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Redogbrelse
for 

Hbgre Allmanna Laroverket 
i Ostersund

Lasåret 1918—1919.

A. Undervisningen.
1. Hostterminen som slutade fredagen den 20. december, sedan 

den egentliga undervisningen upphdrt onsd. d. 18 kl. 2.35 e. m., skulle 
hava tagit sin borjan med allmant upprop lordagen den 24. augusti, men 
kunde på grund av den hårstades synnerligen svårt hårjande influensa- 
epidemien, »spanska sjukan», icke borja forrån onsdagen den 16. okto
ber, då upprop holls kl. 8 f. m. och undervisningen vidtog kl. 12 m. Med 
Kungl. Låroverksoverstyrelsens medgivande hade dock IV ringen dess- 
fbrinnan (den 7 okt. kl. 8 f. m.) fått bbrja skolarbetet. Hbstterminens 
intrådesprbvningar ågde rum redan den 11—13 september, detta for att 
tillmotesgå en allmant uttalad onskan av såvål lårare som lårjungar och 
målsmån. I tanke att terminen vid denna tid, såsom en gång beståmt var, 
skulle borja, hade nåmligen såvål kollegium som intrådes- och flyttnings- 
sbkande lårjungar hunnit att till låroverksstaden samlas, emedan tillkån- 
nagivandet om ytterligare uppskov ej kunnat i tid offentliggoras. Vår
terminen borjade lordagen den 11 januari och kommer, då kollegiet enligt 
beslut av den 26 april icke fann sig bora påyrka låsårets forlångning, 
att avslutas med årsexamen fredagen den 6 juni. Den egentliga under
visningen bbrjade måndagen den 13 januari kl. 8 f. m. och kommer att 
sluta tisdagen den 3 juni kl. 2.35 e. m.

2. Allmånna lovdagar for hela laroverket hava varit under host
terminen den 13 november for partiell skurning av låroverkslokalerna, 
under vårterminen den 14 februari (en halv dag) for skridskoåkning, 
den 28 februari och 1 mårs for allmån skurning samt den 24 mårs (dag 
mellan 2 helgdagar) for sport — summa 4 ’/2 dagar. Dessutom instålldes 
sista lektion den 30 nov. for firandet av Karl XII :s minne och for klas- 
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serna 4—IV ringen den 30 april for åhbrande av ett foredrag; om le- 
dighet enligt Låroverksstadgans § 19 mom. 2. Se Bil. 1.

3. Gemensam morgonandakt med sång och bibellåsning samt for
klaring eller tillåmpning av det låsta har varje dag ågt rum 7.45—8 f. m., 
varvid medverkat 3 dagar i veckan vardera, rektor och adj. Soderberg. 
Den offentliga gudstjansten har bevistats — i regel varje sbndag — av 
ungefår fjårdedelen av låroverkets ungdom. Endast undantagsvis, t. ex. 
i samband med allmån lovdag eller då utrymmet i den lilla kyrkan tagits 
i hårdare anspråk, t. ex. av konfirmander, har en sbndag gått utan att 
låroverksungdom dår varit nårvarande.

Undervisningen i lasiimnena har varit fbrlagd till tiden 8—10.35 f. m. 
och 12—2.35 e. m. alla dagar. Utom på nu nåmnda tider har undervis
ning ågt rum- rum vissa aftnar 5.30—7 e. m. (laborationer).

Undervisningen i sång och musik har ågt rum alla dagar kl. 4—6 
eller 4—'7 e. m.

Undervisningen i nedskrivning och teckning har ågt rum under sam- 
ma tider som undervisningen i låsåmnena. Dock ha två aftontimmar i 
veckan, onsdagar och lordagar kl. 5—5.45 e. m., tagits i anspråk for den 
frivilliga teckningen.

Gymnastik- och faktovningarna hava hållits 9.50—10.35 f. m. och 
1.50—3.30 e. m. varje låsdag samt dessutom tisdagar kl. 5—6.30 e. m.

41. Den 11 och 12 april besbktes låroverket av Eforus Biskopen 
m. m. E. Lbnegren. Direktøren for musikkonservatoriet i Stockholm, 
professor B. Båckman inspekterade sång- och musikundervisningen vid 
låroverket den 8 och 9 april. Den 9 okt., då riksdagens revisorer bésbkte 
staden, togo några av dessa låroverkets lokaler i besiktning.

S. Antalet lårotimmar i veckan under vilka enligt den faststållda 
arbetsordningen undervisning av sårskilda lårare meddelats i låsåmnena 
under hbstterminen framgår av Bil. 2.

(i. Låro- och låsebocker m. m.

Kristendom: Bibeln (I—IV), svenska psalmboken (1—5).
NORLÉN och LUNlDG*REN, Biblisk historia (1—3).
CORNELIUS, Kyrkohistoria (III—IV).
LUTHERS Lilla Katekes med kort utveckling (1—5).
NORBECK, Teologi (III-.IV).
LUND IN, Livsbilder ur kyrkans historia (6).
AHLBERG, Religionshistorisk bversikt for låroverken (6).
STAVE, Jesu liv och verksamhet (5).
HERNER, Israels historia i kort sammandrag (4).
HEDDA ANDERSSON, Den kristna tros- och sedelåran (1—3).
AHLBERG, Den kristna vårids- och livsåskådningen (II).
GUMMERUS-ROSENQUIST (Johansson), Lårobok i kyrkohistorien 

(I och II).



Modersmålet: REBBE, Svensk språklåra (1—5).
STURZEN-BECKER, Svensk råttskrivningslåra (1—3).
SUNDÉN, Språklåra i sammandrag (5).
LINDVALL, Svensk lasebok for realskolan (1—3, 6).
LINDVALL, Ovningar i satsanalys (1—5).
RUNEBERG, Fanrik Ståls sågner (3).
TEGNER, Fritiofs saga (5).
RUNEBERG, Algskyttarna (4).
SNO ILSKY, Svenska bilder (4).
SCHUCKÆUNDAHL, Svensk lasebok for folkskolans hbgre klasser I 

(4-5).
STEFFEN, Svensk litteraturhistoria (I—IV).
HAMMERICH, Danska och norska lasestycken (II).
STEFFEN, Isl. och fornsv. litteratur i urval (I).
*STEFFEN, Oversikt av sv. litt. (II—IV).
Arbeten av BELL MAN, KELL GREN, LENNGREN, ATTERBOM, 

STAGNELIUS, GEIJER, TEGNER, RUNEBERG, PALMÆR, 
ALMQVIST, v. BRAUN, RYDBERG, IBSEN m. fl. overs, av Shake- 
speare, Byron m. fl.

MJOBERG, Svensk lasebok.

Tyska: HJORTH, Språklåra (1—6, I—IV).
HJORTH-LINDHAGEN, Praktisk lårobok i tyska språket med bihang 

(1-3).
RODHE, Tysk lasebok for realskolan (4—5).
HJORTH och HEUMANN, Tyska skrivovningar och brev (6, I—II).
PEDER ZANI-WEBER, Auf rauhen Pfaden (5).
HEINE, Die Harzreise (IV).
OHQUIST, Deutsche Prosa und Dichtung (5, 6, I, II).
SUDER MANN, Frau Sorge (II, IV).
FRENSSEN, Peter Moors Fahrt (II).
WILDENBRUCH, Das edle Blut (III).
BOKELUND och RODHE, Oversåttningsbvningar (4—5).
FREYTAG, Aus den Kreuzziigen (IV).
HOPPE, Tysk-Svensk ordbok.
HOPPE, Svensk-Tysk ordbok.
AUERBACH, Svensk-Tysk ordbok.
HOPPE-HILDEBRAND, Svensk-Tysk ordbok.
HOPPE, Svensk-Tysk fickordbok.
ROSENBERG, Svensk-Tysk fickordbok.

Enaelska: EL FSTRAND. Kortfattad språklåra (4—6, I L—IV L).
ELFSTRAND, Språklåra, (I R—IV R).
ELFSTRAND, Elementarbok (4).
JESPERSEN och RODHE, Lasebok for realskolan (5, 6, I, II).
AFZELIUS och FUHRKEN, An English Reader (II, III L).
MASSEY, In the struggle of Life (IV L).
WASHINGTON IRVING, Tales and Sketches (IV R).
ZACHRISSON, Shakespeare Stories (IV L).
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Geografi (2 t.). x^ustralien och Amerika; årskursen repeterad. (Da- 
nell i 5 a, Carlsson h. t. och Sondeli v. t. i 5 b).

Matematik (4 t.). Algebra: §§ 40—48 och av §§ 49 och 50 det vikti- 
gaste; § 60; problem rbrande våxlar och likformig rbrelse, allt enligt 
Collins lårobok. Geometri: Eukl. I: prop. 35—48; Eukl. III: prop. 1— 
34; Eukl. IV: prop. 1—9 samt 15. Ovningsexempel. Tillåmpning på pla- 
nimetriska beråkningsuppgifter. Provråkningar. (Wikstrom i avd. a och 
Ekstrom i avd. b).

Biologi (2 t.). Repetition av ryggradsdjuren. Viktigare våxtfamil- 
jer. Typer for kryptogamerna. (Fahlander).

Fysik (1 t.). Magnetism och elektricitet. (Wikstrom i avd. a, Ek
strem i avd. b).

Kemi [geologi] (2 t.). De viktigaste fbreteelserna tillhorande den 
oorganiska kemin; det allmånnaste av geologien. Frivilliga laborations- 
ovningar. Geologisk exkursion. (Romanus i avd. a, Ekstrom i avd. b).

Laborationsovningar: De frivilliga laborationsovningarna hava- om 
fattat: forsok som visa skillnaden mellan fysisk och kemisk foreteelse, 
skillnaden mellan enkla och sammansatta åmnen, fbrbrånning, forsok an
gående de konstanta viktsfbrhållandena, framstållning och undersokning 
av våte, framstållning av oxider, syror, baser och salter enligt olika meto
der, enklare analytiska forsok, åven kvantitativa (t. ex. beståmning av kri- 
stallvattenhalten i kopparvitriol), beståmning av vanliga mineral och berg- 
arter.

Klass 6>

Kristendom (2 t.). Bilder ur kyrkans historia. Religionshistorisk 
oversikt. Bibellåsning. (Sbderberg).

Modersmålet (3 t.). Låsning i Mjbbergs låsebok. Referat. Dekla
mation. Foredrag. Dispositionsbvningar. Ovningar i att uppsåtta enk
lare skrivelser av praktisk art. Var tredje vecka en uppsats, dårav fyra 
på lårorummet. (H. t. Kihlman, v. t. Nilsson).

Åmnen for svenska uppsatser. Drottning Elisabet av England. En 
promenad genom Ostersund. Hur vi firade 200-årsminnet av Karl XII:s 
dbd. En turistfård. Hur uppkom konungariket Italien? Uppkomsten 
av Nordamerikas fbrenta stater. Den siste skalden. En stock beråttar 
sin historia. Slaget vid Pultava. Min morgonvandring till skolan. Vi
kingen (Geijer). Beskriv något industriellt verk. Dominikanerorden. I 
vilka avseenden anser du, att Gustav Vasa varit till stbrsta nytta for 
Sverige? Betydelsen av slaget vid Leipzig 1813. Vad minns du om Na- 
poleon I av Frankrike? Vad vet du om våra plantagevåxter? Eh vinter
dag ute i naturen. Betydelsen av ett sunt idrottsliv. Johan Hus. Arvid 
Horn och de åldre mbssorna. Karolinernas tåg i jåmtlåndska fjållen vin
tern 1718—(1719. Kejsardbmet Indien. Huvuddragen av Johan Ludvig 
Runebergs liv och diktning. Om stårkelse. En vandring i fjållen. En 
utflykt under sista lovet. Tillkomsten av de nya grundlagama 1809— 
1810. Har vårldskriget givit Sverige några nyttiga lårdomar? Forsvars- 
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frågorna i Sverige efter 1890. Svensk-norska unionens upplbsning. Jo
han Olof Wallin. Om lysgas. Viiket ansvar medfor rikedomen? Om 
bergbildningen. Matsmåltningen hos månniskan.

Tyska (3 t.). Ohquists låsebok. Grammatik. Ovning i låsning av 
tysk stil. Var tredje vecka en reproduktionsbvning eller oversattning, 
darav fyra på larorummet. (H. t. Kihlman, v. t. Nilsson).

Engelska (4 t.). Jespersen-Rodhes lasebok, 90 sidor. Oversikt av 
syntaxen. Tillåmpningsbvningar. Skriftliga reprodnktionsbvningar eller 
oversåttningar, fem utarbetade på larorummet, sju i hemmet. (Johansson).

Franska [frivilligt] (2 t.). Bbdtker och Host, sid. 40—70. Formlåran 
utlåst och repeterad. (Lowing).

Historia (4 t.). Huvuddragen av Sveriges nuvarande statsfbrfattning 
samt av dess centrala och kommunala forvaltning. Faderneslandets hi
storia: repetition av nyare tiden med sårskild vikt lagd på tiden efter 1809. 
Allmånna historien: repetition av nyare tiden med sårskild vikt lagd på 
tiden efter 1815. (Danell).

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 gra
den med en och flera obekanta jåmte problem, huvudsakligen håmtade 
från affårslivet. Begreppen irrationellt tal och kvadratrot. Geometri: 
repetition av det viktigaste av foregående klassers kurser. Likformig av- 
bildning. Planimetriska och stereometriska beråkningsuppgifter. Ovning 
i enkel bokfbring. (Wikstrbm).

Biologi (2 t.). Månniskokroppen. Det viktigaste av hålsolåran; i 
samband dårmed njutningsmedlen och något om bakterierna. Huvuddra
gen av låran om våxtemas inre byggnad, levnadsfbrhållanden och livs- 
foreteelser. (Fahlander).

Fysik (2 t.). Mekanik. Optik och en kort kurs i astronomi. Labora- 
tioner. (Wikstrbm).

Laborationsovningar: De frivilliga laborationsbvningarna i fysik ha
va omfattat: Ljusets reflexion och bildens låge vid plana speglar, bryt- 
ningslagen, ljusets gång genom en konvex lins och genom ett prisma, 
prbvning av lagen om kraftparallellogrammen.

Kemi (1 t.). Några viktiga kapitel ur org. och tillåmpad kemi. Torr- 
destillation och fbrbrånning. (Ekstrbm).

Ring I R.

Kristendom (2 t.). Kyrkohistoria: Gamla tiden och Medeltiden. Bi
bellåsning. (Soderberg).

Modersmålet (3 t.). Låsning i Steffen, Isl. och fornsv. litteratur med 
ånslutning till Steffens litteraturhistoria: forntiden och medeliden. Lås
ning av valda skrifter av Rydberg, Heidenstam m. fl. Deklamation och 
foredrag. Dispositionsbvningar. Var tredje vecka en uppsats, varav fem 
på larorummet. (Lowing).
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Åmnen for svenska uppsatser: Jordens utvecklingshistoria. En fot- 
bollsmatch. Storsjon. Jåmtland. Froson runt. En sommardag. Omberg 
och Kinnekulle. Trymskvådet. Svenska kyrkans hbgtidsdagar och varfor 
vi fira dem. Paulus, sådan han skildras i Apostlagårningarna. Bevis for 
jordens klotform. Varfor jag går real- (eller latin-) linjen. En vinter
dag. Olika slags vintersport. Mina nbjen och forstroelser. Germanska 
folkvandringen. Sveriges runstenar. Den rådande dyrtiden. Birgitta och 
hennes klosterstiftelse. Redogbr for någon av legenderna i Fornsvenska 
legendariet! Redogbr for en svensk hbgmåssogudstjånst. Skogarnas be- 
tydelse for Sverige. Lapparna och deras liv. Beskriv någon kånd tavla! 
En fård i flygmaskin från Ostersund till Kbpenhamn. Mina nbjen och 
forstroelser. Nyttan av fotvandringar. Tobaken och dess missbruk. Norr- 
månnens vikingafårder. Folkvisans indelning och karaktår. Viktor Ryd- 
bergs »Singoalla». Ett besbk på en fbrelåsning. En sommarbostad, så
dan jag onskar mig den. År Sverige ett rikt eller fattigt land? Jorden 
runt i fantasien (med tillhjålp av kartan). Våren. En sol- eller månfbr- 
mbrkelse. Golvstrbmmens betydelse. Det fråmmande folk, som intres- 
serar mig mest.

Tyska (2 t.). Grammatik §§ 50—81. Ohquists lårobok till sid. 191. 
Oversåttningsbvningar till tyska. Ett tema eller en reproduktionsbvning 
var tredje vecka, dårav fem på lårorummet. (Lowing).

Engelska (3 t.). Artiklarna, determ, rel., interr. och indef. prono
men, tempus, modus, hjålpverben, infinitiven. Jespersen-Rodhes låsebok 
sid. 97—150. Muntliga och skriftliga bvningar. Ett skriptum var tredje 
vecka, varav tre på lårorummet. (Fagerlind).

Historia (3 t.). Kulturhistorisk bversikt av forntidens svenska histo
ria samt av allmånna historien samma tid. (Danell).

Geografi (2 t.). Oversikt av den allmånna geografien. Rysslands, 
Tyska rikets, Storbrittaniens, Frankrikes och Osterrike-Ungerns geografi, 
(h. t. Carlson, v. t. Sondeil).

Matematik (7 t.). Algebra: repetition och utvidgning av det fbrut ge- 
nomgångna; ekvationer av l:sta graden med en och flera obekanta jåmte 
problem; ekvationer av 2:dra graden med en obekant jåmte problem; 
kvadratroder; råkning med approx. varden; proportionslåra. Geometri: 
Euklides: bbckerna 1 och 3 repeterade, 4:e boken 1—9. Satser om paral- 
lellogrammers och trianglars ytor, transversalsatsen och likformighetsfal- 
len. Losning av geometriska och enkla planimetriska uppgifter. Var 
tredje vecka en uppsats, varav fem på lårorummet. (Erikson).

Biologi (1 t.). Fanerogamernas viktigaste organ med hånsyn till bl. a. 
viktigare våxtfamiljer; de viktigaste svenska våxtsamhållena. (Romanus).

Fysik (3 L). Hydrostatik, aerostatik och geostatik til] låran om de 
enkla maskinerna; kurs i astronomi. (Liseli).

Kemi (2 t.). Metalloiderna till kol. (Ekstrbm).
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Ring I L.

Kristendom (2 t.). Lika och gemensamt med R I.
Modersmålet (3 t.). Lika och gemensamt med R I.
Tyska (2 t). Lika och gemensamt med R I.
Engelska (2 t.). Repetition av viktigare delar av formlåran. Av syn- 

taxen §§ 88—108. Tillampningsovningar. J. Rodhes låsebok. (h. t. Kihl- 
man, v. t. Nilsson).

Latin (6 t.). Tbrneblad-Melléns latinska elementarbok si. 1—32; i 
samband harmed formlåra efter Tbrnebladh-Lindroths larobok.

(Lindbiom).
Historia (3 t.). Lika och gemensamt med R I.
Geografi (2 t). Lika och gemensamt med R I.
Matematik (5 t.). Algebra: repetition och utvidgning av det fbrut 

genomgångna; kvadratrbtter. Ekvationer av forstå graden med en och 
flera obekanta jåmte problem. Geometri: losning av planimetriska och 
rent geometriska uppgifter. Euklides: bbckerna 1 och 3, repeterade, 4:e 
boken 1—9. Var tredje vecka en uppsats, varav fem på lårorummet.

(Nordstrom).
Biologi (1 t). Lika och gemensamt med R I. (Romanus).
Fysik (2 t). Hydrostastik; aerostatik; geostatiken påbbrjad. Det al 1- 

månnaste om solsystemet och himlakropparna i bvrigt; observationer.
(Erikson).

Ring 11 R.

Kristendom (2 t.). Kyrkohistoria: Reformationstiden till ortodoxins 
tid. Den kristna vårids- och livsåskådningen, sid. 1—144 i låroboken. 
Något bibellåsning. (Arbman).

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. Dispositionsbvningar. Var 
tredje vecka en uppsats, varav fem på lårorummet. (Sbderberg).

Åmnen for svenska uppsatser: Olavus Petri som fbrfattare. Sena
ste tidens fredsfbrsbk och fredsutsikter. En jordbrukares sysselsåttning 
under olika årstider. Ett besbk på Jåmtlands museum. Ostersunds råd
hus. Vilket skolåmne år roligast och vilket nyttigast? Spritrestriktioner- 
nas goda och dåliga verkningar. Huru jag tånker mig att fredskonferen
sen kommer att ordna vårldskartan. Modern krigf bring. De viktigaste 
upptåcktsfårdema i borjan av nyare tiden. Luthers utveckling till refor
mator. Drottning Elisabeth av England. Om cellen. Norrlands nårings
liv. Suez-kanalen och dess betydelse for samfårdseln. Månnskans piik
ter mot djuren. Liknelsen om de anfbrtrodda punden. Vattendragens 
betydelse for vårt land. Nyttan och nbjet av att åga en cykel. Ignatius 
Loyola och jesuiterorden. Nederlåndska frihetskriget. Den låmpliga sam- 
mansåttningen av månniskans fbda.
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Tyska (2 t.). Ohqvists lasebok till st, 182, Peter Moors Fahrt kap. 
I—VI. Var tredje vecka en bversåttning eller reproduktion, darav fyra 
på lårorummet. (Pahlberg).

Engelska (3 t.). Stbrre delen av syntaxen; Afzelius-Fuhrken, An Eng- 
lish Reader. Muntliga och skriftliga bvningar. Var tredje vecka ett tema, 
dårav fyra på lårorummet. (Friborn).

Franska (4 t). Bbdtker & Hosts lårobok till sid. 58. (Pahlberg).
Historia (3 t.). Nya tidens historia från 1500—1715. Nordens histo

ria från 1520 till 1718. (Eklund).
Geografi (1 t.). Sveriges, Italiens, Fbrenta Staternas, Kinas och Ja

pans geografi, (h. t. Carlsen, v. t. Sondeil).
Matematik (6 t.). Mattssons plangeometri. Rotter, potenser och lo

garitmer och i samband dårmed grafisk framslållning. Trigonometrin på- 
bbrjad, sinus- och cosinusteoremet jåmte tillåmpningar. En uppsats var 
tredje vecka, varav fem på lårorummet. (Nordstrom).

Biologi (2 t). Månniskans anatomi och fysiologi. Hålsolåra. Något 
om mikroorganismerna. (Romanus).

Fysik (2 t.). De enkla maskinerna; vårmelåra. Frivilliga labora- 
tioner. (Liseli).

Laborationsovningar: Vid de frivililga laborationsovningarna i fysik 
ha utfbrts fbljande fbrsbk: Prbvning av lagen om kraftparallellogrammen. 
Beståmning av en metalltråds genomskårningsyta. Undersbkning av ter
mometerns fixpunkter. Beståmning av långdutvidgningskoefficienten for 
måssing. Beståmning av paraffinets småltpunkt och stelningspunkt. Tem- 
peraturiakttagelser vid naftalins stelning. Beståmning av kokpunkten for 
eter och alkohol. Undersbkning av alkoholångas maximumtryek vid olika 
temperaturer. Beståmning av specifika vårmet for måssing enligt bland- 
ningsmetoden. Beståmning av isens småltvårme.

Kemi (2 t.). Metalloiderna avslutade. Alkalimetallerna samt mag
nesium och kalcium. Laborationsovningar. (Romanus).

Laborationsovningarna i kemi for Ring II ha omfattat dels organisk 
kemi: fbrsbk med grundåmnet kois olika modifikationer, blåsrbrsfbrsbk, 
fbrsbk med cellulosa, stårkelse, dextrin, olika sockerarter, fettåmnen, ågg- 
viteåmnen, tvål- och stearinframstållning, fbrsbk over de viktigaste enzy- 
memas verkan, fbrsbk med koldioxid och utandningsluft, m. m.; dels 
oorganisk kemi: allmånna fbrsbk, som belysa elektrolytiska dissociations
teorien, samt syntetiska och analytiska fbrsbk for att karaktårisera de 
genomgångna låtta metallerna och deras viktigaste fbreningar.

Ring 11 L.

Kristendom, (2 t.). Lika med Ring II Real. (Arbman).
Modersmålet (2 t.). Lika med Ring II Real. (Eklund).
Amnen for svenska uppsatser: Utom de med R II gemepsamma ha 

fbljande åmnen behandlats i L II: De viktigaste fbljderna av boktryekar- 
2
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konstens uppfinning. Vilken betydelse hade striderna mellan herlig Karl 
och Sigismund for Sveriges utveckling? Olof Rudbeck. Emigrationen och 
dess orsaker.

Tyska (2 t.). Likt med Ring II Real. (Borgman).
Engelska (2 t.). Jespersen-Rodhes lasebok avslutad. Afzelius-Fuhr- 

kens lasebok avslutad. Grammatiken avslutad. (Borgman).
Franska (4 t.). Lika med Ring II Real. (Borgman).
Latin (6 t.). Cæsar: De bello gallico l:sta boken, av 2:dra boken 

18 kapitel. Ovidius: Diluvium; Deucalion et Pyrrha (i Tbrnebladh-Mel- 
léns lasebok). Grammatik, syntax: kasuslaran utforligare; infinitiven, 
participet, gerundium och gerundivum. Var fjårde vecka en skriftlig bver- 
såttning från latin till svenska. (Rignell).

Historia (3 t.). Lika med Ring II Real. (Eklund).
Geografi (1 t.). Lika med Ring II Real. (Danell).
Matematik (4 t.). Låran om kvadratrbtter avslutad; råkning med ap- 

proximativa varden. Ekvationer av 2:dra graden med en obekant jåmte 
problem, imaginåra och komplexa tal, reduktion av dubbelt irrationella 
uttryck, sambandet mellan rotter och koefficienter i en andra grads ekva- 
tion. Proportionslåra och likformighetslåra. Enkla planimetriska upp- 
gifter. Var tredje vecka en skrivning, varav 5 på lårorummet. (Erikson).

Biologi (2 t.). Några for biologin viktiga kapitel ur organisk kemi. 
Månniskans anatomi och fysiologi. Hålsolåra. Något om mikroorganis- 
merna. (Romanus).

Fysik (1 t.). Dynamik. Vårmelaran t. o. m. kalorimetrin. (Erikson).

Ring 111 R.

Kristendom (2 t.). Kyrkohistoria: Från pietismen t. o. m. det 19:de 
århundradet. Troslåra. Kap. 6—11 i laroboken. Något bibelkunskap: 
Gamla Testamentet. (Arbman).

Modersmålet (3 t.). Låsning i Steffen: oversikt av Sv. Litter. II och 
III med anslutning till Steffens lilteraturhistoria från 1763—1820. Dansk 
och norsk litteratur. Ovning i muntlig framstållning: referat, foredrag, 
deklamation. Dispositionsbvningar. Var fjårde vecka en uppsats, dårav 
4 på lårorummet. (Eklund).

Åmnen for svenska uppsatser: Bad och simning. Gustaf Vasas fbr- 
tjånster om Sverige. De neutral as svårigheter under vårldskriget. Norr- 
lands natur, hjålpkållor och framtid. Gustaf III och vitterheten. I dag 
rod, i morgon dod. Som man sår, får man skbrda. Svenskarnas svåraste 
nationalfel. Island. Klimatets inflytande på månniskornas levnadssått. 
Golfstrbmmen och dess betydelse for Europa. Arvid Horn som statsman. 
Elektrolysen och dess praktiska anvåndningar. Andningsorgan inom djur- 
riket. Grundåmnet guld. Skidsportens betydelse for Norrlands forsvar. 
Foreningslivet inom skol an. Redogorelse for Viktor Rydbergs dikt Dexip- 
pos. Några drag ur katolska kyrkans historia under nya tiden fore 1814.
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Tyska (2 t.). Frau Sorge avslutad. Das edle Blut. Kursiv låsning. 
Grammatik: syntaxen repeterad. Skriftliga ovningar. Talovningar. En 
uppsats eller oversåttningsbvning var fjarde vecka, darav 3 på lårorummet.

(Friborn).
Engelska (2 t.). Conan Doyle, Selecte Adventures and Memoirs of 

Sherlock Holmes. Kursiv låsning. Talovningar. Var fjarde vecka ett 
tema, dårav 4 på lårorummet. (Johansson).

Franska (4 t.). Formlåran fullståndigt genomgången. Syntaxen: Pro
nomen och konjunktiven. Bodtker och Host, utlåst. Jules Verne, Le tour 
du monde, 100 sidor. Oversåttningsbvningar. (Lowing).

Historia (3 t.). Nya tidens historia från 1715—1848. Nordens histo
ria från 1718—1844. (Eklund).

Filosofisk propedevtik (1 t.). Psykologi. (Arbman).
Matematik (6 t.). Aritmetiska och geometriska serier. Sammansatt 

rånta. Trigonometrin avslutad. Stereometri. Några enkla funktioner 
och konstruktion av deras kurvor. Analytisk geometri: om punkten och 
råta linjen. Var tredje vecka en uppsats, varav 5 på lårorummet. (Ekstrom).

Biologi (2 t.). Jåmfbrande framstållning av djurens organografi och 
embryologi. (Romanus).

Fysik (4 t.). Vårmelåran avslutad; meteorologi; låran om magnetism 
och elektricitet. Sju uppsatser, varav tre på lårorummet. Frivilliga la- 
borationsovningar. (Liseli).

Laborationsomingar: Beståmning av isens småltvårme. Beståmning 
av vattnets ångbildningsvårme. Beståmning av vårmets mekaniska ekvi- 
valent. Forfårdigande av en inklinationsnål och beståmning av inklina
tionen. Beståmning av konstanten for en tangentbussol medelst vatten- 
voltametern. Beståmning av nysilvers specifika ledningsmotstånd medelst 
Wheatstones brygga. Prbvning av Joules lag. Beståmning av elektromo
toriska krafter medelst Dubois-Reymonds kompensationsmetod.

Kemi (2 t.). Aluminium och de tunga metallerna. Laborationsbv- 
ningar. (Romanus).

Laborationsovningarna i kemi for ring 111 ha omfattat typiska reak
tioner for de genomgångna grundåmnena, enklare synteser av typisk art, 
några kvantitativa forsok.

Ring 111 L.

Kristendom (2 t.). Lika och gemensamt med Ring III Real.
(Arbman).

Modersmålet (3 t.). Lika och gemensamt med Ring III Real.
(Eklund).

Tyska (2 t.). Lika och gemensamt med Ring III Real. (Friborn).
Engelska (avd. a 1 t., avd. b 2 t.). Afzelius-Fuhrkens låsebok avslu

tad. (Borgman).
Franska (4 t.). Lika och gemensamt med Ring III Real. (Lowing).
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Latin (6 t.). Cicero: det l:sta talet mol Catilina, det 2:dra til] storre 
delen, samt det 4:de. Sallustius: utdraget i Ponténs låsebok. Ovidius: 
Dædalus et Icarus, Orpheus et Eurydice (Ponténs lasebok). Grammatik: 
syntax, laran om verbet intill mom. 4 med repetition; mom 4 (modi och 
temporåra i bisatser) en gang, till en del genomlåsningsvis. Var annan 
vecka en skriftlig bversattning från latin till svenska, dårav 7 i skolan.

(Rignell).
Grekiska (7 t.). Peterssons grekiska elementarbok st. 1—40 jåmte 

skrivning av de svenska styckena; i anlutning hårtill grammatik efter 
Ldfstedt-Silléns lårobok. Xenophons Anabasis I efter Mellén-Lundqvists 
lasebok. (Lindblom).

Historia (3 t.). Lika och gemensamt med Ring III Real. (Eklund).
Matematik (4 t.). Ekvationer av hogre grad. Samrnanfattande kurs 

i planimetri. Rotter, potenser och logaritmer. Kurvkonstruktioner. Var 
tredje vecka en uppsats, varav fem på lårorummet. (Erikson).

Filosofisk propedevtik (1 t.). Lika och gemensamt med Ring III Real. 
(Arbman).

Fysik (2 t.). Vårmelåran avslutad. Meteorologi. Magnetism. Elek- 
tricitetslåran. (Erikson).

Biologi (2 t.). Lika och gemensamt med Ring III Real. (Romanus).

Ring IV R.

Kristendom (2 t.). Kyrkohistoria: Låroboken repeterad. Troslara: 
Repetition i muntlig framstållning. (Arbman). '

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, Rydberg, Strindberg m. fl. Ovning 
i muntlig framstållning: referat, deklamation, foredrag. Dispositionsov- 
ningar. Var fjårde vecka en utfbrligare uppsats, dårav tre på lårorum- 
met. (Eklund).

Åmnen for svenska uppsatser: Norrlands natur, hjålpkållor och fram- 
tid. Skogarnas betydelse for ett lands odling och vålstånd. De neutralas 
svårigheter under vårldskriget. Sverige som turistland. Gustaf III och 
vitterheten. Skogarnas inflytande på klimatet. Gotiska forbundet. Kust- 
klimat och inlandsklimat. Island. Vad hava vi lårt av vårldskriget? 
Liknelsen om de anfortrodda punden. Den katolska motreformationen. 
Tidens varde. Månniskans piikter mot djuren. Armfelts återtåg från 
Norge 1719. Redogorelse for Viktor Rydbergs dikt Dexippos. Golfstrom
mens inflytande på klimatet. Våxternas nåring. Vilka fysiska hjålpme- 
del åga vi for att skårpa bgats iakttagelseformåga?

Tyska (2 t.). Heine, Die Harzreise; Freytag, Aus den Kreuzziigen. 
Kursiv låsning. Ett skriptum var fjårde vecka, varav två på lårorummet. 

(Fagerlind).
Engelska (4 t.). Irving, Tales and Sketches. Kursiv låsning. Var 

fjårde vecka ett tema, dårav tre på lårorummet. (Borgman).
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Franska (4 t.). Maupassant, Contes choisis. Kursiv låsning. Gram
matiken avslutad. (Borgman).

Historia (3 t.). Nyare tidens allmånna historia från 1815, Nordens 
historia från 1844. Allman repetition. Det viktigaste av Sveriges m. fl. 
lånders statskunskap. (Eklund).

Filosofisk propedevtik (1 t.). Psykologien repeterad. Logik.
(Arbman).

Matematik (6 t.). Analytisk geometri: Ellipsen, hyperbeln och pa
rabeln. Funktionslåra och kurvkonstruktioner. Geometrisk problemlos
ning. Bevis från n till n + 1. Diofantiska ekvationer. Repetition. Sju 
uppsatser, tre i hemmet och fyra på lårorummet. (Nordstrom).

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

Fysik (3 t). Optik och dynamik. Sammanfattande repetition. Fem 
uppsatser, dårav två på lårorummet. (Liseil).

Kemi (2 t.). Repetition av hela kursen i kemi. Mineralogi och berg- 
artslåra. (Romanus).

Ring IV L.

Kristendom (2 t.). Lika och gemensamt med Ring IV Real. (Arbman).
Modersmålet (3 t.). Lika och gemensamt med Ring IV Real. (Eklund).
Latin (6 t.). Livius: sid. 54—94 (Ponténs låsebok). Horatius: Oden, 

600 vv. Kursivlåsning. Var annan vecka en skriftlig bvers. från latin 
till svenska, dårav 6 å lårorummet. (Rignell).

Grekiska (7 t.). Xenophons Anabasis I avslutad och II efter Dalsjbs 
urval; Homerus’ Odyssé VI; repetition av hela explikationskursen. 
Grammatik: Formlåran avslutad och repeterad; det viktigaste av syntaxen. 

(Lindblom).
Tyska (2 t.). Lika och gemensamt med Ring IV Real. (Fagerlind).
Engelska (2 t.). In the Struggle of Life, sid. 24—83. Shakespeare 

Stories. Kursiv låsning. (Borgman).
Franska (4 t.). Lika och gemensamt med Ring IV Real. (Borgman).
Historia (3 t.). Lika och gemensamt med Ring IV Real. (Eklund).
Filosofisk propedevtik (1 t). Lika och gemensamt med Ring IV Real. 

(Arbman).
Matematik (5 t.). Serier och rånteråkning. Stereometri. Maxima 

och minima. Problemlosning och repetition. Var tredje vecka en mate
matisk uppsats, dårav tre på lårorummet. (Liseli).

Biologi (1 t.). Lika och gemensamt med Ring IV Real. (Romanus).
Fysik (2 t.). Akustik och optik. Allmån repetition. (Erikson).
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.9. Vålskrivning.

Undervisningstid i klassen 1 a 2 timmar och i 1 b 2 timmar, i 2 $ 2 
timmar och 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 Holmqvisrs 
skrivkurser. I klass 3 har skrivits i enkellinierade skrivbbcker.

1 0. Redogorelse for undervisning i teckning.

t'rih« n dut c c ku in g :
Klass 1. Teckning efter frukter och enkla blad, fortecknade å krittavlan. 

Teckning efter enkla husgerådssaker. Enkel fårglåggning. 
Hemuppgifter. Minnesteckning. Fantasiteckning.

• > 2. Teckning efter vaxtblad och enkla fbremål. Enkel farglagg
ning. Penselteckning. Hemuppgifter. Minnesteckning. Fan
tasiteckning.

» 3. Teckning av fbremål, vaxtblad, blommor och delar av djur. 
Enkel skugg- och fårgbehandling. Penselteckning. Hemupp
gifter. Minnesteckning. Fantasiteckning.

» 4. Fortsåttning av foregående. Teckning av uppstoppade fåglar. 
Inledande bvningar till perspektivlåran. Hemuppgifter. Min
nesteckning. Fantasiteckning.

» 5. Perspektivisk teckning och skuggning. Låttare stiliseringsbv- 
ningar. Hemuppgifter. Minnesteckning.

» 6. och Ring I. Fortsåttning av foregående. Teckning i det fria. 
Farglaggning. Minnesteckning.

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

» III. och IV. Skissritning. Studier vid och teckning av fbremål från 
fornminnesfbreningens museum. Teckning med kol. Pastell- 
ak var ellmåln ing. Figurteckning.

Linjavfitning efter P. Henriques liirobolf.
Klass 4. Geometriska konstruktionsbvningar.

» 5. Geometriska konstruktionsbvningar, forstå grunderna av pro
jektionslåran t. o. m. plana kroppars utbredning. Kroki-ritning.

» 6. Projektionslårans grunder. Linjers verkliga storlek. Ytutbred-
ning av plansidiga fbremål. Kroki-ritning. Materialbeteckning. 

Ring I. Projektioner av solida kroppar, deras skårningar och utbred- 
ningar till och med pi. XII.

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

III. Skuggkonstruktioner. Sned projektion.
» IV. Avslutat indirekta perspektiven. Flera lårjungar hava ritat di- 

rekt perspektiv.
Under de frivilliga teckningslektionerna hava lårjungarna dels fort

satt med de under de obligatoriska teckingslektionerna påbbrjade arbeten, 
dels utfbrt andra såsom kartritning, silhuettklippning o. dyl.
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11. Sang och instrumentalmusik.

A. Sang och musikens teori (5 timmar i veckan). Sångavdelning- 
arne hava varit tre.

Ovningarne hava varit fbljande dagar: sångklassen I onsdagar 5—6 
e. m., II tisdagar 5—6 e. m., III torsdagar och fredagar 5—6 e. m.

II sångavdelningen har ovats i koralsång måndagar 5—6 e. m.
Inom de sarskilda sångavdelningarne hava kurser och ovningar varit 

foljande, namligen inom I: musikens teori; II musikens teori samt ton- 
tråffning, unison och koralsång; III: musikens teori, en- och tvåståmmiga 
sanger samt kvartettsång tillsammans med basar och tenorer ur II, III 
och IV ringarne. Ovningarne hava varit på fredagar 5—6 e. m., varvid 
huvudsakligen Ny normalsångbok och Svenska skolkvartetten, del. I och 
II begagnats.

B. Instrumentalmusik 10 timmar i veckan. Ovningstider: måndagar 
4—5 och 6—7 e. m., tisdagar 4—5, onsdagar 4—5, torsdagar 4—5 och 
6—7 e. m., fredagar 4—5 och lordagar 4—7 e. m. Undervisningsmateriel: 
H. von Bocklets och Hennes Pianoskolor, samt sonater av Kuhlau och 
Reinicke m. fl. Skolor for violin: Carl Henning och C. H. Homan. Sko- 
lor for violoncell: Y. E. Gille, och for kontrabas av T. Michaeles och Flojt- 
skola av Moller. Skolor for blåsinstrument hava varit av A. Svensson. 
Klarinett skola av R. Arnoldson. Ovningsmateriel for stråkorkestem har 
varit Haydens symfonier samt musik av Sbderman m. fl.

12. Redogorelse angående I) gymnastik och 
fåktning, 2) lek och idrott.

1) Gymnastik och fåktning.
Lårjungarna hava under året varit indelade i fyra gymnastikavdel- 

ningar och två fåktavdelningar. Fbrdelningen på gymnastikavdelningar- 
na har varit beroende av indelningen i låsklasser. Klasserna 1—6 hava 
fbrdelats på de tre lågsta och ringarna på den hbgsta avdelningen. Grun
den for lårjungarnes indelning på de enligt ovan nåmnda fbrdelning sam- 
mansatta gymnastikavdelningarna hava varit ålder, kroppsutveckling, an- 
lag och fårdighet.

Ovningarna borjade hbstterminen den 21 okt. och slutade den 17 de
cember; vårterminens ovningar bor jade den 15 januari och komma att 
fortgå till och med den 3 juni.

Ovningarna hava vardera terminen varit instållda ett par dagar på 
grund av rengøring av lokalen. Dessutom 3—9 maj på grund av realskole- 
skrivningar i gymnastiksalen.

For de kroppsligt svaga lårjungarna hava ovningarna varit så anord- 
nade, att dessa lårjungar erhållit lindrigare rørelser ån de bvriga inom 
gymnastikavdelningen, rbrelser låmpade efter vårs och ens åkomma och 
hålsotillstånd. I regel har en dagovning for dessa svaga innehållit rbrel
ser av alla slag utom vid sjukdom i cirkulationsorganen, då rbrelser, 
uppjagande hjårtverksamheten, uteslutits.
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Med undantag av tiden från den 12 april till vårterminens slut for IV 
ringen har åt pedagogisk gymnastik under året ågnats i medeltal 2 
timme i veckan for varje lårjunge.

Tiderna for gymnastik och fåktning hava under båda terminerna varit 
sålunda fordelade:

Gymnastik:
I avd,: tre dagar i veckan kl. 1.50—2.35 e. m. och en dag i veckan 

9.50^10.35 f. m.
II » : fyra » i » » 9.50—10.35 f. m.

III » : tre » i » » 2.45—3.30 e. m. och en dag i veckan
9.50—10.35 f. m.

IV » : två » i » » 1.50—2.35 e. m. och två dagar i veckan
2.45—3.30 e. m.

Faktniny :
I avd.: måndag 1.50—!2.35 e. m. 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 våderleken varit tjånlig med i medeltal, for lårjunge råknat, 
timme i veckan.

Simundervisning har ej varit anordnad.
Sårskild bad- eller duschinråttning finnes ej i de nuvarande lokalerna.

14. Angående lårjungarnes frivilliga sjålvstudier 
(feriearbeten) under sommaren 1919

se tillågg i redogorelsens slut.

15. Konfirmationslåsning har ågt rum under ledning av låroverks- 
adjunkten S. m. k. R. Soderberg. I densamma ha deltagit 43 av skolans 
lårjungar. Undervisningen borjade den 23 jan. och kommer att sluta om
kring 1 juni. Den har pågått med 2 timmars undervisning i veckan, i maj 
med 3 timmar i veckan. Lårjungame som deltagit ha varit befriade från 
gymnastik 2 (i maj 3) gånger i veckan.

B. Larare.
lli. Lårarnes tjånsteåligganden under hostterminen framgår av Bil. 3.
I?. Tjånstledighet har åtnjutits
av rektor K. Arbman 23—28 dec. for enskilda angelågenheter;
av lektor E. Miinchmeyer hela låsåret på grund av sjukdom;
av adjunkt E. Zeilon under vårterminen for fortsatt tjånstgoring så

som e. o. lårare vid Hogre Reallåroverket i Goteborg;
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av gymnastiklåraren kapten H. Cronstedt 21 okt.—2 nov. på grund 
av militår kommendering.

Entledigad från fdrordnandet som vik. adj. har fil. mag. Nilsson varit 
på grund av sjukdom 20 jan.—22 febr.

18. Forordnade hava varit
a) såsom vikarier:
adj. Falilander 23—28 dec. att uppehålla rektorstjånsten;
adj. Bklund hela låsåret å vakant lektorsplats;
adj. Borgman hela låsåret for tjånstledige lektor Miinchmeyer;
fil. mag. P. A. Carlsson under hostterminen for adjunkten, vik. lek

torn Eklund;
fil. mag. H. Kihlman under hostterminen for adjunkten, vik. lektorn 

Borgman ;
fil. mag.Ebba Johansson under hostterminen å vakant adjunktsplats, 

under vårterminen for tjånstledige adjunkt E. Zeilon;
løjtnanten gymnastikdirektbren M. Uhlin 21 okt.—2 nov. for tjånst

ledige kapten Cronstedt;
fil. mag. Nilsson under vårterminen for adjunkten vik. lektorn Borg- 

man;
f. d. adjunkten B. A. Finell såsom vik. adj. 20 jan.—22 febr. under ti

den for magister Nilssons entledigande ;
b) såsom e. o. lårare:
fil. mag. C. A. Wikstrom; fil. kand. S. J. H. Pahlberg; fil. mag. H. 

Friborn; fil. kand. och mag. T. F. Gbtharson, samtliga under hela låsåret.

10. Med avseende på den ordinarie lårarepersonalen ha fbljande 
fbråndringar intrått under tiden 1 maj 1918—30 april 1919. Från och 
med 1 juli erhbll låroverkets rektor Teol. D:r C. A. Hågglund avsked på 
grund av uppnådd pensionsålder. 1 en lang oavbruten fbljd av år, från 
och med den 1 januari 1888, har han verkat som låroverkets chef. Det 
har varit en lang och trogen tjånst for vilken Ostersunds H. A. Låroverk 
och 30 generationer av dess studerande ungdom står i mer ån ett hån
seende i stor och varaktig tacksamhetsskuld. Det nuvarande låroverks- 
huset har uteslutande hans initiativkraft och starka vilja att tacka for sin 
tillkomst. Han ålskade sitt låroverk och han ålskade dess ungdom. Vad 
båst han hade det ville han också giva. Och han hade verkligen någon- 
ting att giva. Ty Rektor Hågglund var en originellt utpråglad' person- 
lighet. Såsom alla starka personligheter fick han ofta motståndare och 
belackare. Sjålv bidrog han någon gång hårtill genom sin brist på smi- 
dighet, sin kanske overdrivma konservatism och sin ofta något for kårva 
råttframhet. Men — utan att vinnlågga sig dårom — han vann de fiesta 
som kommo honom nåra. Sårskilt torde detta gålla ungdomen. »Minns 
så gott efter rektor Hågglund» — så hor man oftast hans f. d. lårjungar 
sammanfatta sitt omdbme om honom. Otvivelaktigt har hans uppfostrar- 
gårning satt djupare spår ån man skulle tro. Den direkta undervisningen 
var icke hans starkaste sida; och den holl val icke alltid måttet av vad 
vår tid kråver av en undervisare. Men med hånsyn till undervisningens 
och all fostrans djupaste syfte — karaktårsdaningen — uppvågdes denna 
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brist av de många starka och varaktiga intrycken av en helg,juten per- 
sonlighet, som alskade de unga och ville dem av hjartat val. Det genom- 
gående karaktårsdraget hos Rektor Hagglund var en omutlig sannings- 
karlek och en utpråglad motvilja mot allt slags flård och fåfånga och hos 
sina lårjungar sokte han framfor allt att inplanta dessa egenskaper som 
utmarkte honom sjalv. Oforskrackt och oppet uttalade han alltid sin 
mening, så val i det enskilda som offentliga livet. Med sin overtygelse 
dagtingade han aldrig. Entusiastisk fosterlandsvån såg han framfor allt 
i jordbrukets fbrkovran kållan till folkets hålsa och landets valstånd. Det 
fanns i honom mycket av den åklsvenska odalmannens något betånksam- 
ma och misstrogna men i grund och bolten trygga genomårliga, sunda 
och praktiska syn på tingen. Med dessa sina egenskaper vann han de 
fleste, med dem fostr ade och lårde han ofta mer ån genom sin egentliga 
undervisning. Rektor Hagglund var en praktisk, nitisk och duglig låro- 
verkschef, men han var mer ån så: han var trots den något hårda och 
kårva ytan en årans man med hjårtats adel, en riddare utan fruktan och 
utan tadel — for allt vad han dårigenom gjort for Låroverket och dess 
studerande ungdom bringar honom Låroverket sitt varma tack, i medve- 
tande dårom, att så lange dess gamle rektor och trotjånare lever, så lange 
skall det och dess arbete vara inneslutet i hans varma intresse och omsorg.

Till Rektor Hågglunds eftertrådare vid låroverket for tiden från och 
med 1 juli 1919—130 juni 1923 forordnades den 12 april 1918 lektorn vid 
H. A. Låroverket i Hernosand Teol. Lic. Ragnar Ernst Gunno Arbman.

Till adjunkt i kristendom och modersmålet från och med den 1 aug. 
utnåmndes den 31 juli e. o. låraren vid Halmstads H. A. Låroverk 
fångelsepastorn vid Centr alf ångelset å Hårlanda S. M. K. Ragnar Kasper 
Johannes Soderberg, vilken såsom adjunkt eftertrådde adjunkten J. A. 
Sundstrøm, från 1 april 1918 transporterad till H. A. Låroverket i Ystad.

Till adjunkt i modersmålet, tyska och engelska från och med 1 janu- 
ari 1919 har utnåmnts Fil. Kand. Per Erik Zeilon. Hårmed har låroverket 
fått en eftertrådare till Fil. Kand. N. S. Hagstrbm, vilken, utnåmnd till 
aljunkt vid låroverket från 1 sistlidne maj, redan med utgången av juni 
månad på egen begåran erholl nådigt avsked utan att dår hava tjånstgjort.

De nya lårarna ha om sig låmnat foljande biografiska upplysningar:
Jag Ragnar Ernst Gunno Arbman år fbdd den 22 juli 1880, son till 

kontraktsprosten i Borgsjo Olof Arbman och hans maka, fbdd Hasselberg. 
Efter skolstudier vid låroverken i Sundsvall och Ostersund och student- 
examen dårstådes den 26 maj 1899 inskrevs jag h. t. 1900 vid Upsala 
Universitet, avlade teol. fil. examen, forstå avdelningen, dec. 1900, maj 
1901 andra avdelningen, teol. kand. examen i september 1905 och teol. 
lic. examen november 1910. Genomgick provår i Upsala, v. t. 1911 och 
h. t. 1912. Tjånstgjorde såsom e. o. lårare vid Hbgre Reallåroverket i 
Gøteborg v. t. 1912—v. t. 1913, såsom timlårare i Gbteborgs Folkskollå- 
rareseminarium v. t. 1912, e. o. lårare vid H. A. Låroverket i Upsala h. t. 
1913, v. t. 1914, h. t. 1914, h. t. 1915, v. t 1916. Avlade disputationsprov 
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februar! 1916. Prakt. teol. ex. v. t. 1916. Utnåmnd till lektor i kristen
dom och fil. propedektiv vid Hernosands H. A. Låroverk och kyrkoherde 
i Håggdånger från 1 juni 1916. Ledamot av Hernosands Domkapitel 
1916—aolu 1918. Den 12 april 1918 forordnad till rektor vid H. A. Låro- 
verket i Ostersund J/7 1918—1923.

Av trycket utgivit: Kronistens teologiska och kultiska grundåskåd- 
ning med sårskild hånsyn till hans stållning till Pråstcodex, ak. avh. 1916. 
— Smarte uppsatser.

Resor: Till Finland 1906, till Norge 1916.

Jag Ragnar Kasper Johannes Soderberg år fodd den 21 aug. 1874 i 
Karl Johans forsamling i Goteborg och son till snickaremåstaren August 
Vilhelm Soderberg och hans hustru Josephine Matilda Borjeson. Efter 
avlagd mogenhetsexamen inskrevs jag som fil. stud, vid Goteborgs Hog- 
skola 1893 och vid Upsala Universitet 1894. Avlade teol. fil. examen 29 
maj 1895, teol. dimissionsexamen 29 januar! 1899, prakt. teologisk exa
men 15 dec. 1899, folkskollårareexamen i Upsala 2 juni 1900, t. f. fån- 
gelsepredikant vid Låns- och Centralfångelset i Goteborg 1 maj 1905, vid 
Centralfångelset å Hårlanda 17 maj 1907. Ordinarie fångelsepredikant 
och skolforeståndare vid Centralfångelset å Hårlanda 1 maj 1908. Pastor 
och skolforeståndare dår 1 januari 1911. Med tjånstledighet från sagda 
befattning i fångvården tjånstgjorde jag såsom e. o. lårare och vik. ad
junkt vid H. A. Låroverket i Halmsted låsåren 1916—1917 och 1917— 
1918. Utnåmndes den 31 juli att från och med 1 augusti 1918 vara ad
junkt vid H. A. Låroverket i Ostersund och erholl samtidigt avsked ur 
fångvården.

Resor: Till Tyskland 1890 och 1893, till Norge 1899 och 1914, till 
Danmark 1915.

Jag Per Erik Zeilon år fodd i Arboga den 21 mårs 1885. Mina foråld- 
rar voro rektor Jacob Persson och hans hustru Emmy Zeilon. Efter skol- 
studier i Arboga, Våsterås och Stockholm, dår jag den 14 maj 1904 avlade 
mogenhetsexamen vid Norra Latinlåroverket, inskrevs jag s. å. vid Up
sala universitet och tog den 29 maj 1908 fil. kand. examen i åmnena ro
manska språk, tyska, nordiska språk, engelska och estetik med konst- och 
litteraturhistoria. Under låsåren 1909—1911 samt hostterminen 1911 fr. 
och med den 23 okt. till terminens slut tjånstgjorde jag som vik. adjunkt 
vid H. A. Låroverket i Skara, varefter jag under vår- och hostterminen 
1912 genomgick provår vid Hogre Reallåroverket i Goteborg. Vid sist- 
nåmnda låroanstalt tjånstgjorde jag dårefter såsom vik. lektor v. t. 1913 
och har sedan hostterminen 1913 t. o. m. hostterminen 1918 varit e. o. 
lårare dårsammastådes. Från och med 1 januari 1919 år jag utnåmnd 
till adjunkt i modersmålet, tyska och engelska vid H. A. Låroverket i 
Ostersund.

Till komplettering av forrå årets redogorelse låmnas hår en av e. o. 
låraren i Stockholm, f. d. adjunkten vid Ostersunds H. A. Låroverk, N. J. 
Sundstrøm, på anmodan nyligen inlåmnad sjålvbiografi.

Nils Ivar Hagstrom, fodd i Stockholm 1886, mogenhetsexamen i Hår- 
nosand 1905, fil. kandidat i Upsala 1909, kompl. i Lund 1910, provår i Up- 



28

sala li. t. 1914; vid. adj. sammanlagt 6 mån. h. t. 19C7, h. t. 19(19 och v. t. 
1911 i resp. Ornskoldsvik, Hårnbsand och Sundsvall, e. o. lårare i Halm
stad 1911—1914, d:o vid Norra Latinlåroverket i Stockholm fr. v. t. 1915, 
utn. till adjunkt i Ostersund fr. 1 maj 1918, avsked från 1 juli s. å.

Av trycket utgivit: tilis, m. C. S. Fearenside, E. A. Meyer och P. 
Méaly. Samtliga Student- och realskolestilar, Lund 1915 ff.; tilis, m. 
Odal Ottelin, Modersmålsundervisning, Fem foredrag med diskussion.

Resor: till England sommaren 1912, till Tyskland 1913.

20. Den 1 maj i år var fortfarande en lektorsbefattning i mo
dersmålet och historia vid låroverket obesatt. Den kommer att ånyo le- 
digfbrklaras den 1 instundande juni.

C, Lårjungarna.
22. Uppgift for vardera terminen over antalet lårjungar i de sår- 

skilda klasserna, se Bil. 4.

23. Uppgift å antalet av dem som under foregående kalenderår 
blivit inskrivna vid låroverket, se Bil. 5.

27. Oversikt over de den 15 sept. nårvarande lårjungarna® delta- 
gande i teckning, musik, gymnastik, fåktning, frivilliga laborationer och 
annan frivillig undervisning, se Bil. 6 och 7.

28. Uppgift betråffande bortvalda åmnen i ring III och ring IV for 
hostterminen samt i studentexamen for nårmast foregående kalenderår, 
se Bil. 8 a och b.

20. Redegørelse for i huru många åmnen hemlåxor i allmånhet bli
vit for varje dag lårjungarna foresatta, åvensom huru lång tid heinarbe- 
tena i allmånhet kunna anses upptaga for lårjungar av medelmåttiga an- 
lag, se Bil. 9.

33. Fbrteckning over de lårjungar, som efter att hava genomgått 
låroverkets sjette klass kalenderåret 1918 avlagt godkiind realskole
examen.

Vårterminen 1918:
Edstrom, Th. G. F....................
Gunnarsson, K. J.....................
Hasselgren, 0..........................
Holm, B. A................................
Kihlgren, N. R. G....................
Landin, K. F. A........................
Leander, Y. G..........................
Liljeblad, B. A.........................
Lind, J. V................................
Lindberg, J. 0..........................
Lindholm, J. G.........................

till skogsskola 
handel 
jordbruk 
postverket 
teknisk skola 
jordbruk 
postverket 
jordbruk 
sjbmansyrket 
handel

» jordbruk
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Lundbeck, S. O. .
Mårdén, N. A. H.
Sjblund, E. 0. ...
Zetterstrbm, O. .

till handel
» handel
» jordbruk
» skogsskola

Hbstterminen 1918: Inga.

34. Fbrteckning over de lårjungar, som efter att hava genomgått 
låroverkets fjårde ring kalenderåret 1918 avlagt godkiind studenlexamen.

Vårterminen 1918:
Latinare med grekiska: 

Amnéus, J. E.............................. till skogsskola
Eriksson, K................................ » universitet
Nåsstrbm, Y. Z........................... » »
Persson, 0................................... » »

Latinare utan grekiska:
Amnéus, K. S. . .
Dahlgren, K. I.
Eriksson, E. H.
Eriksson, T. G.
Kihlgren, S. H. T 
Lindholm, 0. R.

Realister
Bystrbm, 0.........
Gardin, 0. V. ..
Kjellin, J. H. ..
Malmborg, 0. G.
Svensson, P. A.

till skogsskola
» handelsskola
» militåryrket
» universitet
» »
» »

till universitet
» handelsskola
> »
> tandlåkareyrket
» folkskollårareseminarium

35. Fbrteckning over de lårjungar, som utan att hava avlagt real
skole- och studentexamen under kalenderåret 1918 avgått från låroverket.

Vårterminen 1918:
Från kl. 1 Domeij, T. S. ..

» » 1 Hofling, S. E. A.
» » 1 Levin, S. G. A. ..
» » 2 Fahlander, E. G.
» » 2 Engman, H. G. H 
» » 2 Karlsson, K. O.
» » 2 Larsson, G..........
» » 2 Oskarsson, 0. R.
» » 2 Wassgren, H. V.
» » 3 Eriksson, G.........
» » 3 Sbderman, H. B.
» » 3 Bystrbm, H..........
» » 3 Karlsson, E. E.
> » 3 Nenzén, T...........
» » 3 Nilsson, I. A. L.
» » 3 Strand, K. H. ..

dbd
utan uppgift

. » »
till Hernbsands allm. låroverk 
utan uppgift

» »
» »
» »
» »

till Sbdertålje allm. låroverk
» Hudiksvalls allm. låroverk 

utan uppgift
» »
» »
» »
» »
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Från kl. 4 Eriksson, S. E. ......
» » 4 Ljungberg, E. K. G. ..
» » 4 Vettermark, N. Å..........
» » 4 Liljeqvist, E. T. N. .. .
» » 4 Berlin, 0. S.....................
» » 4 Hellberg, E. A. 0. .. ..
» » 4 Jakobsson, I. F.............
» » 4 Nåssén, G. M.................

' » > 5 Nilsson, A.....................
? 5 Ostlund, G. W..............
» > 5 Bjbrnson, J. E................
» » 5 Henriksson, K. G. ...
» > 5 Soderholm, J. 0. L. ...
» » 5 Wredling, H. 0..............

Ring R. I Abrahamsson, K. G. ..
» » I Vettermark, S. A...........
» » I Edvall, 0. E...................
» > I Hård, N. S....................
» » II Johansson, M. A.............
.> » II Lonnberg, T H..............
» » II Svensson, B. 0. F.........
» » II D el in, G. V. T.................
» > II Nilsson, J. R................
» > II Norberg, E. Y.................
» » II Ohlsson, P......................
» III Bergstrom, N..................
» » III Persson, H. E...............
» » III Widmark, E. G. L.........
» » IV Bjbrkegren, B.................

till Strångnås allm. låroverk
: annat låroverk
» Lunds allm. låroverk 

dod
utan uppgift

» »
» »
» »

dod
till privat undervisning
utan uppgift

» »
» »
» »

till Schartaus handelsinstitut
» Lunds allm. låroverk 

utan uppgift
till svenska brig, i Finland

» jordbruk
» tidningsverksamhet

dod
utan uppgift

» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »

Hostterminen 1918:
Från kl. 2 Arell, N. H.....................

» » 2 Mårtensson, J.................
» » 4 Pålsson, E...................
» » 4 Suwe, G..........................
» » 5 Landin, J........................
.» r. II Olsson, P.........................

r. III Hellgren, G. M...............

utan uppgift
» »

sjuk
dod
utan uppgift 

» »
till Sundsvalls allm. låroverk.

3(i. Under sistforflutna kalenderår hava till lårjungarne utdelats 
såsom

Stipendier .................................. Kr. 1,565:—
Premier och understod ............. » 143:75

Summa Kr. 1,708:75

37. Uppgifter for vardera terminen av låsåret angående lårjungar- 
nes fordelning efter terminsavgifterna samt terminsavgifternas storlek, 
se Bil. 10.



31

D. Ur skollivet.
38. Den 30 november hbgtidlighblls 200-årsminnet av Karl XII :s 

dosdag genom en enkel fest å låroverkets hogtidssal med deklamation av 
tvenne lårjungar i gymnasiet, minnestal av adj. Eklund samt unison sång.

En gammal idrottsforening liar under låsåret återuppstått i bårkraftig 
form inom låroverket genom initiativ av Lektor C. A. Eriksson. Med
lemsantal et år omkring 50. Idrottsforeningen har satt som sitt mål »att 
genom anordnandet av idrottsliga ovningar och gymnastik bereda tillfålle 
for sina medlemmar att deltaga i hålsobringande kroppsbvningar och våcka 
och vidmakthålla intresset for idrott och gymnastik inom skolan».

Ostersunds gymnasietorbund råknar f. n. 19 medlemmar. Under lås- 
året hava hållits 14 sammantråden i låroverkets lokaler.

S. S. U. H.-foreningen Societas råknar f. n. 75 medlemmar. Foreningen 
har under låsåret haft 12 sammantråden i låroverkets lokaler.

E. Boksamlingar och undervisningsmateriel.
A. Biblioteket.

39.
a) Låroverkets Bibliotek.

Biblioteket har hållits bppet måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 
2.35—3.30 samt efter anmålan.

/. Genom uikiip hur forvårvatt:
Zeitschrift fur Matematischen etc. 1917; Tidskrift for Elementår Mate

matik, Fysik och Kemi 1917—18; Fysisk Tidsskrift 1917—18; Kyrkohisto- 
risk Årsskrift 1918; Hygienisk Revy 1918; Svenskt Land 1918; Pedagogisk 
Tidskrift 1918; Svensk Tidskrift 1918; Nordisk Tidskrift 1918; Berliner 
Philologische Wochenschrift 1918; Die Naturwissenschaften 1918; Physi- 
kalische Zeitschrift 1918; Geologiska Foreningens Forhandlingar 1918; 
Svensk Botanisk Tidskrift 1918; Die Neueren Sprachen 1917—18; Ver- 
dandi 1918; Historisk Tidskrift 1918; Hildebrand, Hjårne, Pflugk-Harttung, 
Vårldshistoria, B. V.; Ostergren Nusvensk Ordbok, H. 9—10 Noreen, Vårt 
Språk, H. 26—27; Nordisk Familjebok, B. 26—27; Svenska Akademiens 
Ordbok, H. 55—56; Bloch, Dbden, I—II.

//. Genom gåvor har tillkommit:
1) Från resp. iimbetsverk, samfund och institutioner:
Svensk Fbrfattningssamling; Under året utkomna delar av Sveriges 

Officiella Statistik och Statistiska Meddelanden; Jåmtlands Låns Lands
tings Handlingar; Nordisk Tidskrift for Bok- och Biblioteksvåsen 1918; 
Årsredogbrelser for Svenska och Danska skolor; Arkiv for Matematik, 
Astronomi och Fysik, B. 13, H. 1—2; Arkiv for Botanik, B. 15, H. 1—2; 
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Arkiv for Kemi, Mineralogi och Geologi, B. 7, H. 1; Kungl. Svenska Ve- 
tenskapsakademiens Årsbok 1918; Kyrkomotets Protokoll 1918; Meteoro
logiska lakttagelser i Sverige 1916; Svenska Riksarkivet 1618—1837; 
Svenska Riksrådets Protokoll XIV 1650; Frihetstidens Grundlagar; Den 
Civila Lokalforvaltningen 1523—1630, Del I och III, H. 1; Svenska Riks- 
dagsakter 1719—1800; Geistlig Edsprotokol I; Statsholderskabets Extrakt- 
protokoll II: 2; Gunnerus, Mindeblade; Det Konglige Norske Videnska
bers Selskabs Skrifter 1915, H. I samt Aarsberetning for 1915; Den Trond- 
hjemske Familie Huitfeldts Ahnetavle, Diplomatarium Norvegicum, Fyres
dal; Moderna Sprak 1918; Sprak och Stil 1918; Fysisk Fostran 1918; Tid
skrift i Gymnastik 1918; Ny Tidning for Idrott 1918 (2 ex.); Nordiskt 
Idrottsliv 1918 (2 ex.); Tidskrift for Schack 1918; Djurvannernas Tid
ning 1918; 29 Akademiska avhandlingar och ovrigt Akademiskt tryck;

2) Från resp. Forlaggare:
Laro- och Låsebocker, utkomna under låsåret, (27 st.);
3) Från resp. Forfattare:
Finell, B. A., 7 st. Tillfållighetsdikter; Collinder, E., Norrlandskl 

Handbibliotek II, Medelpads Flora;
4) Från Enskilda:
Rektor R. Arbman: Lundstrom, Kyrkohistorisk Årsskrift 1901; Bil- 

ling m. fl., Forslag till Psalmbok for Svenska Kyrkan; Liedgren, Den 
Svenska Psalmboken, Några Synpunkter; Beckman, Hjålpreda vid Upp- 
satsskrivning; Sveriges Landstormsforeningars Centralforbunds Årsbok 
1917; Odhner-Westman, Fåderneslandets Historia;

F. d. Adjunkt B. A. Finell: Soderstéen, J. L. Runebergs Åttartal; 
Méziéres, Mirabeau, Overs. av B. A. Finell;

Stud. E. Piculell: Shakspeare, Othello, Svensk bearbetning av K. A. 
Nicander; Åkerhielm, Riktiga Månniskor.

b) Lår jungebiblioteket.

Biblioteket har hållits oppet samma tider som låroverkets bibliotek.

I. Genom inkop hor forviirvntfi:
Sveriges Rike, Handbok I—III.

II. Genom ffåvor hor tillkomniit:

1) Från Svenska Turistforeningen:
Svenska Turistforeningens Årsskrift 1917—1918;
2) Från Enskilda:
Rektor R. Arbman: Sveriges Nationallitteratur 1500—19000, B. XV; 

Hildebrand—Bendixson, Låsebok i Svensk Litteratur III; Tegnér, Fritiofs 
Saga; Runeberg, Ålgskyttame, Julkvållen och Kung Fjalar;

Stud. E. Piculell: 4 Band Ungdomslitteratur;
Stud. L. Larsson: 2 Band Ungdomslitteratur.
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Ett omfattande arbete med bibliotekets ordnande och bringande i 
tidsenligt skick har under låsåret påborjats. — Vad bokbeståndet betråf- 
far, så utgjordes detsiamma i det stora biblioteket vid årets borjan av om
kring 6,175 verk i 11,320 band *).  Under året har tillkommit genom gåvor 
126 verk i 169 band och genom kop 1 verk i 2 band, vartill kommer 25 
band genom fortsatt subskription å diverse verk, vadan, då avskrivnin- 
gama under året varit 6 verk i 6 band, stora bibliotekets bokbestånd i 
nårvarande stund utgbres av cirka 6,296 verk i 11,510 band. — Lårjunge' 
biblioteket råknade vid årets borjan omkring 330 verk i 435 band*).  Un
der årets lopp har det utbkats genom gåvor med 12 verk i 14 band och 
genom kop med 1 verk i 1 band. Avskrivna under året ha blivit 13 verk 
i 13 band**).  Alltså råknar lårjungebiblioteket for tillfållet omkring 330 
verk i 437 band.

Från Stora Biblioteket har 220 boklån av 57 låntagare forekommit, 
från lårjungebiblioteket 436 lån av 98 låntagare.

Boklån ha fbrmedlats från Kungl. Vetenskapsakademiens och Upsala 
Universitetsbibliotek.

B. Mynt- och medaljsamlingen.
har tillbkats med Kungl. Vetenskapsakademiens och Svenska Akademiens 
under året pråglade minnesmedaljer, vilka overlåmnats till Låroverket så
som gåvor.

C. De biologiska samlingarna.
En synnerligen rikhaltig insektssamling har inkopts.

D. Ovrig undervisningsmateriel.
Den ovriga undervisningsmaterielen har genom kop utbkats med:
Steffen, Oversikt av Svenska Litteraturen II och III (resp. 13 och 

14 exp.).
Vietor, Englishe Lauttafel.
Roth, Karla over Palestina, ny uppl. (Stave—Bystrbm).
Bamberg, Våggkarta over Nordamerika.

» » » Sydamerika.
For teckningsundervisningen: div. keramikfbremål m. m.
For fysikundervisningen: ett stoppur och div. verktyg och fbrbruk- 

ningsartiklar.
For kemiundervisningen: diverse forbrukningsartiklar.
For samtliga hår ovan nåmnda gåvor till Låroverket frambåres till 

givarne låroverkets vbrdsamma och varma tack.

*) Siffrorna divergera våsentligt med de i forrå årsredogorelsen uppgivna, beroende 
på att nya rakningar fbretagits vid låsårets borjan. — I ovanstående siffror åro ej in- 
råknade årsredogbrelser, kataloger, aldre ak. avhandlingar, småskrifter ni. m.

**) Lånen voro delvis från 1890-talet och ombjliga att indriva.

3
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F, Låroverksbyggnader och inredningsmateriel.
40. Inga genomgripande reparationer, icke ens lokala sådana, ha, 

åtminstone i storre utstråckning, kunnat utfbras under låsåret på grund av 
den rådande dyrtiden. Hårtill kommer att Ostersunds låroverk befinner 
sig i ett for de svenska låroverken dess båttre hart når enastående pre- 
kårt låge, hånvisat som det helt och hållet år till den egna byggnads- 
fondens begrånsade tillgångar. Att dessa icke åro tillråckliga for att i 
dessa tider på ett verkligt tillfredsstållande sått underhålla den jåmfbrelse- 
vis stora låroverksbyggnaden och annexbyggnaden, gymnastikhuset, sager 
sig sjålvt. På några som helst om- respektive nybyggnader har under 
sådana forhållanden icke varit att tånka. Men så har det också långt utan- 
fbr Ostersunds stad och Jåmtlands lån våckt beråttigad uppmårksamhet 
bland dem, som kånna forhållandet, att Ostersunds; stadsfullmåktige hit
tilis kunnat stålla sig så avvisa'nde och ofbrstående som skett år till en 
så vital fråga som den om vården och underhållet av den byggnad som 
rymmer lånets enda hbgre bildningsanstalt. Vad som blivit gjort år fbl
jande: nymålning av rektorsexpeditionen. Grundlig tvattning av korri
dorernas och vestibulernas våggar. Vårmeugnarnes reparation. Malning 
av samtliga fonster i undre våningens klassrum intilll cirka 50 cm. av 
rutornas hbjd.

På grund av dyrtiden och nbdvåndiggjord yttersta sparsamhet ha ej 
heller mycken ny inredningsmateriel blivit anskaffad. En åndamåls- 
enlig svart tavla har anskaffats i ett klassrum som saknade sådan. En 
svart tavla avsedd for musikundervisningen likaså. Vidare bokskåp for 
referensbiblioteket, hyllfack for tidskrifter och blankettskåp for rektors
expeditionen m. m.

G. Ekonomiska forhållanden.
41. Rbrnde kassors och fonders stållning. Se Bil. 11.
Låroverket har under låsåret fått mottaga fbljande donationer:
1) Prosten Hoflins stipendiefond.

STIPENDIE-URKUND.
I tacksamhet mot Gud, som underligen fort min livsvåg, och åven for 

månniskors godhet, får undertecknad, for ett 50-tal år sedan lårjunge 
vid Ostersunds allm. låroverk, på min 65:te årsdag bverlåmna i Statens 
1914 års obligationer ett nominellt belopp av Tretusen (3,000) kronor till 
en stipendiefond, av vilken råntorna enligt nedan givna beståmmelser i 
sedvanlig ordning skola anvåndas till stipendier åt dårav fbrtjånta lår
jungar, tillhbrande humanistiska (latin-) linjen vid Ostersunds låroverks 
gymnasium, vilka antingen åro pråstsbner eller åttlingar av donators fa
der, lantbrukaren Johan Larsson i Håste, Rbdbns socken, med fbretrådes- 
rått vid eljest liknande forhållanden for de sistnåmnda.

Stipendiet, som låmpligen bor båra namnet Prosten Hoflins stipen
dium, tillfaller årligen odelat en lårjunge, tillhbrande någon av gymnasiets 
tre nedersta ringar, men kan tilldelas jåmvål lårjunge, som fbrut innehaft 
detsamma i gymnasiets 4:de ring, i så fail dock under villkor att han un-
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der sitt sista skolår fbrfattat och t. ex. vid någon skolans hbgtidsstund 
foredragit en om någorlunda mognad vittnande uppsats, som står i sam
band med och belyser Lutherdomens reformatoriska gårning och innebord.

Till stipendium utdelas årligen endast 4/5 av kapitalråntan på jåmna 
10-ikrontal. Återstående femtedelen jåmte mojligen bverskjutande be- 
lopp lågges till kapitalet och gores råntebårande, varigenom stipendiet 
automatiskt tid efter annan, i mån av penningevårdets troliga fail, kom
mer att okas med nya 10 kronor. Forstå gången utdelas sålunda 120 kr., 
dårefter 130, 140, 150 o. s. v.

Skulle något år kompetent stipendiat ej forekomma lågges råntan till 
kapitalet.

Såsom min onskan uttalar jag, att stipendiet från borjan måtte få till- 
falla, ehuru han ledsamt nog tillhbr den mindrevårda reallinjen, min bror
son Folke Johansson från Krokom, om han eljest anses' kvalificerad att 
komma i åtanke.

Kontant bifogas 45 kronor, for att jåmte i Juni månad utfallande obli- 
gationsrånian 75 kronor ett stipendium om 120 kr. måtte kunna utdelas 
vid innevarande låseårs avslutning.

Skulle vid en framtida ombildning av undervisningsvåsendet i vårt 
Jand forestående beståmmelser ej kunna efterfoljas, tillfaller stipendiet 
studerande av samma kvalifikationer inom teologiska fakulteten i Upp- 
sala, tillhbrande Norrlands nation eller eventuellt vid annan uppstående 
pråstbildningsanstalt av evangelisk-luthersk typ.

Liden den 8 Mars 1919.
Lars Hoflin, 

Kontraktsprost.
2) Gosta Suwes minne.

GÅVOBREV:

Till stadfåstelse och hedrande av minnet av vår den 21 Nov. 1918 
avlidne son Gosta, lårjunge i 4 a klassen av Ostersunds h. a. låroverk, få 
vi undertecknade, hans foråldrar, hårmed till samma Ostersunds h. a. 
låroverk bverlåmna ett kontant belopp å Ettusen (1,000) kronor for bil- 
dandet av en stipendiefond, benåmnd

>Gosta Suwes minne».
Ur denna fond skall årligen efter vårterminens slut till en lårjunge 

i 4 kl. a. (eller om klassen ej år delad, 4 kl.) vilken utmårkt sig for vål- 
artade seder och duktighet i sina studier, med sårskild hånsyn tagen till 
studiet av historien, utdelas ett belopp motsvarande halva årsråntan å 
kapitalet, vilket varje år bkas genom bverforandet dit av årsråntans an- 
dra halft.

Det åligger låroverkets Rektor att forval ta denna fond och gora den 
på basta mbjliga sått råntebårande.

Ostersund den 25 April 1919.
Selma Suwe. Gustaf Suwe,

Tandlåkare.
Det åi' mig en kår plikt att till gi varne frambåra Låroverkets 

taek for dessa gåvor.
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42. Under 1918 ha fbljande belopp utgått for underhall och tillok- 
ning av:

Boksamlingarna ................................................ 600 kr.
Den ovriga undervisningsmaterielen .............  1,415 »
Inredningsmaterielen ........................................ 700 »
Lårjungebiblioteket ......................................... 20 »

H. Examina och terminsavslutning m. m.
43. Avgångsexamina kalenderåret 1918.

Muntlig studentexamen med de 15 lårjungar som på grund av avlag- 
da skriftliga prov beråttigats till densamma, fbrråttades den 30 maj un
der ledning av herrar censorer Professor C. Geijer, Professor Pleijel och 
Professor Ekvall samt i nårvaro av de utsedda examensvittnena, Lands
sekreteraren J. H. B. Eurenius, f. d. Lektorn S. J. Kardell, fbrste Pro- 
vinsiallåkaren A. Håggquist och Kontraktsprosten G. Ohrstedt.

Samtliga examiander godkiindes.
Muntlig realskoleexamen fbrråttades den 31 maj och 1 juni i nårvaro 

av de utsedda examensvittnena Doktor Warodell, Lektor Kardell, Hårads- 
hbvding Leijonhufvud och Håradsskrivare Livén med 15 av skolans ele
ver och 7 från Strbmsunds kommunala mellanskola. Samtliga examinan- 
der godkåndes.

Innevarande vårtermin hava skriftliga prov for studentexamen av
lagts av skolans egna lårjungar den 10;, 12, 14, 16 och 17 april. Samtliga 
hava fbrklarats beråttigade till den muntliga examen, vilken kommer att 
åga rum den 30 maj.

Skriftliga prov for realskoleexamen hava denna termin den 3, 5, 7 
och 9 maj avlagts av 27 skolans lårjungar i 6 klassen samt av 5 privatister. 
En av privatisterna avbrbt efter forstå skrivningsdagen de skriftliga pro
ven. Av de ovriga godkåndes 23 av skolans lårjungar samt samtliga 
privatister.

Fyllnadsprbvningar hava under år 1919 avlagts:
efter studentexmen av: li historia, 1 i fysik (realgymnasium), kemi 

och teckning, 1 i matematik (realgymnasium), kemi, teckning, 1 i historia, 
geeografi, filosofisk propedevtik, fysik (latingymnasium), kemi, biologi, 1 i 
matematik och fysik, end. skriftliga prov, (båda i realgymnasium), 1 i 
engelska (latingymnasium), filosofisk propedevtik och biologi, 1 i mate
matik (2 ggr), fysik (båda realgymnasium), kemi, teckning, li matematik 
och fysik (båda realgymnasium), 1 i fysik (realgymnasium), biologi och 
kemi, 1 i matematik (realgymnasium) och kemi, 1 i teckning, 1 i kemi 
och fysik, 1 i kristendom, 1 i kemi, 1 i latin.

efter realskoleexamen av: 3 i franska, 2 i tyska (av vilka den ene 
endast avlagt den skriftliga prbvningen).



44. Årsexamen.

Uppvisning i sång och musik åger rum torsdagen den 5 juni kl. 1 e. m.
Den offentliga årsexamen biir fredagen den 6 juni kl. 10.30—12.30 

f. m., varefter i stora hbgtidssalen kl. 12 35 flyttningarne kungbras, stipen
dier och premier utdelas och låsåret avslutas. — Schema for forhoret 
se Bil. 12.

45. Till bvervarande av årsexamen får jag hårmed vbrdsamt inbju- 
da larjungarnas fbråldrar och målsmån åvensom alla andra for lårover
kets verksamhet intresserade personer.

4(i. Anmålningar till intråde eller flyttning vid låroverket mottagas 
å rektorsexpeditionen tisdagen d. 19 augusti kl. 10—12 (intrådesssbkande) 
och kl. 12—1 (flyttningssbkande). Alla intrådessbkande — alltså åven de, 
som i provningarne vid vårterminens slut blivit godkånda — skola an- 
målas å ovan angivna tid. Diirvid skola medhavas de i tillagget till de- 
ras årsredogorelse angivna intyg och avgifter, åvensom av dem, som pro- 
vats vid vårterminens slut vid annat allmånt låroverk och dår godkånts, 
betyg over deras provning. Dessa intrådesanmålningar kunna åven ske 
pr post (ej telefon) fore den 19 augusti, om samtidigt stadgade intyg och 
avgifter insåndas. Schema for prbvningarna anslås s. d. kl. 7 e. m. Her
rar lårare behagade sammantråda onsdagen den 20 augusti kl. 8.30 f. m.

Allmant upprop med låroverkets samtliga lårjungar kommer att 
hållas lordagen den 23 augusti kl. 2 e. m.

Ostersund i maj 1919.
llutpmr lå. (J. Arbman.

Tillagg till årsredogdrelsen.
I. Vppgifter for frivilliga sjavsf udir som maren 1919.

Till kl. 5.
Kristendom, Lindblom, G. Testamentets skrifter (Heimdals småskrif

ter n:o 8).
Modersmålet, Heidenstam, Karolinerna; Lagerlof, Legender.
Geografi, Fagerlund och Falk, Geografisk låsebok.
Matematik, Ekvationer av 1. graden med 1 obekant jåmte problem.
Biologi, Samlande av insekter.

Till kl. 6 eller I ringen.
Modersmålet, Heidenstam, Svenskarna och dess hbvdingar.
Geografi, Fagerlund och Falk, Geografisk låsebok.
Biologi, Reuter, Bilder ur djurvårlden.
Fysik, Christiansen, Toul la Cours m. fl., Vardagsfysik.
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Till II Ringen.
Kristendom, Augustinus, Bekånnelser, oversatt av Sbderblom.
Geografi, Ahlenius, Landkonturer och havsvidder.
Modersmålet, Hernlund och Steffen, »Forelåsning i svensk litteraturs 
Fysik, Låsning i Neucomb-Bergstrand, Astronomi for alla.
Biologi, Heimdals folkskrifter N:o 75; Verdandis småskrifter N:o 64. 

Skriv en redogbrelse for ett eller flera ortsamhållen i hemtrakten (veget, 
i en skog, mosse, vatten, på ång, sandfålt, hed, eller ogrås i trådgård och 
åkrar).

Tyska, Auf rauhen Pfaden.
Till III Ringen.

Kristendom, Holmqvist, Martin Luther.
Modersmålet, Leverlin, Svenska gestalter: Fru Nordenflycht.
Tyska, Ohqvists låsebok, st. 190.
Latin, Cæsar, De bello gallico XIX—XXV.
Biologi, Klerker, Månniskokroppen.

Till IV Ringen.
Kristendom, Holmqvist: Pius X:s kyrkoregering.
Latin, Livius (Ponténs låsebok), sid. 57—59; 69—72; 76—80.
Kemi, Ramberg, grunddragen av den kemiska analysens teori.
Biologi, Anståll och redogor for några våxtfysiologiska fbrsbk enl.
Malmberg: Våxtfysiologiska fbrsbk.

//. For intrude i låroverkets forstå kloss fordrets:

a) fbrmåga att tydligt och såkert låsa innantill och att med egna ord 
redogbra for innehållet av en upplåst enkel beråttelse;

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

bibliska historia; några psalmverser;
e) fårdighet i anvåndande av de fyra råktesåtten med hela tal, hbgst fyr- 

siffriga, dock att icke må fordras anvåndning av mer ån tvåsiffriga 
multiplikatorer och divisorer; någon kånnedom i sorter och någon bv- 
ning i huvudråkning;

f) kånnedom om Skandinaviska halvbns grånser, om det allmånnaste av 
dess hbjdfbrhållanden och om Sveriges huvuddelar; nårmare kånne
dom antingen om Gbtaland eller om Svealand och Norrland; fbrmåga 
att på kartan utvisa det genomgångna.
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Bil. / (till mm. 2).

Från undervisningen enl. låroverksstadgans § 19 mom. 2 
beviljad ledighet och dårunder å larorummet 

utforda skriftliga arbeten.
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4 1 1 2 3 _ _ _ _
;) 1 _ 1 _ _ _ __ 3 _ 3 _ _ — -
6 2 — 2 2 — — — 3 — 2 3 1 — - -

R I 1 __ 2 1 2 — — 3 — 3 3 3 — —
L 1 1 — 2 — 2 — 1 3 — 3 — 3 — 3
R II 2 — 1 1 2 — — 3 — 3 3 4 — —
L II 2 1 1 — 2 — — 3 3 3 — 1 — —
R III 1 — 1 1 2 1 — 3 — 2 3 3 2 2
L 111 1 J 1 —- 1 -— — 3 4 2 — 4 — 2
R IV 1 — 1 1 2 1 — 2 — — 2 2 1 2
r. IV 1 3 1 — 1 — — 2 .) 1 — 2 — 2
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Hil. 2 (till mom. 5).

Antal lårotimmar i veckan for låsåmnena 
hostterminen 1918.

Avdelningar och linjer
N

ar
va

ra
nd

e 
lå

rju
ng

ar
 

un
de

r H
. T. T i m m a r

Skilda

Gemensamma ror

Summalåtjungar från 
avdelningar 

å samma linje

lårjungar från 
avdelningar 

å olika linjer

la ................................... 32
33
35
34
34
33
30
30
25
24
27
21

9
14
14
12

5
1
9
1
2

24
24
26
26
27
27 
29’) 
29') 
292) 
292) 
3P) 
15 
15 
30c) 
29 
157)
5 
7

15
5
7

1 1 1 
1 

1 1 1 
1 1 1 

1

3 3 
"__

__
__

__
__

__
__

__
1

1 i 1
11

11
11

1 
r" 

" ________
__

__
__

__
_

24
24
26
26
27
27
29
29
31
29
31
28
15
30
29
39
14

7
31
15

7

Ib ...................................
2 a ...................................
2b ....................................
3a ...................................
3b ...................................
4 a ...................................
4b ....................................
5 a ...................................
5 b ...................................
6 .......................................
IR ...................................
IL ....................................
HR ...............................
HL ................................
HIR ................................
III L B ........................
III L A ........................
IVR ................................
IV L B ............................
IV L A ............................

Summa 425 444 21 46 511

’) darav 1 t. friv. laborationer i fysik 4 a och 4 b (med 52 deltagare) uppdelade på 
2 laborationsavdelningar vardera. Okar lararnas timantal med 2.

-) dårav 1 t. friv. laborationer i kemi 5 a och 5 b (med 45 deltagare) uppdelade 
i 2 laborationsavdelningar vardera. Okar lararnas timantal med 2.

:i ) med 5 a gemensamt i frivillig franska (24 deltagare).
4) dårav 2 tim. friv. franska (13 deltagare och 1 t. friv. lab. i fysik (27 deltagare).
5) gemensamt med IR: Krist. 2 t., nio. 3 t, ty. 2 t, hist. 3 t., geogr. 2 t., biol. 1 t.
") dårav 1 t. friv. laborationer i fysik (14 deltagare) Den ene timmen i kemi an-

vånd till laborationer.
7) dårav 1 t. friv. laborationer i fysik (12 deltagare). Den ena timmen i kemi an- 

vånd till laborationer.
s) gemensamt med III R: Kristendom 2 t, mod. 3 t, ty. 2 t, franska 4 t., hist. 3 t., 

filosofi 1 t., biologi 2 t.
“) gemensamt med HIL B: latin 6 t, eng. 1 t., fysik 2 t.
10) gemensamt med IVR: krist. 2 L, mod. 3 t., ty. 2 t., franska 4 t., hist. 3 t., filo

sofi 1 t., biologi 1 t.
") gemensamt med IV L B: lat. 6 t., eng. 2 t., fysik 2 t.



Itit. ii (till mom. 16). Lårarnes åliggandei

Rektor:
R. E. G. Arbman, T. L..................

R IV L IV R III L IH R II L H i RI j 
„j___

L 1

2 krist.
1 fil.

2 kemi
1 biol.

3 fys.

3 mod.
,3 hist.
4 fra.
4 eng.

6 mat.

2 ty.

et. -) C

2 krist.’)
1 fil.’)

1 biol.’)

7 grek.

5 mat.

2 fys.

3 mod.’)
3 hist.')
4 fra.1)
2 eng.

6 lat.

2 ty.’)

lemensaml

2 krist.
1 fil.

2 kemi
2 biol.

4 fys.
1 lab.

3 mod.
3 hist.

6 mat.

4- fra.

2 eng.

2 ty.

med 5 a.

2 krist.’)
1 fil.’)

2 biol.’)

7 grek.

3 fys.
4 mat.

3 mod.')
3 hist.')
2 eng.

6 lat.

4 fra.’)

2 ty.’)

2 krist.

2 kemi
2 biol.

2 fys.
2 lab.

3 hist.

6 mat.

2 mod.

1 geogr.

2 ty.
4 fra.

I
2 krist. —

2 biol. i 1 biol.

— 3 fys.

! 7 mat.
4 mat.

2 mod. I _
3 hist,

2 ty. 4 fra. _
2 eng.

i
(> lat. —

1 geogr. 3 hist.

— 2 kemi

— 3 eng.
3 mod.

~ 2 ty.
— 2 krist.

— 2 geogr.

2 eng. —

_ l _

1 biol.’)

6 lat.

2 fys.

5 mat.

3 hist.')

3 mod.'
2 ty.’)
2 krist.’

2 geogr.’

2 eng.

Lektorer:
A. R. Romanus, F. 1).........................

A. T. Lindblom, F. I).......................

E. Liseil, F. 1)...................................

C. .A. Eriksson, F. 1).........................

Vik. lektorer:

J. A. Eklund, F. L. adj.....................

A. H. Borgman, F. K. adj................

Adjunkter:

P. .A. Nordstrom, F. K.....................

V. II. Fahlander, F. K.....................

F. H. Rignell, F. L...........................

J. Danell, F. K......................................

C. A. Ekstrom, F. M.........................

K. A. Fagerlind, F M.....................

I. 0. Lowing, F. K.............................

i R. Soderberg, S. M. 1<.....................

Vik. adjunkter:

P. A. Carlsson, F. M.........................

H. Kihlman, F. M..............................

Ebba L. Johansson, F. M. pr. ...

Exlra Idrare:
C. A. Wikstrbm, F. M. pr. .............

S. J. H. Pahlberg, F. K. pr. ...'..

H. Friborn, F M. pr.........................

Th. Gotharson, F. K. o. M.............

dvningslarare:
I) . F. Cederberg, teckn.-l............

II. R. Cronstedt, gymn.-l..................

Hanna Olsson, biir. teckn.l...........

') Gemensamt med realgymnas



Ender hostterminen 1918.

6 ") a 5 b 4 a 4 b 3 a 3b 2 a 2 b 1 a 1 b S:ma 
tim:r

biol.

■ hist, 
geogr. 
kemi

tra.

krist.

mod. 
ty.
eng.

mat.
fys. 1 Ib.

-

2 kemi
2 lab.

2 biol.

3 hist.
2 geogr.

3 mod.

2 krist.

2 fr.
4 ty.
5 eng.

4 mat.
1 fys.

2 krist.

2 biol.

4ma. 1 ly.
2 km i 21b.

|3 mod.
3 hist.

|2 geogr.
2 fra.2;

4 ty.
5 eng.

1 biol.

3 hist.
2 geogr.

2 krist.

4 ty.
5 eng.

4md. 5mt.
2 fy.2 Ib.

2 krist.

1 biol.

4 ty.
5 eng.

3 hist.
2 geogr.
4 mod.

5 mat.
2 fys. 21b.

2 biol.

2 geogr.

5 mat.

3 krist.
3 hist.

6 mod.
6 ty.

• —

2 biol.

3 hist.
2 geogr.

5 mat.

6 mod.
6 ty.
3 krist.

5 mat.
2 biol.

3 hist.
2 geogr.

3 krist.

5 mod.
6 ty.

2 biol.

5 mod.
6 ty.

3 hist.
2 geogr.

3 krist.
5 mat.

4 mat.

2 biol.

5 mod.
6 ty.

3 krist.
2 hist.

2 geogr.

2 biol.
2 hist.
2 geogr.

4 mat.

3 krist.

5 mod.
6 ty.

14

18

20

20

22

20

20

21

25

22

27

27

25

27

26

25

26

27

27

25

26

32

20

15

6

(Forts.)



44

(Forts.)

S k r i v 1 a g Ovriga åligganden

Rektor:

R. E. G. Arbman, T. L........................... 3 morgenboner

Lektorer:

A. R. Romanus, F. D............................... Herbariegranskning

A. T. Lindblom, F. I)............................... Klassforest. i L I

E. Liseli, F. D......................................... Fys. R IV och RIII, mat. LIV Klassforest. i R IV

C. A. Eriksson, F. D............................... Mat. RI, L1I och LUI Klassforest. i L II

Vik. lektorer:

J. A. Eklund, F. L. adj........................... Mod. i IV, III och L II

A. H. Borgman, F. K. adj....................... Ty. i L II, Eng. i R IV Klassforest. i L III

Adjunkter:

P. A. Nordstrom, F. K........................... Mat. i LI, R 11 och R IV Klassforest; i R 11

V. H. Fahlander, F. K............................
Rektors skrivbitriide 
Herbariegranskning

F. H. Rignell, F. L.................................... Latin i L II, L III och L IV
Klassforest. i 2 a
Klassforest. i L IV

J. Danell, F. K............................................

C. A. Ekstrom, F. M................................

Klassforest. i R I

Mat. i RIII
Bibliotekarie
Klassforest. i RIII

K. A. Fagerlind, F. M............................ Ty. i IV och 4 b, eng. i R I Klassforest. i 4 b

1. 0. Ldwing, F. K................................... Mod. i 1, 5 a , ty i I Klassforest. i 2 b

R. Sbderberg, S. M. K............................ Mod. i Ril 3 morgonbbner
Klassforest. i 1 a

Vik. adjunkter:

P. A. Carlsson, F. M................................ Mod. i 5 b Klassforest. i 5 b

H. Kihlman, F. M.................................... Mod. i 4b och 6; ty. i 6 Klassforest^ i 6

Ebba L. Johansson, F. M. pr............... Eng. i R IHoch G, ty. i 5a Klassforest. i 1 b

Extra larare:

C. A. Wikstrom, F. M. pr....................... Klassforest; i 5 a

S. J. H. Pahlberg, F. K. pr................... Ty. i R II och 5 b Klassforest, i 3 a )

H. Friborn, F M. pr................................ Ty. i III o. 4 a, eng. i R II Klassforest] 13b i

Th. Gbtharson, F. K. o. M................... Mod. i 4 a Klassforest. i 4 a 1



i;

Hil. f . (till mom. 22).
Lårjungarnas antal.

Hostterminen 1918.

Klasser, ringar 
och 

avdelningar

Narvarande larjungar

Fr
ån

v.
 1 

la
rju

ng
ar

Re
al

- 
sk

ol
an Gymnasiet

S:
a n

ar
v,

 
la

rj.Real- 
linj.

Latinlinjen
m. grek. u. grek.

1 a ..................................... 329 32
1 b .................................... 33 _ 33
2 a ..................................... 35 _ _ 35
2 b ..................................... 34 ._ _ _ 34
3 a ..................................... 34 _ _ 34
3 b ..................................... 33 _ _ 33
4 a ..................................... 309

30
_ _ _ 30

4 b ..................................... _ _ _ 30
5 a ..................................... 25 _ _ __ _ 25
5 b ..................................... 24 _ _ _ 24
6 ..................................... 27 __ _ _ _ 27

I ..................................... 21 _ 30
II ..................................... _ 14 _ 14 28

III .................................... _ 12 1 18
IV ..................................... _ 9 9 1 12

Summa 337 56 3 29 425 —

9 1 larj. tillkommit etter 1 nov 9 1 læ’j. avgått etter 1 nov.

Vårterminen 1919.

9 1 larj. avgått etter 1 febr. 2) 1 larj. tillkommit etter 1 febr.

Klasser, ringar 
och 

avdelningar

Narvarande larjungar

Fr
ån

v.
 

la
rju

ng
ar

Re
al

- 
sk

ol
an

Gymnasiet

p:
a n

ar
v,

 
la

rj.Real
lin j.

Latinlinjen
tn. grek. u grek.

1 a ..................................... 34 34
1 b ..................................... 34 _ _ . _ 34
2 a ..................................... 35 _ _ _ 35
2 b ................................... 34 34
3 a .................................... 34 _ _ 34
3 b ..................................... 33 _ _ _ 33
4 a .................................... 299 _ _ _ 29
4 b ..................................... 31 ' _ __ 31
5 a ..................................... 26 _ __ _ 26
5 b .................................... 26 _ _ 26
6 .................................... 27 • _ _ _ _

I .................................... 20 _ 11 31 _
11 ..................................... _ 13 _ 13 26

III .................................... __ 129 2 5 19
IV ..................................... — 10 ’ 2 1 13 —

Summa 343 55 4 30 432 —
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Hil. 3 (till mom. 23).

Redogorelse for dem som blivit inskrivna vid låroverket 
kalenderåret 1918.

Narmast fore inskriv- 
ningen åtnjuten 

undervisning
Realskolan

Inskrivna

Realgymn.

II III | IV

Latingymn.

II III IV
S:ma

Folkskola .................................
Folkskola medforberedande 

kurs .....................................
Privatunderv. i hemmet ..
Allm. larov. m. realskol.-ex.
Enskilt låroverk ....................
Kommunal mellanskola.......

54 o4

Summa | 65 2| 1
1

101

1

9
1
1

2 4 6

1
3
1

6
2 3 1

1
1 1

1 1

6 4

12

Hil. li (till mom. 27).

Antal i teckning, musik, gymnastik och fåktning 
deltagande lårjungar hostterminen 1918.

Klasser och 
ringar

A
nt

al
 nar

v,
 

la
rju

ng
ar

Teckning Musik Gymnastik och 
faklning

Antal larjungar som 
deltagit i

Antal larj. som 
deltagit i

Antal lårjungar 
som deltagit i

obliga
torisk

frivillig o. 
obligat.

darjamte
enbart 
frivill'g

musikens
teori och 

sang'

instru
mental
musik

Gym
nastik

Fakt-
ning

Kl. 1 ................ 65
69

65 23 _ 58 18 63 —
Kl. 2 ................ 69 6 — 34 12 67 —
Kl. 3 ................ 67 67 13 — 31 4 66 —
Kl. 4 ................ 60 60 15 9 58 —
Kl. 5 ................ 49 39 9 — 2 7 47 —
Kl. 6 ................ 27 27 4 — — 1 25 1—
R I ................ 21 21 7 — 2 — 20 20
R 11 ............... 14 14 2 — 1 — 18 13
R III ................ 12 9 1 — 7 1 12 12
R IV ................ 9 5 — — 2 — 9 9
E 1 .............. 9 9 — — — — 8 8
L II ................ 14 14 1 — — — 13 13
L III A............... l — — — — — 1 1
L IH B............... 5 5 — — 2 •— 4 4
A1V A................ 2 — — — — — 1 1
L IV B................ 1 1 — — — — 1 1

Realskolans ... 337 327 70 — 132 51 326 —

Real-Gymn. ... 56 29 10 — 12 1 54 54
Latin- » 32 49 1 — 2 — 28 28
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Hil. f (till mom. 27).
Antal i frivillig undervisning I lasamnena

deltagande lårjungar.

Hostterminen 1918 Vårterminen 1919

Friv. Friv. laborationsovn. i Friv. Friv. laborationsOvn. i

Franska fysik kemi biologi franska fysik kemi biolog

Klass 4 ....... _ 52 _ _ _ 51 _
» 5....... 24 — 45 — 22 — 47 —
» 6....... 13 27 — — 13 27 — —

Ring 11 R... _ 14 _ — — 13 — _
» 111R... — 12 — — — 13 — —

Hil. Su (till mom. 28).
Bortval av åmnen i Ring III och Ring IV hostterminen

1918 samt i studentexamen kalenderåret 1918.

Bortvalt amne
Antal lårjungar, som gjort bortval i

R III L III R IV L IV Student
examen

Latin .............................
Tyska ............................. 
Matematik.................... 
Biologi............................. 
Fysik .............................
Teckning ....................

2
3

1

1 4

1

1
1

1
1

3

1

Summa 5 2 4 3 6

Hil. Sb (till mom. 28).

Dessutom

Antal et bortvaljare Hela antalet 
nårvarande 
lårjungar1 amne 2 åmnen

R III ............................. 3 1 12
L III ............................ 2 — 6
R IV ............................. 3 — 9
L IV ............................. 1 1 3
Studentexamen............ (i — 15*)

en deltagare i den skriftliga examen utan bortvalt amne.
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Hil. O (till mom. 29).
Tid for hemarbetet.

1 2 3I'* 5 6 Å I
L

Il
R

II
L

III
R

III
L

IV 
R

IV
L

Antal amnen med hem- 
låxor till mandag__ 1 1-2 1 2-3 4 3 5 2-3 5 4-5 4—5 5 5

Antal amnen med hem- 
laxor till Ovriga dagar 2-3 2-3 3-4 3-4 2—5 4-5 4 5 4-5 4-5 3-5 3-6 3 6 4-6 4-6

Ovningstid pr vecka .. 5 67-2 8 137. 187, 26 17 20 22 20 21 23 28 36

Tid for utarbetandet i 
hemmet av ett skriftligt 
arbete i

modersmålet.................... 37-2 5 5 5 3-4 8 8 8 6 67, 6
latin..................................... — — — — — — — — 3 — 472 — 6-7
tvska ................................. — — — 37. 4 37.3 27. 2 4 4 4 37-2 3 3
engelska............................
matematik............. ...........

— —
_

— 3 17.2 
6 3

4 
8-10 6

4
9 67,

3 
7’<, 8

fvsik..................................... — - — — — — — — — 12 87, —

Hil. 10 (till mom. 37).
T erminsavgifter.

Hostterminen 1918. Vårterminen 1919.

1-6 I-IV Summa 1—6 I-IV Summa

Avgiften till låroverkets 
kassor.

Antalet larjungar befriade 
från avgift till:

bibi. och materialk. (enbart) 
byggnadsfonden (enbart)....... 
båda ovannamnda fonder ...

Antafet larjungar som icke 
befriats från någondera 
avgiften.................................

41

296

11

77

52

373

44

399

11

78
Summa narv, lårjungar
Avgiften till statsverket:

Hel avgift har erlagts av ...
Halv » » » »
Ingen » » » » ...

337

224
19
94

88

63
3

22

425

287
22

116

343

220
24
99

89

64
2

23
Summa narv, larjungar 337 88 425 343 89

Avgiften har utgått med foljande belopp Hostterminen 1918 Vårterminen 1919

Till Ijus- och vedkassan .......................................... 
» bibi. och materielkassan............................... 

» byggnadsfonden...  .......................................... 
» staten: realskolan hel avgift......................  

» gymnasiet hel avgift........................

Kr. 15: —
» 4:50
» 5: —
» 20: —
» 30: -

Kr. 15: -
» 4:50
» 5: —
» 20: —
» 30: -



Bil. 11 (till mom. 41).

Nedannåmnda till låroverket horande kassors stållning kalenderåret 1918.

Kassans rubrik

D E I1 E T K R E D I T

Behållning 
vid årets 

borjan

Summa 
inkomster

Skuld vid 
årets slut

Summa
Skuld vid 

årets borjan
Summa 
utgifter

Behållning 
vid årets 

slut
Summa

Byggnadsfonden ........... 2,074: 52 4,322: 50 6,397: 21 1,949: 72 4,447: 30 6,397: 02

Ljus- och vedkassan ... 866: 45 15,938: 40 — 16,804: 85 — 14,685: 64 2,119: 21 16,804: 85

Bibi.- o. materialkassan 2,209: 99 4,301: 73 — 7,511: 72 — 4,006: 56 3,505: 16 7,511: 72

Premie- o. fattigkassan 553: 14 390: - — 943, 14 — 143: 75 799: 39 943: 14

Summa 6,704: 10 24,952: 63 — 31,656: 73 20,785: 67 10,871: 06 31,656: 13



Bil. 12. Schema vid årsexamen den 6 juni 1919.

Tider
Ring III

Real Lat.
Ring II

R-----
Ring II 

------  L
Ring 1

Real Lat. —

10.30—11 Historia Kristendom Latin Modersmålet
Eklund Arbman (Rignell) Lowing

11 — 11.30 Mat. Latin. Historia Matematik Kristendom
Ekstrom Rignell Eklund Eriksson Soderberg

11.35—12 Engelska Grekiska Matematik Historia Matematik Engelska
Borgman Lindblom Nordstrom Eklund Eriksson Nilsson

12—12.30 Franska Kemi Franska Fysik Latin
Lowing Romanus Borgman Liseil Lindblom

12.35 A v s 1 u t n i n g

Lårjungarnas under terminen utforda arbeten i teckning åro utstållda i ritsalen.

Tider 5 a 5 b 4 a 4 b 3 a 3 b 2 a 2 b 1 a 1 b

10.30—11 Tyska Engelska Historia Engelska Kristendom Tyska Tyska Historia Geografi Biologi
Johansson Pahlberg Danell Fagerlind Soderberg Friborn Nilsson Sondell Gotharson Fahlander

11 — 11.30 Kemi Tyska Matematik Matematik Geografi Modersm. Modersm. Modersm. Tyska Modersm.
Romanus Pahlberg Gotharson Wikstrom Danell Friborn Nilsson Lowing Fagerlind Johansson

11J3 5—12 Matematik Modersm. Tyska Tyska Matematik Kristendom Geografi Tyska Historia Tyska
Wikstrom Sondeli Friborn Fagerlind Ekstrom Gotharson Danell Lowing Soderberg Johansson

12—12.30 Engelska Geografi Geografi Modersm. Tyska Matematik Kristendom Matematik Matematik Matematik
Johansson Sondeil Danell Nilsson Pahlberg Wikstrom Soderberg Gotharson Nordstrom Ekstrom

12.35 A v S 1 u t n i n g


