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Redogörelse
förÖstersunds Högre Allmänna Läroverk

Läsåret 1907—1908.

A. TJLn_de2T^z^±szn_±iCLgO3ZL_

1. Höstterminen började den 21 Augusti med prövningar och slutade den 20 Decem
ber. Vårterminen, som tog sin början den li Januari, kommer att avslutas den 5 Juni.

Den egentliga undervisningen tog sin början med allmänt upprop höstterminen den 24 
Augusti kl. 12 och upphörde den 18 December kl. 9,40 f. m.; den började vårterminen den 13 
Januari kl.' 12 för att fortgå till och med den 2 Juni.

Lov för hela läroverket har under höstterminen givits den 30 Augusti, den 1 Oktober 
och den G November; under vårterminen den 13 Februari, den 14 Mars och den 1 Maj.

4 kl. har under läsåret haft 7 månadslovsdagar, 5 kl. 11, 6 kl. och I ring 19, II ring 
19, III ring (7:-1) 24 och IV ring (7: 2) 24, av vilka de flästa använts till skrivningar på 
lärorummet.

2. Gemensam morgonbön med sång och bibelläsning jämte förklaring har förrättats 
varje läsdag kl. 73ä—8 f. m. Den offentliga högmässogudstjänsten i stadens kyrka har bevistats 
av så stor del av skolungdomen, som utrymmet på de för densamma anvisade platserna med
givit, varför lärjungarne havt obligatorisk kyrkogång ungefär varannan söndag.

Undervisning i läsämnena har varit förlagd till 8—10,35 f. m. och 12—2,35 e. m. 
alla dagar.

Dessutom har undervisning i läsämnena ägt rum för 4 a måndag och tisdag 5—6,30 
e. m. (laborationer), för 4 b torsdag och fredag 5—6,30 e. m. (laborationer), för 5 a torsdag 
5—6,30 e. m. (laborationer), för 5 b onsdag 5—6,30 e. m. (laborationer), för kl. 6 tisdag 5—5,45 
e. m. (frivillig franska;, för I ring, 7: 1 och 7: 2 lördag 2,45—3,30 e. m., för II ring lördag 5— 
6,80 e. m. (laborationer) samt för R. 7: 1 fredag 2,45—3,30 e. m.

Övningarna i sång och instrumentalspel hava ägt rum måndag, tisdag, torsdag och fre
dag 41 2—7 e. m. och onsdag 4—6 e. m. samt lördag 4—7 e. m.

Övningarna i välskrifning och de obligatoriska teckningsövningarna hava varit förlagda 
till samma tider som undervisningen i läsämnena och den frivilliga teckningsövningen till lör
dagar 5—6 e. m.

Gymnastikörningarna hava försiggått 9,50—10,20 f. m. och 11,20—11,50 f. m. varje 
läsdag; måndag, onsdag, torsdag och lördag 12—12,45 e. m. och 2,45—3,30 e. m.; vapenövnin
garna tisdag och fredag 12—12,45 och 2,45—3,30 e. m.
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3. Uppgift för höstterminen 1907 å antalet lärotimmar i veckan för Jäsämnena.
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1) Därav 1 t. fri v. laborationer i fysik: 4 a och 
4 b uppdelade i 2 laborationsavd. vardera, vil
ket ökar lärarnes timantal med a, utan att 
öka lärjungarnes lästimmar.

2) Därav 1 t. friv. laborationer i fysik; vidare 1 
t. friv. laborationer i kemi: i detta senare fall 
5 a och 5 b uppdelade i 2 laborationsavd. var
dera, vilket ökar lärarnes timantal med S, utan 
att öka lärjungarnes lästimmar.

3) Med 5 a gemensamt i friv. franska 2 t.
4) Därav 2 t. friv. franska. i
5) Därav 1 t. friv. laborationer i' fysik.
6) Med 1 Ring R. gemens, i krist. 2 t., mod. 3 t., 

tyska 2 t., eng. 2 t., mat. 5 t., biol. 11., fysik 
2 t., hist. 3 t., geogr. 2 t. .

7) Därav 1 t. friv. laborationer i: fysik.
8) Med II Ring R. gemensamt i krist.. 2 t., mod. 

3 t., franska 4 t., biol. 2 t., hist. 2 t., geogr. 
1 t-

9) Den ena ordinarie timmen i kemi använd till 
laborationer: lärj. fördelade i två avd. som la
borera växelvis varannan vecka 2 t. Ökar lä
rarens arbetstid med 1 t. i veckan.

10) Med R. 7: 1 gemens, i biologi 1 t. och filosofi 
1 t.

11) Med L. 7: 1 B. gemens, i krist. 2 t., modersm. 
2 t., latin 7 t., tyska 1 t., franska 3 t., mat. 
3 t., fysik 2 t., hist. 3 t.

12) Med R. 7:1 gemens, i filosofi 1 t.
13) Med R. 7:2 gemens, i krist. 2 t-, mod. 2 t.,

tyska 1 t., franska 4 t., biol. 1 t-, filosofi 1 t.
14) Med L. 7:2 B gemens, i latin 7 t., mat. 3 t.,

fysik 2 t., hist. 3 t.: med L. 7: 1 A. gemens, 
i grekiska ß t., tyska 1 t.

15) Med R. 7: 2 gemens, i krist.! 2 t., mod. 2 t., 
franska 3 t., tyska 1 t., filosofi 1 t.

Summa 341 375 47 49 471



4. Begagnade läroböcker och genomgångna lärokurser i Jäsämnena.

a) LÄROBÖCKER, m. m.
Kristendom: Bibeln (1—7), svenska psalmboken (1—G).

Norlén och Lundgren, biblisk historia (1—3).
Cornelius, kyrkohistoria (I och II ring, 7).
Luthers lilla katekes med kort utveckling (1—5).
Norbeck, teologi (II ring, 7).

Modersmålet: Sundén, språklära i sammandrag (1—5).
Ekmark, läsebok (T—3).
Wranér, Robinson Kruse (3).
Lindvall, övningar i satsanalys (3—5).
Runeberg, Fänrik Ståls Sägner (3—4), Älgskyttarne (4), Julkvällen (4—5).
Snoilsky, Svenska bilder (5).
Tegnér, Fritiofs Saga (5).
Topelius, Fältskärns berättelser (4—5).
Bjursten, översikt av svenska litteraturen, utg. av v. Friesen (7).
Warburg, svensk litteraturhistoria (G —7).
Hammerich, Danska och norska läseboken (II ring).
Steffen, isl. och fornsv. litteratur i urval (I ring).
Lindvall, läsebok för realskolan (6).
Steffen, översikt av sv. litt. I. (II ring).
Arbeten av Tegner, Gelier, Sjöberg, Stagnelius, Almqvist, Runeberg, Rydberg, 

Snoilsky, Strindberg, Oehlenschläger, Ibsen ni. fl. (II ring, 7).

Tyska: Hjort, språklära Cl—G, I, II ring, 7).
Hjort-Lindhagen, Praktisk lärobok i tyska språket (1).
Calvvagen, elementar- och läsebok (2—3).
Voss-Svedelius, Deutsches Lesebuch I. (3—5).
Hjort-Lindhagen, Övningsbok i gram. (4).
Rodhe, tyska översättningsövningar I. (5 b, I och II ring).
Jacobowski, Deutsche Dichter fürs Volk (7).
Riehl, Drei Novellen (II ring, R. 7: 1).
Seidel, Leberecht Hühnchen (I ring).
Hoffman, Heute mir, morgon dir (6).
Isberg, Berlin und das Berliner Leben (7: 2).
Die Woche 1908 h. 4, 11 (7).
Budde, Blätter aus meinem Skizzenbuch (L. 7: 1).

Engelska: Afzeuus, engelsk språklära (4—7)
Calwagen, engelsk språklära (R. 7: 2).
Afzelius, skrivövningar (5, II ring, L. 7: 1).
Moréns läsebok (1 och 2 ring).
Conan Doyle, Adventures of Sherlock Holmes (R. 7: 2).
Thackeray, Samuel Titmarsh (R. 7: 2).
Stevenson, Pavilion on the Links (L. 7: 2).
JClapperich, Picturesque and Industrial England (6, I ring).
Shindler, Glimpses of London (R. 7: 1).
Irving, Tales and Sketches (R. 7: 1).
Massey, In the Struggle of Life (L. 7).
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Klapperich, Greater Britain (R. 7: 2).
Rodhe, översättningsövningar (I och II ring, R. 7: 1).
Morén ocli Harvey, England och engelsmännen (II ring).
The Times, Weekly Edition, December 27, 1907.

Franska: Bödtker & Höst, lärobok i franska (5, 6, II ring).
Bödtker & Höst, franska läsestycken (7: 1, 7: 2).
Fevillet, Le roman dun jeune homme pauvre, Edit. Edström (L. 7:1 B, L. 7: 2 B, R. 7).
Edström, översättningsövningar (7).
Edström, fransk språklära (7), Fransk vitterhet V (7: 2).

Latin: Tessino, grammatik (I och II ring Lj.
Li i jeblad, läsebok (T ring L.).
Zander, språklära (7: 1 och 7: 2).
L’Homond, Viri Illustres, utg. av Lind (II ring).
Livius, XXI, XXII (7).
Cicero, Epistolæ selectæ, utg. av Frigeil (7: 1), Cato Maior, utg. av Klingberg (7: 2), 

Somnium Scipionis, utg. av Cavallin (7).
Ovidius, metamorph, selectæ, utg. av Törnebladh och Risberg (II ring).
Virgilius, Aeneiden, utg. av Törnebladh (7).
Horatius, oder (7: 2).

Grekiska: Sillén-Löfstedt, grammatik (7).
Xenophon, Anabasis, utg. av Aulin (7).
Homerus, Odyssé, utg. av Knös (7).
Sophocles, Antigone (7: 2).

Historia: Odhner, fäderneslandets historia för skolans lägre klasser (1—5).
Ekmark, historisk läsebok (2, 3, 4, 5).
Rydfors, historisk läsebok (1, 2i.
Odhner, Sveriges, Norges och Danmarks historia för skolans högre klasser (II ring, 7).
Ballin, allm. historien för läroverkens mellanklasser (4, 5).
Boethius, historisk läsning (4, 5, I ring).
Ballin, nya tidens historia (II ring, 7).
Malmström-Nyström, Sveriges statskunskap i kort sammandrag (7: 2)1
Wallis, illustr. världshistoria (7).
Montelius och Hildebrand, kulturhist. översikt av forntidens och medeltidens sven

ska historia (I ring).
Boethius, kulturhist. översikt av forntidens och medeltidens allm. hist. (I ring).
Höjer, Sveriges nyaste historia jämte grundlinjer till Sveriges statskunskap (6). 
Estländer, historisk läsebok (3, 4, 5).

‘Geografi: Carlson och Fagerlund, skolgeografi (1—6, I och II ring, 7).
Fehr, geografiska skildringar (2, 3, 4, 5).

Matematik: Bergs räknelära (1—5).
Haglund, lärobok i algebra (7 och 1, II ring).
Haglund, samling av övningsexempel (7 och II ring).
Hellgren, Euklides VI bok (7: 2).
Asperén, lärobok i geometri (4, 5 och 6).



Josephson, lärobok i geometri (II ring, 7: 1).
Tham, lärobok i planimetri (7).
Eurenius, Plan trigonometri (L. 7: B, R. 7, II ring).
Guldberg, stereometri (R. 7).
Collin, analytisk geometri (R. 7).
Lindmans och Collins exempelsaml. till algebra (4, 5, G och I ring).

Naturvetenskap: Forsell, inledning till botaniken (2, 3, 4, 5).
Forsell-Skårman, lärobok i botanik (I ring och 7).
Lyttkens, läran om djuren i sammandrag (2—5).
Almqvist, zoologi (6, II ring, 7).
Dybdahl, zoologiska planscher (1—7).
Wallis, åskådningstavlor för undervisning om rusdryckerna (6, 7: 1).
Krok & Almqvist, svensk Hora (3 — 6).
Erdman, sex geologiska väggtavlor (5), botaniska väggtavlor (1—7), anatomiska vägg

tavlor (I och II ring).
Sundström, naturläran i bilder (3, 5).
Moll, lärobok i fysik (I och II ring, 7); på latinlinjen den förkortade upplagan.
Abenius, lärobok i oorganisk kemi (5, I och II ring).
Berwald, lärobok i oorganisk kemi (7).
Holmström, läran om jorden (R. 7).
Boas, lärobok i zoologi il).

Filosofisk propedentik: Larsson, psykologi (7).
Sjöberg och Klingberg, logik (7).

b) LÄROKURSER.

S E 2L L S K O L 2L ET.
Första klasser).

Kristendom 3 t. Första trosartikeln och tio Guds bud på grundval av valda berättel
ser, företrädesvis ur gamla testamentet. Valda psalmverser och psalmer utantill. (Retz i 1 a 
och Karlstrand i 1 b).

Modersmålet 5 t. Innanläsning. Övningar att återgiva det lästa. Berättande av sagor. 
Satslära: den enkla satsen. Satsbildningsövningar. Formlära: de viktigaste ordklasserna. Rätt- 
skrivningsövningar på lärorummet. (Retz i 1 a och Karlstrand i 1 b).

Tyska 6 t. Hjort och Lindhagen: Praktisk lärobok: 22 stycken. Grammatik: substan
tivens och adjektivens böjning, räkneord, de personliga, förenade, possessiva, demonstrativa och 
interrogativa pronomina, indikativ av de temporala hjälpverben samt av de svaga verben i aktiv. 
Talövningar och andra tillämpningsövningar. (Retz i 1 a och Karlstrand i 1 b).

Matematik 4 t. De fyra räknesätten i hela tal. Inledning till decimalbråk. Meter
systemets längenheter, rymd-, vikt- och tidsenheter. (Retz i 1 a och Karlstrand i 1 b).

Naturlära 2 t. Om människan. Undersökning av levande växter med tydliga blom
delar. (Retz i 1 a och Karlstrand i 1 b).



8

Historia 2 t. Odlmers mindre lärobok intill år 1319. Läsning av Nordens guda- och 
hjältesagor. (Retz i 1 a och Karlstrand i 1 b).

Geografi 2 t. Översikt av världsdelarne och världshaven. Upplysningar om jordens 
form och rörelser. Sveriges och Norges fysiska och politiska geografi. Det övriga Europas 
fysiska och politiska geografi påbörjad. (Retz i 1 a och Karlstrand i 1 b).

Andra flasser}.
Kristendom 3 t. Bibliska berättelser jämte lärdomar ur den kristna tros- och sedeläran 

med anslutning till andra trosartikeln och Herrens bön. Bibelläsning: psalmer. (Andersson).
Modersmålet 5 t. Innanläsning och enkla reproduktionsövningar, i allmänhet muntliga, 

någon gång skriftliga. Utanläsning av valda poetiska stycken. Återgivande av sagor och berät
telser. Grammatiska övningar och satsanalys. Rättskrivningsövningar på lärorummet. (Andersson).

Tyska 6 t. Elementarbokens andra avdelning genomgången och repeterad. Det mot
svarande af formläran. Textutanläsning. Talövningar och andra tillämpningsövningar. (Andersson).

Historia. 3 t. Fäderneslandets historia från och med 1319 till Storhetstiden. Berättel
ser ur Greklands och Roms saga och historia (Örström).

Geografi 2 t. Europas fysiska och politiska geografi fortsatt. (Örström).
Matematik 5 t. De fyra räknesätten i bråk med tillämpning på sorter. Huvudräk

ning. (Örström). ' 1

Naturlära 2 t. Kortfattad översikt av däggdjuren, 
högre växternas yttre organ, inhämtadt förnämligast genom 
växters insamling och preparering. Exkursioner. (Fahlander)

Det allmännaste av läran om de
undersökning av levande växter;

Tredje klasseq.
Kristendom 3 t. Biblisk historia: repetition av hela läroboken jämte bibelläsning. Kate

kes: lagens slutord och trons artiklar, psalmer. (Andersson).
Modersmålet G t. Läsövningar med förklaring och redogörelse för det lästa ur läse

boken. Robinson Kruse och Fänrik Ståls sägner. Formläran och det viktigaste av sats- och 
interpunktionsläran, satsanalys och satsbildningsövningar. Rättstavningsläran, rättskrivning efter 
diktamen varje vecka, interpunktionsövningar. Framsägning av valda poetiska stycken. Mindre 
uppsatser på lärorummet under lärarens ledning. (Vestermark i 3 a och Dahlberg i 3 b).

Tyska G t. Cahvagens elementarbok slutläst. Voss-Svedelius läsebok påbörjad. Form
läran utförligare genomgången och repeterad. Behövliga delar av syntaxen muntligt meddelade. 
Lättare skrivövningar. Externporalier. Talövningar. (Vestermark i 3 a och Dahlberg i 3 b).

Historia 3 t. Skandinaviens historia 1611—1718. Allmänna historien: forntiden. (Eklund).
Geografi 2 t. Europas fysiska och politiska geografi avslutad och repeterad. (Eklund).
Matematik 5 t. Aritmetik: bråk, sorter, regula de tri och procent- och ränteräkning; 

huvudräkning; geometriska mätningar och åskådningsövningar. (Örström).

Naturlära 2 t. Zoologi: fåglar, kräldjur, groddjur och fiskar. Botanik: fröväxternas 
tre organ, sexualsystemet, undersökning av levande växter. Exkursioner. (Fahlander).
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Fjärde l\lassec(.
Kristendom 2 t. Israels historia, meddelad under läsning av valda delar av gamla testa

mentets skrifter. Belysande underrättelser ur den allm. religionshistorien. Översiktlig framställ
ning av innehållet i det första huvudstycket och de två första trosartiklarne. Psalmer. (Andersson).

Modersmålet 4 t. Delar- av Fältskärns berättelser. Älgskyttarna. Julkvällen. Fänrik 
Ståls sägner. Förklaring och redogörelse av det lästa jämte nödiga upplysningar ur versläran. 
Framsägning av inlärda stycken i bunden form. Ordklasser och allmän satslära; interpunktion s- 
och rättskrivningsövningar. Var tredje vecka en uppsats över lättare ämnen efter lärarens an
visning med avseende på behandlingen, utarbetad än i hemmet, än under lärotimmarna. (Dahl
berg i 4 a, Finell i 4 b).

lyska 4 t. Översättning av ungefär 50 sidor i Voss-Svedelius’ Lesebuch. Talövningar. 
Repetition av formläran. Syntax i anslutning till textläsningen. Var tredje vecka en repro- 
duktionsövning eller skriftlig översättning till tyska, utförd än i hemmet, än på lärorummet. 
(Dahlberg i 4 a, Finell i 4 b).

Engelska ö t. Det allmännaste av formläran. Afzelii elementarbok sid. 1--43. Skriv
ning på lärorummet. Enklare talövningar. (Nyström i 4 a, Finell i 4 b).

Historia 3 t. Fäderneslandets historia 1718—1809. Allmänna historien: medeltiden 
och tiden 1500—1648. (Eklund i 4 a, Ljungstedt i 4 b).

Geografi 2 t. Asiens och Afrikas fysiska och politiska geografi. (Eklund i 4 a, Ljung
stedt i 4 b).

Matematik 5 t. Geometri: Linjer vinklar, trianglar och parallellogrammer. Cirkeln på
börjad. Aritmetik och algebra: Procenträkning, bolagsräkning och medelvärden: ekvationer av 
första graden jämte lättare problem samt härför behövliga delar av bokstavsläran; parenteser. 
(Pettersson).

Naturlära 3 t. Botanik: undersökning av levande växter. Exkursioner. Zoologi: kräl
djur, groddjur, fiskdjur, ryggradslösa djur. (Fahlander). Fysik: om kropparnes egenskaper i olika 
aggregationstillstånd. Det allmännaste av värmeläran. Laborationsövningar. (Nordström i 4 a, 
Fahlander i 4 b).

Femte klassen.
Kristendom 2 t. Det viktigaste av den kristna tros- och sedeläran enligt bibeln och 

Luthers katekes, tredje artikeln, tredje, fjärde och femte huvudstycket. Jesu liv och verksamhet, 
huvudsakligen enligt Lucas’ evangelium. En överblick av nya testamentets skrifter. Valda 
psalmer med anslutning till kyrkoåret. (Hägglund i 5 a, Andersson i 5 b).

Modersmålet 3 t. Formläran och den allmänna satsläran repeterade. Rättstavnings- och 
interpunktionsövningar samt satsanalys. Läsning av Tegnérs Fritiofs Saga, Runebergs Julkvällen 
och Fältskärns berättelser. Metrik. Övningar i muntlig framställning. Dispositionsövningar. 
Framsägning av inlärda stycken i bunden form. Var tredje vecka en uppsats. (Nyström i 5 a, 
Westermark i 5 b).

lyska 4 t. Voss-Svedelius läsebok avslutad. Syntaxen genomgången. Formläran 
repeterad. Var tredje vecka en översättning eller en reproduktionsövning. Muntliga och skrift
liga övningar. (Nyström i 5 a, Westermark i 5 b).

Engelska 5 t. Afzelius’ elementarbok avslutad. Formläran och behövliga delar av 
syntaxen i anslutning till texten. Muntliga och skriftliga övningar. Talövningar. (Nyström i 5 a, 
Westermark i 5 b).

Franska frivilligt 2 t. Bödtker & Höst, Lärobok i franska, sid. 1—32. (Finell).
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Historia 3 t. Fäderneslandets historia från 1809 till närvarande tid; repetition av forn
tidens och medeltidens historia. Allmänna historien: nyare tiden från 1648. (Ljungstedt i 5 a, 
Eklund i 5 b).

Geografi 2 t. De främmande världsdelarnas fysiska och politiska geografi avslutad och 
repeterad. (Ljungstedt i 5 a och Eklund i 5 b).

Matematik 4 t. Geometri: cirklar och månghörningar, planimetriska räkneuppgifter i 
samband med ytsatserna. Aritmetik och Algebra: bråk, ekvationer av första graden ined en 
obekant jämte problem. (Pettersson).

Naturlära 5 t. Zoologi: repetition. Botanik: levande höstväxter examinerade på läro- 
rummet. Exkursioner. Växtfamiljerna. De viktigaste kulturväxterna. Typer för kryptogamerna. 
Kemi, geologi: de viktigaste företeelserna. (Romanus i 5 a, Fahlander i 5 b). Fysik: det 
allmännaste av värmeläran; magnetism och elektricitet. Laborationsövningar. (Liseli i 5 a, 
Nordström i 5 b).

Sjätte klasser}.
Kristendom 2 t. Med anslutning till lämpliga delar av Cornelius’ kyrkohistoria det vik

tigaste rörande kyrkans utbredning, författning, kult och lära. Den älsta kyrkans och reforma
tionens historia utförligare behandlad. Valda stycken ur nya testamentets böcker. Valda psalmer 
med anslutning till kyrkans högtider. (Hägglund).

Modersmålet 3 t. Läsning i Lindvalls läsebok för realskolans G:e kl. och valda skrifter 
av Tegnér, Almqvist, Runeberg, Rydberg, Snoilsky, Strindberg etc. Referat. Deklamation. Före
drag. Dispositionsövningar. Övningar i att uppsätta enklare skrivelser av praktisk art. Var 
tredje vecka en uppsats eller översättning, omväxlande i hemmet och på lärorummet. (Ljungstedt).

Tyska 3 t. Heute mir; morgen dir. Grammatik. Övning i läsning av tysk stil ur Kolbs 
Lesebuch. Talövningar och andra tillämpningsövningar. Var tredje vecka en skriftlig reproduk- 
tionsövning eller översättning. (Borgman).

Engelska 4 t. Picturesque and Industrial England. Översikt av syntaxen. Talövningar 
och andra tillämpningsövningar. Var annan vecka en skriftlig reproduktionsövning eller över
sättning. (Borgman).

Franska, (frivilligt) 2 t. Bödtker & Höst sidd. 47—79. (Nyström).
Historia 4 t. Huvuddragen av Sveriges statsförfattning samt av dess centrala och kom

munala förvaltning. Fäderneslandets historia: repetition av nyare tiden. Allmän historia: repeti
tion av nyare tiden med särskild vikt lagd på tiden efter är 1815. (Eklund).

Geografi 2 t. Översikt av den allmänna geografien. De viktigaste kulturländernas och 
företrädesvis Sveriges geografi. (Eklund).

Matematik 5 t. Aritmetik och algebra: ekvationer av första graden med en obekant 
jämte talrika problem, mest hämtade från affärslivet. Övning i enkel bokföring. Ekvations
system av första graden med problem. Begreppen irrationelt tal och kvadratrot. Geometri: 
repetition av föregående klassers kurser. Likformig avbildning. Övningssatser. Planimetriska 
och stereometriska beräkningsuppgifter. Uppritning av enkla diagram. (Fahlander;.

Naturlära 2 t. Läran om människokroppen och i sammanhang därmed det allmännaste 
av hälsoläran; de rusgivande ämnenas och tobakens natur och verkningar; bakteriernas betydelse 
och verkningar. Huvuddragen av läran om växternas levnadsförhållanden, livsföreteelser och inre 
byggnad. (Romanus).

Fysik 3 t. Statik. Värmelära. Elektricitetslära, optik samt en kort kurs i astronomi. 
(Nordström).
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1:a ringen.
Latinlinjen.

Kristendom 2 t. Gamla tidens och medeltidens kyrkohistoria. Bibelläsning. Efeserbrevet, 
Filipperbrevet och brevet till Filemon. (Hägglund).

Modersmålet 2 t. Läsning i Steffens: Isl. och fornsv. litteratur med anslutning till Stei
fens litteraturhistoria: forntiden och medeltiden. Läsning av valda skrifter av Tegnér, Almqvist, 
Runeberg, Strindberg m. fl. Referat. Deklamation. Föredrag. Dispositionsövningar. Var tredje 
vecka en uppsats eller översättning, omväxlande i hemmet och på lärorummet. . (Ljungstedt).

Tyska 2 t. Grammatik §§ 50—82 och 91—94. Översättningsövningar till tyska. Seidel, 
Leberecht Hühnchen, ung. 50 sidor. Talövningar. Ett tema eller en reproduktionsövning var 
tredje vecka, därav tre på lärorummet. (Vestermark).

Engelska, 2 t. Grammatik §§ 75—173. Översättningsövningar till engelska. Moréns
läsebok I, ungefär 20 sid. In the struggle of life, 15 sid. (Finell).

Latin 6 t. Läseboken avslutad. Formläran samt av syntaxen till läran om adjektivet 
§ 85. (Nyström).

Historia 3 t. Kulturhistorisk översikt av forntidens och medeltidens svenska historia 
samt kulturhistorisk översikt av forntidens och medeltidens allmänna historia. (Kardell).

Geografi 2 t. Översikt av den allmänna geografien; Sveriges, Rysslands och Tyska 
rikets geografi. (Kardell).

Matematik 5 t. Algebra: repetition och utvidgning av det förut genomgångna. Utdrag- 
ning av kvadratrötter ur siffertal och polynomer. Ekvationer av första graden med en och flera 
obekanta jämte problem. Ekvationer av andra graden med en obekant. Geometri: Asperéns 
lärobok repeterad. De tre första kapitlen av Josephsons lärobok i plan geometri. Var tredje 
vecka en uppsats. (Pettersson).

Nahiralhistoria (B-linjen) 1 t. Fanerogamernas viktigaste nat. familjer samt något om 
växternas organisation och livsföreteelser. (Fahlander).

Fysik 2 t. Mekanikens viktigaste fenomen. Det allmännaste om solsystemet och himla
kropparna i övrigt. (Lisell).

Reallinjen.

Kristendom 2 t. Lika med 1 ring L. (Hägglund).

Modersmålet 2 t. Lika med 1 ring L. (Ljungstedt).

lyska 2 t. Lika med 1 ring L. (Vestermark).

Engelska 3 t. 2 timmar lika och gemensamt med 1 ring L. samt dessutom 1 t. Pictu
resque and Industrial England ungefär 20 sid. Ett tema eller en reproduktionsövning var 
tredje vecka, därav tre på lärorummet. (Finell).

Historia 3 t. Lika med 1 ring L. (Kardell).

Geografi 2 t. Lika med 1 ring L. (Kardell).
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Matematik 7 t. Lika med 1 ring L. Dessutom i Algebra: utförligare teori för räkning 
med kvadratrötter, ekvationer av andra graden med en obekant jämte problem. Lösning av planiine- 
triska uppgifter. Var tredje vecka en matematisk uppsats, varav tre på lärorummet. (Pettersson).

Naturalhistoria 1 t. Lika med 1 ring L. (Fahlander). ;
Fysik 3 t. Mekanikens viktigaste fenomen. Det allmännaste om solsystemet och himla

kropparna i övrigt. Laborationsövningar: observationer. (Lisell). ।
Kemi 2 t. Förberedande kurs; metalloiderna till fosfor. (Romanus).

2:a ringen.
Latinlinjen.

Kristendom 2 t. Reformationstidevarvets kyrkohistoria. Norbecks teologi: kap. 1—5. 
Bibelläsning: valda delar av gamla testamentets böcker, brevet till efesierna, filipperna och File- 
mon. (Hägglund).

Modersmålet 2 t. Läsning av Steffen: Översikt av Sv. litt. I med anslutning till Stef
fens litteraturhistoria. Stycken ur norsk och dansk litteratur. Övning i muntlig framställning: 
referat, deklamation. Dispositionsövningar. Var annan vecka en uppsats eller en översättning 
från främmande språk, omväxlande på lärorummet och i hemmet. (Ljungstedt).

Tyska 2 t. Riehl: Drei Novellen. Var tredje vecka ett tema eller en reproduktions- 
övning, därav fyra på lärorummet- Grammatiken avslutad. Talövningar. (Miinchmeyer).

Engelska 2 t. Syntax § 132—217. Moréns läsebok avslutad. Översättningsövningar
till engelska. Talövningar. (Borgman).

Franska. 4 t. Bödtker och Höst, del I 55 sidor. Talövningar. (Miinchmeyer).
Latin 6 t. LTIomond: Urbis Romæ viri illustres, 30 sidor; Ovidius, Metamorphoses: 

Pyramus et Thisbe, Dædalus et Icarus, Phaethon, Quattuor adates. Syntax, det viktigaste av 
modus- och kasusläran. Repet, av formläran. (Cavallin).

Historia 2 t. Nyare tidens historia till 1648. Skandinaviens historia från 1521 till 
1654. (Kardell).

Geografi 1 t. Englands, Frankrikes, Österrikes —Ungerns, Italiens, Förenta Staternas, 
Kinas och Japans geografi. (Kardell).

Matematik 3 t. Läran om kvadratrötter avslutad. Ekvationer av andra graden med en 
och flera obekanta jämte problem. Likformighetsläran. Övningssatser. Valda delar av plane- 
metrin med problem. En uppsats var tredje vecka omväxlande i hemmet och på lärorummet. 
(Pfannenstiel).

Naturalhistoria (B-linjen) 1 t. Apetaler och monokotyledoner. Människans anatomi 
och fysiologi. (Romanus).

Fysik 1 t. Läran om värme. Astronomi. Friv. laborationer. (Pfannenstiel).

Reallinjen.

Kristendom 2 t. Lika med II ring L.
Modersmålet 2 t. Lika med II ring L.



lyska 2 t. Lika med II ring L. (Finell).
Iranska 4 t. Lika med II ring L. (Münchmeyer).
Engelska 3 t. Moréns läsebok avslutad. Four Tales from the Pickwick Club, 50 sid. 

England och engelsmännen, 25 sid. Muntliga och skriftliga övningar. Var tredje vecka ett tema 
eller en reproduktionsövning, därav fyra på lärorummet. Talövningar. (Münchmeyer).

Historia 2 t. Lika med II ring L. (Kardell).
Geografi 1 t. laka med II ring L. (Kardell).
Matematik G t. Algebra: ekvationer av andra graden med en och flera obekanta jämte 

problem: potenser och logaritmer. Trigonometri. Likformighetsläran avslutad. Planimetrisk kurs; 
en uppsats var tredje vecka. (Pfannenstiel).

Natur alhistoria 1 t. Lika och gemensamt med II ring L. (Romanus).

Fysik ‘2 t. Värmelära. Magnetism. Statisk elektricitet. Kurs i astronomi. Problem. 
Friv. laborationer. (Pfannenstiel).

Kemi 2 t. Metalloiderna och de lätta metallerna. (Romanus).

Sjunde klassens nedre afdelning.
Latinlinjen.

Kristendom 2 t. Nyare tidens kyrkohistoria. Norbecks teologi: kap. 3—10. Bibelläs
ning: Ebreerbrevet och Efeserbrevet. (Hägglund).

Modersmålet 2 t. Läsning i v. Friesen —Bjurstens läsebok med anslutning till War
burgs litteraturhistoria från 1809. Öehlenschläger: Hakon, Jarl, Ibsen: Samfundets Stötter. Öv
ning i muntlig framställning: referat, föredrag, deklamation. Dispositionsövningar. Var 4:de vecka 
ne uppsats, därav tre på lärorummet. (Kardell).

lyska 1 t. Blätter aus minem Skizzenbuch, Schiller, valda stycken. A-linjen dessutom 
1 t. gemensamt med L. 7:2 A. Grammatik. Ett tema var annan vecka. (Borgman).

■ Engelska. B-linjen 2 t. Afzelii elementarbok avslutad. In the struggle of life sid. 
1—63. Syntax § 132—§ 217 i förening med muntliga och skriftliga övningar. Talövningar. 
(Borgman).

Franska 4 t. Oldes språklära: syntaxen § 19G—§ 230, § 242—§ 288. Explikation: 
Bödtker & Höst, 80 sid. B-linjen dessutom 1 t.: Le roman d’un jeune homme pauvre, 40 
sid., delvis kursivt. Talövningar. Ett tema var annan vecka, därav fem på lärorummet. Över
sättning till franska efter Edströms översättningsövningar. (Münchmeyer).

Latin 7 t. Livius: XXI 26—XXII 20 i Frigeils upplaga. Virgilius: I boken fr. v. 600 
samt IV boken. Cicero: Somnium Scipionis och några brev. Metrik och prosodik. Syntaxen. 
Ett tema var annan vecka, därav sex på lärorummet. Kursiv läsning. (Gavallin och Dahlberg).

Grekiska 6 t. (Gemensamt med 7: 2 A). Xenophons Anabasis, 4:de boken och repeti
tion av 1—3. Grammatik: repetition av formläran; det viktigaste av syntaxen; Homeri Odyssé 
(efter Knös) XI och XII och repetition av I, V, VI, VII, VIII. (Gavallin).

Historia 3 t. Nyare tidens historia från 1648 till 1815. Skandinaviens historia från 
1654 till 1815. (Kardell).
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Matematik. A-linjen 3 t. Algebra (2 t.): ekvationer med flera obekanta, teorien för 
ekvationer av 2:a graden fullständigare. Problem. Geometri (1 t.): proportionslärans tillämpning 
på geometrien avslutad. Planimetri. B-linjen 5 t. Algebra (4 t.): lika med A-linjen samt läran 
om serier, logaritmer och sammansatt ränta. Geometri 1 t.: lika med A-linjen. Två skriftliga 
uppsatser i månaden, därav fem på lärorummet. (Lisell).

Fysik 2 t. Värmelära; magnetismen; elektricitetslära till elektromagnetismen. (Lisell).
Filosofisk propedevtik 1 t. Psykologi och logik. (Ljungstedt).
NaturaMstoria 1 t. Jämförande framställning av djurens organsystem. (Romanus).

Reallinjen.
Kristendom 2 t. Lika med L. 7:1. (Hägglund).
Modersmålet 2 t. Lika med L. 7:1. (Örström).
Tyska 1 t. Riehl, Drei Novellen. Goethe, valda, stycken. (Borgman).
Franska 4 t. Lika med L. 7:1. (Finell).
Engelska 3. t. Glimpses of London, kursivt, Washington Irving, Tales and Sketches. 

Grammatik. Var fjärde vecka ett tema, därav tre på lärorummet. Muntliga och skriftliga öv
ningar. (Borgman).

Historia 2 t. Skandinaviens historia från 1792 till närvarande tid. Nyare tMens historia 
från 1789 till närvarande tid. (Kardell).

Geografi 1 t. De främmande världsdelarne. (Kardell).
Matematik 7 t. Plan trigonometri. Stereometri. Analytisk geometri påbörjad. Geome

triska övningssatser. Var annan vecka en matem, uppsats, därav fem på lärorummet. (Nordström).
Fysik 3 t. Elektricitetsläran avslutad; akustik: optik till läran om spektra; problem. 

En gång varje månad fysikalisk uppsats, därav tre på lärorummet. (Lisell).
Kemi 2 t. De tunga metallerna. Repetition av den allmänna kemien. (Romanus).
Filosofisk propedevtik 1 t. Lika och gemensamt med L. 7:1.
Natnralhistoria 1 t. Lika och gemensamt med L. 7:1 B.

Latinlinjen.
Sjunde klassens övre avdelning.

Kristendom 2 t. Repetition av kyrkohistorien och Norbecks teologi. (Hägglund).
Modersmålet 2 t. Läsning i v. Friesen -Bjurstens läsebok.med anslutning till Warburgs 

litteraturhistoria samt valda stycken av Rydberg, Snoilsky och Strindberg. Övning i muntlig 
framställning: referat, deklamation, föredrag. Dispositionsövningar. Var fjärde vecka en utför
ligare uppsats, därav tre på lärorummet. (Ljungstedt).

Tyska 1 t. Isberg, Berlin. Die Woche. På A-linjen dessutom 1 t.: Goethe, die Woche, 
Riehl, Drei Novellen gemensamt med L. 7:1 A. Ett hemtema var annan vecka, därav tre på 
lärorummet. Grammatiken repeterad. Kursiv läsning. (Borgman).

Engelska 2 t. (B-linjen). Grammatiken avslutad. In the struggle of life. Stevenson, 
The Pavilion on the Links. Muntliga och skriftliga övningar. (Münchmeyer).
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Franska 3 t. Oldes språklära: hela syntaxen jämte repetition av formläran. Översätt
ningsövningar till franska. Explikation: Bödtker & Höst, omkring 70 sidor, delvis kursivt. B-linjen 
dessutom 1 t. Le roman d’nn jeune homme pauvre 100 sidor, delvis kursivt. Fransk vitter
het V, kursivt. Talövningar. Ett tema var annan vecka, därav fyra på lärorummet. (Miinchmeyer).

Latin 7 t. Livius: till kap. 50 i 22:dra boken, repet, av kap. 1—50 i denna bok. Hora- 
tius: valda sånger. Ciceros Cato Maior och Virgilii IV bok repeterade. Cicero: Somnium Sci- 
pionis. Kursiv läsning. Fornkunskap, prosodik och metrik. Ett tema var annan vecka, därav 
sex på lärorummet. (Cavallin».

Grekiska 6 t. (gemensamt med L. 7: 1 A). Xenophons Anab., 4:de boken och rep. av 
böckerna I, II, IIL Sophocles, Antigone. Ilom. Odyssé, rhaps. XI och XII samt rep. av I, V, 
VI, VII, VIII (efter Knös’ upplaga). Grammatik. (Cavallin).

Historia 3 t. Nyare tidens historia från 1789. Skandinaviens historia från 1792. All
män repetition. Det viktigaste av Sveriges statskunskap. (Kardell).

Matematik. A-linjen 3 t. Geometri (1 t.): allmän repetition. Algebra (2 t.): ekvations
system med flera obekanta fullständigare; problem; repetition. B-linjen 5 t.: detsamma som 
A-linjen samt dessutom (2 t.): plan trigonometri, repetition av B-linjens kurs. Var annan vecka 
en matematisk uppsats, därav fyra på lärorummet. (Pfannenstiel).

fysik 2 t. Elektricitetsläran avslutad. Akustik och optik. Allmän repetition. (Lisell).
filosofisk propedertik 1 t. Psykologi och logik. (Ljungstedt).
Naturalhistoria. B-linjen 1 t. Allmän botanik. De kryptogama växterna. Repetition 

(Romanus).

Reallinjen.
Kristendom 2 t. Lika och gemensamt med L. 7: 2.
Modersmålet 2 t. Lika och gemensamt med L. 7: 2.
Tyska. Lika och gemensamt med L. 7: 2 B.
Engelska 3 t. Samuel Titmarsh avslutad. Adventures of Sherlock Holmes och Greater 

Britain delvis kursivt. Formlära och syntax repeterade. Var fjärde vecka ett tema, därav tre 
på lärorummet. Muntliga övningar. (Borgman).

Franskei 4 t. Lika och gemensamt med L. 7: 2 B.
■ Historia 2 t. Skandinaviens historia repeterad från Gustaf I. Nyare tidens historia 

repeterad. Det viktigaste av Sveriges statskunskap. (Kardell).
Geografi 1 t. Allmän repetition. (Kardell).
Matematik 7 t. Anal, geometri: om ellips, hyperbel och parabel. Repetitioner och pro

blemlösning. Ett tema var 14:de dag, därav fyra på lärorummet. (Nordström).
Naturalhistoria 1 t. Lika och gemensamt med L. 7: 2 b.
Fysik 3 t. Dynamik. Allmän repetition; problem. En uppsats var fjärde vecka, därav 

tre på lärorummet. (Lisell).
Kemi 2 t. Repetition av hela kursen i kemi. De första grunderna av geologi och mi

neralogi. (Romanus).
Filosofisk propedertik 1 t. ' Lika och gemensamt med L. 7: 2.
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5. Ombyte av läroböcker.
Hjort och Lindhagen, praktisk lärobok i tyska språket i stället för Cahvagens elementar

bok; Boas lärobok i djurrikets naturalhistoria för realskolan i stället för Lyttkens, läran om djuren.

6. Välskrivning. ;
Undervisningstid i klassen 1 a 2 timmar och i 1 b 2 timmar, i 2 2 timmar, i 3 a 1 

timme och i 3 b 1 timme i veckan.

Teckning.
Uppgift å övningstider och antalet övningstimmar för särskilda avdelningar.

•6 e. m., hava 35 lärjungar del-

Linje, klass och 
avdelningar måndag

Dag och ti m m e Summa 
timmar

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag

Realskolan.
1 a.................... — 12-12,4 5 1

1 b.................... 12—12,45 — —. — 1

2 .................... — — 8—8,45 — — — 1
3 a.................... — — _— — 1,50 —2,35 1,50 —2,35 2
3 b.................... — — 8,55—9,10 12—12.45 — — 2
4 a.................... — 1,50---- 2,35 1,50 —2,35 __ — — 2
4 b.................... 8---- 8,45 — — 1 2,55 — 1 .40 — -----' 2
5 a.................... — 8—8,45 — — — 12—12,45 2
5b.................... 12,55---- 1 ,40 — 8-8,45 — — — 2
6 .................... — 12,55-1,10 — 8,55 — 9,40 — 2

Gymnasium.
I ring ................ 9,50 — 10,35

■

1

12,55---- 1,40 2 .
II ring ................ — 2,45---- 3,30 — — 1,50 — 2,35 2
R. 7: 1 ................ 8,55---- 10,35 — — — ---- ' 2
L. 7: 1 B ........... — 9,50---10,35 — — — —• 1
R. 7: 2 ................ — 8,55—9,40 12,55—1,40 — — 2
L. 7: 2 B....... ;.. — 9,50 10,35 — — — — 1

I den frivilliga teckningen, som ägt rum lördagar 5 
tagit under höstterminen och 33 lärjungar under vårterminen.
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Genomgångna kurser och använda undervisningsmodel inom de olika avdelningarna.

Frihandsteckning.

Klassen 1. Övning av räta ocli bugtiga linjers tecknande på fritt papper dels efter enkla 
föremål dels efter förteckning å krittavlan, hemuppgifter såsom tillämpningar. 
Minnesteckning.

» 2. Teckning efter växtblad och enkla föremål. Färgläggning av lättare växtblad.
Minnesteckning.

» 3. Konturteckning av enkla föremål och växtblad, färgläggning av växtblad. Teck
ning efter uppstoppade foglar. Minnesteckning.

» 4. Konturteckning efter naturföremål, pressade växter i enkel färgläggning. Minnes
teckning.

» 5. Fortsättning av föregående jämte perspektivisk teckning av klots och föremål.
Teckning efter uppstoppade foglar. De mera försigkomna hava börjat skugga. 
Minnesteckningar.

» 6 och I ring. Klots och andra föremål i fritt perspektiv, skuggning.
» II ring. Teckning i perspektiv och skuggning av vaser och andra föremål samt gipsorna

ment i olika stilarter. Några laveringar i tusch hava utförts samt pastellrit
ningar. Pennteckningar.

» 7. Teckning och skuggning med krita efter föremål, svårare gipser och figurdelar,
övningar i färg med kritor samt akvarell, några laveringar i tusch. Pensel
teckning.

Dessutom hava av mera försigkomna utförts övningar i pastell och akvarell efter 
levande växter, frukter, fåglar o. d.

Linjarteckning efter P. Henriques lärobok.

» 4. Geometriska konstruktionsövningar.
» 5. Geometriska konstruktionsövningar, första grunderna av projektionsläran.
» I ring. Projektioner av solida kroppar, deras skärningar och utbredningar till och med

pl. X.
» 6. Projektionslärans grunder. Liniers verkliga storlek. Ytutbredning av plansidiga

föremål. Kroki-ritning.
» II ring. Fortsättning av föregående jämte uppmätning och ritning av fristående föremål.
» 7. Skuggkonstruktioner, grunderna till det indirekta perspektivet. Några lärjungar

hava utfört planscher i direkt perspektiv.

8. Sårig och instrumentalmusik.

a) Sang och musikens teori (5 timmar i veckan).

Sångavdelningarna hava varit tre. De hava haft övningar följande dagar, nämligen 
sångklassen I lördagar 5—G e. m., II torsdagar —ö1^ e. m., III måndagar och fredagar
41//2—ö1/-? e. m. Oberoende av indelningen i sångklasser hava lärjungarne i de fem lägsta klas
serna gemensamt övats i koralsång onsdagar 5—6 e. m.

Inom de särskilda sångavdelningarna hava kurser och övningar varit följande, näm
ligen inom

I och II skalor, tonträffning, unison- och koralsång samt musikens teori;
III musikens teori, tonträffning, en- och tvåstämmiga sånger samt kvartettsång, varvid 

huvudsakligen första och andra delen av Bergströms sånglära begagnats.



Övningstider: måndagar kl. 7 c. ni., tisdagar 7 e. m., onsdagar 4 o och 
lördagar 4—5, 6—7 e. in., torsdagar 51/a—7 e. m., fredagar ö1/-?—7 e. m. och lördagar 6 —< e. m.

Undervisningsmateriel: L. Hennes pianoskola, Haydns symfoni, Henn.ngs violinskola 
samt Kbeutzebs och Kayzebs etuder m. m. ;

9. Gymnastiska och militäriska övningar.

a) Gymnastik- ocl^ vapenövningar 1907.

l:o. I gymnastik- och fäktövningarna hava deltagit

i gymnastikövningarna
under vårterminen 205 lärjungar i de fem lägre och 105 i de båda högre klasserna och första 
ringen samt under höstterminen 224 lärjungar i de fem lägre klasserna och 105 i ringarne och 
de båda högre klasserna,

i fäktövningarna
under vårterminen 73 och under höstterminen 70 lärjungar i ringarne och de båda högsta 
klasserna.

Lärjungarne hava under året varit indelade i fyra gymnastikavdelningaf samt en fäkt- 
avdelning under vår- och två under höstterminen. Fördelningen på gymnastikavdelningarne har 
varit beroende av indelningen i läsklasser. Klasserna 1..-.5 hava fördelats på de tre lägsta och 
klasserna 6__ 7 samt de båda ringarne på de tre högsta avdelningarne. Grunden för lärjun- 
garnes indelning på de enligt ofvan nämda fördelning sammansatta gymnastikavdelningarne har 
varit ålder, kroppsutveckling, hälsotillstånd, anlag och färdighet.

De olika gymnastikavdelningarna hava varit indelade i rotar efter sist nämda indel
ningsgrund. I avdelningen har under vårterminen bestått av 3 och under höstterminen av 4 
rotar samt var och en av de övriga avdelningarne under båda terminerna av 0 rotar. I fäkt- 
avdelningen har under höstterminen bestått av större delen av kl. 7: 1 och II jfäktavdelningen 
av I och II ringen och några lärjungar av kl. 7: 1.

Lärjungeantalet i gymnastikavdelningarne ha varit:
Den 1 Febr. 1907.

i I avd........................................................................... 46
i II »   96
i III »   93
i IV »   68

Hela antalet 303

Den lö Sept. 1907.
i I avd............................................................................ 68
i II »   91
i III >   81
i IV »   82

Hela antalet 322
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Nedanstående tabell visar antalet lärjungar, som icke deltagit i gymnastik och fäktning, 
ävensom antalet av dem, vilka på grund av svagare kroppsutveckling och hälsotillstånd erhållit 
särskilda för dem avpassade övningar, jämte orsakerna till befrielsen eller hänvisningen till sär
skild avdelning.

1 9 3 : 4 ) 5 : 6 1 7 1 8 1 9 i 10 I 11 i 12 1 13 14 15 10

s j u k d o m a r K
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A
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A
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S u m m a
A
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antalet närvarande 
lärjungar

Vårterminen 1907.
Icke deltagande:

klass. 1—5 ..................... — — 1 — — 1 2 G — 1 1 — 11 — 11 212
„ 6—7 o. I ring ... 1 1 1 4 2 1 3 2 — — 1 — 15 — 15 117

Summa 1 1 4 2 2 5 8 — 1 2 — 2G — 26 329

Hänvisade till svagavdel
ning eller svagrote: 

klass. 1—o ..................... 2
1

— 1 2 0 5
„ 0 — 7 o. 1 ring ... — — 1 — — 1 — — 4 — 5 5 —

Summa j 1— 1 — 1
1

2; . - i 1 — 6 — 10 10 —

Höstterminen 1907. • 1
i

Icke deltagande: i
klass. 1...5 ..................... 1 I — 1 - . 4 4 — .— 1 — 11 I - 11 228

„ G...7 o. I...II ring 2 1 - 1 3 2 — — — 8 1 - 8 113

Summa 1 2 1 1 V 6 .... ...._ — 19 -! 19 341

Hänvisade till svagavdel
ning eller svagrote:

klass. 1...5 ....................... i 1 1

1

1
- 1 - - 1 1 i 5 5

„ G...7 o. I...11 ring 1 1 1 -■ ■ i .. . i ..... — 1 .— — 2 ! — 4 — 4 —

Summa 2 2 1 -- : .1 _ _ 1 - 1 3 — !) — 9 —

Anm. ■ Antalet av i gymnastik- och fäktövningar icke deltagande lärjungar har under 
vårterminen ökats med 13 och under höstterminen med 8, varförutom 37 lärjungar varit be
friade från den 1 Februari till vårterminens slut under två dagar i veckan på grund av natt
vardsläsning. Till svagrote hava under vårterminen efter d. 1 Febr, hänvisats 2 och under höst
terminen efter d. 15 Sept. 5 lärjungar.

För de kroppsligt svaga lärjungarne hava övningarna varit så anordnade, att dessa lär
jungar erhållit lindrigare rörelser än de övriga inom gymnastikavdelningen, rörelser lämpade efter 
vars och ens åkomma och hälsotillstånd. I regel har en dagövning för dessa svaga innehållit 
rörelser av alla slägten utom vid sjukdom i cirkulationsorganen, då rörelsevarv, uppjagande hjärt- 
värksamheten, uteslutits.
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2:o. Med undantag av dels tiden för militärövningarne den 24 Augusti—12 September 
för 6 och 7 klasserna och ringarne, dels tiden från den 1 Maj till vårterminens slut för 
klass 7: 2 har åt pedagogisk gymnastik under året egnats i medeltal 21/? timme i veckan för 
varje lärjunge.

Lekar hava försiggått dels i gymnastiksalen, dels huvudsakligen i det fria med i me
deltal, för lärjunge räknat, V2 timme i veckan.

Åt fäktning har med undantag av ovannämda tid för militärövningar ägnats 2 timmar 
i veckan för vardera klasserna 6:2—7:1 och ringarne.

Tiderna för gymnastik- och fäktövningarna hava varit sålunda fördelade:;

Under vårterminen:
G-ymnastilc:

I avd. dagligen kl. 11,20—11,50 f. m.
II » » » 9,50—10,20 »

III » fyra dagar i veckan » 2,45—3,20 e. m. och en dag kl. 2,45—3,25 e. m.
IV » » » » » 12,10—12,45 » » » » » 12,5 —12,45 »

ning:
En dag i veckan kl. 2,45—3,30 och en dag kl. 5,55—6,40 e. m.

Under höstterminen:
Gymnastik:

I avd. dagligen kl. 11,20—11,50 f. m.
II » » » 9,50—10,20 »

III » fyra dagar i veckan » 2,45—3,30 e. m.
IV » » » » » 12 —12,45 »

Fäkitiiing:

I avd. en dag i veckan kl. 12—12,45 och en dag 2,45—3,30 e. m.
II » » » » » 12 —12,45 » » » 2,45—3,30 »

Under året har florettfäktning övats med I och II ringen samt florett- och sabelfäktning 
med 7: 1. En del av lärjungarna i kl. 7: 1 har därvid tjänstgjort som instruktörer för lärjun- 
garne i I ringen. .

3:o. Biträdande gymnastiklärare har icke varit anstäld vid läroverket. 

Östersund den 26 April 1908.

Axel Ifammaryren, 
Gymnastiklärare.



b) Utsträckta militärövningar.

Ät militärövningarna, vilka började den 24 Augusti och slutade den 12 September, eg- 
nades 60 timmar.

I övningarna deltog klass 6 med 18, I ring med 21, II ring med 22, klass 7: 1 med 
30 och klass 7: 2 med 15 lärjungar.

Övningarna leddes av Majoren vid Kungl. Jämtlands fältjägareregemente A. Svensson, 
vilken till denna tjänstgöring var kommenderad. Som biträdande underbefäl voro tre från ovan 
nämda regemente kommenderade.

B. Lärame.

10. Lärarnes tjänsteåligganden under höstterminen:

Rektor C. A. HÄGGLUND, kristendom: 2 t. i 5 ä, 2 t. i 6, 2 t. i I ring, 
2 t. i II ring, 4 t. i 7: 1, 2 t. i 7: 2.............................. summa

Förrättande av morgonbön alla dagar.
Lektor E. MÜNCHMEYER, franska: 4 t. i II ring, 4 t. i L. 7: 1,4 t. i

7: 2; engelska: 3 t. i II ring R., 2 t. i L. 7: 2; tyska: 2 t. i
II ring L..................................................................................................

De franska skripta i 7: 2 och L. 7: 1; de engelska i II ring R., 
de tyska i II ring L.; klassföreståndare i L. 7: 1.

Lektor E. PFANNENSTIEL, matematik: 6 t. i II ring R., 4 t. i II ringL., 
5 t. i L. 7: 2: fysik: 2 t. i II ring R., 1 t. i II ring L.; labora
tioner (friv.) i II ring R. 1 t., II ring L. 1 t.................. „

De matematiska skripta i II ring R. och L. samt L. 7: 2.
Lektor C. CAVALLIN, latin: 7 t. i 7: 2, 2 t. i 7: 1, 6 t. i II ring; gre

kiska: 6 t. i 7: 1 och 7: 2 gemens..................................... „
De latinska skripta i 7: 2; klassföreståndare i L. 7: 2.

Lektor E. LISELL, matematik: 5 t. i L. 7: 1; fysik: 2 t. i 5 a, 3 t. i
I ring, 2 t. i L. 7: 1, 2 t. i L. 7: 2, 3 t. i R. 7: 1, 3 t. i R.
7: 2: laborationer (friv.) i 5 a 1 t., i I ring R. 1 t...................... „

De matematiska skripta i L. 7: 1; de fysikaliska i R, 7: 1
och 7: 2.

Lektor A. ROMANUS, biologi: 2 t. i 5 a, 2 t. i 6, 2 t. i II ring, 1 t. i
7: 1, 1 t. i 7: 2; kemi: 2 t. i 5 a, 1 t. i 6, 2 t. i I ring, 2 t.
i II ring, 2 t. i 7: 1, 2 t. i 7: 2; laborationer (friv.) 2 t. i 5 a,
1 t. i 7: 1 ............................    '...............................

Klassföreståndare i I ringen.

14 t. i veckan.

19

20

22

22

Vik. lektor S. J. KARDELL, geografi: 2 t. i I ring, 1 t. i II ring, 1 t. 
i R. 7: 1, 1 t. i R. 7: 2; historia: 3 t. i I ring, 2 t. i II ring, 
5 t. i 7: 1, 5 t. i 7: 2; modersmålet: 2 t. i L. 7: 1.....

De svenska skripta i L. 7: 1.
22 »1
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Adjunkt B. A. FINELL, modersmålet: 4 t. i 4 b; tyska: 4 t. i 4 b, 2 t.
i II ring R.! engelska: 5 t. i 4 b, 3 t. i I ring; franska: 2 t. i
5 (friv.), 4 t. i R. 7: 1 ....................................................................... summa

De svenska skripta i 4 b, de tyska i 4 b och II ring R., de 
engelska i I ring, de franska i R. 7: 1; klassföreståndare i 4 b.

Adjunkt D. NYSTRÖM, modersmålet: 3 t. i 5a; tyska: 4 t. i 5a; latin:
G t. i I ring; engelska: 5 t. i 4 a, 5 t. i 5 a; franska (friv.):
2 t. i G .................................................................................................

De svenska och tyska skripta i 5 a; klassföreståndare i 5 a.

24 t. i veckan.

Adjunkt A. NORDSTRÖM, matematik: 7 t. i R. 7: 1, 7 t. i R. 7: 2; 
fysik: 2 t. i 4 a, 1 t. i 5 a, 2 t. i 6; laborationer (friv.): 2 t. i 
4 a, 1 t. i 5 a .....................................................................

De matematiska skripta i R. 7: 1 och 7: 2; klassföreståndare 
i R. 7: 2.

Adjunkt II. FAIILANDER, matematik: 5 t. i 6; biologi: 2 t. i 2, 2 t. i 
3 a, 2 t. i 3 b, 1 t. i 4 a, 1 t. i 4 b, 2 t. i 5 b, 1 t, i I ring; 
kemi: 2 t. i 5 b; laborationer (friv.) 2 t. i 5 b; fysik: 2 t. i 4b; 
laborationer (friv.) 2 t. 4 b..................................................  

Klassföreståndare i G.
Adjunkt J. A. EKLUND, geografi: 2 t. i 3 a, 2 t. i 3 b, 2 t. i 4 a, 2 t. 

i 5 b, 2 t. i 6; historia: 3 t. i 3 a, 3 t. i 3 b, 3 t. i 4 a, 3 t. i 
5 b, 3 t. i 6 .............................. ..........................................

Klassföreståndare i 5 b.
Adjunkt C. V. ANDERSSON, modersmålet: 5 t. i 2; tyska: G t. i 2: 

kristendom: 3 t. i 2, 3 t. i 3 a, 3 t. i 3 b, 2 t. i 4 a, 2 t. i 4 b, 
2 t. i 5 b.................................................................................

De svenska skripta i 2: klassföreståndare i 2.
Adjunkt A. II. BORGMAN, tyska: 3 t. i 6, 1 t. i R. 7: 1, 1 t. i 7: 2, 

1 t. i L. 7: 1, 1 t. i L. 7: 1 A och 7: 2 A gemensamt; engel
ska: 4 t. i 6, 2 t. i II ring L., 2 t. i L. 7: 1 B.; 3 t. i R. 7: 1, 
3 t. i R. 7: 2 .........................................................................

De tyska skripta i 6, 7:1 och 7:2; de engelska i G, II ring L., 
7; 1 och 7: 2; klassföreståndare i R. 7:1.

Adjunkt O. ÖRSTRÖM, modersmålet: 2 t. i R. 7: 1; geografi: 2 t. i 2; 
historia: 3 t. i 2; matematik: 5 t. i 2, 5 t. i 3 a, 5 t. i 3 b; 
välskrivning: I t. i 3 a, 1 t. i 3 b ..................................

De svenska skripta i R. 7: 1; klassföreståndare i 3 b.
Adjunkt S. KARLSTRAND, kristendom: 3 t. i 1 b; modersmålet: 5 t. i 

1 b; tyska: 6 t. i 1 b; matematik: 4 t. i 1 b; biologi: 2 t. i 
1 b; historia: 2 t. i 1 b; geografi: 2 t. i 1 b; välskrivning: 2 t. 
i 1 b, 2 t. i 2 .....................................................................

De svenska skripta i 1 b; klassföreståndare i 1 b.
Adiunkt K. LJUNGSTEDT, modersmålet: 3 t.-i G, 3 t. i I ring, 3 t. i 

II ring, 2 t. i 7: 2; geografi: 2 t. i 4 b, 2 t. i 5 a: historia: 3 
t. i 4 b, 3 t. i 5 a; filosofi: 1 t. i 7: 1, 1 t. i 7: 2....  

De svenska skripta i G, I ring, II ring och 7: 2; klassföre
ståndare i II ring.

22

24

26

21

24

28

23



vik. Adjunkt F. DAHLBERG, modersmålet: 6 t. i 3 b, 4 t. i 4 a; tyska: 
6 t. i 3 b, 4 t. i 4 a; latin: 5 t. i 7: 1.......................... summa 25 t. i veckan.

De svenska skripta i 3 b och 4 a; de latinska i 7: 1; klass
föreståndare i 4 a.

Extralärare A. WESTERMARK, modersmålet: 6 t. i 3 a, 3 t. i 5 b;
tyska: 6 t. i 3 a, 4 t. i 5 b, 2 t. i I ring: engelska: 5 t. i 5 b „ 26 „

De svenska skripta i 3a och 5b: de tyska i 5b och I ring;
klassföreståndare i 3 a.

Extralärare S. PETTERSSON, matematik: 5 t. i 4 a, 5 t. i 4 b, 4 t. i 
5 a. 4 t. i 5 b, 7 t. i I ring ........................................... ,, 25 „

De matematiska skripta i I ring.
Extralärare G. RETZ, kristendom: 3 t. i 1 a; modersmålet: 5 t. i 1 a;

tyska: 6 t. i 1 a; matematik; 4 t. i 1 a; biologi: 2 t. i 1 a;
historia: 2 t. i 1 a; geografi: 2 t. i 1 a; välskrivning: 2 t. i 1 a „ 26 „

De svenska skripta ila: klassföreståndare ila.
vik. Musikläraren C. A. llyltén, musikens teori och sång 5 t., instrumen

talspel 10 t................................................................................... „ 15 „
Gymnastikläraren A. Hammargren, gymnastik 12 t. (12 halvtimmar och 

8 trekvartstimmar), vapenövningar 4 t.................................... „ 16 „
Teckningslärarinnan A. Hultqvist, teckning 27 t................................................ „ 27 „

I ovanstående tjänsteåligganden hava under läsåret inga andra förändringar inträdt än 
de, som mom. 11 och 12 här nedan angiva.

11. Tjänstledighet har åtnjutits hela läsåret från den 1 September av Lektor C. R 
Nordin för tjänstgöring vid annat läroverk, hela läsåret av Musikläraren A. F. Blomström på 
grund av sjukdom, hela höstterminen och vårterminen till den 1 April av Adjunkt A. Gillberg 
på grund av sjukdom, 16 Mars—5 Juni av Lektor A. Romanus på grund av sjukdom, 13—21 
Mars av Lektor E. Miinchmeyer för enskilda angelägenheter, av Gymnastikläraren A. Hammar
gren 29 Augusti—28 September på grund av. militärisk tjänstgöring.

12. Såsom yikarie har tjänstgjort

a) höstterminen:

F. d. Lektor S. J. Kardell, som dels uppehållit ett ledigt lektorat, dels vikarierat för tjänst
ledige Lektor C. Nordin;

Fil. Kandidat F. Dahlberg, som vikarierat för tjänstledige Adjunkt Gillberg;
Musikdirektör C. A. llyltén, som vikarierat för tjänstledige Musikdirektör A. F. Blomström;
Major A. Svenson, som 29 Augusti—28 September vikarierat för tjänstledige Gymnastik

läraren A. Hammargren;

b) vårterminen:

F. d. Lektor S. J. Kardell, som vikarierat för tjänstledige Lektor C. R. Nordin;
Fil. Kandidat F. Dahlberg, som dels vikarierat för tjänstledige Adjunkt A. Gillberg till 1 

April, dels uppehållit en ledig adjunktur;
Musikdirektör C. A. llyltén, som hela vårterminen vikarierat för tjänstledige Musikdirek

tören A. F. Blomström;
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Fil. Kandidat G. K. Kjellberg, som 28 Mars —5 Juni vikarierat för tjänstledige Lektor 
A. Romanus;

Fil. Kandidat G. Retz, som 13—21 Mars vikarierat för tjänstledige Lektor E. Münchmeyer;
Såsom extra lärare hava tjänstgjort under hela läsåret Fil. Kandidat A. Vestermark, 

Fil. Kandidat S. Pettersson och Fil. Kandidat G. Retz (den sistnämnde från 15 September).

13. Inom den ordinarie lärarepersonalen hava följande förändringar ägt rum under 
tiden från och med den 1 Maj 1907 till och med den 30 April 1908:

Läroverket har under denna tid förlorat två av sina ordinarie lärare Lektor S. J. Kardell 
och Adjunkt A. E. Gillberg vilka på grund av uppnådd pensionsålder lämnat sina tjänster.

Lektor S. J. Kardell, som i egenskap av ordinarie lektor tillhört läroverket från år 1868 
och avgick med pension den 1 Juli 1907, har således i nära fyra årtionden arbetat i läroverkets 
tjänst och städse ådagalagt stor samvetsgrannhet, utmärkt nit och skicklighet och ett varmt in- 
tresse för sitt kall, varför hans bortgång från läroverket mottagits med allmän saknad både av 
medlärare och lärjungar och kännes som en stor förlust.

Adjunkt A. E. Gillberg, som varit ordinarie lärare vid läroverket ända från 1872 och 
avgick med pension den 1 April 1908, har under en lång följd av år tillhört läroverket och där 
utfört ett mycket godt arbete tack vare sin goda pedagogiska läggning, sitt livliga temperament 
och friska humör, sitt varma intresse och sitt stora nit, varför han lämnat efter sig ett stort tom
rum, som icke så lätt fylles.

På läroverkets, inedlärares och många lärjungars vägnar hembär jag dessa båda mycket 
aktade och älskade lärare ett hjärtligt tack för god vakt.

Till innehavare av det genom Lektor Kardelis pensionering lediga lektoratet har utnämnts 
Fil. Doktor C. R. Nordin, som tillträdde detsamma 1 September 1907:

Carl Richard Nordin är född den 8 Juli 1867 i Kolbäcks församling av Västerås län 
och son av kusken Carl Erik Nordin och hans hustru Sofia Albertina Brostedt. Genomgick 
allm. läroverken i Arboga och Västerås, samt aflade vid det sistnämnda studentexamen den 19 
Maj 1888. Inskrevs vid universitetet i Uppsala h.-t. samma år; blev där filosofie kandidat d. 30 
Jan. 1890, filosofie, licentiat d. 20 Maj 1893 och, efter avlagt disputationsprov di 31 Maj 1893, 
filosofie doktor d. 6 Sept. 1893. Kompletterade filosofie kandidatexamen d. 15’Dec. 1893 och 
d. 31 Jan. 1894. Genomgick provår vid h. allm. läroverket i Uppsala v.-t. 1895; och h.-t. 1895. 
Tjänstgjorde såsom vik. lektor vid h. allm. läroverket i Västerås större delen av h.-t. 1892 och 
hela h.-t. 1894 samt såsom vik. adjunkt ibid. v.-t. 1894. Vik. adjunkt vid h. allm. läroverket 
i Karlstad v.-t. 1896 till d. 19 Maj; extralärare vid sistnämnda läroverk från h.-t. 1896 till och 
med v.-t. 1903 och under denna tid vik. lektor en del av h.-t. 1899, v.-t. 1900, v.-t. 1902, en 
del av h.-t. 1902 och v.-t. 1903. Blev d. 1 Juli 1903 adjunkt i modersmålet, tyska och historia 
vid h. allm. läroverket i Karlstad; vik. lektor ibid, en del av h.-t. 1903, v.-t. 1904, v.-t. 1905, 
en del av h.-t. 1905, v.-t. 1906 och v.-t. 1907. Är från d. 1 Sept. 1907 lektor i historia och 
modersmålet vid h. allm. läroverket i Östersund, men åtnjuter under innevarande läsår tjänst
ledighet såsom förordnad till vik. lektor vid h. allm. läroverket i Karlstad. j

Resor: Till Tyskland sommaren 1899 för att vid universitetet i Halle studera geografi: 
till Danmark sommaren 1901 för att i Köpenhamn taga kännedom om »Dansk Skole- 

muscum»;
med statsunderstöd till Tyskland och Österrike sommaren 1906 för att!studera under

visningen i historia och geografi vid gymnasier och realskolor i dessa land: j
idkat arkivstudier i Stockholm, Berlin och Wien.

Skrifter: Studien in der Themistoklesfrage, Gradualdisp. Uppsala 18p3; Die äussre 
Politik Spartas zur Zeit der ersten Perserkriege, Uppsala 1895; Alexander den store, Uppsala 
189u (Föreningen Ileimdals folkskrifter n:r 27); Principer vid författandet av läroböcker i gamla 
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tidens historia (Pedagogisk tidskrift 1896); Nyare åskådningar inom den svenska historiska skol
litteraturen (Pedagogisk tidskrift 1897); Nationell kristendom och modern folkande (Kyrklig tid
skrift 1898): Exempelsamling för övningar i dispositioner till svenska uppsatser (Svensk stilistik 
i exempel), Lund 1899; Nya vägar, strövtåg bland svenska stridsfrågor, Stockholm 1900; Aisym- 
netie und Tyrannis (i »Beiträge zur alten Geschichte»), Berlin 1906; Aristoteles, en essay och 
en tolkning, Stockholm 1906; Den tyska historie- och geografiundervisningens förtjänster och fel, 
Karlstad 1907: En blick på Sveriges förhållande till Österrike under tiden närmast före kon
gressen i Rastadt (Historisk tidskrift 1907); Bonaparte och Fersen (i Festskrift, tillägnad prof. 
Harald Hjärne), Uppsala 1908: inedutgivare för Skandinavien av den av professorerna C. F. 
Lehmann-Haupt och E. Kornemann i Berlin utgivna tidskriften »Beiträge zur alten Geschichte»; 
grundläggare av och redaktör för Tidning för Sveriges läroverk från 1901 samt har där författat 
ett stort antal skolorganisatoriska och metodisk-pedagogiska artiklar; av K. överstyrelsen för ri
kets allm. läroverk v.-t. 1907 kallad att såsom sakkunnig avgiva förslag till förteckning över un
dervisningsmateriel för realskolan i historia och geografi; redaktör för Nya Värmlandstidningen 
1899—1902; redaktör för Värmlands Dagblad 1902—1905.

14. Den 1 Maj var en adjunktsbefattning ledig.

15. De närvarande lärjungarne i de särskilda klasserna.

a) Höstterminen 1907.

Klasser Real

skolan

Gymnasium

SummaReal

linjen

Latinlinjen
utan med

grekiska

Realskolan.
1 ............... 58 52
2 ............... 35 r) — — — 35

................ 43 — — — 43
4 ................ 513) — — — 51
5 ................ 41 — — — 41
6 ................ 213) — — — 21

Gymnasium.
I ring....... _ 20 1 _ 21

II ring....... — 13 9 — 22
7: 1........... — 19 10 2 31
7: 2........... — 12 5 1 18

Summa 249 64 25 3 341

b) Vårterminen 1908.

Klasse r Real

skolan

Gymnasium

SummaReal

linjen

Latinlinjen 
utan I med

grekiska

Realskolan.
1 ............... 55 __ _ __ 55
2 .............. 36 ■ __ __ 36
3 ................ 41 — — — 41
4 ............... 522) _ __ __ 52
5 ............... 40 Ö __ _ _ 40
6 ............... 22 __ __ _ 22

Gymnasium.
I ring....... .— 20 1 — 21

II ring....... — 13 9 — 22
7: 1........... __ 181) '9 1 28
7: 2........... — 13' 41) 1 18

Summa 246 64 23 2 335

Ö Dessutom 1 frånvarande.
-) » 2 »
3) » 1 »
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18. Inga lärjungar i L. 7 A. hava läst engelska.

19. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik och militärövningar undervisade lärjun
gar höstterminen 19,07.

Avdelningar 

och 

linjer

Närvarande

lärjungar

Teckning Musik
Gymnastik- och 
militärövningar

Lärjungar, som deltagit i Lärj ungar, som 
undervisats i

Lärjungar, som 
deltagit i

1 
obligatorisk 

teckning

1

frivillig teck
ning och derjäm

te 
obligatorisk 

teckning

endast frivillig 
teckning

m
usikens teori 

och sång

i 
instrum

ental
m

usik

gym
nastik 

och 
vapenövningar

utsträckta m
ili

tärövningar

1 ..................................... 58 - 58 — — 56 — 58 —

2 ..................................... 35 35 — — 25 12 31 —

3 ..................................... 43 43 14 — 25 12 42 —

4 ..................................... 51 51 10 16 8 46 —

5 ..................................... 41 41 3 — 1 4 40 —

6..................................... 21 21 4 — 2 1 20 118

21
1 R....... 20 20 — — — — 20 21

I ring............................
| L....... 1 1 — — — — 1

1

1 R...... 13 13 — — — — : ii
II ring............................ 22 1 L....... 9 9 — — — — 8 22

R. 7: 1 ........................ 19 19 — — 7 1 17

L. 7; 1 ........................ 12
I B....... 10 10 — — 3 — 9

! 30

1 A...... 2 — 1 — 1 — 2
1

R. 7: 2 ........................ 12 — — — 5 1 10

L. 7: 2 ........................
f B..;... 5 ö — — 1 •— 5 1156 1 A...... 1 — — — 1

i

1 Realskolan .................... 249 249 31 124 38 237 —

|R....... 64 64 — — 12 2 ; 59 —

Gymnasium.................... 92
1'....... 28 25 1 — 5 — : 26

Summa 341 338 32 — 141 40 322 106
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20. Det antal ärnnen, vari hemlexor blivit för varje dag lärjungarne föresatta, och det 
antal timmar i veckan, som hemarbetena i allmänhet upptagit för lärjungar av medelmåttiga anlag.

Klass
Antal ämnen 

dagligen

Antalet timmar för 
hemlexors över

läsning i hemmet

Antalet timmar för 
skriftliga hemarbeten 

i veckan

Hela antalet timmar, 
som av hemarbetet 

i varje vecka 
upptagits

1 ..................................... 1—3 3 3
2 ..................................... 2—4 5 — 5
3 ..................................... 2—4 6 •___ 6
4 ..................................... 3—4 12 1 13
5 ...;............................... 3—5 12 2 14
6 ..................................... 3—5 15 3 18
I ring R........................... 3—5 15 3 18
I » L........................... 3-5 15 3 18
II » R........................... 4—5 18 4 22
II » L........................... 4-6 18 5 23
R. 7: 1....... ..................... 3-6 21 5 26
L. 7: 1 ............................ 3—6 21 5 26
R. 7: 2............................ 4-5 21 5 26
L. 7: 2............................ 4-5 21 5 26

Anm. Genom månadsloven har hemarbetet ej obetydligt förminskats för kl. 4, 5, 6, 
I ring, II ring, 7: 1 och 7: 2.
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21. A. Uppgift
över lärjungarnes kroppsutveckling och allmänna hälsotillstånd samt över antalet närsynte 

och döve.

a) Vårterminen 1907.

i 1 2 Ö 7 8 9 10 11 12 .31

r “ b —
5 Kärsyntbetsgrad ‘

1
i Klass

Antal (T g
&

5 3c o O
ft 

svära 
näsb ct

T
o §

lärjungar Q o" £- p 2 o b
P PT* p p 1 o p

i 1

i 1 ..................................... 34 2 2 . ■ __ 2
2 35 1 1 . _ __ __ _ .1 __ _
3 ..................................... 51 2 5 — — — — 2
4 ..................................... 52 3 2 1 __ _ _ __ ---
b ..................................... 41 3 1 __ __ _ __ __
(i ..................................... 37 3 1 __ _ _ ■
7 ..................................... 36 3 9 1 __ -_ _ __ _
8 ..................................... 92 2 __ _ __ __

; 9 ..................................... 22 1 l — -— — — — —

Summa 330 19 16 a — — — — 4

b) Höstterminen 1907.

1 2 ° 7 8 9 ”io II 12 13

K 1 a s s
Antal 

lärjungar

Lidande av 
bleksot

O
fta 

besvärade av 
huvudvärk

O
fta 

besvärade av 
näsblod

U
nder 3 D

.

synthetsj

_ iÖ
fver (i I). 

g 
i Sum

m
a 

närsynte

Lidande av 
döfhet

1
2

58 1 3 — — — — — —
....................... 36 2 3 — o — — 3 3

3 ....................... 43 1 — 1 ---- 1 — 1 —
4 ....................... o3 3 4 — 3 — — 3 1
0 ....................... 41 3 2 — 6 — — 6 1
o Realskolan .. ........... 22 3> 1 — 3 1 — 4 —
7 I och II ling ........... 43 2 5 1 3 2 — 5 —
8 Klass 7: 1 .. ........... 31 1 — — 2 -

— 2 —
9 » 7: 2 .. 18 2 3 1 3 __ — 3 1

Summa 345 18 19 3 23 4 — 27 6

Anm. De i kolumnen dövhet uppförde äro behävtade med nedsatt hörselförmåga i 
mindre grad och på ena örat. Av dessa hade en yngling varflytning från mellanörat.
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Uppgift ä antalet sjuka och sjukdomar bland lärjungarne.

a) Vårterminen 1907. b) Höstterminen 1907.

________ ____ 1

S j u k il o m a r

I 
1 N

ärvarande 
I 

* 
j 

lärjungar

L' 
^i

1”
® 

I - 
i 

p rsonor

1 
: 

Sjukdom
s- 

rr m
I »ä 

Sjukdagar

I co 
] 

D
öde

Skarlakansfeber V................. _ 1 i 38 _
Röda hund (rubeola)............ — 22 25 71 _ 1
Influensa................................... — 52 58 246 .—
Bentuberkulos 2? ................. -. - 1 1 1
Nervsvaghet (nuerastenia) . — 1 1 5
Inflam, i mellanörat............ — 2 9 1.-) —
Hjärtfel ............................... 3 9] 1
Strupkatarr .......................... — 1 1 7
Lungsäcksin (lamination — 1 2 4 —
Luftrörskatarr ..................... _ 4 4 32 _
Lunginflammation................ — 1 1 55 —
Asthma ................................... — 1 1 4 —
Halsfluss................................... — 20 28 122 —

E 1-3
Blindtarmsinflammation 0... — 1 1 19 —
Kolik ....................................... — 1 1 8 —
Gulsot........................................ — D 5 49 - -
Njurlidande (album.)............ — 2 2 36
Muskelrheumatism................. — 2 6 28
Nässelfeber.............................. _ 1 1 5 _
Böld ........................................ _ 1 1 2 _
Benbrott................................... — 1 1 52 —
Vricknin" .............................. _ 1 9 9 4 _
Feber ....................................... _ 8 8 23
Huvudvärk.............................. _ 7 11 48 _
Tandvärk .............................. 6
Förkylning.............................. — 23 33 107 —
Ögonsjukdom .......................... — 4 9 78 —
Muskelsträckning ................ — 2 2 17 —
Knäskada .............................. — 1 1 2
Fotskada................................... — 1 1 3 - —
Svullnad i käken ................ — 1 1 2
Hudsjukdom .......................... — 1 - 2 c —
Obestämda sjukdomar ....... — 24 44 272 -

Summa 330 1207 272 1406 1 2

*) Avliden enligt uppgift uti sockersjuka.

Anm. Diagnoserna till största delen ställda av 
klassföreståndaren.

En utbredd inässlingsepidemi har varit rådande; el
jest har hälsotillståndet under terminen varit godt.

Emil Warodell, 
Skolläkare.

') Sjukdomsdiagnoserna äro till största delen enligt 
klassföreståndarnes uppgift.

-) 4:de klassen. Uppgift om sjukdagar saknas.
3> 2:dra klassen.
U Opererad.

1 2 1 3 4 5 « 1
_« i ►ö 77 77

Sjuk d o m a r il i ? CO

5 S c/>

Vattkoppor............................... _ . 2 2 G
Mässling................................... — . 20 26 211
Influensa ................................... — 2 2 9 I
Ansiktsros ............................... — 1 1 13
Tandvärk (nevralgia) ........ — 3 3 G
Sockersjuka *) .......................... — 1 l 10
Ögonsjukd. (Conjunct, cath.) — 4 4 28
Öronsjukd. (otites med.) ... — 3 3 9
Näsblödningar.......................... — 1 1 1
Strupkatarr............................... — 1 1 4:
Lungkatarr.............................. — 1 1 40
Andtäppa ............................... — 1 1 2
Halsiluss (Anginatons.) ... — 16 16 54
Diarrhö ................................... — 2 2 9
Kolik ........................................ — 1 1 3
Gulsot........................................ — 1 1 8
Knölros (Eryth. nodol.) ... — 1 1 IG
Vricknin^ ............................... _ 1 1 2

Q-v-iss diagnos.
1

Förkylning ............................... 15 15 44
Allmänt illamående ............ 2 2 4
Feber .................. ..................... 1 1 2
Huvudvärk............................... 19 25 5G
Magplågor ............................... — 4 4 9
Kräkningar............................... 3 3 7
Sensträckning.......................... ___1 2 2 5
Knäskada ............................... — 1 2 31 i

Summa 345 115'122 585 1



23. Av de under läsåret inskrivna 79 lärjungarne har följande antal förut bevistat läro
verk, nämligen senast

folkskola .................................................................... 49
allmänt läroverk ...................................................... 7
enskilt »   3
senast åtnjutit enskild undervisning..................... 20

Summa 79

24. Förteckning över de lärjungar, som efter att hava genomgått läroverkets sjunde 
klass avlagt godkänd mogenhetsexamen

a) vårterminen 1907:

Latinare:
a) greller:

Bergström, S. P.....................................
Ericsson, R. II. O.................................

till lantmäteriyrket
„ universitet

b) loke-greJter:

Geetc, S. E.............................................
Gidén, K. A. E......................................
Jonsson, V..............................................
Jönsson, A. F. A...................................

till skogsinstitut
„ universitet
„ obestämd verksamhet
„ publicistverksamhet

Realister:
Björnsson, J. E....................................... till handel
Garlstedt, R............................................... „ militäryrket
Eliasson, O. E.......................................... „ järnvägen
Karlsson, E. II. T................................. „ „
Karlsson, L. E.......................................... „ universitet
Larsson, G................................................. „ obestämd verksamhet
Nilsson, K. O............................................ „ järnvägen
Pettersson, A............................................ „ obestämd verksamhet
Svensson, E. K. G................................ „ „
Wikström, J. E........................................ „ universitet
Vinberg, J. AI........................................... „ teknisk skola
Jonsson, J. O............................................ „ universitet

25. Förteckning över de lärjungar, som utan att ha avlagt mogenhetsexamen avgått från 
läroverket under sist förflutna kalenderåret.

(!) vårterminen 1907:

Från kl. 1 Hedlund, S...................................... till privat undervisning
„ „ 1 Gisslen, N. G. W............................. „ på grund av sjukdom
„ „ 1 Staff, E. I.......................................... „ till Kalmar läroverk
„ „ 2 Linden, G. A................................... dött



Från kl.
55

55

55

11

55

i,

n

51 

i?

5)

15

n

55

55

>5

55

11

55

51

>5

55

55

55

15

51

15

55

«

51

55

51

11

55

15

55

55

51

55

51

55

51

55

55

51

11

1!

55

55

55

51

15

51

15

55

51

51

51

51

55

51

55

55

55

51

11

>1

55

2 Rosenkvist, A. T. E.........................
3 Lundstedt, E. E................................
3 Hedlund, M.......................................
3 Hermansson, C. R...........................
3 Larsson, C. A...................................
4 Andersson, A, P...............................
4 Sjövall, P. A................. ...................
4 Sundqvist, J. E.................................
4 Svensson, G......................................
4 Wagenius, G. E. H..........................
4 Ericsson, J........................................
5 Sundin, O. S. L...............................
5 Wallner, J. E...................................
5 Hansen, H. L...................................
5 Svensson, G. E.................................
5 Mannberg, R. M...............................
6 Keilberg, P. E..................................
ti Öhrling, J. O. E..............................
6 Borgh, K. T. M................................
Ii Clärens, J. T.....................................
6 Collin, K. I.......................................
G Hallgren, K. A.................................
G Hallström, O. A...............................
G Höge, R. G. A. ............................
G Johansson, J. V................................
G Pramberg, Y.....................................
(i Welin, E, E......................................
G Wickman, S. H.................................
G Wallenstéen, K. G...........................

I ring von Törne, K. G. II........................
I ring Kissier, S. G.....................................

6: 2 Fredman, O. K. R...........................
6: 2 Forsberg, K. O. W.........................
G: 2 Eriksson, E. K..............................
G: 2 Blomström, R. H.............................
G: 2 Nääs, R. M.......................................
7: 1 Lindgren, O......................................
7: 2 Nilsson, N. I). A.............................
7: 2 Behm, A. H. M................................

utan anmäld avsikt

till privat undervisning 
utan anmäld avsikt

dött 
utan anmäld avsikt 
till jordbruk

55

utan anmäld avsikt 
till privat undervisning

55

till Sundsvalls läroverk 
utan anmäld avsikt 
på grund av sjukdom 
till privat undervisning 
utan anmäld avsikt 
efter avlagd realskoleexameu

till privat undervisning
„ annat läroverk
„ publicistyrket
„ privat undervisning
„ kontor
„ trävaruindustrin 

utan anmäld avsikt 
till privat undervisning 
„ skogsvård
„ privat undervisning

b) höstterminen 1907:

Från kl. 1 Cöster, J. E...................................... utan anmäld avsikt
G Silon, K. E. D.................................. efter avlagd realskoleexameu

26. Under sist förflutna kalenderår hava till lärjungarne utdelats såsom 
stipendier...................................... Kr. 965: —
premier.............................................................. » 277: 65

Summa Kr. 1,242: 65



27. Uppgifter för vardera terminen av läsåret angående antalet befriade från ter
minsavgifter.

-
Höst

terminen
Vår

terminen

Befriade från afgift till
endast biblioteks- och matcrielkassan ..................................... 16 3

» byggnadsfonden .............................................................. 0 17
båda ofvannämnda kassor .......................................................... 20 21

Ej befriade från någondera afgiften ....................................................................... 305 294
Summa närvarande lärjungar 341 335

Avgiften till ljus- och vedkassan har utgjort 10 kronor.
Från hela av.giften till statsverket hava under höstterminen 68 lärjungar befriats.

» » » » » » » vårterminen 73 » »
» halva » » » » höstterminen 20 » »
» » » » vårterminen 26 » »

D. Boksamlingar ooZb_ TTrncioicmmsnLBzcLgs-
materiel.

2S. Läroverkets boksamling har under läsåret ökats

aj genom gåvor:
Av offentliga myndigheter och andra: Ny tidning för idrott; Bidrag till Sveriges off 

statistik; Meddelanden från riksarkivet: Vetenskapsakademiens publikationer; Meteorologiska iakt
tagelser: Upsala universitets katalog vårt, och höstt. 1907 samt diverse andra kataloger samt 
årsredogörelser och program; Meddelelser fra det norske Rigsarkiv; Norske Videnskaper Selskabs 
skrifter; Riksdagens protokoll 1907 m. ni.

b) genom inköp:
Pedagogisk tidskrift för år 1907.
Svensk Kyrkotidning för år 1907.
Geologiska föreningens förhandlingar för 1907.
Verdandi för 1907.
Nordisk tidskrift för 1907.
Die neueren Sprachen för 1907.
Geografischer Anzeiger för 1907.
Naturwissenschaftliche Rundschau för 1907.
Historisk tidskrift för 1907.
Ordbok över svenska språket.
Diverse lexika.
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Myntsamlingen har ökats genom gåva: av K. Svenska Vetenskapsakademien: minnes
penning över Carl von Linné och N. J. Berlin och av Svenska Akademien dess medalj över 
Thunberg.

Undervisningsniaterielen har under året ökats genom inköp av åtskilliga apparater för 
undervisningen i kemi och fysik.

E. ocli InrecLniiLgs-
materiel.

29. Beträffande läroverksbyggnaderna må meddelas, att endast några mindre repara
tioner utförts.

31. Uppgifter om nedannämnda till läroverket hörande kassors ställning kalender
året 1907.

Kassans rubrik

13 e e t 322 2C- e cL i t;

Behållnine 
vid 

årets början

Summa 
inkomster 

under året

Skuld 
vid 

årets slut
Summa

Skuld 
vid årets 

början

Summa 
utgifter 

under året

Behållning 
vid 

årets slut
S ömma

Kr. öro Kr. öre Kr. öre Kr. öre Kr.- öre Kr. öre Kr. öre Kr. Öre

Byggnadsfonden ............ 2102 26 3,535 22 — — 5,637 48 — — 4,328 08 1,309 40 5,637 48

Ljus- oeh vedkassan ... 151 03 7,502 — — — 7,653 03 — 7,084 35 568 68 7,653 03

Bibi.- o. materielkassan 621 58 2,881 18 80 — 3,582 76 — — 3,582 76 — — 3,582 76

Premie- oeh fattigk:n... 46 49 328 — — — 374 49 — — 277 65 96 84 374 49

32. Summariska uppgifter för kalenderåret 1907 över de belopp, som utgått för under
håll och tillökning av

a) boksamlingarna...................................................... Kr. 200: —
b) den övriga undervisningsmaterielen ................. » 1,730: —
c) inredningsmaterielen .......................................... » 1,000: —

Summa Kr. 2,930: —
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G. Examina ocK ^zcsæ^slxx1j:n-i:n_g-

33. Avgångsexamina.
Muntlig avgångsexamen med de 18 lärjungar i klassen 7: 2, som på grund av avlagda 

skrivningar berättigats till den samma, förrättades den 31 Maj och 1 Juni 1907 under ledning 
av Professor G. Granqvist och Professor N. Söderblom samt i närvaro av läroverkets Inspektor 
och Häradshövdingen S. Geete. Alla examinerade förklarades mogna. • :

Innevarande vårtermin hava 18 av läroverkets lärjungar avlagt skriftlig mogenhetspröv
ning den 23, 24, 25, 27, 28 och 29 April. Sjutton av läroverkets lärjungar hava förklarats 
berättigade till muntlig examen, vilken kommer att börja den 25 Maj: likaledes hava 23 av läro
verkets lärjungar och 2 privatister avlagt skriftlig prövning för realskolexamen den 2, 4, 5 och 
7 Maj. Tjugoen av läroverkets lärjungar och en privatist hava förklarats berättigade till muntlig 
realskolexamen, vilken kommer att börja den 3 Juni.

34. Årsexamen.
Den offentliga årsexamen blir fredagen den 5 Juni. Torsdagen den 4 Juni kl. 6 e. m. 

blir uppvisning i gymnastik och fredagen den 5 Juni kl. 11 börjar .examen i läsämnena.
Efter examens slut blir uppvisning i sång och musik. Därefter utdelas stipendier och 

premier, kungöres flyttningen inom läroverket och avslutas läsåret.

35. 'Jill att övervara den förestående examen den 4 och 5 Juni anhåller jag vördsam
mast att få inbjuda lärjungarnes föräldrar och målsmän samt alla, som med välvilja och intresse 
omfatta läroverket.

36. Nästa läsår tager sin början fredagen den 21 Augusti, då inträdes- och flyttnings- 
sökande skola infinna sig i läroverkets samlingssal kl. 12 f. m.

Allmänt upprop med läroverkets samtliga lärjungar kommer att hållas tisdagen den 25 
Augusti kl. 12 f m.

Östersund i Maj 1908.

C. A. HÄGGLUND.



Anvisning för frivilliga studier
undsr sommarferierna för

Fjärde klassen.

Modersmålet: Topelius, vinterkvällar; Lagerlöf, le-, 
gender.

Tyska: Kleine Schiilerbibliotek: Band IV.
Geografi: Repetition av Skandinaviens geografi.
Matematik: Ekvationer av l:a graden med en obekant 

jämte problem.
Biologi: Kotthoff, Ur djurens liv.

Femte klassen.

Modersmålet: Topelius, Fältskärns berättelser. Forts. 
Tyska: Kleine Schiilerbibliotek: VIII eller IX.
Geografi: Amerika i geografiska skildringar av I. Fehr. 
Historia: Nyare tiden, läsebok av Ekmark-Rydfors. 
Biologi: Reuter, Bilder ur djurvärlden.
Fysik: Christianssen, Poul la Corur ni. 11.: Hverdags- 

fysik.

Första ringen.

Modersmålet: Ferieläsning i svensk literatur, utgiven 
av Hernlund och Steffen.

Tyska- Auf rauhen Pfaden.
Latin: Stycken i Liljeblads läsebok.
Engelska: Little Lord Fauntleroy.
Geografi: Afrika i geografiska skildringar avi. Fehr.

vårterminens lärjungar i
Historia: Hjärne, Gustaf II Adolf.
Fysik: P. Heegaard, Populär Astronomi.

Andra ringen.

Modersmålet: Karolinerna av V. von Heidenstam. 
Latin: Fortsättning i L’Homond.
franska: E. Berthet, Le chasseur de marmottes.
Historia: Frihetstiden av Stavenow.
Biologi: Klercker, Människokroppon.
Fysik.: P. Heegaard, Astronomi.

Sjunde klassens nedre avdelning.

Latin: Cena Trimalchionis.
Grekiska: Odysséen; IX sången.

' Historia: Repetition av gamla tidens historia.
i Geografi: Repetition av Europas geografi och de främ

mande världsdelarne.
Engelska: Treasure Island av Stevenson. Memoirs of 

Sherlock Holmes av Conan Doyle.
Matematik: Problemlösning.
franska: Colomba av Merimée.
Fysik: Dunér, Solen (Heimdals folkskr. N:o 8—9). 

K. Angström, Solljus och lampljus (Svenska spörs
mål N:o 23). Tyndall, Värmet, betraktat såsom 
rörelse.

För inträde i läroverkets första klass fordras:

a) förmåga att tydligt och säkert läsa innantill och att med egna ord redogöra för inne
hållet av en uppläst enkel berättelse:

b) någon färdighet i välskrivning;
c) någon färdighet i rättskrivning;
d) kännedomen om viktigare berättelser ur gamla och nya testamentets bibliska historia; 

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

att icke må fordras användning av mer än tvåsiffriga multiplikatorer och divisorer; någon känne
dom om sorter och någon övning i huvudräkning:

f) kännedom om Skandinaviska halföns gränser, oin det allmännaste av dess höjdförhål
landen och om Sveriges huvuddelar; närmare kännedom antingen om Götaland eller om Svea
land och Norrland; förmåga att på kartan utvisa det genomgångna.


