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REDOGORELSE
FOR

HOGRE ALLMÅNNA LÅROVERKET
I OSTERSUND

LASÅRET 1917-1918

JÅMTE

INBJUDNING TILL ÅRSEXAMEN OCH

AVSLUTNING DEN 7 JUNI 1918



REDOGOREUSE
FOR

OSTERSUNDS HOGRE ALLMÅNNA LÅROVERK
LÅSÅRET 1917—1918.

A. Undervisningen.
1. Hostterminen borjade den 21 augusti med provningar 21—24 augusti och 

slutade den 20 december. Vårterminen, som tog siti bOrjan den 12 januari, kom
mer att avslutas den 7 juni.

Den egentliga undervisningen tog sin borjan hostterminen den 25 augusti kl. 
12 och upphbrde den 17 december kl. 2.35 e. m.; den borjade vårterminen den 13 
januari kl. 12 for att fortgå till och med den 3 juni.

2. Hela laroverket har haft gemensam ledighét från undervisningen under 
hostterminen 1 oktober, 6 november och 1 december och under vårterminen 8 fe- 
bruari, 5 mårs och 25 April.
Klass 4 har haft 9 lovdag., av vilka 3 anvants till svensk skrivning o. 2 till tysk skrivning.

» 5 » »9 3 2 » » » 4 » » »
» 6 » 16 » 4 » » > »2 » » s.

» 3 engelsk > » 3 » matematisk skriv.n
Ring I » >18 » » 4 svensk > » 4 » tysk skrivning.

» 3 engelsk » 4 » matematisk skrivn.
» II » 20 » C) svensk t » 4 » tysk skrivning.

» 4 matemat. f (lat.) »5 » matem. skrivn. (real.)
» 3 » » engelsk »(real.)’ 4 » latinsk » (lat.).

> III » 21 » 3 svensk » » 4 » tysk skrivning.
X- 4 matemat. » 6 » latinsk skrivn. (lat.).

4 » » engelsk = (real.)’ 3 » fysikalisk » (real.)
2 IV » 20 » » 3 * » svensk »2 » » » »

» 4 » latinsk » 4 » matematisk skrivn.
» 2 engelsk : (real.)’ 5 » latinsk skrivn. (lat.).
» 3 » » tysk

3. Gemensam morgonbon med sång och bibellåsning har forråttats varje lås
dag kl. 7 3li—8 f. m. Den offentliga hogmassogudstjÉ nsten i stadens kyrka har be- 
vistats av så stor del av skolungdomen, som utryniimet på de for densamma an- 
visade platserna medgivit, varfor var och en av de tre avdelningar, i vilka lår- 
jungarna varit fordelade, haft obligatorisk kyrkogång var tredje sondag.
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Undervisningen i låsdmnena har varit forlagd till 8—IO.35 f. m. och 12—2.36 
e. m. alla dagar.

Dessutom har undervisning i låsamnena ligt rum for 4 b, onsdag 5—6.3 0 e. m. 
(laborationer), for 4 a torsdag 5.3o—7 e. m., for 5 b torsdag 5 — 6.30, for 5 a mån- 
dag 5.3 0—7 e. m. (laborationer), for kl. 6 tisdag 5.3 0—7 e. m. (laborationer), for II 
ring mandag 5.30—7 e. m. (laborationer), for III ring fredag 0.35—7 e. m. (laborationer).

Ovningarna i sting och instrumentalspel hava ågt rum måndag 4—7 e. m., tis
dag 4.30 — 6.30 e. m., torsdag och fredag 4.30—7 e. m. och onsdag 4—6 e. m. samt 
lordag 4—7 e. m.

Ovningarna i valskrivning och de obligatoriska teckningsbvn in garna hava varit 
forlagda till samma tider som undervisningen i låsamnena.

Gymnastikbvningarna och fciktovningarna hava forsiggått 9.50—10.3 6 f. m. och 
1.50—3.30 e. m. varje låsdag samt tisdagar 5—6.30 e. m.

4. Uppgift for hostterminen 1917 å antalet lårotimmar i veckan for låsamnena.

! > — Z“ t- fis: Timmar
rt> 5W as Oemensamma for cn

Anmårkningar~ S 5 S larjungar från lårjungar från<T> avdelningar å avdelningar s“n samma linje å olika linjer

1 a 31 24
1

24 1) Diirav 1 t. friv. laborationer i fysik: 4 a o. 4 b

1 b 29 24 — — 24 (med 56 deltugande) nppdelade i 2 laborations* 
avd. vardera: okar lavarnes timtal in ed 2.

2 a 35 26 — — 26 2) Darar 1 t. friv. lab. i kemi: 5 a o. 5 b (med 48
2 b ... 35 26 — — 26 deltagando (nppdelade i 2 lab. avd. vardera: Bkar 

larar nes timtal med 2.3 a ... 29 27 — — 27 3) med 5 a gemensamt i friv. franska (27 deltagan-
3 b ... 28 27 — — 27 <le).
4 a 31 291) _ _ 29 4) Darav 2 t. friv. franska (2 deltagandv) och 1 t.

4 b ... 28 291) _ _ 29 friv. lab. i fysik (14 deltagende).

5 a ... 25 292) 2 — 31 5) Darav 1 t. friv. lab. i fysik (16 deltagande), larj. 
nppdelade 2 avdeln.. som laborerat vaxelvis var-

5 b ... 27
14

292)
314)

(2)s) — 29 annan vecka, okar lUrarnes timtal med 1. Den 
ena ord. timme n i kemi anviind till laborationer.6 _ _ 31 diirvid larj. ocksa nppdelade i 2 avdeln., okar

I R 19 28 _ _ 28 laranics timtal med 1.

I L 17 28 — — 28 6) Gemensamt med II R i krist. 2 t., mød. 2 t., tyska
2 t.. franska 4 t., bist. 3 t. o. geogr. 1 t.

II R . 16 165) — 14 30 7) Darav 1 t. friv. lab. i fysik (10 deltagande). Den
II L .. 7 15 — (14)6) 15 ena ord. timmen i kemi anviind till laborationer.

III R ... 10 15’) 17 32 8) Med III gemensamt i krist. 2 t., mod. 3 t., tyska
2 t., franska -t t, hist. 3 t.. filosofi 1 t. o. biologi 2 t111 L B 5 5 9 (17)8) 14 9) Med III L. B. gemensamt i latin 6 U eng. 1 t. ochIII L A 2 7 (9)9) (I7)s) 7 fysik 2 t.

IV R . 6 15 — 16 31 10) Med IV R gemensamt i krist. 2 t., mod. 3 t., tyska }

IV L B 6 5 10 (16)10) 15 2 t., franska 4 t.. hist. 3 t.. filosofi 1 t. och biol. 1 t. | 
|

IV L A 4 7 (10)’1) (16)10) 7 11) Med IV L. B. gemensamt i latin 6 t., eng. 2 t. 
och fysik 2 t.

Summa | 404 442 21 | 47 510



5. Begagnade larobdcker och genomgångna 
larokurser i lasamnen.

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

Modersmålet: REBBE, Svensk språklara (1—5).
STURZEN-BECKER, Svensk rlittskrivningsltira (1—3).
SUNDÉN, Språkliira i sammandrag (5).
LINDVALL, Svensk llisebok for realskolan (1—3, 6).
LINDVALL, Ovningar i satsanalys (1—5).
RUNEBERG, Flinrik Ståls sligner (3).
TEGNER, Fritiofs saga (5).
SNOILSKY, Svenska bilder (4).
SCHUCK-LUNDAHL, Svensk llisebok for folkskolans hogre klasser 1 (4—5).
STEFFEN, Svensk litteraturhistoria (I—IV).
HAMMERICH, Danska och norska Ulsestycken (II).
STEFFEN, Isl. och fornsv. litteratur i urval (I).
STEFFEN, Oversikt av sv. litt. (II—IV).
Arbeten av BELLMAN, KELLGREN, LENNGREN, ATTERBOM, STAGNEL1US, 

GEIJER, TEGNÉR, RUNEBERG, PALMÆR, ALMQVIST, v. BRAUN, RYD- 
BERG, IBSEN, m. II., Overs, av Shakespeare, Byron m. ti.

Tvska: HJORTH, Språkliira (1—6, I—IV).
HJORTH-LINDHAGEN, Praktisk llirobok i tyska språket (1—3).
RODHE, Tysk llisebok for realskolan (4).
HJORTH, Bihang till Praktisk llirobok (1-3).
HJORTH och HEUMANN, Tyska skrivningar och brev (5).
RODHE, Tyska oversåttningar (I--1V).
KOCH, Tyska anekdoter och småberlittelser (3, 4).
OHQUIST, Deutsche Prosa und Dichtung (5, 6, I, II).
SUDERMANN, Frau, Sorge (II, IV).
ERNST, Asmus Sempers Jugendland (III).
RIEHL, Burg Neideck (IV)?

Engelska: ELP'STRAND, Kortfattad språklara (4—6, I L—IV L).
ELFSTRAND, Språklara (I R—IV R).
ELFSTRAND, Elementarbok (4).
JESPERSEN och RODHE, Llisebok fOr realskolan (5, 6, I, II).
SHAW, Arms and the Man (II R).
AFZELIUS och FUHRKEN, An English Reader (II L, III) R).
SYNGE, Crreat Deeds in English History (III L).
MASSEY, In the struggle of Life (III L).
BOULGER, The Life of Gordon (III L).
LARSSON, English Fiction (IV R).
GARDINER, Historical Biographies (IV L).
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Franska: BODTKER och HOST, Larobok i franska (5, 6, 11, 111).

EDSTROM, Kortfattad fransk språkldra (II—IV).
LABICHE, Le Voyage de Monsieur Perrichon (III).
DAUDET, Le petit chose (IV).
EDSTROM, Lectures Franpaises (IV).

Latin: TORNEBLADH-LINDROTH, (mindre) grammatik (I—IV).
PONTÉN, Latinska forfattare (II—IV).
TØRNEBLADH-MELLÉN, Latinsk elementarbok (I).
LP1OMOND, Viri illustres (II).
CAVALLIN, Latinskt lexikon.
SALENIUS, Latinskt lexikon.

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

Historia: ODHNER-WESTMAN, Faderneslandets historia for realskolan (l—6).
EKMARK, Historisk lasebok (2, 3, 4, 5).
GRIMBERG, Svenska folkets underbara oden (1—3).
HEIDENSTAM, Svenskarna och deras hovdingar (1—2).
ODHNER HILDEBRAND, Sveriges, Norges och Danmarks historia for skolans 

hogre klasser (II—IV).
ODHNERHILDEBRAND, Forntidens och medeltidens svenska historia for 

gymnasiet (I).
BOÉTHIUS, Kulturh. oversikt av forntidens och medeltidens allmanna historia (I).
HOlJER, Sveriges nyaste historia jamte grundlinjer till Sveriges statskunskap (6).
ESTLANDER, Historisk lasebok (2—6).
PALLIN-BOETHIUS, Altman historia (II—IV).
PALLIN-BOÉTHIUS, Allman historia for realskolan (3—6).
HOlJER, Svenskt samhiillsskick (IV).

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

Matematik: BERG, Raknelara (3—5).
ASPERÉN-DAMM, Larobok i rakning (1—2).
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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Naturvetenskap: FORSELL, Inledning till botaniken (3—6).
FORSELL-SKÅRMAN, Lårobok i botanik (I, 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).
IOHANSSON, Larobok i geologi (o).
L. G. ANDERSSON, Låran om djuren (1—6).

Filosofisk propedevtik: SJOBERG & KLINGBERG,Logik (IV).
SJOBERG & KLINGBERG, antropologi (IV).
H. LARSSON, psykologi (III).

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

Larokurser.

REALSKOLAN.
Forstå klassen.

Kristendom 3 t. Forstå trosartikeln och tio Guds bud på grundval av valda 
berftttelser, fbretrådesvis ur gamla testamentet. Valda psalmverser och psalmer 
utantill. (Sundstrom i 1 a och Henriksson i 1 b).

Modersmålet 5 t. Innanlasning. Ovningar att återgiva det låsta. Beråttande 
av sagor. Satslara: den enkla satsen. Formlåra: de viktigaste ordklasserna. Rått- 
skrivningsovningar på lårorummet. (SundstrOm i 1 a och Lowing i 1 b).

Tyska 6 t. Hjorth och Lindhagen: Praktisk larobok: 22 stycken jåmte mot- 
svarande delar i Hjorth, Bihang till Praktisk lårobok. Grammatik: Substantivens 
och adjektivens vanliga bojningssått, råkneord, de viktigaste pronomina, indikativ 
av de temporala hjålpverben samt av de svaga verben i aktiv. Talbvningar och 
andra tillåmpningsovningar. (Lindvall i 1 a och Lbwing i 1 b).

Matematik 4 t.» De fyra råknesåtten i hela tal. Inledning till decimalbråk. 
Metersystemets langdenheter, rymd-, vikt- och tidsenheter. Huvudråkning. Prov- 
rakningar. (Fahlander i 1 a och Henriksson i 1 b).

Naturldra 2 t. Om månniskan. Undersokning av levande våxter med tydliga 
blomdelar. (Fahlander).

Historia 2 t. Odhner-Westmans lårobok intill 1319. Låsning av Nordens guda- 
och hjåltesagor. (Danell i 1 a och Erlandson i 1 b).

Geografi 2 t. Oversikt av vårldsdelarne och våridshaven. Upplysningar om 
jordens form och roreiser. Sveriges, Norges och Danmarks fysiska och politiska 
geografi. (Danell i 1 a och Fahlander i 1 b).



Andra klassen.
Kristendom 3 t. Bibliska berattelser, huvudsakl. N. T., jamte lårdomar ur den 

kristna tros- och sedelåran med anslutning till andra trosartikeln och Herrens bon. 
Bibellasning; psalmer. (Sundstrom i 2 a och Henriksson i 2 b).

Modersmålet 5 t. Innanlasning. Grammatik (kurs enl. Rebbe) och satsanalys. 
Enkla reproduktionsbvningar, i allmanhet muntliga, någon gång skriftliga. Fram- 
sagning av valda poetiska stycken. Återgivande av sagor och berattelser. Rått- 
skrivningsbvningar. (Pahlberg i 2 a och Friborn 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), propositioner. Talovningar 
och andra tillampningsovningar. (Pahlberg i 2 a och Friborn i 2 b).

Historia 3 t. Fåderneslandets historia från och med 1319 till storhetstiden. 
Berattelser ur Greklands och Roms saga och historia. (Sundstrom i 2 a och Er- 
landson i 2 b).

Geografi 2 t. Europas fysiska och politiska geografi fortsatt till Frankrike. 
(Danell i 2 a och Rignell i 2 b).

Matematik 5 t. Larobokens §§ 38—81 samt yt-och rymdberakningar. Huvud- 
råkning. (Ekstrbm i 2 a och WikstrOm i 2 b).

Naturlara 2 t. Kortfattad oversikt av daggdjuren; fåglar påbbrjade. Det all- 
månnaste av laran om de hogre vaxternas yttre organ, inhåmtat fdrnamligast ge
nom undersbkning av levande våxter; vaxters insamling och preparering. Exkur- 
sioner. (Fahlander).

Tredje klassen.
Kristendom 3 t. Bibliska berattelser ur evangelierna repeterade samt apost- 

lagarningarna jamte lårdomar ur den kristna tros- och sedelaran i anslutning till 
tredje trosartikeln samt instiftelseorden till dopet och nattvarden, psalmer. (Sund
strom i 3 a och Friborn i 3 b).

Modersmålet 6 t. Innanlasning ur Lindvalls lasebok III och Fanrik Stål. Fratn- 
silgning av korta diktér. Muntliga reproduktionsovningar. Form-, sats- och inter
punktionslåran, Satsanalys, 22 råttskrivnings- och interpunktionsovningar, 5 uppsatser 
på lårorummet. (Erlandson i 3 a och Fagerlind i 3 b).

Tyska 6 t. Hjorth och Lindhagen, Praktisk larobok avslutad, delvis utantill. 
Rodhes Larobok påborjad. Formlåran utforligare genomgången och repeterad. Be 
hbvliga delar av syntaxen muntligt meddelande. Talovningar. (Erlandson i 3 a 
och Fagerlind i 3 b).

Historia 3 t. Skandinaviens historia 1611—1718. Allmanna historien: forn 
tiden. (Danell i 3 a och Eklund i 3 b).

Geografi 2 t. Europas fysiska och politiska geografi avslutad jåmte en sam 
manfattande oversikt av densamma. (Danell i 3 a och Eklund i 3 b).
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Matematik 5 t. Aritmetik: bråk, sorter, regula de tri och procent- och rånte- 
råkning; huvudrakning; geometriska rakningar och åskådningsovningar. (Henriksson 
i 3 a och Wikstrom i 3 b).

Naturlara 2 t. Zoologi: fåglar, kråldjur, groddjur och tiskar. Botanik: fro- 
våxternas yttre organ, sexualsystemet, undersokning av levande våxter. Exkur- 
sioner (Fahlander).

Fjarde klassen.
Kristendom 2 t. Israels historia, meddelad under låsning av valda delar av 

gamla testamentets skrifter. Belysande underråttelser ur den allm. religionshistorien. 
Oversiktlig framstållning av innehållet i det forstå huvudstysket och de två forstå 
trosartiklarne. Psalmer. (SundstrOm i 4 a och Hågglund i 4 b).

Modersmålet 4 t. Schiick och Lundahls lasebok. Svenska bilder. Forklaring 
och redogorelse av det lasta jåmte nodiga upplysningar ur verslaran. Framsågning 
av inlårda stycken i bunden form. Satsanalys, interpunktions- och råttskrivnings- 
prov. Var tredje vecka en reproduktion eller en uppsats over lattare ilmnen efter 
lararnes anvisning med avseende på behandlingen, varav fyra utforda på lårorum- 
met. (LOwing i 4 a och Eklund i 4 b).

Tyska 4 t. Rodhes tyska lasebok. Reproduktions- och talovningar. Repetition 
av formlåran. Syntax i anslutning till textlåsningen. Var tredje vecka en repro- 
duktionsovning eller skriftlig oversåttning till tyska, varav åtta på larorummet. 
(Lindvall i 4 a och Pahlberg i 4 b).

Engelska 5 t. Elfstrands elementarbok. Det allmånnaste av formlåran. Skriv
ning på larorummet. Talovningar. (Lindvall i 4 a och Pahlberg i 4 b).

Historia 3 t. Fåderneslandets historia 1718—1809. Allmånna historien: medel- 
tiden och tiden 1500—1648. (Danell i 4 a och Eklund i 4 b).

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

Matematik 5 t. Geometri: Prop. 1—34 i Euklides forstå bok jamte några 
enklå problem; tredje boken påborjad. Aritmetik: Foregående klassers aritmetiska 
kurser repeterade och utvidgade; sifferekvationer av forstå graden jåmte lattare 
problem. (Wikstrom i 4 a och Ekstrom i 4 b).

Naturlara 3 t. Botanik: undersokning av levande våxter. Några våxtfamiljer. 
Exkursioner. Zoologi: ryggradslosa djur. (Fahlander). Fysik: kropparnes egen
skaper i olika aggregationstillstånd. Det allmannaste av vårmelåran. Frivilliga 
laborationsdvningar. (Wikstrom i 4 a och Ekstrom i 4 b).

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

och Luthers katekes: tredje artikeln, tredje, fjarde och femte huvudstyckena. Jesu 
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liv och verksamhet huvudsakligen enligt Lucas evangelium. En overblick av nya 
testamentets skrifter. Valda psalmer med anslutning till kyrkoåret. (Sundstrom i 
5 a och Hågglund i 5 b).

Modersmålet 3 t. Formlåran och den allmånna satslåran repeterade. Råttstav- 
nings- och interpunktionsprov samt satsanalys. Låsning av Tegner, Fritiofs saga, 
Schiick-Lundahl Svensk låsebok II. Upplysningar ur verslåran. Dispositionsovningar. 
Framsågning av inlarda stycken i bunden form. Var tredje vecka en uppsats, dar
av sex på lårorummet. (Sundstrom i 5 a och Henriksson i 5 b).

Tyska 4 t. Ohquists lasebok omkring 60 sidor. Det viktigaste av syntaxen. 
Formlaran repeterad. Muntliga och skriftliga ovningar. Var tredje vecka en over- 
såttning eller en reproduktionsovning, varav sex på lårorummet. (Friborn i 5 a och 
Fagerlind i 5 b).

Engelska 5 t. Jespersen-Rodhes lasebok c:a 90 sid. Formlaran och behovliga 
delar av syntaxen i anslutning till texten. Muntliga och skriftligti ovningar. Tal- 
ovningar. (Friborn i 5 a och Fagerlind i 5 b).

Franska (frivilligt) 2 t. Bodtkei' och Host, Larobok i Franska, sid. 1 — 42 
(Pahlberg).

Historia 3 t. Fåderneslandets historia från 1809 till nårvarande tid. Repetition 
av forntidens och medeltidens historia. Allmånna historien: nyare tiden från 1648. 
(Eklund).

Geografi. 2 t. De fråmmande vårldsdelarnas fysiska och politiska geografi av- 
slutad och repeterad. (Eklund). !

Matematik 4 t. Geometri: Euklides I: 33—48 och III: 1—34 samt problem och 
planimetriska rakneuppgifter i samband dårmed. Aritmetik och algebra: bråk, ek- 
vationer av forstå graden med en obekant jåmte problem. Provråkningar. (Nord
strom i 5 a och Henriksson i 5 b).

Naturlctra 5 t. Zoologi: repetition. Botanik: levande våxter examinerade på 
lårorummet. Exkursioner. Viktigare våxtfamiljer. De viktigaste kulturvåxterna. 
Typer for kryptogamerna. (Fahlander). Kemi, geologi: de viktigaste foreteelserna. 
Frivilliga laborationsovningar. Geologisk exkursion. (Ekstrom i 5 a och Romanus 
i 5 b). Fysik: magnetism och elektricitet. (Henriksson i 5 a, Wikstrom i 5 b).

Sjatte klassen.
Kristendom 2 t. Bilder ur kyrkans historia, det viktigaste rorande kyrkans 

utbredning, fbrfattning, kult och låra. Bibellåsning: valda stycken. (Hågglund).

Modersmålet 3 t. Låsning i Lindvalls låsebok for realskolans 6:te kl. och valda 
skrifter av Geijer, Tegnér, Rydberg, Selma Lagerlof. Referat. Deklamation. Fore
drag. Dispositionsovningar. Ovningar i att uppsåtta enklare skrivelser av praktisk 
art. Var tredje vecka en uppsats, dårav fyra på lårorummet. (Lbwing).

Tyska 3 t. Ohquists låsebok. Grammatik. Ovning i låsning av tysk stil ur 
Kolbs Lesebuch. Talovningar och andra tillåmpningsbvningar. Var tredje vecka en 
skriftlig reproduktionsovning eller oversåttning, dårav fyra på lårorummet. (Lbwing).
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Engelska 4 t. Jespersen-Rodhes lasebok avslutad. Oversikt av syntaxen. Tal- 
Ovningar och andra tillampningsovningar. Varannan vecka en skriftlig reproduk- 
tionsbvning eller oversåttning, darav fem på låroummet. (Pahlberg).

Franska (frivilligt). 2 t. Bodtker & Host sid. 32—79. (Lindvall).

Historia 4 t. Huvuddragen av Sveriges statsfbrfattning samt av dess centrala 
och kommunala forvaltning. Fåderneslandets historia: repetition av nyare tiden. 
Allmån historia: repetition av nyare tiden med sårskild vikt lagd på tiden efter 1815. 
(Danell).

Geografi 2 t. Oversikt av den allmånna geografien. De viktigaste kultur- 
låndernas och fbretrådesvis Sveriges geografi. (Danell).

Matematik 5 t. Aritmetik och algebra: ekvationer av forstå graden med en och 
fiera obekanta jåmte talrika problem, mest håmtade från affarslivet. Begreppen ir- 
rationellt tal och kvadratrot. Ovning i enkel bokforing. Geometri: repetition av 
foregående klassers kurser. Likformig avbildning. Ovningssatser. Planimetriska 
och stereometriska beråkningsuppgifter. Uppritning av enkla diagram. (Wikstrom).

Biologi 2 t. Låran om månniskokroppen och i sammanhag dårmed det vik
tigaste av hålsolåran, de rusgivande åmnenas och tobakens natur och verkningar 
samt bakteriernas betydelse och verkningar. Huvuddragen av låran om våxternas 
levnadsforhållanden, livsforeteelser och inre byggnad. (Fahlander).

Fysik 2 t. Statik. Meteorologi. Optik och akustik samt en kort kurs i ast
ronomi. Laborationer. Observationer. (Henriksson).

Kemi 1 t. Några viktiga kapitel ur org. och tillåmpad kemi. Torrdestillation 
och fbrbrånning. (Ekstrom).

GYMNASIUM.
1:sta ringen.

Latinlinjen.
Kristendom 2 t- Gamla tidens och medeltidens kyrkohistoria. Bibellasning: 

Apostlagårningarna. (Sundstrom).
Modersmålet 3 t. Låsning i Steffen, Isl. och fornsv. litteratur med anslutning 

till Steffens litteraturhistoria: forntiden och medeltiden. Låsning av valda skrifter 
av Rydberg, Heidenstam m. fl. Deklamation och foredrag. Dispositionsovningar. 
Var tredje vecka en uppsats, varav fyra på larorummet. (Carlson).

Tyska 2 t. Grammatik §§ 50—81. Ohquists lasebok. Tillampningsovningar. 
Ett tema eller en reproduktionsbvning var tredje vecka, dårav fyra på larorummet. 
(Borgman).

Engelska 2 t. Grammatik §§ 110—139. Jespersen-Rodhe till sid. 160. Till- 
lampningsbvningar. (Borgman).
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Latin 6 t. Låsning i elementarbok (Tornebladh-Mellén). Skrivoningar (mest 
overs. fr. svenska till latin). Formlåran. Det nodvåndigaste av kasuslåran. (Rignell).

Historia 3 t. Kulturhistorisk oversikt av forntidens och inedeltidens svenska 
historia samt kulturhistorisk oversikt av forntidens och medeltidens allmdnna his
toria. (Danel)).

Geografi 2 t. Oversikt av den allmånna geografien; Rysslands, Tyska rikets, 
Stor-brittaniens, Frankrikes och Osterrike—Ungerns geografi. (Danell).

Matematik 5 t. Algebra: repetition och utvidgning av det fbrut genomgångna; 
kvadratrotter. Ekvationer av forstå graden med en och flera obekanta jåmte prob
lem. Geometri: losning av planimetriska och rent geometriska uppgifter. Euklides: 
bockerna 1 och 3, repeterade, 4:de boken 1—9. Var tredje vecka en uppsats, varav 
fyra på larorummet. (Erikson).

Biologi 1 t. Fanerogamernas viktigaste organ med hånsyn till bl. a. viktigare 
våxtfamiljer; de viktigaste svensk.-i våxtsamhållena, två exkursioner. (Romanus).

Fysik 2 t. Statik. Det allmånnaste om solsystemet och himlakropparna i (Iv
rigt; observationer. (Erikson).

Reallinjen.
Kristendom 2 t. Lika med 1 ring L. (Hågglund).
Modersmålet 3 t. Lika med I ring L. (Carlson).
Tyska 2 t. Lika med I ring L. (Pahlberg).
Engelska 3 t. Av syntaxen § 225—266, § 297—310. Jespersen-Rodhe avslutad 

(omkring 65 sid.). Muntliga och skriftliga ovningar. En oversåttning eller rep- 
roduktionsovning var tredje vecka, darav tre på larorummet. (Lindvall).

Historia 3 t. Lika med 1 ring L. (Carlson).
Geografi 2 t. Lika med I ring L. (Wikstrom).
Matematik 7 t. Lika med 1 ring L. Dessutom utforligare teori for takning 

med kvadratrotter. Sambandet mellan rotter och koeff. i en 2 grads ekvl samt los
ning av enkla ekvationssystem av 2 graden med flera obekanta. Proportionslåra 
och likformighetsfallen. (Nordstrom). :

Biologi 1 t. Lika med I ring L. (Romanus).
Fysik 3 t. Mekanikens viktigaste fenomen. Det allmånnaste om solsystemet 

och himlakropparna i Ovrigt. (Liseli).
Kemi 2 t. Metalloiderna till kol. (Ekstrom).

Latinlinjen.
2:a ringen.

Kristendom 2 t. Reformationstidevarvets kyrkohistoria. Norbecks teologi: kap. 
1—5. Bibellåsning: Romarebrevet och Galaterbrevet. (Hågglund).
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Modersmålet 2 t. Låsning av Steffen, Oversikt av Sv. Litt. 1, med anslutning 
till Steffens litteraturhistoria från 1526—1763. Dansk och norsk litteratur. Dek
lamation. Foredrag. Dispositionsovningar. Var tredje vecka en uppsats, varav 
fyra på larorummet. (Erlandson).

Tyska 2 t. Frau Sorge, 140 sid. Var tredje vecka en oversåttning eller en 
reproduktionsovning, dårav fyra på larorummet. Grammatiken avslutad. Oversått- 
ningsovningar till tyska. (Erlandson).

Fngelska 2 t. Syntaxen avslutad. TillampningsOvningar. Jespersen-Rodhe av
slutad. Afzelius-Fuhrkens lasebok, 60 sid. (Borgman).

Franska 4 t. Bodtger & Host del l 70 sidor. (Lowing).

Latin 6 t. Låsning av Viri illustres. Tre utdrag ur Ovidii Fasti. Kasuslåran 
samt något av tempus- och moduslåran. Ett tema var fjarde vecka, dårav 4 på 
larorummet. (Rignell).

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

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

Matematik 4 t. Låran om kvadratrotter avslutad. Ekvationer av andra graden 
med en och flera obekanta jåmte problem. Rotekvationer. Sambandet mellan rot
ter och koefficienter i en andra grad ekvation. Likformighetslåran. Ovningssatser. 
Valda delar av planimetrin med problem. En uppsats var tredje vecka, varav 4 
på larorummet. (Erikson).

Biologi 2 t. Några for biologien viktiga kapitel ur org. kemin. Månniskans 
anatomi och fysiologi. Hålsolåra. Något om mikroorganismerna. JilmfOrande fram- 
stållning av djurens organsystem och embryologi påborjad. (Romanus).

Fysik 1 t. Geostatiken avslutad, dynamik, vårmelåra. (Erikson).

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

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

Tyska 2 t. Lika med II ring L. (Erlandson).
Franska 4 t. Lika med II ring L. (Lowing).
Engelska 3 t. Syntaxen avslutad. Jespersen-Rodhe avslutad. Arms and the 

Man. Muntliga och skriftliga Ovningar. Var tredje vecka ett tema, dårav 3 på 
larorummet. (Lindvall).

Historia 3 t. Lika med II ring L. (Carlson).
Geografi 1 t. Lika med II ring L. (Carlson).
Matematik 6 t. Ekvationer av andra och hogre grad med en och tiera obe

kanta jamte tillåmpningar på planimetrien. Anvåndning av råtvinkliga koordinater 
for studium av enkla funktioner. Likformighetslåran avslutad; sammanfattande kurs 
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i planimetri. Trigonometriska beråkningar rorande plana figurer. Rotter, potenser 
och logaritmer. En uppsats var tredje vecka, varav fem på lårorummet. (EkstrOm).

Biologi 2 t. Manniskans anatomi och fysiologi. Hålsolåra. Något om mik- 
roorganismerna. Jåmforande framstållning 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. Labora- 
tionsbvningar. (Romanus).

3:e ringen.
Latinlinjen.

Kristendom 2 t. Nyare tidens kyrkohistoria. Norbecks teologi: kap. 6—11. 
Profetismen, Oversikt av Jesu liv och verksamhet. Bibellåsning: filipperbrevet och 
brevet till Filemon. (Hagglund).

Modersmålet 3 t. Låsning i Steffen: oversikt av Sv. Litter. II o. III med an
slutning till Steffens litteraturhistoria från 1763—1820. Dansk och norsk litteratur. 
Ovning i muntlig framstållning: referat, foredrag, deklamation. Dispositionsovningar. 
Var fjårde vecka en uppsats, darav tre på lårorummet. (Erlandson).

Tyska 2 t. Asmus Sempers Jugendland. Kursiv låsning. Grammatik: syntaxen 
repeterad. Skriftliga Ovningar. Talovningar. En uppsats eller OversåttningsOvning 
var fjårde vecka, dårav 4 på lårorummet. (Lindvall).

Engelska 2 t. The Life of Gordon, Great Deeds, In the Struggle of Life. Kur
siv låsning. Skriftliga ovningar. Talovningar. (Borgman).

Franska 4 t. Formlaran fullståndigt genomgången. Bodtger & Host avslutad. 
Le Voyage de monsieur Perrichon. Oversåttningsovningar. (Borgman).

Latin 6 t. Livius (efter Pontén: 50 sid.) delvis kursivt. 5 utdrag ur Ovidii 
Fasti. Syntaxen repeterad. 18 skrivningar, dårav 7 på lårorummet. (Rignell).

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

Historia 3 t. Nya tidens historia från 1715 till 1848. Nordens historia från 
1718 till 1844. (Carlson).

Matematik 4 t. Ekvationssystem av hogre gradtal. Potenser och logaritmer. 
Planimetri. Trigonometri. Kurvkonstruktioner. Var tredje vecka en uppsats, var
av fyra på lårorummet. (Liseli).

Fysik 2 t. Grunddragen av meteorologien. Magnetismen. Elektricitetslåran. 
Akustiken påborjad. (Erikson).

Filosofisk propedevtik 1 t. Psykologi. (Erlandson).
Biologi 2 t. Jåmforande framstållning av djurens organografi och embryologi. 

De kryptogama vaxterna. (Romanus.)
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Reallinjen.
Kristendom 2 t. Lika med III ring L. Hågglund).

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

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

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

Engelska 2 t. Afzelius-Fuhrkens låsebok. Var fjårde vecka ett tema, dårav 
fyra på lårorummet. Muntliga och skriftliga ovningar. (Borgman).

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, var- 
av 4 på lårorummet. (Nordstrom).

Fysik 4 t. Magnetismen; elektricitetslåra; akustik; optiken påborjad. En gång 
varje månad fysikalisk uppsats, dårav 3 på lårorummet. Friv. laborationsovningar. 
(Liseli).

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 fortit genomgångna. (Hågglund).

Modersmålet 3 t. Låsning i Steffen: Oversikt av Sv. Litt. III, IV, V med an
slutning till Steffens litteraturhistoria samt valda stycken av Atterbom, Geijer, Teg
ner, Almqvist, Rydberg, Strindberg m. fl. Ovning i muntlig framstallning: referat, 
deklamation, foredrag. Dispositionsovningar. Var fjårde vecka en utforligare upp
sats, dårav tre på lårorummet. (Carlson).

Tyska 2 t. Frau Sorge avslutad, Burg Neideck. Kursiv låsning. En uppsats 
eller ett tema var fjårde vecka, dårav 3 på lårorummet. (Borgman).

Engelska 2 t. Historical Biographies. Kursivlåsning. Muntliga och skriftliga 
ovningar. (Borgman).

Franska 4 t. Explikation: Edstrom, Lectures franpaises. Daudet, Le petit 
chose. Grammatiken repeterad. Kursiv låsning. (Friborn).

Latin 6 t. Pontén (Prosa): sid. 33—90, delvis kursiv; valda sånger av Horatius, 
efter Pontén. Kursiv låsning av Justinus. Ett tema varannan vecka, dårav 6 på 
lårorummet. (Lindblom).
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Grekiska 1 t. Xenophons Anabasis (Dalsjo) 11 boken: Platons dialog Kriton; 
Homers Odyssé, VI. boken. Grammatik: Formlåran repeterad; det viktigaste av syn- 
taxen. (Lindblom).

Historia 3 t. Nya tidens allmånna historia från 1815. Nordens historia från 
1844. AUmån repetition. Det viktigaste av Sveriges m. II. lånders statskunskap. 
(Carlson).

Matematik 5 t. Serier och rånterakning. Stereometri. Maxima och minima. 
Problemlosning och repetition. Var tredje vecka en matematisk uppsats, dårav tre 
på larorummet. (Nordstrom).

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

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

Biologi 1 t. Kryptogamlåran avslutad. Våxtfysiologi och våxtanatomi. Sam- 
manfattande repetition. (Romanus).

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

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

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

Engelska 4 t. Larsson, English Fiction. Extemporering. Grammatik, tillåmp- 
ningsovningar. Var fjårde vecka ett tema, dårav tre på larorummet.; Muntliga 
Ovningar. (Fagerlind).

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

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

Matematik 6 t. Anal, geometri: om ellipsen, hyperbeln och parabeln. Funk
tionslåra och kurvkonstruktioner. Geometrisk problemlosning. Bevis från n till 
n -|- 1. Diofantiska ekvationer. Repetition. Nio uppsatser, fem i hemmét, fyra på 
larorummet. (Erikson).

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

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

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

Filosofisk propedevtik l t. Lika med IV ring L. (Erlandson).
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Amnen for svenska uppsatser 1917 — 1918.
4 klass. En rast i skolan. Gånge Rolf. Vilhelm Tell. Beduinerna. Lappland. 

Bengt lagman och Sigrid den fagra. (R). Jungfrun av Orléans. Bjornen. Kyrk- 
klockorna. (R). Hunden som middagsgåst. (Overs.). Ekorren. Nilen.

Dagspenningen. (R). Den overlistade inspektoren. (R). Eremiten och bjornen. 
(R). Ett kungligt skåmt. (R). Ett snobollskrig. Mina julferier. Renen. Storsjon. 
Ostersund. Ett besok vid karusellen. En kapp berattar sina oden. Vår trådgård. 
Ett biografbesok. Nar vi plockade upp potatis. Huru jag tillbringar mina sondagar.

5 klass. Potatisen, dess odling och anvåndning. Barnens dag i Ostersund 1917. 
Soderhavets oar. Lovdagarne den 17—19 Sept. 1917. Mina erfarenheter av dyr
tiden. En arbetsdag i skogen. En kemi- (fysik-) lektion. Våra skogsbår. Planer 
for julferierna. Håsten i manniskans tjånst. Julgrisens historia. En jaktfård i polar- 
trakterna. Kulturvaxter i sodra Nordamerika. Rovdjur i Sverige. En krigsfånge 
berattar. Lapplands natur och folk. En sommardag. En utflykt. Fritiofs saga. 
Några dagar med en undervattensbåt. Jordens langsta flod. Greklands frihetsstrid. 
En idrottsthvling. En arbetsdag under terminen. Redogbr for en berattelse du låst! 
Ostersund. Utsikten från Ostberget. Vad skall du bli? Skidor och skidåkning. 
Senaste marknaden i Ostersund. Nordamerikanska inbordeskriget. Syrgasens fram- 
stallning och egenskaper. Påskferierna. Ett biografbesok.

6 klass. En vandrig genom vår stad. Dyrtiden. Beskrivning av en tavla. 
Mina fremtidsplaner efter avlagd realskoleexamen. Den sport, som roar mig mest. 
Sveriges geografiska låge och dess betydelse. Varfor låra vi oss frammande lev
ande språk? 1 noden provas vannen. Rung Ring (Referat). Beskrivning av en 
verkstad eller en fabrik. Julen. Lapparna. Storsjon. Ogat. Australkontinenten. 
Luther i Erfurts kloster. Luther infor riksdagen i Worms. Lantlivets fordelar. 
Beskriv en gård på landet! Nyttan av att hava ett gott hem. Huru man odlar 
potatis. Bockerna på min bokhylla. Jamtli. Referat av någon låst berattelse. 
En marknad i Ostersund. Johan Olof Wallin. Representationsreformen av år 1866. 
Referat av mitt under terminen hållna foredrag.

I ring. De stora kristna hogtiderna och varfor de firas. Redogor for en svensk 
hogmåssogudstjånst! Beskrivning av en kyrka i Jamtland. Trymskvådet. Run- 
stenarna. Aten på Perikles tid. Legenden om Veronikas svetteduk. Fenicierna. Redo
gor for innehållet i en romans ur Frithiofs saga! Våra fbrnåmsta trådslag och 
deres anvåndning. Vittring. En skogsvandring i September. _ Något om bad och 
deras nytta. Flygkonsten och dess betydelse. Barnens dag i Ostersund 1917. Om 
vulkaner och jordbåvningar. En sondagsmorgon på landet. Min bokhylla.

Muhammedanismen. Medeltidens stader. Englands kolonier. Snoilskys dikt 
"Kristina”. Voluspa. En vikingafård till England på 800-talet. Viktor Rydbergs 
dikt "Dexippos”. Hangevåxterna. Ett sågverk. Beskriv en industriel! anlåggning! 
Englands nåringar. Om solen. Redogor fOr någon av Selma Lagerlofs Kristus- 
legender! Vad nytta ha vi av isen? Hur man fotograferar. Boyscoutliv. Ett åsk- 
vader. En eldsvåda. Hur jag tanker mig min fremtid. En diskussion i skolan. 
Ångermanland. Kristendomens inforande i Sverige. En resa mellan Ostergotland 
och Uppland i borjan av medeltiden. Hur tånker du dig livet i en skyttegrav?

II ring. Kryptokalvinismen. Det schmalkaldiska kriget. Den lutherska kyrkans 
b'ekånnelseskrifter. Religionsstriderna i Frankrike under 1500-talet. Stårkelse. Man
niskans hud. Lysgasen, dess framstållning och anvåndning. Något om medeltidens 



18

drama. En resa forr i tiden och en resa i våra dagar. Fredens velsignelse. Det 
nya och fangslande hos skalden och månniskan Lars Wivallius. Lasse Lucidor. 
En dag ombord på en modern orlogsman. Hansan och Sverige. Mina fordringar 
på ett gott foredrag. Karl XII:s-gestalten efter Heidenstams Karolinerna. Jeppe på 
Bjerget. Striden mellan Sigismund och hertig Karl. Upplysningstidens grundidéer. 
Jåmtlands jordbruk. Ett besok i ett fånglåger. Om koksalt. Forutsåttningarna for 
uppkomsten av stormaktstidens litteratur. Dexippos. Flodernas kulturella betydelse. 
Vår tids åtgårder for att fråmja folkbildningen. Sveriges naturtillgångar.

III ring. Fredmans epistlar. Vattnet i manniskans tjånst. Frankrike under 
l’ancien regime. Sveriges politiska forhållande till Frankrike under frihetstiden. 
Fantasilivet. Ålandsfrågans betydelse for Sverige. Forromantiska foreteelser i 
svensk vitterhet. Ryggradsdjurens geologiska historia. Maktfordelningen mellan 
konung, råd. och stånder enligt frihetstidens statsforfattning. Lycksalighetens o. 
Bonaparte som forstekonsul. Om rontgenstrålar. Huvudfigurerna i Ibsens ”Kongs- 
emnerne”. Vår tids åtgårder for att fråmja folkbildningen. Grundtankarna i den 
kristna forsoningslaran.

IV ring. Luther och hans verk. Om avlaten. Den katolska motreformationen. 
1800-talets aldre svenska romanforfattare. Napoleon III. Japans utveckling till 
modern stormakt. Belgien i nya tidens historia. Johannesevangeliet.' Tegners 
”Svea”. En svensk industri. Generationsvåxlingen hos ormbunkar och mossor. 
Angbildning och kondensation. Ogat ur fysisk synpunkt. Olika sått att framkalla 
varme. Reduktionerna i Sverige under nya tiden. Axel Oxenstierna. Henrik Ibsen. 
Den kristna missionen. Foljderna av de Napoleonska krigen. Viktor Emanuel, 
Cavour och Garibaldi. Almqvist som folklivsskildrare. Det politiska partivasendets 
fordelar och avigsidor. Vattnets kretslopp. Våra viktigaste iltliga svampar och 
deras betydelse. De fornåmsta olikheterna mellan lutersk och katolsk låra. Natur
alismen i svensk litteratur. Skalden K. V. A. Strandberg. Snoilskys liv och dikt- 
ning. Karl XII. Det gustavianska envåldet. Revolutionerna i Frankrike, under nya 
tiden och deras foljder. Svenska kyrkan under 1500-talet. Till vilka nåringar år 
vårt land av naturen hanvisat? Om språngåmnen. Rotens betydelse for våxten. 
Lysgas. Tegners fosterlåndska diktning.

Laborationsovningar.
De frivilliga laborationsovningarna i fysik for 4 kl. hava omfattat: måtningar, 

beståmningar av kroppars spec. vikt, provning av håvstångslagen, vågen, tyngd- 
punktsbeståmningar, hojdbeståmning med barometer, termometern, våderleksiakt- 
tagelser, beståmning åv smiiltpunkt for stearin och kokpunkt for sprit m. m.

De frivilliga laborationsovniggarna i fysik for 6 kl. hava omfattat: ljusets reilektion 
vid plana speglar, brytningslagen, ljusets gång genom ett prisma och genom en 
konvex lins, kratters sammansattning, fallrorelse och pendeln.

Vid de frivilliga laborationsovningarna i fysik for R II ha foljande forsok utforts: 
provning av lagen om kraftparallellogrammen, bestammande av tjockleken hos ett 
stanniolblad, undersokning av termometrars fixpunkter, beståmning av utvidgningsko- 
efficienter, småltpunkter, stelningspunkter och kokpunkter, forsok over ångors maxi- 
mumtryek, beståmning av specifikt vårme, isens småltvårme och vattnets ångbild- 
ningsvarme enligt blandningsmetoden.

Vid de frivilliga laborationsovningarna i fysik t’Or R III ha foljande fOrsOk ut
forts: beståmning av vårmeekvivalenten, forfardigande av inklinationsnålar och be- 
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ståmning av inklinationen, galvanoplastiska forsok, prøvning av amperemeter medelst 
vattenvoltameter, motståndsbeståmningar medelst Wheatstones brygga, provning av 
Joules lag, bestamning av elektromotoriska krafter enligt flere metoder, undersok
ning av galvanometer, forsok med Kundts ror.

De frivilliga laborationsovningarna 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 oeh undersokning av våte, framstållning av oxider, syror, baser och 
salter enligt olika metoder, enklare analytiska forsok, åven kvantitativa (t. ex. be- 
ståmning av kristallvattenhalten i kopparvitriol), beståmning av vanliga mineral och 
bergarter.

Laborationsovningarna i kemi for R II ha omfattat dels organisk kemi: fdrsok 
med grundåmnet kois olika modifikationer, blåsrorsforsok, lysgasberedning, fdrsok 
med cellulosa, styrkelse, dextrin, olika sockerarter, fettamnen, tvål- och stearinfram- 
stållning, åggviteåmnens reaktioner, forsok over de viktigaste enzymernas verkan, 
koldioxid och utandningsluft; dels org. kemi: en kort sammanfattande kurs i beståm- 
ning av de vanligare negativa jonerna, allmånna forsok, som belysa elektrolytiska 
dissociationsteorien, samt syntetiska och analytiska forsok for att karaktårisera de 
genomgångna latta metallerna och deras viktigaste foreningar.

Laborationsovningarna i kemi for R. III ha omfattat typiska reaktioner for de 
genomgångna grundåmnena, enklare synteser av typisk art, några kvantitativa for- 
sok samt såsom avslutning en kort sammanfattande kurs i kvalitativ analys.

9 . Valskrivning.
Undervisningstid i klassen 1 a 2 timmar och i 1 b 2 immar, 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 
lårjungarne i denna klass skrivit rundskrift.

10. Teckning.
Uppgift å ovningstider och antalet ovningstimmar for sårskilda avdelnigar.

1 2 3 5 6 8

Linje, klass och 
avdelningar

Dag och timme Summa 
timmarMandag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lordag

Realskolan.
1 a ................... — 12-12.45 — — — — 1
1 b ................... — — — — — 1.50—2.35 1
2 a ................... — — — — — 8.55 — 9.40 1
2 b ................... — — 8—8.45 — — — 1
3 a ................... — — — 1.50—2.35 8-8.45 — 2
3 b ................... — 1.50—2.35 1.50 2.35 — — — 2
4 a ................... 12 - 12.45 — — 1Z — i 2.45 — — 2
4 b ................... — b.55 — 9.40 — — 1.50—2.35 — 2
5 a ................... — 12.55 — 1.40 — 8 — 8.45 — — 2
5 b .................. — — — — 12 —12.45 12.55—1.40 2
6 ....................... — — 12.55—1.40 12.55 -1.40 — — 2
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Genomgångna kurser och anvanda undervisningsmodel 
inom de olika avdelningama.

1 9 3 4 5 1 6 7 8

Gymnasium.
I ring latin ... 12.55—1.40 12.55—1.40 — 2
I » real ... — 8 — 8.45 — 12.55 — 1.40 — 2

II » latini
II » realf’" — — — 9.50 —10.35 9.50 - 10.35 <■>

III » latini
III » reall”’ — — 12-12.45 8.55 — 9.40 — — o

IV » latini
IV » realj’" 9.50 — 10.35 — — — : • — 8 — 8.45 9

Frihandsteckning:
Kiass 1. Teckning efter frukter och enkla blad fortecknade å krittavlan. Teckning 

efter enkla husgerådssaker. Enkel fårglåggning. Hemuppgifter. Minnes- 
teckning.

„ 2. Teckning efter våxtblad och enkla foremål. Enkel fårglåggning. Pensel-
teckning. Hemuppgifter. Minnesteckning.

„ 3. Teckning av fåremål, våxtblad, blommor och delar av djur. Enkel skugg-
och fårgbehandling, Penselteckning. Hemuppgifter. Minnesteckning.

„ 4. Fortsåttning av foregående. Teckning av uppstoppade fåglar. Inledande
ovningar till perspektivlåran. Hemuppgifter. Minnesteckning.

„ 5. Perspektivisk teckning och skuggning. Låttare stiliseringsovningar. Hem
uppgifter. Minnesteckning.

„ 6. och ring I. b'ortsåttning av foregående. Teckning i det fria. Fårglågg
ning. Minnesteckning.

Ring II Fortsåttning av foregående. Pennteckning. Lavering. Skissritning. Min
nesteckning.

„ III o. IV. Skissritning. Studier vid och teckning av foremål från fornmin- 
nesfåreningens museum. Teckning med kol. Pastell o. akvaréllmålning. 
Figurteckning.

Linjarritning efter P. Henriques larobok.
Kiass 4. Geometriska konstruktionsovningar.

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

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

Ring I Projektioner av solida kroppar, deras skårningar och utbredningar till och 
med pi. XII.

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

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

pektiv.
Under de frivilliga teckningslektionerna hava lårjungarna dels fortsatt med de 

under de obligatoriska teckningslektionerna påborjade arbeten, dels utfort andra så
som kartritning, silhuettklippning o. dyl.
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11« Sång och instrumentalmusik.
a) Sangens och musikens teori (5 timmar i veckan).

Sångavdelningarna hava varit tre. De hava haft ovningar foljande dagar, nam- 
ligen sångklassen I onsdagar 5—6 e. m., II tisdagar 5—6 e. m., III tisdagar 5—6 
och fredagar 5—6 e. m. Oberoende av indelningen i sångklasser hava larjungarna 
i de två lågsta klasserna gemensamt Ovats i koralsång måndagar 5 — 6 e. m.

Inom de sårskilda sångavdelningarna hava kurser och ovningar varit foljande, 
nåmligen: inom I och II skolor, tontråffning, unison- och koralsång samt musikens 
teori; III repetion av musikens teori en och tvåståmmiga sånger samt kvartettsång 
tillsammans med basar och tenorer ur II—III-ringarne och hava ovningarna varit 
på fredagar 5—6 e. m. varvid huvudsakligen Svenska skolkvartetten samt sånger 
av Korling begagnats.

b) Instrumentalmusik (10 timmar i veckan).
Ovningstider måndagar 4—5 och 6—7 e. m., tisdagar 4—5 e. m., onsdagar 4—5 

e. m., torsdagar 6—7 e. m., fredagar 4—5 e. m. och lordagar 4—7 e. m. Under
visningsmateriel: L. Hermes och H. von Bocklets pianoskolor. Skolor for violin av 
Louis Schubert, Carl Hennings samt Hugo Hartmann och progressiva etyder av 
H. E. Kayser. Orgelskolor av Assar och Otto Ohlson samt av Lindstrom. For 
violin och piano har uppforts solovariationer av Danklar samt trio av Gurlitt for 
piano, violin, cello samt kvartett av Gebauer for piano, violin, altviol och cello.

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

1) . Gymnastik och fåktning.
Larjungarna hava under året varit indelade i fyra gymnastikavdelningar och 

två faktavdelningar. Fordelningen på gymnastikavdelningarna har varit beroende 
av indelningen i låsklasser. Klasserna 1—6 hava fordelats på de tre lagsta och 
ringarne på den hogsta avdelningon. Grunden for larjungarnes indelning på de 
enligt ovan namnda fordelning sammansatta gymnastikavdelningarna hava varit ålder, 
kroppsutveckling, hålsotillstånd, anlag och fårdighet.

Ovningarna borjade hostterminen den 25 augusti och slutade den 17 december;, 
vårterminen borjade de den 14 januari och komma att fortgå till och med den 3 juni.

Ovningarna hava vardera terminen varit instållda ett par dagar på grund av 
rengoring av lokalen.

For de kroppsligt svaga larjungarna hava ovningarna varit så anordnade, att 
dessa lårjungar erhållit lindrigare roreiser ån de ovriga inom gymnastikavdelningen,. 
roreiser låmpade efter vårs och ens åkomma och hålsotillstånd. I regel har en 
dagovning for dessa svaga innehållit rOrelser av alla slag utom vid sjukdom i cir- 
kulationsorganen, då rOrelsevarv, uppjagande hjårtverksamhet, uteslutits.

Med undantag av tiden från den 12 april till vårterminens slut får IV ringen 
har åt pedagogisk gymnastik under året ågnats i medeltal 21/2 timme i veckan for 
varje larjunge.

Under tiden 15 november—17 december voro gymnastikovningarna instållda på 
grund darav, att gymnastiksalen for besparing av bransle ej var uppvarmd, oclr 
under denna tid hade lårjungarne ovning ute i det fria.

Åt fåktning har ågnats 2 timmar i veckan for varje avdelning.
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Tiderna fOr gymnastik och faktovningarna hava under båda terminerna varit 
sålunda fordelade:

Gymnastik:
I avd. tre dagar i veckan kl.

II » fyra » i » »
III » tre » i » »
IV » två » i » »

1.50—2.35 e. m. och en dag i veckan 9.50—10.35 f. m.
9.50—10.35 f. ni.
2.45—3.80 e. m. och en dag i veckan 9.50—10.35 f. ni.
1.50 — 2.35 » » två dagar i veckan 2.45—3.30 e. m.

Faktning:
I avd. mandag 1.50—2.35 e. ni. och tisdag 5—5.45 e. m.

II » » 2.45 - 3.30 » » » 5.45—6.30 »
Under båda terminerna har uteslutande ovats florettfåktning.
Bitrådande gymnastiklårare har icke varit anstålld vid låroverket.

2) Lek och idrott.
Lekar hava forsiggått dels i gymnastiksalen, dels huvudsakligen i det fria, då 

vaderleken varit tjånlig med i medeltal, for lårjunge raknat, timme i veckan.

3) Skjututbildning. Ovningarne borjade den 24 augusti och slutade den 10 sep
tember. Varje avdelning hade 60 Ovningstimmar. De foreskrivna ovningarna med- 
hunnos. Ovningarne leddes av S. von Schoting, lojtnant i I. 23, och till underbe
tal voro kommenderade en underofficer och två furirer. Inspektion forråttades den 
5 september av Major A. Hammargren.

Undervisningen i lasamnen och teckning forsiggick 8—9.40 f. m. under denna tid.

14. For de frivilliga sjalvstudierna under sommarferierna kan intet bestamt 
meddelas.

15. Under månaderna februari—maj har konfirmationsundervisning meddelats 
två gånger i veckan med 1 timme varje gång av Rektor C. A. Hågglund åt 42 av 
låroverkets lårjungar.

De dagar i veckan, då konfirmationsundervisning meddelats, hava konfirman- 
derna varit befriade från gymnastikovningarna och laborationsOvningarna.

B. Larare.
16. Lårarnes tjansteåligganden under hostterminen.

Rektor Teol. D:r C. A. HÅGGLUND, krist. 8 t. (I R—IV), 2 t. 6, 2 t. (5 b), 
2 t. (4 b) .................................................................................................................. S:a 14 t. i veckan.
Fdrrattat morgenbon alla dagar.

Lektor Fil. D:r E. LISELL, mat. 4 t. (III L), fys. 15 t. (I R—IV R).............. »19 »
De matem. skripta i III L, de fysik, i III R och IV R.
Klassfdreståndare i III R.

Lektor Fil. D:r A. ROMANUS, biol. 9 t. (I-V), kemi 7 t. (II—IV), 4 t. (5 b) » 20 
Granskat lårjungarnes herbarier å gymnasiet. 
Klassfdreståndare i IV R.

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



23

Lektor Fil. D:r C. A. ERIKSON, mat. 6 t. (IV R), 4 t. (II L), 5 t. (I L), 
fys. 7 t. (I L—IV L) ............................... .,............................................................ S:a 22 t. i veckan.
De mat. skripta i IV R, II L. och I L; klassforeståndare i I L.

v. Lektor Adjunkten Fil. Kand. A. BORGMAN, tyska 2 t. (IV). 2 t. (I L), 
engelska 8 t. (I L - IV L), 2 t. (III R); franska 4 t. (III) ....................... » 18 »
De tyska skripta i IV och I L, de engelska i III R; klassfOrest. i II L.

V. Lektor Fil. Mag. P. A. CARLSON, mod. 6 t. (I), 3 t. (IV), hist. 12 t.
(I R-IV), geogr. 1 t. (II) ............................................ ........................................... » 22
De svenska skripta i I och IV; klassforeståndare i R I.

Adjunkt Fil. Kand. A. NORDSTROM, mat. 6 t. (III R), 7 t. (I R), 5 t. (IV L), 
4 t. (5 a) ...................................................................................................................... » 22 »
De mat. skripta i IV L, III R och I R.

Adjunkt Fil. Kand. H. FAHLANDER, mat. 4 t. (1 a), biol. 20 t. (1—6), 
g^ogr. 2 t. (1 b)......................................................................................................... » 26 »
Granskat larjungarnes herbarier i realskolan ; klassforeståndare i 1 a.

Adjunkt Fil. Lic. J. A. EKLUND, mod. 4 t. (4 b), hist, och geogr. 20 t. (3 b, 
4 b och 5) ............ . ........................ . ......................................................................... » 24 »
De svenska skripta i 4 b; klassforeståndare i 5 b.

Adjunkt Fil. Lic. F. RIGNELL, latin. 18 t. (I—III), geogr. 2 t. (2 b) ............... »20 »
De latinska skripta i II och III; klassforeståndare i III L.

Adjunkt Fil. och Teol. Kand. J. A. SUNDSTRØM, krist. 2 t. (I L), 13 t. (1 a 
och 5 a), mod. 5 t. (1 a), 3' t. (5 a), hist. 3 t. (2 a) .................................... » 26 »
De svenska skripta i 5 a och 1 a; klassforeståndare i 5 a.

Adjunkt Fil. Kand. J. DANELL, hist, och geogr. 25 t. (1 a, 3 a, 4 a, 6 och 
I L), geogr. 2 t. (2 a)............................................................................................. » 27 »
Klassforeståndare i 6.

Adjunkt Fil. Mag. C. A. EKSTROM, mat. 6 t. (II R), 5 t. (4 b), 5 t. (2 a), 
fys. 4 t. (4 b), kemi 4 t. (5 a), 1 t. (6), 2 t. (I)............................................... »27 »
De matem. skripta i II R; klassforeståndare i 4 b.

Adjunkt Fil. Mag. K. A. FAGERLIND, mod. och tyska 12 t. (3 b), tyska och 
eng. 9 t. (5 b), eng. 4 t. (IV R)................................................................ ........ » 25 »
De svenska skripta i 3 b, de tyska i 5 b, de eng. i IV R; klassfOrest. i 3 b.

Adjunkt Fil. Kand. I. O. LOWING, mod. och tyska 11 t. (1 b), 6 t. (6), mod. 
4 t. (4 a), franska 4 t. (II).................................................................... . .............. » 25 »
De svenska skripta i 4 a och 6; de tyska i 6; klassforeståndare i 1 b.

v. Adjunkt Fil. Mag. H. FRIBORN pr., mod. och tyska 11 t. (2 b), tyska och 
eng. 9 t. (5 a), franska 4 t. (IV), krist. 3 t. (3 b) klassforeståndare i 2 b. > 27 »

v. Adjunkt Fil. Mag. S. ERLANDSON, mod. och tyska 12 t. (3 a), 4 t. (II),
mod. 3 t. (III), filosofi 2 t. (III-IV), hist. 2 t. (1 b), 3 t. (2 b)... ................... » 26
De svenska skripta i 3 a, II och III, de tyska i II; klassfOrest. i II R.

Extralårare Fil. Kand. O. LINDVALL pr., tyska 6 t. (1 a), 4 t. (4 a), 2 t. (III), 
eng. 5 t. (4 a), 6 t. (I R—II R), franska 2 t. (6) .................................... » 25 »
De tyska skripta i 4 a och III, de eng. i I R och II R: klassfOrest. i 4 a.

Extralarare Fil. Kand. S. PAHLBERG pr., mod. och tyska 11 t. (2 a), tyska 
och eng. 9 t. (4 b), tyska 2 t. (I R), eng. 4 t. (6), franska 2 t. (5)....... » 28 »
De svenska skripta i 2 a, de tyska i 4 b och I R, de eng. i 6; klass
foreståndare i 2 a.

Extralarare Fil. Mag. C. A. WIKSTROM pr., mat. 20 t. (6, 4 a, 3 b och 2 b), 
geogr. 2 t. (I R), fysik 4 t. (4 a), 1 t. (5 b).................................................... » 27 »
De matematiska skripta i 6.
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Extralårare Fil. Mag. O. A. HENRIKSSON pr., mat. 13 t. (5 b, 3 a och 1 b),
fysik 3 t. (6), 1 t. (5 a), krist. 3 t. (2 b) 3 t. (1 b), mod. 3 t. (5 b)............... S:m 26 t. i veckan. 
De svenska skripta i 5 b; klassfOreståndare i'3 a.

Musiklarare DirektOr C. A. HYLTEN, musikens teori sång 5 t., instrumental
musik 10 t, ................................................................................................................. » 15 »

Gymnastiklarare Kapten H. CRONSTEDT, gymnastik 16 t., vapenovn. 4 t. » 20 : »

Teckningslarare D. CEDERBERG, teckning 28 t, valskrivning 4 t................. »32 »

Bitradande teckningslararinnan H. OLSSON, valskrivning ................................ »6 »

17. Tjånstledighet har under lasåret åtnjutits
av Lektor E. Miinchmeyer hela lasåret på grund av sjukdom;
av Adjunkt E. Neuman hela hostterminen for vetenskapligt arbéte;
av Adjunkt N. I. Hagstrom från 1 maj till terminens slut for tjånstgdring i 

Stockholm.
18. Adjunkt A. Borgman har hela låsåret vikarierat for tjånstledige Lektor 

E. Miinchmeyer;
Fil. Mag. H. Friborn har hela låsåret uppehållit Adjunkt A. Borgmans adjunkts- 

befattning;
Fil. Mag. S. Erlandson har hela hostterminen vikarierat for tjånstledige Adjunkt 

Neuman och hela vårterminen varit vik. adjunkt.
Som extralårare hava hela låsåret tjånstgjort:
Fil. Mag. C. A. Wikstrom, Fil. Mag. O. A. Henriksson, Fil. Kand. O. Lindvall 

och Fil. Kand. S. Pahlberg.

19. Inom den ordinarie lårarepersonalen hava foljande foråndringar intrådt 
under tiden 1 maj 1917—30 april 1918:

Adjunkt E. Neuman erholl på egen begaran avsked från sin adjunktsbefattning 
den 10 januari;

Adjunkt J. A. Sundstrøm, som varit ordinarie adjunkt vid låroverket från 1 
januari 1910, erholl från 1 april transport såsom adjunkt vid Ystads hOgre allm. 
låroverk, men kommer att från 1 april till vårterminens slut uppehålla en ledig 
adjunktur.

Till adjunkt i modersmålet, tyska och engelska från 1 maj utnåmndes den 30 
april Fil. Kand. N. I. Hagstrom.

Dessutom meddelas att till rektor vid låroverket från 1 juli 1918 har forord- 
nats Lektorn vid Hårnbsands hogre allm. låroverk Teol. Lic. R. Arbman i stållet 
for C. A. Hågglund, som från 1 januari 1888 varit laroverkets rektor och på grund 
av uppnådd pensionsålder kommer att avgå den 1 juli.

20. Den 1 maj 1918 var en lektorsbefattning i modersmålet och historia ledig, 
enår Lektor P. G. Berggren tjånstgor såsom t. f. rektor vid Strdmstads samskola, 
och en adjunktur i kristendom och modersmålet på grund av Adjunkt J. A. Sund
strøms transport till Ystads hogre allm. låroverk.
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C. Larjungarne.

Lårjungarnes antal.

a) Hostterminen 1917. b) Vårterminen 1918.

- -- Gym nasium r—; — o 2 Gymnasium O .
® 5

och avdel- Real- Latinlinjen i ti Klasser, ring ar 
och avdel- Real Latin linjen q S bl s a

— uta n med — ■ _ r . _
ningar linjon ,’D — ningar linjen æ.v=tf grek iska tf grekiska

1 a ....................... 31 31 1 a ........................30 30
1 b ...................... 29 _ _ 29 _ Ib ...................29 _ _ _ _ 29 __
2 a ....................... 35 _ _ _ 35 _ 2 a .......................35 _ _ _ 35 __
2 b ....................... 35' _ _ _ 35 _ 2 b .......................34 . _ 34 __
3 a ....................... 29 _ _ 29 _ 3 a .......................29 _ _ _ 29 _ -
3 b ...................... 28 _ 28 _ 3 b .......................29 _ _ _ 29 __
4 a ....................... 31 _ 31 _ 30 . ... _ _ 30 __
4 b ....................... 22 _ _ ... 28 _ _ 4 b .......................28 _ _ _ 28 __
5 a ....................... 25 _ _ _ . 25 _ 5 a .......................27 _ _ _ _ 27
5 b ....................... 27 _ _ __ 27 _ 5 b ......................28 _ _ _ 28 __
6 ........................... 14 _ _ 14 6 ...........................15 _ _ _ 15 __

I ring............... 19 17 36 — 1 ring............... 18 18 — 36 —
TI » ............... _ 16 — _ 23 _ TI » ..............._ 16 8 _ 24 __

III » ............... _ 10 i) 2 1 7 _ III » ..............._ 10 3 2 15 __
IV » ............... - 6 6 4 16 — IV » ...............— 6 (i 4 16 —

Summa 312 51 35 6 404 — Summa 314 50 35 6 405 —

h från kl. 2, 2) från kl. 3, 3) från kl. 5, “) från Ring I, från Ring II.

23. Redogorelse for dem, som blivit inskrivna vid låroverket kalenderåret 1917.

Från folkskola 54 och från undervisning i hemmet 2, 
4,

Klass 1, Summa 56
» undervisning i hemmet „ 2, n 4
M i 8, från allmånnt lårov. I1), „ 3, n 9
H i » 2, „ samskola l2),

l8), „ „ l3),
„ 4, n 3

n allmånt låroverk „ 5, n 2
» W n l8), „ 6, M 1

n » 44)> Ring I, 2 4
» n n l5), från privat lårov. 1°), „ n, 2 2

Summa 81
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27. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik och fiiktning, milit&rovningar 
undervisade lari ungar liosterminen 1917.

Avdelningar 
och linjer

Nårvar- 
ande lår- 

jungar

Teckning Musik Gymnastik- och 
militarovningar

Larjungar, som 
deltagit i

Larjungar, som 
undervisats i

Larjungar, som 
deltagit i

ob
lig

at
or

isk
 

te
ck

ni
ng

fri
vi

lli
g t

ec
k

ni
ng

 oc
h d

iir
- 

jii
m

te
 ob

lig
at

o
ris

k t
ec

kn
in

g

en
da

st f
riv

ill
ig

 
te

ck
ni

ng

M
us

ik
en

s te
or

i 
1 och s

an
g

1 In
str

um
en

ta
l

m
us

ik

gy
m

 n 
as

tik

Fi
ik

tn
in

g

1 a .......................
1 b.......................
22a .......................
2;b .......................
3Ja.......................
3 b .......................
4 , a ......................
4 b .......................
5 a .......................
5 b .......................
6 ...........................

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

II » ...............

III » ...........

IV » ...............

31
29
35
35
29
28
31
28
25
17
14

IR ........ 19
IL ........ 17
R ....... 16

IL ....... 7
IR ........ 10
IL ....... 7
IR ....... 6
IL ........ 10

31
29
35
35
29
28
31
28

27
14
19
17
16
7

10
5
6
6

6
3

4
6
6
2
7
3
3 o
4
7
2
1
1

1 1 1 
1 1 1 

1 1 i 
1 1 1 

1 1 1 
1 i 1 

1 29
27
19
21
10
11
9
2

1
2
1
1

l
2

7
4
2

10
3
6
3
3
2
1

1
1

1

31
28
32
35
28
27
31
26
25
26
13
19
16
16

10
7
6

10

—i

1

19
16
16

7
10
7
6

10
Realskolan .......
Gymnasiet .......

312

J^|L... 41

312
51
35

47
7
8

—
124

3
2

41
2
1

306
51
40

51
40

Summa 404 398 62 — 129 44 397 91

Antal i frivillig undervisning i lasåmnena deltagande larjungar.
I klass 4 hava 56 larjungar deltagit i laborationsovningar i fysik.

„ 5 48 b „ i „ i kemi
„ 5 n 27 b n i franska.
„ 6 b 2 o ’> i B

6 p 14 B M i laborationsovningar i fysik.
I ring II V 16 „ B i „ i

.. III M 10 „ n i „ i „

28. Bortval av åmnen ring III och ring IV hostterminen 191/ samt i student - 
examen kalenderåret 1917.

I ring III R. har
„ III L. „
„ IV R. „
„ IV L. ,

I studentexamen

1 bortvalt teckning.
1 „ „ och 1 biologi och fysik.
1 „ tyska.
1 „ latin och 1 historia.
ha 1 bortvalt teckning, 2 franska och 1 historia.
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Antalet bortvåljare av 1 amne, 2 timnen. Nårvarande.
R. III i ,, o „ 10
L. III 1 „ 1 „ 7
R. IV 1 „ 0 „ 6
L. IV 1 „ 0 „ 10

Studentexamen 4 „ 0 „

29. Tid for hemarbetet,

Till for utarbeiande i fremmet 
av ett skriftligt arbete i

modersmålet................................
latin ......... .......................................
tyska ................................ ...........
engelska........................................ 
matematik ...................................
fysik..............................................

Antal amnén med hemlexor 
till måndag ...................................

Antal amncn med hemlexor 
till pvriga dagar...........................

Overlasningstid per vecka...

kl. 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 R. IL. I R.II L.II R.
III

L.
III

R.
IV

L.
IV

— 1 1 1 2 4 4 5 4 5 4 å 5 o 4 3å4

2 åd 2å3 2å3 3 å4 4 4 4 å 5 4 4 å 5 4 H o 3 å6 5 5 å6 5
n Vf S 12 12 20 10 15 16 20 25 24 24 24

3 67', 37, 7 7 5 5 6 6 5 5
_ _ - _ _ _ — 3'/., _ 4 — 4
- — — 3 37, .37, 37, 37, 3 37, 37, 37, 3 3
_ —— — ■ ■ — - 4 — 3 — 4. ■ 3 —
— — — — — — 8 6 7 5 77, 6 7
— — — — — — — — — 9 — 8 —

33. Forteckning over de lilrjungar, som efter att hava genomgått 
sjette klass kalenderåret 1917 avlagt godkand realskolexamen.

laroverkets

Backman, G...............................
Dahlgren, R. F. ..... ................
Hallqvist, E...............................
Hallstrom, W. E. ..................
Karlsson, K. W. H...................

till obeståmd verksamhet
„ skogsskola
„ jarnv tigen
„ skogsskola
„ obeståmd verksamhet

34. Forteckning over de lårjungar, som efter att hava genomgått laroverkets
fjarde ring kalenderåret 1917 avlagt godkand studentexamen.

Vårterminen 1917.
Latinare med grekiska:

Dedering, S. E. ..........
Lof, |. W...................................
Nåsstrom, G...............................
Persson, K. ..............................

till universitet 

n ff
„ bank
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Latinarie utan grekiska:

Mårten, J. M. ..........................
Peyron, C...................................

till universitet
„ militåryrket

Realister:

Amnélius, C. A. A...................
Edstrom, G. O...........................
Landstedt, J. M. ......................
Nordberg, H. ..........................
Olsson, O. A. ..........................
Olsson, P. O. ..........................

till obeståmd verksamhet
„ universitet
„ tekniska hogskolan
B 5) »

„ skogsskola
„ tekniska hogskolan

35 . FOrteckning over de lårjungar, som 
studentexamen under kalenderåret 1917 avgått

utan att hava avlagt realskol- eller 
från låroverket.

Vårterminen 1917.
Från kl. 1 Malmberg, N. E....................... till folkskola

„ „ 1 Svensson, N. B. I. .................. „ „
„ „ 1 Soderstrom, P. G. B. ............. „ „
„ „ 1 Carlberg, B. C. ..................... „ Jonkopings laroverk
„ „ 1 Scharin, K. H. ......................... „ folkskola
„ „ 1 Karlsson, K. ............................. „ „
„ „ 1 Ruuth, S. ................................ dod
„ „ 2 Ringnér, K. E. A. ............... utan uppgift
> > » 2 Ling, O. S. .......... „ „
„ „ 2 Myhrstrom, R. ........................ dod
„ „ 3 Petersson, K. C. .................... till Sundsvalls allm. laroverk
„ „ 3 Pettersson, S. J. ..................... „ privat undervisning

„ 3 BystrOm, H. ............................. „
„ „ 3 Edholm, E. ............................ utan uppgift
„ „ 3 Karlsson, K. O........................ „ „
„ „ 3 Palmgren, A. G. ................... „ „
„ „ 3 Pettersson, E. R.................... till privat undervisning
„ „ 4 Eliasson, J. R. F.....................  utan uppgift
„ „ 4 Borin, N. W............................ „ „
„ „ 4 Frykholm, N. O. ................... „ „
„ „ 4 Engberg, A. L........................ till annat allm. laroverk
„ „ 4 Lenné, S. A............................. utan uppgift
„ „ 4 Asklin, G.................................  till Vånersborgs allm. laroverk
„ „ 4 Asklin, S. ............................... ,, ,, ,, „
„ „ 4 Heimer, G. .............................. . Sollefteå samskola
„ „ 5 Nilsson, V.................................. ,, privat undervisning
. , „ 5 Soderman, H. .................. ,, Våsterås allm. laroverk
„ „ 5 Sandelin, H. ............................. ,, jordbruk
„ „ 5 Berlin, M. H. ......................... ,, privat skola
„ „ 5 Pettersson, K. G. S. ............. ,, jarnvågen
„ „ 5 Bergner, E. N.......................... ,, privat undervisning
„ „ 6 Widén, H. .............................. sjuk
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Från R. I Persson, Y. .................. till privat undervisning
I Amnéus, S. utan uppgift
I Hård, X. ...................... till privat skola
I Paterson, K. H. .......... . ... ,, låroverk i Stockholm
I Hermansson, K. F. ,, Karlstads allm. låroverk
I Bergqvist, H. ,, handelsskola
I Bodén, B. ,, handel

11 Flygare, T. „ bank
II Karlsson, H. ,, fonkopings allm. låroverk
II Nilsson, J. E. ,, privat undervisning
II lonsson, H. utan uppgift
II Hårdstedt, K. J. A.

III Ohrstedt, E. sjuk
IV Korner, E. I. .............. till privat undervisning

Hbstterm nen 1917.
Från kl. 1 Magnusson, O. T. .

„ 1 Hansson, J. Y. . ...
' „ 2 Widmarkj. a. 

„ r. III Wickenberg, K. Y.
„ r. III Olsson, O................

till Sundsvalls allm. låroverk
„ folkskola
,, Gefle allm. låroverk 

sjak
till privat undervisning

36. Under kalenderåret 1917 hava utdelats såsom:
Stipendier ............... ..................
Premier och understod ..........

kronor 1,065: —
,, 340: 65

Summa 1,405: 65

37. Uppgifter angående larjungarnes terminsavgifter.

Hostterminen 1917 Vårterminen 1917
1-6 I-IV S:ma 1-6 I -IV S:ma

Avgifter till laroverkets kassor.
Antalet lårj., befriade fr. byggnadsfonden (enbart) 28 15 43 •24 11 35

,, ,, , som icke befriats från någon avgift 284 77 361 290 80 348
Summa nårvarande lårj. 312 92 404 314 91 405

Avgifter till slatsverket.
Hel avgift har erlagts av ................................. 200 59 259 197 52 249
Halv ~ ,, ................................. 21 3 24 20 3 23
Ingen ,, „ „ „ .................................. 91 30 121 101 32 133

Summa nårvarande lårj. 312 92 404 318 87 405

Avgiften till Ijus- och vedkassan var båda terminerna 20: —
bibi. och mat. kassan var ...................... 4: 50
byggnadsf onden var .............................. 5: —
staten hel avgift (realskolan) .............. 20: —

,, ,, ,, (gymnasiet) ...............  30: —
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E. Boksamlingar och undervisningsmateriel.

39. Biblioteket.

Laroverksbiblioteket har hållits oppet for utlåning mdndagar och onsdagar kl. 
2.3 5—3.15 samt å extra tider — lårjungebiblioteket samma dagar och tider. Bok- 
beståndet utgor 3500 å 4000 band. Utom årsredogorelserna for laroverken, Sveriges 
officiella statistik och statistiska meddelanden ha under lasåret genom gåvor till- 
kommit 40 band oberåknat 30 akademiska avhandlingar från Norrlands Nation, 
Uppsala samt Svenska vitterhetssamfundets upplagor av svenska forfattare skånkta 
av Lektor Lindblom, Ostersund 19 band — Summa genom gdvor 89 band.

Genom inkbp ha forvårvats foljande tidskrifter och subskriptionsve rk: Nordisk 
tidskrift 1916, Geologiska Foreningens Forhandlingar 1916—17, Geografischer An- 
zeiger 1916, Die Naturwisenschaften 1916, Fysikalische Zeitschrift 1916, Psyke 1916, 
Kyrkohistorisk årsskrift 1916—17, Die Neueren Sprachen 1916—17, Svensk Bota
nisk tidskrift 1916, Historisk Tidskrift 1916, Forum 1917, Hygienisk Revy 1917, Det 
nya Sverige 1917, Kyrklig Tidskrift 1917, Nordisk Familjebok (band XXV), ordbok 
over svenska språket 51--52 samt Pedagogisk tidskrift 1917. Dessutomi Sveriges 
Nationallitteratur (2o band), Zetterstrand, Kartbok over Sverige och Grimberg, 
Svenska folkets underbara oden. Antalet boklån ur laroverksbiblioteket har utgjort 
154 volymer, antalet låntagare 18.

Larjnngebiblioteket innehåller omkring 500 volymer. Boklånens antal 200, 
låntagarnes 150.

Laroverksbiblioteket har formedlat boklån från Riksbiblioteket, Stockholms Hog- 
skola och Universitetsbiblioteket i Uppsala.

Inga boklån ha under lasåret blivit avskrivna.
B. A. FINELL, 

Bibliotekarie.

Møntsamlingen har okats genom minnespenning over F. J. Wrede och B. 
Oxenstjerna och genom en samling medaljer och mynt, skånkt av avlidne Bank- 
kamreraren S. Sahlin.

F. Laroverksbyggnader och Inredningsmateriel.
40. De utbrånda vårmeugnarne hava undergått en nodig reparation.

G. Ekonomiska fbrhållanden.
41. Uppgifter om nedannåmnda till låroverket hbrande kassors stållning kalen

deråret 1917.

Kassans rubrik
Debet Kredit

Behallning 
och 

årets bOrjan
Summa 

inkomster
Summa
ntgiftcr

Behallning 
och 

årets bbrjan
Kr. ore Kr. ore Kr. ure Kr. Ore

Byggnadsfonden ................... 2,448 49 3,729 45 4,103 42 2,074 52
Ljus- och vedkassan........... 414 20 15,1.51 65 14,699 40 866 45
Bibi.- och materielkassan... 1,515 41 3,803 75 2,109 17 3,209 99
Premie- och fattigkassan.... 454 89 279 — 180 75 553 14
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42. Summariska uppgifter for kalenderåret 1917 over de belopp, som utgått 
for underhåll och tillokning av

a) boksamlingarna .....................................
b) den ovriga undervisningsmaterielen ... Kr. 2,109: 17
c) inredningsmaterielen ..............................

Summa Kr. 2,109: 17

H. Examina och Årsavslutning.

43. Avgångsexamina kalenderåret 1917.

Muntlig studentexamen med de 12 lårjungar i ring IV, som på grund av av- 
lagda skrivningar beråttigats till densamma, forråttades den 29 maj under ledning 
av professor O. Bergstrand, professor O. A. Danielsson och professor C. L. Hell- 
qvist samt i nårvaro av de utsedda examensvittnena, Landssekreteraren J. H. B. 
Eurenius, f. d., Lektorn S. J. Kardell, Forstå provinsiallakaren A. Håggqvist och 
Kontraktsprosten G. Ohrstedt. Alla examinander godkåndes.

Muntlig realskolexamen forråttades den 2 juni med 5 av låroverkets larjungar 
och 1 privatist och alla godkåndes i examen.

Innevarande vårtermin hava 16 av låroverkets larjungar avlagt skriftlig student
examen den 13, 15, 17, 19 och 20 april. Femton hava forklarats beråttigade till 
muntlig examen, vilken kommer att forsiggå den 30 maj; likaledes hava 15 av laro- 
verkets lårjungar och 7 privatister avlagt skriftlig prøvning for realskolexamen den 
8, 10, 11 och 13 maj. Under år 1917 hava 5 avlagt fyllnadsprovning till student
examen i matematik, 1 i fysik, 2 i teckning, 5 i kemi och 1 i biologi och fyllnads- 
prOvning till realskolexamen hava 6 avlagt i franska, 1 i engelska o. 1 i matematik.

44. Årsexamen.

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

delas stipendier och premier, kungores flyttningen inom låroverket o. avslutas låsåret.

45. Till att overvara den forestående examen fredagen den 7 juni anhåller 
jag vordsammast att få inbjuda lårjungarnes foraldrar och målsman samt alla, som 
med vålvilja och intresse omfatta låroverket.

46. Nasta lasår tager sin borjan onsdagen den 21 augusti, då intrådes- och 
fiyttningssokande skola infinna sig å låroverkets samlingssal kl. 12 midd.

Allmdnt upprop med låroverkets samtliga lårjungar kommer att hållas lordagen 
den 24 augusti kl. 12 midd.

Tillågg till sid. 4: Låroverket inspekterades av Overdirektoren Doktor A. Falk 
5 — 8 november 1917.
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Anvisning for frivilliga studier
under sommarferierna for terminens larjungar i

Fjarde klassen:
Modersmålet: Heidenstam, Karolinerna; Lager- 

lof, legender.
Tyska: Kleine Schiilerbibliotek: Band IV.
Geografi: Anna SandstrOm, Natur och arbetsliv 

i svenska bygder.
Matematik. Elevationer av l:a graden med en 

obekant jamte problem.
Biologi: Samla insekter.

Femte klassen:
Modersmålet: Heidenstam, Svenskarne och deras 

hovdingar.
Tyska: Au! rauhen Pfaden,
Geografi: Anna SandstrOm, Natur och arbetsliv 

i svenska bygder.
Historia: Nyare tiden, lasebok avEkmark-Rydfors.
Biologi: Reuter, Bilder ur djurviirlden.
Kemi: Philip, den moderna kemins roman.
Geologi: Lagg upp en samling mineral, bergarter.

Forstå ringen.
Modersmålet: Ferielasning i svensk litteratur, ut- 

given av Hernlund och Steffen.
Tyska: Auf rauhen Pfaden.
Latin: Pontén, II forts, s. 90.
Engelska: Little Lord Fauntleroy.
Geografi: C. Wiman, Bergens uppkomst (Verd- 

andis småskrifter N:o 70).
Historia: Hjarne, Gustaf II Adolf.
Fysik: P. Heegaard, Popular astronomi.

Biologi: Heimdals folkskrifter D:o 75; Verdandis 
småskrifter N:o 64; skriv en redogorelse for 
ett eller flera vaxtsamhallen i hemtrakten 
(veget, i en skog, mosse, vatten, på ång, sand- 
fålt, hed eller ogras i trådgardar och åkrar).

Andra ringen.
Modersmålet: Karolinerna av V. v. Heidenstam.
Latin: Fortsattning i L’Homond.
Franska: E. Berthet, Le chasseur de marmottes. 
Historia: Hjarne, Napoleon och revolutionen. 

Frihetstiden av Stavenow.
Biologi: Klerker, Månniskokroppen.
Fysik: Timberg, Popular Meteorologi.

Tredje ringen
Latin: Pontén, Lat. forf.: II (prosa) forts, s. 36. 
Grekiska: Xen Anab II.
Hisioria: Repetition av gamla tidens historia. 
Louis de Geer: Minnen.
Engelska: Treasure Island av Stevenson. Short 

Chapters on English life (Ringenson).
Matematik: Problemlosning.
Franska: Colomba av Merimée.
Fysik. Tyndall, Varmet, betraktat såkorn rorelse. 

Laurin, Om Radium.
Kemi: Ramberg, Grunddragen av den kern, ana

lysens teori.
Biologi: Anstall och redogor for några vaxt- 

fysiologiska fårsok enl. Malmberg: Vaxt- 
lysiologiska fOrsok.

For intrade i laroverkets forstå klass fordras:

a) formåga att tydligt och såkert låsa innantill och att med egna ord redogbra 
for innehållet av en upplast enkel berattelse;

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

historia, några psalmverser;
e) fårdighet i anvandande av de fyra raknesatten med hela tal, hogst fyrsiffriga, 

dock att icke må fordras anvåndning av mer an tvåsiffriga multiplikatorer och 
divisorer: någon kånnedom i sorter och någon ovning i huvudråkning;

f) kånnedom om Skandinaviska halvOns grånser, om det allmånnaste av dess 
hdjdfOrhållanden och om Sveriges huvuddelar; narmare kånnedom antingen om Gota- 
land eller om Svealand och Norrland; formåga att på karten utvisa det genomgångna.

Ostersund i maj 1918.
C. A. HAGGLUND.


