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REDOGÖRELSE
FÖRSTATENS SAMSKOLA I ÖRNSKÖLDSVIK

LÄSÅRET 1911—1912.



Inspektion.
Den 30 och 31 augusti inspekterades läroverket av läroverksrådet m. m. .1. Nordfelt.

> Samskolans styrelse.
Borgmästaren R. V. O. O. Åkerblom, ordförande; f. kronofogden R. V. O. J. O. Do- 

nieij, vice ordf.; bankdirektör E. Markström; rektor O. A. Pennan; första lärarinnan Elisa
bet Seth.

a. Undervisningen.
1. Höstterminen började den 24 augusti och slutade den 20 december. Inträdes- och 

flyttningsprövningarna försiggingo den 22 och 23 augusti. Den egentliga undervisningen 
började den 25 augusti och fortgick t. o. m. den 19 december.

Vårterminen, som tog sin början den 13 januari, kommer att avslutas den 7 juni. Un
dervisningen började den 15 januari och skall fortgå t. o. m. den 4 juni.

Allmänt lov har givits vid följande tillfällen: den 19 sept. 3 t. (gemensam utfärd); den 
20 och 21 oktober (rengöring av skollokalen); den 27 nov. 3 t. (skridskolov); den 1 febr. 
2 t. (yrväder); den 20 febr, (fettisdagslov); den 9 mars 3 t. (skidtävlingar bland skolung
domen); den 13 april 1 t. (Gymnastikläraren kapten Fachts begravning) samt den 1 maj.

Den 6 november samlades lärare, ungdom och en del målsmän den sista lästimmen 
för att fira Gustaf-Adolfs-minnet, varvid förekom föredrag av adj. Fägersten, sång, musik 
och uppläsning.

En dag av pingstlovet har blivit lagd till påsklovet.
De föreskrivna månadsloven i fjärde, femte och sjätte klasserna hava till största delen 

använts till skrivning på lärorummet.
Vid mitten av höstterminen anordnades i likhet med föregående år ett s. k. föräldra

möte, varvid föräldrar och målsmän fingo tillfälle att rådgöra med lärare och lärarinnor 
om barnens skolarbete.

2. Gemensam bön med sång och bibelläsning har förrättats varje läsdag kl. 7,43—8 
under ledning turvis varannan vecka av rektor och adj. Ahlberg. Undervisningen i läsäm- 
nena har sedan pågått kl. 8-9, w och 11,no—2,23 för alla klasser utom kl. 1, som treda-, 
gar slutat kl. l,so, och kl. 2, som en dag slutat kl. l,so. I franska har kl. 6 undervisats 
torsdag kl. 12,-15—1,3) och lördag kl. 11,50—12,35 samt kl. 5 tisdag och fredag kl. 9,45— 
10,30.

Välskrivnings- och teckningslektionerna ha varit förlagda till den vanliga lästiden. 
Sång har övats måndagar kl. l,u—3,<5, onsdagar kl. 4,s.)—5,is och torsdagar kl. 2,30— 
3,15 samt musik tisdagar kl. 2,so—3,so, onsdagar kl. 5,ta—6,15 och fredagar 4,so-6, o. 
Gymnastikövningarna ha försiggått dagligen kl. 9,so—10,35 och 2, <5—3,?o. Kvinnligt hand
arbete har övats tisdagar, onsdagar, fredagar kl. 9,45—10,so och 2,so—3,ts samt lördagar 
kl. 9,15—10,30 och 1,40—3,15. I frivillig teckning har undervisning meddelats torsdagar 
kl. 4,30—6. Undervisning i slöjd har lämnats fredagar kl. 3,so—7 och lördagar kl. 4 —5,43.

För kyrkobesöken hava lärjungarna varit delade i två avdelningar, som bevistat guds
tjänsten i stadens kyrka var tredje söndag.

Konfirmationsundervisning meddelades förliden sommar av kyrkoherde Palmquist åt 9 
lärjungar.
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3. 7Äntal lärotimmar i veckan för läsämnena under höstterminen 191
i kl. 1 med 

„ 2 A „
30
19

lärjungar .......................
H

.......................... 24
.......................... 26

tr
n

„ 2 B „ 18 H ........................ 26 n
„ 3 A „ 19 .......................... 27
„ 3 B „ 18 ........................ 27 n

4 „ 36 ........................ 28
„ 5 29

}J
n ....................... ........................ 30 n

„ 6 21 ,5 ....................... ........................ 30 n
Summa 190 lärjungar 218 timinar

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).
Gummerus-Rosenquist-Johansson, Kyrkohistoria (6).*
Lundin, Bilder ur kyrkans historia (6).*
Nylund, Allmän religionshistoria (6)*
Ahlberg, Religionshistorisk översikt (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 — 4).
Runeberg, Fänrik Ståls sägner (4, 6).
Bergman, Läsebok i nyare sv. litt. II (4).
Mjöberg, Svensk läsebok (5, 6).
Tegnér, Fritiofs saga (5—6).
Schück-Lundahl, Läsebok (4)*

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

„ „ , Bihang till d:o (1—4).
Hjort, Tysk grammatik (2 — 6).

„ , Kort övningsbok (5, 6).
Rodhe-Abshagen, Übungsbuch für deutsche Handschriften (6).*
Rödhe, Tysk läsebok (3—4).
Raab, Reproduktionsövningar II (4—5).
Otto Ernst, Asmus Sempers Jugendland (5 — 6).
Swenning, Översättningsövningar till d:o (5—6).

* Behöver ej anskaffas av lärjungarna.



Ett tjugutal album vyer från olika delar av Tyskland. Globus Verlag.*
Vietor, Deutsche Lauttaufei.*

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

Jespersen-Rodhe, Engelsk läsebok (6).
Uhrström, Little Willie’s Stories (5—6).*
Hall, Day’s before History (6).*
Zetterström, Översättningsövningar till engelska (6).
A-B-C-Guide of London.*
350 Views of London.*
Vietor, Englische Lauttafel.

Franska: Hultenberg, Premier Livre de Lecture (5 — 6).
Ling, Fransk språklära I Uttals- och formlära (5 — 6).
Vietor, Französiche Lauttafel.*

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

kunskap (6).
Pallin-Boethius, Lärobok i allmän historia för realskolan (3 — 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).

Geograf i: Carlson, Skolgeografi (1—5).
Carlson-Fagerlund, Skolgeografi II (6).
Fehr, Geografisk läsning (2—6).*
Schram och Svederus, Geografisk läsning (5).*
Ekedahl, Läsebok i allmän geografi (4 -6).*
Svensén, Jorden och människan (4—5).*
Fagerlund och Falk, Geografisk läsebok (1—2), (4-5).*
Gardell, Folkskildringar I —II (1—6)*
Anna Sandström, Natur och arbetsliv i svenska bygder I —II (1—6).*
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 — 3).
Berg, Räknelära för de allm. läroverken (4).
Meyer och Hedström, Exempel till ekvationsläran [4 — 5).
Haglund, Samling av exempel och problem (6).
Laurin, Lärobok i geometri för realskolan (4 —6).

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

Knut Bohlin, Lärobok i biologi d. II Botanik (2—4).
„ „ , Växternas livsföreteelser och levnadsförhållanden (6).

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

Första kiassén.

Kristendom. 3 t. Berättelser ur gamla testamentet med ledning av Norlén och Lundgrens 
Bibliska historia. Första trosartikeln och tio Guds bud i samband med bibel 
och katekes. Bibelläsning. Följande psalmer utantill: 28, 35, 52, 55, 76, 94, 
102,201:1. Frigeil.

Modersmålet. 5 t. Läsning i förening med muntliga reproduktionsövningar av Lindvalls 
läsebok, Lagerlöfs Nils Holgersson I samt Gopelius, Läsning för barn; framsäg- 
ning av inlärda stycken i bunden form; sagoberättande; övningar i urskiljande 
av satsdelar och ordklasser; rättskrivningsövningar, förnämligast på å-, ä-, j-, 
k-, t- och sj-ljuden, samt skriftliga reproduktionsövningar. Seth.

Gyska; 6 t. Första häftet av Olsson, Lärobok i tyska språket, samt Hjorth-Lindhagen,
Praktisk lärobok i tySka språket, omkr. 14 sidor; muntliga och skriftliga till-
iämpningsövningar samt talövningar. Seth.

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

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

traktion samt multiplikation och division påbörjade. Metersystemets längdenhe
ter, av rymdmått litern samt dessutom vikt. Huvudräkning. Wikström.

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

Andra klassen A och B.

Kristendom. 3 t. Berättelser ur nya testamentet med ledning av Norlén och Lundgrens 
Bibliska historia. Andra trosartikeln och Herrens bön efter bibel och katekes. 
Bibelläsning. Följande psalmer i kl. A: 35: i—3, 52, 65: —2, 66, 77, 89, 
103, 106, 1 13, 204, 260; i kl. B: 52, 66, 69, 89, 106, 260, 421. Frigeil. Perman.

Modersmålet. 5 t. Läsning av Nils Holgersson II, Lindvalls läsebok II, Hedda Anders
son, Från bokhyllan V och Svensk vers; framsägning av sagor och dikter; form
lära och satsdelar; avskrivnings- och rättskrivningsövningar samt några kortare 
uppsatser. Frigeil. Stenberg.

Tyska. 6 t. Olssons lärobok, häft. I, repeterad. Hjorth-Lindhagens Lärobok st. 15—52. 
Formlärans huvuddrag efter Hjorths grammatik. Tillämpningsövningar, delvis 
efter Bihanget. Avskrivning. Muntlig reproduktion av lätta anekdoter, upplästa 
av läraren, samt andra hör- och talövningar. Frigeil. Stenberg.

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

Geografi. 2 t. Finland, Ryssland, Danmark, Nederländerna, Belgien, Gyskland, Schweiz, 
Österrike-Ungern och Frankrike. Perman. Qavelius.

Matematik. 5 t. Läran om decimalbråk avslutad och repeterad; allmänna bråk; meter
systemet; huvudräkning. Frigell. v. Garrelts.

Biologi. 2 t. Växternas huvuddelar inlärda genom undersökning av levande växter och 
teckningar efter naturen; undervisning om levande växters insamling och pre
parering; däggdjuren. Exkursioner. Frigell. v. Garrelts.
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Tredje Klassen A och B.

Kristendom. 3 t. Katekes: tredje trosartikeln samt instiftelseorden till dopet och nattvar
den. Biblisk historia, repetition. Bibelläsning: Matteus’ evangeliet kap. 5 — 20. 
Psalmer: 51, 56, 76, 102, 131, 135, 268. Ahlberg.

Modersmålet. 6 t. Läsning jämte muntliga reproduktionsövningar av Heidenstams Sven
skarna och deras hövdingar, Hedda Andersson, Från bokhyllan V samt Lind
vall, Läsebok för realskolan III. Läsning och framsägning av stycken i bunden 
form. Sagoberättande. Form- och satslära efter Sundén. Några smärre upp
satser efter preparation. Rättstavnings- och interpunktionsövningar.

Fägersten. Gavelius.
Tyska. 6 t. Hjort-Lindhagens lärobok avslutad. Rodhes läsebok omkring 40 sidor. Form

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

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

Norges och Danmarks historia under samma tid. Allmänna historien: Gamla 
tidens historia. Ahlberg. Gavelius.

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

Matematik. 5 t. Repetition av decimalbråk och allmänna bråk. Reduktion av sorter. De 
första grunderna av procent- och ränteräkning. Enkel regula de tri. Inläran
det av de geometriska grundbegreppen genom praktiska övningar. Huvudräk
ning. v. Garrelts.

Biologi. 2 t. Växternas byggnad, inlärd genom undersökning av levande växter samt 
teckningar. Någon övning i växtbestämning efter flora. Sexualsystemet. Växt- 
insamling. Fåglar, kräldjur, groddjur och fiskar. Exkursioner. v. Garrelts.

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: 50; 59; 69; 76; 88; 94; 96; 105; 138; 144. Ahlberg.

Modersmålet. 4 t. Läsning jämte muntliga reproduktionsövningar och kortare referat, ofta 
efter förberedelser i hemmet, av Bergmans läsebok i nyare svensk litteratur II, 
Fänrik Ståls sägner, Heidenstam, Svenskarna och deras hövdingar samt Schlick 
och Lundahls läsebok. Framsägning av inlärda dikter. Välläsningens viktigaste 
grunder; notiser ur versläran. Form- och satsläran i förening med satsanalys. 
Rättskrivnings- och interpunktionsövningar. Tolv uppsatser, dels i hemmet, 
dels på lärorummet. Seth.

Tyska. 4 t. Rodhe st. 36 — 80. Formläran repeterad. Tillämpningsövningar efter Bihan- 
get. Syntax: huvudsakligen kasus, infinitiv och konjunktiv i exempel ur texten. 
Tyska översättningsövningar enligt Bokelund och Rodhe. Talövningar. 13 skrift
liga övningar, oftast översättningar. Gavelius.

Engelska. 5 t. Elfstrands elementarbok st. 1—45. Muntliga och skriftliga tillämpningar 
efter Elfstrands Metodiska övningar: Hör- och talövningar. Stenberg.

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.
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Geografi. 2 t. Asiens och Afrikas fysiska och politiska geografi läst och repeterad. Geo
grafisk läsning. Ahlberg.

Matematik. 5 t. Regula de tri samt procent- och ränteräkning. Enklare ekvationer av 
första graden med en obekant samt algebraiska reduktioner i anslutning därtill. 
Räta linjer, vinklar, trianglar; läran om parallelogrammer påbörjad. Mätnings- 
och konstruktionsövningar. Wikström.

Biologi. 1 t. Typer för och kortfattad översikt av de ryggradslösa djuren. Typer för 
Sveriges viktigare fanerogama växtfamiljer. Övning i växtbestämning efter flora. 
Sexualsystemet. Genomgång och förhör av elevernas herbarier. Växtinsamling. 
Exkursioner. Oarrelts.

Fysik. 2 t. Allmän fysik och värmelära jämte experiment. Wikström

Femte klassen.

Kristendom. 2 t. Läsning av femte huvudstycket samt repetition av tredje, fjärde och 
femte huvudstyckena i tros- och sedeläran i anslutning till bibel och katekes. 
Stave, Jesu liv och Nya testamentets böcker. Översikt av Nya testamentets 
skrifter. Följande psalmer utantill: 54, 62, 68, 93, 154, 204, 268. Ahlberg.

Modersmålet. 5 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. Stenberg.

Tyska. 4 t. Raab. Reproduktionsövningar II, fr. o. m. sidan 40, ung. 50 sid. Ernst 
Asmus Sempers Jugendland, omkr. 30 sid. Formläran repeterad. Syntax i ex
empel ur texten samt efter läroboken. Bokelund—Rodhe, Översättningsövningar. 
Tillämpningsövningar. Talövningar. Tretton skriftliga övningar, omväxlande 
översättning och reproduktion. Qavelius.

Engelska 5 t. Elfstrands Läsebok från st. 46 till slutet med undantag av st. 57 — 60, 72 
och 81. Formläran efter Elfstrand. Syntax i exempel ur texten samt läran om 
verben (utom hjälpverb) efter grammatiken. Tillämpningsövningar. Realia. Hör- 
och talövningar. Skriftliga övningar. Perman.

Franska. 2 t. Hultenberg, Premier livre, första delen. Av formläran särskilt räkneord, 
artiklar, hjälpverb och regelbundna verb i indikativ. Hörövningar. Stenberg.

Historia 3 t. Fäderneslandets historia från 1809 till närvarande tid jämte delar av de 
skandinaviska grannländernas historia under samma tid. Repetition av svenska 
forntidens och medeltidens historia. Allmänna historien från år 1648 till när
varande tid. Läsning av Estländers och Löws läseböcker. Ahlberg.

Geografi. 2 t. Amerikas och Australiens fysiska och politiska geografi läst och repeterad. 
Repetition av Sveriges geografi. Geografisk läsning. Ahlberg.

Matematik. 4 t. Ekvationer av första graden jämte problem t. ex- rörande ränta, han- 
delsrabatt och diskont; bolags- och blandningsuppgifter; uppgifter på likformig 
rörelse. Algebraiska reduktioner. Om parallelogrammer, cirkeln och regel
bundna månghörningar; planimetriska räkneexempel. Wikström.

Biologi, 2 t, Sveriges viktigaste växtfamiljer; de förnämsta in- och utländska kulturväx
terna; kryptogamer; växtbestämning och växtinsamling, Genomgång av och för
hör på elevernas herbarier. Repetition av djuren. Exkursioner. v. Garretts, 

Fysik, 1 t. De enklaste magnetiska och elektriska företeelserna, Wikström.
Kemi, 2 t, Det viktigaste av den oorganiska kemien; jordytans beskaffenhet och dess 

förändringar; frivilliga laborationer (1 t.) Wikström.
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Sjätte Klassen.

Kristendom. 2 t. Bilder ur kyrkans historia. Allmänna underrättelser ur religionshistorien 
(muntligt). Bibelläsning: Apostlagärningarna. Psalmer: 49, 62, 66, 81, 102, 
145, 147.

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 — 
delvis på något bredare basis — av form- och satsläran. Någon övning i upp
sättande av skrivelser av praktisk art. Gn uppsats var tredje vecka. Fägersten.

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. Gn 
skriftlig översättning eller reproduktion var tredje vecka. Talövningar.

Fägersten.
Engelska. 4 t. Jespersen-Rodhe sid. 43 — 78, 90—11 1, 124 — 138; formläran delvis re

peterad; det viktigaste av Syntaxen; tillämpningsövningar; talövningar; en skrift
lig översättning eller reproduktion varannan vecka. Stenberg.

Franska, (valfritt) 2 t. Hultenberg, Premier livre, repetition av första delen, andra delen 
utom sista stycket. Det viktigaste av formläran. Hörövningar. Perman.

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. Fägersten.

Geografi. 2 t. Översikt av den allmänna geografien; de viktigaste kulturländernas, före
trädesvis Sverige, geografi repeterad. Ahlberg.

Matematik. 5 t. Aritmetiska uppgifter, särskilt från affärslivet; ekvationssystem av första 
graden jämte problem; irrationella tal och kvadratrötter. Repetition av föregå
ende kurser i geometri; det viktigaste om likformig avbildning; geometriska öv- 
ningssatser samt planimetriska och sterometriska räkneexempel; uppritning av 
diagram. Wikström.

Biologi. 3 t. Repetition av djur och växter. Genomgång och förhör av elevernas her
barier. Människokroppen. Hälsolära. Mikroberna, speciellt bakterierna. Väx
ternas livsföreteelser och inre byggnad. De förnämsta växtsamhällena. Exkur
sioner. Frivilliga laborationer, 1 t.: dissektioner och fysiologiska experiment. 
Ht. 21 deltagare, vt. 17. v. Garrelts.

Fysik. 2 t. Mekanik och utvidgning av föregående kurs i värmelära; de enklaste Ijus- 
och ljudfenomenen; det allmännaste om solsystemet och himlakropparna i övrigt. 

Wikström.
Kemi. 1 t. Repetition av metallerna; några av den organiska kemiens viktigaste ämnes

grupper; torrdestillation och förbränning; om åkerjorden och dess gödsling.
Wikström.

5. Ombyte av läroböcker.

Vid höstterminens början infördes, A. J, Ling, Kort översikt av franska språkläran I, 
Uttals- och formlära i klasserna 5 och 6.
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6. Välskrivning. I

Klass 1 (onsdagar 1,20—2,25, fredagar 11,50— 12,35) har övats i bokstavspildning, grup
pering och sammanbindning. Skrivkurs I—II.

Klass 2 A (tisdagar 8 — 8,45, fredagar 12,45—1,30) har övat stor, medelstor och mindre stil. 
Skrivkurs II—III.

Klass 2 B (måndagar 11,50—12,35, onsdagar 12,45—1,30) lika med klass 2 A.
Klass 3 A (tisdagar 8,55—9,-io) har övat medelstor och mindre stil. Skrivkurs III, IV, V.
Klass 3 B (måndagar 1,40—2,25) lika med klass 3 A. Vid undervisningen har Filip Holm

qvists skrivkurser och skrivböcker använts.

7. Teckning.

Klass 1 (torsdagar 1 1,50 —12,35) Teckning i punkterad ritbok. Rät- och krokliniga figu
rer efter förteckning och diktamen vid tavlan. Enklare färgläggning med kritor. 
Teckning ur minnet.

Klass 2 A (måndagar 12,45—1,30.) Teckning efter plansch, något konturteckning efter gips 
med kantskuggning. Teckning efter enklare föremål med färgläggning.

Klass 2 B (tisdagar 11,50—12,3ö) lika med klass 2 A.
Klass 3 A tonsdagar 11,50—12,35 torsdagar 1,40—2,25) Teckning och färgläggning efter fri

stående föremål i projektion, samt teckning och färgläggning efter pressade väx
ter. Teckning och skuggning efter gips. Något perspektivritning efter klots.

Klass 3 B (lördagar 11,50—12,35, 12,45—1,30) lika med klass 3 A.
Klass 4 (tisdagar 12,45—1,30, 1,40—2,25) Perspektivisk teckning och skuggning efter klots 

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

Klass 5 (torsdagar 12,«-l,3o, lördagar 1 1,50—12,35) Perspektivisk teckning och skugg
ning efter klots samt perspektivisk teckning efter konstindustriella föremål. Färg
läggning.

Klass 6 (torsdagar 12,45—1,30, lördagar 11,50—12,35) Perspektivisk teckning och skugg
ning efter klots i frontala och sneda ställningar samt perspektivisk teckning och 
färgläggning efter konstindustriella föremål såsom urnor, vaser, uppstoppade 
fåglar, frukter, grönsaker m. m. Mönsterritning för textilarbeten.

Linearritntng.

Klass 4 Förberedande övningar i ritinstrumentens behandling. Ytmönster, plana geome
triska figurer.

Klass 5 Fortsättning av föregående kurs. Projektionslärans grunder, ritning efter modell, 
skalor m. m.

Klass 6 Fortsättning av projektionsläran, användning av flera projektions plan. Liniers 
och ytors verkliga storlek. Ytors utbredning, ytors skärning med varandra 
Krokiritning. Skuggläran.

Frivillig teckning.

(torsdagar 4,30—6.) Övningar för de olika klasserna i likhet med de* obligatoriska 
timmarna. Antalet deltagare i frivillig teckning har under vårterminen varit! 29.
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8. Sång och, instrumentalmusik.

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

Undervisningen har omfattat: Elementarsång: läran om tonbildning, koralsång, unison
sång, en-, två- och tre-stämmiga sånger. Tonträffning efter sol- fa-systemet, varvid över
gång har gjorts till D-dur och F-dur. Teorin har omfattat läran om noter, pauser, takt- 
indelning samt läran om kromatiska tecken. Som lärobok har använts dels “Sångkurs för 
skolan av Anna Bergström, häft. II, III, IV, dels Svenssons sångbok del II. 124 lärjungar 
hava under vårterminen deltagit i sångundervisningen.

Instrumentalmusik har under läsåret övats 4 timmar i veckan. 16 elever hava under 
vårterminen erhållit undervisning i pianospelning och 2 i orgelspelning. DesSutom hava 3 
undervisats i violinspelning.

9 Gymnastik.

1. Lärjungarnas antal och fördelning.

I övningarna deltogo höstterminen 1911 153 och vårterminen 1912 148 lärjungar, 
såsom förut fördelade 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 med 1 avdelningen måndagar, onsdagar, torsdagar och

lördagar kl. 9,50—10,35 f. m., med 2 avdelningen tisdagar och fredagar kl. 9,bo—10,35 f.m., 
måndagar och torsdagar kl. 2,bö — 3,20 e. m. samt med 3 avdelningen tisdagar, onsdagar, 
fredagar och lördagar kl. 2,35—3,20 e. m.

Gymnastikövningarna hava ofta ersatts med skid- och kälkbacksåkning eller med le
kar i det fria.

En dag under vårterminen har ägnats åt tävlingar i back- och längdlöpning å ski
dor. I tävlingarna deltogo omkring hälften av skolans lärjungar och hava pris eller me
del till pris synnerligen beredvilligt lämnats av stadens och omnejdens invånare.

Under fredagslektionerna har tillfälle beretts åt gossarna att erhålla modererad dusch. 
Duschningen, som skötts av skolans vaktmästare, har omfattats med begärlighet.

Örnsköldsvik i april 1912.
C. L. CEDERWALL.
vik. 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

gar. Antalet av i gymnastikövningarna deltagande har under vårterminen ökats med 5 och 
under höstterminen med 10. De av “andra orsaker“ befriade ha alla befriats på; grund av 
lång väg till hemmet. Under rubriken “andra sjukdomar“ är upptagen en lärjunge lidande 
av luberkulösa lymfkörtlar.

Kvinnligt handarbete.

Klass 1 (tisdag och lördag 1 ,so—2,20). Rätstickning med två stickor: en strykjärnslapp. 
Avig- och rätstickning med två stickor: en dockfilt. Sömnad: övningar med 
för-, efter-, fåll- och kaststyng: ett formband av stramalj.

Klass 2 A. och B. (onsdag och lördag 9,4> —10,ro). Stickning med fem stickor: ett par 
strumpor med konststickning, vantar. Sömnad: duk med vingåkerssöm.

Klass 3 A. och B. (tisdag och fredag 2,30—3,is). Övning med hålsöm, klump- och platt- 
söm: arbetsväska, duk med delsbosöm. Gymnastikblus, sydd delvis på maskin.

Klass 4. (tisdag och fredag 9,45—lO,3o). Julklappsarbeten: såsom duk i vitbroderi, vägg
bonad, serveringsduk, etui, kudde m. m. i stjälk-, platt-, klump- och hålsöm. 
Lappning: övningslapp med fastsyning av hyskor och hakar, knapparooch trän- 
sar, tillämpning på trasiga plagg. Gymnastikblus sydd på maskin. Knyppling: 
enklare prover.

Klass 5 och 6. (onsdag och lördag 2,30—3,10). Julklappsarbeten: såsom bonad, kudde, 
servetväska, väst, brasskärm, draperi m. m. i schattérsöm, hålsöm, stjälk-, platt- 
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och klumpsöm. Vitsömsbroderi. Provduk med knapphål. Fortsatta övnin
gar i stoppning. Knyppling: prover samt spetsar, använda till väska, jabot. 
Sömnad: klädning eller gymnastikblus, krage i hedebosöm.

I undervisningen deltogo under höstterminen i 1 kl. 7, i 2 kl. 21, i 3 kl. 20, i 4 kl. 
18, i 5 kl. 1'2 och i 6 kl. 6 flickor.

Slöjd.

Undervisningen i träslöjd har under höstterminen meddelats åt 45 och under vårter
minen åt 45 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, såsom skrin, bord och skåp.

b. Lärarna.
10. Tjänsteåligganden under höstterminen.

Rektor O. J. Perman, F. K. har undervisat
i kristendom kl. 2 B ................................................................................ 3 l.
i engelska kl. 5 ........................................................................................ 5 ,,
i franska kl. 6 ........................................................................................ 2 ,,
i historia kl. 2 A och B ....................................................................... 6 „
i geografi kl. 2 A .........................  2 „ --= 18 t.

förrättat morgonbönen varannan vecka.
Adjunkt Gust. A. Ahlberg, F. och S. M. K. har undervisat

i kristendom kl. 3 A och B (6 t.), kl. 4 -6 (6 t.)............................. 12 t.
i historia kl. 3 A och 5 ...................................................................... 6 „
i geografi kl. 3 B (2 t.), kl. 4 — 6 (6 t.) .............................................. 8 ,, = 26 t.

förrättat morgonbönen varannan vecka; klassföreståndare i kl. 5.
Adjunkt Carl D. Fägersten, F. K. har undervisat

i modersmålet kl. 3 A (6 t.), kl. 6 (3 t.) .............................................. 9 t.
i tyska kl. 3 A (6 t.), kl. 6 (3 t.) .......................................................... 9 „
i historia kl. 6 ........................................................................................... 4 „
i geografi kl. 3 A ............................................................................... 2 „ = '24 t.

rättat svenska och tyska skripta i kl. 6; vårdat lärjungebibliote
ket; klassföreståndare i kl. 6.

Vik. adjunkt 5. Stenberg, F. M. har undervisat
i modersmålet kl. 2 B (5 t.), kl. 5 (3 t.).............................................. 8 t.
i tyska kl. 2 B ......................................................................................... 6 ,,
i engelska kl. 4 (5 t.), kl. 6 (4 t.) ...................................................... 9 ,,
i franska kl. 5,........................................................................................... 2 ,, = 25 t.

rättat svenska uppsatser i kl. 5 och engelska skripta i kl. 6.
klassföreståndare i kl. 2 B.



14

Extralärare N. Gavelius, F. K. har undervisat 
i modersmålet kl. 3 B ............................................................... 6 t-
i tyska kl. 3 B (6 t.), kl. 4 och 5 (8 t). ........................................... 14 „
i historia kl. 3 B....................................................................................... 5 ,,
i geografi kl. 2 B ................................................................................ 2 „ = 25 t.

rättat tyska skripta i kl. 4 och 5;
klassföreståndare i kl. 3 B.

Extralärare H. Wikström, F. M. har undervisat
i matematik kl. 1 (4 t.), kl. 4 (5 t), kl. 5 (4 t.), kl. 6 (5 t.)........ 18 t.
i fysik kl. 4 (2 t.), kl. 5 (1 t.\ kl. 6 (2 t.)........................................ 5 „
i kemi kl. 5 i2 t.), kl. 6 (1 t.) ............................................................... 3 „ - 26 t.

lett frivilliga laborationsövningar i kemi i kl. 5 1 t. i veckan;
klassföreståndare i kl. 4.

Första lärarinnan Elisabet Seth har undervisat
i modersmålet kl. 1 (5 t.), kl. 4 (4 t.).................................................. 9 t.
i tyska kl. 1 .............................................................................................. 6 „
i historia kl. 1 (2 t.', kl. 4 (3 t.)........................................................... 5 ,,
i geografi kl. 1 ....................................................................................... 2 „ — 22 i

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

Ämneslärarinnan Agda Frigell har undervisat
i kristendom kl. 1 och 2 A ................................................................... 6 t.
i modersmålet kl. 2 A ........................................................................... 5 „
i tyska kl. 2 Ä ..................................  6 „
i matematik kl. 2 A ................................................................................ 5 ,,
i biologi kl. 1 och 2 A ............................................................................ 4 „ = 26 t.

klassföreståndare i kl. 2 P.
Vik. ämneslärarinnan Gerda von Garrelts har undervisat

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

6 (4 t.................................................................................................. 11 t. = 26 t.
granskat herbarier;
klassföreståndare i kl. 3 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 Emil Ånberg 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*torsdagar kl. 2,_> —3,25.
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11. Tjänstledighet har åtnjutits av.

utnämnde adjunkten D. R. Johansson från 1 oktober till läsårets slut för fortsatt 
tjänstgöring såsom extra lärare vid h. latinläroverket å Norrmalm i Stockholm;

extra läraren H. Wikström den 19 — 25 februari för enskilda angelägenheters vårdande;
gymnastikläraren Karl Facht den 9 — 31 oktober för sjukdom och den 2—17 februari 

för militär tjänstgöring;
skolläkaren Erik Lind under oktober samt den 26 mars—25 maj för enskilda ange

lägenheters vårdande;
fröken Elma Hedberg den 30 januari—7 februari för sjukdom.

12. Vikarier och extralärare:

fil. mag. S’. Stenberg vik. adjunkt å vakant plats från höstterminens början till 1 ok
tober och sedan vikarie för tjänstledige adjunkt D. R. Johansson;

fröken Gerda von Garrelts vik. ämneslärarinna å vakant plats under hela läsåret;
fil. kand. N. Gavelius extralärare under hela läsåret;
fil. stud. R. Öhngren extra lärare från höstterminens början till 5 oktober och fil. 

mag. H. Wikström från sistnämnde dag till läsårets slut;
under kapten Fachts tjänstledighet har gymnastiklärarebefattningen uppehållits av re

servunderlöjtnanten fil. mag. H. Wikström och fröken Gerda von Garrelts;
sergeanten C. L. Ceders;all vik. gymnastiklärare å vakant plats från 12 april till ter

minens slut;
doktor G. Sjögren vik. skolläkare under doktor Linds tjänstledighet;
fröken Ester Hedberg vik. lärarinna i handarbete under fröken Elma Hedbergs tjänst

ledighet.

13. Sedan föregående årsberättelse utgavs, hava tre lärare lämnat läroverket. Äd- 
junkt S. Segerström utnämndes i maj 1911 till adjunkt vid Hälsingborgs h. allm. läroverk 
vilken befattning han tillträdde den l juni, ehuru han fortsatte tjänstgöringen härstädes till 
terminens slut.

Efter att hava åtnjutit tjänstledighet för bedrivande av akademiska studier under läs
året 1910—1911 sökte och erhöll fröken Siri Carolina Öhngren avsked från sin befattning 
som ämneslärarinna från den 1 augusti 1911 för att odelat kunna ägna sig åt sina studier.

Den 8 april 1912 avgick gymnastikläraren kapten K- Facht med döden.
Under tre och ett halvt år har skolan haft förmånen att räkna adj. Segerström bland 

sina lärare. Det var ju att förutse, att adj. Segerström snart skulle vinna befordran till 
ett fullständigt läroverk, där hans gedigna kunskaper och utmärkta lärareskicklighet kunde 
göra sig gällande även på det högre stadiet. Hans läraregärning här skall länge ihågkom- 
mas, väckande och manande som den varit, och på samma gång jag uttalar ett varmt tack 
från samskolan i Örnsköldsvik, tillönskar jag honom all trevnad och tillfredsställelse i den 
nya verksamhetskretsen i den fagra staden vid Sundets böljor.

Fröken Öhngren, som tjänstgjort dels som ämneslärarinna och dels som t. f. l:a lä
rarinna från samskolans inrättande höstterminen 1905 har därunder visat sig vara en syn
nerligen dugande och intresserad lärarinna, varför det också var med saknad, som med- 
lärare och lärjungar sågo henne lämna sin plats. Uppriktiga välgångsönskningar följa henne 
härifrån.
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Sedan den 1 november 1908 har kapten Facht varit skolans gymnastiklärare. Med 
stor skicklighet och aldrig svikande nit har han skött den krävande befattningen. Väl kunde 
han någon gång förefalla barsk och väl mycket fordrande under sina lektioner, men under 
den sträva ytan låg ett varmt intresse för lärjungarnas bästa. Vikten av en sund själ i 
en sund kropp sökte han alltid framhålla, och ehuru han själv på grund åv sjuklighet ej 
kunde deltaga i ungdomens idrotter, ivrade han mycket för friluftsliv och satte i gäng skid
tävlingar och scoutövningar. Honnör för den duktige lärarens och gode kamratens minne 1

Den 24 juni utnämndes direktör Emil Ånberg till musiklärare och tillträdde denna 
tjänst den 1 juli.

Till adjunkt i modersmålet, tyska och engelska utnämndes den 29 sept. fil. kand. 
David Robert Johansson och tillträdde befattningen den 1 oktober.

De sålunda utnämnda lärarne hava lämnat följande biografiska uppgifter :
Emil Ånberg.

Emil Ånberg är född i Nora landsförsamling av Örebro län den 15 sept. 1885. Föräldrar: Hemmansäga
ren Per Erik Ånberg och hans huslru Anna Elisabet. Har vid Kringl. Musikkonservatorium avlagt organist-, mu
siklärare- och kyrkosångareexamen samt dessutom studerat solosång, pianospelning (i artistklässen), kontrapunkt 
och instrumentation. Erhållit specialbetyg i pianos ämning.

Varit anställd som lärare i pianospelning och musiklärare vid fru Agnes Ekholms privata sångskola. Som 
vik. sånglärare vid Stockholms folkskolor och som ord. sånglärare vid Saltsjöbadens samskola under år 1910— 
1911. Utnämdes den 24 juni 1911 till musiklärare vid samskolan i Örnsköldsvik. Valdes till organist, kantor 
och klockare därstädes den 10 juli s. å.

Bedrivit verksamhet som kör- och orkesterdirigent. Komponerat solosånger och manskvartetter.
David Robert Johansson.

David Robert Johansson är född i Hjorteds förs, av Kalmar län den 18 mars 1882, Föräldrar: Lantbru
karen Sven Aug. Johansson och hans hustru Helena Katharina. Intogs h. t. 1893 i Västerviks h. a. läroverk, mo
genhetsexamen därstädes den 11 juni 1901. Inskrevs som student i Uppsala s. å. och i Lund 1905. Avlade fil. 
kand, examen den 14 dec. 1905, kompletterade densamma den 29 maj 1906, den 31 jan. och 31 maj 1907. 
Tjänstgjorde som vik. adjunkt .vid h. a. läroverket i Linköping läsåret 1907—08. Genomgick provårskurs vid li. 
latinläroverket å Norrmalm i Stockholm läsåret 1908—09, tjänstgjorde vid Palmgrenska samtkolan i Stockholm 
läsåret 1909—10, vid statens normalskola för flickor v. t. 1910 (partiellt), vid h. latinläroverket å Norrmalm i 
Stockholm som extralärare läsåren 1910—12. Utnämndes den 29 sept. 1911 till adjunkt i modersmålet, lyska 
och engelska vid samskolan i Örnsköldsvik.

Idkat språkstudier i Tyskland och England (1905, 1907, 1908, 1910.)

14. Den 1 maj voro en ämneslärarinnebefattning och gymnastikläraretjänsten lediga.
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c. Lärjungarna.
15. De närvarande lärjungarnas antal.

Klass —
Höstterminen 1911.

' Stimma

Vårterminen 19 2.

Gossar Flickor Gossar Flickor Summa

1 23 7 30 21 7 28
2 16 21 37 19 21 40
3 15 22 37 14 22 36
4 17 19 36 14 19 33
5 14 15 29 15 15 30
6 10 11 21 10 11 21

Summa 95 95 1 190 93 95 188
Anm. 2 gossar i kl. 4 frånvarande under vårterminen.

19. Antal i teckning, musik och gymnastik undervisade 
lärjungar höstterminen 1911.

I .s'öjdundervisningen hava deltagit 45 lärjungar, 41 gossar och 4 likkor. Fördelade på 
följande klasser: 1 kl. 14 g., 2 II., 2 kl. 13 g., 2 11., 3 kl. 5 g., 4 kl. 2 g., 5 kl. 6 g., 6 kl. 1 g.

T eckning Musik Gymnastik

Klasser Närvarande Lärjungar som deltagit Lärjungar som undervisats i
Lärjungar som 

deltagit i 
gymnastik

lärjungar ... . . , i frivillig o. där-1 obligatorisk i... , x
teckning damte obh£ato- tecKmng risk teckning

musikens teori 
och sång

instru mental
musik

1 30 30
1

30 27
2 37 37 9 37 5 29
3 37 37 5 36 4 31
4 36 36 21 6 26
5 29 15 3 12 2 23
6 21 11 2 6 3 17
Summa 190 166 20 142 20 153
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20. Uppgift om antalet ämnen, i vilka för varje dag hemläkor 
blivit föresatta, samt om den tid, som hemarbetena enligt 
lärjungarnas egna uppgifter i medeltal beräknats Kräva,

Klass Antal ämnen
Överläsningstid pr dag Tid för skrivning pr vecka

Gossar Flickor Gossar , Flickor

6 2 ä 4 1 t. 15 m. 1 t. 40 m. 3 t. 20 m. 1 3 t. 20 m.
5 . -2 å 4 1 t. 28 m. 2 t. 45 m. 1 t.- 20 m. 1 1 t. 45 m.
4 2 ä 4 1 t. 40 m. 2 t. 30 m. 1 t. ' 1 t.
3 A 1 ä 3 It. 7 m. It. 9 m.
3 B 1 ä 3 1 t. 10 m. 1 t.
2 A 0 ä 3 1 t. 1 t. 22 m. 1 1
2 B 0 ä 3 50 m. 1 t. 57 m. 1
1 0 ä 2 It. 4 m. 1 t. 31 m.

i
21. Uppgifter lämnade av skolans läkare, doktor Erik Lind

a) Lärjungarnas kroppsbyggnad, och allmänna hälsotillstånd samt antalet närsynta och döva.

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

5. > Medel-
w O

~ S*
H cr

O
fta be 
av ni Närsynthetsgrad Sum

m
a 

närsynta

ixiass trå x
ålder längd vikt

" 1-1.
8 ” c ">

2.

Ca: 3 
Z. CX 
~ (T,

er <
o 2

re*

under 
3 D.

3-6 
D.

övelr
6 D.

cx 
re nCa

1 33 1 1,3 1,37 32, 3 __ 1 2 _
J 2 3

2 2 38 12,3 1,43 34,8 3 2 - — 4 — 4 —
c 3 37 13,5 1,48 41,7 1 2 — 3 — --- ' 3 —
•=C 4 28 14,4 1,54 43,7 2 3 1 4 — — 4 2

5 35 15,6 1 ,50 47,o 2 1 1 1 1 —’ 2 —
6 24 16,9 1 ,«1 48,« 1 1 1 4 2 "7 6 —

Summa 195 — — — 12 9 4 18 3 21 5

- 1 1 30 1 0,2 __ — t 1 — _ — _ _ — —
2 37 11,2 •— — 4 2 — 3 — 4 3 2
3 ! 37 12,i — — 2 — 1 3 — 3 —
4 36 13,6 — — 6 , 1 1 4 — — 4 1<x> 5 29 14,7 — — 4 i 2 1 _ 5 1 — 6 1

>o r 6 j 21 15,6 — — 1 2 1 2 2 —h 4 —
Summa 190 - — - 18 8 3 17 3 4 20 4
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b) Antalet sjuka och sjukdomar bland lärjungarna.

Sjukdomar
Närv. 
lär- 

jungar

Sjuka 
per
soner

Sjuk
doms

fall
Sjuk
dagar Döda

1
Vårterminen 1911. I

Vattenkoppor ........................ 2 13 i
Feber av obestämd art ....... 8 34
Påssjuka ................................. 1 6
Influensa ................................. 14 55
Ros ......................................... 1 18
Körteltuberkulos .................... 1 21 !
Bleksot.................................... 2 25 !
Huvudvärk ............................ 7 14
Ögonsjukdom ........................ 2 8
Inflammation i mellanörat ... 3 15
Luftrörskatarr ........................ 3 9
Inflammation i mandlarna och 25 88

svalget.................................
Tandvärk................................. 2 5

I Akut inflammation i magen 3 10
och tarmarna ....................

Blindtarmsinflammation ....... 2 54
Gulsot ..................................... 8 67
Underlivslidande.................... 1 64
Bulnad..................................... 2 8 !
Yttre skador ........................ 2 17 ,
Förkylning ............................ 4 8 1

Summa 195 78 93 539 1

c) Höstterminen 1911. 1
Feber av obestämd art ... 9 9 28 i !
Påssjuka ................................. 60 67 515
Influensa .................................. 6 6 19
Körteltuberkulos .................. 1 1 1 7
Bleksot..................................... 6 I 6 122
Huvudvärk ............................ 8 8 13 ■
Ögonsjukdomar .................... 1 i 1 2

1 Öronsjukdomar .................... 3 • 3 18
Lungsäcksinflammation ....... 1 1 3
Tandvärk................................. 2 2 5
Inflammation i mandlarna och i 21 ■ 21 81

svalget................................. i
3Muskelinflammation............... 1 1

Ledgångsreumatism................ i 2 ' 2 5
, Hudsjukdomar........................ i j 1 2 ■
Bölder ..................................... ■ 5 1 5 1 18
Yttre skador ........................ 4 4 ' 34
Förkylning ............................ 8 8 I 29

[ Summa 190 139 146 I 904

Anmärkningar

8 lärjungar liava under terminen 
insjuknat i olika . sjukdomar, nämli
gen 1 i ansiktsros och vattenkoppor, : 
1 i luftrörskatarr och influensa, 1 i 
luftrörskatarr och bulnad, 1 i hals- 
fluss och akut inflammation i magen i 
och tarmarna, 1 i influensa och tand- j 
värk, 1 i halsfluss och ögonsjukdom, 
1 i feber av obestämd art, gulsol 
och yltre skada, samt 1 i blindtarms
inflammation och yltre skada.

25 lärjungar hava under terminen 
insjuknat i olika sjukdomar, nämli
gen 1!) lärjungar förutom i påssjuka 
även 4 i halsfluss, 5 i förkylning, 2 
i influensa, 3 i öronsjukdom, 1 i led
gångsreumatism, 1 i böld, 2 i blod
brist och 1 i körteltuberkulos; 1 har 
insjuknat i halsfluss och förkylning, 
1 i vatten i lungsäcken och förkyl
ning. 1 i halsflnSs, ögonsjukdom och 
böld. 1 i böld och influensa 1 i fe
ber av obestämd art samt 1 I blod 
br st och halsfluss
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23. Av de under läsåret inskrivna lärjungarna hava förut senast undervisats!
i folkskola ............................................................................................. 36
i allm. läroverk .................................................................................... 3
i enskilt „   —
endast i hemmet.................................................................................... ; 1

Summa 40
Bland de å raden för folkskola upptagna lärjungarna hava 15 åtnjutit enskild under- 

ning såsom förberedelse för inträde i läroverket.

25. Under kalenderåret 1911 hava följande lärjungar avgått.

Vårterminen och därpå följande mellantermin:

Från kl. 1:
Broman, J. E. Vilhelm ........................  
Jonsson, Anna M. J...............................

Från kl. 2:
Strandberg, J. Erik.................................
Söderholm, A. Gustav ........................

Från kl. 3:
Brännström, Birger A............................
Sellin, Torsten J......................................
Andersson, H. Gunhild ........................
Blomqvist A. Greta ............................
Gren, Ebba K..........................................

Från kl. 4:
Nylander, Sally J....................................

Från kl. 5:
Enberg, Axel H. £................................
Hallén, K. A. Ludvig............................
Hedberg, Karl-Gustaf W. J....................
Hellström, Erik M.................................
Kusoffsky, Karl Otto ............................
Palmquist, Gösta P...............................
Sellin, Erik O.........................................
Öhngren, Karl Gunnar ..............
Madlung, Eina M........ . ...........
Stenvall, Dagny C. J. ■ ......................
Strandberg, A, Maria,.................... .
Ödmark, Rut ............... ........ . ........

till hemmet.
,, läroverk i Stockholm.

till Östersunds h. allm. läroverk. 
,, folkskola.

till Lunds h. allm. läroverk. 
„ Hernösands „ „
„ hemmet.

till hemmet.

till h, aUm. läroverk i Stockholm,
„ „ „ „ i Linköping.
>>, « » M * Umeå.
n »i ,, „ i Hernösand
„ „ „ „ i Umeå.
„ sjömansyrket.
v h, allm. läroverk i Hernösand, 
v „ v n i Umeå. 
„ fremmet.
u u

Från kl. 6 efter godkänd realskolexamqn;:
Andersson, Ka^l R, .......   (ill Hqrnösands. h, allm. läroverk,
Dahlström, K. Vilhelm ........................ „ „ „ ,, „
Qenberg, E. Rickard...............,,.......... „ „ „ „
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Grundberg, G. Gillis W.......................
Hellström, Rolf E..................................
Holmberg, Arvid .................................
Johansson, J, Gunnar ........................
Karlsten, Karl €...................................
Kronborg, Otto B, E...........................
Lind, Joel €...........................................
Näsman, Gustaf E. F. ........................
Sellin, Äke L- .....................................
Sjölund, Gunnar .................................
Viking, Erik M.....................................
Allard, Mirjam T..................................
Brännström, Anna-Greta ....................
Brännström, Elsa.................................
Dillner, Ingegerd M. K.......................
Forsberg, Göta M................................
Huss, Ingrid H......................................
Höglund, Anna R................................
Lindahl, Agda S..................................
Lundström, Anny G............................
Söderström, Valdy A. K....................

till Schartaus handelsinstitut.
„ postverket.
„ handel.
„ Örebro tekniska skola.
„ Hernösands h. allm. läroverk
„ Lunds privata El. läroverk.
„ Östersunds h. allm. läroverk.
„ järnvägen.
,, Hernösands tekniska skola.
„ Lunds privata El. läroverk.
,, Chalmerska institutet.
,, hemmet.
„ enskilda studier.
„ handelsskola.
„ hemmet.

,, seminarium.
„ hemmet.

„ Upsala privata läroverk.

Höstterminen och därpå följande mellantermin.

Från kl. 3:
Hägglund, P. Gotthard........................ till yrkena.

26. Under sistförflutna kalenderår hava till lärjungarna utdelats såsom 
stipendier .................................................................  kr. 30: —
premier................................................................................ „ 266: 61
understöd ............................................................................ — —

Kronor 296: 61

27- Uppgift angående antalet lärjungar befriade från terminsavgifter:

Befriade från avgifter till:
Höstterminen Vårterminen

endast biblioteks- och materielkassan................................................... ■ --
„ byggnadsfonden............................................................................ 66 67

båda ovannämnda kassor....................................................................... 25 26
ej befriade från någondera avgiften .................................................. 99 95

Summa närvarande lärjungar 190 188

Avgiften till ljus- och vedkassan, 7 kr., har erlagts av samtliga lärjungar, Avgiften 
till biblioteks- och materielkassan har utgått med 6 kr.
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Terminsavgifter till Kommunen.

i Höstterminen i Vårterminen 
1

1j Antal i Summa
1 i
lAntal Summa

; lärjungar 'avgifter kr.
i_______ !_____ __

lärjungar avgifter kr.

20 kr. avgift ............................
1 

.................................... 1 89 1,780 • 86 ! 1,720
10 ....................................... .................................... 46 460 45 ' 450
Befriade från avgift.................. .................................... 55 — 57 i -

Summa | 190 | 2,240 1 188 2,170

D. Boksamlingar och undervisningsmateriel.
28. Läroverksbiblioteket har tillökats med bl. a. följande arbeten:
Skänkta: Sv. författningssamling; K. Överstyrelsens berättelse 1910—11; Olaus Mag

nus historia om de nordiska folken; Gamla svenska städer h. 2; Turistfört ningens årsskrift; 
Ny tidning för idrott; Nordiskt idrottsliv och Tidskrift i gymnastik; från konsul P. J. Hed
berg Greely, The American Conflict; från förläggare och författare åtskilliga läro- och 
läseböcker. I

Inköpta: Sv. akademiens ordbok (forts): Noreen, Vårt språk (forts); Nordisk familje
bok (fortsSv. Vitterhetssamfundets skrifter; Wenström-Lindgren, Cngelsk-svensk ordbok, 
Hoppe, Tysk-svensk ordbok; Schulthess, Fransk-svensk ordbok; Afzelius,; A Concise Pro
nouncing Dictionary, of modern Cnglish; Curopas natur och människolik; Pedagogisk tid
skrift; Verdandi; Tidning för Sveriges läroverk; Språk och stil; Moderna1 språk; Historisk 
tidskrift; Svensk tidskrift; Ord och bild; Det nya Sverige; Naturvetenskaplig tidskrift.

Lärjungebiblioteket har genom inköp ökats med ett 30-tal arbeten i 'Skönlitteratur, hi
storia och naturvetenskap. Följande gåvor ha influtit: från adj. Segerström, Uppfinningar
nas bok och Hellwald, Jorden och dess folk; från fröken Elisabet Seth,, Från äventyrens 
värld, Blink, Sten Sture d. ä. och Hägg, Vår flotta, 5:te årg. Antalet boklån har uppgått 
till omkring 1,800. Biblioteket har vårdats av adj- Fägersten.

Undervisningsmaterielen har vunnit följande tillökning:
Genom inköp: Heidenstam, Svenskarne och deras hövdingar I 5 ex. d:o II 6 ex.; 

Bokelund-Rodhe, Tyska översättningsövningar I, 10 ex.; Baldamus, Karta över Tyskland och 
övre Italien efter 1815; Spreener-Bretschneider, Europa på korstågens tid; Gæbler, Karta 
över Tyska riket; etnografiska bilder; div. materiel för fysik- cch kemiundervisningen; 2 
serier insekter, 1 samling dagfjärilar; 1 skioptikon med tillbehör; 1 stereoskop med anato
miska bilder; 1 hektograf; 2 st. knyppeldynor; 1 schemaapparat. ;

Genom gåvor: av fröken Elisabet Seth sargassotång, av kand. Rolf Öhngren 1 fäs
ting, av övermaskinist Emil Tingwall 1 koffertfisk, av hr Edvard Dahlin 1 huggorm, av 
agenten H- Hörnell 3 st- pärlmussleskal, av Harald Enlund 1 ekorrskinn, -av Gunnar Ljung
ström 2 uppstoppade ripor och 1 sädesärlebo med ägg, av Birger Brännström spiggar, av 
Valborg Tingwall såg av sågfisk, vinge av flygfisk och ryggrad av haj, jav Erik Strand
berg 1 getingbo, av Lars Hedberg 1 trästekel, av Per Norell 1 timmerman, av Gunnar 
Allard och Axelia Sellin en del snäckor, av Elsa Wåhlin 1 nötskrika.

Overlärare Edv. Hesselgren, Själevad, har skänkt en av honom måljad kopia av Lilje
fors’ ‘‘Havsörnar“. i

För ovanstående gåvor får jag till givarna framföra läroverkets stora tacksamhet.
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E. Läroverksbyggnaden och inredningsmaterielen.
29. Under sommaren 1911 utfördes åtskilliga reparationsarbeten i läroverksbyggna- 

den, såsom omläggning av golven i kollegierummet och 3 läsrum, oljemålning och ferniss- 
ning av golven i 8 rum samt målning av tak och väggar i ritsalen och 1 läsrum. 2 bord 
med hyllor för kemikalier, 1 skåp för sångböcker och 1 soffa för rektorsrummet hava an
skaffats. I gymnastiksalen, vars golv oljemålades under julferierna, hava 6 nya lodlinor 
blivit uppsatta. Rummen i vaktmästarens bostad hava målats och tapetserats.

I skolträdgården har arbetats med stor iver och livligt intresse under ledning av frö
ken von Garrelts och med biträde av vaktmästaren. 16 lärjungar hava under sommaren 
haft egna land att sköta, vilkas avkastning de fått behålla. En del växter har använts 
som åskådningsmaterieh Åtskilliga träd och buskar, som under vintern gått ut, skola er
sättas med nya.

F. Ekonomiska förhållanden.
31. Uppgift om nedannämnda Kassors ställning Kalenderåret 1911.

Debet Kredit

Kassans rubrik Behållning 
vid årets 

början
Summa 1 Skuld vid 

inkomster 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....................

3,246
22

342
3,703

229
817

208

80 
76 
02
15
85 
36

96

3,252 
2,049

152
1,138 

657
30

8

22
25
35 
02!
83
91
461

6,499
2,092

494
4,8-41 

887 
<848

217

02
01
37
17
68
27

42

207 70 2,983
1,578

275
79

585
22

8

04
37
39
40

3,515
285
218

4,761
302
826

209

98
44
98
77
68
27

42

6,499 
2,072

494
4,841

887
845

217

02
01
37
17
68
27

42
8,570 90 7,289 04 15,v59 94 207 70 5,531 20 10,121 04 15,859194

Från apotekare och fru Selim Palmquist har läroverket haft förmånen mottaga 500 
kr. till en stipendiefond i enlighet med följande donationsbrev:

Undertecknade, äkta makar, vilja härmed för att hugfästa minnet efter vår lille älskling, till härvarande 
samskola överlämna en stipendiefond, stor kronor Femhundra (500), benämnd “Sigge Pamquists minne", varav år
liga räntan vid vårterminens slut utdelas av läroverkskollegiet till en gosse i skolans första klass, som. utmärkt 
sig för flit och goda seder samt född av föräldrar bosalta i staden Örnsköldsvik. Skulle något år gosse ej fin
nas, som har förutnämnda förutsättningar, lägges räntan till kapitalet och fortfares därmed tills utbetalningen kan ske.

Stipendiefonden handhaves av läroverksstyrelsen, som äger att placera penningarna mot första inteckning i 
fastighet eller bank.

Skulle nuvarande samskola framdeles ombildas till an in;en fullständig samskola eller en flickskola eller lä
roverk för gossar, tillfaller stipendiefonden den fullständiga samskolan eller läroverket för gossar och forfares med 
utdelningen på samma sätt, som ovan är föreskrivet. Örnsköldsvik den 15 mars 1912.

Selim odi Signe PalHiquuit.
Till apotekare och fru Palmquist ber jag härmed å läroverkets vägnar få framföra 

ett varmt tack för den vackra gåvan.
Den 23 mars anordnades i skolan en aftonunderhållning. Behållningen härav, som 

uppgick till 260 kr., har lagts till Premie- och fattigkassan.
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32. Under sist förflutna kalenderår hava följande belopp utgått för 
tillökning av

a) läroverksbiblioteket................................................................................
b) lärjungebiblioteket ................................................................................
c) den övriga undervisningsmaterielen ..................................................
d) inredningsmaterielen ........................................ ,..................................

underhåll och

kr. 197: 15
„ 121: 84
„ 572: 72
„ 162: 25

G. Examina och terminsavslutning m. m.
33. Realskoleexamen förrättades den 31 maj 1911 inför samskolans styrelse och de av 

stadsfullmäktige utsedda vittnena kyrkoherde P. Palmquist, konsul P. J. Hedberg och d:r 
A. Jernström. Därvid godkändes alla i prövningen deltagande 24 lärjungarna.

Den 8 september anställdes fyllnadsprövning med Rolf Hellström i franska.
I de skriftliga prövningarna i realskolexamen hava innevarande termin deltagit 19 

lärjungar i kl. 6 och därvid blivit godkända. Den muntliga prövningen kommer att hållas 
den 31 maj.

34. Ärsavslutningen är utsatt att försiggå fredagen den 7 Juni med förhör i läsäm- 
nena kl. 10—12,3) samt uppvisning i sång och musik kl. 12,30—1, varefter flyttningar till
kännagivas, premier och stipendier utdelas samt ungdomen hemförlovas. I ritsalen utställas 
prov på ungdomens färdighet i välskrivning, teckning, handarbete och slöjd.

Uppvisning i gymnastik äger rum torsdagen den 6 juni kl. 1.
35. Till övervarande av den förestående ärsavslutningen får jag vördsamt inbjuda 

ledamöterna i samskolans styrelse, lärjungarnas föräldrar och målsmän samt övriga för 
skolan intresserade personer.

36. Nästa hösttermin börjar fredagen den 23 augusti med allmänt upprop kl. 1 
e. m. och slutar torsdagen den 19 december. Inträdes- och flyttningssökande skola anmäla 
sig å rektorsexpeditionen senast onsdagen den 21 augusti kl. 10 f. m., varefter prövning 
omedelbart vidtager.

Vårterminen 1913 är utsatt att börja den 11 januari och sluta den 6 juni.
Örnsköldsvik i maj 1912.

O. A. PERMAN.

Bii. a. Förslag till frivilliga feriearbeten.
TILL KLASS 5.

Kristendom: Stave, Jesu liv och nya testamentets böcker; Kastman, Palestina, land och folk. 
Modersmålet: Heidenstam, Karolinerna (2 kr. pr del); Svenskarna och deras hövdingar II 

(2 kr.); Topelius, Fältskärns berättelser (1,25 pr del); Ellen Fries, Ur svenska 
adelns liv under 1600-talet (L kr.); Blanche, Hyrkuskens berättelser (1 kr.)

Tyska: Återstående stycken ur Rodhes läsebok.
Engelska: Rippmann, A first English Book, utg. av Afzelius (2 kr.)
Historia: Estländer, Allm. historien i berättelser, medeltiden (2,25); P. Aj. Norstedt och 

Söners ungdomsböcker t. ex. “Minnen från den Karolinska tiden“ av J. C. v, 
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Hofsten (1,50); Vikingar och deras ättlingar av M. Anholm (2,50); Från vår 
storhetstid av Sigrid Kruse (1,75).

Geografi: Sven Hedin, Tibetanska äventyr (4 kr.); Duse, Bland pingviner och sälar (1 kr.);: 
Anna Sandström, Natur och arbetsliv i svenska bygder II, Norrland (2 kr.) 

Matematik: Kartlägg i skalan 1: 1,000 lämpligt terrängområde i närheten av ditt hem! 
Fysik: Anteckna dagligen under en månads tid barometerståndet, luftens temperatur samt

åskådliggör dessa iakttagelser medels diagram! Iakttag också vindens riktning 
och styrka samt himmelns molnighet och ordna dessa observationer i en tabell!

Biologi: Insamling av 50—60 växter. Studera några av de vanligaste insekterna och
anteckna det iakttagna!

TILL KLASS 6.
Kristendom: Lundin, Kyrkohistoria för hemmet: Gamla tiden; 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; 
Pelle Molin, Ädalens poesi.

Tyska: Fortsatt läsning av Asmus Sempers Jugendland till Zweites; Frenssen, Peter
Moors Fahrt.

Engelska: Hall, Day’s before History, utg. av Hammarberg (med ordlista 2,50).
Historia: Montelius, Livet i Sverige under hednatiden (2 kr.); Estländer, Läsebok i nya 

historien (4,50).
Geografi: Sven Hedin, Från pol till pol (5 kr.); Anna Sandström, Natur och arbetsliv i 

svenska bygder I Götaland (2 kr.); Fagerlund-Falk, Geografisk läsebok I (3,65); 
Hagman, Fysisk geografi (4,50).

Geologi: Studera de geologiska förhållandena i din hemtrakt med ledning av någon geo
logisk karta över densamma samt insamla stuffer av några bergarter! Läsning: 
Huru naturen danat Sverige; Wiman, Bergens uppkomst.

Biologi: Insamling av 40 -60 växter; J. F. Nordvall, Om växternas näring och Om
Sveriges skogar (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 t 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 höjdförhållanden 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 lärjunge intagas under höstter
minen annan än den, som, då inträde sökes, redan uppnått eller före kalenderårets utgång uppnår nio års ålder, 
ej heller under vårterminen annan än den, som före utgången av närmast föregående kalenderår, uppnått nämnda 
ålder. 2. Ej må någon, som före det kalenderår, då inträde sökes, fyllt 12 år, intagas i första klassen, och iaktta- 
ges beträffande intagning i övriga klasser, att den med ledning av detta stadgande för varje klass beräknade ål
dern ej må vara överskriden. Undantag från denna senare bestämmelse kan dock beviljas.
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Inträdessökande skall förete dels intyg an vederbörande prästerskap, innehållande uppgift om föräldrar, fö
delseort, 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. Frikallad härifrån vare, 
efter rektors beprövande, inträdessökande, som styrker sig vara obemedlad. ävensom lärjunge, Som förut varit vid 
annat allmänt läroverk inskriven.

Bii. c. Uppgifter för höstterminen 1911 angående lärjun
garnas frånvaro på grund av sjukdom, medelbetyg i 

läsämnena, befrielse från undervisningen i vissa 
ämnen samt fostran till sparsamhet.

Frånvaro på grund av sjukdom i medeltal timmar:
klass 6 .........................................  gossar 31,t tim. flickor 29,t tim.

„ 5 ......................................... „ 10,7 „ „ 24 i„
„ 4 ......................................... „ 10,5 „ „ 18 ' „
„ 3 Ä .............................................. „ 48,75* „ „ 44* „
„ 3 B .............................................. „ 25,57 „ „ 34,5 „
„ 2 Ä .............................................. „ 18,75 „ „ 38,st „
„ 2 B .............................................. „ 12,37 „ „ 17,5 ,,
„ 1 ......................................... „ 11,- „ „ 44,5« „

*En gosse frånvarande 244 t. och. en flicka 176 t. Medeltal för övriga resp. 20,8« 
och 28.

**En flicka frånvarande 145 t. Medeltal för övriga flickor 27,s.

Medeltal betyg i läsämnena:
Klass 6 ............................................................ gossar 14,4 flickor 15,82

„ 5   „ 14,5 „ 13,t
„ 4   „ H,3 „ 10,7
„ 3 A............................................................................. „ 9,31. „ 9,sj
„ 3 B .............................................................. „ 8,5 „ 10,9
„ 2 A.............................................................. „ 9,19 „ 9,ti
„ 2 B .............................................................. „ 8,75 „ 7,7
„ 1   „ 7,5 „ 8,1

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

Under höstterminen åtnjöt ingen flicka befrielse från undervisningen i något läsämne. 
Innevarande termin äro 2 flickor i kl. 4 befriade från undervisningen i engjelska.

De åtgärder, som vidtagits för att fostra ungdomen till sparsamhet, hä ej krönts med 
någon större märkbar framgång. Två gånger i veckan har det varit tillfälle att göra in
sättningar i sparbanksbok på rektorsexpeditionen, och vid lämpliga tillfällen! har betydelsen 
av arbetsamhet och sparsamhet framhållits. Under läsåret ha hittills gjorts inalles 35 insätt
ningar till ett belopp av 92 kr. 45 öre.
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eh. D. Ordning
vid

Ar savslutningen den 7 juni 1912.

:i!

Klass kl. 10-10,;itl kl. 10,40—11,10 kl. 11,20—11,50 kl. 12-12,30
: 1

1 Geografi Matematik Historia Tyska
Seth Wikström Seth Seth

2H Geografi Kristendom Matematik Tyska
Pennan Frigell Frigell Frigell

2 B Modersmålet Matematik Tyska Geografi
Stenberg v. Garretts ' Stenbery Gavelius

3H Matematik Geografi Tyska Modersmålet
v. Garretts F ägers ten Fägersten Fägersten

3B Kristendom Historia Geografi Biologi !
Ahlberg Gavelius Ahlberg v. Garrelts

4 Fysik Historia Biologi Engelska
Wikström Seth v. Garretts Stenberg

1
5 1 Tyska Engelska Matematik Historia

Gavelius Perman Wikström Ahlberg

Morgonbön kl. 9,'X Samling i bönsalen kl. 12,«', där uppvisning i sång och musik 
samt avslutning äger rum.


