, in
nan konongsrikis man, eigh væstgoskan, böte firi atta örtogher ok jorettan markær ok ænga 
ættarbot. — — Dræpær ma]oer danskan man allæ norcen man, böte niv markum. Dræ
pær ma]oær utlænskan man, eigh ma frid flyia or landi sinu ok i æth hans. — — — 
Varjoær su]oerman dræpin allær censkær ma]oær, ]oa skal böta firi markum fiurum |oem 
sakinæ sökir, ok tvår markar konongi. — —» Vi se dock nationalitetskänslan i embryo: 
de andra landskapens folk är visserligen högre värderat än utlänningar och uttryckligen 
framhävt just i motsats till begreppet utlänning. Men ännu känner man sig ej först och 
främst som svensk, man är västgöte, smålänning, upplänning o. s. v.

Hos biskop Tomas åter är det lyckan och äran att vara svensk, som jämt och samt 
betonas. I sången om Engelbrekt få vi genast i första strofen veta, att han var svensk, 
ärlig svensk: ”i Sverige var han föddir”. Och faran av att utländske män regera Sverige 
får flerfaldigt uttryck. ”Thet kunne ej värre i rikit sta”, och: ”Svenske män villo tha 
hellir vara död än lida länger slika gäste”. Det talas om folkets lidanden under främ- 
lingsherraväldet, om ”vald” och ”stor armod”, om hur ”the gutu uth thera svett och 
blod”, hur de svenske buro skatt och tunga, hur ”rof och valdsverk öfdis”, ”lag och rätt 
älskadis ej stort.” Tomas tror på en gudomlig Nemesis så för folken som för individen. 
”Gud, ther väger medh jämpne vikt, han gaf thælt til synda plikt, tok giorde han nade um 
side”. Gud utsände sin underman och gav honom makt och snille, åt honom, ”then litsla 
man, som till thet ärende litid kan”, att befria sitt folk och ena det — en medeltida Gustav 
Wasa. Och när hjälten bräckt oket och hans folk är fritt, blir hans trohet lönad med 
bakslugt försåt: ”Sva plägar man troskap röna”. Men den, som gjort sådana under för 
sitt folks väl, den blir i denne katolske prelats ögon lika stor som ett kyrkans helgon, 
hans fosterlandskärlek har renat honom, och underverk ske vid hans grav. Märk väl det- 
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ta: €n av den heliga, allmänneliga kyrkans stormän i Sverige, vilka ej hade rätt att ha 
n ågot fädernesland utom kyrkan, ingen överherre utom påven, han jämställer döden för 
fosterlandet med det kristna martyrskapets och helighetens gloria. Kärleken till fosterjor
den är något lika högt som kärleken till Gud. Nationalhjälten tävlar med troshjälten om 
främsta platsen i Tomas’ hjärta. Så stark går fosterländskhetens och svenskhetens blod
våg genom folkets ådror, att till och med den kosmopolitiska katolska hierarkin gripes av 
det nationella patos. Ericas Olai Chronica Gothorum bäres så t. ex. av samma stämning.

I diktens slutstrofer tar diktarens hänförelse sina starkaste lyriska uttryck. Det är 
frihetens oskattbara lycka och rikedom, som besjungas. Kärleken till friheten är till och 
med djuren medfödd. Den människa eller nation, som offrar sin frihet utan motstånd, 
sänker sig därmed under djuren. Friheten är dyrbarare än liv och lem, och utan den har 
ingenting värde. Men den, som vågar liv och allt för sitt land, kan alltid bygga på för
synens hjälp.

”Var heller fri än annars träl, 
ämedan tu kant tik röra.”

Samma tankegång, ytterligare fördjupad, möter i dikten ”Friheten”, som i själva an
slaget röjer en förvånande frändskap med Barbours ovan citerade dikt. Likheten i ton är 
så slående, att man skulle vara frestad att tro på litterärt inflytande på den yngre diktaren 
från Barbours sida, om man ej visste, hur litteraturhistorien företer talrika prov på att lik
artade omständigheter kunna framkalla så besläktade uttryck, att man ibland rent av kän
ner sig frestad att ropa på plagiat. I det föreliggande fallet synes dock intet hållbarare 
skäl tala för något dylikt. Möjligen kan däremot tänkas, att någon påverkan i formellt 
avseende förefunnits. Det är väl nämligen ej fullständigt uteslutet, att professor Schticks 
helt löst framkastade förmodan, att Tomas från Tyskland erhållit väckelsen till denna i 
Sverige förut ej odlade historiskt-politiska diktning, kanske ej är riktig, utan att de förbin
delser — även litterära —, som faktiskt — exempelvis via Danmark, där skotska krigare 
ofta togo tjänst i hären åtminstone under den senare hälften av 1400-talet och kanske 
även förr — under denna tid existerade mellan Sverige och Cngland-Skottland, kunna tala 
för att Tomas åtminstone var bekant med Barbours i sitt hemland oerhört populära dikt. 
Detta är emellertid blott en hypotes, vars hållbarhet må prövas av den, som besitter de 
nödiga förutsättningarna. Förelåge än stark formell påverkan, förringade detta knappt 
nämnvärt Tomas’ skaldeära, ty dels var ju medeltiden ovanligt fördomsfri gent emot litte
rärt eftersägande, ja, betraktade det rent av t. ex. inom den ridderliga epiken som en kar
dinaldygd, och dels är dikten ovanligt äkta i tonen — rösten är Jakobs, om ock händerna 
äro Esaus. Hur därmed än må vara, klangbottnen är hos bägge skalderna den samma, 
och tonen blir också därför närbesläktad. — Friheten, säger Tomas, är upphovet till allt 
gott: den ger ära, skydd, ordning, fred och ro, hugnad och glädje, den är en säker hamn, 
som värjer alla, både höga och låga, mot stormars farligheter. Men det går ock lätt att 
förlora den, och en gång förlorad kommer den ej godvilligt tillbaka. Därför måste man 
väl bevara och akta på den; den är lik en falk, som måste bindas för att ej fly bort. 
Ätt ej skydda sin frihet är ett brott. Är friheten borta, så är det bästa förspillt.

”Friiheet ær thæt bæzta ting, 
thær søkias kan all wærldin vm kring, 
thæn, friiheet kan wæl bæra.

Wilt thw wara tik siælfuir hull, 
fw ælska friiheet meer æn guli, 
thy friiheet følghir æra.
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”Wardhir friiheet fra tik wilt, 
tha ær thæt bæzta nidhir spilt; 
swa latir jak mik hyggia.

Friiheet ær en sighir hampn — 
thæt wiisar friiheet mædh sit nampn — 
thøm, som hænne kunno lydha.
Gen hampn wær for wind oc wagh; 
friiheet beskirmar bade høgh oc lagh; 
thy bør man friiheet prydha.”

Liksom Barbour betonar Tomas frihetens ädla karaktär, och han säger också ifrån, 
att adelskap förpliktar. Den, som har friheten, må ock göra sig värd densamma. Den 
blir en säker hamn endast ”thøm, som hænne kunno lydha” och ”thy bør man friiheet 
prydha”. Det är höga ideal, denne vår förste lyriker — om ej Birgitta med fullt skäl bör 
räknas till lyrikernas skara — gett eftervärlden i arv, och värdiga det folk, som skulle in
om knappa två mansåldrar visa, att det nu var moget att vara herre i sitt hus. Biskop 
Tomas’ lyriska hänförelse är svenskhetens morgonrodnad, Gustav Wasas befrielsekrig — ett 
lyriskt utbrott i handlingens form — är dess första fulla, soliga dagsljus. — — — —

Storhetstidens svenskhetsideal gav Stiernhielm kropp och själ i Herkules. Denna är en av 
de få tendensdikter, som överlevat den kritiska åldersgränsen och evigt skall stånda som 
ett uttryck för det bästa, som rörde sig på djupet hos tiden. Den visar oss det myckna 
guldet bland slaggen. Sällan har en väckelsepredikan lyckats så väl träffa sakens kärna 
och gripa trots mycken uppenbar ensidighet, svartmålning och överdrift. Kanske dess livs
kraft sammanhänger med att den är så mycket starkare i sin positiva del — betonandet 
av det ursvenska kärnvirket i folket — än i det negativa — jämmern och klagolåten över 
tidens ondska.

Dalarna har i alla tider varit en starkt konservativ landsända. Och liksom dalkar
larna fordomtima grepo båge, pilar och spjut och ilade över landskapsgränsen för att tukta 
den nyhetsmakare, som vågade påföra dem något nytt och osympatiskt, så tar Stiernhielm, 
som är av en senare tid med mera centralisation och mindre bonderegemente, det vapen, 
som står till buds, färlan, och med kraftfull hand låter han den enligt tidens energiska 
pedagogik dansa polka på scholepiltarnas ryggbast. Att scholares här äro hela den stor
mäktiga adeln, bara förbättrar saken. Man märker, att han sköter sin uppgift med intresse 
och tar den på allvar. ”Den gamla goda tiden” ser han tillbaka på med bitter saknad, 
och samtiden får sig en straffpredikan, full av must och saft. Samtiden, som gjort sig 
till det utländskas apa, är honom innerligt osympatisk. Vilken vämjelse har han ej för 
all den utländska grannlåten och vällevnaden, som det långa kriget haft i släptåg! Allt 
det där, säger han, är oäkta; fru Lusta, skön, förförisk, världsvan, är dock bara smink 
och färg, den franska elegansen är flärd, brokigt bjäfs och narrgrannlåt. Lustan predikar 
livsnjutningens lockande evangelium, hon ställer upp för den unge adelsjunkern allt förfö
riskt, hon kan bjuda på, visar på livets korthet och intighet och frågar: Ar det lönt att 
möda sig på den korta ljusa stråten mellan två mörker? Njut din korta dag! Allt an
nat är fåfänglighet. Människan är mindre än intet:

”Solen bärgas, och hwar Dag wanskar Han Liuset i mörker;
Men kommer upp och mörnar igen, hwar Morgon, å skiftes: 
Menniskio-lijf icke så; när thet en gång skrijder under;
Kommeret aldrigh igen; men blijr r det ewiga Mörka.”
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Och så fortgår skildringen av all den strunt, som upptar en dåtida hovmans och 
lebemans dag, alla ytliga nöjen i stora världen, älskog, dryckjom, med ett ord allt, var
med nöjets martyrer söka döda tiden. Ypperligt ironiserar han över samtida högadliga 
vivörers olust för intellektuella ting:

”Sudle sig Skrifwar’ uti sitt Bleck; lät Clerker och Diäknar
Möda sig i sijn Book; leef Mätare, Circlar och Cifror.
Tu är af ädlare Blod; tijn ätt thet skulle wanähra.
Men ther tijden tig blefwe lång, och skulle sig hända, 
Ät en otijdig lust skulle binda tin Hug til at läsa;” etc.

då rekommenderar han ironiskt just sådana utländska böcker, som han föraktar såsom varande 
läroböcker i Fru Lustas levnadskonst — amadisromaner, folkböcker, herderomaner m. m. ur 
”Flättiones ymnoge Bibliothec.” Fly allt, som är värdigt en man, bragder i vetenskap, forskning 
och krigskonst, hängiv dig åt vekligheten, är huvudsumman av Fru Lustas lärdomar. Fly själs- 
ansträngningar, de villa ditt huvud och skada din hälsa! Du är road av jakt? .Möda 
dig ej emot björnar och farliga lejon! Jaga på Venus’ marker, ej på Dianas! Övning 
med vapen mödar rygg och armar. Bort med sådan lek, där ögon och hals stå i våda! 
Men tornera kan du gärna. Det är ej farligt och visar, att du är av fin ätt. Dansen är 
ock en ädel konst: Den ger tur hos fruar och jungfrur. Söker du stormar och strid? 
Dem skall du finna under min son Ritus’ baner, uti kannor och krus. Där skall du hem
föra dina lagrar. Följ ditt godtycke! Ingen lag finnes till för folk av ditt slag.

”Bönder och dylijka Pack man plägar skräckia medh Lagen.

Nu, min Hercule, kom; utan högre betänckiande fölg mig. 
Wägen är jämn och bred bland Roser och liufliga Lillior. 
Makliga rinner han hän genom ängiar och fuchtige dälder 
Skogen är lustig, och Qwistarne full af qwittrande Foglar. 
Alsköns fruchtbare örä, Pomerantzer, och Candiske drufwor 
Alstädes, här och där wid wägen å Bäckarne finnas.
Månge små meenlöse diur, man seer där spelande springa, 
Källor och lefwande Watn, fördeelt uti månge små Bäckiar 
Ruska så sachtliga fram, genom blanke små glittrande steenar. 
Den swale Westwind surrar ibland, och ruskar i löfwen, 
Spridand’ een liufwelig lucht af blomor och hälsesam örter, 
Susar i sachtan dön, uti skuggan, och lockar i sömnen.”

Livsnjutningen är Lustan, lasten. Vilan och njutningen äro de farliga fiender, vilka 
den måste bevara sig emot, som vill uträtta något stort. Det är därför Stiernhielm synes 
känna en så stor rädsla för att hans landsmän skola få lära känna Söderns lyckligare 
lottade natur, vilken inbjuder till tanklös ögonblicksnjutning och glädje och hos den ovane 
kan förta kraften att offra sig för högre ändamål. Ty för Stiernhielm är människan sam- 
fundsvarelse framför allt. För statens väl skall hon vara beredd att offra allt sitt och sig 
själv. Men för att en spartanskt kärv etik skall kunna bäras upp, fordras, att viljan här
das i en hård skola, i en sträng och barsk natur. Människan får ej tro, att något ger sig 
godvilligt i hennes lojt framräckta hand, hon må vänja sig att kämpa sig till det, som en 
harneskklädd krigare skall hon känna sig. Därav kommer något av vinkelpredikantens, 
den fanatiske sekteristens bornerade rädsla för vad helst som kan väcka skuggan av en 
aning, att livet är på både ljuvt och lett. Till och med sommarnaturen i dess fägring och 
leende lek, med dess dofter, välljud och skuggfria ljus är en lurande fara. Här som ofta 
annars se vi, hur nära den äktgermanska nationella exklusiviteten, när den yttrar sig som 
patriotism, snuddar vid protestantisk sekterisms starka betonande av naturens besmittelse 
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och orenhet och dess ondskefulla försåt mot syndarens själ. Och nu tar gammaldags 
dygd upp striden mot den importerade flärden och ytligheten. Innerst inne i sitt hjärta, 
så tänker Stiernhielm, måste dock även den mest ytlige och förflackade höra en röst, som 
talar gammalsvensk dygds kärnspråk. Det ursvenska är allt, som är äkta, fullödigt, rena 
seder, värdiga later, allvar, ärlighet, sund, frisk hälsa och senig kraft, enkelhet och snygg
het. Dygden får i skaldens inbillning gestalten av en frisk, frodig och hurtig bondkvin na 
från hans egen barndoms oförglömliga Dalabygd. Har vår litteratur eljes en rik prov
karta på bleka Svea-allegorier att uppvisa, så är det ovedersägligt, att denna lever— dal
kullan, moder för raska söner i Sveriges för Stiernhielms sonliga hjärta svenskaste bygd.

”Hon var sedig uti sin gång, och wyrdig af anseend, 
Wigtig i laater, full med alfwar, och ährlig af upsyn, 
Brun under ögon’, och bränd af Sool-skijn, mager af hulde; 
Renlig i drächt, sniöhwijt, af silfwer-blänckiande klädnat, 
Slätt och rätt, och skiär på dät ährlige gamble maneret.”

Det är ingen bestickande och förförisk livsfilosofi, han förfäktar. Det är kärva, enkla 
och tunga ting — arbete, möda, ansvar, gammalprotestantisk stränghet mot sig själv och 
andra, misstro mot det som förskönar och förmildrar livsformerna, emedan det kan sätta 
den personliga styrkan och offermodet i fara, därav gammalluterskt förakt för kärleken, 
som besnärjer och vingklipper viljor och fördunklar ögon, kärleken, som är blott vämjelig 
orenlighet liksom ormar och paddor. Detta är ”Dygdenes stenige foot-spor”. Sådana 
ord skall det vara, när ett ungt folk träder fram på väHdsarenan för att spela stormakts
roll. Det är inte tu tal om att icke den goda fru Dygd blir litet tröttsam i längden. Mo
ralpredikningar äro sällan roliga. Men där finns ock så mycket positivt. Det ligger en 
solig, smällkall nordisk vinterdags glans och glittrande friskhet över dikten. Vad den skall 
ha inspirerat den dådkraftiga, kärnsunda tiden! Äran, folkets ära, landets ära, individens! 
Det är sådant, denna tids bästa människor låga för. Ära, rättvisa, skydd åt betryckta, 
oförfärat mannamod, ärbara seder, nykterhet och kyskhet, vett och vetande, sanning, måtta 
— detta är dygd, själens skatt, som ”är ädlar’ än dyrbare stenar.”

”Märck, min Son; som Dygd sig grundar å Gud, och i ähron, 
Så är ock ingen Dygd, som icke beroor opå Wijsdom: 
Wett är Dygdenes Lius; och Wijsdom är dygdenes öga.
Wett hörer arbete til; wins ey utan ijdkeligt omak.”

Med allt kanske ensidigt framhävande av det nationella, äktsvenska, är det alltså ej 
barbariet, skalden vill ha igen. Han fordrar, såsom var att vänta av den svenska skalde- 
konstens fader och en av den dåtida vetenskapens främsta och mångsidigaste målsmän, ve
tande och lärdom, humanism, av sitt folk. Men det skall vara tidens stränga, sträva, 
bistra transalpinska humanism — latin och teologi, stryk och handplagg, många timmars 
dagligt slit i dunkla, kalla skolsalar —; renässansen i konst, dikt och livsföring är just 
något av det, som han brännmärker såsom ”lust” och ”last”. Men ej nog härmed: Hu
manismen är för Stiernhielm ej blott tidens ensidiga och ofullgångna bildningsideal, den skall 
ock vara själens sol, som skingrar töcknen och dimman, och det stål, som slår elden, 
förborgad i flintan. Lärd, kultiverad, är endast den, som besitter sann humanitet, som 
kan hålla sina begär och lustar i styr, och som är genomträngd av ädel mildhet. Var 
och en, som brister häruti, han är olärd, okultiverad, ”fast honom flödde Latin öfwer öro
nen ned opå skägget”, som' Stiernhielm utbrister på sitt drastiska språk. Själslig bildning, 
förfining och hög moral fordrar diktaren av sin tids adel, ty adel är ädelhet. Men den, 
som förvärvat denna höga bildning, har ej rätt att avundsamt gömma på den eller bygga 
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upp den till en oöverstiglig mur mellan sig och de små i samhället. Han skall i univer
sell samkänsla tvärtom söka sprida den omkring och nedåt.

”Födder är ingen Man för sijn skull alleen, hijt i werlden, 
För sijn omätlige lust eller all-stund-torstige swalg skul”.

”Så är ock Mannenom Man til fromma, den ene, den androm, 
Ordnat af Gudz försyn; den lägre skal tiena den högre;”

Men också:

”Store befrämie de små, den högre skal hielpa den lägre. 
Derföre lef ock du så, at andre må prijsa sig sälle, 
Af dijna Mildhets frucht: war allom nyttig i Werlden.”

Ädelskap är ädelhet. Därför kan den i börd lägst stående bli upphöjd till statens 
högsta äreställen, men den genom födsel högst uppsatte kan i laster förnedra sig själv. 
Detta beror på personen själv. Usel är den, som är adelsman endast av härkomst, utan 
all sin egen förskyllan eller värdighet. €n adelsman skall adlas av sina egria dygder och 
därmed göra sig värdig sitt företräde:

”Såsom en Lampa sin Eld förkofrar och lyser i mörkre, 
Alt medan hon sin spädsl och näring niuter af Olio;
Så wil och Adels stånd med öfning af Adlige Dygder, 
Hållas uti sin glantz: Gryter här af Dygdenes olio;
Släckt blifwer Adels-glantz.” — — — — — —

Slutligen beder skalden sin unge samtida att betänka tidens flykt. Snart är ålder
domen där; har han då ej verkat i sin krafts dagar, liknar han ett fallfärdigt ruckel med 
bugnande och gistna väggar, lutande gavlar, mörknade fönsterrutor och rämnat tak, som 
alla önska ur vägen, och som intet har på jorden att vidare beställa. Men har han levat 
ett verksamt och sant dygdigt liv, skall han, när döden kommer efter ålderdomens svag
het och avtyning, kunna gå bort utan rädsla för mörkret, som gapar emot honom. Han 
går ej in i Intet, han lever i sina goda gärningar.

Denna storslagna dikt adresserar sig till adeln, det är sant, men är dock en folklig 
dikt. 5y vad är här adelskap? Det är svenskhet. Vad som adlar adelsmannen, är just 
likheten med folkets kärnsunda massa, allmogen. Här möter den stoltaste svenska själv
känsla. Nationen är ung som politisk makt, kan därför lätt låta imponera på sig av de 
mera världsvana. Glöm därför ej, säger skalden, att det svenska ej är sämre, ja, att det, 
bara det befrias från utländsk fernissa, framstår i ädel renhet! Hans tro på sitt folks 
inre möjligheter är obegränsad, är framsprungen ur den starka kärlek, som genomglödgar 
hela personligheten.

Det är en borgerlig dikt. Den är ock en socialt-etisk dikt, arbetets, viljestyrkans, 
självuppoffringens, hängivenhetens, samkänslans evangelium, som alltid finner store förkun- 
nare i stora tider, och blir en nations styrka i tider av starkt pulserande liv efter en lyc
kad jätteansträngning. Med fyllig ton besjunger han allmänandan, medborgardygderna och 
den äkta svenskheten utan uppblåsthet, medan allt det, som ofta gjorde den tidens svensk 
osympatisk, vräkighet i later, skryt och överdådigt levnadssätt, gisslas obarmhärtigt. Varje 
tid kan hämta styrka ur denna dikt med dess höga, starka luft.

Vilket är nu ytterst det nationella ideal, som föresvävar Stiernhielm? Ar det ej den 
tapperhet, varom Geijer talar, och varmed han menar ”ett sinne, som är mäktigt av stora 
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uppoffringar, i avgörande ögonblick aldrig känner fruktan och lätt höjer sig över det för
gängliga?” Är det ej vidare, vad Älmqvist åsyftar med fattigdom. — förmågan att vara 
hänvisad på sig själv, att finna sig stark i sin fattigdom, att söka sin hjälp inom sig själv? 
Möta vi det ej hos Snoilsky:

Månn’ ej hos dig den tanken bröt sig ban, 
att du, förfinade, ditt ursprung leder 
ifrån ett folk av plöjare och smeder? 
Tänk efter på din stoppade divan!

Väl i ditt land du älskar, som jag märker, 
ett slags fantastiskt frihetsideal, 
men du skall älska skog och berg och dal!

Den tysta kraft, vars möda landet stärker, 
du vörda skall, och under skrovligt skal 
den gamla svenskhet, som finns kvar hos Järker.”

”Hercules” är det första utförda försök, vi möta, till karaktäristik av det svenska 
lynnet och till ställande av dess horoskop. Till diktens storhet i övrigt kunna vi foga den 
att ha lyckats ge en så allmängiltig tolkning av svenskt folk och lynne, att vi alltjämt 
känna igen oss själva i de bilder, som skymta, och att vi möta samma tankar, om ock 
väsentligt fördjupade, hos våra samtida psykologiska förklarare och uttolkare av svenskt 
liv och lynne. Stiernhielm är bandet mellan forntid och nutid även häruti och står oss 
nittonhundratalsmänniskor i sin nationella uppfattning vida mindre främmande än det sig 
till hans tid närmast anslutande sjuttonhundratalet.

De sista skotten hade tystnat, stormaktsväldet låg i spillror, och Sveriges folk bör
jade vakna efter en plågsam mardröm. Hela storhetstiden föreföll i denna dagen-efter- 
stämning som ett enda oerhört don-quixoteri. ”Eftertankens kranka blekhet” följde på 
ruset, och i dess matta gulhet framstår allt i osympatiskt sken. Denna första period av 
Frihetstiden blir ock väl mycket nedrivande och negativ i sin kritik; det ligger ofta något 
gnatigt och gallsjukt över dess kritiklystnad, som ytterligare näres av bekantskapen med 
de nu tongivande engelska moraliserande veckoskrifterna och får sitt mästerliga uttryck i 
Hrgus. Dalin uppträder här som sitt folks domare, men oftast blir det då allmänmänsk
liga dårskaper och svagheter, de kvicka utfallen gälla, fel, som äro lika vanliga i Italien 
eller England som i Sverige, icke speciellt nationellt-svenska. Än är det de högre 
klassernas tillgjorda och konstlade uppträdande, än människors fördomsfullhet eller själv
kärlek, som gisslas, än är det skrytsamhet, avundsjuka, tidens skattande åt skenet i stället 
för verkligheten, skvallerandan, löjligheterna hos petitsmaitrarna i Stockholm och mycket 
annat thesso likt, som får springa gatlopp. I samma anda går den kvicka dikten ”Äpril- 
verk om vår härliga tid”, som skarpt nagelfar samtidens futtighet, vilken ironiskt rosas på 
äldre tiders bekostnad. Men går ej genom den elegant glättade, kalla sjuttonhundratals- 
versen som en underström av patos, sorg över att folket vansläktats från stora fäder?

Det hörde till god ton i de ”fina” kretsarna vid denna tid att ställa alla hävdvunna 
åskådningar på huvudet, och Dalin var för mycket man av värld för att ej anslå samma 
kyligt skeptiska ton. Men han var en egendomligt sammansatt natur. Levertin säger om 
honom, att ”det knappast finns någon svensk skriftställare, som är så svår att komma 
verkligt in på livet”, och med hänvisning till porträttet på Gripsholm framhäver han den 
ironiska förbehållsamhet, som präglar mannen. ”Totalintrycket”, säger han, ”är avvisande 
och ovisst.” Böök har dock — såsom mig synes med full rätt — betonat en hittills 
mindre beaktad sida hos hans diktkonst: det folkliga draget.
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Hldrig, ungefär så uttrycker sig Böök, blir den Dalinska humorn så kraftig och dras
tisk eller hans patos så äkta och varmt som i hans bondenoveller, såsom man kan med 
allt skäl benämna hans historiska och politiska allegorier, till exempel ”Äfventyret om 
Riksens Ständers uppkomst” och framför allt ”Sagan om hästen”. ”Lämnar man de littera
turhistoriska synpunkterna ur räkningen”, tillägger den nyssnämnde författaren, ”och un
dersöker Dalins alstring för att finna, vad som för oss ännu har värde och liv, då är det 
dessa verk, som tala till oss, medan så mycket annat — verk, författade med vittra an
språk och efter godkända mönster — vilar i död stumhet, då är det dessa småsaker, på 
vilka upphovsmannen kanske sett med ringaktning, som förmå sätta vår känsla och fantasi 
i rörelse.” Det är alltså sambandet hos Dalin med jorden och bonden, som Böök har för
tjänsten att ha starkare betonat. Ovedersägligt är, att Dalins författarskap i denna anda 
ger ett äktare intryck än något annat i hans protevsartade skönlitterära produktion. Redan 
detta ger åtminstone ett svagt skäl för ett antagande, att vi möjligen kunna lösa sfinxens 
gåta. Är det tänkbart, att en persons hela liv är en enda lång pose utan ett äkta ton
fall? Är nu detta icke möjligt, då måste det också ges något i den Dalinska produktionen 
eller i hans liv, som så bestämt svär mot det, vi vant oss att betrakta som hans officiella 
fysionomi, att redan däri måste ligga en uppfordran till oss att undersöka dess väsende. 
Vad talar för att känslan för hembygden låg som allvar och patos på djupet hos denne 
förste minister i skämtets rike, att samkänslan med torvan är ett med hans innersta natur, 
och att verklig fosterlandskärlek kan ha värmt hans hjärta? Ett skäl är hans barndoms
liv på landet, där han tog så djupa och oförglömliga intryck, att de uppenbarligen gå igen 
med extraordinär realitet ofta nog i hans diktning, alltför ofta, tyckte nog tidens aristokra
tiska smak, som visserligen älskade stiliserad herdeidyll och onatur men förnämt rynkade 
på näsan åt rustika odörer och lantligt tölpiga fasoner. Hans framstående historiska för
fattarskap med dess allvarliga och kritiska forskning ger ock ett otvetydigt vittnesbörd om 
gedigna karaktärsegenskaper och fosterländskt intresse av äkta halt. Ty lärda mödor voro 
minst av allt att vänta av dåtida hovmän i gemen. Dessutom kan ju ges en möjlighet, 
att hans, om han varit en blott frivol lycksökare och goddagspilt med dennes obenägenhet 
för att ge sig ut i farligheter, svårfattliga inblandning i hovets misslyckade revolutionsför
sök pekar hän på större förmåga av omedelbarhet och hängivenhet, än man velat till
erkänna honom. Ällt som allt, och då hembygdskänslan tycks vara det enda, som får 
hans stämma att vibrera och ta äkta tonfall, få vi väl anse oss ha rätt att betrakta ho
nom som den nästan ensamme representanten för den fosterländska betagenheten i den 
egentliga skönlitteraturen under 1700-talet.

Om nu alltså sådana alster som ”Sagan om Hästen” äro att taga som uttryck för 
Dalins innersta livssyn, så återstår den frågan: Vari bestod denna hans grunduppfatt
ning? Bonden, jorden, djuren, livet i skog och mark och de tusen arbetena på fält och
äng med alla deras detaljer är han fullt förtrogen med, folkets innersta tankefåror har han
plöjt. Bondens liv blir i smått en bild av folkets öden i stort. Däri kan han finna le
vande och konkreta exempel för allt, så grundligt har han levat sig in i det.

Svensken har ensittarlynnet på djupet, känner sig därför förtrognare med den otuk
tade, ostiliserade urnaturen än med människorna. Han kan vara i fiendskap med männi
skorna men ej med naturen. I samma mån fördjupar han sig i denna. Ingenstädes är 
natursinnet så äkta och djupt. Det är därför naturligt, att vi uppfatta den folkklass som 
den äktaste, vilken står naturen närmast och bär de flesta av dess drag i ren prägel — 
bondeklassen, Hndra stånd förändras, de högre kunna denationaliseras, men alltid förbli
ver bonden densamme, oföränderlige, bandet mellan forntid och nutid. Så blir det något 
gemensamt för de flesta och främsta av våra tänkare över det nationella, att de — från 
hur olika premisser de än utgått — i bonden se inkarnationen av det ursvenska, emedan 
han framstår för dem såsom ensittaren, frihetsdyrkaren, kraftmänniskan, som är sig själv 
nog, som står i ständig kontakt med moder jorden och liksom jätten därur hämtar outsinlig 
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kraft till förnyelse. Tankekedjan är både lång och starksmidd. Den börjar med Tomas 
och når över Stiernhielm, Dalin, Thorild, Geijer, Almqvist och Snoilsky fram till Heiden- 
stam, Karlfeldt och Lagerlöf.

När Dalin avlägger hovmannamasken i någon stilla stund, då han vill umgås i öp
pen förtrolighet med sitt innersta jag, då är det till Hallandsnaturen minnena ila, och han 
blir riktigt helt sig själv, när han får gömma sig bakom lekfulla allegorier och sända ut 
sina käraste tankar under skyddande förklädnad utan risk, att de kompromettera honom. 
Ty denna diktart — bondenovellen med dess ”låga” ämnen — var egentligen ej tolererad 
av den franska hovmässiga och aristokratiska diktkonsten, följaktligen ej heller här hos 
oss. Och Dalin — fulländat, oklanderligt korrekt, som han var och såsom roturier måste 
vara för att tolereras — hade, en annan Mérimée, en panisk skräck för det, som avstack 
mot salongstonen. Han var ock för blyg, försagd och osjälvständig för att våga öppet 
avvika från det passande, från ”le bon ton”, och i en ytlig och skrattlysten tid vill det 
mod till att ha skrattet emot sig, när man kan ha det för sig. Många av hans piéeces 
fugitives kunna ha det ursprunget — skattandet åt den gängse tonen —, ty mycket av 
vad han innerst kände och ville vart nog avskrivet, då det ej skulle ha varit särskilt be
fordrande för hans skalderykte. Så långt våga vi tryggt tillmäta honom beräkning även i 
diktarkallet. €n så tempererad natur kunde ej annat. — Men när något riktigt allvarligt 
skall sägas i en nationell fråga — måste det ock ske i lekande form för att nå sin läse
krets —, då griper fantasin genast och oreflekterat sina saftigaste och livfullaste bilder ur 
folkets liv och ur naturen, så i ”Sagan om ängen”, i ”Sagan om hästen” och i ”Äfven- 
tyret om Riksens Ständers uppkomst.” Dalin har ju på sistone ”avslöjats” som en av 
vår litteraturs hänsynslösaste plagiatorer. Enligt vad Lamms undersökning visat, framstår 
han ju som ”en ovanligt osjälvständig författare, till och med om man tar i betraktande 
tidens ovanligt generösa uppfattning av litterär äganderätt.” ”Hans storhet”, säger Lamm 
vidare, ”ligger framför allt i den andliga smidighet och den nästan naiva storslagenhet, 
varmed han försökte skänka Sverige representativa verk i så gott som alla de vitterhets- 
grenar, som i utlandet stodo högt i kurs. Att ett dylikt grandiost nydanings- och väg- 
rödjningsarbete kunde endast utföras på bekostnad av verkens intima karaktär, är ju föga 
överraskande.” Det bör under sådana omständigheter vara oss en tillfredsställelse att 
kunna konstatera, att den lilla Böökska essayen räddat åtminstone ett område, där just 
verkets intima karaktär står oförfalskad — den nationella diktningen. Om vi då med Böök 
anse, att denna är det äktaste och starkast levande i hans produktion, så visar det sig ju 
som ett förhöjande av hans diktarära, att det bästa ock är det självständigaste, ty på detta 
gebiet är han ingen efterapare.

Anmärkningsvärt är, att Dalin i denna nyktra utilistiska tid har, såsom framgår av 
”Sagan om hästen”, öga för det heroiska drag, som framträder i både vår historia och 
vår folkkaraktär. Detta bör betonas som en kontrast mot tidens vitt utbredda intellektuella kos- 
mopolitism, skepticism och krassa nyttighetsdyrkan. Han är optimist i avseende på sitt folks 
framtid, och han tror gott om det. Fritt bör det vara, men det skall vara en frihet inom 
fasta gränser, lika långt från självsvåld som från slavisk lydnad. Det bör styras av en 
lagom stark hand. Konstitutionell konungamakt synes vara hans ideal, medan mångväldet 
för honom framstår som en fara. Kriget har nu förlorat sin tjusning, han älskar freden 
över allt annat, dock ej feg, dådlös fred utan en sådan fred, som i stillhet och inre sämja 
bereder sig för det krig, vilket kan komma att en gång hota landets självständighet och 
varken kan eller bör undvikas. Men ej må man utmatta landet i onödiga företag och 
skrytsamma bravader. €n sant fosterländsk anda, sans och måtta utan övermod och utan 
misströstan, genomströmmar den lilla berättelsen. Dalin håller av sitt land, ömmar för 
dess väl och ”talar gärna om vad det likar”, Den svenska nationen har mycket och gott 
nog inom sina egna landamären för att ej behöva gå utrikes och tigga sig till smulor. 
Den kan ur sig själv framalstra så många stora egenskaper och skapa sig en så egenartad 
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kultur, att den ej behöver äta sig yr i huvudet och bortskämd i smaken av främmande 
lån. Man skymtar den Almqvistska tankegången, att svenskens styrka är att bygga på sig 
själv, att vara ensam, den tanke, som redan hos Stiernhielm glimtar fram. På Svedjenäs’ 
ängar växer, för att tala i sagans stil, ett annat slags gräs än på andra gårdar, och så
dant det nu en gång är, passar det Grålle bättre än allt, även det fetaste, gräs från främ
mande vall. Vi måste ta vårt land, sådant det är, menar han, och finna oss till rätta 
med det. Naturen och förhållandena ha anvisat oss en undantagsställning bland nationerna 
både genom vårt lands läge, klimat och övriga egendomligheter, och vi måste ta konse
kvenserna därav. Vårt folk befinner sig bättre av att nöja sig med det inhemska, även i 
blygsamt mått, när det blott räcker till — och det gör det —, än av att fika efter andra 
länders yppighet, som alstrar förakt för den enkla men trygga bärgning, vårt eget karga 
rike skänker, samt fjäsk och narraktiga betjäntfasoner inför det utländska. Gå vi ut från 
denna uppfattning av inhemsk kultur i dess förhållande till den nu inströmmande, särskilt 
franska lyxen med njutningsbegär och ytlighet i släptåg, så ana vi, att den unge man, som 
i Argus gisslade samtidens dårskaper, kanske drevs fram till det värvet av ett allvarligare 
själsbehov och bars av mera indignation, än han gitte låta det ärade publikum veta.
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FÖRSRMSKOLRN I ÖRNSKÖLDSVIK
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Inspektion.
Den 12 december besöktes läroverket av H. H. Eforus, Biskopen m. m. E. E Löne

gren, som därvid åhörde några lektioner.
Samskolans styrelse:

Borgmästaren R. V. O., G. Åkerblom, ordförande; f. Kronofogden, R. V. O., J. O. 
Domeij, vice ordf.; Bankdirektör E. Markström; Rektor O. A. Perman; Första lärarinnan 
Elisabet Seth.

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

och flyttningsprövningarna ägde rum den 23 och 24 augusti. Den egentliga undervisnin
gen började den 26 augusti och fortgick t. o. m. den 19 december.

Vårterminen, som tog sin början den 13 januari, kommer att avslutas den 8 juni. 
Undervisningen började den 14 januari och skall fortgå t. o. m. den 3 juni.

Ällmänt lov har givits vid följande tillfällen: den 7 sept. (gemensam utfärd), den 28 
sept. 3 t. (med anledning av fälttjänstövningar i orten), den 14 och 15 okt. (rengöring 
av skollokalen), den 7 dec. 3 t. (skridskolov), den 28 febr, (fettisdagslov), den 8 mars 3 
t. (skidtävlingar bland skolungdomen) samt en dag i samband med påsklovet.

Genom att till det vanliga påsklovet lägga två dagar av pingstlovet och därtill ytter
ligare en dag i stället för det traditionella förstamajlovet har vid påsk vunnits en ledighet 
av 11 '9 vecka.

De föreskrivna månadsloven i fjärde, femte och sjätte klasserna hava till största delen 
använts till skrivning på lärorummet.

2. Gemensam bön med sång och bibelläsning har förrättats varje läsdag kl. 7,«—8 
under ledning varannan vecka av rektor och adj. Ählberg. Undervisningen i läsämnena 
har sedan pågått kl. 8 — 9,w och 12 — 2,35 för alla klasser utom kl. 1, som tre dagar slutat 
kl. l,io, och kl. 2, som en dag slutat kl. 1,40. I franska hava 6 och 5 kl. undervisats 
måndag och fredag kl. 12—12,15 samt tisdag och fredag kl. 9,15—10,30.

Välskrivnings- och teckningslektionerna ha varit förlagda till den vanliga lästiden. 
Sång har övats 4 timmar kl. 1,50—2,35, 2,15 — 3,3) (2 ggr) samt kl. 5 — 5,15, musik 4 tim
mar en dag kl. 2,«—5,40 och en dag 4 — 5. Gymnastikövningarna ha försiggått fyra dagar 
i veckan kl. 9,50—10,35, 11,5—11,50 och 2,45—3,so- Kvinnligt handarbete har övats mån
dag kl. 1,50—3,2>, tisdag och fredag kl. 9,45—10,ro och 11,5—11,50, onsdag, torsdag och 
lördag kl. 2,»o—3,25, fredag kl. 1,50—2,35. I frivillig teckning har undervisning meddelats 
onsdag kl. 4,30—6. Undervisning i slöjd har lämnats fredag kl. 4—7,30 och lördag kl. 4 — 5,45.

För kyrkobesöken hava lärjungarna varit delade i två avdelningar, som var och en 
bevistat gudstjänsten i stadens kyrka var tredje söndag.

Konfirmationsundervisning meddelades förliden sommar av kyrkoherde P. Palmquist åt 
24 av skolans lärjungar.
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3. Antal lärotimmar i veckan för läsämnena under höstterminen 1910:
i kl. 1 med 34 lärjungar .......................................................... 24 tr.

„ 2 A „ 19 „ ........................................................... 26 „
„ 2 B „ 19 „ ........................................................... 26 „
„ 3 A „ 18 „ ........................................................... 27 „
„ 3 B „ 18 „ ........................................................... 27 „
„ 4 „ 30 „ ........................................................... 28 „
„ 5 A „ 19 „ ........................................................... 30 „
„ 5 B „ 19 „ ........................................................... 28' „
„ 6 „ 24 „ ........................................................... 30 „

Summa 200 lärjungar 246 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).
Qummerus-Rosenquist-Johansson, Kyrkohistoria (6).*

* Behöver ej anskaffas av lärjungarna.

Lundin, Bilder ur kyrkans histora (6).*
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).*
Lindvall, Läsebok för realskolan I—III (1—3).*
Lagerlöf, Nils Holgersson I — II (1 — 3).*
Topelius, Läsning för barn, i urval (1—2).*
Dalin, Svensk vers (1—3).
Andersson, Från bokhyllan (2 — 3).*
Heidenstam, Svenskarna och deras hövdingar (3).
Runeberg, Fänrik Ståls sägner (4, 6).
Bergman, Läsebok i nyare sv. litt. II (4).
Mjöberg, Svensk läsebok (5, 6).
Tegnér. Fritiofs saga (5 — 6).
Schiick-Lundahl, Läsebok (4, 5).*

Tyska: K. L. Olsson, Lärobok i tyska språket, h. I (1, 2).
Fljort-Lindhagen, Praktisk Lärobok (1—3).

,, „ , Bihang till d:o (1—4).
Hjort, Tysk grammatik (2—5).

„ , Kort övningsbok (5, 6).
Calwagen, Tysk språklära (6).
Rodhe-Abshagen, Übungsbuch für deutsche Handschriften (6).*
Rodhe, Tysk läsebok (3 — 4).
Raab, Reproduktionsövningar II (4 — 5).
Otto Ernst, Asmus Sempers Jugendland (5 — 6).
 Swenning, Översättningsövningar till d:o (5-^6).
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Ett tjugutal album vyer från olika delar av Tyskland. Globus Verlag.* 
Vietor, Deutsche Lanttaufei.*

Engelska: Elfstrand, Elementar- och Läsebok (4 — 5).
„ Metodiska övningar (4 — 5).
„ Kortfattad engelsk grammatik (5 — 6).

Jespersen-Rodhe, Engelsk läsebok (5 — 6).
Uhrström, Little Willie’s Stories (5 — 6)*
Kipling, Mowgli Stories (6).*
Hall, Day’s before History (5 — 6)*
A-B-C-Guide of London.*
350 Views of London.*
Afzelius, Skrivövningar till eng. gramm. I (6).
Vietor, Englische Lanttafel.*

Franska: Hultenberg, Premier Livre de Lecture (5).
Bödker-Höst-Malmberg, Lärobok i franska (6).
Vietor, Französische Lanttafel.*

Historia: Grimberg, Sveriges, Norges och Danmarks historia för realskolan (1—6).
M. Höjer, Öfversikt av Sveriges nyaste historia jämte grundlinierna till stats

kunskap (6).
Pallin-Boethius, Lärobok i allmän historia för realskolan (3 — 5).
Estländer, Allmänna historien i berättelser (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).*
Schram & Svederus, Geografisk läsning (5).*
Ekedahl, Läsebok i allmän geografi (4 — 6)*
Svensén, Jorden och människan (4 — 5).*
H. H. von Schwerin, De stora upptäckternas tidevarv (4 — 5).*
Roths m. fl. kartböcker (1—6).

Matematik: Möller, Larsson, Lundahl, Lärobok i räkning för realskolan (1—2).
Berg, Räknelära för de allm. läroverken (3 — 6).
Meyer och Hedström, Exempel till ekvalionsläran (4 — 5).
Haglund, Samling av exempel och problem (6).
Laurin, Lärobok i Geometri för realskolan (4 — 6).

Biologi: Almquist—Lagerstedt, Lärobok i naturkunnighet (5 — 6).
„ „ „ i zoologi (1—4).
„ „ „ i botanik (4).

Knut Bohlin, Lärobok i biologi d. II Botanik (2 — 3).
„ Växternas livsföreteelser och levnadsförhållanden (6).

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

Första klassen.
Kristendom. 3 t. Berättelser ur gamla testamentet med ledning av Norlén och Lund

grens Bibliska historia. Första trosartikeln och tio Guds bud i samband med 
bibel och katekes. Bibelläsning. Följande psalmer utantill: 210: s—u; 53; 55; 
215:i-2; 268; 239; 76; 94; 83:5—g; 102. Frigell.

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.

Frigell.
Tyska. 6 t. Första häftet av Olsson, Lärobok i tyska språket, samt Hjort-Lindhagen, 

Praktisk lärobok i tyska språket, omkr. 14 sidor; muntliga och skriftliga till- 
lämpningsövningar samt talövningar. Frigell.

Historia. 2 t. Nordens historia till 1319. Perman.
Geografi. 2 t. Världsdelar och världshav efter jordgloben jämte korta upplysningar om

jordens form och rörelse. Skandinaviska halvön. Frigell.
Matematik. 4 t. De fyra räknesätten med hela tal och av decimalbråk addition och subtraktion 

samt multiplikation och division påbörjade. Metersystemets längdenheter och av 
rymdmått litern samt dessutom vikt. Huvudräkning. Frigell.

Biologi. 2. t. Människokroppen och det enklaste av hälsoläran; undersökning av några 
levande växter med tydliga blomdelar. Frigell

Andra Klassen A.
Kristendom. 3 t. Berättelser ur nya testamentet med ledning av Norlén och Lundgrens 

Bibliska historia. Hndra trosartikeln och Herrens bön efter bibel och katekes. 
Bibelläsning. Följande psalmer: 53, 55, 66, 89, 94, 106. Pennan.

Modersmålet. 5 t. Läsning av Nils Holgersson II, Lindvalls läsebok II och Svensk vers, 
framsägnfng av sagor och dikter; formlära och satsdelar, avskrivnings- och rätt
skrivningsövningar samt några kortare uppsatser. Pertnan.

Tyska. 6 t. Olssons Lärobok, häft. I, repeterad. Hjort-Lindhagens Lärobok st. 15 — 50. 
Formlärans huvuddrag efter Hjorts grammatik. Tillämpningsövningar, delvis ef
ter Bihanget. Rvskrivning. Muntlig reproduktion av lätta anekdoter upplästa 
av läraren samt andra hör- och talövningar. Segerström.

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

Geografi. 2 t. Ryssland, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Österrike-Ungern, Schweiz 
och Frankrike. Fägersten.

Matematik. 5 t. Läran om decimalbråk avslutad och repeterad; allmänna bråk; metersy
stemet; huvudräkning. v. Garrelts.

Biologi. 2 t. Växternas huvuddelar inlärda genom undersökning av levande växter och 
teckningar efter naturen; undervisning om levande växters insamling och prepa
rering; däggdjuren. Exkursioner. v. Garrelts.



Ändra klassen B.
Kristendom = kl. 2R ..................................................................................... .. Pennan.
Modersmålet = ,, ,, ......................................................................................... Gavellus.
Tyska = „ „ ......................................................................................... „
Historia = „ „ ......................................................................................... „
Geografi = „ „   Fägersten,
Matematik = „ ,, ......................................................................................... Gavelius.
Biologi = ,, „ ......................................................................................... Frigeil

Tredje klassen A.

Kristendom. 3 t. Katekes: tredje trosartikeln samt instiftelseorden till dopet och nattvar
den. Biblisk historia, repetition. Bibelläsning: Matteus’ evangeliet kap. 8 — 22. 
Psalmer: 52, 68, 77, 104, 118, 134, 138. Ahlberg.

Modersmålet. 6. t. Läsning, jämte muntliga reproduktionsövningar, av Heidenstams Sven
skarna och deras hövdingar, Hedda Andersson, Från bokhyllan V, Rydbergs 
Lille Vigg och Pojkarne samt lämpliga stycken i Schtick och Lundahls läsebok 
samt Lindvall, Läsebok för realskolan III. Framsägning av inlärda stycken i 
bunden form. Sagoberättande. Form- och satslära efter Sundén. Några smärre 
uppsatser efter grundlig preparation. Rättstavnings- och interpunktionsövningar. 

Seth.
Tyska. 6 t. Hjort-Lindhagens lärobok avslutad. Rodhes läsebok omkring 30 sidor. 

Formläran efter Hjort. Syntax, särskilt kasusläran, med ledning av den lästa 
texten. Muntliga och skriftliga tillämpningsövningar. Tal- och hörövningar.

Seth.
Historia. 3 t. Fäderneslandets historia under tiden 1611 —1718 jämte huvuddragen av 

Norges och Danmarks historia under samma tid. Allmänna historien: Gamla 
tiders historia. Seth.

Geografi. 2 t. Europas fysiska och politiska geografi avslutad och repeterad. Geografisk 
läsning. Ahlberg.

Matematik. 5 t. Repetition av decimalbråk och allmänna bråk. Reduktion av sorter. 
De första grunderna av procent- och ränteräkning. Enkel regula de tri. Inlä
randet av de geometriska grundbegreppen genom praktiska övningar. Huvud
räkning. Garrelts.

Biologi. 2 t. Växternas byggnad, inlärd genom undersökning av levande växter samt 
teckningar. Någon övning i växtbestämning efter flora. De femton första klas
serna av sexualsystemet. Fåglar, kräldjur, groddjur och fiskar. Exkursioner. 

v. Garrelts.

Tredje klassen B.
Kristendom 
Modersmålet 
Tyska 
Historia 
Geografi 
Matematik 
Biologi

kl. 3 A Ahlberg.
Larsson.

Gavelius.
Ahlberg. 
Gavelius. 
Frigell.
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Fjärde Klassen.
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: 51, 67, 69, 76, 106, 175, 149. Ahlberg.

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 Schiick och Lun
dahls läsebok. Framsägning av inlärda dikter. Välläsningens viktigaste grundar; 
notiser ur versläran. Form- och satslära i förening med satsanalys. Rättskriv
nings- och interpunktionsövningar. Tolv uppsatser, dels i hemmet, dels på läro- 
rummet. Seth.

Tyska. 4 t. Rodhe, st. 45 — 99. Raab, Reproduktionsövningar, ung. 30 sid. Realia. 
Formläran repeterad. Tillämpningsövningar efter Bihanget och Kort övningsbok. 
Syntax: huvudsakligen kasus, infinitiv och konjunktiv i exempel ur texten. Tal
övningar. Tolv skriftliga övningar, oftast reproduktioner. Fägersten.

Engelska. 5 t. Elfstrands elementarbok st. 1—45. Formlärans huvuddrag med tillämp
ningar efter Elfstrands Metodiska övningar. Skrivövningar. Muntliga reproduk
tionsövningar. Hör- och talövningar. Perman.

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. Seth.

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

Matematik. 5 t. Fortsättning av procent- och ränteräkning. Regula de tri. Yt- och rymd
beräkningar. Enklare ekvationslösning och algebra i anslutning därtill. Linjer, 
vinklar, paralella linjer, trianglar och cirklar efter Laurins geometri. En del 
praktiska övningar. v. Garrelts.

Biologi. 1 t. Typer för och kortfattad översikt av de ryggradslösa djuren. Typer för 
Sveriges viktigare fanerogama växtfamiljer. Övning i växtbestämning efter flora. 
Sexualsystemet Växtinsamling. Exkursioner. v. Garrelts.

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

Femte Klassen A.
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: 51, 69, 86, 88, 104, 154.

Modersmålet. 3 t. Läsning i förening med muntliga referat, ofta efter förberedelse i hem
met, av Mjöbergs läsebok fr. o. m. Strindberg och Tegnérs Fritiofs saga. Be
hövliga litteraturhistoriska notiser. Framsägning av inlärda dikter. Samman
fattande översikt av form- och satsläran efter Sundén samt i anslutning till 
Rebbe-Fischer. Rättskrivnings- och interpunktionsprov. Dispositionsövningar. 
Föredrag. Fägersten.

Tyska. 4 t. Raab, Reproduktionsövningar II, fr. o. m. sid. 40, Ernst, Asmus Sempers 
Jugendland, 30 sid. Formläran repeterad. Syntax i exempel ur texten samt 
efter läroboken. Tillämpningsövningar efter Kort övningsbok. Talövaingar. 
Tolv skriftliga övningar, omväxlande översättning och reproduktion. Fägersten.
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Engelska. 5 t. Elfstrands Läsebok, valda stycken, omkr. 30 sid. Jespersen-Rodhes Lä
sebok påbörjad, omkr. 30 sid. Formläran efter Elfstrand. Syntax i exempel 
ur texten samt i läroboken Verbläran (utom Hjälpverb.) Tillämpningsövningar. 
Realia. Hör- och talövningar. Skriftliga övningar. Segerström.

Franska (valfritt) 2 t. Hultenberg, Premier liore, första delen. Av formläran särskilt 
räkneord, artiklar, hjälpverb och regelbundna verb i indikativ. Hörövningar. 

Larsson.
Historia. 3 t. Fäderneslandets historia från 1809 till närvarande tid jämte delar av de 

skandinaviska grannländernas historia under samma tid. Repetition av svenska 
forntidens ocb medeltidens historia. Allmänna historien från år 1648 till när
varande tid. Läsning av Estländers och Löws läseböcker. Fägersten.

Geografi. 2 t. Amerikas och Australiens fysiska och politiska geografi läst och repeterad. 
Geografisk läsning. Fägersten.

Matematik. 4 t. Aritmetik och algebra: ekvationer av första graden jämte problem; ex
empel på procent- och ränteräkning, handelsrabatt, diskont-, bolags- och bland- 
ningsräkning, medelvärden; algebraiska reduktioner till den omfattning, som er
fordras 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. Genomgång av och 
förhör på elevernas herbarier. Repetition av djuren. Exkursioner, v. Qarrelts.

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 kemin. Det allmännaste 
av geologien. Envall.

Femte Klassen B.
Kristendom = kl. 5 A .......................................................................................... Ahlberg.
Modersmålet = „ „    Larsson.
Tyska = „ „ ......................................................................................... ,,
Engelska = „ „ ......................................................................................... .,
Franska = „ ,, .......... .............................................................................. „
Historia = „ „ ......................................................................................... Fägersten.
Geografi = „ „   Ahlberg.
Matematik =; „ „   Envall.
Biologi = „ „ ........................................ ................................................ v. Garrelts
Fysik = „ „    Envall.
Kemi = „ „   „

Sjätte Klassen.
Kristendom. 2 t. Bilder ur kyrkans historia. Allmänna underrättelser ur religionshisto

rien (muntligt.) Bibelläsning: Apostlagärningarna. Psalmer: 53, 69, 86, 93, 
105, 146, 147. Ahlberg.

Modersmålet. 3 t. Läsning av författare från och med sengustavianerna (Lenngren, Atter- 
bom, Geijer, Tegnér, Almqvist, Runeberg, Bremer, Blanche, Strandberg, De Geer, 
Rydberg, Snoilsky, Strindberg, Heidenstam.) Litteraturhistorisk översikt efter 
Mjöberg. Diktkonstens huvudarter. Verslärans grunddrag. Muntliga referat. 
Föredrag. Välläsnings- interpunktions- och dispositionsövningar. Repetition — 
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delvis 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. Asmus Semper fortsatt, 50 sid. Tillämpningsövningar, delvis i anslutning 
till Swennings övningsbok. Läsning å lärorummet av tysk handstil. Muntlig 
reproduktion av text, uppläst av läraren (anekdoter och längre berättelser.) 
Grammatiken repeterad, med tillämpning efter bl. a. Kort övningsbok. En 
skriftlig översättning eller reproduktion var tredje vecka. Talövningar.

Segerström.
Engelska. 4 t. Jespersen-Rodhe sid. 57 — 75, 90 — 111, 124—138. Muntlig reproduktion 

liksom i tyska. Formläran repeterad, det viktigaste av syntaxen. Tillämpnings
övningar. En skriftlig översökning eller reproduktion varannan vecka. Talöv
ningar. Segerström.

Franska (valfritt) 2 t. Läroboken 40 sid., delvis kursivt. Hörövningar. Grammatik: 
formlärans grövsta huvuddrag, särskilt hjälpverb och regelbundna verb i indika
tiv. Segerström.

Historia. 4 t. Huvuddragen av Sveriges nuvarande statsförfattning och förvaltning efter 
Höjer. Fäderneslandets historia: tiden 1521—1809 repeterad efter Grimberg; 
tiden efter 1809 efter Grimberg och 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, företrä
desvis Sveriges, geografi repeterad. Ahlberg.

Matematik. 5 t. Repetition av den föregående kursen. Ekvationssystem av första graden 
med problem; kvadratrötter och rena kvadratiska ekvationer med problem; sam
mansatt ränta. Geometriska övningssatser jämte planimetriska och sterometri- 
ska räkneexempel. En kurs i enkel bokföring. Envall.

Biologi. 2 t. Repetition av djur och växter. Genomgång och förhör av elevernas her
barier. Människokroppen. Hälsolära. Mikroberna, speciellt bakterierna. Väx
ternas levnadsförhållanden, livsföreteelser och inre byggnad. De förnämsta växt
samhällena. Exkursioner. v. Garrelts.

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 före
teelserna inom den organiska kemin. Envall.

5. Ombyte av läroböcker.

Vid höstterminens början infördes försöksvis: J. Mjöberg, Svensk läsebok för real- 
och flickskolors högre klasser i kl. 5 och 6; H. Hultenberg, Premier livre de lecture fran- 
Qaise i kl. 5 (och sedan kl. 6) i st. f. Bödtker-Höst-Malmberg, Lärobok i franska.

6. Välskrivning.

Klass

Klass

Klass

1 (tisdagar 8,55—9,40, torsdagar 1,50—2,35) har övats i bokstavsbildning, gruppe
ring och sammanbindning. Skrivkurs I—II.

2 71 (onsdagar 12,55—l,io, fredagar 1,50—2,35) har övat stor, medelstor och mindre 
stil. Skrivkurs II—III.

2 B (onsdagar 12—12,45, lördagar 12—12,45) lika med klass 2 A.
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Klass 3 A (torsdagar 8,35—9,10) har övat medelstor och mindre stil, 
och V.

Klass 3 B (torsdagar 8 — 8,45) lika med klass 3 A. Vid undervisningen 
quists skrivkurser och skrivböcker använts.

Skrivkurs III, IV 

har Filip Holm-

7. Teckning.

Klass I (onsdagar 1,50—2,3.5) Teckning i punkterad ritbok. Rät- och krokliniga figurer 
efter företeckning och diktamen vid tavlan. Enklare färgläggning. Teckning 
ur minnet.

Klass 2Ä (torsdagar 12,-,5—1,40) Teckning efter plansch, något konturteckning efter gips 
med kantskuggning. Teckning efter enklare föremål med färgläggning.

Klass 2 B (torsdagar 12—12,45) lika med klass 2 K.
Klass 3 A (tisdagar 1,59—2,35, fredagar 12,55—1,40) Teckning och färgläggning efter fristå

ende föremål i projektion samt teckning och färgläggning efter pressade växter. 
Teckning och skuggning efter gips.

Klass 3 B (tisdagar 12,5,— 1,«, lördagar 12,55—l,ro) lika med klass 3 A.
Klass 4 (måndagar 12—12,45, 12,55—1,40) Perspektivisk teckning efter klots i frontala 

och sneda ställningar. Perspektivisk teckning och färgläggning efter konst
industriella föremål, såsom urnor, vaser m. m.

Klass 5 A (tisdagar 12—12,45, lördagar 1,50—2,35) Perspektivisk teckning och skuggning 
efter klots samt perspektivisk teckning efter konstindustriella föremål. Färg
läggning.

Klass 5 B (tisdagar 12—12,45, lördagar 1,50—2,3.5) lika med klass 5 A.
Klass 6 Perspektivisk teckning och skuggning efter klots i frontala och sneda ställnin

gar samt perspektivisk teckning och färgläggning efter konstindustriella föremål 
såsom urnor, vaser, uppstoppade fåglar, frukter, grönsaker m. m. Mönsterrit
ning för textilarbeten.

Linearritning.
Klass 4 Förberedande övningar i ritinstrumentens behandling. Ytmönster, plana geo

metriska figurer.
Klass 5 A Fortsättning av föregående kurs. Projektionslärans grunder, ritning efter mo

dell, skalor m. m.
Klass 5 B lika med klass 5 A.
Klass 6 Projektionsläran. Användning av flere projektionsplan. Liniers och ytors verk

liga storlek. Ytors utbredning, ytors skärningar med varandra. Krokiritning.

Frivillig teckning.
(Onsdagar 4,3.—6) övningar för de olika klasserna i likhet med de obligatoriska tim

marna. Antalet deltagare i frivillig teckning har under vårterminen varit 36.

8. Sång och instrmnentalmnsik.

Lärjungarna hava varit indelade i 2 sångavdelningar, den första bestående av kl. 1 
och 2, den andra av de övriga klasserna.



12

Vardera avdelningen har erhållit undervisning 2 timmar i veckan.
Undervisningen har omfattat läran om tonbildning, noter, pauser, taktindelning, koral

sång, unison sång, en-, två- och trestämmiga sånger, tonträffning efter både not- och sol- 
fa-systemet. ”Unga röster” och Svenssons sångbok jämte ”Ny Normal-Sångbok för All
männa läroverken” samt ”Sångkurs för skolan” av Anna Bergström hava använts. 108 
lärjungar hava under vårterminen deltagit i sången.

Instrumentalmusik har under vårterminen övats 4 timmar i veckan. 16 elever hava 
under vårterminen erhållit undervisning i pianospelning och 1 i orgelspelning.

9. Gymnastik.

1. Lärjungarnas antal och fördelning.

I övningarna detogo vårterminen 1910 160 och höstterminen 1910 168 lärjungar, så
som förut delade på 3 avdelningar:

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

2. Övningarna hava ägt rum 4 gånger i veckan med tre kvarts timme varje gång, 
nämligen måndagar, onsdagar, torsdagar och lördagar med 1 avdelningen kl. 9,50—10,35, 
2 avdelningen kl. 11,0 — 11,50 f. m. och 3 avdelningen kl. 2,45—3,30 e. m.

Den i fjolårets redogörelse anmärkta olägenheten med för ringa golvutrymme och brist 
på tillräcklig redskap kvarstår, ävensom angående omklädningsrum.

Gymnastiken har ganska ofta omvexlat med såväl skid- och kälkbackåkning som le
kar i det fria.

Gn dag under vårterminen har ägnats åt tävlingar i skidlöpning — såväl back- som 
längdlöpning — i vilka tävlingar mer än hälften av skolans lärjungar deltogo, och till 
vilka stadens invånare synnerligen beredvilligt lämnat medel till pris.

Under lördagslektionerna har varit tillfälle berett åt gossarna att erhålla modererad 
dusch — skött av skolans vaktmästare — vilken duschning, sedan det första motståndet 
var övervunnet, omfattats med stor begärlighet.

Örnsköldsvik i april 1911.
KARL FACHT.
Gymnastiklärare.
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TABELLARISK UPPGIFT
å antalet lärjungar, som på grund av nedanstående orsaker icke deltagit i de 

ordnade kroppsövningarna eller hänvisats till särskild avdelning

till hemmet. Under rubriken “andra sjukdomar“ är upptagen en lärjunge lidande av tuberkulösa lymfom.

Kvinnligt handarbete.

Klass 1 (måndag och fredag 1,50—2,35). Rätstickning med två stickor: en grytlapp. 
Avig- och rätstickning med två stickor: en dammhandduk i rutor, med kant
maska. Dubbel patentstickning: lavoarunderlägg. Sömnad: övning med vik- 
ning, tråckling, fällning, stjälkstyng; en äggvärmare.

Klas 2 A och B (tisdag och fredag 11,05—11,50). Stickning med fem stickor: ett par strum
por, undertröja. Sömnad: fällning och märkning av näsdukar och handdukar.

Klass 3 A och B (tisdag och fredag 9,v,— 10,30)- Vidstickning av strumpor. Övning med 
hälsöm: näsduk, krage. Måltagning, mönsterritning, tillklippning och söm: ett 
par kalsonger.

Klass 4 (måndag och torsdag 2,40—3,25). Julklappsarbeten såsom väggbonad, duk, brick- 
duk, kudde, väst m. m. i stjälk-, platt-, klump- och hålsöm, schattérsöm, efter 
fritt val. Knyppling: prover på olika spetstyper, med hel-, halv- och vävslag, 
spindlar. Lappning: övningslapp samt tillämpning på trasiga plagg. Stoppning: 
inövning av olika slag såsom berlinerstopp, tillämpad på trasiga strumpor, mask
stopp och lärftstopp.

Klass 5 och 6 (onsdag och lördag 2,40—3,?&). Julklappsarbeten såsom bonad, kudde, duk, 
nåldyna m. m. i schattérsöm, hålsöm, stjälk-, platt- och klumpsöm, efter fritt 
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val. Knyppling: prover på olika spetstyper, spetsar med hel-, halv- och väv
slag, laninlägg, spindlar och mandlar. Spetsar till förkläde, krage, klänning. 
Sömnad: tillklippning och söm av nattlinne, kamkofta eller klänning.

I undervisningen deltogo under höstterminen: i 1 kl. 18, i 2 kl. 21, i 3 kl. 18, i 4 
13, i 5 kl. 11 och i 6 kl. 7 flickor.

Slöjd.

Undervisningen i träslöjd har under höstterminen meddelats åt 46 och under vårter
minen åt 46 elever, 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 utom modellserien.

b. Lärarna.
10. Tjänsteåligganden under höstterminen.

Rektor O. J. Perman, F. K. har undervisat
i kristendom kl. 2 A och B......................................................................
i modersmålet kl. 2 A................................................................................
i engelska kl. 4.............................................................................................
i historia kl. 1 .............................................................................................

förrättat morgonbönen varannan vecka.
Adjunkt *9. Segerström, F. K. har undervisat

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

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

6 t.
5 „
5 „
2 „ 18 t.

3 t.
9 „
9 „
2 „ 23 t

Adjunkt Gust. A. Ahlberg, F. och S. M. K. har undervisat
i kristendom kl. 3 A och B (6 t.), kl. 4 — 6 (8 t.)............................. 14 t.
i historia kl. 6 ............................................................................................. 4 „
i geografi kl. 3 A och B (4 t.), kl. 5 B och 6 (4 t.) .................... 8 „ = 26 t.

förrättat morgonbön varannan vecka;
klassföreståndare i kl. 5 B.

Adjunkt Karl D. Fägersten, F. K. har undervisat
i modersmålet kl. 5 A................................................................................
i tyska kl. 4 (4 t.) och 5 A (4 t.) ......................................................
i historia kl. 2 A (3 t.), 5 A och B (6 t.) .........................................
i geografi kl. 2 A och B (4 t), kl. 5 A (2 t.).....................................

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

3 t.
8 „
9 „
6 „

5 A;
26 t.

Extra lärare E. G. Envall, F. K. har undervisat 
i geografi kl. 4............................................................................... 2 t.
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i matematik kl. 5 A och B (8 t.), kl. 6 (5 t-)...................................... 13 t.
i fysik kl. 4 (2 t.), kl. 5 A och B (2 t.), kl. 6 (2 t.)......................... 6 ,,
i kemi kl. 5 A och B (4 t.), kl. 6 (1 t.)............................................... 5 ., = 26 t.

klassföreståndare i kl. 4.
Extra lärare N. Gavelius, F. K. har undervisat

i modersmålet kl. 2 B................................................................................ 5 t.
i tyska kl. 2 B............................................................................................. 6 „
i historia kl. 2 B och 3 B........................................................................ 6 „
i matematik kl. 2 B och 3 B.................................................................... 10 „ = 27 t.

klassföreståndare i kl. 2 B.
Extra lärare P. A. N. Larsson, F. K. har undervisat

i modersmålet kl. 3 B (6 t.), kl. 5 B (3 t.)........................................... 9 t.
i tyska kl. 3 B (6 t.), kl. 5 B (4 t.)....................................................... 10 „
i engelska kl. 5 B .................................................................................... 5 „
i franska kl. 5 A. och B .......................................................................... 2 ,, = 26 t.

rättat svenska uppsatser och tyska skripta i kl. 5 B; 
klassföreståndare i kl. 3 B.

Första lärarinnan Elisabet Seth har undervisat
i modersmålet kl. 3 A (6 t.), kl. 4 (4 t.).............................................. 10 t.
i tyska kl. 3 A............................................................................................. 6 „
i historia kl. 3 A (3 t.), kl. 4 (3 t.)...................................................... 6 „ = 22 t.

rättat svenska uppsatser i kl. 4;
klassföreståndare i kl. 3 A.

Ämneslärarinnan Agda Frigell har undervisat
i kristendom, modersmålet, tyska, geografi och matematik kl. 1 .... 20 t.
i biologi kl. 1, kl. 2 B och 3 B .......................................................... 6 ,, = 26 t.

klassföreståndare i kl. 1.
Vik. ämneslärarinnan Gerda von Garrelts har undervisat

i matematik kl. 2 A, 3 A och 4 .......................................................... 15 t.
i biologi kl. 2 A och kl. 3 A (4 t.), kl. 4 (1 t.), kl. 5 A och B 

och kl. 6 (6 t.) ............................................................................. 11 ,, = 26 t.
granskat herbarier;
klassföreståndare i kl. 2 A.

Teckningslärarinnan Elisabeth Degerman har undervisat
i teckning kl. 1—6 .................................................................................... 15 t.
i välskrivning kl. 1 — 3................................................................................ 8 ,, = 23 t.

Gymnastikläraren kapten Karl Facht har undervisat
i gymnastik ................................................................................................. 12 t.

Musikläraren, direktör Otto Edberg har undervisat
i sång............................................................................................................. 4 t.
i musik .......................................................................................................... 4 „ = 8 t.

Fröken Elma Hedberg har undervisat
i kvinnligt handarbete ................................................................................ 10 t.

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

Skolläkaren, lasarettsläkaren Erik Lind har haft mottagning i skolan tisdagar kl. 2,35—3,35.
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11. Tjänstledighet har åtnjutits av: k.
ämneslärarinnan Siri Öhngren under hela läsåret för idkande av akademiska studier;
doktor Lind under oktober månad för utrikes resa;
fröken Seih den 13 — 21 januari för sjukdom;
kapten Facht den 16 november—3 december och 4 — 21 februari för militär tjänst

göring;
direktör Edberg 23 — 28 november och 20 — 31 mars för enskilda angelägenheter;
rektor Pennan den 21 februari—3 mars för sjukdom.

12. Vikarier och extra lärare:

Såsom extralärare under hela läsåret hava tjänstgjort: Fil. kandidaterna E. G. Envall, 
N. Gavelius och P- A. N. Larsson samt såsom vik. ämneslärarinna fröken Gerda von Gar
relts i st. f. fröken Siri Öhngren;

Doktor R. Malmgren i st. f. doktor Lind under oktober;
Kassör O. J. Qvarnström, fröknarna Seth och von Garrelts uppehöllo kapten Fachts 

gymnastiklärarebefattning den lö/n—3/ja;
Fröknarna Agda Frigell och Frida Åström såsom vikarier för fröken Seth den 13 j—2G/i;
under kapten Fachts tjänstledighet den 4/2—2l/2 uppehölls gymnastiklärarebefattningen 

av kassör Qvarnström och fröken Calise Strindberg-,

14. Den 1 maj var musiklärarebefattningen vid läroverket ledig.

under rektor Permans tjänstledighet den 2l/2—s/3 uppehölls rektorsbefattningen av ad
junkt Segerström och undervisningsskyldigheten av övriga lärare;

Organisten och kantorn J. Jonasson såsom vikarie för direktör Edberg den 20 — 31 
mars och från 1 april till terminens slut såsom vik. musiklärare å vakant plats.

13. Den 1 april avgick direktör Edberg från sin befattning som musiklärare vid sam- 
skolan. Under den korta tid, något över ett år, som direktör Edberg tjänstgjort vid läro
verket, har han visat sig vara en utmärkt skicklig lärare, och sången stod också under 
hans erfarna ledning på en mycket hög ståndpunkt. Då därtill kommer, att direktör Ed
berg ofta vid festliga tillfällen i skolan lät höra sin egen präktiga stämma, är det givetvis 
med stor saknad läroverket sett honom lämna sin plats. Ett tack för vad direktör Edberg 
här verkat och en tillönskan om trevnad i den nya verksamhetskretsen!
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c. Lärjungarna.

15. De närvarande lärjungarnas antal.

Anm. Under höstterminen 1 lärjunge i kl. 3 A och under värterminen 1 lärjunge i kl 5 A, 2 i kl. 4 och 
1 i kl 2 B frånvarande.

Klass
Höstterminen 1910. Vårterminen 1911.

Gossar Flickor cSumma Gossar Flickor Summa

1 16 18 34 15
1

18 ! 33
2 15 23 38 16 22 38
3 16 20 36 17 20 37
4 14 16 30 14 14 28
5 20 18 38 19 16 35
6 14 10 24 14 10 24

Summa 95 105 200 95 100 195

19. Antal i teckning, musik och gymnastik undervisade 
lärjungar höstterminen 1910.

1 slöjdundervisningen hava deltagit 40 lärjungar, 31 gossar och 15 flickor, fördelade på följande klasser: 1 
kl. 11 g., 5 fl; 2 kl. 7 g., 6 fl.; 3 kl. 7 g., 1 fl.; 4 kl 3 g„ 1 fl.; 5 kl. 2 g 2 fl.; G kl. 1 g. 1 kvinnligt 
handarbete hava alla flickor deltagit utom 1 i kl. 2, 2 i kl. 3, 4 i kl. 5 och 3 i kl. 6.

Klasser Närvarande 
lärjungar

Teckning Musik Gymnastik
Lärjungar

i obligatorisk 
teckning

som deltagit Lärjungar som undervisats i
Lärjungar som 

deltagit i 
gymnastik

Ii frivillig o. där- 
(jämte obligato- 
1 risk teckning

musikens teori 
och sång

instrumental
musik

1 34 34
' 4

34 1 29
2 38 38 42 32 3 33
3 36 36 7 27 7 31
4 30 29 4 15 28
5 38 20 3 12 3 28
6 24 7 1 " 4 3 19
Summa 200 164 1 31 124 17 168
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20. Uppgift om antalet ämnen, i vilka för varje dag hemläxor 
blivit föresatta, samt om den tid, som hemarbetena enligt lärjungarnas 

egna uppgifter i medeltal beräKnats Kräva.

Överläsningstid pr dag Tid för skrivning pr vecka

Gossar Flickor Gossar Flickor

6 1 å 4 1 t. 52 m. 1 t. 35 m. 2 t. 50 m. 3 t. 30 m.
5 A 3 ä 4 1 t. 40 m. 2 t. 30 m. 1 t. 20 m. 2 t.
5B 3 ä 4 1 t. 35 m. 1 t. 48 m. 50 m. 1 t.
4 2 ä 3 1 t. 56 m. 1 t. 57 m. 55 m. 1 t.
3 A 1 ä 3 It. 5 m. 1 t. 30 m.
3 B 1 ä 3 1 t. 11 m. 1 t. 24 m.
2 A 1 ä 3 1 t. 23 m. It. 4 m.
2 B 1 ä 3 40 m. 45 m.
1 0 ä 2 37 m. 50 m.

21. Uppgifter lämnade av skolans läkare, doktor Erik Lind.
a) Lärjungarnas kroppsbyggnad och allmänna hälsotillstånd samt antalet närsynta och döva.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12 13

Klass

A
ntal 

lärjungar

Medel-

Lidande av 
bleksot

O
fta besvärade 

av huvudvärk

O
fta besvärade 
av näsblod

Närsynthetsgrad Sum
m

a 
närsynta

Lidande av 
dövhet

ålder längd vikt under 
3 D.

3—6 
D.

över
6 D

~ 1 35 11,2 1,37 32 2 - 1 1 1 — 2 2
~ 2 33 12,2 1,42 34,s 4 — 1 — — 1 1
Si 3 38 13,1 1,48 41,7 4 5 — 6 1 — 7 1
i 4 47 14 1,55 43,7 9 1 — 4 3 — 7 —

5 5 27 15,4 1,54 47,9 2 2 1 2 2 — 4 —
>1 6 9 16,4 1 ,<!6 48,s — — 1 1 1 — 2 —

Summa 189 — — — 21 8 3 15 8 — 23 4

= ( 1 34 10,5 __ _ _ _ 1 2 — — 2 3
G 2 38 11 — — — 2 — 4 — — 4 —
a» ’Z 36 12,t — — 1 3 — 3 — — 3 —

El 4 30 13,4 — — 2 1 1 5 — — 5 2
£ 5 38 14,4 — — 1 1 — 1 2 — 3 —
d 6 24 15 — — 1 — 2 4 2 — 6 —

Summa 200 — — • - 5 7 4 19 4 — 23 5
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b) Antalet sjuka och sjukdomar bland lärjungarna.

Sjukdomar
Närv. 
lär- 

jungar

Sjuka 
perso

ner

Sjuk- 
doms- 

; fall

1 Sjuk
dagar

1

1
Döda Anmärkningar

Vårterminen 1910.
Skarlakansfeber .................... 
Influensa ................................. 
Difteri .....................................  
Huvudvärk ............................  
Inflammation i ögats bind- 

hinna ............................
Böld i hörselgången ...........  
Katarr i mellanörat...............  
Inflammation i mellanörat ... 
Organiskt hjärtfel ...............  
Nässjukdom............................  
Luftstrupskatarr .................... 
Lungsäcksinflammation .......  
Luftrörskatarr ........................  
Inflammation i mandlarna och 

svalget............................
Akut inflammation i magen 

och tarmarna ................
Gulsot .....................................
Njurinflammation ...................
Muskelinflammation................ 
Bulnad.....................................  
Yttre skador ........................

1
103

1
20

3
1
3
1
1
1
1
1
8

29

1
2
1
3
4
3

29 
480

10 
43

13
8
6

18
26

2
20
12 
54

120

2
9

22 
60
20

8

22 lärjungar hava under terminen 
insjuknat i olika sjukdomar, nämli
gen 5 i influensa och halsfluss, 3 i 
influensa och luftrörskatarr, 1 i in
fluensa och strupkatarr, 3 i influen
sa och huvudvärk, 1 i influensa, hu
vudvärk och akut inflammation i ma
gen och tarmarna, 1 i influensa och 
inflammation i ögats bindhinna, 1 i 
influensa och katarr i mellanörat, 1 
i influensa och inflammation i mel
lanörat, 1 i influensa och gulsot, 1 
i influensa och skarlakansfeber, 1 i 
influensa och bulnad, 1 i lungsäcks
inflammation och luftrörskatarr, 1 i 
halsfluss ocli blodförgiftning samt 1 
i halsfluss och vrickning.

i

Summa 189 156 188 962

c)

Höstterminen 1910.
Influensa .................................
Feber av obestämd art .......
Körteltuberkulos ....................
Bleksot....................................
Huvudvärk ............................
Hysteri.....................................
Ögonsjukdomar ....................
Öronsjukdomar ..................
Näspolyper .......... ................
Lungsäcksinflammation ....... 
Luftrörskatarr ........................  
Lunginflammation ...............  
Tandvärk ................................. 
Infl. i mandlarna o. svalget

19 
5
1
4 
7
1
2
1
1
1
4 
2
1

18

65
12
10
25
22
42
27

2
3

90
72
71

2
67

11 lärjungar hava under terminen 
insjuknat i olika sjukdomar, nämli
gen 1 i inflammation i mandlarna 
och svalget, influensa och njurin
flammation, 1 i ögonsjukdom, blind
tarmsinflammation och fingerskada, 
1 i huvudvärk och ögonsjukdom, 1 
i luftrörskatarr och influensa, 1 i 
akut inflammation i mage och tar
mar samt tandvärk, 1 i influensa o. 
huvudvärk, 1 i luftrörskatarr och fe
ber av obestämd art, 1 i näspolyper 
och feber av obestämd art samt 3 i 
akut inflammation i mage och tar
mar samt feber av obestämd art.

200 75 67 507
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Närv. Sjuka Sjuk-
Sjukdomar lär- per- doms- [

jungar soner fall !

Transport
Akut infl. i magen o. tarmarna 
Blindtarmsinflammation .......  
Gulsot .....................................  
Njurinflammation....................  
Underlivslidande ....................

200

Muskelinflammation................
Ledgångsreumatism...............  
Hudsjukdomar........................  
Bölder .....................................  
Yttre skada............................  
Förkylning ............................

67
12

4
4
1
2
1
1
2
6
4
5

Sjuk- i Döda 
dagar

507
39
82
61
21
33

5
4

22
21
11
14

Anmärkningar

Summa 200 1 75 } 109 813

23. Av de under läsåret inskrivna lärjungarna hava förut senast undervisats:
i folkskola ........................................................................................  39
i allm. läroverk .................................................................................... —
i enskilt „   2
endast i hemmet .................................................................................... —

Summa 41
Bland de å raden för folkskola upptagna lärjungarna hava 16 åtnjutit enskild undervis

ning såsom förberedelse för inträde i läroverket.

25. Under kalenderåret 1910 hava följande lärjungar avgått.

Vårterminen och därpå följande mellantermin:

Från kl. 1
Broling, A. Julius ........................  
Hedberg, J. Ejnar ........................

Från kl. 2:
Hedberg, Konrad, M.......................
Huss, K. Ivar ................................. 
Högendahl, Sonja U........................

Från kl. 3:
Christiansson, John A....................
Engelmark, Gerda M..................  ..
Lindahl, Anna V..............................
Schäder, Hedvig T. J......................
Öhman, Eva M.................................

till Sollefteå samskola.
„ Umeå h. allm. läroverk

till Umeå h. allm. läroverk 
„ Hernösands „ „
,, Sala samskola.

till hemmet.

»5 „
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Från kl. 4:
Johansson, J. Paul ........................ till Hernösands h. allm. läroverk.
Johansson, N. Folke .................... „ handelsyrket.
Tingvall, N. Olov ........................ ,, ,,
Andersson, Maria A......................... ,, hemmet.
Arnström, Gunhild M....................... „ Sollefteå Samskola.
Berglund, Anny M............................ „ enskilda studier.
Dau, I. Greta .................................. „ hemmet.
Holm, Göta L.................................... „ Umeå flickskola.
Löfgren, Nelly H............................... „ hemmet.

Från kl. 5:
Huss, Nils E...................................... till h. allm. läroverket å Södermalm.
Lindgren, Bruno .............................. ,, lantbruk.
Söderström, Torsten J...................... „ skrädderiyrket.
Andersson, Valborg, J...................... „ hemmet.
Holmberg, Gster M......................... „ „

Från kl. 6. 
Edlund, Annie O............................. till hemmet.

Från kl. 6 efter godkänd realskolexamen: 
Blomqvist, N. G. Ragnar ........... till handelsyrket.
Byström, John S.............................. ,, Hernösands h. allm. läroverk.
Danielsson, N. Gmil .................... „ postverket.
Larsson, A. Hjalmar .................... ,, handelsyrket.
Andersson, Signe M....................... „ hemmet.
Johansson, Göta M.......................... ,, telegrafverket.
Öhngren, Kate V............................. „ hemmet.

Höstterminen och därpå följande mellantermin.
Från kl. 5: 

Hansson, B. O. Hjalmar................ till hemmet. 
Ödmark, Elsa M.............................. „ „

26. Under sist förflutna kalenderår hava till lärjungarna utdelats såsom 
stipendier ..................................................................... kr. 27: —
premier ...................................................................................... „ 214: 60
understöd .................................................................................. ,, 9: 07

--------------- Kronor 250: 67

27. Uppgift angående antalet lärjungar befriade från terminsavgifter:

snart måste avbryta på grund

Befriade från avgifter till: 
endast biblioteks- och materielkassan............................................

,, byggnadsfonden...........................................................................

Höstterminen Vårterminen

68 67
båda ovannämnda kassor....................................................................... 34 35
ßj befriade från någondera avgiften .................................................. 97 93

Summa närvarande lärjungar 199 195
Anm. En lärjunge, som upptogs som närvarande i höstterminens katalog men 

av sjukdom, befriades från alla avgifter.
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Avgiften till ljus- och vedkassan, som höstterminen var 9 kr. och vårterminen är 8 
kr., har erlagts av samtliga lärjungar.

Terminsavgifter till Kommunen.
----------------------------------------------- - -- - " -------- - ------------

Höstterminen Vårterminen

Antal Summa
lärjungar avgifter kr

Antal i Summa 
lärjungar avgifter kr.

20 kr. avgift ...................................................................
10 „ „ ...................................................................

Befriade från avgift..........................................................
Summa

92 ' 1,840
39 1 390
68 _ —

199 1 2,230

86 i 1,720
42 420
67 ! —

195 2,140

D. Boksamlingar och undervisningsmateriel.
28. Lärorerksbiblioteket har tillökats med bl. a. följande arbeten:
Skänkta: Svensk författningssamling; Kungl. Överstyrelsens berättelse 1909—10; 

Lönnberg, Fauna och flora; Guristföreningens årsskrift 1910; Ny tidning för idrott; Nordiskt 
idrottsliv och Tidskrift i gymnastik; från förläggare och författare åtskilliga läro- och läse
böcker.

Inköpta: Svenska akademiens ordbok (forts.); Noreen, Vårt språk (forts.); Nordisk 
familjebok (forts.); E. Evers, Fosterjord; Bergstrand, I morgonväkten; Afzelius, Svensk-en
gelsk synonymbok; Die neueren Sprachen; Ped. tidskrift; Verdandi; Tidning för Sveriges lä
roverk; Folkbiblioteksbladet; Språk och stil; Historisk tidskrift; Svensk tidskrift; Ord och 
bild; åtskilliga sångböcker.

Lärjungebiblioteket har genom inköp tillökats med ett 40-tal arbeten i skönlitteratur, 
historia och naturvetenskap. Häradsskrivaren R. Augustin har som gåva överlämnat: Kip
ling: Havets hjältar, Kim och De tre musketörerna. Biblioteket har vårdats av adjunkt 
Segerström. Antalet boklån uppgår till omkring 2,000.

Undervisningsmaterielen har ökats med:
Genom inköp: Mjöberg, Svensk läsebok 6 ex.; Sveriges nationallitteratur 1 b.; Anna 

Sandström, Norrland; Swennings Översättningsövningar till Asmus Sempers Jugendland 10 
ex.; Baldamus, Karta över folkvandringen; Generalstabens karta över Örnsköldsvik med 
omnejd; Lehmann, Kulturhistoriska karaktärsbilder; 17 geografiska album över Tyskland; 1 
växtpress; 6 st. förstoringsglas; 2 st. knyppeldynor; 1 samling mynt.

Genom gåvor: 1 samling kräftdjur av postmästaren J. A. Strömberg; 1 d:o petrifikat 
av tryckerifaktor F. Enlund; 1 kattuggla och en sparvhök av doktor A. Nordin; 1 storlom 
av handlanden J. L. Sellberg; 1 fjälluggla av tandläkaren A. Cederlöw; 2 färglagda teck
ningar av fjärilar, spindel- och kräftdjur av Sten Perman; 1 d:o av insekternas mundelar 
av Bengt Carlberg; 1 samling växter av Siri Berglund; 1 tjädertupp av Estrid Olsson: 1 
vas av direktör Otto Edberg; 1 symaskin av grosshandl. Earl Kusoffsky; Paul Holmström 
har utfört och skänkt 1 större plansch för språkundervisningen och 1 elektrisk motor och 
Gustav Eriksson 1 skruvtving (för teckningsundervisningen;) Earl Öhngren och Torsten Sel
lin hava förfärdigat och skänkt 1 elektricitetsmaskin.

Till alla dem som ihågkommit läroverket med gåvor ber jag få framföra ett varmt tack.
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E. Läroverksbyggnaden och inredningsmaterielen.
29 . Under sommaren 1910 utfördes åtskilliga reparationsarbeten i läroverksbyggna

den, såsom omläggning av golv i 4 läsrum och rektorsrummet samt målning av väggar 
och tak i sistnämnda rum.

9 nya pulpeter, 5 bord och 2 skåp hava anskaffats.
I skolträdgården, som började anläggas våren 1910, arbetades under sommarens lopp 

under ledning av Fröken Ohngren och vaktmästaren. De lärjungar, som anmälde sig som 
frivilliga, erhöllo var sin bit att odla och sköta. Även om en del av dem tröttnade eller 
lämnade staden längre fram på sommaren, återstod en liten trogen skara, som på hösten 
fick se frukterna av sitt arbete och glädja sina hem med litet blommor och grönsaker. 
€n del av växterna användes vid undervisningen såsom åskådningsmateriel.

F. Ekonomiska förhållanden.
31. Uppgift om nedannämnda Kassors ställning Kalenderåret 1910.

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 
Bibi.- o. materielkassan 
Premie- o. fattigkassan 
Byggnadsfonden ........
Slöjdundervisn.- medel 

Stipendiefonden ........ 
Ingrid Frånbergs min

nesfond..................

2,210 97
33 04

230 41
2,7(12 28

182 50
710 88

205 79

3,865 38
1,594 44

335 28 
1,027 52

657 3:5
128 48

8 17

207 70
6,076 35
1,835 18

565 69
3,789 80

839 85
839 36

213 96

289 20 2,829 55
1,523 22

223 67
86 65

610 —
22 —

5 —

3,246 80
22 76

342 02
3,703 15

229 85
817 36

208 96

6,076 35
1,835 18

565 69
3,789 80

839 85
839 36

213 96
(1,335 87 7,616 62 207 70 14,160 19 289:20 5,300 09 8,570.90 14,160'19

Av direktör Edberg hava två aftonunderhållningar anordnats i skolan den 19 november och 18 mars. Den 
förra inbragte netto kr. 264: 41, varav 164:41 lades till premie- och fattigkassan och 100 kr. till stipendiefon
den, den senare inbragte 104 kr. 25 öre, som avsatts till inköpande av ett scioptikon.

Doktor E. Martinell har skänkt 10 kr. att vid årsavslutningen som premium tilldelas den lärjunge i första 
klassen, som visat sig skickligast i modersmålets rättskrivning, med företräde för medellös.

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

a) läroverksbiblioteket............................................................................. kr. 230: 07
b) lärjungebiblioteket ............................................................................. ,, 108: 54
c) den övriga undervisningsmaterielen ............................................... ,, 507: 28
d) inredningsmaterielen ......................................................................... „ 114:25
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g. Examina och terminsavslutning m. m.
33. Realskolexamen förrättades den 2 och 3 juni 1910 inför samskolans styrelse 

och av stadsfullmäktige utsedda vittnen: Kyrkoherden P. Palmquist, konsulerna P. J. Hed
berg och H. Öhngren samt provinsialläkaren A. Jernström. Därvid godkändes 7 av läro
verkets egna lärjungar och 3 privatister, Sven A. Wedholm, Ruth A. Andersson och Thyra 
Hamberg.

Den 6 september anställdes fyllnadsprövning i engelska med Göta M. Johansson.
Till innevarande års realskolexamen hava anmält sig alla lärjungar i kl. 6. I de 

skriftliga prövningarna, som försiggingo den 2, 4, 6 och 8 maj hava alla blivit godkända. 
Den muntliga examen kommer att äga rum den 31 maj.

34. Arsavslutningen är utsatt till torsdagen den 8 juni med förhör i läsämnena kl. 
10—12,30 samt uppvisning i sång och musik kl. 12,no—1, varefter flyttningar tillkännagivas, 
premier och stipendier utdelas samt ungdomen hemförlovas. I ritsalen framläggas prov 
på ungdomens färdighet i välskrivning, teckning, handarbete och slöjd.

Uppvisning i gymnastik äger rum onsdagen den 7 juni kl. 1 e. m.
35. Till övervarande av den förestående årsavslutningen får jag vördsamt inbjuda 

ledamöterna i skolans styrelse, lärjungarnas föräldrar och målsmän samt övriga för skolans 
verksamhet intresserade personer.

36. Nästa hösttermin börjar torsdagen den 24 augusti med allmänt upprop kl. 1 e. 
m. och slutar onsdagen den 20 december. Inträdes- och flyttningssökande skola anmäla 
sig å rektorsexpeditionen senast torsdagen den 22 augusti kl. 10 f. m., varefter prövning 
med dessa omedelbart vidtager.

Vårterminen 1912 är utsatt att börja den 13 januari och sluta den 7 juni.
Örnsköldsvik i maj 1911.

O. A. PERMAN.

Bii. a. Förslag till frivilliga feriearbeten.
KLASS 4.

Kristendom: N. Beskow, Om söndagens betydelse; V. Rudin, Ord till nattvardsungdom; 
N. Lövgren, Kyrkoreformationen i Sverige (1 kr.)

Modersmålet: Viktor Rydberg, Fribrytaren på Östersjön; Walter Scott, Ivanhoe (2,50); 
Selma Lagerlöf, Drottningarna i Kungahälla (1 kr.); Topelius, Fältskärns berät
telser (1,25 pr del); Jules Verne, Jorden runt på 80 dagar (1 kr.), Ingemann, 
Valdemar Seier och Erik Menveds barndom.

Tyska: Återstående stycken i Rodhes läsebok.
Engelska: Rippman, A first English Book, utg. av Afzelius (2 kr.)
Historia: Estländer, Allm. historien, Nya tiden (4,50); S. Boethius, Historisk läsning för 

skolan och hemmet.
Geografi: Kartritning över Skandinavien; Ekedahl, Läsebok i allm. geografi.
Biologi: Insamling av 50-60 växter. Iakttagelser över samt beskrivning och teckning

av en växt i några olika utvecklingsstadier. Giv akt på ett myrsamhälle och 
studera djurens levnadssätt och själsliv!
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KLÄSS 5.
Kristendom: Lundin, bilder ur kyrkans historia; N. Söderblom, Kristendomen och religionerna.
Modersmålet: Heidenstam, Svenskarna och deras hövdingar II (2 kr.); Runeberg, Älgskyt

tarna (40 öre) och Julkvällen (30 öre); Strindberg, Svenska öden och äventyr. 
Tyska: Fortsatt läsning av Äsmus Sempers Jugendland till Zweites Buch; Frenssen,

Peter Moors Fahrt (1,25).
Engelska: Jespersen-Rodhes Läsebok sidd. 79—89, 139—181.
Historia: Nordahl Rolfsen, Världshistoria 2:dra delen, nya tiden (3,50); Montelius, Livet 

i Sverige under hednatiden; Fryxell, Gustaf II Adolf.
Geografi'. R. Sandström, Norrland (2 kr.); K. Ahlenius, Kolumbus och upptäckandet av 

Ämerika (Heimdals folkskrifter); K. Hagman, Fysisk geografi (4,50).
Biologi: Insamling av 40—60 växter. Beskrivning av vegetationen inom något område 

av lärjungens vistelseort (ex. äng, mosse, ett mindre område av löv- eller barr
skog). Sveriges skogar av fil. kand. Nordwall (Heimdals folkskrifter).

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 historia; 

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 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.

Rörande inträdessökandes ålder är stadgat: 1. Ej må i allmänt läroverk som lärjun
ge intagas under höstterminen annan än den, som, då inträde sökes, redan uppnått eller 
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 stadgan
de för varje klass beräknade åldern ej må vara överskriden. Undantag från denna senare 
bestämmelse 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 anmo
dan 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.
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Bii. c. Uppgifter rörande lärjungarnas frånvaro från sko
lan och medelbetyg i läsämnena m. m. samt yttrande 

angående ungdomens fostran till sparsamhet.
Ovanstående uppgifter hava även under 1910 blivit insamlade för att belysa frågan 

om samundervisningens inflytande på flickorna.
Frånvaro från skolan på grund av sjukdom i medeltal timmar:

Innevarande vårtermin hava 4 flickor på grund av sjukdom varit frånvarande hela 
eller större delen av terminen.

klass 6 V. T................ ............. gossar 12,6 tim. flickor 19 tim.
„ 5 V. T................. ................. „ 3,4 „ H,7
„ 6 H. T................ 4,3 n „ 21,2 ii

„ 4 R V. T................. 18 „ 40 a

„ 5 R H. T............... 26,5 a „ 71 • i
„ 4 B V. T................ 34,2 a „ 22,2 a

„ 5 B H. T............... 9,3 a „ 32,7 ii

„ 3 AV. T................. ................. „ 19,5 a „ 15,s ii

„ 3 B V. T................. o 21,0 „ 51,8 n
„ 4 H. T................. a 8,6 „ 18,3 ! 

a

„ 2 V. T............... 17 „ 45,5 ii

„ 3 ÄH. T................ 18 „ 16 ii
„ 3 B H. T................. 21,3 „ 23,7 a

„ 1 V. T................ a 29 ,, 30,2 a

„ 2 A H. T................ ii 12 „ 7,3
„ 2 B H. T................ a 25,2 a „ 20,2
„ 1 H. T................. a 17,2 „ 9;1

Medeltalet av betygssumman i läsämnena:
klass 6 V. T...................... .................... gossar 14,4 flickor 12

„ 5 V. T........................ a 15,19 14,8h
„ 6 H. T........................ a 14,9 a 15,75
„ 4 A V. T...................... a 9,75 a 8,46
„ 5AH. T....................... a 14,6 a 14,6
„ 4 B V. T........................ 12,2 a 9,3,
„ 5 B H. T....................... 15,84 14,75
„ 3 A V. T....................... 8,6 9,J

„ 3 B V. T........................ 10,1 7,8
„ 4 H. T........................ 12,« 11,23
„ 2 V. T........................ a 8,1 8,5
„ 3 A H. T....................... 8,6 9,3
„ 3 B H. T........................ a 9 8
„ i v. T........................ 7,8 8,i
„ 2 A H. T........................ a 8,38 a 9,24
„ 2 B H. T........................ 7,8 9,5
„ 1 H. T...................... a 8,35 a 8

Rv uppgiften i mom. 20 om överläsningstid pr dag framgår, att flickorna i regel an
vända längre överläsningstid än gossarna.

Rättigheten att bli befriad från undervisningen i en del läsämnen begagha sig flickorna 
av i endast ringa mån. Under höstterminen bortvalde i kl. 5 en flicka engelska, en tyska 
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och en geometri. Under innevarande termin har ytterligare tyska blivit bortvald av två 
flickor. Från det kvinnliga handarbetet däremot äro befrielserna talrikare: under höstter
minen 3 i kl. 6, 4 i kl. 5 och 3 i de övriga klasserna. Under innevarande termin äro av 
10 flickor i kl. 6 fem befriade på grund av bristande tid.

Kollegiets yttrande till K. Överstyrelsen den 16 dec. 1910 angående 
ifrågasatta åtgärder för skolungdomens fostran till sparsamhet:

”Sparsamheten torde bäst främjas därigenom att läraren, då lämpligt tillfälle bjudes, 
framhåller vikten av att iakttaga sparsamhet och därvid anställer jämförelse med andra na
tioner, såsom danskar, fransmän och tyskar, som äro kända för arbetsamhet och sparsam
het, att kortare föredrag hållas om sparsamhet och sättet att placera besparingarna samt 
framför allt därigenom att det i skolan beredes tillfälle att göra insättningar å sparkassebok.

Vad flickorna särskilt angår, torde lusten för sparsamhet i hemmet uppmuntras och 
stärkas genom införande i skolan av huslig ekonomi med matlagning jämte klädsömnad i 
större utsträckning än vad nu är fallet. Då emellertid samskoleflickornas tid enligt den 
gällande undervisningsplanen är mer än tillräckligt upptagen, vore det önskligt, att för dem, 
som ville genomgå en kurs i huslig ekonomi m. m., inrättades en särskild klass antingen 
vid sidan av någon av de nuvarande eller ock efter realskolexamens avläggande”.

De åtgärder som här i detta syfte blivit vidtagna, bestå huvudsakligen däri att vid 
lämpliga tillfällen under lektionerna betydelsen av sparsamhet blivit framhållen och lärjun
garna blivit uppmanade att av sina besparingar sätta in på banken så mycket som möjligt. 
För att underlätta insättningarna har i skolan öppnats ett ”avdelningskontor” av Örnskölds
viks sparbank, vars styrelse visat sig särdeles intresserad för företaget. ”Kontoret”, som 
tills vidare skötes av rektor, har hållits öppet två halvtimmar i veckan och mottagit insätt
ningar av minst 25 öre. Sedan varje insättare från Sparbanken fått sin motbok, förvaras 
denna under terminen i skolan. Beloppen införas sedan omedelbart i resp, böcker och 
pengarna överlämnas jämte specifik förteckning till banken antingen samma dag eller någon 
av de följande mottagningsdagarna. Tyvärr har tillströmningen av insättare ej varit så stor, 
som man kunde haft skäl att vänta. Från den -8/s—l2/5 förekommo 21 insättningar å in
alles 22 kr. 25 öre. Det torde här böra påpekas, att det ej är storleken av det insatta 
beloppet, som är huvudsaken, utan det viktigaste är, att något blir sparat och insatt, d. v. 
s. att ungdomen vänjer sig att ej förslösa alla sina slantar på godsaker eller på sådana 
nöjen som biografförevisningar, vilka ofta äro av tvivelaktig eller rent av skadlig beskaffen
het. Det vore därför synnerligen välbetänkt, om föräldrarna ville understödja skolan i dess 
strävan att förmå barnen att sätta in sina egna små besparingar på sin egen sparbanksbok

O. R. PERMAN.
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Bn. D. Ordning
vid

Årsavslutningen i Samskolan i Örnsköldsvik 
den 8 juni 1911.

Klass kl. 10—10,30 kl. 10,4o—11 ,:o kl. 11,20—11,50 kl. 12—1,30

1 Kristendom
Frigell

Matematik 
Frigell

Modersmålet
Frigell

Tyska 
Frigell

2 Ä Matematik
v. Qarrelts

Historia
Fägersten

Tyska
Segerström

Biologi
v. Garrelts

2B Kristendom
Per man

Tyska
Gavelius

Historia
Gavelius

Geografi
Fägersten

3 Ä Historia
Seth

Tyska
Seth

Kristendom
Ahlberg

... _ .
Geografi 
Ahlberg

3B Matematik
Gavelius

Modersmålet
Larsson

Tyska
Larsson

Historia
Gavelius

4 Geografi
Envall

Engelska 
Perman

Matematik
v. Garrelts

Historia
Seth

5Ä Historia
Fägersten

Biologi 
v. Garrelts

Tyska
Fägersten

Engelska
Segerström 1

5 B Kristendom
Ahlberg

Matematik
Envall

Kemi
Envall

Tyska
Larsson

Morgonbön kl. 9,50. Samling i bönsalen kl. 12,30 där uppvisning i sång och musik 
samt avslutning äger rum.


