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REDOGÖRELSE

FÖRSTATENS SflMSKOLfl 1 ÖRNSKÖLDSVIK
LÄSÅRET 1913 — 1914.



S arns kolans styrelse.
Borgmästaren, R. V. O., G. Åkerblom, ordförande, f. kronofogden, R. V. O., J. O. 

Domeij, vice ordf.; bankdirektören €. Markström; rektorn, R. V. O., O. A. Perman; första 
lärarinnan Elisabet Seth.

a. Undervisningen.
1. Höstterminen började den 23 augusti och slutade den 19 dec. Inträdes- och 

flyttningsprövningarna försiggingo den 21 och 22 aug. Den egentliga undervisningen bör
jade den 25 aug. och fortgick t. o m. den 17 december.

Vårterminen, som tog sin början den 14 januari, kommer att avslutas den 9 juni.
Inträdesprövningar till läroverkets 4 första klasser anställdes även på eftermiddagen 

den 23 och hela dagen den 24 maj.
Allmänt lov har givits vid följande tillfällen: den 19 sept. 3 t. (för utflykt), 17 och 

18 oktober (rengöring av skollokalen), den 24 febr, (fettisdag), den 10 mars 3 t. (idrotts- 
lov), den 1 maj.

Den 6 nov. samlades lärare, lärjungar och några målsmän i högtidssalen kl. 1,30 för 
att fira Gustaf II Adolfs minne. Föredrag hölls av rektor, och av lärjungarna utfördes 
några sång- och deklamationsnummer.

De föreskrivna månadsloven i 4 — 6 klasserna hava till största delen blivit använda 
till skriftliga arbetens utförande på lärorummet.

Påsklovet har förlängts med en dag, som tages från pingstlovet.
Vid mitten av höstterminen var anordnat ett s. k. föräldramöte, som var någorlunda 

talrikt besökt.
2. Gemensan morgonbön har förrättats varje läsdag kl. 7,45 — 8 turvis varannan 

vecka av rektor och adj. Ahlberg. Undervisningen i läsämnena har sedan pågått kl. 8 — 
9,40 och 1 1,50—2,25 för alla klasser utom klass 1, som tre dagar slutat kl. 1,30, och kl. 2, 
som en dag slutat kl. 1,30. I franska har kl. 6 undervisats onsdag kl. 11,50—12,35 och 
lördag kl. 1,40—2,25 samt kl. 5 tisdag och fredag kl. 9,45 — 10,30.

Tecknings- och välskrivningslektionerna ha varit förlagda till den vanliga lästiden. 
Sång har övats måndagar kl. 1,40-3,15, onsdagar kl, 4,30—5,15 och torsdagar kl. 2,30— 
3,15 samt musik tisdagar kl. 2,30 —3,30 och 4,30—5,30, onsdagar kl. 5,15—6,15 och freda
gar kl. 4,30—6,30. Gymnastikövningarna ha försiggått dagligen kl. 9,50-10,35 och 2,35— 
3,20. Kvinnligt handarbete har övats tisdagar och fredagar kl. 9,45 —10,30, 10,55 —11,40 
och kl. 2,30—3,15, onsdagar och lördagar kl. 9,45—10,30 ocn kl. 1,40—3,15. I frivillig 
teckning har undervisats torsdagar kl. 4,30-6 och i slöjd torsdag, fredag och lördag kl. 
4,15—6.

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 
22 av skolans lärjungar.
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3. Antal lärotimmar i veckan för Jäsämnena under höstterminen 1913: 
kl. 1 med 38 lärjungar........................................... 24 timmar
.. 2 „ 36 „ ....... . ............................................. 26 „
„ 3 „ 26 „ ...................................................... 27
„ 4Ä „ 22 „ ...................................................... 28
„ 4 B „ 21 „ ...................................................... 28 „
„ 5 A „ 21 „ ...................................................... 30* „

*) Behöver ej anskaffas av lärjungarna.

„ 5 B „ 21 „ ...................................................... 28
„ 6 „ 15 „ ...................................................... 30**

Summa 200 lärjungar Summa 221 timmar
♦) härav 2 timmar franska gemensamt me<l 5 B (34 lärjungar'’.
**) härav 2 timmar franska (12 lärjungar).

Frivilliga laborationer hava anordnats: i fysik i kl. 4 med en t. i veckan för endera 
av avdelningarna (12 och 13 lärj.), i kemi i kl. 5 med 1 t. i veckan för d:o d:o (20 och 
17 lärj.) och i biologi i kl. 6 (15 lärj ), delad i två avdelningar.

Läroböcker,

Kristendom: Bibeln (1—6); Luthers lilla katekes med den 1878 antagna utvecklingen (1-5).
Norlén och Lundgren, Biblisk historia (l—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, Religionhisto’risk översikt (6).*
Psalmboken (1 — 6). "
Kastengren, Svenska kyrkans högmässa m. m. (4 — 6'.

Modersmålet: Sundén, Svensk språklära (3—6).
Richter, Rättskrivningsövningar (2 — 3).
S. A. Stalin, Övningar i modersmålets rättskrivning (1).
Rebbe —Fischer, Exempelsamling (1—6).*
Lindvall, Läsebok för realskolan I —III (1 — 3)*
Lagerlöf, Nils Holgersson 1—II (1—3)*
Gopelius, 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).

Tyska: A. Heumann, Tyska för nybörjare (1).
Hjorth-Lindhagen, Praktisk lärobok (2 — 3).

„ „ Bihang till d:o (2 - 4).
Kleine Schüler-Bibliotek IV (3).
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Hjorth, Gysk grammatik (2—6).
Bokelund-Rodhe, Tyska översättningsövmngar (4)*

* Behöver ej anskaffas av lärjungarna.

Rodhe, Tysk läsebok (4 — 5).
Gerstäcker, Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer (6).
Hjorth-Heumann, Tyska skrivövningar och brev (5—6).
Tiselius, Deutsche Umgangssprache (6).*
Rodhe-Abshagen, Übungsbuch für deutsche Handschriften (6).*
Ett tjugutal album vyer från olika delar av Gyskland. Globus Verlag.*
Vietor, Deutsche Lauttaufei.*

Engelska: Elfstrand, Elementarbok (4—5).
„ Kortfattad engelsk grammatik (5 — 6).

Jespersen-Rodhe, Engelsk läsebok (5—6).
Uhrström, Little Willie’s Stories (5 — 6).*
Zetterström, Översättningsövmngar till engelska (5—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, Französische 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).*
Estländer, Läsebok till allmänna historien (4 — 6).*
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 och Svederus, Geografisk läsning (5).*
Ekedahl, Läsebok i allmän geografi (I—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).*
Sven Hedin, Från pol till pol (3—6).*
Roths m. fl. kartböcker (1—6).

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

Biologi: Almquist-Lagerstedt, Lärobok i naturkunnighet, zoologi (1 — 6).
Knut Bohlin, Lärobok i biologi d. II Botanik (2 — 5).

„ „ Växternas livsföreteelser och levnadsförhållanden (6).
Krok-Almquist, Svensk flora, Fanerogamer (3 — 6).
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Fysik: Söderborg, Lärobok i praktisk fysik (6).
Ivar Jonsson-Malmborg, Övnings- och lärobok i fysik för realskolan (4—5).
C. G. Hellsten, Experimentell fysik och astronomi (6).*

Kemi: Signe Almqvist, Lärobok i naturkunnighet, Geologi (5).*

Tj/irokurser.

Första klassen.

Kristendom. 3 t. Berättelser ur gamla testamentet med ledning av Norléns och Lundgrens 
Bibliska historia. Första trosartikeln och tio Guds bud i samband med katekes 
och bibel. Bibelläsning. Psalmer: 24: 1, 28: 1, 2, 6, 33, 378, 55, 66, 69, 76: 1, 
8, 102. Perman.

Modersmålet. 5 t. Läsning, jämte muntliga reproduktionsövningar, av Lindvalls läsebok I, 
Topelius, Läsning för barn och Lagerlöfs Nils Holgersson 1. Sagoberättande. 
Övningar i urskiljande av de viktigaste satsdelarna och ordklasserna; rättskriv- 
ningsövningar, förnämligast på å-, ä-, j-, v- och tje-ljuden; skriftliga reproduk
tionsövningar. Frigell.

Tyska. 6 t. St. 1 — 48 i A. Heumanns Tyska för nybörjare; föreskrivna delar av form
läran; muntliga och skriftliga tillämpningsövningar; talövningar. Frigell.

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

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

traktion samt multiplikation och division påbörjade. Metersystemets längdenheter, 
de vanligaste rymd- och viktmåtten. Huvudräkning, h. t. Fagerlind, v- t. Stenberg.

Biologi. 2 t. Människokroppen och det enklaste av hälsoläran; undersökning av några le
vande växter med tydliga blomdelar. Fri/jell.

Andra klassen.

Kristendom. 3 t. Berättelser ur nya testamentet med ledning av Norléns och Lundgrens 
Bibliska historia. Ändra trosartikeln och Herrens bön efter bibel och katekes. 
Bibelläsning. Följande psalmer: 51, 55, 56, 69, 77, 92, 105, 418, 496. Frigell.

Modersmålet. 5 t. Läsning i förening med muntliga reproduktionsövningar av Nils Hol
gersson II, Lindvalls läsebok II, Hedda Ändersson, Från bokhyllan V, och 
Svensk vers; framsägning av sagor och dikter; fortsatt behandling av ordklasser 
och satsdelar; rättstavningslära; rättskrivningsövningar en gång i veckan samt 
några skriftliga reproduktionsövningar. h. t. Fagerlind. v. t. Stenberg.

Tyska. 6 t. Föregående årskurs repeterad. Hjorth-Lindhagens lärobok st. 15 — 50. Form
lärans huvuddrag efter Hjorths grammatik. Tillämpningsövningar, delvis efter 
Bihanget. Avskrivning. Muntlig reproduktion av lätta anekdoter, upplästa av 
läraren, samt andra hör- och talövningar. h. t. Fac/eriind. v. t. Stenberg.

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

Geografi. 2 t. Finland, Ryssland, Danmark, Nederländerna, Belgien, Tyskland, Schweiz, 
Österrike-Ungern och Frankrike. Perman,
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Matematik. 5 t. Fortsättning av decimalbråk; allmänna bråk; rymd- och ytmått. Huvud
räkning. Frigeil.

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

Tredje klassen.

Kristendom. 3 t. Katekes: tredje trosartikeln samt instiftelseorden till dopet och nattvar
den. Biblisk historia: repetition. Bibelläsning: Matteus’evangeliet, kap. 5—20. 
Psalmer: 50, 68, 76, 106, 383: 4 — 7, 394: 1 —2. Ahlberg.

Modersmålet- 6 t. Läsning i förening med muntlig reproduktion av Heidenstam, Sven
skarna och deras hövdingar, Lindvall, Läsebok för realskolan III, Hedda An
dersson, Från bokhyllan V, samt Dalin, Svensk vers; framsägning av inlärda 
stycken i bunden form, sagoberättande. Rättskrivning minst en gång i veckan 
omväxlande med skriftliga reproduktionsövningar och smärre uppsatser. Gram
matik: det allmännaste av formläran samt vissa partier av sats- och interpunk- 
tionsläran, huvudsakligen efter Sundén; övningar i satsläsning. Seth.

Tyska. 6 t. Hjorth-Lindhagens läsebok avslutad, Rodhes läsebok för realskolan omkr. 30 
sidor samt Kleine Schüler-Bibliothek IV (kursivt). Formläran repeterad samt 
lättare syntaxregler genomgångna i anslutning till texten. Tyska översättnings- 
övningar efter Bokelund och Rodhe. Reproduktion (även skriftlig) av lättare 
anekdoter, berättade av läraren, samt andra hör- och talövningar. Seth.

Historia. 3 t. Fäderneslandets historia under tiden 1611—1718 jämte huvuddragen av 
Norges och Danmarks historia under samma tid. Allmänna historien: gamla 
tidens historia. Qavelius.

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

Matematik. 5 t. Repetition av decimalbråk och allmänna bråk; reduktion av sorter; enkel 
regula de tri; de första grunderna av procent- och ränteräkning. Inlärandet av 
de geometriska grundbegreppen genom praktiska övningar. Huvudräkning.

v. Ekensteen.
Biologi. 2 t. Växternas byggnad; någon övning i växtbestämning efter flora; sexualsyste

met; insamling av 30 växter under sommaren; fåglar, kräldjur, groddjur och 
fiskar. Dissektion av fisk; exkursioner. v. Ekensteen.

Fjärde klassen A och B.

Kristendorri. 2 t. Läsning av fjärde huvudstycket samt repetition av första och andra hu
vudstycket i tros- och sedeläran med anslutning till bibel och katekes. Israels 
historia efter Herner jämte valda stycken ur Gamla testamentet. Översikt av 
Gamla testamentets böcker. Kortfattad översikt av det kristna kyrkoåret. Psal
mer: 50, 68, 77, 89, 104, 138, 149, 394: 1-2. Ahlberg.

Modersmålet. 4 t. Läsning jämte muntliga reproduktionsövningar och kortare referat, ofta 
efter förberedelse i hemmet, av Bergmans läsebok i nyare svensk litteratur II, 
Fänrik Ståls sägner samt Svenskarna och deras hövdingar. Framsägning av in
lärda dikter. Välläsningens viktigaste grunder, notiser ur versläran. Form- och 
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satsläran i förening med satsanalys. Rättskrivnings- och interpunktiönsövningar. 
Tolv uppsatser, dels i hemmet dels å lärorummet. Gavelius. Johansson. 

Tyska. 4 t. Rodhes läsebok t. o. m. st 68. Formläran repeterad. Syntax:huvudsakligen ka
sus, infinitiv och konjunktiv i exempel ur texten. Tyska översättningsövningar en
ligt Bokelund och Rodhe. Talövningar. En skriftlig översättning eller repro
duktion var tredje vecka. Gavelius. Johansson.

Engelska. 5 t. Elfstrands läsebok st 1—35. Muntliga och skriftliga tillämpningar efter 
Metodiska övningar och Översättningsövningar i samma bok. Hör- och tal
övningar. h. t. Fagerlind. v. t. Stenberg. Johansson.

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. Gavelius. Ahlberg.

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

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. v. Ekensteen.

Biologi. 2 t. Typer för Sveriges viktigaste växtfamiljer; växtbestämning; sexualsystemet;
insamling av 40 växter under sommaren; ryggradslösa djur. Dissektion av kräf
ta; exkursioner. v. Ekensteen.

Fysik. 3 t. Allmän fysik och värmelära jämte experiment; 1 timme frivilliga laborationer.
Envall.

Femte klassen A och ß.
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 skrif
ter. Följande psalmer utantill: 52, 55, 68, 86, 89, 105, 154, 423- Ahlberg.

Modersmålet. 3 t. Läsning i förening med muntliga referat av Mjöbergs läsebok fr. o. m. 
Strindberg. Frithiofs saga fullständigt. Behövliga litteraturhistoriska notiser- 
Framsägning av inlärda dikter. Översikt av form- och satsläran efter Sundén 
samt i anslutning till Rebbe-Fischer. Rättskrivnings- och interpunktionsprov. 
Dispositionsövningar. Föredrag. €n uppsats var tredje vecka. Gavelius. Seth. 

Tyska- 4 t. Rodhes läsebok avslutad. Formläran repeterad. Syntax: artikeln, predikats- 
fyllnad, partitivattribut, dat. och ack. objekt vid transitiva verb, tidsadverbial, appo
sition, de vanligaste verb och objektiv, som styra gen. och dat., detjviktigaste 
av konjunktiv- och infinitivläran samt ordföljden. Tillämpningsövningar, hör- 
och talövningar. Var tredje vecka en skriftlig reproduktion (endast å lärorum
met), eller en översättning till tyska. Gavelius. Fagerlind. Stenberg.

Engelska 5 t. Elfstrands elementarbok avslutad. Jespersen-Rodhes läsebok 45 s. Form
läran efter Elfstrand, syntax i anslutning till texten och delvis efter Elfstrand. 
Muntliga och skriftliga tillämpningsövningar. Realia. Hör- och talövningar.

Perman. Johansson.
Franska. 2 t. Hultenberg, Premier livre, första delen. Av formläran hjälpverb och re

gelbundna verb i indikativ. Hörövningar. Perman.
Historia. 3 t. Fäderneslandets historia från 1809 till närvarande tid jämte delar _av de 

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

Gavelius. Ahlberg.
Geografi. 2 t. Amerikas och Australiens fysiska och politiska geografi läst och repeterad. 

Repetition av Sveriges geografi. Geografisk läsning. Ahlberg. Seth.
Matematik. 4 t. Ekvationer av första graden jämte problem t. ex. rörande ränta, handels- 

rabatt och diskont; bolags- och blandningsuppgifter; uppgifter på likformig rörel
se. Algebraiska reduktioner. Om parallellogrammer, cirkeln och regelbundna 
månghörningar; planimetriska räkneexempel. Envall.

Biologi. 2 t. Sveriges viktigaste växtfamiljer; de förnämsta utländska kulturväxterna; kryp
togamer; växtbestämning; insamling av 30 växter under sommaren; repetition av 
djuren; dissektion av fågel; exkursioner. v. Ekensteen.

Fysik. 1 t. De enklaste magnetiska och elektriska företeelserna. Envall.
Kemi. 3 t. Det viktigaste av den oorganiska kemien; 1 t. friv. labo rationer. Jordytans 

beskaffenhet och dess förändringar. Envall.

Sjätte klassen.
Kristendom. 2 t. Bilder ur kyrkans historia. Allmänna underrättelser ur religionshistorien 

(muntligt). Bibelläsning: Apostlagärningarna. Psalmer: 53, 54, 69, 88, 96, 102, 
138, 394:1—2, 423. Ahlberg.

Modersmålet. 3 t. Mjöbergs läsebok avslutad. Litteraturhistorisk översikt efter Mjöberg. 
Diktkonstens huvudarter. Verslärans grunddrag. Muntliga referat. Föredrag. 
Välläsnings-,.interpunktions- och dispositionsövningar. Repetition av form- och 
satsläran. Övning i uppsättande av praktiska skrivelser. En uppsats var 3:dje 
vecka. h. t. Fagerlind. v. t. Stenberg.

Tyska. 3 t. Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer, delvis kursivt. Några viktigare kapitel ur 
Tiselius, Deutsche Umgangssprache. Tillämpningsövningar, delvis i anslutning till 
Hjorth-Heumann, Tyska skrivövningar och brev. Läsning å lärorummet av tysk 
handstil. Muntlig reproduktion av text, uppläst av läraren (anekdoter och längre 
berättelser). Grammatiken repeterad, med tillämpning. En skriftlig översättning 
eller reproduktion var 3:dje vecka. Talövningar. Johansson.

Engelska. 4 t. Jespersén-Rodhes läsebok omkr. 75 sid., något kursivt. Formläran repe
terad; det viktigaste av syntaxen; tillämpningsövningar efter Zetterströms Över- 
sättningsövningar; hör- och talövningar, muntliga reproduktioner; en skriftlig 
översättning eller reproduktion varannan vecka. Johansson.

Franska. 2 t. Hultenberg, Premier livre, 2:dra delen. Det viktigaste av formläran enligt 
Lings språklära. 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. Ahlberg.

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

Matematik. 5 t. Aritmetiska uppgifter, särskilt från affärslivet; ekvationssystem av första 
graden jämte problem; irrationella tal; kvadratrötter; bokföring. Repetition av 
föregående kurser i geometri; det viktigaste om likformig avbildning: geomet
riska övningssatser samt planimetriska och stereometriska räkneexempel; upp- 
ritning av diagram. Envall.

Biologi. 3 t. En del växtundersökningar; huvuddragen av läran om växternas livsföreteelser, 
inre byggnad och levnadsförhållanden; människokroppen och i sammanhang 
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därmed det allmännaste av hälsoläran; de rusgivande ämnenas samt tobakens 
natur och verkningar; exkursioner; dissektioner och laborationer under såväl 
ordinarie som frivilliga lektioner; 1 t. frivilliga dissektioner och fysiologiska ex
periment. v. Ekensteen.

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

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

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

5. Ombyte av läroböcker.

Vid höstterminens början infördes: I\. Heumann, Tyska för nybörjare i kl. 1 och sedan 
successivt i kl. 2 och 3 i st. f. K. L. Olsson, Lärobok i tyska språket kl. 1 pch Hjorth- 
Lindhagen, Praktisk lärobok i tyska språket jämte Bihang till d:o; Hj. Hjorth och R. Heu
mann, Tyska skrivövningar och brev i kl. 5 och sedan kl- 6; S. R. Stalin, Övningar i mo
dersmålets rättskrivning i kl. 1, successivt kl. 2 och 3 i st. f. Richter, Svensk rättskriv- 
ningslära.

Framställning har gjorts hos K. Överstyrelsen att vid kommande läsårs början få in
föra: Tom Moll, Lärobok i kemi för realskolan I i kl. 5 och sjätte klassens kurs i zoolo
gi av Lars Gabriel Rndersson i kl. 6.

6. Välskrivning.

Klass I (torsdagar 1 1,50—12,35, lördagar 8,55-9,40) har övats i bokstavsbildning, gruppe
ringar och sammanbindningar. Skrivkurs I —II.

Klass 2 (tisdagar och lördagar 12,15 —1,30) har övat stor stil, medelstor och mindre stil.
Skrivkurs II, III, IV.

Klass 3 (måndagar 1,40 — 2,25) har övat mindre stil. Skrivkurs IV, V. Vid undervisningen 
har Filip Holmqvists skrivkurser och skrivböcker använts.

7. Teckning.

K!ass 1 (fredagar 1,40—2,25). Teckning i punkterad ritbok. Rät- och krokliniga figurer
efter förteckning och diktamen vid tavlan. Konturteckning efter enkla föremål. 
Dessutom ha övningar försiggått i “Ritkurs för Sveriges barndomsskolor“ av 
John Bauer. Färgläggning och minnesteckning.

Klass 2 (onsdagar 12,45 —1,30). Gcckning efter plansch och efter enklare föremål med
färgläggning. Några av eleverna ha ritat i John Bauers »Ritkurs för Sveriges 
barndomsskolor'.

Klass 3 (tisdagar och torsdagar 1,40 —2,25). Teckning och färgläggning efter fristående
föremål i projektion samt teckning och färgläggning efter pressade växter. Teck
ning och skuggning efter gips. Något perspektivritning efter klots.

Klass 4 A (onsdagar 1 40—2,25, lördagar 1 1,50—12,35). Perspektivisk teckning och skugg
ning efter klotsar i frontala och sneda ställningar. Perspektivisk teckning och 
lärgläggning efter konstindustriella löremål.



Klass 4 B (måndagar och torsdagar 12,45 —1,30) lika med klass 4 A.
Klass 5 A (måndagar och tisdagar 11,50—12,35). Perspektivisk teckning och färgläggning 

efter konstindustriella föremål, uppstoppade fåglar m. m.
Klass 5 B (fredagar 11,50—12,35 samt 12,45 — 1,30) lika med klass 5 l\.
Klass 6 (onsdagar 11,50—12,35 lördagar 1,40—2,25). Perspektivisk teckning med pastell

kritor efter konstindustriella föremål, uppstoppade fåglar, grönsaker, växter m. m.

Linearritning.

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

Klass 4 B lika med klass 4 A.
Klass 5 A Fortsättning av föregående kurs. Ellips, parabel och hyperbel. Projektionslärans 

grunder. Ritning efter modell.
Klass 5 B lika med klass 5 A.
Klass 6 Fortsättning av projektionsläran, användning av flere projektionsplan. Liniers och 

ytors verkliga storlek. Ytors utbredningar.

Frivillig teckning

(torsdagar 4,30 — 6). Övningar för de olika klasserna i likhet med obligatoriska timmarna. 
Antalet deltagare i frivillig teckning har under vårterminen varit 25.

8. Sång och instrumentalmusik.

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

Undervisningen i kl. 1—2 har omfattat: läran om tonbildning med därtill lämpliga 
övningar samt tonträffning med tillhjälp av sol-fa-systemet. Dessutom har repeterats förra 
läsårets teori med tillägg av kromatiska tecken samt skrivning av skalor. 1 denna avdel
ning har övats enstämmig sång och koralsång.

I kl. 3 — 6 har tonträffning övats efter intervalläran. I teori har repeterats förra läs
årets kurs med tillägg av de första grunderna i ackordläran. Dessutom hava lärjungarna 
fått redogöra för alla dur- och moll-tonarter och deras förteckningar. I denna avdelning 
har övats en-, två- och trestämmiga sånger och koralsång. 143 lärjungar hava under 
höstterminen, och 138 under vårterminen deltagit uti sångundervisningen.

Instrumental musik har under läsåret övats i 5 t. i veckan. Under vårterminen hava 
11 lärjungar erhållit undervisning i pianospelning, 2 i orgelspelning och 2 i violinspelning.

Som läroböcker ha använts: Anna Bergströms Sångkurs för skolan h. II, III o. IV, 
Svenssons sångbok h. II, Hennes pianoskola, Aug. Lagergrens Orgelskola för nybörjare, 
Orgelalbum av Gust. Hägg och Aug, Lundh samt Hans Sitts Violinspelning.



12

9. Gymnastik.

Lärjungarnes fördelning.

A) Höstterminen.

Avdeln. I Flickorna i klass 3—6 46
II Klasserna 1—2 59

n III Gossarna i klass 3 — 6 46
Summa 151

B) Vårterminen.

Ävdeln. I Flickorna i klass 3—6 42
» II Klasserna 1 — 2 43

III Gossarna i klass 3 — 6 38
Summa 123

Avdelning I uppdelad i 2 och övriga avdelningar i 4 underavdelningar.
Syagrote har funnits.
Övningstider: under såväl höst- som vårterminen: avdelning I måndagar, onsdagar, 

torsdagar och lördagar kl. 9,50—10,35 f. m., avdelning II tisdagar och fredagar kl. 9,50— 
10,35 f. m., måndagar och torsdagar kl. 2,35—3,20 e. m., samt

avdelning III tisdagar, onsdagar, fredagar och lördagar kl. 2,35 —3,20 e. m.
Övningarna hava varit inställda under allmänna fridagar.
Fria lekar och idrott hava förekommit — såväl utomhus under den blidare årstiden 

som i gymnastiksalen under den kallare — på den åt gymnastik anslagna tiden.
Gymnastikövningarna synas hava haft gott inflytande på såväl lärjungarnas kroppsut

veckling som allmänna hälsotillstånd.
I målskjutning med eldvapen hava gossarna övats å Örnsköldsviks skytteförenings 

skjutbana. Övningen har varit frivillig och avgiftsfri och omfattats med intresse. Många 
deltogo även i föreningens prisskjutningar och erövrade därvid en del medaljer och pris, 
som utdelades vid föreningens årsmöte.

Modererad dusch har under fredagslektionerna bereits åt gossarna.
Örnsköldsvik i maj 1914.

C. L. CEDERVÄLL, 
gymnastiklärare.



TABELLARISK UPPGIFT 
å antalet lärjungar, som på grund av nedanstående orsaker icke deltagit i de 

ordnade kroppsövningarna eller hänvisats till särskild avdelning
eller rote för svagare lärjungar.

Sjukdomar
i 1° J 1 ! j 12 J 14 16

rr

Termin och 
klasser.

TO TO TO
Kl

TO

t“
B 2 to

Vårterminen 1913.
Klasserna 1—6.

Icke deltagande ............
Hänvisade till svagrote

Höstterminen 1913.
Klasserna 1—6.

Icke deltagande ...........
Hänvisade tiil svagrote

Anm. Antalet i gymnastikövningarna icke deltagande har

24

20
1

46 
1

32
1

55 
1

49
1

under våtteiminen ökats med 9

193

200

och under
höstterminen med 13. De av „andra orsaker“ befriade ha alla befriats pä grund av lång väg till hemmet. Under
rubriken „andra sjukdomar“ är upptagen en flicka lidande av tuberkulösa lymfkörtlar.

1 2 ! 3 ! 4

5

5

5

7 1 3

1

3

3
V

>

5 3
1

4 2

TO 3
3

1 1

5
5

s

9

Kvinnligt handarbete.

Klass 1 (onsdag och lördag 1,40—2,25) Avig- och rätstickning: en dammhandduk- Söm
nad: duk i opphämtasöm. Övningar i hålsöm, efter-, fåll-, stjälk-, kast-, languett- 
och flanellstyng: en arbetsväska.

Klass 2 (onsdag och lördag 9,40—10,30). Stickning med 5 stickor: ett par babystrum
por. Sömnad: en arbetsväska med korssöm.

Klass 3 (tisdag och fredag 2,30—3,15). Sömnad: babyutstyrsel såsom: haklapp, pikétröja, 
duk, mantel, med övningar i languettering, fållning, fällning och isyning av band. 
Stickning: babytröja.

Klass 4 A. och B. (tisdag och fredag 9,45—10,30). Julklappsarbeten såsom lysdukar, by
rådukar, löpare i hedebo, delsbo, tvist-, hardanger och dalsöm, Stickning: ba
byskor med konststickning. Lappning: övningslapp, med tillämpning på trasiga 
plagg.

Klass 5 A. och B. (onsdag och lördag 2,30—3,15\ Julklappsarbeten: såsom lysdukar och 
serveringsdukar i delsbo och hålsöm, lysdukar med näversöm, löpare med hål
söm och flätad frans, kuddar i bottensöm. Knyppling: prover samt spetsar till 
kragar. Linnesömnad: linnen sydda på maskin samt broderade.



14

Klass 6 (tisdag och fredag 10,55—H,4O\ Jidklappsarbeten: såsom draperi med hålsöm 
och flätad frans, kuddar i hålsöm, spetssöm och modern schattérsöm. Spets- 
sömnad: prover, kudde, väskor. Knyppling. Sömnad av bomullsklänning.

Slöjd.

Undervisningen i träslöjd har under höstterminen meddelats åt 47 och under vårter
minen åt 52 lärjungar, 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 hänseende följt Nääs’ och 
slöjdinspektör Ramströms modellserier. De mera försigkomna lärjungarna hava förfärdigat 
arbeten utom modellserien, såsom skrin, bord och skåp. Några lektioner i bokbinderi hava 
givits, varigenom en del gossar vunnit färdighet att binda enklare band.

b. Lärarna.

10. Tjänsteåligganden under höstterminen.

Rektor O. A. Perman, F. K. har undervisat i
kristendom kl. 1 ........................................................................................  
historia kl. 1 .............................................................................................
geografi kl. 1, 2........................................................................................  
engelska kl. 5 A........................................................................................
franska kl. 5, 6 ........................................................................................  

förrättat morgonbön varannan vecka.
Adjunkt G. A. Ahlberg, F. och S. M. K. har undervisat i 

kristendom kl. 3 — 6 ................................................................  
historia kl. 4 B, 5 B, 6 ........................................................  
geografi kl. 5 A, 6 ................................................................. 

förrättat morgonbön varannan vecka; klassföreståndare i 5 B.
Adjunkt D. R. Johansson, F. K. har undervisat i 

modersmålet kl. 4 B ................................................................  
tyska kl. 4 B, 6.........................................................................  
engelska kl. 4 B, 5 B, 6 ........................................................

rättat svenska skripta i 4 B, tyska i 4 B, 6 och engelska i 6; 
förestått lärjungebiblioteket; klassföreståndare i 6.

Adjunkt E, G. Envall, F. K. har undervisat i 
matematik kl. 5, 6..................................................................... 
fysik kl. 4-6.............................................................................  
kemi kl. 5, 6 .............................................................................  
frivilliga laborationer i fysik kl. 4 ....................................... 

„ „ i kemi kl. 5 .................. ..............
klassföreståndare i 5 A.

3 t.
2 t.
4 t.
5 t.
4 t. = 18

I

13 U
10,1.
4 it. = 27

4 t.
7 t.

14 t. = 25

13 t.
8 t.
5 t,
1 t.
1 t. = 28

t.

t.

t.
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Extra lärare K- A. Fagerlind, F. M. har undervisat i 
modersmålet kl. 2, 6................................................................ 8 t.
tyska kl. 2, 5 B........................................................................................ 10 t.
engelska kl. 4 R .................................................................................... 5 t.
matematik kl. 1 ........................................................................................ 4 t. = 27 t.

rättat svenska skripta i 6 och tyska i 5 B; klassföreståndare i 2.
Extra lärare N. Oavelius, F. M. har undervisat i 

modersmålet kl. 4 A, 5 A ......................................................... 7 t.
tyska kl. 4 R, 5 A ... . ........................................................................ 8 t.
historia kl. 3, 4 R, 5 R ........................................................................ 9 t.
geografi kl. 4 B........................................................................................ 2 t. = 26 t.

rättat svenska och tyska skripta i kl. 4 A, 5 A; klassförestån
dare i 4 A.

Första lärarinnan Elisabet Seth, har undervisat i 
modersmålet kl. 3, 5 B............................................................ 9 t.
tyska kl. 3 ................................................................................................. 6 t.
geografi kl- 3, 4 A, 5 B .................................................................... 6 t. = 21 t.

rättat svenska skripta i 5 B; klassföreståndare i 3.
Ämneslärarinnan Agda Frigell har undervisat i 

kristendom kl. 2......................................................................... 3 t.
modersmålet kl. 1 .................................................................................... 5 t.
tyska kl. 1 ......................................  6 t.
historia kl. 2 ............................................................................................. 3 t.
matematik kl. 2 ...................................................................................  5 t.
biologi kl. 1,2 .. .................................................................................... 4 t. = 26 t-

klassföreståndare i 1. 
Ämneslärarinnan Elsa von Ekensteen har undervisat i 

matematik kl. 3, 4..................................................................... 15 t.
biologi kl. 3 — 6 ........................................................................................ 10 t.
frivilliga laborationer i biologi kl. 6 .................................................. 1 t. — 26 t.

granskat herbarier; klassföreståndare i 4 B. 
Teckningslärarinnan Elisabeth Degerman har undervisat i 

teckning ...................................................................................... 16 t.
välskrivning................................................................................................. 5 t. = 21 t.

Gymnastikläraren, sergeant C. L. Cedervall har undervisat i 
gymnastik...................................................................................... 12 t.

Musikläraren, direktör Emil Ånberg har undervisat i 
sång.............................................................................................. 4 t.
musik ......................................................................................................... 5 t. = 9 t.

Lärarinnan i kvinnligt handarbete Elma Hedberg har undervisat i 
kvinnligt handarbete ................................................................ 12 t.

F. skolläraren /V. J. Boman har undervisat i , 
träslöjd.......................................................................................... 6 t.

Skolläkaren, lasarettsläkaren Krik Lind har haft mottagning i skolan onsdagar kl.
9,10—10,40.

Under vårterminen sköttes mag. Fagerlinds tjänsteåligganden av fil. mag. S. Stenberg.
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11. Tjänstledighet har åtnjutits av:

teckningslärarinnan Elisabeth Deger man 19 — 22 november för enskilda angelägenheter;
gymnastikläraren C. L. Ceder vall 2 — 23 februari för militär tjänstgöring. ,

Vikarier och extra lärare.

såsom extra lärare har tjänstgjort hela läsåret fil- mag. N, (javelins, under höstter
minen fil mag. K- A. Fagerhnd och under vårterminen fil. mag. K- S. T. Stenberg',

under fröken Degermans tjänstledighet uppehölls hennes befattning av rektor m. fl. lärare; 
kand. Gavelius, stadsfiskal M Winlöf och fröken von Ekensteen vik. gymnastiklärare den 
2 — 23 februari.

14. Den 1 maj var ingen lärarebefattning vid läroverket ledig.



17

c. Lärjungarna.
15. De närvarande lärjungarnas antal.

Klass
Höstterminen 1913. Vårterminen 1914.

Gossar 1 Flickor Summa Gossar 1 Flickor
i

Summa

1 18
1

j 20 38 17 20 37
2 22 14 36 22 ! 14 36
3 15 ! 11 26 15 i 10 25
4 22 21 43 22 1 21 43
5 15 i 27 42 15 26 41
6 5 10 15 5 10 15

Summa 97 103 200 96 1 101 197

Anm. Frånvarande: ht. 1 gosse i kl. 4; vt. 1 gosse i kl. 1, 1 flicka i kl. 3, 1 gosse 
i kl. 4, 1 flicka i kl. 5 B.

19. Äntal i teckning, musik och gymnastik undervisade lärjungar höstterminen 1913.

Klasser Närvarande 
lärjungar

Teckning Musik Gymnastik
Lärjungar som deltagit Lärjungar som undervisats i

instrumental
musik

Lärjungar som 
deltagit i 

gymnastiki obligatorisk 
teckning

i frivillig o. där
jämte obligato
risk teckning

musikens teori 
och sång

1 38 38 5 38 28
2 36 36 4 34 6 31
3 26 26 6 18 2 19
4 43 43 3 27 3 31
5 42 12 1 21 3 35
6 15 3 — 5 1 7

Summa 200 158 19 143 15 151
I slöjdundervisningen hava deltagit 47 lärjungar; från kl. 1: 11 gossar och 6 flickor; kl. 2; 13 

gossar och 6 flickor; kl. 3: 4 gossar; kl. 4: 7 gossar.
I handarbetsundervisningen hava alla flickor utom 3 i kl. 5 deltagit.
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20. Uppgift om antalet ämnen, i vilka för varje dag hemläxor blivit föresatta, 
samt om den tid, som hemarbetena i medeltal beräknats kräva.

Till måndagarna hava kl. 1 och 2 haft läxfritt, de övriga klasserna en, högst två läxor.

Klass Antal ämnen
Överläsnings.tid pr dag Tid för skrivning pr vecka

Gossar 1 Flickor1 ni Gossar Flickor

6 2 ä 4 1 t. 15 m. 1 t. 50 m. 2 t. 2 t. 40 m.
5 A 2 å 4 1 t. 40 m. 2 t. 1 t. 20 m. 1 t. 20 m.
5 B 2 å 4 1 t. 35 m. 1 t. 45 m. 1 t. 26 m. 1 t. 50 m.
4 A 2 ä 5 1 t. 25 m. 1 t. 40 m. It. It.
4 B 1 å 3 1 t. 18 m. 11. 35 m. 1 t. 15 m. 1 t. 15 m.
3 1 å 3 1 t. 15 m. 1 t. 40 m.
2 0 ä 3 1 t. 5 m. 1 t. 20 m.
1 0 ä 3 1 t. It. 5 m. 1

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

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

Klass

A
ntal 

lärjungar
Medel-

Lidande av 
bleksot

O
fta besvärade 

av huvudvärk

O
fta besvärade 
av näsblod

Närsynthetsgrad

i 
Sum

m
a 

närsynta 
i__________

:

Lidande av 
dövhetålder längd vikt under 

3 D.
3-6 

D.
över
6 D. ; 1

CO ' 1 33 10,8 1,13 25,o 4 1 _ 3 __ 3 1
2 27 11,B 1,10 34 2 1 — 4 — — 4 1c 3 36 13,3 1,48 39,2 3 2 1 9 — — 9 —

i 4 50 14,2 1,51 46,i 7 3 — 6 1 — 7 1
5 29 15,3 1,6 48 3 3 — 2 1 — 3 1®c5 > 6 18 16,5 1,65 60,8 4 1 1 3 1 • — 4 1

____ 'Summa 193 — — - 23 11 2 27 3 — 30 5

' 1 38 ■ 0. — 2 2 _ __ 2 2
2 36 11,5 — — 4 — — 3 — ____ 3 —

§ c 3 26 12,3 — - 4 1 1 2 — —. 2 —
E 4 43 13,4 — _ 4 3 — 6 — — 6 1o 
w 5 42 14,6 — — 4 1 1 5 1 — 6 1>o X 6 15 15,8 — — 3 1 — — — — —

Summa 200 — — — 21 6 2 18 1 — 19 4 ■



b) Antalet sjuka och sjukdomar bland lärjungarna.

Sjukdomar 1
} 11

Närv. 1 
lär- 1 

jungar i

Sjuka i 
perso- 1 

ner i

Sju k- 
doms- 

fall
Sjuk
dagar Döda Anmärkningar

Vårterminen 1913.
J 1 

i
Phimosis , ...................... 1 1 15 ! 5 lärjungar hava under termi-
Vattenkoppor.......................... 2 2 6 i

nen insjuknat i olika sjukdomar 
nämligen 1 i influensa och akut

Rubeola .................................. 1 l 7 inflammation i magen och tar-
Feber av obestämd art......... 4 5 11 marna, 1 i influensa och inllam-
Influensa

1 17 17 60 i mation i mandlarna och svalget,
: Bleksot.................................... % % 10 1 i influensa och hudutslag, 1 i

1 «förkvlning» och ögonsjukdom
Huvudvärk .............................. i 5 5 14 samt 1 i ledgångsreumatism och
Ögonsjukdomar....................... 2 3 13 inflammation i mandlarna och
Öronsjukdomar....................... 9 2 10 svalget.
Hjärtfel............... ..................... 1 1 9
Luhgsäcksinflammation......... 1 1 17
Luftrörskatarr ....................... 7 7 54
Tandvärk ................................. 2 2 5
Inflammation i tandköttet...... 1 1 4

„ „ mandlarna och
svalget................................. 19 19 77

Akut inflammation i magen
och tarmarna ................... 4 4 9

Blindtarmsinflammation......... 2 9 42
Ledgångsreumatism................ 3 3 26
Hudutslag .............................. 2 2 17
Nässelfeber............................. 1 1 2
Bölder .................................... 1. 1 8
Benbrott ................................. 1 1 8
Ledvrickning.......................... 1 1 3
Hjärnskakning ....................... 1 1 5
Yttre skador .......................... 3 3 32

j Förkylning ............................. 1 16 16 53
; Summa 193 103 1 105 522 1 '

Höstterminen 1913.
' Feber av obestämd art . . 4 4 20 3 lärjungar hava under tenni-
Influensa ................................. 6 6 57 nen insjuknat i olika sjukdomar, 

nämligen 1 i huvudvärk och
Skrofler ................................. 1 1 24 skrofler, 1 i influensa och hals- 

fluss samt 1 i influensa och böld.Bleksot ................................. 1 1 2
Huvudvärk .......................... 5 5 10
Luftrörskatarr ....................... 3 O o 11
Tandvärk .................................
Inflammation i mandlarna och

1 1 3
64

svalget................................. 17 18 64
1 Tarmbråck ............................. 1 1 5
Paraphimosis.......................... 1 l

1
3

: Muskelinflammation................ 1 l 5 i 1
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Sjukdomar
Närv. 
lär

jungar

Sjuka 
perso
ner 1

Sjuk
doms

fall
Sjuk
dagar Döda

... .

Anmärkningar

Ledgångsreumatism................ 2 2 53
Hudsjukdomar ....................... 2 2 21
Bölder .................................... 5 5 21
Yttre skador .......................... 2' 2 5
Förkylning .............................. 5 5 17

Summa 200 57 58 321

23. Av de under läsåret inskrivna lärjungarna hava lörut senast undervisats:
i folkskola ........................................................................................... 39
i allm. läroverk..................................................................................... 1
i enskilt „   —
endast i hemmet ................................................................................. 6

Summa 46
Bland de å raden för folkskola upptagna lärjungarna hava 6 åtnjutit enskild under

visning såsom förberedelse för inträde i läroverket.

25. Under kalenderåret 1913 hava följande lärjungar avgått:

Vårterminen och därpå följande mellantermin: 
Från kl. 1:

Palmquist. Ernst........................................ till yrkena.
Tjernström, P. Mauritz .......................... „ Härnösands h. allm. läroverk

Från kl. 2: 
Olsson, Erik Herman.............................

Från kl. 3:
Byström, J. Fredrik.................................
Nordlund, Axel F.....................................
Nordeman, Emilia M...............................

Från kl. 4:
Engelmark, Knut E..................................
Öhrström, Folke B...................................
Berglund, Tyra B......................................
Collin, Greta A. E..................................
Sellin, A Axelia ....................................

„ hemmet.
„ sågverk.
„ enskild undervisning.

„ kontor.
„ enskild undervisning.
„ hemmet.

„ Amerika

Från kl. 5:
Carlberg, Bengt F.................................... „ Umeå h. allm. läroverk.
Hedberg, J. Mauritz........................................  Härnösands h. allm, läroverk
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Holmström, Per R...................................... till affärskontor.
Norrlén, K. Severin E.............................. ,, Södermalms h. allm. läroverk
Olsson, Nils A. E. .................................... „ Härnösands h. allm. läroverk
Tjernström, Fritz A..................................... „ „ „ „ ,,
Molander, Dorkas M.............................. „ hemmet.
Nilsson, Hildur L..................................... „ „
Sundström, Ada E................................... „ „

Från kl. 6 efter godkänd realskoleexamen:
Allard, Gunnar V. L.......... ..................
Hallén, C. A. Ludvig.............................
Hedberg, Lars S......................................
Johansson, D'. Alfred.............................
Larsson, Johannes (John) A.................
Perman, Sten A. ....................................  
Sjöberg, S. Volter V..............................
Vestman, O. Gösta.................................
Österberg, E. Verner..............................
Dahlin, Märta H......................................
Holmström, Olga K................................
Hultman, Asta K.....................................
Lundström, Astrid D. I.........................
Norder, Ruth J. C..................................
Nordin, Gunhild H.................................
Olsson, Estrid K- N...............................
Stenvall, Elsa A. M...............................

till affärskontor.
„ järnvägen.
„ handelsskola.
,, Umeå h. allm. läroverk.

„ Härnösands h. allm. läroverk
„ hemmet.
,, Uppsala Privatgymnasium.
,, hemmet.

„ Uppsala Privatgymnasium.

Från kl. 6 utan godkänd realskoleexamen:
Stjernberg, Pauline M........................... till hemmet.

26. Under sistförflutna kalenderår hava till lärjungarna utdelats såsom 
stipendier ..................................................................... kr. 48:
premier ................................................................................... „ 326:75
understöd ..................................................   „ 21:62

Kronor 396:37
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27. Uppgift angående antalet lärjungar befriade från terminsavgifter.

Höstterminen Vårterminen

_ _
71 70
21 21

108 108
200 199

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

,, byggnadsfonden..........................................................................
båda ovannämnda kassor.......................................................................
ej befriade från någondera avgiften ..................................................

Summa närvarande lärjungar

Avgiften' till ljus- och vedkassan, 7 kr., har erlagts av samtliga lärjungar. Avgiften 
till biblioteks- och materielkassan har utgått med 6 kr. Under vårterminen tillkommo två 
lärjungar efter katalogens tryckning.

Terminsavgifter till kommunen.

Höstterminen Vårterminen

Antal 
lärjungar

Summa 
avgifter kr.

Antal 
lärjungar

Summa 
avgifter kr.

20 kr. avgift ................................................................... 93
10 ,, „ ................................................................... i 66
Befriade från avgift........................................................... : 41

1,860
660

91
65
43

1,820
650

Summa ; 200 2,520 199 2,470 i

d. Boksamlingar och undervisningsmateriel.
28. Läroverksbiblioteket har tillökats med bl. a. följande arbeten:
Genom gåvor: Sv. författningssamling; K. Överstyrelsens berättelse 1912 19 3; Hand

lingar ang. lärarnes vid elementarläroverken änke- och pupillkassa; Svensk bokkatalog 1906 
—10; Språk och stil, XI: 1 — 4, XII: 1 — 5; Gamla svenska städer III; Olaus Magnus, Hi- 
storia"om de nordiska folken II; Populära etnologiska skrifter 1, 3 — 7, 9: Sveriges natur, 
sv. naturskyddsföreningens årsskrift 1913; Turistföreningens årsskrift 1913 5 ex; Svenska 
Livräddningssällskapets handbok i simning och livräddning; Ny tidning för idrott; Nor
diskt idrottsliv; Tidskrift i gymnastik; från direktör C. G. Strokirk, Härnösand, Jakten 
och jaktvården i Västernorrlands län under äldre och senare tider; från fröken Hilma Fah- 
lander, Böving — Petersen och Dreyer, Djurvärlden, övers, och bearb. av A. Stuxberg samt 
Sveriges Nationalmuseum i bilder; från författare och förläggare åtskilliga läro- och läse
böcker.

Genom inköp: Sv. akademiens ordbok (forts); Nordisk familjebok (forts); Sv. vitter
hetssamfundets skrifter; Sveriges krigshistoria i bilder med text av G. Björlin; Fänrik Ståls 
sägner med in. och komm, av R. Berg och I. Hjertén; Moderna språk, årg. II V; J. Erik
son, Bilder ur naturens 3 riken, 3 — 5 h.; Ped. tidskrift; Verdandi; Tidning för Sveriges lä
roverk; Moderna språk; Historisk tidskrift; Svensk tidskrift; Ord och bild; Naturvetenskap
lig tidskrift.
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Lärjnngebiblioteket har genom inköp ökats med ett 50 tal arbeten, huvudsakligen skön
litteratur och ungdomsböcker. Antalet boklån torde komma att uppgå till omkring 2,000. 
Den 13 maj var lånens antal inom klasserna följande: kl. 6 —199, kl. 5 R — 75, 5 B - 
328, 4R — 85, 4 B — 236, 3 — 290, 2 — 350, 1 — 404, summa 1,967. Biblioteket, 
som varit öppet onsdagar och lördagar kl. 9,40—10, har vårdats av adj. Johansson.

Undervisningsmaterielen har vunnit följande tillökning:
genom inköp: Väggkartor över Spanska hafvön och Afrika; Kieperts stora jordglob; 

6 ex. av Tiselius Deutsche Umgangssprache; uppstoppade djur: räv, fladdermus, ekorre, 
bofinkpar, domherrepar, sånglärka, backsvala, näktergal, björktrast, svart och vit flugsnap- 
pare, talgoxe, korp, ringduva, orrtupp, sidensvans; skelett av katt, höns, groda, huggorm, 
aborre; samling av 16 st. däggdjurständer; i sprit: hårmanét, sjöanemon, sjöpenna, bläck
fisk; 3 vågar med viktsatser; l torrelement; diverse ritmateriel;

genom gåvor: av trävaruhandl. A Dahlström, 1 skinn av bisamråtta; av Elsa Wåh- 
lin, 1 samling fågelägg.

Örnsköldsviks musiksällskaps flygel, som under flera år haft sin plats i samlingssalen 
och som fått fritt begagnas vid undervisningen, har genom överenskommelse med musik
sällskapet övertagits av läroverket mot en köpesumma av 800 kr.

Gill dem, som ihågkommit läroverket med gåvor, ber jag att få framföra ett hjärt
ligt tack.

E. Läroverksbyggnaden och inredningsmaterielen.
29. Under'förliden sommar hava följande arbeten utförts inom läroverksbyggnaden. 

Golvet i omklädningsrummet har omlagts och alla golv utom i arbetsrummet och kemi
rummet oljats och fernissats. Estrader långs ena kortväggen ha uppförts i 5 läsrum och 
linoleumväggtavlor uppsatts i 6 rum Värmeelement ha blivit inledda i första klassens 
rum och i arbetsrummet.

Nya skofack och 1 klädskåp ha anskaffats till omklädningsrummet, 2 bokskåp till 
kollegierummet, 1 skåp för ritmateriel, 1 bord för arbetsrummet och 1 gymnastikhäst.

Skolträdgården har liksom föregående år varit omfattad med livligt intresse. Om
kring 19 elever ha haft egna land att sköta. Huvudsakligen blomsterväxter och grönsaker 
ha odlats. Gmedan jorden är synnerligen hård och svårarbetad, ha under vintern 20 lass 
myrjord blivit påförda. Gångarna ha grusats med 20 lass grov sand.
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f Ekonomiska förhållanden.
31. Uppgift om nedannämnda kassors ställning kalenderåret 1913.

Debet Kredit

Kassans rubrik Behållning ' skuld vjd
! vid arets ■ . , , 1 . , . , । Summa«... ' inkomster i årets slutbörjan

Skuld vid 0 Behållning'
årets 1 y™,1?13 I vid årets Summa början utSlfter slut !

Ljus- och vedkassan 3,410 44 3,133
1

97| 6,544 41
1

3,478 64 3,065 77 6,544 41
Bibi.- 0. materielkassan 522 50 2,232 701 2,755 20 1,901 24 853 96 2,755 20
Premie- o. fattigkassan 352 72 362 86 715 58 348 37 367 21 7,5 58
Byggnadsfonden ....... 5,679 62 1,340 93 7,020 55 86 — 6,934 55 7,020 55
Slöjdundervisn.- medel 16 74 671 871 80 89 769 50 730 84 38 66 769 50
Stipendiefonden ....... 834 43 135 74 970 17 25 — 945 17 970 17
Ingrid Frånbergs min-

nesfond.............. 208 95 9 16 218 11 8 _ 21011 2 8 11
Sigge Palmquists minne 516 15 22 50. 538 65 15 — 523 65 538 65

! ll,541|55 7,909 73| 80 89 19,532| 17 1 6,593:09 12,939)08 19,532 17

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

a) läroverksbiblioteket..................................................................................... kr. 304: 75
b) lärjungebiblioteket ..................................................................................... „ 136: 37
c) den övriga undervisningsmaterielen ....................................................... „ 558: 49
d) inredningsmaterielen ................................................................................. „ 258: 85

g. Examina och terminsavslutning m. m.
33. Muntlig realskolexamen förrättades den 30 maj inför samskolans styrelse och 

de av stadsfullmäktige utsedda vittnena: kyrkoherde P. Palmquist, konsul P. J. Hedberg, 
häradshövding G. A. Skotte och d:r £. Lind. Alla i prövningen deltagande 17 lärjun
garna blevo godkända (deras namn återfinnas i mom. 25 av denna årsberättelse).

Godkänd fyllnadsprövning avlades: den 9 aug. 1913 av Gösta O. Vestman och Ast
rid D. 1. Lundström i tyska, den 2 april 1914 av K. A. Ludvig Hallén i matematik.

I de skriftliga prövningarna i realskolexamen innevarande termin hava deltagit 15 
lärjungar i kl. 6 och en privatist: 14 av de förra samt privatisten hava därvid blivit god
kända.

Den muntliga prövningen är utsatt att äga rum den 2 och 3 juni. Ätt såsom exa
mensvittnen härvid närvara hava av stadsfullmäktige utsetts: kyrkoherde P. Palmquist, kon
sul P. J. Hedberg och bankdirektör H. Öhngren med kronofogde R. Westman och veteri
när P. Diliner som ersättare.
1 A

34. Arsavslutningen är av H. H. Eforus utsatt att försiggå tisdagen den 9 juni med 
förhör i läroämnena kl. 10 —1'2,30 och uppvisning i sång och musik kl. 12,30—1, varefter 
flyttningar, premier och stipendier kungöras samt ungdomen hemförlovas.

Uppvisning i gymnastik äger rum måndagen den 8 juni kl. 5 e. m.
Lärjungarnas skriftliga arbeten äro examensdagen framlagda i klassrummen och i rit

salen framläggas prov på deras färdighet i välskrivning, teckning, handarbete och slöjd.



35. Att övervara förhören, uppvisningarna och avslutningen inbjudas vördsamt le
damöterna i samskolans styrelse, lärjungarnas föräldrar och målsmän samt övriga intres
serade.

36. Nästa läsår börjar den 25 augusti med allmänt upprop kl. 1 e. m., då alla lä
roverkets lärjungar skola vara tillstädes. Inträdes- och flyttningssökande skola anmäla sig 
hos rektor senast lördagen den 22 augusti kl. 10 f. m. Prövningarna taga sin början kl. 
11 sistnämnda dag. Rörande fordringar för inträde m. m. se bil. B! Höstterminen kom
mer att avslutas den 21 december.

Vårterminen 1915 är utsatt att börja den 13 januari och slutar den 8 juni.
Örnsköldsvik i maj 1914.

O. A. PERAIAN.

Bil. 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 sven
ska adelns liv under 1600-talet (1 kr.); Blanche, Hyrkuskens berättelser (1 kr.) 

Tyska: Kleine Schiilerbibliothek V (1,50).
Engelska: Rippmann, A first English Book, utg. av Afzelius (2 kr.)
Historia: Estländer, Allmänna historien i berättelser, nya tiden (4,50); S. Boethius, Histo

risk läsning för skolan och hemmet, medeltiden (5,25).
Geografi: Sven Hedin, Tibetanska äventyr (4 kr.); d:o d:o, Från pol till pol (5 kr.); Fa- 

gerlund-Falk, Geografisk läsebok III (3,40)
Matematik: Kartlägg i skalan 1: 1,000 lämpligt terrängområde i närheten av ditt hem. 
Eysik: JÄnteckna dagligen under en månads tid barometerståndet och luftens tempera

tur samt åskådliggör dessa iakttagelser medels diagram!
Iakttag också vindens riktning och styrka samt himlens molnighet och 

ordna dessa observationer i en tabell!
Biologi: Insamling av 50 — 60 växter. Ewald, Småkryp.

TILL KLASS 6.

Kristendom-’ Lundin, Bilder ur kyrkans historia; N. Söderblom, Kristendomen och reli
gionerna.

Modersmålet: Rydberg, Fribytaren på Östersjön (2,25); Vapensmeden (1 kr.); Runeberg, 
Älgskyttarna (40 öre) och Julkvällen (30 öre); Strindberg, Svenska öden och 
äventyr, 5 delar ä 1 kr.; Pelle Molin, Ådalens poesi (1 kr.)

Tyska: Moren, Unterhatungsbibliothek I (med ordlista 75 öre).
Engelska: Hall, Days before History, utgiven av Hammarberg (med ordlista 2,50).
Historia; Montelius, Livet i Sverige under hednatiden (2 kr.); Estländer, Läsebok i nya 

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

svenska bygder, I Götaland (2 kr.), II Norrland (2 kr.); Fagerlund-Falk, Geo
grafisk läsebok II (3,25); Garlson-Fagerlund, Skolgeografi II.
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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 Sveriges skogar (Heimdals 
folkskrifter); T. Thunberg, Vår kropps byggnad och förrättning.

________ . 77B B B —7 T.

Bil. B. För inträde i läroverkets första klass fordras:
a) förmäga 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 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 intaga^ 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.

Inträdessökande skall förete dels intyg av 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 Iförut varit vid 
annat allmänt läroverk inskriven.

' Terminsavgifterna, som gå dels till skolans kassor, dels till kommunen, växla i storlek efter förmögenhets
förhållandena. Billigaste avgiften är f. n. 7 kr och högsta 38 kr. En del av avgifterna betalas 6—8 veckor och 
den andra delen 8-12 veckor efter terminens början. Då befrielse från eller nedsättning i terminsavgifterna önskas, 
skall målsman eller lärjunge själv inom två veckor efter terminens början till rektor ingiva skriftlig ansökan, åt
följd av intyg från vederbörande prästerskap eller annan myndighet med uppgift angående föräldrarnas eller, om 
lärjunge har egna medel, hans ekonomiska ställning, angående barnens antal inom familjen samt innehålla myn
dighetens yttrande, huruvida lärjungen med hänsyn till nyssnämnda förhållanden, ävensom andra omständigheter, 
såsom levnadskostnader på platsen och bostad i eller utom läroverksstaden, må anses obemedlad eller mindre be
medlad. Vill sökande åberopa andra handlingar, skola jämväl dessa bifogas ansökningen.
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Bil. C. Uppgifter för höstterminen 1913 rörande lärjungarnas frånvaro 
på grund av sjukdom, medelbetyg i läsämnena m. m.

Frånvaro på grund av sjukdom i medeltal timmar:
klass 6   gossar 1,^, tim. flickor 10,i tim.

,, 5 A ........................................... ,, 6,ti „ ,, 20,92 ,,
,, 5 B ..................................  ,, 6,u: ,, ,, 22,.6 ,,
,, 4 A ............................................. „ 2,s ,, ,, 6,:i ,,
,, 4 B ............................................. ,, 7,75 ,, ,, 2,g7 ,,
„ 5 ......................................... „ J0,i „ „ 20,7 „
„ 2   „ 7,77 „ „ 8, r „
„ 1   „ 12,5«*) „ „ 6,s; „

*) En gosse, som varit frånvarande större delen av terminen, ej medräknad.

Medeltal betyg i läsämnena-
Klass 6 .......................................................... gossar 16,2 flickor 14,8

„ 5 A............................................................... „ 13,72 „ 14,'S
„ 5B ............................................................... „ 13,5 „ 15,3
„ 4A ............................................................... „ ll,s „ 11,t
„ 4 B ............................................................... „ 9,12 „ 11,:t
„ 3   „ 8,5 „ 9,3
„ 2   ,, 7,9i ,, 9,13
„ 1   „ 8,24 ,, 7,8

Av uppgiften i mom. 20 framgår, att flickorna genomgående hava använt något läng
re tid på sina hemarbeten än gossarna.

Under läsåret har ingen flicka begagnat sig av rättigheten att bli frikallad från un
dervisningen i tyska eller franska, ävensom från viss del av matematiken. Alla flickor 
utom tre hava deltagit i handarbetsundervisningen-

Tillfälle att sätta in pengar på sparbanksbok har givits två dagar i veckan på rek- 
torsexpeditionen. Insättningarna ha dock under året ej varit synnerligen givande. Tills 
dato äro endast 29 kr. på detta sätt inbesparade. För att väcka livligare intresse för sa
ken torde det vara nödvändigt, att insättningarna göras klassvis genom klassföreståndaren 
eller annan intresserad lärare.

Tvenne skolföreningar hava under läsåret varit i verksamhet.
Lokalföreningen “Gryning“ av S. S. U. H. upptog under höstterminen sin verksam

het, som legat nere under föregående vårtermin. Sammanträden ha hållits i regel varan
nan lördag. I oktober hölls föredrag av hr Helmer Starrin och i november av kand. Per 
Hugo. I samband med det senare föredraget var aftonunderhållning med lekar anordnad.

Av kvinnliga lärjungar i kl. 5 B har under innevarande vårtermin bildats en förening 
som kallar sig "Sveriges väl“. Dess uppgitt är att såsom underavdelning av Röda korsets 
lokala kvinnoförening i Örnsköldsvik arbeta för den frivilliga sjukvården i krig, d. v. s. an
skaffa och förfärdiga för densamma avsedda sängutredningar, sjukvårdspersedlar och för- 
bandsartiklar. Erforderliga penningmedel, omkring 400 kr., ha anskaffats dels genom med
lemsavgifter, dels och huvudsakligast genom insamling. Resultatet av denna termins verk
samhet blir tvänne fullständiga sängutredningar jämte tvänne uppsättningar sjukvårdsper
sedlar och en sats förbandsartiklar. Mera medhinnes ej detta läsår, enär eleverna själva 
utföra den mesta sömnaden.

I Örnsköldsviks scoutkår äro omkring ett 60-tal gossar medlemmar.
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Bil. D. Ordning
vid

Tid 
»

Arsavslutningen den 9 juni 1914.
KJ. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 A Kl. 4B Kl. 5A Kl. ö B

10—10,3(1
Kristendom Kristendom Geografi Fysik Tyska Tyska Tyska

Perman Frigell Seth Envall Johansson Gavelius Stenberg

lO,ro— Historia Matematik Kristendom Tyska Biologi Matematik
i

Engelska
11,10 Perman Frigell Ahlberg Gavelius v. Ekensteen Envall Johansson

11,21- Tyska Modersmål. Historia Matematik Kristendom Kemi Geografi
11 ,50 Frigell- Stenberg Gavelius v.Ekensteen Ahlberg Envall Seth

12—19 w
Biologi Tyska Tyska Historia Engelska Biologi Historia
Frigell Stenberg Seth Gavelius Johansson v. Ekensteen Ahlberg

12,30—1 Upp — —vis—ning — i —sang — och — — mu — — sik.
___

1 A - — v — — s — 1 — u — t — n — — i — n - g-

Morgonbön kl. 9,50—10.
Uppvisning i gymnastik den 8 juni kl. 5 e. m.

O


