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REDOGORELSE
FOR

OSTERSUNDS HOGRE ALLMÅNNA LÅROVERKLÅSÅRET 1916-1917.
A. UNDERVISNINGEN.

1. Hostterminen borjade den 22 augusti med prbvningar 2’2—25 augusti och slutade 
den 21 december. Vårterminen, som tog sin bbrjan den 12 januari, kommer att avslutas 
den 7 juni.

Den egentliga undervisningen tog sin bor jan hostterminen den 26 augusti kl. 12 och 
upphbrde den 18 december kl. 2.3 5 e. m.; den borjade vårterminen den 13 januari kl. 12 
fbr att fortgå till och med den 2 juni.

2. Hela laroverket har haft gemensam ledighet från undervisningen under hostter
minen 2 oktober, 1 november och 2 december och under vårterminen 9 februari, 6 mårs 
och 10 maj.
Klass 4 har haft 9 lovdagar, av vilka 3 anvants till svensk skrivning och 2 till tysk skrivning.

» 5 » » 9 '> 2 » » » » » 4 » » »
» 6 > » 16 » ». » 4 » » » » ® 2 »

3 » » engelsk » » 3 »
» »

matematisk skrivning.
Ring I » » 18

» »
4 » » svensk ® » 4 »
3 ® ® engelsk » » 4 »

tysk skrivning, 
matematisk skrivning.

» II » » 20 »

»

3 ® ® svensk » » 4 ®
4 ® » matematisk® (lat.) » 5 »
3 » » engelsk » (real.)» 4 »

tysk skrivning.
matem. skrivn. (real.), 
latinsk ® (lat.).

» III » » 21
»

» 3 » » svensk » » 4 »
4 » » matematisk® ® 6 »
4 » » engelsk ® (real.)» 3 »

tysk skrivning, 
latinsk skrivn. (lat.), 
fysikalisk » (real.).

» IV » 19 ® »
»
»
»

»

»

2 » » svensk » » 2 »
4 » » latinsk » ® 3 »
2 » » engelsk » (real).® 5 »
3 ® ® tysk »

» » »
matematisk skrivning, 
latinsk skrivn. (lat.).

3. Gemensam morgenbon med sång och bibellasning har forrattats varje låsdag kl. 
73/4—8 f. m. med undantag av tiden från 15 februari, då på grund av instålld uppvårmning 
av samlingssalen en kort bbn fbrråttades å varje undervisningssal fore den forstå under- 
visningstimmens bbrjan kl. 8. Den offentliga hogmåssogudstjansten i stadens kyrka har 
bevistats av så stor del av skolungdomen, som utrymmet på de fbr densamma anvisade 
platserna medgivit, varfor var och en av de tre avdelningar, i vilka larjungarna varit 
fbrdelade, haft obligatorisk kyrkogång var tredje sbndag.
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Undervisningen i lasamnena har varit forlhgd till 8—10.3 5 f. m. och 12—2.:; 5 e. m. 
alla dagar. I

Dessutom har undervisning i lasamnena agt rum for 4 b och 5 b tisdag 5—6.3 0 e. m. 
(laborationer), for 4 a fredag 5—6.30 e. m., for 5 a måndag 5—6.30 e. m. (laborationer), 
for kl. 6 måndag 5—6.30 e. m. (laborationer), for II ring onsdag 5—6.30 e. m. (labora
tioner), for III ring torsdag 5—6.30 e. m. (laborationer).

Ovningama i sång och instmmentalspel hava agt rum mandag 4—7 e.im., tisdag 
4.3 0—6.30 e. m., torsdag och fredag 4.3o—7 e. m. och onsdag 4—6 e. m. samt lordag 
4—7 e. m. ;

Ovningama i valskrivning och de obligatoriska teckningsovniiigama hava varit for
lagda till samma tider som undervisningen i lasamnena.

Gymnastikovningama och faktovningarna hava forsiggått 9.5o—10.85 f. m. och 
l.Bo—3.35 e. m. varje lasdag samt måndagar 5—6.30 e. m.

4. Uppgift for hostterminen 1916 å antalet lårotimmar i veckan fOr lasamnena.

1 2 3 4 5 6 7

Avdelningar 
och linjer

N
årvarande lårjungar 

under hostterm
inen

Timmar AnmårkningarSkilda

Oemensamma for

Sum
m

a

lårjungar från 
avdelningar 

å samma 
. linje

lårjungar från 
avdelningar 

å olika linjer

1 a 34 24 24 1) Dårav 1 t. friv. laborationer i fysik: 4 a o. 4 b (med

24
57 deltagande) nppdelade i 2 laborationsavd. vardera:1 b......

2 a
35
26

— — 24 åkar lårarnes timtal med 2.
2) Darar 1 t. friv, lab. i kemi: 5 a o. 5 b (med 39 delta-26 — — 26 gande (nppdelade i 2 lab. avd. vardera: Gkar lårar-

2 b ...... 28 26 — — 26 nes timtal med 2.
3) med 5 a gemensamt i friv. franska (20 deltagande).

3 3. 31 27 — 27 4) Dårav 2 t. friv. franska (2 deltagande) och 1 t. friv.
3 b ...... 29 27 — — 27 lab. i fysik 3 deltagande).

5) Gemensamt med I R i krist, 2 t.. mod. 3 t., tyska 2 t..
4 a 34

29
291) — — 29 hist. 3 t., geogr. 2 t. och biologi 1 t.

6) Dårav 1 t. friv. lab. i fysik (19 deltagande), lårj. upp-4 b 29l)
292)

— — 29 delade i 2 avdeln., som laborerat våxelvis varannan
24 2 vecka, okar lårarnes timtal med 1. (Den ena ord.O 3, — 31 timmen i kemi anvånd till laborationet, dårvid lårj.

5 b ...... 25 292) (2)3) — 29 också nppdelade i 2 avdeln., Okar låirarncs timtal 
med /.

6 . 5 314) — — 31 7) Gemensamt med II R i krist. 2 t., mod. 2 t., tyska
I R 17 15 — 13 28 2 t., franska 4 t., hist. 3 t. o. geogr. 1 t.

8) Dårav 1 t. friv. lab, i fysik (5 deltagande). Den ena
I L

TT R
11 15 — (13)5) 15 ord. timmen i kemi anvånd till laborationer.

9) Med III R gemensamt i krist. 2 t., mod. 3 t.. tyska
19 16G) — 14 30 2 t., franska 4 t., hist. 3 t., filosofi 1 t. 0. biologi 2 t.

10) Med III L. B. gemensamt i latin 6 t., eng. 1 t. och 
fysik 2 t.II L 9 15 — (14)’) 15

III R ..... 6 158) 17 32 11) Med IV R gemensamt i krist. 2 t.. mod. 3 t., tyska.

(17)“) 
(17)“)

2 t., franska 4 t., hist. 3 t., filosofi 1 t. och biol. 1 t.
111 L 13 9 5 9 14 12) Med IV L. B. gemensamt i latin 6 t.,i eng. 2 t. och
III L A 4 7 (9)10) 7 fysik 2 t. ।

IV R. 6 15 — 16 31
IV L B 3 5 10 (16)”) 15
IV L A... 4 7 (W2) (16)11) 7

Summa 388 416 21 60 497
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5. Begagnade lårobocker och genomgångna lårokurser i låsåmnen.

Kristendom: Bibeln (I—IV), svenska psalmboken (1—5).
NORLnN och LUNDGREN, Biblisk historia (1—3).
CORNÉLIUS, Kyrkohistoria (I—IV).
LUTHERS lilla katekes med kort utveckling (1—5).
NORBECK, Teologi (II-IV).
•LUNDIN, Livsbilder ur kyrkans historia (6).

Modersmålet: REBBE, Svensk språklåra (1—4).
STURZEN-BECKER, Svensk råttskrivningslåra (1—3).
SUNDÉN, Språklara i sammandrag (5).
LINDVALL, Svensk lasebok for realskolan (1—3, 6).
LINDVALL, Ovningar i satsanalys (2—5).
RUNEBERG, Fanrik Ståls sagner (3).
TEGNÉR, Fritiofs saga (5).
SNOILSKY, Svenska bilder (4).
SCHUCK-LUNDAHL, Svensk lasebok for folkskolans hogre klasser I (4—5).
STEFFEN, Svensk litteraturhistoria (1—IV).
HAMMERICH, Danska och norska lasestycken (II).
STEFFEN, Isl. och fornsv. litteratur i urval (I).
STEFFEN, Oversikt av sv. litt. (II—IV).
Arbeten av BELLMAN, KELLGREN, LENNGREN, ATTERBOM, STAGNELIUS, 

GEIJER, TEGNÉR, RUNEBERG, PALMÆR, ALMQVIST, v. BRAUN, RYDBERG, 
TBSEN, m. 11., overs, av Shakespeare, Byron m. H.

Tyska: HJORT, Språklara (1-6, I—IV).
HJORT-LIND HAGEN, Praktisk lårobok i tyska språket (1—3).
RAAB, Reproduktionsovningar (3 — 6).
HJORTH, Bihang till Praktisk Larobok (2—3).
HJORTH och HEUMANN, Tyska skrivoningar och brev (4—5).
RODHE, Tyska oversattningar (I—IV).
SUDERMANN, Frau Sorge (II—III).
OHQUIST, Deutsche Prosa und Dichtung (4, 5, 6, I, II).
C. O. KOCH, Tyska anekdoter och småberåttelser (3—4).
FREYTAG, Aus den Kreuzzugen (IV).
RODHE, Moderne erzahlende Prosa (IV).
HOPPE, Tysk-Svensk och Svensk-Tysk ordbok.
AUERBACH, Svensk-Tysk ordbok.

Engelska: ELFSTRAND, Engelsk elementarbok (4).
JESPERSEN och RODPIE, Engelsk låsebok for realskolan (5, 6, I, II).
ELFSTRAND, Kortfattad engelsk språklara (4 -6, I L, II L).
ELFSTRAND, Engelsk språklåra (I R—IV R).
CONAN DOYLE, Sherlock Holmes (II R).
GADDE, Modern English Texts (II L).
ZACHRISSON, Moderna engelska forfattare VI, (IV).
LARSSON, English Fiction (III).
IRVING, The Alhambra, utg. av Fant. (III).
JACK LONDON, White Fang. (IV R).
RODPIE, Oversåttningsovningar (I—III).
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CALWAGEN, Engelska åversattningsovningar (I).
WENSTROM, Engelsk-Svensk ordbok.
WENSTROM HARLOCK, Svensk-Engelsk ordbok.

Franska: BODTKER & HOST, larobok i franska (5—6, II—III).
EDSTROM, Kortfattad fransk språklara (II—IV).
EDSTROM, Fransk lasebok (IV).
SANDEAU, La roche aux mouettes (III).
DAUDET, Le petit chose (IV).
HAMMAR, Nouveau Vocabulaire Franpais-Suédois.
SCHULTHESS, Fransk-Svensk ordbok.

Latin: TORNEBLADH-LINDROTH, (mindre) grammatik (I-IVj.
PONTÉN, Latinska fbrfattare (1—IV).
TORNEBLADH-MELLÉN, Latinsk elementarbok (I).
CAVALLIN, Latinskt lexikon.
SALENIUS, Latinskt lexikon.

Grekiska: PETTERSSON, Grekisk lasebok (III).
SILLÉN-LOFSTEDT, Grammatik (IV).
XENOPHON, Anabasis, utg. av Dalsjo (III—IV).
PLATONS Apologi und Kriton, herausgegeben von Albert von Bamberg (IV).
HOMERUS, (V—VIII) utg. av Knos (IV)?

Hisloria: ODHNER-WESTMAN, Faderneslandets historia for realskolan (1—6).
EKMARK, Historisk lasebok (2, 3, 4, 5).
RYDFORS, Historisk lasebok (1).
ODHNER-HILDEBRAND, Sveriges, Norges och Danmarks historia for skolans hogre 

klasser (II—IV).
ODHNER-HILDEBRAND, Forntidens och medeltidens svenska historia for gymna

siet (I).
BOÉTPIIUS, Kulturh. oversikt av forntidens och medeltidens allmanna historia (I).
HOIIER, Sveriges nyaste historia iilmte grundlinier till Sveriges statskunkap (6).
ESTLANDER, Historisk lasebok (2, 3, 4? 5, 6).
PALLIN-BOETHIUS, Allman historia (II—IV).
PALLIN-BOÉTHIUS, Allman historia for realskolan (3—6).
HOIJER, Svenskt samhallsskick (IV).

Geografi: CARLSSON och CARLSSON-FAGERLUND, skolgeograti (1—6),I och II.
FAGERLUND och FALK, Geografisk lasebok.
ANNA SANDSTROM, Natur och arbetsliv i svenska bygder I. (1—I).

Matematik: BERG, Raknelara (2—5).
ASPERÉN-DAMM, Larobok i rakning (1)
JOSEPHSON, Plan geometri (I—II).
LINDMAN, Euklides (4—6, I).
HEDSTROM-RENDAHL, Trigonometri (II-IV).
JOSEPHSON, Rymdgeometri (III—IV).
COLLIN, Analytisk geometri (III—IV).
COLLIN, Exempelsaml. till algebra (4—6, I—IV).
HEDSTROM-RENDAHL, Raknetabeller (II—IV).
WACKERBARTH, Logaritmtabeller (II-IV).
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Natur vetenskap: FORSELL, inledning till botaniken (3—6).
FORSELL-SKÅRMAN, larobok i botanik (1, III och IV).
ALMQVIST, zoologi (II—IV).
KROK & ALMQVIST, svensk flora (3-6).
MOLL, larobok i fysik (I—IV); på latinlinien den fOrkortade upplagan.
HELLSTEN, Experimentell fysik och astronomi (4—6, I).
ABENIUS, larobok i oorganisk kemi (I—IV).
ABENIUS, kort larobok i kemi (5, 6).
BOAS, lårobok i zoologi (5).
JOHANSSON, Larobok i geologi (5).
L. G. ANDERSSON, laran om djuren (1—4, 6).

Filosofisk propedevtik: SJOBERG & KLINGBERG, logik (IV). 
„ „ antropologi (IV).

H. LARSSON, psykologi (III).

7. H. LARSSONS larobok i psykologi har inforts i III i st. for Sjbberg & Klingbergs 
antropologi.

Larokurser.

Realskolan.
Forstå klassen.

Kristendom 3 t. Forstå trosartikeln och tio Guds bud på grundval av valda beråt- 
telser, fbretradesvis ur gamla testamentet. Valda psalmverser och psalmer utantill. 
(Sundstrom i 1 a och Friborn i 1 b).

Modersmålet 5 t. Innanlåsning. Ovningar att återgiva det låsta. Beråttande av 
sagor. Satslåra: den enkla satsen. Formlåra: de viktigaste ordklasserna. Rattskrivnings- 
Ovningar på larorummet. (Pahlberg i 1 a och Friborn i 1 b).

Tyska 6 t. Hjorth och Lindhagen: Praktisk larobok: 22 stycken. Grammatik: Sub- 
stantivens och adjektivens vanliga bojningssått, rakneord, de viktigaste pronomina, indi
kativ av de temporala hjålpverben samt av de svaga verben i aktiv. Talbvningar och 
andra tillåmpningsovningar. (Pahlberg i 1 a och Friborn i 1 b).

Matematik 4 t. De fyra råknesåtten i hela tal. Inledning till decimalbråk. Meter
systemets langdenheter, rymd-, vikt- och tidsenheter. Huvudråkning. Provrakningar. (Ek
strem i 1 a och Wikstrbm i 1 b).

Naturldra 2 t. Om manniskan. Undersbkning av levande våxter med tydliga blom- 
delar. (Fahlander).

Historia 2 t. Odhner-Westmans larobok intill 1319. Låsning av Nordens guda-och 
hjåltesagor. (Rignell i 1 a och Henriksson i 1 b).

Geografi 2 t. Oversikt av vårldsdelarrie och våridshaven. Upplysningar om jordens 
form och roreiser. Sveriges, Norges och Danmarks fysiska och politiska geografi. (Rig
nell i 1 a och Henriksson i 1 b).
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Andra klassen.

Kristendom 3 t. Bibliska beriittelser, huvudsakl. N. T., jamte lardomar ur den kristna 
tros- och sedelaran med anslutning till andra trosartikeln och Herrens bon. Bibellåsning; 
psalmer. (Sundstrøm i 2 a och Friborn i 2 b).

Modersmålet 5 t. Innanlåsning. Grammatik (kurs enl. Rebbe) och satsanalys. Enkla 
reproduktionsovningar, i allmanhet muntliga, någon gång skriftliga. Framsagning av valda 
poetiska stycken. Återgivande av sagor och berattelser. Råttskrivningsovningar. (Danell 
i 2 a och Fagerlind i 2 b).

Tyska 6 t. Hjorth och Lindhagen, st. 23—50, delvis utantill. Substantivens och 
adjektivens deklinationer och adjektivens komparation, rakneord, pronomina, svaga och 
starka verb, modala hjalpverb (ej konjunktiv), prepositioner. TalOvningar och andra till- 
låmpningsovningar. (Danell i 2 a och och Fagerlind i 2 b).

Historia 3 t. Faderneslandets historia från och med 1319 till storhetstiden. Beråt- 
telser ur Greklands och Roms saga och historia. (Erlandson i 2 a och Eklund i 2 b).

Geografi 2 t. Europas fysiska och politiska geografi fortsatt till Frankrike. (Hen- 
riksson i 2 a och Eklund i 2 b).

Matematik 5 t. De fyra råknesåtten i bråk med tillempning på sorter. Huvudråk 
ning. (Henriksson i 2 a och Wikstrbm i 2 b).

Naturlara 2 t. Kortfattad oversikt av dåggdjuren; fåglar påborjade. Den allman- 
naste av låran om de hogre vaxternas yttre organ, inhåmtat fOrnåmligast genom under- 
sbkning av levande våxter; våxters insamling och preparering. Exkursioner. (Fahlander).

Tredje klassen.

Kristendom 3 t. Bibliska berattelser ur evangelierna repeterade samt apostlagår- 
ningarna jamte lårdomar ur den kristna tros- och sedelaran i anslutning till tredje tros
artikeln samt instiftelseorden till dopet och nattvarden, psalmer. (Sundstrom^

Modersmålet 6 t. Innanlasning med forklaring och redogorelse for det lasta. Fånrik 
Ståls sagner. Formlåran och det viktigaste av sats- och interpunktionslaran, satsanalys 
och satsbildningsovningar. Råttstavningslåran, rattskrivning efter diktamen varje vecka, 
interpunktionsovningar. Framsagning av valda poetiska stycken. Uppsatsbvningar på 
larorummet under lårarens ledning. (Lindvall i 3 a och Pahlberg i 3 b).

Tyska 6 t. Hjorth och Lindhagen, Praktisk larobok avslutad, delvis utantill. Koch, 
Tyska anekdoter, omkring 25 sidor. Raab, Reproduktionsovningar, omkring 30 sidor. 
Formlåran utforligare genomgången och repeterad. Behovliga delar av syntaxen munt- 
ligt meddelade. TalOvningar. (Lindvall i 3 a och Pahlberg i 3 b).

Historia 3 t. Skandinaviens historia 1611 —1718. Allmanna historien: forntiden. 
(Erlandson).

Geografi 2 t. Europas fysiska och politiska geografi avslutad och repeterad. 
(Erlandson).
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Matematik 5. t. Aritmetik: bråk, sorter, regula de tri och procent-och rånterakning; 
huvudrakning; geometriska rakningar och åskådningsbvningar. (Wikstrom i 3 a och 
Ekstrbm i 3 b).

Naturlara 2 t. Zoologi: fåglar, kråldjur, groddjur och liskar. Botanik: frovaxternas 
yttre organ, sexualsystemet, undersokning av levande vaxter. Exkursioner (Fahlander).

Fjarde klassen.

Kristendom 2 t. Israels historia, meddelad under låsning av valda delar ay gamla 
testamentets skrifter. Belysande underrattelser ur den allm. religionshistorien. Oversikt- 
lig framstailning av innehållet i det forstå hufvudstycket och de två fcirsta trosartiklarne. 
Psalmer. (Sundstrom i 4 a och Hagglund i 4 b).

Modersmålet 4 t. Schiick och Lundahls låsebok. Svenska bilder. Forklaring och 
redogorelse av det lasta jamte nodiga upplysningar ur verslåran. Framsagning av in- 
larda stycken i bunden form. Satsanalys, interpunktions- och rattskrivningsprov. Var 
tredje vecka en reproduktion eller en uppsats over låttare amnen efter lårarnes anvis
ning med avseende på behandlingen, varav fyra utforda på larorummet. (Sundstrom i 4 
a och Henriksson i 4 b).

Tyska 4 t. Oversattning av ungefar 60 sidor i Ohquists låsebok. Reproduktions- 
och talovningar. Repetition av formlåran. Syntax i anslutning till textlasningen. Var 
tredje vecka en reproduktionsovning eller skriftlig oversattning till tyska, varav sex på 
larorummet. (Friborn 4 a, Fagerlind 4 b).

Engelska 5 t. Elfstrands elementarbok. Det allmånnaste av formlåran. Skrivning 
på larorummet. Talovningar. (Friborn 4 a, Fagerlind 4 b).

Historia 3 t. Faderneslandets historia 1718—1809. Allmånna historien: medeltiden 
och tiden 1500—1648. (Eklund).

Geografi 2 t. Asiens och Afrikas fysiska och politiska geografi. (Eklund).

Matematik 5 t. Geometri: Propp. 1—34 i Euklides forstå bok jamte några enkla 
problem; tredje boken påborjad. Aritmetik: Foregående klassers aritmetiska kurser 
repeterade och utvidgade; sifferekvationer av forstå graden jamte lattare problem. (Nord
strom i 4 a, Henriksson i 4 b).

Naturlara 3 t. Botanik: undersokning av levande vaxter. Några våxtfamiljer. Ex
kursioner. Zoologi: ryggradslosa djur. (Fahlander). Fysik: kropparnes egenskaper i 
olika aggregationstillstånd. Det allmånnaste av vårmelåran. Frivilliga laborationsovningar. 
(Fahlander i 4 a, ÅVikstrom i 4 b).

Femte klassen.

Kristendom 2 t. Det viktigaste av den kristna tros- och sedelaran enligt bibeln och 
Luthers katekes: tredje artikeln, tredje, fjårde och femte huvudstyckena. Jesu liv och 
verksamhet huvudsakligen enligt Lucas evangelium. En overblick av nya testamentets 
skrifter. Valda psalmer med anslutning till kyrkoåret. (Sundstrom i 5 a, Hagglund i 5 b).
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Modersmålet 3 t. Formlaran och den allmanna satslaran repeterade. Råttstavnings 
och interpunktionsprov samt satsanalys. Låsning av Tegner, Fritiofs saga, Schiick-Lun- 
dahl Svensk lasebok II. Upplysningar ur verslåran. Dispositionsovningar. Framsagning 
av inlårda stycken i bunden form. Var tredje vecka en uppsats, dårav sex på larorummet. 
(Carlsson i 5 a, Eklund i 5 b).

Tyska 4 t. Ohquists lasebok omkring 60 sidor. Delar av syntaxen genomgångna. 
Formlaran repeterad. Muntliga och skriftliga ovningar. Var tredje vecka en oversått- 
ning eller en reproduktionsovning, varav sex på larorummet. (Danell).

Engelska 5 t. Jespersen-Rodhe, 96 sid. Formlaran och behbvliga delar av syntaxen 
i anslutning till texten. Muntliga och skriftliga ovningar. Talovningar. (Pahlberg i 5 a, 
Borgman i 5 b).

Franska (frivilligt) 2 t. Bodtker och Host, Larobok i Franska, sid. 1—12. (Lindvall).

Historia 3 t. Fåderneslandets historia från 1809 till narvarande tid. Repetition av 
forntidens och medeltidens historia. Allmanna historien: nyare tiden från 1648. (Danell 
i 5 a, Eklund i 5 b).

Geografi 2 t. De fråmmande vårldsdelarnas fysiska och politiska geografi avslutad 
och repeterad. (Sundstrom i 5 a, Eklund i 5 b).

Matematik 4 t. Geometri: Euklides I: 33—48 och III: 1—34 samt problem och plani- 
metriska råkneuppgifter i samband dårmed. Aritmetik och algebra: bråk, elevationer av 
forstå graden med en obekant jåmte problem. Provrakningar. (Persson i 5 a, Ekstrom 
i 5 b).

Naturlara 5 t. Zoologi: repetition. Botanik: le vande våxter examinerade på låro- 
rummet. Exkursioner. Viktigare vaxtfamiljer. De viktigaste kulturvåxterna. Typer for 
kryptogamerna. (F'ahlander). Kemi, geologi: de viktigaste foreteelserna. Frivilliga la- 
borationsovningar. Geologisk exkursion. (Romanus i 5 a, Ekstrom i 5 b). Fysik: mag- 
netism och elektricitet. (Plenriksson i 5 a, WikstrOm i 5 b).

Sjatte klassen.

Kristendom 2 t. Bilder ur kyrkans historia, det viktigaste rorande kyrkans utbred- 
ning, forfattning, kult och låra. Bibellåsning: valda stycken. (Hagglund).

Modersmålet 3 t. Låsning i Lindvalls lasebok for realskolans 6: te kl. ;och valda 
skrifter av Geijer, Tegnér, Rydberg, Selma Lagerlof. Referat. Deklamation. Foredrag. 
Dispositionsovningar. Ovningar i att uppsåtta enklare skrivelser av praktisk art. Var 
tredje vecka en uppsats, darav fyra på larorummet. (Sundstrom).

Tyska 3 t. Ohquists lasebok. Grammatik. Ovning i låsning av tysk sti) ur Kolbs 
Lesebuch. Talovningar och andra tillåmpningsovningar. Var tredje vecka en skriftlig 
reproduktionsovning eller oversåttning, darav fyra på larorummet. (Fagerlind).

Engelska 4 t. Jespersen-Rodhes lasebok avslutad. Oversikt av syntaxen. Talovnin
gar och andra tillåmpningsovningar. Varannan vecka en skriftlig reproduktionsovning 
eller oversåttning, dårav fem på larorummet. (Lindvall).
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Franska (frivilligt). 2 t. Bodtker & Host sid. 32—68. (Borgman).

Historia 4 t. Huvuddragen av Sveriges statsfOrfattning samt av dess centrala och 
kommunala forvaltning. Faderneslandets historia: repetition av nyare tiden. Allman 
historia: repetition av nyare tiden med sarskild vikt lagd på tiden efter 1815. (Erlandson).

Geografi 2 t. Oversikt av den allmånna geografien. De viktigaste kulturlåndernas 
och foretrådesvis Sveriges geografi. (Danell).

Matematik 5 t. Aritmetik och algebra: ekvationer av forstå graden med en och 
flera obekanta jamte talrika problem, mest hamtade från affarslivet. Begreppen irratio- 
nellt tal och kvadratrot. Ovning i enkel bokforing. Geometri: repetition av foregående 
klassers kurser. Likformig avbildning. Ovningssatser. Planimetriska och stereometriska 
berakningsuppgifter. Uppritning av enkla diagram. (Wikstrom).

Biologi 2 t. Låran om månniskokroppen och i sammanhag darmed det viktigaste 
av halsolåran, de rusgivande åmnenas och tobakens natur och verkningar samt bakteriernas 
betydelse och verkningar. Huvuddragen av laran om vaxternas levnadsforhållanden, livs
foreteelser och inre byggnad. (Fahlandeij.

Fysik 2 t. Statik. Meteorologi. Optik och akustik samt en kort kurs i astronomi. 
Laborationer. Observationer. (Wikstrom).

Kemi 1 t. Några viktiga kapitel ur org. och tillampad kemi. Torr destillation och 
forbranning. (Fahlander).

Gymnasium.
1:a ringen.

Latiniinjen.
Kristendom 2 t. Gamla tidens och medeltidens kyrkohistoria. Bibellåsning: Apost- 

lagarningarna. (Hågglund).

Modersmålet 3 t. Låsning i Steffen, Isl. och fornsv. litteratur med anslutning till 
Steffens litteraturhistoria: forntiden och medeltiden. Låsning av valda skrifter av Ryd- 
berg, Heidenstam m. fl. Deklamation och foredrag. Dispositionsovningar. Var tredje 
vecka en uppsats, varav fyra på lårorummet. (Erlandson).

Tyska 2 t. Grammatik §§ 50—81. Ohquists lasebok avslutad. Oversattningsovningar 
till tyska. Ett tema eller en reproduktionsovning var tredje vecka, dårav fyra på låro
rummet. (Miinchmeyer).

Engelska 2. t. Grammatik §§ 110—165. Jespersen-Rodhe 45 sidor. Tillåmpnings 
ovningar. (Miinchmeyer).

Latin 6 t. Låsning i elementarbok (Pontén och Tornebladh-Mellén); valda. stycken 
av Aurelius Victor. Skrivovningar (mest overs. fr. svenska till latin). Formlåran. Det 
nodvåndigaste av kasuslaran, det tilis vidare behovliga av syntaxen i ovrigt. (Rignell).

Historia 3 t. Kulturhistorisk oversikt av forntidens och medeltidens svenska historia 
samt kulturhistorisk oversikt av forntidens och medeltidens allmanna historia. (Carlson).
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Geografi 2 t. Oversikt av den allmånna geografien; Rysslands, Tyska rikets, Stor 
brittaniens, Frankrikes och Osterrike—Ungerns geografi. (Eklund).

Matematik 5 t. Algebra: repetition och utvidgning av det forut genomgångna; kva- 
dratrotter. Ekvationer av forstå graden med en och flera obekanta jåmte problem. Geo
metri: losning av planimetriska och rent geometriska uppgifter. Euklides, bOckerna 1 och 
3, repeterad. likformighetslåran påborjad. Var tredje vecka en uppsats, varav fem på 
1 år orummet. (Persson).

Biologi 1 t. Fanerogamernas viktigaste organ, med hånsyn till bl. a. viktigare våxt- 
familjer; de viktigaste svenska våxtsamhållena, två exkursioner. (Romanus).

Fysik 2 t. Mekanikens viktigaste fenomen. Det allmånnaste om solsystemet och 
himlakropparna i ovrigt, observationer. (Persson).

Reallinjen.
Kristendom 2 t. Lika med I ring L. (Hagglund).

Modersmålet 3 t. Lika med I ring L. (Erlandson).

Tyska 2 t. Lika med I ring L. (Mtinchmeyer).

Eugelska 3 t. Av syntaxen § 225—260, § 297—§ 310. Jespersen-Rodhe avslutad (om
kring 65 sid). Oversåttningsovningar. Ett tema eller en reproduktionsovning var tredje 
vecka, darav tre på lårorummet. (Mtinchmeyer).

Historia 3 t. Lika med I ring L. (Carlson).

Geografi 2 t. Lika med 1 ring L. (Eklund).

Matematik 1 t. Lika med 1 ring L. Dessutom utfOrligare teori for råkning med 
kvadratrotter. Sambandet mellan rotter och koeff. i en 2 grads ekv. samt losning av 
enkla ekvationssystem av 2 graden med flera obekanta. De två forstå kapitlen av Joseph- 
sons plan geometri. (Ekstrom).

Biologi 1 t. Lika med I ring L. (Romanus).

Fysik 3 t. Mekanikens viktigaste fenomen. Det allmånnaste om solsystemet ocli 
himlakropparna i ovrigt. (Liseil).

Kemi 2 t. Metalloiderna till kol. (Ekstrom).

2:a ringen.
Latinlinjen.

Kristendom 2 t. Reformationstidevarvets kyrkohistoria. Norbecks teologi:|kap. 1—5. 
Bibellåsning: Romarebrevet och Galaterbrevet. (Hagglund).

Modersmålet 2 t. Låsning av Steffen. Oversikt av Sv. Litt. I, med anslutning till 
Steffens litteraturhistoria från 1526—1763. Dansk och norsk litteratur. Deklamation. 
Foredrag och diskussioner. Dispositionsovningar. Var tredje vecka en uppsats, varav 
fyra på lårorummet. (Erlandson).
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Tyska 2 t. Frau Sorge, 140 sid. Var tredje vecka en oversattning eller en re- 
produktionsOvning, dårav fyra på larorummet. Grammatiken avslutad. Oversåttnings- 
ovningar till tyska. Talovningar. (Lindvall).

Engelska 2 t. Syntaxen avslutad. Tillåmpningsovningar. Jespersen-Rodhe avslutad. 
Modern English Texts X. (Borgman).

Franska 4 t. Bodtger & Host del I 80 sidor. (Mtinchmeyer).

Latin 6 t. Låsning av Caesar (25 sidor) och Ovidius (400 v.). Repetition av kasus- 
låran påborjad. Det våsentligaste av tempus- och moduslåran. Ett tema var fjarde 
vecka, dårav 4 på larorummet. (Rignell).

Historia 3 t. Nyare tidens historia från 1500—1715. Nordens historia från 1520 till 
1718. (Carlson).

Geografi 1 t. Sveriges, Italiens, Forenta Staternas, Kinas och Japans geografi. 
(Danell).

Matematik 4 t. Laran om kvadratrotter avslutad. Ekvationer av andra graden med 
en och flera obekanta jamte problem. Likformighetslåran. Ovningssatser. Valda delar 
av planimetrin med problem. En uppsats var tredje vecka, varav 4 på larorummet. 
(Henriksson).

Biologi 2 t. Några for biologien viktiga kapitel ur org. kemin. Månniskans anatomi 
och fysiologi. Halsolåra. Något om mikroorganismerna. JåmfOrande framstallning av 
djurens organsystem och embryologi påborjad. (Romanus).

Fysik 1 t. Vårmelåra. (Henriksson).

Reallinjen.
Kristendom 3 t. Lika med II ring L. (Hagglund).

Modersmålet 2 t. Lika med II ring L. (Erlandson).

Tyska 2 t. Lika med II ring L. (Lindvall).

Franska 4 t. Lika med II ring L. (Mtinchmeyer).

Engelska 3 t. Syntaxen avslutad. Jespersen-Rodhe avslutad. Sherlock Holmes. 
Muntliga och skriftliga ovningar. Var tredje vecka ett tema, dårav 3 på larorummet. 
(Borgman).

Historia 3 t. Lika med II ring L. (Carlson).

Geografi 1 t. Lika med II ring L. (Danell).

Matematik 6 t. Ekvationer av andra och hogre grad med en och Hera obekanta 
jåmte tillampningar på planimetrien. Anvåndning av råtvinkliga koordinater fdr studium 
av enkla funktioner. Likformighetslåran avslutad; sammanfattande kurs i planimetri. 
Trigonometriska beråkningar rorande plana figurer. Rotter, potenser och logaritmer. 
En uppsats var tredje vecka, varav fem på larorummet. (Nordstrom).
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Biologi 2 t. Månniskans anatomi och fysiologi. Hålsolåra. Något om mikroorga- 
nismerna. Jamforande framstailning av djurrikets organografi och embryologi påborjad. 
(Romanus).

Fysik 2 t. Vårmelåra med meteorologi. Friv. laborationsOvn. (Liseil).

Kemi 2 t. Metalloiderna och de låtta metallerna utom aluminium. Laborations- 
ovningar. (Romanus).

3:e ringen.
Latinlinjen.

Kristendom 2 t. Nyare tidens kyrkohistoria. Norbecks teologi: kap. 6—J1. Profe
tismen, oversikt av Jesu liv och verksamhet. Bibellæsning: efeserbrevet, filippeifbrevet och 
brevet till Filemon. (Hågglund).

Modersmålet 3 t. Lilsning i Steffen: oversikt av Sv. Litter. II o. III med anslutning 
till Steffens litteraturhistoria från 1763—1820. Dansk och norsk litteratur. Ovning i 
muntlig framstailning: referat, foredrag, deklamation. Dispositionsovningar. Var fjårde 
vecka en uppsats, dårav tre på larorummet. (Carlson).

Tyska 2 t. Frau Sorge. Kursiv låsning. Grammatik: syntaxen repeterad. Skrift- 
liga ovningar. Talovningar. En uppsats eller oversåttningsovning var fjårde vecka, dår
av 4 på larorummet. (Borgman).

Engelska 2 t. Irving, Tales and Sketches. Kursiv låsning. Skriftliga ovningar. Tal
ovningar. (Borgman).

Franska 4 t. Formlåran fullståndigt genomgången. Bodtger & Host avslutad. 
Sandeau, La roche aux mouettes. Oversattningsovningar. (Mimchmeyer).

Latin 6 t. Pontén II (prosa): sid. 5—19. Pontén II, 2:a avd. (prosa) sid. 3—30, I 
(poesi) sid. 78—91, 107—111. Kursiv låsning. Syntaxen repeterad. 17 tema, dårav 7 
på lårorummet. (Lindblom).

Grekiska 7 t. Grekisk låsebok av A. Petersson st. 1—40, med skrivning av de 
svenska styckena. Xenophons Anabasis I boken. Grammatik: Lofstedt-Sillén, formlåran, 
ett och annat av syntaxen i anslutning till texten. (Lindblom).

IHstoria 3 t. Nyare tidens historia från 1715 till 1848. Nordens historia' från 1718 
till 1844. (Carlson).

Matematik 4 t. Ekvationssystem av hogre gradtal. Potenser och logaritmer. Pia 
nimetri. Trigonometri. Kurvkonstruktioner. Var tredje vecka en uppsats, yarav fyra 
på larorummet. (Nordstrom).

Fysik 2 t. ■ Elektricitetslåran. (Persson).

Filosofisk propedevtik 1 t. Psykologi. (Erlandson).

Biologi 2 t. Jamforande framstailning av djurens organografi och embryologi. De 
kryptogama våxterna. (Romanus).
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Reallinjen.
Kristendom 2 t. Lika med III ring L. (Hagglund).

Modersmålet 3 t. Lika med III ring L. (Carlson).

Tyska 2 t. Lika med III ring L. (Borgman)-

Franska 4 t. Lika med III ring L. (Mtinchmeyer).

Engelska 2 t. Irving, The Alhambra avslut. Larsson, Engl. Fiction påborjad. Var 
fjårde vecka ett tema, darav fyra på larorummet. Muntliga och skriftliga ovningar. 
(Fagerlind).

Historia 3 t. Lika med III ring L. (Carlson).

Matematik 6 t. Trigonometri. Stereometri. Aritmetiska och geometriska serier, 
sammansatt rånta. Några enkla funktioner och konstruktion av deras kurvor. Analytisk 
geometri: om rata linjen och cirkeln. Var tredje vecka en uppsats, varav 4 på låro- 
rummet. (Persson).

Fysik 4 t. Magnetismen: elektricitetslåra; akustik; optiken påborjad. En gång varje 
månad fysikalisk uppsats, darav 3 på larorummet. Friv. laborationsovningar. (Liseil).

Kemi 2 t. Aluminium och de tunga metallerna. Laborationsovningar. (Romanus).

Filosofisk propedevtik 1 t. Lika med III ring L. (Erlandson).

Biologi 2 t. Lika med III ring L. (Romanus).

4:de ringen. 
Latinlinjen.

Kristendom 2 t. Allmån repetition av det forut genomgångna. (Hagglund).

Modersmålet 3 t. Låsning i Steffen: Oversikt av Sv. Litt. III, IV, V med anslutning 
till Steffens litteraturhistoria samt valda stycken av Atterbom, Geijer, Tegnér, Almqvist, 
v. Braun, Rydberg, Strindberg m. 11. Ovning i muntlig framstållning: referat, deklama
tion, foredrag. Dispositionsovningar. Var fjårde vecka en utforligare uppsats, dårav 
två på larorummet. (Carlson).

Tyska 2 t. Aus den Kreuzzugen, Moderne erzåhlende Prosa X. Kursiv låsning. 
En uppsats eller ett tema var fjårde vecka, darav 3 på larorummet. (Borgman).

Engelska 2 t. Zachrisson, moderna engelska forfattare VI. Kursivlåsning. Muntliga 
och skriftliga ovningar. (Borgman).

Franska 4 t. Explikation: La roche aux mouettes avslutad, delvis kursivt. Ed- 
strom, fransk lasebok I. Le petit chose. Grammatiken repeterad. Kursiv låsning. 
(Mtinchmeyer).

Latin 6 t. Pontén (Prosa): sid. 35—71, 77—80; valda sånger av Horatius, efter
Pontén. Kursiv låsning av Sallustius och Justinus. Ett tema varannan vecka, darav 6 
på larorummet. (Rignell).



16

Grekiska 7 t. Xenophons Anabasis (Dalsjo) II boken: Platons dialog Kriton; Ho
mers Odyssé, VI boken. Grammatik: Formlåran repeterad; det viktigaste av syntaxen. 
(Lindblom).

Historia 3 t. Nyare tidens allmanna historia från 1815, Nordens historia från 1844. 
Allmån repetition. Det viktigaste av Sveriges m. fi. Hinders statskunskap. (Carlson).

Matematik 5 t. Serier och ranteråkning. Stereometri. Maxima och minima. Prob
lemlosning och repetition. Var tredje vecka en matematik uppsats, darav tre på laro
rummet. (Liseli).

Fysik 2 t. Akustik och optik. Allman repetition. (Persson).

Filosofisk propedevtik 1 t. Psykologi och logik. (Erlandson).

Biologi 1 t. Vaxtfysiologi och vaxtanatomi. Sammanfattande repetition. (Romanus).

Reallinjen.
Kristendom 2 t. Lika med IV ring L. (Hagglund).

Modersmålet 3 t. Lika med IV’ ring L. (Carlson).

Tyska 2 t. Lika med IV ring L. (Borgman).

Engelska 4 t. Zachrisson, Moderna engelska forfattare VI. Grammatik, tillåmpnings- 
ovningar. Var fjarde vecka ett tema, dårav tre på larorummet. Muntliga ovningar. 
(Lindvall).

Franska 4 t. Lika med IV ring L. (Mtinchmeyer).

Historia 3 t. Lika med IV ring L. (Carlson).

Matematik 6 t. Anal, geometri: om råt linje, cirkel, ellips, hyperbel och parabel. 
Sammansatt rånta. Funktionslåra och kurvkonstruktioner. Repetition och problemlos
ning. Nio uppsatser, fem i hemmet, fyra på larorummet. (Nordstrom).

Biologi 1 t. Lika med IV ring L. (Romanus).

Fysik 3 t. Optik. Dynamik. Sammanfattande repetition. En uppsats var fjarde 
vecka, dårav två på larorummet. (Liseil).

Kemi 2 t. Repetition av hela kursen i kemi. Mineralogi och bergartslåra. (Romanus).

Filosofisk propedevtik 1 t. Lika med IV ring L. (Erlandson).
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Amnen for svenska uppsatser.

4 kl. Linné, blomsterkonungen. Jamtland. En utflykt. Lapparna. Hur vi firade 
julafton. Vår julgran. Min gode van.

5 kl. Napoleons hartåg mot Ryssland. Vad gagn ha vi av våra skogar? Ansgarius. 
Island. Bjornen. En resa. Jesu samtal med den samaritiska kvinnan. "Bonden Paavo’’. 
Min baste van. Jamtland. Lapparne. Flyttfåglarne. Termometern. Nordamerikanska 
inbordeskriget. En vinterdag i skogen. Vilken av våra svenska konungar tilltalar dig 
mest och varfor? Håsten i manniskans tjanst. Om Sveriges forsvar. Kung Ring. Ett 
julminne. Nyårsbrev till min farbror. Mina framtidsplaner. Om vintersport. En. skid- 
fård. "På Varnamo marknad”. En marknad. En gymnastiklektion. Olika sått for in- 
sjofiske.

6 kl. 1916 års militarovningar vid Ostersunds h. a. låroverk. Ett sommarminne. 
Havets rOrelser. Nyttan av Hygfarkoster i krig. Olika slag av brånsle. Något om 
nederbord och vindar. En svampexkursion. En modern uppfinning. Om tobak. Blod- 
omloppet hos månniskan. Aug. Herman Francke och hans verksamhet. Vad vet du om 
Ludvig XIV och hans regering? Ett kemiskt experiment. Ostersunds omgivningar. Sten- 
kol. Paulus. Tronfbljarevalet 1809—10. Ogat. Termometern. Våren och fåglarna. 
En tidsenlig bostadslågenhet.

I r. Muhammedanismen. Medeltidens riddarvåsen. Karl den store. Birgitta och 
hennes klosterstiftelse. Rysslands natur och klimat. Våxternas groning. Mina planer 
for morgendagen. Fjarde budet. Petrus de Dacia. Redogor for någon dikt av Gustaf 
Froding. Medeltidens klostervasende. Om sol- och månformorkelse. Mitt bibliotek. El- 
den år los! Framfdr runstenen. Borta bra, men hemma bast. Småstadsliv. En dag 
på en medeltida riddarborg. Redogor for någon av Selma Lagerlbfs romaner. Redogor 
for en dikt av Anna Maria Lenngren. Forstå korståget. Den medeltida feodalstaten. 
Om bilddyrkan och bildstrider inom den medeltida kristenheten. De utmarkande dragen 
for medeltidens gudstjanst. De svenska vikingatågen Osterut. Våra medeltidsballader. 
Englands kolonialvålde. Om barometern och lufttryeket. Insektåtande vaxter. En fård 
i flygmaskin från Ostersund till KOpenhamn. En gudstjånst på landet. Gracchernas re- 
formforsok.

II r. Oliver Cromwell. Ludvig XIV: s inre politik. Redogor for någon av Selma 
Lagerlofs romaner. Romarbrevets betydelse. Sveriges låge och grånser. Om åndringar 
i kroppars aggregationstillstånd. Några utmarkande drag i vår stormaktstids icke- drama
tiska diktning. Om fOrbrånning. Det spanska tronfoljdskriget. Singoalla. Peter den 
store. Snoilskys dikt: Olof Rudbeck. Ångmaskinens historia och konstruktion. Insjofiske. 
Våra skogstråd. Sveriges jårnvagsnat. Motreformationen i Sverige. Olof Rudbeck. 
Lars Wivallius. Månniskans hjarta. Ett besok på konstmuséet i Ostersunds rådhus. 
Redogor for ett besok i en industriell anlåggning. Vårmets strålning. Forhållandet mel- 
lan Sverige och Ryssland på 1500-talet. Om cyankalium. Oraniernas insats i vårlds- 
historien. Framtidens kommunikationer. Krigsutbrottet. 1914. Detektivromanen. Om 
andningen hos månniskan.

III r. Karakteristik av den upplysta despotismens tidevarv. Ideella roreiser bland 
nutidens ungdom. Varpå beror den moderna emigrationen? Vilka forhållanden be- 
stamma en orts klimat? Vindarna. Vånskapen. Orsakerna till Polens forfall och under- 
gång. Den heliga alliansen. Jesu bergspredikan. Den svenska psalmboken. Runebergs 
”Kung Fjalar”. Om tidningslåsning. Norrlands alvar. Elektriciteten i det praktiska 
livets tjanst. Sveriges kristnande. Deismen i England. Uppkomsten av Nordamerikas 
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forenta stater. Karl Mikael Bellman. Om glas. Kamratlivets uppfostrande betydelse. 
Livet ar en strid (ordspr). Hattpartiets utrikespolitik. Girondisterna. Kellgrens dikt 
"Ljusets tiender”. Archimedes princip. Sverige som turistland.

IV r. Det kristna sondagsfirandet. Bismarks betydelse i historien. C. J. L. Alm
qvist som folklivsskildrare. Jåmforelse mellan utvandringen från Skandinavien under 
vikingatiden och i våra dagar. Parasitism inom våxtvarlden. Orsakerna till Napoleon 
I:s fail. Flygvapnets betydelse i det pågående varldskriget. Den kristna missionen i kyrkans 
gamla tid. Erik Gustaf Geijer. Rostsvamparna. Om metallen platina. Var och en år 
sin egen lyckas smed. Råttfardiggorelsen enligt protestantisk uppfattning. Huvuddragen 
av 1809 års statsskick. Representationsreformen 1866. Anna Maria Lenngren. Natur
alismen i svensk litteratur. Våxternas naringsberedning. Molekylår- och atomteorien. 
Vattnets kretslopp. Energi och energiforvandlingar. Frithiofs karaktar, sådan han tecknas 
av Tegnér. Viktor Rydberg: Prometevs och Ahasverus. Napoleon Til. Sjalvkånnedom.

Laborationsovningar.

De frivilliga laborationsovningarna i fysik for 4 kl. hava omfattat: matningar, be- 
ståmningar av kroppars spec. vikt, provning av havstångslagen, vågen, tyngdpunktsbe- 
stamningar, hdjdbeståmning med barometer, termometern, våderleks iakttagelser, beståm- 
ning av småltpunkt for stearin och kokpunkt for sprit m. m.

De frivilliga laborationsovningarna i fysik for 6 kl. hava omfattat: Ijusets reilexion 
vid plana och konkava speglar, brytningslagen, Ijusets gång genom ett prisma och genom 
en konvex lins.

Vid de frivilliga laborationsovningarna i fysik for R. II ha foljande fOrsok utforts: 
provning av lagen om kraftparallellogrammen, undersokning av termometrars fixpunkter, 
beståmning av utvidgningskoefficienter, småltpunkter, stelningspunkter och kokpunkter, 
fOrsOk over ångors maximumtryck, beståmning af specifikt varme, isens småltvårme och 
vattnets ångbildningsvårme enligt blandningsmetoden, beståmning av vårmets mekaniska 
ekvivalent.

Vid de frivilliga laborationsovningarna i fysik for R. III ha foljande fOrsOk utfOrts: 
forfardigande av inklinationsnålar och beståmning av inklinationen, galvanoplastiska for- 
sOk, beståmning av konstanten for tangentbussol medelst vattenvoltameter, motstånds- 
beståmningar medelst Wheatstones brygga, prOvning av Joules lag, beståmning av elek 
tromotoriska krafter enligt liere metoder, undersokning av galvanometer, fOrsOk med 
Kundts rOr.

De frivilliga laborationsOvningarmi i kemi for 5 kl. hava omfattat: forsok, som visa 
skillnaden mellan fysisk och kemisk foreteelse, skillnaden mellan enkla och sammansatta 
åmnen, forbrånning, fOrsOk angående de konstanta viktsforhållandena, framstållning och 
undersokning av våte, framstållning av oxider, syror, baser och salter enligt olika me
toder, enklare analytiska fOrsOk, aven kvantitativa (t. ex. beståmning av kristallvatten- 
halten i kopparvitriol), beståmning av vanliga mineral och bergarter.

Laborationsovningarna i kemi for R. II ha omfattat dels organisk kemi: forsok med 
grundåmnet kois olika modifikationer, blåsrorsforsOk, lysgasberedning, fOrsOk med cellulosa, 
stårkelse, dextrin, olika sockerarter, fettåmnen, tvål- och stearinframstållning, åggvite- 
amnens reaktioner, forsok Over de viktigaste enzymernas verkan, koldioxid och utand- 
ningsluft; dels oorg. kemi: en kort sammanfattande kurs i beståmning av de vanligare 
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negativa jonerna, alltnånna forsok, som belysa elektrolytiska dissociationsteorien, samt 
syntetiska och analytiska forsOk for att karaktarisera de genomgångna latta metallerna 
och deras viktigaste foreningar.

Laborationsovningarna i kemi for R. III ha omfattat typiska reaktioner for de ge
nomgångna grundamnena, enklare synteser av typisk art, några kvantitativa forsok samt 
såsom avslutning en kort sammanfattande kurs i kvalitativ analys.

9. Valskrivning.

Undervisningstid i klassen 1 a 2 timmar och i 1 b 2 timmar, i 2 a 2 timmar och i 
2 b 2 timmar, 3 a 1 timme och 3 b 1 timme i veckan.

Vid undervisningen ha i. klasserna 1 och 2 anvants Filip Holmqvists skrivkurser. 
I klass 3 har skrivits i enkellinierade skrivbocker, dårjåmte ha de mera forsigkomna lår- 
jungarne i denna klass skrivit rundskrift.

10. Teckning.

Uppgift å ovningstider och antalet ovningstimmar fbr sarskilda avdelningar.

Linje, klass och
Dag och timme

Summa
avdelningar Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lbrdag timmar

Realskolan.
1 a — — — — — 1.50 — 2.35 1
1 b . — — — — 8.55 — 9.40 — 1
2/a . . _ _ _ 12.55-1.40 — — 1
2 b ............... 12—12.45 _ — _ — — 1
3 a 8.55—9.40 — — _ 1.50—2.35 — 2
3b... 1.50 — 2.35 — 12—12.45 — — — 2
4 a....................... _ _ _ 8.5 5 —9.4 0 12—12.45 _ 2
4 b.......................... 8— 8.4 5 8.5 5—9.4 0 — — — — 2
5 a — 12—12.45 — 12—12.45 — — 2
5 b ..................... _ 8—8.4 5 _ — 12.55-1.40 — 2
6 .____ _ 1 2. 5 5 -1 . 4 0 _ __ 12—12.45 2

Gymnasium.
I ring latin 1
I „ real J

— 9.50-10.35 — — — 12.55-1.40 2

II „ latin 1
II „ real j

— ■— — — 9.50-10.35 9.50-10.35 2

III „ latin i
III „ real |

9.50-10.35 — — 1.5 0 —2.3 5 — — 2

IV „ latin 1
IV „ real j

— — 1.50 — 2.35 — — 8—8.45 2
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Genomgångna kurser och anvanda undervisningsmedel 
inom de olika avdelningarna.

Frlhandsteckning:
Klass 1. Teckning efter trakter och enkla blad fortecknade å krittavlan. Teckning efter 

enkla husgerådssaker. Enkel fårglåggning. Hemuppgifter. Minnesteckning.
„ 2. Teckning efter våxtblad och enkla foremål. Enkel fårglåggning. Penselteck- 

ning. Hemuppgifter. Minnesteckning.
„ 3. Teckning av fOremål, våxtblad, blommor och delar av djur. Enkel skugg- och 

iargbehandling. Penselteckning. Hemuppgifter. Minnesteckning.
„ 4. Fortsåttning av foregående. Teckning av uppstoppade fåglar. Inledande ov- 

ningar till perspektivlåran. Hemuppgifter. Minnesteckning.
„ 5. Perspektivisk teckning och .skuggning. Lattare stiliseringsovningar. Hemupp

gifter. Minnesteckning.
„ 6. och ring I. Fortsåttning av foregående. Teckning i det fria. Fårglåggning. 

Minnesteckning.
Ping II Fortsåttning av foregående. Pennteckning. Lavering. Skissritning. Minnes

teckning.
„ III o. IV. Skissritning. Studier vid och teckning av foremål från Fornminnes- 

foreningens museum. Teckning med kol. Pastell o. akvarellmålning. Figur
te ckning.

Linjarritning efter P. Henriques lårobok.
Klass 4. Geometriska konstruktionsovningar.

„ 5. Geometriska konstruktionsovningar, forstå grunderna av projektionslåran
t. o. m. plana kroppars utbredning. Kroki-ritning.

I ring Projektioner av solida kroppar, deras skarningar och utbredningar till och 
med pi. XII.

„ 6. Projektionslårans grunder. Linjers verkliga storlek. Ytutbredning av plan-
sidiga foremål. Kroki-ritning. Materialbeteckning.

II „ Fortsåttning av foregående jåmte uppmåtning och ritning av verktyg, 
maskindelar o. dyl.

III „ Skuggkonstruktioner.
IV „ Avslutat indirekta perspektiven. Flera lårjungar hava ritat direkt perspektiv.

Under de frivilliga teckningslektionerna hava lårjungarna dels fortsatt med de under 
de obligatoriska teckningslektionerna påbdrjade arbeten, dels utfort andra såsom kart- 
ritning, silhuettklippning o. dyl.

11. Sång och instrumentalmusik.
a) Sång och musikens teori (5 timmar i veckan).

Sångavdelningarna hava varit tre. De hava haft ovningar foljande dagar, nåmligen 
sångklassen I onsdagar 5—6 e. m., II torsdagar 4.s o—5.s o e. m., III tisdagar 4.so—5.so 
och fredagar 4.3 o—5.3 o e. m. Oberoende av indelningen i sångklasser hava lårjungarne 
i de tre lågsta klasserna gemensamt ovats i koralsång måndagar 5—6 e. m.

Inom de sarskilda sångavdelningarna hava kurser och ovningar varit foljande, nåm
ligen: inom I och II skalor, tontråffning, unison- och koralsång samt musikens teori;
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III musikens teori, tontraffning, en- och tvåstammiga sanger samt kvartettsång, var
vid huvudsakligen Nya normalsångboken och Svenska Skolkvartetten begagnats.O J ~ o o

b) Instrumentalmusik (10 timmar i veckan).

Ovningstider måndagar 4—5 och 6—7 e. m., tisdagar 5.3 o—6.3 o e. m., onsdagar 4 — 5 
e. m., torsdagar 5.3 o—7 e. m., fredagar 5.3 o—7 e. m. och lOrdagar 4—7 e. m.

Undervisningsmateriel: L. HENNES pianoskola, Violinkvartetter samt for violin 
HENNINGS violinskola, KAYYERS etuder m. m. samt for orgel Lunds preludier och 
orgelskola av Lindstrom.

12. Redogorelse angående 1) gymnastik och faktning, 2) lek och idrott samt 3) 
skjututbildning under lasåret.

1) . Gymnastik- och faktning.
Larjungarna hava under året varit indelade i fyra gymnastikavdelningar och två 

faktavdelningar. Fordelningen på gymnastikavdelningarna har varit beroende av indel- 
ningen i låsklasser. Klasserna 1—6 hava fordelats på de tre lågsta och ringarne på den 
hogsta avdelningen. Grunden for lårjungarnes indelning på de enligt ovan namnda for- 
delning sammansatta gymnastikavdelningarna hava varit ålder, kroppsutveckling, halsotill- 
stånd; anlag och fardighet.

Ovningarna borjade hostterminen den 27 Augusti och slutade 18 December; vårter- 
minen borjade den 14 Januari och komma att fortgå till och med den 2 Juni.

Ovningarna hava vardera terminen varit installda ett par dagar på grund af ren
gøring af lokalen.

For de kroppsligt svaga larjungarna hava ovningarna varit så anordnade, att dessa 
Jarjungar erhållit lindrigare roreiser an de ovriga inom gymnastikavdelningen, roreiser 
lampade efter vårs och ens åkomma och hålsotillstånd. I regel har en dagovning for 
dessa svaga innehållit roreiser af alla slag utom vid sjukdom i cirkulationsorganen, då 
rorelsevarv, uppjagande hjartverksamhet, uteslutits.

Med undantag av tiden från den 12 April till vårterminens slut for IV ringen har 
åt pedagogisk gymnastik under året egnats i medeltid 2 timme i veckan for varje 
larjunge.

Under tiden 15 Februari—31 Mars voro gymnastikovningarna installda på grund dår- 
av, att gymnastiksalen for besparing av bransle ej var uppvårmd, och under denna tid 
hade lårjungarne ovning i skidåkning ute i det friet.

Åt faktning har agnats 2 timmar i veckan for varje avdelning.
Tiderna for gymnastik och fåktovningarna hava under båda terminerna varit sålunda 

fordelade:

Gymnastik:

I avd. tre dagar i veckan kl.
II „ fyra „ i „ „

III „ tre „ i
IV „ två „ i

1.5o— 2.35 e. m. och en dag i veckan 9.so—10.35 f. m.
9.50—10.35 f. m.
2.15— 3.30 e. m. och en dag i veckan 9.so—10.35 f. m.
1.50—72.35 „ ,. två dagar i veckan 2.15—3.3 0 e.m.
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Faktning:

1 avd. måndag 5—5.45 e. m. och fredag Leo—235 e. m.
II „ „ 5.46—6.30 e. m. och tisdag 2.45—3.30 e. m.

Under båda terminerna har uteslutande ovats fiorettfaktning.
Bitradande gymnastiklårare har icke varit anstalld vid låroverket.

2) . Lek och idro tt.
Lekar hava forsiggått dels i gymnastiksalen, dels huvudsakligen i det fria, då vader- 

leken varit tjanlig med i medeltal, for lårjunge raknat, 72 timme i veckan.

3) . Skjututbildning. Ovningarna bbrjade 25 Augusti och slutade 11 September. 
Varje avdelning hade 60 ovningstimmar. De fbreskrifna ovningarna medhunnos. Ov
ningarna leddes af D. I. Hallberg, lojtnant il. 20: res., och till underbetal voro kommen- 
derade en sergeant och tre furirer. Ovningarna inspekterades den 8 September af Overste- 
Ibjtnanten C. A. Nordenadler.

Undervisningen i lasamnen och teckning forsiggick 8—9.4 o f. m. under denna tid.

14. For de frivilliga sjalvstudierna under sommarferierna kan intet bestamt med- 
delas.

15. Under månaderna Februari—Maj har konfirmationsundervisning meddelats två 
gånger i veckan med 1 1 /2 timme varje gång av Kontraktsprosten G. Ohrstedt åt 19 av 
laroverkets lårjungar och av Regementspastor P. Oberg åt 16.

De dagar i veckan, då konfirmationsundervisning meddelats, hava konfirmanderna 
varit befriade från gymnastikbvningarna och laborationsovningarna.
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B. LÅRARE.

16. Lararnes tjansteåligganden under hosttermmen 1916.
Rektor Teol. D. C. A. HÅGGLUND, krist. S t. (I-IV), 2 t. (6), 2 t.

(5 b), 2 t. (4 b). ................................................................................
FOrrattat morgonbon alla dagar.

S:a 14 t. i veckan.

Lektor Fil. D. E. MUNCHMEYER, tyska 2 t. (I), franska 4 t. (II), 
4 t. (III), 4 t. (IV), eng. 5 t. (I). ............................................. „ 19
De tyska skripta i I, de engelska i I R.

Lektor Fil. D. E. LISELL, mat. 5 t. (IV L), fys. 12 t. (I R-IV R), 
laborationer 1 t. (III R), 2 t. (II R). .......................  „ 20
De matematiska skripta IV L, de fysikaliska i III R och IV R. 
Klassforest. i II R.

Lektor Fil. D. A. ROMANUS, biol. 8 t. (I—IV), kemi 6 t. (II—IV), 
2 t. (5 a), laborationer 1 t. (III R), 1 t. (II R), 2 t. (5)..............   20
Granskat larjungarnas herbarier & gymnasiet. Klassforest. i III R.

Lektor Fil. D. P. G. PERSSON, mat. 6. t. (III R), 5 t. (I L), 4 t. 
(5 a), fysik 2 t. (IV L), 2 t. (III L), 2 t. (I L)....................... „ 21
De matematiska skripta i III R och I L; klassforest. i I L.

Lektor Fil. D. A. T. LINDBLOM, latin 6 t. (III), grek. 14 t. (III—IV). „ 20 
De latinska skripta i III; klassforest. i III L.

Vik. Lektor Fil. Mag. P. A. CARLSON, mod. 3 t. (III), 3 t. (IV), 
3 t. (5 a), hist. 12 t. (I—IV)...................................................... „ 21
De svenska skripta i 5 a, III och IV. Klassforest. i IV L.

Adiunkt Fil. Kand. A. NORDSTROM, mat. 6 t. (IV R), 4 t. (III L), 
6 i. II k’;. 5 I. 4 a . ................................................................. „ 21
De matematiska skripta i IV R., III L och II R; klassforest. i 
IV R.

Adjunkt Fil. Kand. H. FAHLANDER, kemi 1 t. (6), biol. 20 t. 
(1—6), fysik 2t. (4 a), laborationer 2 t. (4 a). ...................... „ 25
Granskat larjungarnes herbarier i realskolan.

Adjunkt Fil. Lic. J. A. EKLUND, mod. 3 t. (5 b), hist, och geogr.
20 t. (2 b, 4 och 5 b), geogr. 2 t. (I)............................................. „ 25
De svenska skripta i 5 b. Klassforest. i 4 b.

Adjunkt Fil. Kand. A. BORGMAN, tyska 2 t. (III), 2 t. (IV), franska 
2 t. (6), eng. 5 t. (5 b), 5 t. (II), 2 t. (III L), 2 t. (IV L). ............, 20
De tyska skripta i III och IV, de engelska i II R; klassforest.
i 5 b.

Adjunkt Fil. D. K. LJUNGSTEDT, mod. 2 t. (II), 3 t. (I), geogr.
’ 4 t. (3), hist. 4 t '(6), 6 t. (3), 3 t. (2 a), filosofi 2 t. (III o. IV). „ 24

De svenska skripta i I och II; klassforest. i 3 b.
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Adjunkt Fil. Lic. F. RIGNELL, latin 18 t. (I, II, IV), hist, ocli geogr.
4 t. (I a). ............................................................................................ S:a 22 t. i veckan.
De latinska skripta i II och IV.

Adjunkt Fil. och Teol. Kand. J. A. SUNDSTROM, krist. 3 t. (1 a), 
3 t. (2 a), 6 t. (3), 2 t. (4 a), 2 t. (5 a). geogr. 2 t. (5 a), mod. 
3 t. (6), 4 t. (4 a). ............................ "...................................... „ 25
De svenska skripta i 4 a och 6.

Adjunkt Fil. Kand. J. DANELL, mod. och tyska 11 t. (2 a), tyska 
8 t. (5), hist. 3 t. (5 a), geogr. 2 t. (6), 1 t. (II)................... „ 25 „
De svenska skripta i 2 a, de tyska i 5, klassforest. i 5 a.

Adjunkt Fil. Mag. C. A. EKSTROM, mat. 7 t. (1 R), 4 t. (5 b), 5 t. 
(3 b), 4 t. (1 a), kemi 4 t. (5 b), 2 t. (I). ............................. „ 26 „
De matematiska skripta i I R, klassforest. i I R.

Adjunkt Fil. Mag. K. A. FAGERLIND, mod. och tyska 11 t. (2 b), 
tyska 4 t. (4 b), 3 t. (6), eng. 5 t. (4 b), 2 t. (III R). ........... „ 25 „
De tyska skripta i 4 b, de eng. i 111 R. Klassforest. i 2 b.

v. adjunkt Fil. Mag. H. FRIBORN pr., mod. och tyska 11 t. (1 b), 
tyska 4 t. (4 a), eng. 5 t. (4 a), krist. 3 t. (1 b), 3 t. (2 b)...... „ 26 „
De tyska skripta i 4 a, klassforest. i 1 b.

Extraiarare Fil. Kand. S. PAHLBERG pr., mod. och tyska 12 t. 
(3 b), 11 t. (I a), eng. 5 t. (5 ,a).............................................. „ 28 „
De svenska skripta i 3 b, klassforest. i 1 a.

Extraiarare Fil. mag. C. A. WIKSTROM pr., mat. 19 t. (6, 3 a, 2 
b och 1 b), fysik 2 t. (6), 2 t. (4 b), 1 t. (5 b), laborationer 2 t. 
(4 b) och 1 t. (6)......................................................................... „ 27 „
De matem. skripta i 6, klassforest. i 6.

Extraliirare Fil. mag. O. A. HENRIKSSON pr., mat. 4 t. (II L), 5 
t. (4 b), 5 t. (2 a), fysik 1 t. (II L), 1 t. (5 a), geogr. 2 t. (2 a), 
2 t. (1 b), hist. 2 t. 1 b, mod. 4 t. (4 b). ............................. „ 26 „
De matematiska skripta i II L, de svenska skripta i 4 b, klass
forest. i 2 a.

Extraiarare Fil. Kand. O. LINDVALL pr., mod. och tyska 12 t.
(3 a), tyska, 2 t. (II), eng. 4 t. (6), eng. 4 t. (IV R), franska 2 t. (5). „ 24 „
De svenska skripta i 3 a, de tyska i II, de eng. i 6 och IV R, 
klassforest. i 3 a.

MusikUrare Direktor C. A. HYLTÉN, musikens teori och sång 5 t., 
instrumentalmusik 10 t. ............................................................. „ 15 „

Gymnastiklararen Kapten H. CRONSTEDT, gymnastik 16 t. vapen- 
ovningar 4 t. ............................................................................... „ 20 „

Teckningslliraren D. CEDERBERG, teckning 28 t. valskrivn. 4 t.... „32 „

Bitriidande teckningsliirarinnan H. OLSSON, valskrivning ................ „ 6 „
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17. Tjanstledighet har under lasåret åtnjutits av Gymnastiklararen H. Cronstedt 25 
Augusti— 6 Oktober och 8 Mars—16 Maj på grund av militarisk tjanstgoring;

av Adjunkten E. G. Neuman hela låsåret for vetenskapligt arbete;
av Lektor E. Liseli 11 September—15 Oktober på grund av sjukdom;
av Extralararen O. A. Henriksson 22 Augusti—31 Oktober på grund av mobilisering;
av Adjunkten I. O. Lowing 1 Februari—7 Juni for att fortsatta sin tjanstgoring vid 

Goteborgs latinlaroverk;
av Lektor C. A. Eriksson 1 April—7 Juni for att fortsatta sin tjanstgoring vid Lands- 

krona gymnasium;

18. Lojtnant D. I. Hallberg har vikarierat for tjånstledige gymnastiklararen H. Cron
stedt 25 Augusti—12 September, Adjunkten J. A. Sundstrom har vikarierat for den samme 
13 September—6 Oktober och Lojtnant S. von Schoting har vikarierat for den samrrte 
8 Mars—16 Maj;

Fil. Mag. T. W. Andersson har vikarierat for tjånstledige Extralararen Henriksson 
22 Augusti—31 Oktober;

Lektor Persson, Adjunkten Nordstrom och Adjunkten Ekstrom hava gemensamt vi
karierat for tjånstledige Lektor Liseil 11 September—15 Oktober;

Fil. Mag. H. Friborn har hela lasåret vikarierat for tjånstledige Adjunkt Neuman.
Fil. Mag. P. A. Carlsson har hela lasåret uppehållit en ledig lektorsbefattning.
Fil. Mag. S. Erlandson har från 23 Oktober till 1 Februari uppehållit en ledig ad 

junktsbefattning och l Februari—7 Juni vikarierat for Adjunkt Lowing.
Lektor P. G. Persson har 12 Januari—31 Mars uppehållit en ledig lektorsbefattning 

och 1 April—7 Juni vikarierat for tjånstledige Lektor Erikson.
Som extralarare hava hela låsåret varit forordnade:
Fil. Mag. C. A. Wikstrom, EM Mag. O. A. Henriksson, Fil. Kand. O. Lindvall och 

Fil. Kand. S. Pahlberg.

19. Inom den ordinarie lårarepersonalen hava foljande foråndringar intradt under 
tiden 1 Maj 1916—30 April 1917:

Lektor K. Pira, som från 1 Juli 1909 varit lektor vid låroverket, vann från 1 Augusti 
1916 transport som lektor till Wåxjo h. allm. låroverk;

Lektor P. G. Persson, som från 1 September 1911«varit lektor vid låroverket, blev 
från 1 Januari 1917 transporterad som lektor till Vånersborgs h. allm. låroverk.

En stor forlust gjorde låroverket, då den begåvade och hogt uppburne
Adjunkten P'il. Doktor K. Ljungstedt plotsligt avled den 22 Oktober 1916, efter- 

låmnande ett kårt och aktadt minne.
Till adjunkt i modersmålet och tyska från och med 1 Juli 1916 har KungL Maj:t 

utnamnt Fil. Mag. K. A. Fagerlind:
Karl Axel Fagerlind år fodd i Goteborgs Domkyrkoforsamling den. 21 Sept. 1886 av 

banktjånstemannen Axel T. Fagerlind och h. h. Anna Falck, avlade mogenhetsexamen 
vid GOteborgs Latinlaroverk den 7 Juni 1905, fil. åmbetsexamen vid Goteborgs Hbgskola 
den 2 Juni 1911, genomgick pro vår vid Goteborgs Latinlaroverk v. t. och h. t. 1914, 
tjenstgjorde vid privata skolor i Goteborg 1911-12, som timlarare vid Goteborgs Ostra 
Realskola v. t. 1912, som extra lårare vid Ornskoldsviks Samskola låsåret 1912—13 och 
h. t. 1913, som vik. adjunkt och extra larare vid Goteborgs Latinlaroverk v. t. 1915 och 
låsåret 1915—16. Utnamndes till adjunkt i modersmålet, tyska och engelska vid Oster- 
sunds h. allm. låroverk den 30 Juni 1916.

Resor till England sommaren 1911 och 1913, till Tyskland 1914.
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Till lektor i modersmålet och historia från och med 1 December 1916 har Kungl. 
Maj:t utnåmnt fil. doktor P. G. Berggren:

Per Gustav Berggren, f. i Segerstads fors., Vårmi. lån, 26 Jan. 1870 och son av 
kaptenen vid K. Vårmi. Reg. J. Knut Berggren och Sofia Charlotta Sillén, genomgick 
Karlstads h. a. laroverk och avlade darstades mogenhetsexamen 26 Maj 1888, student i 
Uppsala s. å. fil. kand. examen 12 Dec. 1891, fil. licentiatexamen 15 Sept. 1896, promo- 
verades till fil. doktor i Upsala 31 Maj 1898, provårskurs vid Stockholms Norra Latin- 
låroverk v. t. och h. t. 1897, vik. adjunkt vid Karlstads h. a. laroverk v. t. 1898—18 Maj, 
vik. adjunkt vid Kalmar h. a. laroverk 1898—1905, adjunkt i modersmålet, tyska och 
historia vid Linkopings h. a. laroverk 21 Dec. 1904 och tilltradde denna befattning h. t. 
1905, av K. Maj:t 3 April 1908 forordnad att under fem år bestrida rektorsbefattningen 
vid Statens samskola i Stromstad, nytt nåd. forordnande 21 Febr. 1913, utnåmnd till lektor 
i modersmålet och historia vid h. a. låroverket i Ostersund 24 Nov. 1916.

Deltog somrarna 1901—02 i arkeolog. gråvningar på Oland, styrelseledamot av Oster- 
gotl. Fornminnesforen. 1905—08, ordf. i hålsovårdsnamnden i Stromstad sedan 1913, leda- 
mot av skolrådet 1912 och kyrkorådet 1915 darstades; ingick såsom frivillig i landstormen 
aug. 1914, genomgick landstormsbefalskurs vid I 17 i Uddevalla 11 Jan.—21 Febr. 1915, 
chef ior 2:dra komp. av Stromstads landstormsbat. 28 April 1915, bataljonchef sedan 15 
Nov. 1915.

Skrifter: Lars Grubbe, hans liv och verksamhet (Akad. avhandl. Karlstad 1898), L. 
Grubbe, uppsats i suppl. t. Nord. Familjebok, Svenk historia enligt samtid, skildringar I. 
Ansgars levnad, Adam av Bremen, II. Ericus Olai, Olaus Magnus (W. Bille, Sthlm 01), III. 
Erikskronikan. Vadstenadiariet (Link. h. a. laroverks årsredogorelse 1906—07). Kalmar 
nunnekloster, Kalmar dominikanerkloster, Kronobåcks kloster (i Meddelanden fr. Kalmar 
Fornminnesforen). Sveriges historia for realskolor etc. (Alb. Bonnier, Sthlm 1906). Kal
mar stad och dess historia (Hj. Appeltofft, Kalmar 1907). Anteckningar om Linkopings 
franciskanerkloster (i Meddel, fr. Osterg. Fornminnesforen. 1908). Linkopings sparbank 
(jubil. skrift 1908 tilis, med K. Lindeberg), Vårml. slåkten Berggren från Sexån (Forf:s 
forlag, Gdteborg 1908). Kalmar, upps. i det statist, geogr. arbetet Sverige (utg. av Ah- 
lenius, Kempe m. fl.), ”Vem strider for ratten?” (Goteborg 1915) ”Wer kåmpft flir das 
Recht?” (Wien, 1916).

Resor: Norra Tyskland 1900 for språkstudier, Danmark 1902, Norge 1904, Tyskland, 
Schweitz och norra Italien (statsunderstod) 1912 i pedagog. syfte.

Till adjunkt i modersmålet och tyska från och med 1 Februari 1917 har Kungl. 
Maj:t utnåmnt fil. kand. I. O. Lowing:

Idis Olov Lowing foddes i Stockholm den 26 Juli 1880. Foråldrar: Boktryckaren J. 
O. Lowing och hans maka Ida Fernanda Lundin. Mogenhetsexamen vid SOdermalms 
hOgre allmånna laroverk i Stockholm år 1899. Filosofie kandidatexamen vid Uppsala 
universitet i Maj 1904. Antogs i Juni samma år till e. o. tjansteman i Kungliga general- 
poststyrelsen och har dår innehaft tiera amanuensforordnanden. Tjånstgjorde h. t. 1904 
vid Kristianstads hogre allmånna laroverk, lasåret 1905—06 vid Ornskoldsviks samskola, 
1906—07 vid Sodertalje samskola, 1907—08 vid Gavle hogre allmånna laroverk, 1908— 
13 vid Orebro tekniska elementarskola samt 1913—17 vid Goteborgs hogre latinlaroverk. 
Har dessutom tjånstgjort vid Ornskoldsviks tekniska aftonskola v. t. 1906, vid Gåvie pri
vata handelslåroverk låsåret 1907—08, vid Filip Holmqvists handelsinstitut i GOteborg v. 
t. 1914 samt tud Goteborgs handelsinstitut låsåren 1914—17.

Utnåmndes den 26 Februari 1917 till adjunkt i modersmålet och tyska vid hogre 
allmånna låroverket i Ostersund.

Resor: Till Tyskland somrarna 1907, 1908, 1913 och 1914 samt till Frankrike hela 
hostterminen 1901.



Till lektor i matematik och fysik från och med 1 April 1917 har Kungl. Maj:t ut- 
namnt Fil. Doktor C. A. Eriksson:

Carl Artur Erikson ar fodd i Linkoping den 5 April 1884. Foraldrar: Handlanden 
Lars Erikson och Maria Matilda Wistrom. Intogs vid Linkopings h. allm. laroverk h. t. 
1894 och avlade mogenhetsexamen darstades den 25 Maj 1903. Inskrevs vid Upsala 
Universitet hosten samma år; avlade fil. kand. examen den 31 Jan. 1906 och efter prøv
ning i samma examen den 31 Maj 1907, efterprøvning i antropologi och logik den 31 
Jan. 1908, fil. lic. examen den 30 Maj 1911, disputerade for graden den 5 Maj 1915 och 
promo verades till fil. doktor den 31 Maj samma år. Genomgick provårskurs vid Upsala 
h. allm. laroverk h. t. 1916. Tjånstgjorde vid Solbacka gosslåroverk somrarna 1908 och 
1909, vid Upsala privatgymnasium som vik. larare h. t. 1912, vid Landskrona stads 
gymnasium som e. o. lektor åren 1913—1916 samt v. t. 1917. Utnamnd att från den 1 
April 1917 vara lektor i matematik och fysik vid h. allm. laroverket i Ostersund.

Har av trycket utgivit: Om åndringar i elektriska ledningsmotståndet hos antimonit, 
sårskilt vid belysning (gradualavhandling).

20. Den 1 Maj 1917 var en lektorsbefattning i modersmålet och historia ledig, enar 
Lektor P G. Berggren tjånstgbr såsom t. f. rektor vid Strbmstads samskola.
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C. LÅRJUNGARNE.

22. Larjungarnes antal.

a) Hostterminen 1915. b) Vårterminen 1916.

Klasser, 
ringar och 

avdel- 
ningar

Real
skolan

Gymnasium Summa 
nårva- 
rande 
lår-

Från- 
varan- 
de lår- 
jungar

Klasser, 
ringar och 

avdel- 
ningar

Real
skolan

Gymnasium Summa 
nårva- 
rande 
lår-

Från- 
varan- 
de lar- 
jungar

Real- 
linjen

Latinlinjen
Real
linjen

Latinlinjen
titan med uran med

grekiska jungar grekiska jungar

1 a...... 34 __ __ __ 34 __ 1 a 34 __ _ _ 34 __
1 b 35 — — — 35 — 1 b 34 — — — 34 —.
2 a . 26 — — — 26 1 2 a 27 — — — 27 —
2 b. 28 — — — 28 — 2 b 28 — — — 28 —
3 a 31 — — — 31 — 3 a 33 — — — 33 —
3 b...... 29 — — — 29 1 3 b 29 — — — 29 —
4 a 34 — — — 34 — 4 ti 33 — — — 33 1
4 b...... 29 — — — 29 —„ 4 b...... 30 — — — 30 1
5 a...... 24 — — — 24 2 5 a...... 26 — — — 26 —
5 b...... 25 — — — 25 — 5 b ..... 24 — — — 24 —
6.......... 5 — — — 5 2 6.......... 5 — — — 5 1

I ring — 17 11 — 28 I ring — 18 10 — 28 - -
11 „ — 19 9 — 28 — II „ — 19 9 — 28 —

III „ — 6 9 4 19 — HI „ — 6 7 4 17 1
IV „ — 6 3 4 13 — IV „ — 6 3 4 13 —

Summa 300 48 32 8 388 ■ 6 Summa 303 49 29 8 389 4

23. Redogorelse for dem, som blivit inskrivna vid låroverket kalenderåret 1916.
Från folkskola 56 och från undervisning i hemmet 4 intagna i kl. 1, Summa 60

J) undervisning i hemmet 4, från allmånt lårov. 4 H i 2. 11 8
9 9 i 3 4h n » h n w

„ „ 1, „ samskola 1 i „ 4, 2
n allmånt låroverk 3, n i 5, n 3
n 2 i Ring I, H 2

O i II 2n
1, i „ IH, n 1
1, ’5 i , IV, n __ 1

Summa 84
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27. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik och faktning, militår ovningar- under- 
visade lårjungar hosterminen 1916.

Teckning Musik Gymnastik- och 
militårovningar

Avdelningar och Nårvarande
Lårjungar, som deltagit i Lårjungar, som 

undervisats i
Lårjungar, som 

deltagit i

linjer lårjungar obligatorisk 
teckning

frivillig teck
ning och dår- 

jåm
te obligato

risk teckning

endast frivillig 
teckning

M
usikens teori 
och sång

Instrum
ental

m
usik

gym
nastik

Faktning

1 a
1 b
2 a
2 b..............................
3 a
3 b..............................
4 a
4 b..............................
5 a
5 b.
6..................................

I ring......................

II , ......................

HI , ......................

IV „ ......................

34 
35 
26 
28
31
29
34
29
24
25 

5
|R .......... 17
|L 11
|R .......... 19
IL .......... 9
|R 6
|L . . .13
|R 6
IL .......... 7

34
35
26
28
31
29
34
29
24
25

5
17
11
19
9
5
8
6
2 ! 1 1 

1 1 i 
1 i — 

tO
 ro O

 Oi O
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
i 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1

34
35
18
15
13
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
2

1
0
0
4
7
7

10
9

13
13

0
0
2
1
0
0
0
0
0
0

34
35
26
27
31

34
29
26
23

5
17
11
19

9
5

12
6
7

17
11
19
9
5

12

Realskolan ..............
Gymnasiet ..............

300
LJR...... 48

...... 40

301
47
31

69

1

— 123
5
3

63
2
1

297
47
39

41
32

Summa 388 379 70 — 131 66 383 73

Antal i frivillig undervisning i lasamnena deltagande lårjungar.
I klass 4 hava 57 lårjungar deltagit i laborationsOvningar i fysik.

5 „ 39 » ff i „ i kemi.
n 5 „ 20 ,, V i franska.

6 „ 2 n n i „
n 6 „ 3 „ n i laborationsovningar i fysik.
„ R. II „ 19 » n i „ i „
„ R. HI „ 5 i „ i „
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28. Bortval av amnen ring III och ring IV hostterminen 1916 samt i studentexamen 
kalenderåret 1916.

I ring III R. har 1 bortvalt teckning.
I. „ III L. „ 1 „ „ och 3 biologi.
I „ IV L. „ 1 „ „ „ 1 historia.
I studentexamen ha 10 bortvalt teckning, 2 franska, 6 biologi, 1 fysik och 2 tyska.

Tid for hemarbetet.

Antalet bortvåliare af 1 åmne, 2 amnen. Narvar an de
R. III i „ o „ 6
L. III 4 „ 0 13
R. IV 0 „ 0 „ 6
L. IV 2 „ 0 „ 7

Studentexamen 9 „ 6 „

29.

kl. 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 R. I L. I R.II L.II R.III L. III R.IV L.IV
Antal amnen med 
hemlexor till måndag 0 0 1 0 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5
Antal amnen med 
hemlexor till ovr. dag. 2.2 2.8 2.8 3å4 4 4.2 3.8 4 4å6 4 å 6 5 5 5 5
Overlasningstid per 
vecka ...................... 4 9 8 10 13 15 12 15.5 22 24 24 24 20 24
Till for utarbetande i 

hemmet av ett skriftligt 
arbete i 

modersmålet .......... 4 SVa 8 6 5.5 7 5 J/2 6 5 6 5
latin .......................... 3 72 — 3 — 4
tyska.......................... — — — 2.5 3 l/2 4 4 3.5 3 3 73 3 2 3 2
engelska .................. — — — — — 4 4 — g — 3 -- ; g —
matematik .............. — — — — — 2 7 8.5 6.5 5 5 5i 6 6
fysik .......................... — — — — —. — — — — — 5 7a —i 8 —



31

33. Forteckning over de larjungar, som efter att hava genomgått laroverkets 6:te 
klass kalenderåret 1916 avlagt godkand realskolexamen.

Axelsson, G. A......................... . till skogsskola
Hann, P. E.................................. „ lantbruk
Jonsson, B. A. F. ...................... „ jårnvågsstaten
karlsson, R. .............................. utan uppgift
Moberg, T. .................................  till målaryrket
Nåslund, G. H. .......................... utan uppgift
Olsson, R., lårjunge i R. II. ... till jårnvågsstaten
Sahlin, E. ................................... „ „
Wall, M. ....................................... „
Westring, E. W........................... utan uppgift
vvstrOm, ]. O............................... till bank.

34. Forteckning over de larjungar, som efter att hava genomgått laroverkets fjårde 
ring kalenderåret 1916 avlagt godkand studentexanien.

Vårterminen 1916.

Latinare med grekiska:

Gardin, F. P. .............................. till militåryrket
Lysén, I. L. .............................. „ „
Moberg, C. A.  ........................ „ universitet
Nåssén, H. A. .......................... „ „

Latinare utan grekiska:

Dahlgren, J. F. ..........................
Gustafsson, G. E. ......................
Johansson, G. A. ......................
Odén, J. E. L. ..........................

till skogsskola
„ tandlakarein stitut.
„ poststaten
„ universitet

REALISTER:

Bergner, O. V.
Elodén, S. D. ......
Hallman, E. M. .... 
fonsson, T. H.
Kihlgren, K. E. K.
Olsson, P. T. .......
Rosén, J. R. ........
Rudling, B. E. G.
Sahlin, O. W.........
Svanberg, H. L.....

till universitet 
„ militåryrket 
,. skogsskola

utan uppgift 
till lantbruk 
utan uppgift 
till militåryrket 

„ universitet
utan uppgift
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35. Forteckning over de lårjungar, som utan att hava avlagt realskol- eller student
examen under kalenderåret 1916 avgått från laroverket.

Hbstterminen 1916.

Vårterminen 1916.
Från kl. 1 Holmgren, A. H. ..............

von Heideken, S. F...........
till Umeå allm. låroverk

H 1 ’’ allm. låroverk i Stockholm
)) V 1 Hedberg, K. F. .................. Borås allm. låroverk
H n 1 Silfverhjelm, W. F. ......... n Karlstads allm. låroverk

n 1 Green, J. E. ...................... utan uppgift
n 2 Pira, K. G. ..........................

Silfverhjelm, B. V. ..........
till WåxjO allm. låroverk

n 2 n Karlstads „ „
n 2 Agerberg, J. ...................... n folkskola
n n 2 Svensson, H. ...................... utan uppgift

n 2 Karlsson, K. 0. R............... till folkskola
w 2 Lindholm, C. 0. I............... Sundsvalls allm. låroverk

2 Pettersson, E. R. .............. handel
n 3 Persson, J. A.......................

Orbo, 0. I. J. ......................
utan uppgift

3 till låroverk i Stockholm
n n 3 Pettersson, R. E. A........... H handel
H n 3 Nordenadler, N................... låroverk i Stockholm
n H 3 Fernlund, H. J. .................. H
n M 4 Pira, K. S. ..........................

Andersson, H. K. ..............
n Wåxjo allm. låroverk

n 4 H låroverk i Stockholm
» 4 Svensson, J. B. .................. 1) Sundsvalls allm. låroverk
n 4 Hansson, ]. 0....................... H jordbruk
» 5

5
Ostlund, P. F.
Lundeil, F. H. S. ..............

n
n

handel

5 Bodén. J. A. ...................... skogsskola
5 Wikberg, T. T. enskildt låroverk

n 5 Wikberg, B. A. T............... Norrkopings allm. låroverk
n 6 Hedin, G. F. ......................

Rudling, B. ..........................
n jordbruk

n I r. n låroverk i Stockholm
» » I r. HOrnfeldt, 0. G................... jårnvågen

n I r. Englund, K. G. .................. bank
V I r. Bergstrom, E. utan uppgift
n n II r. Hårdstedt, K. |. A. .......... till Sundsvalls allm. låroverk

II r. Lignell, A. .......................... tekniskt låroverk
n n II r. Hallqvist, S. A. .................. folkskoleseminarium
H » lir. Hamrén, N. E. B. ..............

Mattsson, A. . .
Humble, K. 0. V...............

n låroverk i Stockholm
n
n

n 
H

Hr.
II r.

n
n

M III r. Rudling, A. .......................... ?) n »
n n III r. Larsson, J. A....................... utan uppgift

Från kl. 2 Holm, S. H............................. till enskildt låroverk
„ „ 5 Hyltén, N. E. ........................ dod
„ „ 6 Lindstrom, H. F. ................. till bank
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Från kl. 1 r. Eriksson, I. .......................... utan uppgift
„ „ II r. Staverfelt, O. A. P. ........... till guldsmedsyrket
„ „ III r. Lithander, C. ...................... „ laroverk i Stockholm

36. Under kalenderåret 1916 hava utdelats såsom:
Stipendier ..............................
Premier och understod ......

kronor 1,090: —
232: 85

Summa 1,322:85

37. Uppgifter angående larjungarn.es terminsavgifter.

Hostterminneh 1916 Vårterminen 1917
1-6 I-IV S:ma 1-6 I-IV S:ma

Avgifter till laroverkets kassor. —
Antalet larj., befriade fr. byggnadsfonden (enbart) 28 11 39 28 13 41

„ „ , som icke befriats från någon avgift 272 77 349 275 73 348
Summa nårvarande larj. 300 88 388 393 86 389

Avgifter till statsverket
Hel avgift har erlagts av..................................... 188 58 246 186 57 243
Halv „ „ „ „ ..................................... 27 4 31 28 3 31
Ingen ,, ,, ,, ,,...................................... 85 26 111 89 26 115

Summa nårvarande larj. 300 88 388 303 86 389

Avgiften till Ijus- och vedkassan var hostterminen 12 kr., vårterminen 14 kr.
bibi. och mat. kassan var...................... 4:50 kr.,
byggnadsfonden var .............................. 5: - - ,,
staten hel avgift (realskolan) .............. 20: — ,,

,, ,, ,, (gymnasiet) .............. 30: — ,,

E BORSAMLINGAR och UNDERVISNINGSMATERIEL.

39. Biblioteket.

Laroverksbiblioteket har hållits oppet for utlåning måndagar och onsdagar kl. 3.3 5— 
3.15 — lårjungebiblioteket samma dagar och tider. Bokbeståndet utgor ungefar 3,500 
band. Utom årsredgorelserna for låroverken, Sveriges officiella statistik och statistiska 
meddelanden ha under lasåret tillkommit:

Band
Genom gåvor ................................................. 36
Genom kop ..................................................  , 17
Tidskrifter samt dessutom .......................... 35

S:ma 88

larjungarn.es
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Illustrerad Svensk Litteraturhist av Schtick & Warburg 1—IV.
Australien av G. Andersson.
Vererbungslehre av Baur.
Sverige i 32 kartblad.
Varldshistoria utg. av Hildebrand, Hjarne m. 11.
Brehms Tierleben 4:e tuflage.
Tåkern av B. Berg, (forkort, uppl.).
Landolt-Bornstein, Physikalisch-Chemische Tabellen.
Vårt språk av Noreen.
Antalet boklån ur låroverksblblioteket har utgjort 60.
Antalet låntagare 15.
Lårjungebiblioteket innehåller 500 volynier.
Boklånen 280 volynier.
Antalet låntagare 150.
Inga boklån ha under lasåret blivit avskrivna.
Ostersund den 10 maj 1917.

B. A. FINELL, 
Laroverkets bibliotekarie.

Myntsamlingen har okats genom minnespenning over Esaias Tegner.
Den kemiska undervisningsmaterielen har okats genom inkop av diverse utensilier.

F. LÅROVERKSBYGGNADER oeh INREDNINGSMATERIEL.

40. De utbrånda vårmeugnarne hava undergått en genomgående reparation.

G. EKONOMISRA FORHÅLLANDEN.

41. Uppgifter om nedannamnda till laroverket horande kassors stallning kalender
året 1916.

Kassans rubrik
Debet Kredit

Behållning 
vid 

årets borjan
Summ a 

inkomster
Summa 
utgifter

Behållning 
vid 

årets slut

Kr. ore Kr. ore Kr. ore Kr. ore

Byggnadsfonden........... 2,501 96 4,190 60 4,244 07 2,448 49
Ljus- och vedkassan... — — 9,865 — 9,450 80 414 20
Bibi.- o. materielkassan 1,687 49 3,737 40 3,909 48 1,515 41
Premie- och fattigk:n... 415 84 271 90 232 85 454 89

42. Summariska uppgifter for kalenderåret 1916 over de belopp, som utgått for un- 
derhåll och tillokning av

a) boksamlingarna .........................................
b) den ovriga undervisningsmaterielen
c) inredningsmaterielen .................................

Kr. 3,909: 48

Summa Kr. 3,909: 48
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Under lasåret har laroverket haft den glådjen att enligt avlidne Borgmåstaren I. von 
Stapelmohrs uttalade onskan av hans efterlåmnade fru och barn få emottaga femtusen 
kronor,-som skola utgbra en stående fond, vårs rånta skall årligen utdelas åt en lårjunge 
i någon av laroverkets tre hogsta klasser.

Vidare har laroverket fått emottaga circa 2,000 kronor, insamlade av vånner och 
lårjungar till den under låsåret avlidne Adjunkt K. Ljungstedt. Under namn av Karl 
Ljungstedts modersmålspremiefond skall råntan å detta kapital årligen utdelas åt en lår
junge, som visat sårskild fallenhet och intresse for modersmålet.

H EXAMINA och ÅRSAVSLUTNING.

43. Avgångsexamina kalenderåret 1916.

Muntlig studentexamen med de 18 lårjungar i ring IV, som på grund av avlagda 
skrivningar berattigats till densamma, fbrråttades den 22 maj under ledning av professor 
A. Wiman, professor J. Wising och professor S. Herner samt i nårvaro av de utsedda 
examensvittnena, Landssekreteraren J. H. B. Eurenius, f. d., Lektorn S. J. Kardell, Forstil 
provinssiallåkaren A. Haggqvist och Kontraktsprosten G. Ohrstedt. Alla examinander 
godkåndes.

Muntlig realskolexamen forrattades den 2 juni med 11 av laroverkets lårjungar och 
alla godkåndes i examen.

Innevarande vårtermin hava 13 av laroverkets lårjungar och en privatist avlagt 
skriftlig studentexamen den 12, 14, 16, 18 och 19 april. Tolv hava forklarats beråttigade 
till muntlig examen, vilken kommer att forssigå den 29 maj; likaledes hava 5 av låro- 
verkets lårjungar och 3 privatister avlagt skriftlig provning for realskolexamen den 3, 5, 
7 och 9 maj. Alla laroverkets lårjungar och en privatist hava forklarats beråttigade till 
muntlig realskolexamen, som kommer att forsiggå den 2 juni. Under år 1916 hava 3 
avlagt fyllnadsprovning till studentexamen i matematik, 2 i fysik, 2 i teckning, 5 i kemi 
och 1 i biologi och fyllnadsprovning till realskolexamen hava 2 avlagt i franska, 1 i geo
grafi och 1 i tyska.

44. Årsexamen.

Den offentliga årsexamen biir torsdagen den 7 juni med borjan kl. 12 midd.
Efter examens slut 1.3 o e. m. biir uppvisning i sång och musik. Dårefter utdelas 

stipendier och premier, kungores flyttningen inom laroverket och avslutas lasåret.

45. Till att Overvara den forestående examen torsdagen den 7 juni anhåller jag 
vordsammast att få inbjuda larjungarnas foråldrar och målsman samt alla, som med vål- 
vilja och intresse omfatta laroverket.

46. Ndsta lasår tager sin borjan tisdagen den 21 augusti, då intrådes- och flytt- 
ningssokande skola infinna sig å laroverkets samlingssal kl. 12 midd.

Allmant upprop med laroverkets samtliga lårjungar kommer att hållas fredagen den 
24 augusti kl. 12 midd.
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Anvisning for frivilliga studier
under sommarferierna for terminens larjungar i

Fjarde klassen:
Modersmålet: Tleidenstam, Karolinerna; La- 

gerlbf, legender.
Tyska: Kleine Schulerbibliotek: Band IV.
Geografi: Anna Sandstrom, Natur och ar- 

betsliv i svenska bygder.
Matematik: Ekvationer av l:a graden med 

en obekant jamte problem.
Biologi: Samla insekter.

Femte klassen:
Modersmålet: Tleidenstam, Svenskarne och 

deras hovdingar.
Tyska: Auf rauhen Pladen.
Geografi: Anna Sandstrom, Natur och ar- 

betsliv i svenska bygder.
Historia: Nyare tiden, lasebok av Ekmark- 

Rydfors.
Biologi: Reuter, Bilder ur djurvarlden.
Kemi: Philip, den moderna kemins roman.
Geologi: Lågg upp en samling mineral och 

bergarter.
Forstå ringen.

Modersmålet: Ferielåsning i svensk litte
ratur, utgiven av J-lernlund och Steffen. 

Tyska: Auf rauhen Pfaden.
Latin: Pontén, IT forts, s. 90.
Engelska: Little Lord Fauntleroy.
Geografi: C. Wiman, Bergens uppkomst 

(Verdandis småskrifter N:o 70).
Historia: Hjårne, Gustaf II Adolf.
Fysik: P. Heegaard, Populår astronomi.
Biologi. Heimdals folkskrifter D:o 75; Ver

dandis småskrifter N:o 64; skriv en re-

dogorelse for ett eller liera våxtsamhål- 
len i hemtrakten (veget, i en skog, mosse, 
vatten, på ang, sandfålt, hed eller ogras 
i trådgårdar och åkrar).

Andra ringen.
Modersmålet: Karolinerna av V’. v. Heiden- 

stam.
Latin: Fortsattning i L’Homond.
Franska: E. Berthet, Le chasseur de mar- 

mottes.
Historia: Hjarne, Napoleon och revolutio

nen. Frihetstiden av Stavenow.
Biologi: Klerker, Manniskokroppen.
Fysik: Timberg, Populår Meteorologi.

Tredje ringen.
Latin: Pontén, Lat. forf.: II (prosa) forts, 

s. 36.
Grekiska: Xen Anab II.
Historia: Repetition av gamla tidens hi

storia.
Louis de Geer: Minnen.
Engelska: Treasure Island av Stevenson. 

Short Chapters on English life (Ringen- 
son).

Matematik: Problemlosning.
Franska: Colomba av Merimée.
Fysik: Tyndall, Varmet, betraktat såsom 

rorelse. Laurin, Om Radium.
Kemi: Ramberg, Grunddragen av den kem. 

analysens teori.
Biologi: Anstalt och redogor tor några 

vaxtfysiologiska fOrsOk enl. Malmberg: 
Våxtfysiologiska forsok.

For intrade i laroverkets forstå klass fordras:

a) formåga att tydligt och silkert låsa innantill och att med egna ord redogora for 
innehållet av en upplast enkel beråttelse;

b) någon fårdighet i vålskrivning;
c) någon fårdighet i råttskrivning;
d) kånnedom om viktigare beråttelser ur gamla och nya testamentets bibliska histo

ria, några psalmverser;
e) fårdighet i anvåndande av de fyra raknesatten med hela tal, hbgst fyrsiffriga, 

dock att icke må fordras anvåndning av mer ån tvåsiffriga multiplikatorer och divisorer; 
någon kånnedom i sorter och någon ovning i huvudrakning;

f) kånnedom om Skandinaviska halvons granser, om det allmånnaste av dess hojd- 
forhållanden och om Sveriges huvuddelar; narmare kånnedom antingen om Gotaland 
eller om Svealand och Norrland; fOrmåga att på karten utvisa det genomgångna.

Ostersund i Maj 1917. c. A. HAGGLUND.


