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MARTIN LUTHER
SKOLANS REFORMATOR

AF U L. ULLMAN

Själfva. ämnet »skolans reformator» angifver, att vi nu lemna ur sikte Luthers be
tydelse såsom kyrkans reformator. Vi betrakta alltså nu icke de många stor
artade tilldragelserna, de världshistoriska ögonblicken i detta makalösa hjältelil, där re
formatorn står inför oss såsom den som med sitt vittnesbörd om sanningen bringar 
påfvar och kardinaler med allt deras anhang att bäfva, då han med fullmakt från 
himmelens och jordens Gud såsom hans härold förkunnar Guds eviga evangelium, det 
så länge förbisedda och förvridna,, så att det genljuder i alla land, då han med sitt 
mäktigt drabbande ord tuktar och nedslår sanningens motståndare samt trotsar döden 
och djäfvulen och all världens hot, då han såsom en Guds profet fostrar folken samt 
deras regenter till evangelisk fromhet och på Guds ords klippfasta grund uppbygger 
och ordnar en evangelisk kyrka. Allt detta lemna vi för att i stället till en början 
uppsöka gudsmannen i hans hem, i kretsen af maka och barn och husfolk och vänner, 
i detta oförlikneliga prästhem i det forna, augustinerklostret, som blifvit förebilden 
1'ör alla evangeliska hem, denna Guds hydda ibland människorna, där Guds ord och 
bönen voro samlifvets medelpunkt, där ädel musik och heliga sånger klungo, där hus
fadern icke endast i arbete och bön rustade sig för sina storverk i det offentliga 
lifvet, utan också med sina närmaste och sina förtrogna vänner firade hvilostunder 
och höll sina samtal vid bordet, kryddade som de voro af gripande allvar, sinnrik prak
tisk lefnadsvishet och harmlöst höfviskt skämt i förening; detta hem, där husfa
dern med det mjuka sinnet och det varma, hjärtat, som väl förliktes med reformatorns 
höga, hjältekraft och kyrkofaderns djupa allvar, barnsligt lekte och jollrade med barnen, 
men också uppfostrade dem i tukt och Herrens förmaning.

Särskildt dröj om något vid Luthers umgänge med barnen och. hans tankar om upp
fostran och skolväsendet. Hans rika, vida hjärta hade utrymme nog för allt livad 
barn och ungdom hette, och med ömmaste förbarmande nitälskade han för deras un-
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dervisiiiug. Oräkneliga äro lians yttranden i detta ämne. Hörom till prof Blott några 
ibland dem. »När en moder», så yttrar han t. ex. »sorgfälligt fostrar de små barnen, 
mot sådan prydnad äro sammet, pärlor och gnid blott såsom en gammal söndrig och 
lappad tiggarepåse. Utaf sådan uppfostran kommer all god sed och god styrelse. Ty 
när i hemmen lydnad icke upprätthålles, så skall man aldrig kunna bringa det där- 
hän, att en hel stad, land, furstendöme eller konungarike väl regeras; ty i hemmet är 
den allra första öfverheteu, som är ursprunget till all annan öfverhet och i styrelse. 
När nu roten icke är god, så kan hvarken stammen eller frukten blifva god. Tugen 
värre skada kan tillfogas kristenheten, än om barnen försummas. Ty skatt nian 
kunna upphjälpa och återställa kristenheten, så måste inan sannerligen göra början med 
barnen. —. Klokt söker världsfursten satan att vidmakthålla sitt rike därigenom, att 
han kommer åt ungdomen. Om han har de unga på sin sida, så uppväxa de under ho
nom och förblifva hans egne; hvem vill sedan taga något ifrån honom? Då behåller 
han tryggt och säkert världen i sitt våld. Ty skall någon riktigt bitande skada kunna 
til]fogas djäfvulen och hans rike, så måste hon ske genom de unga människorna, 
som uppväxa i Guds kunskap, utbreda Guds rike och undervisa andra. Det är en 
allvarsam och stor sak, af mycken vikt för Kristus och hela världen, att vi hjälpa 
och råda det unga folkel. Därmed skaffa vi på samma gång råd och hjälp åt oss 
s.jälfva och alla andra.»

Hvad angår grundsatserna för uppfostran, innehålla Luthers skrifter en mycket 
rik guldgrufva af sådana. Han fordrar en uppfostran med mildt allvar och allvarlig 
mildhet. Själf hade han som barn blifvit utomordentligt strängt behandlad i hemmet 
och i skolan, och han varnar fördenskull för all öfverdrifven stränghet, hvarigenom 
barnen blifva skygga och komma att mera frukta riset eller käppen än Gud. Man 
måste, säger han, straffa så, att äpplet alltid ligger bredvid riset. Uppfostraren skall 
själf blifva barn med barnen: ej med hot och tvång, utan med evangelisk mildhet 
skall han leda dem till gudsfruktan och lydnad. Eftertryckligt varnar Luther för. 
att genom ondt exempel och lättfärdiga ord vara de unga till förförelse och mörda 
deras själar. Själf af ett ovanligt friskt och glädtigt lynne, var Luther mycket emot 
att hålla ungdomen i dyster och klosterlig ensamhet. Det vore som om man ville 
inpressa ett ungt fint fruktträd i en trång blomsterkruka eller som om man ville 
inspärra skogens fria sångfoglar i en bur. Det är godt, säger Luther, att en ung 
människa får vara i andra människors sällskap, blott att hon ärbart fostras till red
lighet och dygd och afhåUes ifrån laster. Tyranniskt munktvång är för ungt folk 
skadligt; de behöfva glädtighet och lek lika så väl som mat och dryck. — Ä andra 
sidan visste Luther äfven att använda sträng och helsosam tukt, der sådant var af 
nöden. Han ville, sade han, hellre hafva en död son än en olydig.

Luther var liksom skapad till barnavän och uppfostrare. Den sällsynta samman
smältning af ungdomsfrisk skämtsamhet och djupt allvarlig fromhet. denna oförlikne
liga humor, denna originela naivitet och omedelbarhet, som voro för Luther så utmärkande, 
gjorde hela hans personlighet i högsta grad älskvärd och tilldragande för de unga. 
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Ocli hvilket hjärta liade han icke för den studerande ungdomen, både de spädare och 
de mognare ibland dem. Själf hade han såsom ung fått pröfva på, hvad det vill säga 
att vara en fattig skolyngling. Det är bekant, huru han enligt den tidens bruk måste 
skaffa sig sitt uppehälle genom att sjunga, utanför dörrarne. »Förakten icke», så 
yttrar han i en senare ålder, »förakten icke de unga gossarne, som sjunga vid dörren 
och tigga om bröd. Äfven jag var en gång en sådan där allmosesamlare och lick 
taga emot mitt bröd på gatorna, isynnerhet i Eisenach, min kära stad.» Eftertryckligt 
inskärper ock Luther, huru viktigt det är för både stat och kyrka, att ungdomen lår 
god skolundervisning. »Unga skolgossar och studenter», säger han, »äro kyrkans frön 
och källor. För kyrkans skull måste man hafva och uppehålla kristliga, skolor. Gud 
uppehåller sin kyrka genom skolorna». Och åter: »Goda skolor äro källan till allt 
sedligt väsen i människolifvet, om de råka i förfall, måste stor blindhet uppstå i re
ligionen och i alla nyttiga vetenskaper och konster, i lagarne och statsskicket, och 
det blir då ett groft djuriskt lefverne bland folket. Därför hafva ock alla vise re
genter varit betänkta på att vidmakthålla skolorna, ty de äro ett stort ljus för det 
borgerliga lifvet». Och på ett annat ställe yttrar han: »För öfverheten är det al’ så 
mycket större vikt, att ungdomen utbildas och undervisas, eftersom det på allra bästa 
sätt länder en stad till nytta, hälsa och kraft, om den äger många begåfvade, lärde, 
förnuftige, ärbare, väl uppfostrade borgare. Ja, ingenting på jorden är för alla stand 
mer angeläget, än att skolorna väl inrättas och hållas vid makt.»

Det var naturligt, att en man med sådan kärlek till det uppväxande släktet och 
med så höga sunda tankar om vikten af dess uppfostran skulle blifva icke endast 
kyrkans reformator, utan på samma gång äfven skolans. Också låg det i själfva sa
kens natur, att kyrkoförbättringen omedelbart skulle framkalla en förbättring af un
dervisningsväsendet. Genom reformationen var en evangelisk kyrka upprättad. För att 
hon måtte kunna uppehållas och utföra sitt verk till folkens väbignelse, behöfdes ound
gängligen församlings- och universitetslärare med vetenskaplig bildning i allmänhet 
samt teologisk och kyrklig bildning i synnerhet, således äfven undervisningsanstalter, 
som motsvarade detta kraf.

Härtill kom också ett annat intie-se. Medan katolicismen egentligen blott vet af ett 
enda gudomligt lefnadskall nämligen de kyrklige ämbetsmännens, erkände däremot pro
testantismen äfven i det borgerliga samhället, i familjen och i alla det mänskliga sani- 
lifvets nödvändiga förhållanden idel gudomliga, ordningar; hvarje kallelse, som afser att 
hjälpa och gagna människor, är af Gud; hvarje syssla, äfven om det icke skulle vara 
fråga om någonting högre än att sopa, golfvet eller att arbeta i ett handtverk, kan och 
skall utföras såsom en gudstjänst. • Reformationens män med Luther i spetsen ville alltså 
uppfostra de unga- icke endast till att i framtiden omedelbart vara kyrkans tjänare: nej 
skolan vore ju den anstalt, där de unga människorna skulle få den grundläggande bild
ningen för alla lofliga värf i det mänskliga samhället. Domare och skollärare, öfver- 
hetspersoner och läkare, ja enkla boigare och husmödrar — alla skulle de i skolan för
beredas för att framdeles kunna utföra, sitt lefnadskall. Med detta till ögonmärke måste 
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skolornas inrättning och undervisning anordnas. Och ändtligen ännu en sak, som gjorde, 
att reformationen måste egna varmt deltagande åt skolan: det var och är ju en al pro
testantismens grundsatser, att hvarje kristen måste själf vara ansvarig för sin ställ
ning till Gud; han får icke blindt och tanklöst påräkna att blott genom kyrkans för
sorg fraktas till himmelen, utan måste med fri själ fbestäm ning och vaket medvetande 
själf sörja för sin eviga frälsning och för sin egen del träda i omedelbart förhållande 
till Gud och hans ord. Till sådan personlig och medveten kristendom måste de döpta 
barnen vägledas, och då hemmen i allmänhet icke äro sådana, att de på tillfredsstäl
lande sätt kunna utföra denna kristliga handledning, så måste skolor upprättas, där barnen 
och ungdomen kunna erhålla, henne.

Dessa grundsatser voro för medeltidens katolicism i allmänhet ganska, främmande. 
Ej underligt alltså, att det kort före reformationen var lika, illa bestäldt med skolorna 
som med kyrkoskicket, att således äfven skolväsendet i högsta grad behöfde förbättras.

Man äger ännu i behåll flera samtida skildringar af det tillstånd, hvaruti den 
tidens undervisningsanstalter, särskildt de högre skolorna, befunno sig. Det är en i 
hög grad åskådlig och gripande tidsbild, som dessa, skildringar från skolorna på 1400- 
talet och början af 1500-talet erbjuda betraktaren; en bild, väl egnad att visa den 
bjärta skilnaden mellan förr och nu och att göra oss tacksamma för det goda., som vi, 
väsentligen genom den lutherska reformationens inflytelse, hafva erhållit ieke minst 
äfven på skolans område. Skolor motsvarande våra, offentliga folkskolor funnos icke 
alls; de undervisningsanstalter för menige mans barn, hvilka de för-reformatoriska sek
terna såsom valdenser och husiter hade grundat, voro endast sällsynta undantag från 
regeln, försvinnande oaser i öknen. Därdomsskolorna i de förnämligare städerna, de 
s. k. dom- och klosterskolorna, hade råkat i fullständigt förfall; de saknade uppsikt 
och kontroll; lärarne voro merendels ytterst okunnige och tröge, ofta rent af förkomna, 
och liderliga personer; undervisningen var i af seende på läroämnena ytterligt torftig och 
inskränkte sig till något litet religionsundervisning och sång i romersk-katolsk anda 
samt latinsk grammatik jämte läsning af en och annan latinsk skriftställare. Själfva 
undervisningen var i högsta grad andelös och mekanisk; hon bestod nästan endast i dö
dande tråkigt form el väsen och ofruktbart ordkram. Tukten var rå, ej sällan rent af 
vittnande om omänsklig grymhet. Det hade Luther själf under skolåren fått erfara. 
En dag hade han — så berättar han själf — fått stryk i skolan femton gånger efter 
hvarandra på en och samma förmiddag. Och såsom allmänt omdöme om den saken 
uttalar han sig vid ett tillfälle på följande sätt: »Öfverallt äro skolmäistarne i clet 
tyska landet grofva- åsnor och tölpar, som icke lära sina skolbarn annat än att själfve 
blifva åsnor. Många oskicklige skolmästare fördärfva fina, begåfvade ingenia. med 
sitt bullrande, stormande, nypande och slående, då de umgås med barnen alldeles såsom 
en fånggevaldiger med en tjuf.» En lika besynnerlig som fördärflig tidens sed var 
att s. k. studerande ynglingar efter eget godtfinnande vandrade i skaror från stad till 
stacl, från land till land, för att pröfva på en mängd olika skolor. Deras gemensamma 
härbergen i städerna voro i hvarje bemärkelse ytterst osnygga nästen. Vid detta landsstry- 
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karelif, som ej sällan fortsattes under flera årtionden af deras bästa ålder, vunno de natur
ligtvis så godt som ingenting i kunskapsväg, men utbildade sig så mycket mer till lata 
dagdrifvare, fräcka tjufvar, råa slagskäm par och öfverliufvud lastbara personer. Framför 
allt att beklaga var det, att den kristlige anden och kristlig kunskap var alldeles för
svunnen i skolorna. Luthers samtida och vän Johannes Matthesius berättar i sina pre
dikningar: »På predikstolen kan jag icke minnas, att jag, som dock intill mitt 25:te 
år ty värr varit fången i påfvedömet, någonsin har hört de tio buden, trosbekännelsen, 
Fader vår eller om dopet. I skolorna läste man under fastlagen om öronbikten och 
om nattvarden under en gestalt (d. v. s. att vid nattvarden endast brödet, icke vinet, 
skall utdelas). Om aflösningen och om den tröst, som man genom troende åtnjutande 
af Kristi lekamen och blod erhåller, har jag så vidt jag vet aldrig i mitt lif hört 
ett enda ord hvarken i kyrkor eller skolor, innan jag kom till Wittenberg, liksom jag 
icke heller kan minnas mig hafva sett någon tryckt eller skrifven utläggning af 
barnaläran.»

Det nu sagda är icke mycket, men kan dock gifva oss någon föreställning om, 
huru nödvändig en skolornas reformation var. Också hade ej heller Luthers verksam
het till kyrkoskickets förbättring länge fortgått, då han började utsträcka reformar
betet jämväl till skolorna, denna folklifvets hjärtpunkt, hvarifrån sunda föryngrande 
lifskrafter skola utströmma i folkkroppens alla delar. I detta hänseende vände sig 
Luther närmast och framför allt till nationens adel — adelskap förpliktar! — han 
vände sig till de styrande och tongifvande i landet och städerna. Så redan år 1520 
i sitt epokgörande sändebref till den kristliga adeln af tysk nation, detta upprop till 
nationens ädlaste män, fullt af glödande fosterlandskärlek, af nitälskande frihetssinne 
och världshistoriska framtidssyner; likaså år 1521 i sändebrefvet till borymästarne och 
rådsherrarne i allehanda städer i de tyska landen, att de skola upprätta och hålla krist
liga skolor, denna skrift, som med rätta, har betecknats såsom stiftelse-urkunden för 
skolorna, särskildt de högre läroverken och gymnasierna. Det är förnämligast i dessa 
båda upprop till sitt folks öfverhet som Luther har uppdragit grundlinierna till de 
nydanade läroanstalter, som då föresväfvade hans ande och som sedan ofördröjligen 
också på många orter upprättades af honom i förening med hans vänner och medar
betare, framför allt Filip Melanchthon.

Här är icke nu tid och tillfälle att utförligare karakterisera denna, lutherska skol
reform. Blott några af dess mest framstående drag må antydas.

Luther är den förste, som medvetet och kraftigt verkat för nationel uppfostran 
Medeltidens folk voro behärskade af den romerska kyrkan. Hon tryckte sin prägel 
på hela deras lif, det offentliga, och det enskilda. Då kunde det ej blifva fråga om 
folk-individualitetens utbildning utan blott därom att folken utan undantag och utan 
åtskilnad skulle bringas till lydnad under Rom. Luther däremot, själf allt igenom en 
äkta son af sitt folk, Tysklands tyskaste man, såsom man kallat honom, vände sig 
framför allt och närmast till sitt varmt älskade fosterlands barn med sina tuktande, 
manande, frigörande, uppfostrande ord. Huru mycket han än värderade de klassiska. 
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språken, — dal språk, hvarpå han väldigast talade och som han skref mest hänförande, 
var dock hans eget modersmål. Ja-, genom sina skrifter, framför allt genom sin bi- 
helöfversättning har Lather i själfva verket danat det språk, som hans folk allt sedan 
hans tid begagna)- i tal och skrift. Och på folklig grund ville han bygga sitt folks 
bildning. Vidare är det utmärkande för Luthers pedagogik, att han, äfven i de högre 
skolorna, ville hafva uwlervisn^ koncentrerad pä några fa läroämnen, framför andra 
egnade att öfva och utveckla- den unge anden och att stålsätta honom för lifvets arbete 
och kamp. 1 detta afseende var det framför allt »evangelium och (de gamla) språ
ken», som Luther och hans med re form a torer ville hafva till grundval och medelpunkt 
i de lärda skolorna. Men koncentrering är en grundsats, som alla tiders pedagoger 
hafva. erkänt såsom riktig. Koncentreringen af undervisningsämnena skulle dock ieke 
drifvas till otillbörlig ensidighet. Själfva den fria vakna blick, som den lutherska 
protestantismen allt ifrån början ägde för naturens värld och för människolifvet i 
stort, innebar fröet till den rikare utveckling af undervisningsväsendet åt det natur
vetenskapliga och allmänt mänskliga hållet, som den evangeliska skolans historia, vis
serligen först i en längt senare tid, företer. »För min egen del säger jag», så yttrar 
sig Luther i ofvan nämnda skrift af 1524 till de tyska- städernas rådsherrar, »om jag 
hade barn och förmådde det, så skulle de få inhämta icke blott språken och historien, 
utan ock lära sig sång och musik och hela- matematiken». T. samma skrift uppfordrar 
han ock till inrättande af bibliotek, i bvilka jämte den heliga skrift skulle finnas poe
terna, och oratorerna, hedniske såväl som kristne, äfven böcker om de fria och alla 
andra konster såsom rättsvetenskap och läkarekonst: framför allt krönikor och histo- 
riska. skrifter, »hvilka äro underbart nyttiga till att lära känna, och regera världens 
lopp, ja äfven till att se Guds under och verk». Öfver hufvud förordar Luther med 
förkärlek historiens studium och påpekar i detta hänseende med sitt snilles ljusblick, 
hurusom forntiden är nutidens läromästarinna, hurusom »utur historiens lefvande brunn 
framkvälla nästan alla- lagar, konster och vetenskaper, goda råd, varning, hot, skräck, 
tröst, styrka, undervisning, försiktighet, vishet, klokhet och alla dygder», eftersom 
häfderna äro idel vittnesbörd om den gudomlige världsregentens vägar och. domar i 
mänsklighetens lif. Bland vackra och hälsosamma öfningar för skolungdomen fram
håller Luther gymnastiken eller såsom han uttrycker sig »riddarespel med fäktning, 
brottning, hoppande m. m., hvilket gör kroppen smidig och stark samt håller honom 
frisk»; och framför allt förordar Luther sången och musiken, som han tycker sig 
aldrig nog kunna upphöja och berömma såsom en af Guds allra, ädlaste gåfvor, som 
fördrifver svårmod och syndiga tankar samt gör menniskorna saktmodiga, sedesamma 
och förnuftiga. Be unga, så yrkar han, skola- öfvas i musik och andra ädla konster, 
så att de må komma, ifrån otuktiga och lättfärdiga visor och i stället lära .sig något 
hälsosamt på angenämt sätt, såsom det passar för ungdomen. »Jag hyser ingalunda 
den meningen», säger han, »att genom evangelium alla konster skulle blifva slagna 
till marken och upphöra, såsom visse falskt andlige yrka, utan jag skulle gärna vilja 
se alla- konster, framför allt musiken, i hans tjänst, som har gifvit och skapat dem.»
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»Evangelium och språken» — så liörde vi redan — förordade Luther och hans 
män såsom lärdomsskolans hufvudsak. Framför allt skulle en lifaktig kristendoms
undervisning i evangelisk anda visserligen icke upptaga någon otillbörligt stor del af 
undervisningstiden, men genom själfva sin halt och sin kraft utgöra den allt uppbä
rande grunden, den lifvande själen i den uppfostrande undervisning, som skolan gifver 
sina lärjungar. Af egen erfarenhet visste han, den store mannen, att ingen vetenskap 
och konst i världen räcker till för att gifva människohjärtat den näring och läkedom, det 
ljus och den frid, det behöfver, eller att utrusta karakteren ined den fasthet och den 
sedliga halt, han har af nöden för att väl och med seger genomgå lifvets pröfningar 
och frestelser. Han visste genom erfarenhet, att endast Guds evangelium, att blott 
en sund evangelisk kristendom är i stånd att i nämnda hänseende tillfredsställa män- 
niskoandens behof. Därjämte framhöll redan Luther på sin tid äfven en annan be- 
vekelsegrund för att skolan må med flit verka för kristlig undervisning: att det näm
ligen måste betraktas såsom en väsentlig brist på tillbörlig allmänbildning, när de 
som äro kallade att lefva och verka såsom medlemmar af det kristliga samhället, själfva 
äro okunnige i afseende på kristendomens lära och kyrkans historiska utvecklingsgång 
i mänskligheten. Skola, de verkligen med något berättigande kunna utöfva det all
männa »andliga prestadömets» rättigheter och skola de vara i stånd att intaga någon 
själfständig hållning gent emot alla öfvergrepp vare sig från den kyrkliga hierarkiens 
anspråksfulla despotism eller från den hednisk-antikristiska otrons icke mindre anspråks
fulla. maktspråk, kort sagdt: skola de, ehvad de äro klerker eller lekmän, kunna fram
träda såsom vederhäftiga och kar aktersfasta kristliga personligheter, så måste de un
der sin ungdomsbildning, allt ifrån de lägsta skolklasserna ända upp till universitetet, 
erhålla kristlig kunskap i det mått och den form, som motsvarar deras ålder och deras 
blifvande kallelse i det mänskliga samhället.

Luthers betydelse och inflytande i afseende på skolväsendets lyftning framträder 
visserligen tydligast och mest omedelbart i fråga om den högre undervisningen i lär
domsskalan och vid universiteten. Men — något som ytterligare bör betonas — för 
reformatorns siareblick stod det såsom ett hägrande framtidsmål, att behörig under
visning och fostran skulle erbjudas åt alla folkets barn, både gossar och flickor. Alle
sammans skulle sättas i stånd att tjäna. Gud, enhvar i sitt timliga kall, äfven det 
allra, ringaste. — Härtill kom ännu en mycket viktig sak: Den kristna församlingen 
skulle nu ej längre, såsom under påfvedömet endast vara passiva åskådare och åhö
rare vid en gudstjenst, som prästerna och kyrkokören utförde på latin, ett för menige 
man obegripligt språk; utan alla de närvarande skulle enligt evangelisk grundsats per- 

* sonligen medverka vid församlingens gudsdyrkan; de skulle kunna förstå och fatta 
hvad därvid talades och förelästes och de skulle äfven kunna verksamt, deltaga i de 
sånger och böner, som därvid förekomma. Så blefvo då till en början kristendoms- 
kunskap och modersmålet läroämnen, i hvilka alla barn, både gossar och flickor, borde 
undervisas. Till dessa, ämnen kommo sedan snart nog skrifning och räkning. Af 
stort intresse är att lägga märke till den äkta, praktiska blick, som röjer sig hos re- 
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formatorn, när lian yttrar sig om denna angelägenhet. Han antyder, att den dagliga 
undervisningen i läroämnena borde vara inskränkt till blott en eller annan timme, så 
att barnen under öfriga timmar af dagen hade tillfälle att till öfning deltaga i det 
praktiska lifvets sysslor under god ledning, gossarne i allehanda handtverk, flickorna 
i sömnad, i hushållsbestyr och annat, hvarmed de blifvande hustrurna och' döttrarna 
kunna främja hemmets gagn och trefnad. Vi se, det är alldeles samma praktiska, 
tankar, som just i våra dagar hålla på att arbeta sig fram sent omsider.

Dessa och liknande yrkanden af Luther —■ obestridligen bära de uti sig upp
slaget till en af kommunerna, äfven de på landsbygden, föranstaltad allmän folkskole- 
bildning, som skulle sträcka sig ända ned till de ringaste samhällsklasserna. Denna. 
Luthers framtidstanke var i själfva verket någonting alldeles oerhördt och nytt. Också 
dröjde det ännu länge, ja århundraden, innan det sålunda af Luther utsådda fröet 
till folkskolan kunde spira upp och vinna blomstring. Förutom andra hinder var det 
framför allt de ihållande krigen på 1500- och 1600-talen som genom sina ödeläggande 
verkningar fördröjde utvecklingen af allmän folkundervisning. Ett historiskt faktum 
är det emellertid, att hvar helst ett ordnat och välsignelsebringande folkskoleväsen 
förefinnes, där är det, medelbart eller omedelbart, en frukt af den evangeliska, främst 
den lutherska, reformationens ande och inflytelse.

I detta sammanhang må förutom de yttranden af Luther om lärarekallet, som i 
det föregående meddelats, ytterligare anföras ett par kraftord af honom, som gifva 
uttryck åt det utomordentligt höga värde, han satte på skollärarens uppgifter och arbete. 
Det ena lyder så: »Ifall jag kunde eller måste lemna ifrån mig prästembetet och 
andra mina åligganden, så vet jag ingen tjänst, som jag hellre ville hafva än att vara 
skolmästare eller bamalärare. Ty näst prästämbetet, det vet jag, är lärarekallet det. 
allra nyttigaste, största och bästa. Ja, jag vet knappt, hvilketdera som är det bästa». 
Och till detta ord må fogas ett annat: »Borgmästare, furstar och adelsmän kunna vi 
umbära, men skolor kan man icke umbära».

Till sist må vi nu påminna oss den allt annat öfverträffande, välsignelserika be 
tydelse — för uppfostringsväsendet ej mindre än för kyrkoupprättelsen — som Martin 
Luther haft och har och allt framgent skall behålla i och genom de trenne odödliga, mo
numenten af litterär art: Luthers bibelöf versättning, hans båda katekeser, framför alli 
den mindre, och hans lyrkopsalmer.

I och genom sin bibelöf versäl tnin g har Luther låtit de helige gudsmannen, som skrif- 
vit bibeln, tala, på modersmålet enkelt och folkligt, kärnfullt och. ursprungligt, ädelt oeh 
välljudande. Luther gjorde härigenom den heliga skrift för första, gången till en verk
lig folkbok såsom hon skall vara; hon blef en bok, hvars språk var lättfattligt, hvars 
innehåll var tillgängligt äfven för ungdomen och barnen.

För att nu lemna ungdomen en vägvisning till att rätt förstå bibeln samman
fattade Luther kärnan af bibelns lärosanningar i den korta ledtråd för kristendoms
undervisningen, hvilken vi alla väl känna under benämningen Dr. Luthers lilla katekes. 
detta i fullaste mening klassiska mästerverk, som hvarje barna hjärta fattar, men som 
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ingen man, om än så höglärd, kan någonsin lära ut; denna, makalösa lilla bok, som 
mer än någon annan mänsklig skrift äger de för själfva bibelordet i högsta grad 
utmärkande egenskaperna, att i få ord säga mycket, att förena ett outtömligt djup med 
genomskinlig enkelhet och klarhet. Också har denna lilla katekes sedan århundraden 
tillbaka legat till grund för den kristliga barnaundervisningen på samma gång som hon 
allt ifrån sitt första framträdande har varit föremål för de ypperste kännares, de 
djupsinnigaste tänkares beundran och studium. Bland oräkneliga loford från olika, 
tider, som kommit den lilla boken till del, må här exempelvis blott följande omdöme 
om henne anföras af en bland den nyare tidens främste häfdatecknare Leopold v. 
Ranke: »Den katekes», säger han, »som Luther år 1529 utgaf och om hvilken han 
sjä.lf yttrar, att han för egen del fortfarande plägade bedja igenom henne, fastän 
han var en gammal lärd doktor, hon är lika barnslig som djupsinnig, lika lättfattlig 
som outgrundlig, enkel och sublim. Säll en hvar som därmed närde sin själ och som 
håller fast vid henne. Den eger oförgänglig tröst i hvarje ögonblick; bakom ett lätt 
hölje har han i denna lilla bok den kärna af sanningen, som är nog äfven för den 
visaste bland de vise».

Men vid sidan af bibel och katekes skulle enligt Luthers yrkande jemvä.1 den 
heliga sången flitigt öfvas i skolorna. Burna på sångens vingar, skulle — så me
nade han —■ Guds ords helsosamma sanningar lättare vinna inträde i de unga sinnena 
och därifrån uttränga, lusten till det orena,, oädla och disharmoniska. Och hvem kan 
väl beräkna de strömmar af välsignelse, som från Luthers och hans efterföljares psalmer 
tillflutit icke blott kyrkan men också skolorna, dessa psalmer, i hvilka innehållets 
omedelbara friskhet, kraft och åskådlighet förmält sig med melodiens hjertinnerliga 
folklighet och välljud till ett helt, som där det utföres med tillbörlig lifaktighet och 
helst med iakttagande af den ursprungliga, från folkvisan hemtade rytmen, icke kan 
annat än kraftigt tilltala sinnet och stämma till andakt både de yngre och de äldre. 
Den allra första kyrkosång, som reformatorn diktade, var den som i bearbetad öfver- 
sättning återfinnes under n:o 46 i vår psalmbok och där begynner så: »Hvar man 
må nu väl glädja, sig». År 1523 utkom den sången i Tyskland och gaf första, anslaget 
till den rikedom af sköna kyrkopsalmer, som snart därefter genom Luther samt hans 
medarbetare och vänner skänktes den evangeliska kristenheten.

* $

Vi hafva talat, ett och annat om Luther såsom skolans ocli uppfostringsväsendets 
reformator. Mau skulle på samma, sätt kunna, hålla en hel rad af föredrag om den 
väldige mannen och i hvartdera af dem betrakta honom från en ny sida,. Så skulle 
man kunna, framlägga betydelsen och frukterna af hans epokgörande verk i alla rikt
ningar af mänskligt lif och sträfvande, dess betydelse för konsten och vetenskapen, 
för hemmet och familjelifvet, för staten, för hela det politiska lifvet. Det är ju ett 
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erkändt historiskt axiom, att. snart sagdt hela den nyare historien, staternas knappast 
mindre än kyrkans, i grunden är behärskad af 16:de årh:ts kyrkoreformation. »Luther 
är banbrytaren för den nya tiden i hela det vesterländska kulturlifvet.» Och detta 
beror helt enkelt derpå att religionen, det religiösa lifvet är och förblir medelpunkten, 
hjärtpunkten i mänsklighetens lif. Del som försiggår där. på det religiösa lifvets om
råde, kommer därför alltid att öfva genomgripande inflytelse på alla, områden al 
människolifvet. All opartisk häfdateekning erkänner därför också, att Martin Luther 
är icke endast en af kyrkohistoriens, men också en af världshistoriens allra största 
personligheter. Han är en af desse Guds korade hjältar och sändebud, hvilkas lifs- 
gärning blir bestämmande för människohisbnien i stort, blir en lifsbrunn, som be
fruktar och välsignar årtusenden.

Men såsom ett sådant redska]) till folkens välsignelse har Herren Gud kunnat 
bruka Martin Luther därför att denne man med hela sin varelse obetingadt lemnade 
sig i Guds hand och lät honom dana sitt hjärta och sitt lif så som han ville det. I 
Gud hvilade Luther med hela sitt väsen; på Gud satte han all sin lit; Gud älskade 
han af hela sin själ. Gud hade han till sitt stöd, sin kraft, sitt lif, sitt allt. Luther 
var en trons man, en kärlekens man. en bönens man. Sällan har en dödlig bedt till 
Gud med så barnslig förtrolighet, med så manlig och ödmjuk dristighet, med så ihål
lande allvar, med så —■ jag ville nästan säga. — himmelsstormande väldighet, som 
Martin Luther. I detta fortfarande bönelif i det fördolda — se där låg roten till 
hans lifs bragder i Guds rikes tjänst. Från den källan, ur trons och bönens personliga 
umgänge med lefvande Gud hemtade Luther det heliga hjältemod, hvarmed han — 
den ensamme, värnlöse, bannlyste mannen — försvarade och räddade evangelium gent 
emot en fördärfvad kristenhets högsta, myndigheter och all denna världens makt. Utur 
den förborgade källan, ur Guds evangelium drack Luther det lif och ljus, som genom 
hans reformatoriska verksamhet utströmmade i kyrkans lekamen och som förde kri
stenheten ett. stort och afgörande steg framåt på hennes väg genom tiden mot evig
heten. Ur Guds godhets rikedom hemtade han denna brinnande nitälskan för Guds 
hus på jorden, denna varma fosterlandskärlek, denna vidhjärtade världsåskådning, denna 
öppna deltagande blick för allt sannt mänskligt, detta ömma förbarmande med de för- 
komna och förtryckta, detta, hulda faderssinne mot ungdomen och barnen, denna oför- 
vissneliga glädtighet i alla de strider och lidanden, som hans höga kallelse medförde. 
Ur samma källa, kom ock ändt,ligen den glada frimodighet, hvarmed han i sin döds
stund med sitt ja ännu en gång bekände sig till det evangelium, som han hade för
kunnat för kristenheten, och anbefallande sin ande i den trofaste Gudens händer midt ige
nom döden gick in i det eviga lifvet.

I sanning! ett sådant hjältelif i tro och kärlek, ett sådant lif i Herrens, i den 
gudomliga sanningens tjänst, det är väl värdt att med tacksamhet ihågkommas af alla 
följande släkten, och detta icke endast vid tanken på de omätliga välsignelserika 
frukterna af det verk, som under dess korta tidrymd uträttades, utan ock emedan ett 
sådant lif, som detta, är och förblifver en lysande och vägledande förebild för alla 
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tider. Af Luther må vi, barn af en förverkligad och söndersliten lid, lära oss att 
blifva Gudsmänniskor, att blifva helgjutna kristliga karakterer, fast grundade i Guds 
heliga ord. väl förtrogne med bönens öfniug och bönens kraft, med hjärtat vidgadt och 
varmt, med samvetet på samma gång frigjord t och bundet genom Guds nåd, frimo
dige och redo att med ord och vandel bekänna Herrens namn, villige att för Herrens 
skull försaka allt och lida allt, djupt rotade i evigheten och därigenom dugliga att i 
Guds kraft rätt gripa in i tiden, att där något uträtta till Herrens ära och till olör- 
gänglig välsignelse för samtid och eftervärld.

w V
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Föi:

KAROLINSKA HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET I ÖREBRO

LÄSÅRET 1916-1917.

A. Undervisningen.

1. Läsåret 1916—1917 började måndagen den 21 augusti. Denna dag och de 
tre följande dagarna användes för prövning av flyttnings- och inträdessökande. Under 
föregående vårtermin den 24 och 25 maj hade prövning förrättats med 95 inträdes
sökande till första klassen och 1 till andra klassen, av vilka 70 godkändes till första 
och 1 till andra klassen. Vid höstterminens början prövades 29 till första klassen, varav 
22 godkändes; till andra klassen prövades 7. varav 3 godkändes. Inalles inskrevos 130.

Allmänt upprop ägde rum fredagen den 25 augusti kl. 2 e. ra. Den egentliga 
undervisningen tog sin början lördagen den 26 augusti kl. 8 f. m. och fortgick till tors
dagen den 21 december kl. 9,30 f. m., då ungdomen hemförlovades.

Vårterminen började lördagen den 13 januari kl. 11 f. m. med prövning av flytt
nings- och inträdessökande. Av 11, som anmält sig till inträde, inskrevos 9. Måndagen 
den 15 januari togo lektionerna sin början kl. 8 f. m. Undervisningen innevarande 
termin slutar onsdagen den 6 juni kl. 10,3 5 f. m., och läsåret kommer att avslutas med 
offentlig examen, som av H. II. Eforus är utsatt för samtliga klasser och ringar till 
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fredagen den 8 juni med början kl. 8,55 f. m. Samma dag kl. 11,30 f. m. anställes 
å gymnastiksalen slutprövning i sång, varefter flyttningar, belöningar och understöd kun
göras och ungdomen hemförlovas.

2. Fridagar under läsåret för hela läroverket hava varit: lördagen den 23 sep
tember, måndagen den 23 oktober, lördagen den 25 november, måndagen den 12 febru
ari och lördagen den 10 mars. Idrottslov gavs under vårterminen åt hela läroverket 
den 22 februari, då allmänna skidlöpningstävlingar anställdes. Dessutom en halv dag 
till idrottsövningar för olika grupper av klasser och ringar. Den halva lovdag utan 
skrivning, som enligt nedanstående tabell för vårterminen gavs dymmelonsdagen efter 
morgonlektionernas slut, kom även klasserna 1 — 3 till del på grund av trafikförhållandena.

Bil. 1 a. Från undervisningen enligt läroverksstadgans § 19 mom. 2 beviljad
ledighet och därunder å lärorummet utförda skriftliga arbeten.

1 2 3 4 5 c 7 8 9 ] 0 >1 12 13 14 is

H öst t e r rnine n å r ; e r m i n c n

Klasser Antal skrivdagai för Antal 
lov- Antal skrivdagar för Antal i 

lov-och 
ringar mo

ders
målet

latin , en- mate-
! gelska matik fysik

dagar 
utan 

skriv
ning

mo
ders
målet

, .. , en- 1 mate-latm tyska; gelgka matik fypik
dagar 
utan 
skriv
ning

Klass 4 2 — 2 — ---- — — 2 — 2 — — — "A
» 5 2 — 2 — — __ — 3 — 3 — — — 72
» 6 2 — 2 2 2 — 1 3 — 2 2 2 — 'A

Ring R I 2 — 2 2 2 — 1 3 — 3 2 2 — 7-2
» L I 2 — 3 — 3 — 1 3 — 4 — 3 — 72

» R II 2 — 2 2 2 — 1 3 — 3 2 3 — 72
» L II 2 2 2 — 2 — 1 3 2 3 — 3 — 7-2

» R III 2 — 2 2 2 2 1 3 — 3 3 3 2 7-2
» L III 2 4 2 — 2 — I 3 5 3 — 3 — 72

» R IV 2 __ 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 72
» L IV 2 4 2 — 2 — 1 2 4 2 — 2 — 72

3. Varje läsdag har läroverkets ungdom samlats å högtidssalen kl. 7,4 5 f. m. till 
gemensam bön med sång och bibelläsning. Dessa andaktsstunder hava i tur och ordning 
letts av kristendomslärarne, och därunder ha genomgåtts och förklarats valda delar av 



ÖREBRO LÄROVERK 17

Psaltaren, Jesaja, Markusevangeliet, texter ur passionshistorien och högmässotexter. Ge
mensamma obligatoriska skolgudstjänster hava hållits i Nikolaikyrkan kl. 9—10 f. m. sön
dagarna: 13 e. Trefald. (l7/0), 17 e. Trefald. (15/10), 21 e. Trefald. (12/n), 1 i Advent 
(3/J2), Kyndelsroässosönd. (4/2), 2 i Fastan (4/3), 1 e. Påsk (15/4) och 2 Böndagen (20/5). 
Därvid har predikan växelvis hållits av lektor Arnell, adjunkt Hultgren och adjunkt 
Liedgren.

4. Läroverket inspekterades den 13—17 mars av Läroverksrådet m. m. G. L. 
Rydberg. Efter slutad inspektion redogjorde läroverksrådet inför kollegiet för sina iakt
tagelser och lämnade anvisningar och råd.

De egentliga undervisningstiderna ha varit:
för klasserna 1—4 kl. 8—9,40 f. ra. samt 11,05-—2,35 e. m.;
för övriga klasser och ringarna kl. 8—10,3 5 f. ra. och 12—2,3 5 e. m. samt 
för ringarna III och IV därjämte torsdagar kl. 2,4 5—3,3 0 e. m.

All obligatorisk undervisning och största delen av den frivilliga har varit avslutad 
före kl. 3,3 0 e. m. Av den frivilliga hava blott 1 timme i fysikaliska laborationer, 1 
timme i kemiska laborationer, 2 timmar i teckning, 2 timmar i fäktning, 1 timma i 
instrumentalmusik och slöjdundervisningen varit förlagd till efter middagen.

Gymnastikövningarna hava för var och en av de sex gymnastikavdelningarna för
siggått 4 gånger i veckan inom timplanen och å följande tider: niånd., tisd., onsd. och 
torsdag kl. 9,50 —10,35, 11,05 —11,50, 12—12,45, 12,55—1,40 och 1,50—2,35 samt 
fredag samma tider utom sista timmen. Lördagen har varit fri från gymnastik.

Fäktövningarna i förening med dusch hava varit förlagda till onsdag kl. 5—7 e. m. 
Undervisningstiderna för sång och musik samt för slöjd finnas angivna under mom. 

11 och 13.

3
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5. Bil. 2. Antal lärotimmar i veckan för Jäsämnena under höstterminen 1916.

1 2 3 1 4 6 1 6 7 8

inta 1 t i m m a r
< Pu JU Skilda Gemensamma

p g = 9 o 2“ 99
Avdel n i n g a r

de lärjungar 
15 sept.

ied undervis- 
iing för hela 
avdelningen

id avdelningen 
pdelad på un- 
eravd

 einingar

■ lärjungar frä: 
vdelningar å 
sam

m
a linje

■ lärjungar frå 
vdelningar å 
olika linjer

Sum
m

a

Anmärkning a r

1 a .. .................. 35 24 — — - 24 1 Friv. laborationer i fysik, 
gen är uppdelad på tv

Avdelnin-
1 underav-

1 b .. 35 24 — — — 24 delningar med vardera en labora-
1 c .. .................. 36 24 — — — 24 tionstimme i veckan.

2 Friv. laborationer i fysik och kemi.
2 a .. 26 26 — — — 26 Rörande uppdelning se anm. 1.
2 b .. .................. 25 26 — — — 26 8 Friv. franska. Alla lärjungar från 

klass 5, som åtnjuta undervisning i2 c .. 26 26 — — — _ 26 friv. franska, äro hopförda till en avd.
3 a .. .................. 34 27 — — — 27 4 Friv. franska och friv. laborationer

i biologi (1 t.) och fysik (1 t.) Rö-3 b .. 35 27 — — — 27 rande uppdelning se anm 1.
3 C .. .................. 34 27

I1
— — 27 5 Realister och latinare ha undervisats 

gemensamt i kristendom 2 t., mo-4 a .. 26 28 — — 29 dersmålet 3 t., tyska 2 t , engelska
4
4

b ..
C . .

.................. 27
24

28
28

l1
1’ — —

29
29

2 t., historia 3 t., geografi 2 t. och 
biologi 1 t. = 15 t.

c Friv. laborationer i biologi. Rö-
5 a .. .................. 26 28 2 2 23 — 32 rande uppdelning se anm 

7 Friv. laborationer i fysik
. 1.
oeh kemi.

5 b .. 29 2B 22 (2) — 30 Rörande uppdelning vid labor, i kemi
5 C .. .................. 32 28 22 (2) — 30 se anm. 1. Vid labor, i fysik är av

delningen uppdelad på tre underav-
6 13 28 — — 32 delningar, vilka jämte ring (L &) R 

III, utgörande en avd., alternera med 
varandra under de två veckotimmar,R I..

(R I........
25 28 — — — 28

T. Ar T? T 11 13 — — 15° 1 41 som äro anslagna åt Bill och (L&)
I........ 17 13 — — (15) 1 41 R III, så att vardera underavd. erhål

ler en labor.-timme varannan vecka.L I.. 26 28 — — — 28 8 Därav friv. laborationer i fysik 1 t.
R
L

II
II

.................. 25
19

29
29

16
16

. —
__

30
30

9 Friv. laborationer i kemi. Rörande 
uppdelning se anm. 1.

'° Realister och latinare ha undervisats
R III

[R III...
21

8
31
138

2?
10

—
1910

33 gemensamt i kristendom 2 t., moders
målet 3 t., tyska 2 t., engelska 2 t., 
(grekerna 1 t.), franska 41., historia 
3 t., fil. 1 t., biologi 2 t. = 19 t.L & R III L III A 10 7 — 8" (18) 52

|L III B 5 4 — (8) (19)
(resp. 18 t.)

11 Greker och icke greker ha undervi-
R
R

IV
IV

a 
b

.................. 18
18

31
31

— — — 31
31

sats gemensamt i latin 6 t. och fysik 
2 t. = 8 t.

12 Greker och icke greker ha undervi-
L
L

IV
IV

A
B

.................. 4
21

7
5 —

2612
(26)

— 33
5

sats gemensamt i kristendom 2 t., 
modersmålet 3 t., latin 6 t., tyska 2 t., 
engelska 2 t., franska 4 t., historia 31.,

Summa 691 696 18 36 34 784 filosofi 1 t., biologi 1 t. och fysik 2 t. 
= 26 t.
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6. Redogörelse för vid undervisningen såväl i läsämnen som öv- 
ningsämnen begagnade läroböcker, läseböcker, textböcker, 

lexikon, exempelsamlingar i matematik och fysik, 
logaritmtabeller m. m.

Kristendom.
Klasser 

och 
ringar

Svenska bibeln ................................ 1—IV
Svenska psalmboken ....................... 1—IV
Katekesen .......................................... 1—5
Ribbing, Biblisk historia ............. 1—3
Herner, Israels historia ................ 4
Törnvall, Kortfattad synoptisk fram

ställning av Jesu liv och lära 
jämte översikt av N. T:s böcker... 5

Erkki Kaila, Kristlig religionslära II—IV

Klasser 
och 

ringar
Gummerus JJosmqvist-Johansson,

Lärobok i kyrkohistoria........ I—IV 
Ekström, Bilder ur kyrkans historia (i 
* Levin, Ur kyrkohistoriens källor I — IV 
* Söderblom, Översikt av den all

männa religionshistorien............. I—IV
Herner, Vår bibel, förklarande in

ledning ...................................... IV

Modersmålet samt norska och danska.

Borgström, Svenska språkets historia 
L IV, E IV b

Sandwall-Liedgren, Grundlinjer till 
den svenska versläran ........ 4—IV

Sundén, Svensk språklära för folk
skolan ... .................................. 1—5

Heumann, Övningar i satslösning 2—5

Steffen, Svensk litteraturhistoria för
den högre elementarundervis
ningen .......................................... I—IV

Kabner-Viktorin, Eättskrivningslära 3
Stalin, Övningar i modersmålets 

rättskrivning ............................ 1—2

Folkskolans läsebok........................... 1—3
Cedersehiöld, Läsebok...................... 4—5
Lindvall, Svensk läsebok ............. 6
*Steffen, Översikt av svenska litte

raturen ..................................... I—IV

*Steffen, Isländsk och fornsvensk 
litteratur i urval .................. I

^Runeberg, Kungarna på Salamis... I
» Fänrik Ståls sägner ... 3—4
» Episka dikter ............. 4, 6, I
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Klasser
och 

ringar
Snoilsky, Svenska bilder ............. 4, 6, I
Tegnér, Fritiofs saga ....................... 5
* » Axel, Nattvardsbarnen ... 6
*Selma Lagerlöf, Nils Holgerssons

underbara resa genom Sverige 1 c

Klasser 
och 

ringar
Rydberg. Singoalla............................ 5
* » Dikter, Romerska sägner, 

utgivna av E. Hildebrand ... I

Björnsson, Fortællinger.................. II
*Holberg, Jeppe paa Bjerget........ III
Shakespeare, Julius Cæsar (i Hag

bergs översättn. med inledn. och
förklar, utg. av Josua Mjöberg) III

Sofoldes, Konung Oidipus (övers, 
med inl. av Erik Staaff) ... I

Latin.

Tessing, Latinsk skolgrammatik LI — L III 
Törnebladh-Lindroth, Grammatik... L IV 
Lindroth, Översikt över de romer

ska antikviteterna............. L III, L IV

Carallin, Latinskt-svenskt skollexi- 
kon ................................ L II—L IV

Cornelius Nepos, Boethius’ ed. .. L I, L II 
Cæsar, Boethius’ ed................ L II, L III 
Ovidius, Risbergs ed........................ L II
Horatii Carmina selecta, utg. av

Wintzell ...........................  L III, L IV
Vergilius' Aeneid, Risbergs urval L III, LIV

Liljeblad, Läsebok............................ L I
Titi Livi Ab urbe condita, urval

av Lindström .................. L III, L IV
Cicero, Valda brev (Risbergs uppl.) L IV 
Curtius..................................... L III, L IV
Ponlén, De latinska översättnings-

proven i studentexamen............. L IV

Grekiska.

Löfstedt, Grammatik, utg. av J. av Si 11 én ........................................................L III, L IV

Mellén-Lundqvist, Grekisk elemen- Mellén-Lundqvist, Grekisk läsebok
tarbok .......................................... L III L III— L IV
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Klasser
och 

ringar
Homerus’ Odyssé, Knös ed............ L IV
Novum Testamentum Græce (ed.

Nestle) .......................................... L IV
*Holm, Fabulæ Aesopi .................. L III
*Lagerlof, Homerus’ Odyssé, övers. L III

Klasser 
och 

ringar ( 
* Lagerlöf, Homerus’ Iliad, övers. L III 
*Staaff, Sofokles, Konung Oidipus, 

övers............................... L III, L IV
*Solander, Aiskylos, Den fjättrade 

Prometheus ........................... L III

Tyska.

Hjorth, Förkortad tysk grammatik 1, 2 
» Tysk grammatik............. 3 —IV

Säterstrand, Tyska skrivregler
5 b, R II, L II, R III 

Heumann, Lätta stycken för över
sättning till tyska .................. 3, 4, 5

Hjort och Heumann, Tyska skriv
övningar och brev 5 b, L & R I, II—IV

Buergel-Goodwin, Skriftliga uppgif
ter för mogenhetsexamen .... L IV

Av lexikon i synnerhet (fr. o. m. 4):
Hoppe, Tysk-svensk ordbok (mest skoluppl.) 

» Svensk-tysk ordbok.
Hoppe-Hildebrand, Svensk-tysk ordbok.
Klint, Svensk-tysk ordbok.
Auerbach, Svensk-tysk ordbok.

Heumann, Tyska för nybörjare ... 1—3 
Rodhe, Tysk läsebok för realskolan 4 
Säterstrand, Ein Buch für Tertianer 5 b 
Pederzani-Weber, Auf rauhen Pfa

den ............................................... 5 a, 5 c
Tiselius, Deutsche Umgangssprache 6 
Auerbach, Elementarkurs i tysk

handstil.......................................... 6, L III

v. Polenz, Erzählungen, utg. Boke- 
lund .......................................... 6, I

M. Wolff-Meder, In den Sielen... II, R III
Knauth, Auswahl deutscher Ge

dichte ................................ II, R III
Kügelgen, Jugenderinnerungen R IV a, L IV
Die Woche, 1 häfte ....................... IV
Goethe, Faust..................................... R IV b

Engelska.

Elfstrand, Kortfattad grammatik... 4—IV
Zetterström, Översättningsövningar

till engelska.................. 5, 6, R I, R II
*Lindberg, Övningsexempel till den 

eng. syntaxen........................... L II

Hårlock, Eng. uppgifter för mogen
hetsexamen ........ R IV, L & R III

Wenström, Engelsk-svensk ordbok 6, I—IV
Wenström och Hårlock, Svensk- 

engelsk ordbok ................... 6, I—IV
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Klasser 
och 

ringar
Elfstrand, Elementarbok.................. 4
Jespersen-Rodhe, Engelsk läsebok

för realskolan... 5, 6, L I, L & R I 
Ruskin, King of the golden river 5 c 
Wilde, The happy prince ............ 6
Burnett, Little Lord Fauntleroy... R II
Larsson, English fiction.................. R II
Conan Doyle, A Study in Scarlet

(Hultenberg) ................................ L II

Klasser 
och 

ringar
Behm, Engelsk läsebok L & R III, R III, LIV 
Jerome, Diary of a pilgrimage .;. R III 
Dickens, Pickwick papers ............. RIV a
Zachrisson, Selection of short Tales R IV a 
Tracy, Rainbow Island .................. R IV b
Jespersen-Rodhe, England and Ame

rica reader.....................................  RIVb

Franska.

Schulthess, Fransk-svensk ordbok III—IV Bödtker-Höst, Lärobok i franska... 6, II
Klint, Fransk-svensk ordbok........ III—IV Jespersson-Stigaard-Rodhe, Fransk
Hultenberg, Fransk skolgrammatik II—IV läsebok för nybörjare.................. 5

Halévy, L’abbé Constantin L & R III, L IV 
Jules Verne, Le tour du monde

(Edström) ..................................... R III
Feuillet, Roman d’un jeune homme 

pauvre ..................................... R IV a
Contes et Récits II, utg. Schulthess R IV a

Tristan Bernard, Memories d’un 
jeune homme rangé .............. RIV b

Choix de contes et nouvelles, utg. 
Malmberg....................... R IV b, LIV

Contes et Récits I, utg. Schulthess L IV

Historia och statskunskap.

Grimberg, Sveriges, Norges och 
Danmarks historia för realskolan,

Montelius-Hildebrand, Kulturhisto

förkortad upp!............................... 1—6
Odhner-Hildebrand, Lärobok i fä

derneslandets historia.............  II—IV
Pallin-Boethius, Lärobok i nya ti

dens historia ............................ II—IV
Pallin-Boethius, Lärobok i allmänna 

historien för realskolan ........ 3—6
Boethius, Kulturhistorisk översikt 

av forntidens och medeltidens 
allmänna historia .................. I

risk översikt av forntidens och 
medeltidens svenska historia ... I

Hildebrand, Svensk stats- och sam
hällskunskap ............................ IV

Grimberg, Svensk statskunskap för 
realskolan ................................. 6

^Grimberg, Läsebok i Sveriges hi
storia för realskolan ............. 1-6

* Hildebrand- Grimberg, Ur källorna 
till Sveriges historia ............. III
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Klasser 
och 

ringar
* Grimberg, Svenska folkets under

bara öden ................................ 2, I
Rydfors, Historisk läsebok för de 

allmänna läroverkens första och 
andra klass ........................... 1, 2

*Estlander, Allmänna historien i be
rättelser ..................................... 2—5

Klasser 
och 

ringar
*Heidenstam, Svenskarne och deras 

hövdingar ................................ 1 —6
*Ribbing, Odysseus’ hemfärd, urvai 

ur Homerus ........................... 2
Putzger, Historischer Schul-Atlas... 3—IV

Geografi.
Carlson, Skolgeografi, första kursen 1—5
Carlson - Fager lund, Skolgeografi,

andra kursen................................ 6,1, II
Skolatlaser av Roth, Fagerlund-

Rönnholm och Sydow-Wagner 1—II
*Fagerlund och Falk, Geografisk 

läsebok ..................................... 2—5

*Hedin, Från pol till pol ............. 2—5
* Sandström, Natur- och arbetsliv i 

svenska bygder ....................... 1
*Gleerupska biblioteket. Geografien

i skildringar och bilder............. I, II

Larsson, lians, Psykologi
Filosofisk propedevtik.

............. III, IV Borelius-Strömberg, Lärobok i den 
formella logiken. III, IV

Matematik.
Möller, Larson och Lundahl, Läro- Collin, Analytisk geometri............. III, IV

bok i räkning för realskolan ... 1—3 Rydberg, Trigonometri .................. IV
Lindman, Samling av exempel och Hedström och Rendahl, Trigonometri II—III

problem ...........................  4—6, III, IV Lindman, Femsiffriga logaritmer... II—IV
Hedström och Rendahl, Algebra... I—II » Räknetabeller................... 6
Aspeién, Lärobok i geometri........ 3—5,1 Rydberg, Studentuppgifter ............. III, IV
Josephson, Plan geometri ............. I—IV Hagström, Studentuppgifter............. R IV

» Rymdgeometri .............. III, IV Tham, Planimetriska exempel........ L II
» Funktionslära II ......... III, IV

Biologi.
Almquist och Lagerstedt, Lärobok Almquist, Lärobok i zoologi ------ II—IV

i naturkunnighet, I läran om Almquist, Lärobok i botanik för
växterna, Malme, läran om dju- gymnasium..................................... II—IV
ren, L. G. Andersson ............. 1—6
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Klasser 
och 

ringar
Forssell-Skårman, Lärobok i botanik I 
Krok och Almquist, Svensk flora 3—5

Klasser 
och 

ringar
Adlerx, Bakterierna och andra mikro

organismer .............................,. II — IV

Fysik.

Hellsten, Exp. fysik och astronomi 4—6 
Moll, Lärobok i fysik. För latinl.

fork, uppl....................................... I—IV

Rydberg, Studen tuppgifter K II—IV

Kemi.

Abenius, Elementär lärobok i kemi I—II
Johansson och Magnusson, Läro

bok i kemi och geologi för real
skolan ..................................... 5

Kempe, Lärobok i oorganisk 
kemi.......................................... III, IV

Almquist och Otterberg, Lärobok i 
naturkunnighet. II kemi ... 6

Teckning.

*Segerborg, K. Hugo, Frihandsperspektiv, Henriques, P. H., Lärobok i geometrisk 
skuggning och skissering. ritning.

Musik.

Ny normalsångbok för svenska skolor, utg. 
av musiklärarne vid Stockholms h. a. 
läroverk.

Svenska skolkvartetten, 1 o. 2, saml, av 
samma utg.

Haffners koralbok, utg. av C. W. Rendahl.
Hennes, Pianoskola.
Andersson, Rikard, Övningar.
Hennings, Violinskola.

7. Ombyte av läroböcker.

Under läsåret ha följande förändringar skett med avseende på använda läroböcker: 
Herner, Sven, Vår bibel. Förklarande inledning, har införts å gymnasiet, särskilt i 

dess fjärde ring fr. o. m. höstterminen 1916; Montelius, O. och Hildebrand, E., Kultur
historisk översikt av forntidens och medeltidens svenska historia, har införts i ring I i 
stället för C. T. Odhner, Lärobok i fäderneslandets historia samt grunddragen av Danmarks 
och Norges historia. I. Forntiden och medeltiden; omarb. uppl. av Emil Hildebrand.
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8. Lärokurser.

Klassen 1 a. (Klassföreståndare: Adj. Bröden.}
Kristendom, 3 t.: Biblisk historia: gamla testamentet till babyloniska fångenskapen. 

Lärdomar i anslutning till bibliska historien och sammanfattade genom läsning av l:a 
huvudstycket och l:a trosartikeln i Luthers lilla katekes. Bibelläsning i anslutning till bib
liska historien. Psalmerna 24: 1, 33, 63: 13—15, 66, 94, 124, 204, 420 och 436. 
Adj. Hultgren.

Modersmålet, 5 t.: Uppläsning och återgivande av valda stycken ur läseboken samt 
sagor efter eget val. Av språkläran ordklasserna och de delar av formläran, som mot
svara tyska kursen. Den enkla satsen, företrädesvis subjekt, predikat, ackusativ- och 
dativobjekt. Satsbildnings- och satslösningsövningar. Övningar i rättskrivning. Adj. Brodén.

Tyska, 6 t.: De 30 första sidorna av läroboken i förening med muntliga och skrift
liga. tillämpningsövningar; av språkläran: artiklarna; det viktigaste av subst. och adj. 
böjn., räkneorden; personliga, förenade possessiva, demonstrativa, interrogativa och relativa 
pronomen, indikativ av svaga verb samt av haben, sein och werden; de vanligaste pre- 
positionerna. Talövningar. Adj. Brodén.

Historia, 2 t.: Sveriges historia till 1319. Lekt. Lindström.
Geografi, 2 t.: Kort översikt av världsdelarna och världshaven samt Sverige, Norge 

och Finland. Adj. Lagerstedt.
Matematik, 4 t.: Första årskursen i Möller, Larsson och Lundahl, Lärobok i räk

ning för realskolan. Huvudräkning. Adj. Almberger.
Biologi, 2 t.: Det allmännaste av läran om människokroppen. Undersökning av 

några få levande växter. Adj. Lagerstedt.

Klassen 1 b. (Klassföreståndare: Adj. Cedergren?)
Kristendom, 3 t.: — 1 a. Extralär. Helgesson.
Modersmålet, 5 t: = 1 a. Adj. Cedergren.
Tyska, 6 t.: 1 a. Ej interrog. och relat. pron. Adj. Cedergren.
Historia, 2 t.: — 1 a. Adj. Kihlstedt.
Geografi, 2 t.: —- 1 a. Adj. Kihlstedt.
Matematik, 4 t.: _. 1 a. Adj. Lagermark.
Biologi, 2 t.: = 1 a. Adj. Lagerstedt.

Klassen 1 c. (Klassföreståndare Adj. Ähre.}

Kristendom, 3 t.: — 1 a. Extralär. Helgesson.
Modersmålet, 5 t.: 1 a. Adj. Ähre.
Tyska, 6 t.: = 1 b. Adj. Ähre.
Historia, 2 t.: — 1 a. Lekt. Sandwall.

4
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Geografi, 2 t: = 1 a. Adj. Lagerstedt.
Matematik, 4 t.: = 1 a. Extralär. Lönnqvist.
Biologi, 2 t.: = 1 a. Adj. Lagerstedt.

Klassen 2 a. (Klassföreståndare: Adj. Hultgren.')
Kristendom, 3 t.: Biblisk historia: gamla testamentet från babyloniska fångenskapen, 

valda berättelser ur Jesu livs historia. Kortfattade lärdomar i anslutning till bibliska 
historien och sammanfattade genom läsning av 2:dra trosartikeln och 3:dje huvudstycket 
i Luthers lilla katekes. Psalmerna 50, 55, 69, 96, 106, 141: 9—14, 201: 1, 224: 1 — 3, 
261: 2—4. Bibelläsning i sammanhang med bibliska historien. Adj. Hultgren.

Modersmålet, 5 t.: Det viktigaste av formläran och allmän satslära, satslösnings- 
och satsbildningsövningar. Läsning av valda stycken i läseboken samt muntligt återgi
vande av smärre berättelser, sagor efter fritt val och uppläsning av skaldestycken. Rätt- 
skrivningsövningar. Adj. Hultgren.

Tyska, 6 t.: Läroboken st. 49—96 jämte motsvarande grammatik. Talövningar och 
skrivövningar. Adj. Hultgren.

Historia, 3 t.: Sveriges historia 1319—1611, Norges och Danmarks i korthet till 
omkr. år 1600. Berättelser ur Greklands och Roms saga och historia. Adj. Nilsson.

Geografi, 2 t.: Ryssland och Mellaneuropa utom Frankrike. Adj. Lagerstedt.
Matematik, 5 t.: Avslutning av decimalbråk och nya sorter. Addition, subtraktion 

och multiplikation i allm. bråk. Huvudräkning. Extralär. Lönnqvist.
Biologi, 2 t.: De viktigaste växttyperna och däggdjuren. Exkursioner (6 lektions

timmar). Adj. Lagerstedt.

Klassen 2 b. (Klassföreståndare: Adj. Säterstrand.)
Kristendom, 3 t: = 2 a. Extralär. Helgesson.
Modersmålet, 5 t.: — 2 a. Adj. Säterstrand.
Tyska, 6 t.: = 2 a. Adj. Säterstrand.
Historia, 3 t.: = 2 a. Adj. Alvin.
Geografi, 2 t.: — 2 a. Extralär. Helgesson.
Matematik, 5 t.: = 2 a. Adj. Lagermark.
Biologi, 2 t.: = 2 a. Adj. Lagerstedt.

Klassen 2 c. (Klassföreståndare: Adj. Esseen.)
Kristendom, 3 t.: = 2 a. Lekt. Arnell.
Modersmålet, 5 t.: = 2 a. Adj. Esseen.
Tyska, 6 t.: = 2 a. Adj. Esseen.
Historia, 3 t.: = 2 a. Adj. Enblom.
Geografi, 2 t.: — 2 a. Adj. Blomqvist.
Matematik, 5 t: = 2 a. Extralär. Lönnqvist.
Biologi, 2 t.: = 2 a. Adj. Blomqvist.
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Klassen 3 a. (Klassföreståndare: Adj. Nilsson.}
Kristendom, 3 t.: Biblisk historia: avslutning av nya testamentet. Kortfattade lär

domar i anslutning till bibliska historien och sammanfattade genom läsning av 3:dje tros
artikeln och 4:de och 5:te huvudstyckena av Luthers lilla katekes. Översikt av kyrko- 
året och den svenska kyrkans högmässa. Psalmerna 102: 1, 4, 113, 118, 138: 1—3, 
218: 2, 247: 1, 250, 260, 268, 330. Bibelläsning i samband med' bibliska historien. 
Lekt. Arnell.

Modersmålet, 6 t.: Repetition av formläran och allmän satslära. Satsbildnings- och 
satsiösningsövningar. Rättskrivnings- och interpunktionsövningar med läsning av reglerna 
för rättskrivning och interpunktion; några mindre uppsatser på lärorummet. Läsning av 
Folkskolans läsebok, Runeberg, Fänrik Stål, jämte muntligt återgivande av sagor, berät
telser och valda skaldestycken. Adj. Nilsson.

Tyska, 6 t.: Läroboken sid. 65—112. Formläran utförligare genomgången och 
repeterad. Delar av syntaxen. Skriftlig och muntlig översättning till tyska samt tal
övningar. Adj. Nilsson.

Historia, 3 t.: Sveriges historia under tiden 1611—1718 jämte huvuddragen av 
Norges och Danmarks historia under samma tid. Allmän historia: forntiden. Adj. 
Kihlstedt.

Geografi, 2 t.: Frankrike, Sydeuropa och England jämte en sammanfattande översikt 
av Europa. Adj. Kihlstedt.

Matematik, 5 t.: Läran om bråk och dess tillämpning på sorter avslutad och repe
terad; enkel regula de tri samt lättare uppgifter tillhörande procent- och ränteräkning; 
huvudräkning. Geometrisk åskådningslära efter Asperén. Adj. S. Olsson.

Biologi, 2 t.: Undersökning av levande växter i och för organlärans inhämtande 
och växternas bestämning. Sammanfattning av läran om växtens yttre organ, fåglar, 
kräldjur, groddjur och fiskar. Exkursioner (6 lektionstimmar) samt insamling av 40 växter. 
Adj. Broddeson.

Klassen 3 b. (Klassföreståndare: Adj. Lindman f
Kristendom, 3 t.: — 3 a. Adj. Liedgren.
Modersmålet, 6 t.: = 3 a. Adj. Bondeson.
Tyska, 6 t.: — 3 a. Adj. Bondeson.
Historia, 3 t.: = 3 a. Ädj. Liedgren.
Geografi, 2 t: = 3 a. Lekt. Arnell.
Matematik, 5 t.: = 3 a. Adj. Lindman.
Biologi, 2 t.: = 3 a. Adj. Blomqvist.

Klassen 3 c. (Klassföreståndare: Adj. Sommar.}
Kristendom, 3 t.: = 3 a. Extralär. Helgesson.
Modersmålet, 6 t.: = 3 a. Adj. Sommar,
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Tyska, 6 t.: = 3 a. Adj. Sommar.
Historia, 3 t.: = 3 a. Adj. Alvin.
Geografi, 2 t.: = 3 a. Adj. Sommar.
Matematik, 5 t.: — 3 a. Rekt. Melander. 
Biologi, 2 t: = 3 a. Adj. Blomqvist.

Klassen 4 a. (Klassföreståndare: Adj. Lagermarkf

Kristendom, 2 t.: Översikt av Israels historia efter Herners lärobok. Bibelläsning 
i samband med den historiska framställningen. Tros- och sedelära: första huvudstycket 
och första trosartikeln. Psalmer: 35, 75: 1, 4, 76: 8, 77: 6, 86: 1, 89, 119, 203, 210: 
1—4, 9 —11, 421. Lekt. Arnell.

Modersmålet, 4 t.: Fänrik Ståls sägner och Älgskyttarna av Runeberg med nödiga 
upplysningar ur versläran. Céderschiölds läsebok, del II. Uppläsning ur minnet av valda 
skaldestycken och fritt återgivande av lästa berättelser. Rep. av formläran. Sats- och 
interpunktionslära. Rättskrivningsövningar och 11 uppsatser, alla på lärorummet. Adj. 
Brodén.

Ämnen för uppsatser:
H. T. 1. Paradisets fröjder. (Repr.) 2. Den ende lycklige. (Repr.) 3. Korven. (Repr.) 

4. Vad vet du om någon av Sveriges stormän? Hur tillbringade du julaftonen? Berätta en 
historia, som du läst, eller skildra en händelse, som du upplevat! Berätta om Gustav Adolfs
festen i brev till en kamrat. 5. Kött och ben. (Repr.)

V. T. 6. Vad har du att förtälja om Ungdomens skidtävlingar? Omskrivning till prosa 
av “von Essen“ av Runeberg. 7. Ädelmod. (Repr.) 8. Beskriv ett djur, som du sett eller 
känner till genom studier. Berätta om någon sportgren. 9. Berätta om något, som du varit 
med om i påsk. En laborationstimme i fysik. “Örnnästet“ (efter tyskan). 10. Övers, fr. tyskan.

Tyska, 4 t.: Rodhe, Läsebok för realskolan: st. 1—65. Formläran repeterad, syn
taxen fullständigt genomgången. Tillämpningsövningar. Talövningar. 11 skripta, alla pä 
lärorummet, därav 2 reproduktioner. Adj. Brodén.

Engelska, 5 t.: Uttalsövningar med användning av Elfstrands transkriberade text. 
Styckena 1—40 i Elfstrand, Engelsk elementar- och läsebok. Av grammatiken: form
läran. Muntliga och skriftliga tillämpningsövningar. Adj. Kropp.

Historia, 3 t.: Allmän historia: medeltiden och nyare tidens första tidevarv jämte 
motsvarande läsning i Estländers läsebok. Svensk historia: 1718—1809. Adj. Alvin.

Geografi, 2 t.: Asien och Australien. Adj. Blomqvist.
Matematik, 5 t.: Aritmetik och algebra: enkla sifferekvationer av första graden med 

en obekant, aritmetiska uppgifter huvudsakligen såsom tillämpning av ekvationsmetoden 
(Lindman, omarbetade uppl. I, 20 sidor), enkla algebraiska reduktioner. Geometri; Aspe- 
réns lärobok till sats XXIX jämte övningssatser. Adj. Lagermark.

Biologi, 1 t.: Undersökning och bestämning av levande växter. De ryggradslösa 
djuren. Exkursioner (6 lektionstimmar) och insamling av 50 växter. Adj. Blomqvist.
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Fysik, 2 t.: Det viktigaste av Statiken och värmeläran med experiment. Frivilliga 
laborationer l t.: Adj. Lagermark.

De frivilliga laborationerna ha omfattat:
Mätningar med mikrometerskruv och kalibermått.
Ytmätning på karta.
Längdmätning med tillhjälp av kartmätare.
Bestämning av en fast kropps specifika vikt: a) en regelbunden, fast kropp, b) en oregelbun

den genom bägare med sidorör.
Bestämning av vätskors sp. vikt: a) genom mätglas, b) medelst u-rör.
Bekräftande av Archimedes’ princip a) för flytande, b) för tunga kroppar.
Bestämning av luftens sp. vikt med en glödlampa.
En serie barometeravläsningar.
Mätning av gastryck.
Lagen för hävstången a) enarmad, b) tvåarmad.
Förfärdigande av en lufttermometer.
Korrektion av en termometer.
Undersökning av metallers längdutvidgning.
Uppmätning av den värmemängd, som åtgår

a) att uppvärma en viss mängd koppar till en viss temperatur,
b) att smälta is, 
c) att förvandla vatten till vattenånga.

Undersökning av förhållandena vid vattnets uppvärmning från 0-100° med avseende på sam
mandragning och utvidgning.

Klassen 4 b. (Klassföreståndare: Adj. Almberger.}
Kristendom, 2 t.: - 4 a. Adj. Hultgren.
Modersmålet, 4 t.: 4 a. 11 uppsatser (reproduktioner), alla på lärorummet. Adj.

Cedergren.
Tyska, 4 t.: Kasusläran och infinitiven: 11 skripta, alla på lärorummet. Eljest — 4a. 

Adj. Cedergren.
Engelska, 5 t.: = 4 a. Adj. Esseen.
Historia, 3 t.: — 4 a. Adj. Liedgren.
Geografi, 2 t.: :  4 a. Adj. Blomqvist.
Matematik, 5 t.: = 4 a. Adj. Almberger.
Biologi, 1 t.: 4 a. Adj. Blomqvist.
Fysik, 2 t.: — 4 a. Adj. Almberger.

Klassen 4 c. (Klassföreståndare: Extralär. Helgesson.}
Kristendom, 2 t.: = 4 a. Extralär. Helgesson.
Modersmålet, 4 t.: _4 a. Adj. Ahre.
Amnen för uppsatser:

H. T. 1. Reprod. 2. Något om mina upplevelser i sommar. 3. Huru jag tillbrin
gar en vardag (brev). 4. Reprod. 5. En gymnastiklektion.

V. T. 6. Hur firade du julafton? Vad vet du om någon av Sveriges stormän? 7. Det 
var en vacker vintersöndag. 8. Sportlovet. 9. Övers, fr. tyskan. 10. En laborationstimme i 
fysik. “Örnnästet“ (efter tyskan), 11. ...
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Tyska, 4 t: =
Engelska, 5 t.: - 
Historia, 3 t.: — 
Geografi, 2 t.: - 
Matematik, 5 t.: 
Biologi, 1 t: = 
Fysik, 2 t.: —

4 b. Adj. Ähre.
— 4 a. Adj. Esseen.
— 4 a. Extralär. Ilelgesson.
= 4 a. Adj. Broddeson.

— 4 a. Adj. Lindman.
4 a. Adj. Broddeson.

4 a. Adj. Lagermark.

Klassen 5 a. (Klassföreståndare: Adj. Lycke.}

Kristendom, 2 t.: Framställning av Jesu liv efter de synoptiska evangelierna med 
anslutning till läsning av Markus' evangelium jämte kort översikt av nya testamentets 
böcker enligt Törnvalls lärobok. Den kristna tros- och sedeläran; 2:dra och 3:dje tros
artikeln, de 3 sista huvudstyckena. Psalmer: 129, 150, 186: 3, 4, 7, 8, 213, 325: 1 — 3, 
10, 11, 431, 487: 3, 4, 7. Adj. Hultgren.

Modersmålet, 3 t: Repetition av språkläran; det viktigaste av versläran. Läsning 
av Fritiofs saga, V. Rydbergs Singoalla och Cederschiölds läsebok II. Muntliga referat 
och uppläsning ur minnet av skaldestycken. 11 uppsatser, därav 5 på lärorummet, 
rättskrivningsprov. Extralär. Helgesson.

.Ämnen för uppsatser:
H. T. '1. En resa (16). Beskriv någon plats, där du varit i sommar! (6) En växt i 

mitt herbarium berättar sin historia (3). 2. Slottsparken (20). När jag hjälpte till med . . . 
(5). 3. Fritiofs arv (25). '4. Folkupploppen i Paris 1789 (15). Kongostaten (5). Hur fira
des Gustav Adolfs-dagen i Örebro? (4). Julseder i svenska hem (1). 5. Historien om en häst 
(övers, fr. eng.) (25).

V. T. ’6. Fransk-tyska kriget (14). Sydamerikas indianer (1). Om gnagarna (4). 
En skidfärd (2). 7. Fritiof hos Angantyr (16). Ett fysikaliskt experiment (7). ’S. Jesu lik
nelser om Guds rike (2). Sjöar och floder i Förenta staterna (14). Elektrisk belysning (6). 
En föreläsning (1). 9. De vackraste byggnaderna i Örebro (14). En idrottstävling (10). 
10. Min sysselsättning på lediga stunder (10). En arbetsdag i skolan (14). '11.

Tyska, 4 t.: Grammatiken avslutad och repeterad. Auf rauhen Pfaden. Muntliga 
och skriftliga tillämpningsövningar. Talövningar. 11 skripta (därav två reproduktioner), 
alla på lärorummet. Adj. Brodén.

Engelska, 5 t.: Syntaxens viktigaste delar. Formläran repeterad. Jespersen-Rodhe, 
Engelsk läsebok, ungefär 70 sidor. Skriftliga övningar på lärorummet i anslutning till 
Zetterströms Eng. översättningsövningar. Talövningar. Adj. Lycke.

Granska, (frivillig) 2 t.: Fransk läsebok för nybörjare av Jespersen-Stigaard-Rodhe, st. 
1—35. Gram.: regelb. verb, subst., adj., personliga, possessiva, demonstrativa och rela
tiva pronomen, räkneord. Adj. Brodén,

1 = på lärorummet.
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Historia, 3 t.: Allmän: nyare tiden från 1648 till närvarande tid. Svensk: från 
1809 till närvarande tid. Repetition av forntidens och medeltidens svenska historia. 
Adj. Kihlstedt.

Geografi, 2 t.: Amerikas och Afrikas geografi. Adj. Kihlstedt.
Matematik, 4 t.: Aritmetik och algebra: avdelning II i Lindmans exempelsamling. 

Geometri: satserna XXVIII'—LIV i Asperéns lärobok med undantag av de satser, där 
det »gyllene snittet» kommer till användning. Lekt. Olsson.

Biologi, 2 t.: Översikt av några viktiga fanerogama växtfamiljer med tillhörande 
kulturväxter; typer för kryptogamernas huvudgrupper Någon bestämning av levande 
växter. Exkursioner (9 lektionstimmar) och insamling av 60 växter. Repetition av djur- 
riket. Lekt. Adlerx,.

Fysik, 1 t.: Det viktigaste av magnetismen och elektriciteten. Frivilliga labora- 
tioner, 1 t. Adj. 8. Olsson.

I de frivilliga laborationerna i fysik hava följande övningar förekommit med ledning i allmänhet av 
läroboken:

Tillverkning av en kompassnål och försök med densamma i avseende på riktning, poler och 
deras inbördes verkan.

En magnets olika verkan på magnetiska och icke magnetiska kroppar.
En strumpsticka magnetiseras genom bestrykning med en magnet och blir då en magnet, vars 

polers läge undersökes. Den sönderbrytes, och delarna undersökas.
En stav av mjukt järn strykes med en magnet, och staven undersökes därefter.
En magnets inverkan på järn inom fältet (influens).
Undersökning av en niagnets fält i olika punkter genom flera små kompassnålar av urfjäders- 

bitar.
Påvisande av en magnets kraftfält med järnfilspån, som ordnar sig i kraftlinjer.
Undersökning med filspåu av fältet kring två magneter, som vända: a) olika poler mot 

varandra, b) lika poler mot varandra, som ha mellan polerna, 1) ett mjukt järnstycke, 
2) en mjuk järnring.

Tillverkning av en inklinationsnål av en strumpsticka.
Framställning av elektriska strömmar genom element och undersökning av dessa strömmars 

verkan på en kompassnål.
Elektrolys med kopparsulfatlösning mellan kopparelektroder och vägning av de under viss tid 

i elektrolyten avskilda kopparjonerna.
liestämning av i föregående experiment använda strömstyrkan.
Ledare och oledare, såväl fasta kroppar som vätskor.
Polarisationsströmmen genom att ladda blyplattor, nedsänkta i en utspädd svavelsyra.
Redogörelse för en ackumulators verkningssätt.
En spiral, varigenom en elektrisk ström ledes, åstadkommer ett magnetiskt fält, spiralen en 

magnet med sina av strömriktningen bestämda poler. Fältet påvisas med små kom
passnålar eller järnfilspån.

En strömgenomiluten spirals verkan på en järnkärna.
Strömmätare enligt olika principer.
En magnets inverkan på en rörlig strömbana, varpå elektriska motorers verkan grundar sig. 
Magnetisk induktion.
Elektrisk induktion.
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Kemi. 2 t.: De viktigaste företeelserna inom den oorganiska kemien och det all
männaste av läran om jorden. Frivilliga laborationer, 1 t., i anslutning till det under 
lektionerna genomgångna. Geologisk exkursion (i samband med biologiska). Adj. Broddeson.

Klassen 5 b. (Klassföieståndare: Adj. Bondeson.')

Kristendom, 2 t.: —. 5 a. Lekt. Arnell.
Modersmålet, 3 t: 5 a. Adj. Lagerstedt.

Ämnen för uppsatser:
H. T. 11. Beskriv en stad, som du varit i. En fisketur. Kräftfiske. 1 Redogör för 

innehållet i en berättelse, som du läst. 2. Närke. 3 Om djurens konstfärdighet, när de 
bygga sina bon, '4. Gustav Adolfsdagcn i Örebro 1916. Fritiof hos Angantyr. Afrikas djur
värld. Napoleons tåg till Egypten. 5. Övers, av stycket: Ein Seelenverkäufer i Ein Buch für 
Tertianer.

F. 2’. 'G. Mina julferier. Fransk-tyska kriget 1870 — 71. Nordamerikas kust. Varför 
bör man skydda småfåglarna? 7. Erlands och Singoallas första möte. 8. Nordamerikanska 
inbördeskriget. Egypten. Djurlivet i Sydamerika. Idrottstävlingarna i Örebro den 22 febr. 
1917. 9. En hästs eller eu hunds levnadsöden. Ett brev. 10. En exkursion om våren.

Tyska, 4 t.: Ein Buch für Tertianer avslutad. 11 skripta, därav 5 på lärorummet; 
eljest —: 5 a. Adj. Säterstrand.

Engelska, 5 t.: = 5 a. Adj. Bondeson.
Franska (frivillig), 2 t.: — 5 a. Adj. Brodén.
Historia, 3 t.: — 5 a. Adj. Nilsson.
Geografi, 2 t.: -- 5 a. Adj. Blomqvist.
Matematik, 4 t.: — 5 a. Adj. Blix.
Biologi, 2 t.: = 5 a. Adj. Blomqvist.
Fysik, It.: = 5 a. Extralär. Lönnqvist.
Kemi, 2 t.: = 5 a. Extralär. Lönnqvist.

Klasseu 5 c. (Klassföreståndare: Adj. Blix i)

Kristendom, 2 t.: — 5 a. Lekt. Arnell.
Modersmålet, 3 t.: _ 5 a. Adj. Sommar.

kmnen för uppsatser:
H. T. '1. Beskriv en plats, där du varit i sommar. En resa. En växt i mitt herba

rium berättar sin historia. 2. Närke. 3. Armringen (efter Tegnér, Fritiofs saga). *4. Om 
Peter Wieselgren och nykterhetsrörelsen. Fritiofs frieri (efter Tegnér, Fritiofs saga). Julseder 
i svenska hem. 5. Ett språng för livet (efter tyskan).

V. T. '6. Tillståndet i Polen under 1700-talet. Sydamerikas urskogar. Fritiof hos 
Angantyr (efter Tegnér, Fritiofs saga). 7. Om skidor och skidåkning. '8. Redogör för någon 
av Jesu liknelser. Mitt bibliotek. En föreläsning. 9. Arbetet i en trädgård. 10. Vad en 
svala såg på sin flyttningsfärd.

' = på lärorummet.
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Tyska, 4 t.: 11 skripta, därav 5 på lärorummet; eljest = 5 a.
Engelska, 5 t.: = 5 a. Adj. Esseen.
Franska (frivillig), 2 t.: = 5 a. Adj. Brodén.
Historia, 3 t: = 5 a. Adj. Sommar.
Geografi, 2 t.: 5 a. Adj. Broddeson.
Matematik, 4 t.: = 5 a. Adj. Blix.
Biologi, 2 t.: — 5 a. Adj. Broddeson.
Fysik, 1 t.: — 5 a. Adj. Blix
Kemi, 2 t.: ._ 5 a. Adj. Lagermark.

Adj. Nilsson.

Klassen 6. (Klassföreståndare: Adj. Kihlstedt.
Kristendom, 3 t.: Kyrkohistoria: den antagna läroboken läst och repeterad. Bibel

läsning: delar av lista Korinterbrevet. Psalmer: 3: 1, 7, 28, 378, 383: 4—6, 500: 5, 7. 
Adj. Hullgren.

Modersmålet, 3 t.: Läsning av mera utförliga svenska litteraturprov (bl. a. Rune
berg, Nadeschda; Tegnér, Axel och Svea; Snoilsky, Svenska bilder samt Lindvalls läsebok 
för realskolans sjätte klass); referat och deklamationsövningar; övningar att uppsätta enk
lare skrivelser av praktisk art. 10 uppsatser, därav 5 på lärorummet. Adj. Sommar.

Ämnen för uppsatser:
H. T. *1. Om jesuitorden. Beskriv någon av Sveriges större insjöar. Berätta något, 

som du anser för ett hjältedåd. Bad och simning. Hur bereda vi oss för den kommande 
vintern? 2. Närke. '3. Om vulkaner. Muhammed. Svenska julseder. Huvudinnehållet i en 
daglig tidning. 4. Huvudnäringarna i min hembygd. 5. “Vita frun“.

V. T. ’6. Vad vet du om Napoleon? Havets rörelser. Våra biologiska laborationer. 
Hur jag tänker mig min framtid. 7. Krigs- och partikamrat (efter tyskan). 8. Om dyner. 
'9. Englands industri. Matsmältningen hos människan. Fritiof den starke (efter Fritiofs saga). 
Ett besök i en affär. '10. Aposteln Paulus. Om kloster och klosterliv. Peter den store. 
Något om våra skogsträd. Olika slag av belysningsmedel. En vårdag i skogen.

Tyska, 3 t.: Polenz, Erzählungen. Tiselius, Deutsche Umgangssprache, det mesta. 
Grammatik i anslutning till de skriftliga övningarna. Övning i läsning av tysk stil. 
Talövningar. 10 skripta, därav 4 på lärorummet. Adj. Cedergren.

Engelska, 4 t.: Syntaxen avslutad och formläran repeterad medelst tillämpnings
övningar. Wilde, The happy prince, 27 s., Jespersen-Rodlie, Engelsk läsebok för real
skolan, omkr. 40 s. Omkring 50 sammanhängande stycken ur Zetterström, Eng. över- 
sättningsövningar. Talövningar och reproduktionsövningar. 10 skripta, därav 4 på läro
rummet. Lekt. Slettengren.

Franska (frivillig), 2 t : Bödtker-Höst, Lärobok i franska, omkr. 75 sid., delvis kur
sivt. Formläran genomgången och repeterad. Syntax i anslutning till texten; tillämp
ningsövningar. Timlär. Björklund.

Historia, 4 t.; Sveriges, Norges och Danmarks historia från 1809 samt svensk stats
kunskap jämte repetition från Gustaf Vasa. Repetition av allmänna historien, nyare tiden. 
Adj. Kihlstedt.

i = på lärorummet.
5
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Geografi, 2 t.: Sverige, Tyska riket, Storbritannien och Amerikas förenta stater med 
dessa länders kolonier. Översikt av allmänna geografien. Adj. Kihlstedt.

Matematik, 5 t.: Aritmetik och algebra: aritmetiska uppgifter rörande enkel och 
även sammansatt ränta med användande av tabell, obligationer och aktier, växlar, bolags- 
problem m. m. samt även ett mindre antal uppgifter om likformig rörelse oqh bland
ningar. Något om kvadratrötter och irrationella tal. Lättare ekvationssystem med 2 och 
3 obekanta jämte problem (Lindman, omarbetade upplagan III). Geometri: repetition 
av föregående kursen; det viktigaste om likformig avbildning jämte problem i enlighet 
med Asperéns lärobok i geometri, planimetriska räkneuppgifter, uppsättning av enklare 
diagram. Bokföring 1 t. i veckan under en del av läsåret. Ett bokslut enligt lektor 
Hagströms lärokurs. Adj. Lindman.

Biologi, 3 t.: Kort framställning om växtens livsyttringar med förevisande av mikro
skopiska preparat. Människokroppens byggnad och vård, dess organs förrättningar samt 
spritdryckerna. Frivilliga laborationer, 1 t. Lekt. Adlerx.

De biologiska laborationerna ha omfattat dels botaniska mikroskopiska övningar, dels zoologiska 
dissektionsövningar. Såsom material för de förra ha använts blad och ståndarehår av Tradescantia, blad 
av Liguster, Hagtorn och Ficus, potatisar, stammar av Rosa och Hyacintus candicans. Under de zoologiska 
dissektionerna ha genomgåtts de viktigare'organen av kräfta, blodigel, hönsfågel och abborre. Vid alla labora
tionerna ha noggranna ritningar utförts. Dessa ha sedan delvis färglagts och införts uti en större ritbok.

i
Fysik, 2 t.: Kurserna i mekanik och värmelära något utvidgade; grunderpa i aku

stik och optik. Kortfattad kurs i astronomi. Frivilliga laborationer, 1 t. Lektj Koraen.

Vid de frivilliga laborationerna i fysik ha följande övningar förekommit: ;
Fotometri (Dunsens fotometer);
Plana speglar: ljusets väg vid reflexion;

bildens läge bakom spegeln;
ändring av den reflekterade strålens riktning vid spegelns vridning. i

Konkava speglar: brännpunkt och medelpunkt; I
föremål och bild; i

Ljusets gång genom en planparallell platta;
„ „ „ ett prisma,

Linser: brännvidd;
föremål och bild; :
förstoring hos lupp och kikare;

Kraftparallellograinmen.
Bestämning av värmets mekaniska ekvivalent.

Kemi, 1 t.: Viktigare delar av tillämpad kemi, några av den organiska I kemiens 
viktigaste grupper; torrdestillation och förbränning. Lekt. Adlern. )

i
Ring R I. (Klassföreståndare: Adj. Liedgren.} :

Kristendom, 2 t.: Kyrkohistoria: gamla tiden och medeltiden efter Johanssonspärobok. 
Bibelläsning: valda delar av l:sta Korintierbrevet och av Uppenbarelseboken. Adj. Liedgren.
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Modersmålet, 3 t.: Litteraturhistoria: till reformationstiden jämte läsning av dit- 
hörande litteratur. Sofokles, Konung Oidipus (i E. Staaffs övers), Runeberg, Kung Fjalar, 
valda stycken av Rydberg, Snoilsky m. fl. Dispositionsövningar. Föredrag och uppläs
ning av dikter. 11 uppsatser, därav 5 på lärorummet. Adj. Liedgren.

Amnen för uppsatser:
II. T. 1. Våra trädgårdar i september. Kräftfiske. När skolan började. '2. Evan

geliernas uppkomst, huvudinnehåll oeh betydelse. Några exempel på Europas asiatiska kultur
arv. Redogörelse för innehållet i första sången av “Kung Fjalar“. Svampplockning. En tio- 
minutersrast. 3. Vilket gagn liar människan av vinden? Historiska minnesmärken i Örebro. 
Konung Oidipus. '4. Förföljelserna mot de kristna under de första århundradena e. Kr. Hur 
spriddes den grekiska kulturen till den gamla världens länder? Rinnande vattens geologiska 
inverkan. Angiv någon metod att bestämma vätskors specifika vikt. Oktoberflyttning. För
eningar bland lärjungarna vid vårt läroverk. 5. Rom och germanerna. Om Viktor Rydberg. 
Barvinterns behag och obehag. Dyrtidsjul.

F. T. '6. Trymskvädet. Varpå beror en orts temperatur? Min nöjesläsning under 
jullovet. 7. Redogörelse för någon av V. Rydbergs dikter. Nordisk levnadsvishet i Havamal. 
Skidsporten och dess betydelse. 8. När vi klasskamrater träffas om 30 år. Iakttagelser på 
vägen till skolan. Läroverk på landet eller i staden. Den levnadsbana, som förefaller mig 
mest tilltalande. Varför jag blev realist. 19. Den helige Franciskos och hans orden. Nord
bornas gravskick under förhistorisk tid. Den isländska skaldediktningen och dess utövare. 
Jordens viktigaste järnvägslinjer. Några viktigare växtsamhällen. 10. Jesu lärjungar. Påsk
bruk och påskseder. Vårt stadsbibliotek (läroverksbibliotek e. d.).

Tyska, 2 t; Polenz, Erzählungen (berättelserna 1, 2 och 4) lästa, översatta och 
reproducerade. Grammatik: verbets formlära och syntax repeterade. 11 skripta, därav 
5 pä lärorummet. Adj. Bondeson.

Engelska. 3 t.: Fortsättning och avslutning av Jespersen-Rodhe, Engelsk läsebok. 
Repetition av syntaxen till verbet. Skriftlig översättning av Zetterströms Engelska över- 
sättningsövningar. Talövningar. 11 skripta, därav 4 på lärorummet. Adj. Kropp.

Historia, 3 t.: Kulturhistoria, allmän: forntiden och medeltiden, svensk: forntiden 
och medeltiden. Adj. Liedgreii.

Geografi, 2 t.: Översikt av allmänna geografien samt Frankrike, Italien, Österrike- 
llngern och Ryssland med kolonier. Adj. Kihlstedt.

Matematik, 1 t.: Algebra: kap. 1—9 av Hedström-Rendahls lärobok. Geometri: 
Asperéns lärobok repeterad; Josephsons lärobok kap. I, II och III jämte övningsupp
gifter, 12 skripta, därav 4 på lärorummet. Lekt. Olsson.

Biologi, 1 t.: Kortfattad framställning av de viktigare familjerna med tillhörande 
odlingsväxter. Växtsamhällen. Exkursioner (9 lektionstimmar). Lekt. Adlerx.

Fysik, 3 t.: Mekaniken. Det allmännaste om solsystemet och himlakropparna i öv
rigt under användning av himmelsgloben samt observationer på himlavalvet. De statiska 
problemen i läroboken. Rekt. Melander.

Kemi, 2 t.: Ett antal experiment till belysning och inlärande av de allmänna ke
miska begreppen. Metalloiderna till kol med tillhörande experiment. Adj. Broddeson.

’ = pä lärorummet.
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Ring L & R I. (Klassföreståndare: Adj. Enblom.)

Kristendom, 2 t: _ R I. Lekt- Arnell.
Modersmålet, 3 t: _ R I. Dock har i st. f. Konung Oidipus lästs Runeberg 

Kungarna på Salamis samt Hanna. Adj. Enblom.

Ämnen för uppsatser:

H. T. *1. Det religiösa och sedliga tillståndet i romerska riket på Kristi tid (2). 
Fenicierna (18). Om runorna. Hammarhämtningen (efter Trvinskvida) (3). Höskörden (5). 
Nyttan och nöjet av en fotvandring. 2. Skjutntbildningsövningarne h. t. 1916 (28). '3. Kristen
domens seger i det romerska riket (6). Athen under Perikles (14). Om våra landskapslagar. 
En svensk bondgård (4). Gustav Ädolfsminuet. De lösa jordlagren och deras uppkomst (3). 
Familjen Personate (1). 4. Om runor och runstenar (10). Ett segelfartyg berättar sina öden 
(4). Kung Fjalar och hans son (13). 5. Brandkåren kommer! (5). Om den isländska sagan 
(15). Vad vet du om vår flotta? (6). “Landet kallar sitt folk“, referat av föredrag (1).

V. T. l6. Viktor Rydbergs dikt Dexippos (1). Viktor Rydbergs dikt Den flygande 
holländaren (13). Påvekyrkans uppkomst (2). Gregorius den store (5). Det sista skidlovet (7). 
Om koloniträdgårdar. 7. Redogör för innehållet i någon under julferien läst bok! (28). 
8. Om koloniträdgårdar (14). På skridskobanan (6). Vår svenska flagga (8). '9. Medel
tidens tiggarordnar (1). Stenåldern (19). Redogör för innehållet i Runebergs drama Kungarna 
på Salamis! (3). Om undervattensbåtar (3). Om sol- och mån förmörkelse (2). '10. Birgitta 
och hennes klosterorden. Om våra folkvisor. Våra rotfrukter. Varpå beror en orts klimat? 
Valborgsmässoafton. Om våra hedniska förfäders religiösa föreställningar. *11. Vägvisare på 
haret. Om sparsamhet. En äventyrlig resa.

Latin, 6 t.: Liljeblad, Latinsk läsebok, c:a 30 sid.; Cornelius Nepos (Boethius’ ed., 
I): Conon, Iphicrates. Formläran; behövliga delar av syntaxen i anslutning till texten. 
Adj. Enblom.

Tyska, 2 t: = L I. Adj. Ähre.
Engelska, latinlinjen 2 t.: Fortsättning och avslutning av Jespersen-Rodhe, Engelsk 

läsebok. Talövningar och muntliga tillämpningsövningar. Reallinjen, 3 t.: — latinlinjen 
och dessutom skriftlig och muntlig översättning t. engelska ur Zetterström, Översättnings- 
övningar. 11 skripta, därav 4 på lärorummet. Adj. Kropp.

Historia, 3 t.: = R I. Lekt. Sandwall.
Geografi, 2 t.: — R I. Adj. Broddeson.
Matematik, latinlinjen 5 t.: Algebra: läran om bråk, irrationella tal, kvadratrötter, 

ekvationer av första graden med en och flera obekanta jämte problem. Geometri: Aspe- 
réns lärobok repeterad; Josephsons lärobok till gyllene snittet. 11 skripta, därav 6 
på lärorummet. Adj. Almberger. Reallinjen 7 t.: — R I. Adj. & Olsson.

Biologi, 1 t.; = R I. Adj. Broddeson.
Fysik, latinlinjen 2 t: = R I med undantag av problemlösningen. Lekt. Koraen. 

Reallinjen 3 t.: = R I, Extralär. Lönnqvist.
Kemi, reallinjen 2 t.: — R I. Extralär. Lönnqvist.

1 *= på lärorummet.
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Ring' L I. (Klassföreståndare: Lekt. Lindström.)

Kristendom. 2 t.: = R I. Adj. Hultgren.
Modersmålet, 3 t.:_ : R I. Adj. Alvin.
Ämnen för uppsatser:

H. T. 1. Vid middagstid en het sommardag. ’2. Kung Fjalar. De österländska 
folkens religiösa föreställningssätt under forntiden. Hur man fotograferar. Uppgör plan till 
en turistfärd! En sägen frän hembygden. Berätta en grekisk myt eller saga! 3. Ett torg
besök. En framtidsdröm. '4. Gnosticismen. Rom under Augustus. Det huvudsakliga inne
hållet i Kungarna på Salamis. De lösa jordlagren och deras uppkomst. Familjen Personate. 
Iakttagelser vid ett fönster åt gatan. Ett rum i mitt hem. 5. Översättning från tyskan.

V. T. 6. Nyttan av resor. '7. Augustinus’ författarskap, lära och kyrkohistoriska 
betydelse. Medeltidens städer. En brunns- eller badort. Återgiv någon berättelse ur jul
tidningarna 1916. Tjugofemöresböckerna och deras betydelse. En julbjudning. 8. Skidlovet 
den 22 febr. 1917. '9. Gregorius VII. Vad vet du om de homeriska sångerna? Den heliga 
Birgitta. Om medeltidens riddardiktning. Några viktigare växtsamhällen. Ett besök i en 
fabrik. Eu häst berättar sina öden. *10. John Wycliff. Den medeltida folkvisan. Om sam
hällsskicket i Sverige under den äldre medeltiden. Varpå beror en orts klimat? Våra, rot
frukter. På vad sätt kan en skolyngling bidraga till att lindra dyrtidens tryck i hemmet? 
Vår tids samfärdsmedel.

Latin, 6 t: — L (& R) I. Lekt. Lindström.
Tyska, 2 t.: Polenz, Erzählungen, omkr. 75 s. Grammatik: verbets formlära och 

syntax repeterade. 11 skripta, av dem 7 på lärorummet. Adj. Lycke.
Engelska, 2 t.: Avslutning av Jespersen-Rodhe, Engelsk läsebok, Little Lord Faunt

leroy 92 s. Talövningar. Grammatik: syntax, adj., pron. och verb. Adj. Cedergren.
Historia, 3 t.: — R I. Adj. Alvin.
Geografi, 2 t.: — R I. Adj. Broddeson.
Matematik, 5 t.: — L (& R) I. Adj. Blix.
Biologi, 1 t.: _ R I. Adj. Broddeson.
Fysik, 2 t.: Det viktigaste av statiken jämte några satser ur dynamiken. Astro

nomi. Adj. Lagermark.

Ring R II. (Klassföreståndare: Adj. Kropp.)

Kristendom, 2 t.: Bibelläsning; valda delar av Romar- och Galaterbrevet. Kyrko
historia: reformationens och ortodoxiens tidevarv 34—59 i Johanssons lärobok). Den
kristna tros- och sedeläran: §§ 1—30 av Erkki Kailas lärobok genomgångna. Extralär. 
Helgesson.

Modersmålet, 2 t.: Litteraturhistoria: reformations-, stormakts- och frihetstiden till 
Bellman jämte läsning av dithörande litteratur. Läsning av B. Bjørnsons Fortællinger, 
En glad gut. Föredrag och deklamation. Dispositionsövningar. Språkhistoriska upplys
ningar i samband ined textläsningen. 11 uppsatser, därav 5 på lärorummet. Lekt. Lindström.

’ = på livrorummet.
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Ämnen för uppsatser:

H. T. 11. Våra folkvisor. Skjututbildningsövningarna. Sommarsport. 2. Min favo
ritsysselsättning. Trolös politik under världskriget. '3. Luthers utveckling till reformator. 
Sigismunds andra besök och avsättning. Karl IX:s inre styrelse. Cellen och dess livsföre
teelser. Om framställning av soda. Termometern och dess historia. 4. Koloniträdgårdar. 
Närkesvinterns behag och obehag. 5. Önskemål för Örebro stads utveckling. Förutsättningar 
för Sveriges utveckling till industriland. Fördelar och nackdelar av vårt lands läge.

V. T. '6. En berättelse ur Karolinerna eller en novell av Strindberg eller av Per 
Hallström. Karl XI:s reduktion. Franska koloniväldet. Ekonomiskt viktigare svampar. Vär
mets fortplantningsförmåga. Protokoll vid gymnasieförbundets första sammanträde för läsåret. 
7. Örebro parkanläggningar. Hur blir man ingenjör? 8. Den gestalt, som tilltalar mig 
mest i svenska historien. Kungsstugan. Vad som finns kvar av gamla Örebro. Kvarlevande 
gamla sedvänjor och föreställningar hos allmogen i min hembygd. ’S. I vilka avseenden kan 
•Jesn framträdande sägas ske i tidens fullbordan? Humorister bland Stiernhielms efterföljare. 
Henrik IV av Frankrike. Richelieus inre och yttre politik. Luftens fuktighet, dess bestämning 
och klimatologiska betydelse. Vår födas lämpliga sammansättning och måltiderna. Om Sveriges 
geologiska utveckling efter istiden. HO. Medeltida religiositet. Herdestilen och marinismen i 
1600-talets svenska litteratur. Olov Kudbeck d. ä. Den inre styrelsen under drottning Kri
stinas förmyndare. Ryssland under 1500-talet. Örat och ljudförnimmelserna. Sveriges jord
bruk. Om magneter. Spritjäsningen.

Tyska, 2 t.: Wolff-Meder, In den Sielen. Grammatik: kasusläran. Muntlig över
sättning till tyska ur Hjorth och Heumann, Tyska skrivövningar och brev. 11 skripta, 
därav 5 i skolan. Adj. Säterstrand.

Engelska. ,3 t.: Grammatiken repeterad. Lord Fauntleroy avslutad. Därefter Lars
son, English fiction. Kursivläsning och talövningar. 11 skripta, därav 4 på lärorummet. 
Adj. Kropp.

Franska, 4 t.: Formläran: Bödtker och Höst, Lärobok i franska, omkr. 60 sid., 
delvis kursivt. Glosläsning. Övningar på svarta tavlan. Adj. Kropp.

Historia, 3 t.: Allmänna historien: nyare tiden till 1700. Sveriges historia: refor
mationstiden och Sveriges stormaktstid intill 1700. Adj. Lagerstedt.

Geografi, 1 t.: Sverige, Tyskland, Frankrike och Storbritannien med dessa länders 
kolonier. Adj. Blomqvist.

Matematik, 6 t.: Algebra: kap. 10 —14 av Hedström-Rendahls lärobok. Geometri: 
Josephsons lärobok avslutad. Trigonometri: Hedström-Rendahls lärobok, kap. 1—6. 
Konstruktion av några enkla kurvor. 11 skripta, därav 5 på lärorummet. Adj. Almberger.

Biologi, 2 t.: Botanik: det viktigaste av mikroorganismerna, särskilt om bakterierna 
med odlingsförsök. Zoologi: människokroppens byggnad och vård, dess organs förrätt
ningar samt spritdryckerna. Frivilliga laborationer, 1 t.: __ klass 6. Adj. Blomqvist.

Fysik, 2 t.: Läran om värmet, magnetismen och statiska elektriciteten jämte problem. 
Lekt. Kor aen.

Kemi, 2 t.: De återstående metalloiderna samt de lätta metallerna med tillhörande 
experiment jämte kort översikt av de viktigaste därtill hörande mineralierna och berg
arterna. Kort översikt av den organiska kemien. Lekt. Adlerx,.

1 = på lärorummet.
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Ring' L II. (Klassföreståndare: Adj. Alvin.)

Kristendom, 2 t.: - EU. Lekt. Arnell.
Modersmålet, 2 t.: < R II. Adj. Alvin.

Ämnen för uppsatser:

H. T. 1. Vilka krav ställer du på en person, som skall anses verkligt bildad? 
’2. Wyclifl' och Hus som reformationens förelöpare. Sveriges tillstånd vid medeltidens slut. 
Om läxläsning. Våra militärövningar. Vilken praktisk sysselsättning roar dig mest? Ett 
sammanträde i en skolförening. 3. Hur bör man gå tillväga vid författandet av en svensk 
uppsats? '4. Georg Stiernbielm. Om Themistocles (efter Cornelius Nepos). Förhållandet 
mellan Karl och Sigismund. Indiens näringsliv. Om cellen och dess livsföreteelser. Nyttan 
och skadan av biografföreställningar. 5. Översättning från tyskan.

V. T. 6. Fördelar och olägenheter av vårt lands läge. ’7. Om den karolinska tidens 
visdiktning och tillfällighetspoesi. Karl XI:s reduktion. Det franska kolonialväldet. Ekono
miskt viktigare svampar. Vad väntar du av det nya året? Julen på landet och i staden. 
8. Världskrigets inverkan på Sveriges näringsliv. “9. Frankrike under Henrik IV. Frank
rike under Richelieu. Jesuiterorden. Om vårt lands siluravlagringar och deras bildningshistoria. 
Vår födas lämpliga sammansättning och måltiderna. Vänskapens betydelse. Klostrens bety
delse. ‘10. Motreformationen inom Sverige. Dalins Argus. Livet vid Ludvig XIV:s hov. 
Sveriges jordbruk. Om örat och ljudförnimmelserna. En komisk situation.

Latin, 6 t.: Cornelius Nepos (Boethius’ edition), Themistocles, Aristides, Pausanias, 
Alcibiades, Cimon, Lysander, Thrasybulus. Cæsar, De bello Gallico, liber V, kap. 1 — 15. 
Ovidius (Risbergs urval), Pyramus et Thisbe, Daedalus et Icarus, Orpheus et Eurydice, 
Midas et Bacchus, Philemon et Baucis, Narcissus, Quattuor aetates. Formläran repete
rad; syntax: kasusläran, det väsentligaste av tempus- och modusläran samt huvudregeln 
för tempusföljd och indirekt anföring. Realia i samband med textläsningen. 11 skripta, 
därav 4 på lärorummet. Adj. Alvin.

lyska, 2 t.: —v R II. Adj. Säterstrand.
Engelska, 2 t.: Conan Doyle, A Study in Scarlet (hela boken) med vokabelläsning 

och talövningar. Grammatiska övningar i anslutning till Lindbergs övningsexempel (pro
nomen och verb). Adj. Bondeson.

Eranska, 4 t.: Bödtker-Höst, Lärobok i franska omkr. 60s. Formläran. Muntliga 
och skriftliga tillämpningsövningar. Lekt. Slettengren.

Historia; 3 t.: — R II. Adj. Lagerstedt.
Geografi, 1 t.: — R II. Adj. Blomqvist.
Matematik, latinlinjen 4 t.: Läran om kvadratrötter avslutad. Ekvationer av andra 

graden jämte tillämpningar, särskilt på planimetrien, enkla numeriska rotekvationer. 
Geometri: Josephson utom kap. VI och VIII. 11 skripta, därav 5 på lärorummet. 
Adj. Blix.

Biologi, 2 t.: - R II. Adj. Blomqvist.

= på lärorummet.
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Fysik, latinlinjen 1 t.: Läran om värmet. Adj. S. 
om värmet, magnetismen och statiska elektriciteten jämte

Olsson. Reallinjen 2 t.: Läran 
problem. Lekt. Koraen.

Iling K III. (Klassföreståndare: Lekt. Slettengren.)

Kristendom, 2 t.: Bibelläsning ur profeterna och evangelierna. Kyrkohistoria: 
tiden efter reformationen intill våra dagar enligt Johanssons lärobok. Den kristna tros- 
och sedeläran enligt Kailas lärobok, Kristlig religionslära, avslutad. Adj. Lied.gren.

Modersmålet, 3 t.: Svensk litteraturhistoria: från och med Dalin till och med Atter- 
bom jämte läsning av dithörande litteratur efter Steffen; Holberg, Jeppe paa Bjerget; 
Shakespeare, Julius Cæsar (i Hagbergs översättning med inl. och förkl. av Josua Mjöberg.) 
Dispositionsövningar och föredrag. 9 uppsatser, därav 5 på lärorummet. Adj. Enblom.

Ämnen för uppsatser:
II. T. '1. Spanska tronföljdskrigets orsaker och följder (6). Om Bellmans diktning. 

Om cellen och vävnaderna hos växterna. Luftelektriska fenomen (8). Betydelsen av ett sunt 
idrottsliv (6). De mest framstående härförarne under det pågående kriget (1). 2. Ändamålet
med skolungdomens militärövningar (3). Den svenska skärgården och dess betydelse (12). 
Penningens värde (6). '3. Spener, Francke och Zinzendorf (2). Huru Nordamerikas Förenta 
stater uppstått (2). Kellgrens satirer (3). Oni befruktningen hos fanerogamerna (2). Om 
järnets förekomst och framställning (7). Vårt lands viktigaste naturliga hjälpkällor och dessas 
betydelse för framtiden (4). Vilken betydelse har svenskhetens bevarande i utlandet? (1). 
4. Kommunikationernas betydelse för ett land (16). Kellgrens dikt Ljusets fiender (3). 
Sveriges kamp för folkrätten.

K T. ’5. Om Lidners diktning (5). Thorilds betydelse för svensk kultur. Vem bör 
anses som huvudpersonen i Shakespeares drama Julius Cæsar? (3). Krigsläget vid årsskiftet 
1916 —1917 (5). Sambandet mellan elektricitet och magnetism. Upplysningens religiösa 
grundtankar och de kyrkliga förhållandena i olika länder under upplysningstiden (5). Den he
liga alliansen. Om minnet (1). '6. Den svenska psalmbokens historia. Arvid Horn (5). 
Franzéns betydelse i vår litteratur. Wallins religiösa diktning (1). Insekternas sinnesliv och 
instinkter (10). Silvret (1). Den elektrolvtiska dissociationsteorin (1). Enighet ger styrka (1). 
*7. Lidners dikt Spastaras död (3). Huru söker man bekämpa dyrtiden i vårt land? (1). Om 
fördelarna av utländska resor (14). ’8. De kyrkliga böckerna i Sverige vid 1800-talets bör
jan. Gustav IV Adolf och hans politik i ny belysning (2). Atterboms dikt Lycksalighetens ö 
(11). P. D. A. Atterbom (3). Invalidtågen (3). 9. Karakteristik av Jeppe i (Holbergs 
komedi Jeppe paa bjerget. Världskrigets inverkan på livet i vårt land. Livet en strid. 
Visan i Sveriges litteratur. i

Tyska, 2 t.: Wolff-Meder, In den Sielen, avslutad; Sudermann, Frau Sorge, påbör
jad. Grammatik: repetition. Extemporalien 9 skripta; därav 5 på lärorummet. Adj. 
Säterstrand.

Engelska, 2 t.: Jerome, Diary of a Pilgrimage omkr. 65 s., Behm, Engelsk läse
bok (omkr. 50 s.). Vokabelläsning och talövningar. 9 skripta, därav 5 på lärorummet. 
Lekt. Slettengren.

1 — på lärorummet.
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Franska, 4 t.: Formläran genomgången. Jules Verne, Le tour du monde c:a 160 s., 
delvis kursivt. Lekt. Slettengren.

Historia, 3 t.: Allmän historia: 1715—1848; Sveriges historia: 1718—1844. Lekt. 
Carlsson.

Filosofisk propedevtik, 1 t.: Psykologi (Hans Larson, Psykologi): kunskapslivet. 
Logik (Borelius-Strömberg, Lärobok i den formella logiken): begrepp, omdöme och slut
ledning. Adj. Alvin.

Matematik, 6 t.: Plan trigonometri och stereometri fullständigt. Serier och sam
mansatt ränta, maxima och minima. Grafisk framställning av ett antal enkla funktioner. 
Analytisk geometri: räta linjen och cirkeln. 11 skripta, därav 5 på lärorummet. Lekt. 
Olsson.

Biologi, 2 t.: Jämförande framställning av djurrikets organografi och embryologi. 
Växternas fysiologi med experiment och i samband härmed det viktigaste av deras 
organografi och histologi. Lekt. Adlerz.

Fysik, 4 t.: Läran om elektriciteten, ljudet och ljuset, kap. I—IX. Lösning av 
dithörande exempel. 9 skripta, därav 4 på lärorummet. Frivilliga laborationer. Lekt. 
Koraen.

De frivilliga laborationerna ha omfattat:
Bestämning av:

1) isens smältvärme; 2) vattnets ångbildningsvärme; 3) värmets mekaniska ekvivalent;
4) Faradays elektrolytiska lag; 5) Jouleska konstanten; 6) elektriskt ledningsmotstånd 
genom substitution; 7) d:o genom Wheatstones brygga; 8) elektromotorisk kraft enligt 
Dubois-Reymond; 9) en stämgaffels svängningstal, grafiskt medelst pendel; 10) ljudets 
hastighet medelst Kundt’s rör.

Under laborationstimmarna förevisningar av Röntgenstrålar med fotografering samt av Tessla- 
strömmar.

Kemi, 2 t.: De tunga metallerna med experiment. Kort översikt av alla genom
gångna mineralier. Frivilliga laborationer, 1 t.: blåsrörslaborationer och enkla prov på 
våta vägen. Lekt. Adlerx.

Ring L & R 111. (Klassföreståndare : Lekt. Carlsson.}

Kristendom, 2 t.: -- ß III. Adj. Liedgren.
Modersmålet, 3 t.: . - ß HL Lekt. Carlsson.

Ämnen för uppsatser:
H. T. H. Spanska tronföljdskrigets orsaker och följder. Betydelsen av skolungdomens 

vapenövningar. Vilket inflytande har världskriget hittills haft på vårt land? '2. Huru ha 
Nordamerikas Förenta stater uppstått? “Ljusets fiender“. Om våra synförnimmelser. Våra 
plikter mot fosterlandet. Stammens anatomi hos de fanerogama växterna. 3. Gustaf III och 

= på lärorummet.
6
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teatern. Jämviktssystemet och kabinettspolitiken. Om folkbibliotek. Varför studera vi historia? 
4. Gironden och berget. Leopolds skaldskap. Profeten Jeremia. Varför fira vi Gustav II 
Adolfs minne?

V. T. '5. Upplysningens religiösa grundtankar och det kyrkliga livet under upplys
ningens inflytande. Den heliga alliansen. Om minnet. Huvudpersonerna i Shakespeares drama 
Julius Cæsar. Krigsläget vid årsskiftet 1916 —17. 6. Karl XII (karakteristik). Huru teck
nar Lidner Medea i sin opera med samma namn? ‘7. Anna Maria Lenngrens diktning. 
Arvid Horn. Om språket. Befruktningen hos fanerogamerna. Den elektrolytiska dissociations
teorien. Silvret. Énighet ger styrka. 8. Hattpartiets uppkomst och politik. “Sång över 
Gustaf Filip Creutz“.

Latin, 3 t.: Cæsar, De bello gallico, 6:te boken; Livius, urval ur 3:dje dekaden 
(Lindström), c:a 30 sid.; Vergilius Aeneid (Risberg) IV, VI; Horatius påbörjad; kursiv- 
läsning i Curtius samt stiltexter. Formläran och kasusläran repeterade. Tempus- och 
modusläran, infinitiv, particip, gerundivum och oratio obliqua. Antikviteter. Litteratur
historia. 16 skripta, därav 9 på lärorummet. Lekt. Sandwall.

Grekiska, 7 t.: Elementarboken fullständigt genomgången. Xenofons Anabasis, I 
(enligt Mellén-Lundquists urval). Formläran fullständigt genomgången, syntax i samband 
med explikationen. Kursivläsning av Aesopi fabler. Adj. Enblom.

Tyska, 2 t.: Grammatik: verbets, propositionernas och konjunktionernas syntax. 
Sudermann, Frau Sorge, 75 s. Muntlig översättning av 15 studentstilar. 9 skripta, därav 
5 på lärorummet. Adj. Lycke.

Engelska, grekiska linjen 1 t.: Behms Läsebok (styckena 1, 2, 3, 4 och 6) med 
grammatiska övn. och talövningar. Den övriga latinlinjen samt reallinjen 2 t.: Samma 
kurs och därjämte styckena 5, 7, 8, 9 och 11 i Behm. Reallinjen dessutom några över- 
sättningsövningar till engelska samt 9 skripta, därav 5 på lärorummet. Adj. Bondeson.

Franska, 4 t.: Repetition av formläran, syntaxen påbörjad. Bödtker och Höst av
slutad; därefter Halévy, L’abbé Constantin omkr. 100 sid. Grammatiska tillämpnings
övningar. Adj. Lycke.

Historia, 3 t.: = R III. Lekt. Carlsson.
Filosofisk propedevtik, 1 t.: R III. Lekt. Sandwall.
Matematik, 4 t.: Potenser och logaritmer. Planimetri fullständigare. Trigonome

trisk behandling av trianglar. Grafisk framställning av några enkla funktioner. 11 skripta, 
därav 5 på lärorummet. Adj. Låndman. Reallinjen 6 t.: — R III. Lekt. Olsson.

Biologi, 2 t.: — R III. Adj. Broddeson.
Fysik, latinlinjen 2 t.: Magnetismen, elektriciteten och akustiken. Adj. Lindman. 

Reallinjen 4 t.: = R III. Lekt. Koraen. ;
Kemi, 2 t.: — R III. Lekt. Adlers,.

Ring R IV a. (Klassföreståndare; Lekt. Koraen.)
Kristendom, 2 t.: Repetitioner huvudsakligast inom den kyrkohistoriskai kursen.

Lekt. Arnell.
1 = på lärorummet.
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Modersmålet, 3 t.: Svensk litteraturhistoria från och med nyromantiken till och 
med Rydberg jämte läsning av dithörande litteraturprov. Repetition av litteraturhistorien 
från och nied Dalin. Kort översikt av svensk språkhistoria. Dispositionsövningar. 7 
uppsatser, därav 4 på lärorummet. Lekt. Carlsson.

Ämnen för uppsatser:

H. T. '1. Napoleon III:s yttre politik. “Vladimir den store“. Vilka av vårt lands 
naturliga hjälpkällor kunna anses företrädesvis äga betydelse för dess framtid? Våra plikter 
mot fosterlandet. 2. De viktigaste och bestående resultaten av den franska revolutionen. 
Vilket inflytande har världskriget hittills haft på vårt land? Vi lära icke för skolan utan för 
livet. '3. Sverige och Krimkriget. Genom vilka omständigheter befordrades det medeltida 
påvedömets maktutveckling? Den nordiska renässansen i litteraturen. Våra matsvampar. De 
första spåren av människans uppträdande på jorden. De empiriska bevisen. Elektriciteten i 
det praktiska livets tjänst. 4. Englands kolonialpolitik under nyaste tiden. Upplysningen och 
nyromantiken. Varför studera vi historia?

V. T. Luthers religiösa grundtankar. K. J. L. Almqvists författarskap. Trettio
åriga krigets orsaker och följder. Om urdjuren och deras betydelse för människan som sjuk- 
domsalstrande. De historiska minnenas betydelse för ett folk. 6. Oliver Cromwell (karak
teristik). Den svenska Östersjöpolitiken under 1500- och 1600-talen. '7. Det lutherska för
samlingslivets grundläggning inom Tyskland. Vilhelm III och hans betydelse i historien. 
Brytningen i Sveriges litteratur vid tiden omkring år 1830. Viljelivct. Energiprincipen. 
Steklarnas instinkter. Jämförelse mellan järn- och zinkgruppens metaller å ena sidan samt 
koppargruppens å den andra.

Tyska, 2 t.: Kügelgen, Jugenderinnerungen, omkring 50 sid. 1 häfte av Die Woche. 
Översättningsövningar till tyska. 7 skripta, därav 4 på lärorummet. Adj. Nilsson.

Engelska, 4 t.: Dickens, Pickwick Papers avslutad. Därefter Zachrisson, Selection 
of Short Tales omkr. 50 s. Grammatik repeterad, delvis i sammanhang med skrivningarna. 
Hårlocks mogenhetsuppgifter. 7 skripta, därav 3 på lärorummet. Adj. Lycke.

Franska, 4 t.: Grammatik: formläran repeterad och smärre delar av syntaxen ge
nomgångna. Feuillet, Le roman d’un jeune homme pauvre (omkr. 130 s.), Schulthess, 
Récits et contes (kursivt). Lekt. Slettengren.

Historia, 3 t.: Allmän historia från 1848 till närvarande tid samt repetition av nya 
tiden. Sveriges historia från 1844 till närvarande tid samt repetition av nya tiden. 
Svensk stats- och samhällskunskap. Lekt. Carlsson.

Filosofisk propedevtik, 1 t.: Logiken (Borelius-Strömberg). Psykologi (Hans Lars
son) : känslo- och viljelivet. Repetition. Lekt. Sandwall.

Matematik, 6 t.: Plan analytisk geometri. Konstruktion av kurvor, bestämning av 
maximi- och minimipunkter samt ekvationer för tangenten och normalen. Repetition av 
hela kursen. 9 skripta, därav 4 på lärorummet. Lekt. Koraen.

Biologi, 1 t.: Repetition av växtrikets viktigaste familjer jämte näringsförloppet. 
Viktigare kryptogamgrupper. Repetition av den jämförande framställningen av djurens 
organsystem. Lekt. Adlern.

1 = på lärorummet,
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Fysik, 3 t.: Optik och mekanik. Repetition av kursen med problemlösningar. 7 
skripta, därav 4 på lärorummet. Adj. S. Olsson.

Kemi, 2 t.: Repetition av hela kursen i kemi och de förut genomgångna minera
lierna och bergarterna jämte en kort översikt av de geologiska perioderna med särskilt 
avseende på Sveriges geologi. Lekt. Adler %.

King R IV b. (Klassföreståndare: Adj. & Olsson.)

Kristendom, 2 t.: = R IV a. Adj. Liedgren.
Modersmålet, 3 t.: — R IV a. Lekt. Sandivall.

Ämnen för uppsatser:
Statistiken omfattar både ring R IV b och L IV , varvid r och l framför siffran anger antalet lär

jungar, som behandlat ämnet, i resp, real- och latinringen.
H. T. '1. Profeterna i Israel (r 1 0). Nyromantikens allmänna karaktär (r 10). Attcr- 

boms “Prolog“ (r 2, 1 0). Atterboms “Lycksalighetens ö“ (1 17). Napoleon IILs yttre politik 
(r 2, 1 6). Språkets förändringar (r 1). Vilka av vårt lands naturliga hjälpkällor kunna anses 
företrädesvis äga betydelse för dess framtid? (r 2, 1 1). Om kikare och tuber (1 1). Våra 
plikter mot fosterlandet (r 1, 1 0). 2. Den svenska psalmboken (r 12, 1 4). Heidenstams 
“Karolinerna“ (r 3, 1 2). Upplysningslitteraturens fel och förtjänster (r 0, 1 2). Fritjof.— 
gestalten i Tegnérs Fritjofs saga (r 1, 1 3). Vilka äro de viktigaste och mest bestående re
sultaten av franska revolutionen? (rö, 18). Minne oeh idéassociation (r 1,1 2). '3. Augustinus 
(r 8). Genom vilka omständigheter befordrades det medeltida påvedömets maktutveckling? (1 0). 
Sverige och Krimkriget (r 1, 1 0). Stagnelius (karakteristik) (r 1, 1 10). Geijers diktning 
(r 4, 1 4). Våra matsvampar (1 1). Ormbunksväxterna (r 3). Elektriciteten i det praktiska 
livets tjänst (r 1, 1 3). De empiriska bevisen (r 0, 1 1). 4. Pietismen (r 4,1 9). Karl XIV 
Johan (r 5, 1 5). Nederländerna på 1600-talet (r 2, 1 t). Gustav III och den dramatiska 
konsten i Sverige (r 1, 1 2). Djurens andning (r 1, 1 1). Kemiska och fysiska processer hos 
en ljuslåga (r 1, 1 1). Sveriges skärgård och dess betydelse (r 4, 1 1).

V. T. '5. Den medeltida fromheten (r 2). Luthers religiösa grundtankar (1 0). Teg
nérs förhållande till gamla och nya skolan i smak och livsåskådning (r 5, 1 6). Trettioåriga 
krigets orsaker (1 12). Richelieu (r 5). Om urdjuren och deras betydelse som sjukdomsalst- 
rande (1 0). Mikroskopet och dess användning (r 3). Känslans komplikation (r 1 0). Eng
lands kolonialvälde (r 2, 1 2). 6. Växlingarna i sjö- och handelsväldet sedan slutet av medel
tiden (r 2, 1 3). Nutidens viktigaste sociala frågor (r 1, 1 8). Rysslands framträngande till 
haven (r 7, 1 7). Den svenska romandiktningen (r 1, 1 2). 80 talet och dess författare (r 2, 
1 0). Idiopatiska och sympatiska känslor (r 5, 1 2). '7. Om Luther som skriftställare (r 6). 
Det lutherska församlingslivets grundläggning inom Tyskland (1 0). Vilhelm III och hans 
betydelse i historien (r 1, 1 3). Brytningen i tiden omkring 1830 (r 1,1 0). Ahnquists livs
åskådning och författarskap (r 9, 1 13). Den romerska civilprocessen (1 2). Viljelivet (1 2). 
Gödningsämnen (r 1). Induktionsströmmen och dess användning (1 1).

Tyska, 2 t.: Goethe, Faust, valda partier. 1 häfte av Die Woche. Översättnings- 
övningar till tyska. 7 skripta, därav 4 på lärorummet. Adj. Nilsson.

Engelska, 4 t.: Tracy, Rainbow Island, avslutad. Därefter Jespersen-Rodhe, Eng
land and America Reader, omkr. 70 s., för övrigt __ R IV a. Adj. Lycke,

1 = på lärorummet,



ÖREBRO LÄROVERK 45

Franska, 4 t.: Tristan Bernard, Mémoires d’un jeune homme rangé (omkr. 110 s.), 
Malmberg, Contes et nouvelles (kursivt), i övrigt lika med R IV a. Lekt. Slettengren.

Historia, 3 t.: — R IV a. Lekt. Carlsson.
Filosofisk propedevtik, 1 t.: — R IV a. Lekt. Sandwall.
Matematik, 6 t.: = R IV a. Adj S. Olsson.
Biologi, 1 t.: = R IV a. Adj. Broddeson.
Fysik, 3 t.: = R IV a. Rekt. Melander.
Kemi, 2 t.: — R IV a. Adj. Broddeson.

Ring L IV. (Klassföreståndare: Lekt. Sandwdll.)

Kristendom, 2 t.: = R IV a. Lekt. Arnell.
Modersmålet, 3 t.: — R IV a. Ämnen för uppsatser — R IV b. Lekt. Sandwall.
Latin, 6 t.: Livius, urval ur 3:dje dekaden (Lindström), 45 sidor; Cicero, valda 

brev (Risberg), kursivt, omkr. 8 sid.; Horatius, Oden (Wintzell), I, 1, 3, 4, 5,8—11, 13—15, 
17, 18, 21—24, 27, 31, 33, 34, 37, 38; II, 2, 3, 7, 8, 10, 14, 16, 18; III, 1—3, 9, 12, 13, 
18, 23, 30; IV, 3; Epod 2 och Satir I, 9. Repetition av tredje ringens kurs. Littera
turhistoria och antikviteter. 13 skripta, därav 8 på lärorummet. Lekt. Lindström.

Grekiska, 7 t.: Xenofon, Anabasis, bok III (enligt Mellén-Lundquists urval); 
Platons Kriton ; Homerus’ Odyssé IX; dessutom kursivt i Apostlagärningarna och Gala- 
terbrevet. Repetition av 3:dje ringens kurs. Det viktigaste av syntaxen. Litteratur- 
och kulturhistoria i sammanhang med översättningen. Lekt. Lindström.

Tyska, 2 t.: Kügelgen, Jugenderinnerungen omkr. 100 sid. 1 häfte av Die Woche. 
Översättningsövningar till tyska (studentstilar). 7 skripta, därav 4 på lärorummet. 
Adj. Ahre.

Engelska, 2 t.: Behm, Engelsk läsebok i det närmaste avslutad. Grammatik i sam
manhang med texten. Adj. Lycke.

Franska, 4 t.: Syntaxen avslutad och formläran repeterad med muntliga och skrift
liga tillämpningsövningar. L’abbé Constantin avslutad. Schulthess, Contes et Récits 
Del I och (kursivt) Malmberg, Choix de contes et nouvelles. Adj. Kropp.

Historia, 3 t.: — R IV a. Lekt. Carlsson.
Filosofisk propedevtik, 1 t.: _ : R IV a. Lekt. Sandwall.
Matematik, 5 t.: Aritmetiska och geometriska serier med tillämpningar företrädesvis 

på frågor rörande sammansatt ränta. Elementen av stereometri. Sammanfattande repe
tition av de viktigaste delarna av föregående ringars kurser. 7 skripta, därav 4 på 
lärorummet. Adj. Blix.

Biologi, 1 t.; — R IV a. Lekt. Adlerx.
Fysik, 2 t.: Ljuset och ljudet. Repetition av kursen. Adj. Lindman.
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Assistent i tyska.
Under höstterminen 1916 assisterade Dr. Phil. Hans Sperber enligt Överstyrelsens 

förordnande vid undervisningen i tyska. Kursen varade 21 sept.—20 okt. och omfattade 
93 timmar, som voro fördelade pä de olika avdelningarna i 2—IV med vanligen 4 ä 5 
timmar på varje. Vid sin undervisning, som uteslutande fördes på tyska, förhörde 
Doktor Sperber i en del fall dagens läxa i klassens löpande kurs, i andra åter behand
lade han mera fristående uppgifter, en historia, som lästes upp, en dikt, realia, o. s. v. Dess
utom höll han två tyska föredrag å stora salen, över »Wien» och Goethes »Sturm und Drang».

9. Välskrivning
har övats i kl. 1 och 2 med 2 t. och i kl. 3 med 1 t. i varje avdelning, varvid Holmqvists 
skrivmetod i huvudsak följts; de mera försigkomna i 3:e kl. hava dessutom övats i rundskrift.

1O. Teckning.
Klass 1 (1 t.): Inledande övningar; konturteckning efter enkla föremål; teckning ur minnet.

» 2 (1 t.): Konturteckning efter enkla husgerådssaker samt enklare växtblad; teck
ning ur minnet; lättare övningar i färgläggning.

» 3 (2 t.): Teckning efter konstindustriella föremål samt efter föremål ur växt- och
djurvärlden; teckning ur minnet; lättare övningar i färgläggning.

» 4 (2 t.): Teckning efter föremål såsom i föregående klass; teckning av enkla
mönster samt lättare kompositionsövningar efter enkla växtmotiv; teckning 
ur minnet; lättare övningar i färgläggning.

Linearritning: Plana geometriska konstruktioner.
» 5 (2 t.): Frihandsteckning: de allmännaste grunderna för perspektivbildens upp

komst; perspektivisk konturteckning och skuggning efter enkla, fristående 
föremål; perspektivteckning ur minnet; färgläggning.

Linearritning: fortsatta övningar i plana geom. konstruktioner såsom 
i föregående klass även omfattande kroklinjer; skalors uppritande och 
användning; de första grunderna i projektionsritning.

» 6 (2 t.): Frihandsteckning : perspektivisk konturteckning och skuggning efter enkla
fristående föremål; perspektivteckning ur minnet; färgläggning.

Linearritning: några enklare uppgifter på likformig avbildning samt 
konstruktion av kroklinjer i anslutning till den geometriska kursen; pa
rallellperspektiv ; krokiteckning.

Ring I (2 t.): Övningarna i huvudsak lika med klass 6.
Ringarna II—IV (vardera avd. 2 t.): Teckning och målning efter enkla och i grupp ord

nade föremål (stilleben); pennteckning och lavering; minnes- och skissteckning.
Linearritning: projektions- och krokiteckning; skugg- och perspektiv

ritning.
Frivillig teckning (2 t.): enligt förestående kursplan.
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11. Undervisning i sång och instrumentalmusik.

Undervisningen har letts av musikdirektör C. O. E. Hjort under nedanstående tider:

Lägre kör i Högre kör lustrum.-musikElementarsåug

Tisd. ... 2: 1,5 0 —2,3 5 __ 2,4 5 — 3,30
Onsd. ... 3: 1,50 — 2,35 — 2,45 — 3,30 5 — 5,45
Torsd. ... 1 b: 1,50—2,35 — 2,4 5 — 3,30

Fred. ... jl a: 12-12,4 5 __ __

U c 12,55—1,40 — 2,45 —3,30 1,5 0 —2,3 5
12: 12—12,4 5 —

Lörd. ... — 1: 12,55 — 1,40 — —
3: 1,50—2,35 — 2,45 —3,30

Elementarsång.

Elementarsångundervisningen har meddelats i klasserna 1—3.
Undervisningen har omfattat de musikaliska tecknen i allmänhet, ton- och taktarter, 

tonträffning m. m., varjämte utförts sånger ur nya Normalsångboken, utgiven av musik- 
lärarne vid Stockholms läroverk m. m.

Körsång.

a) Lägre köravdelningen (ur kl. 1—5) har utfört enstämmiga sånger ur ovannämnda 
sångbok samt koraler m. m.

b) Högre köravdelningen (ur kl. 2—IV under höstterminen samt 2—III under vår
terminen) har övat 4-stämmiga sånger ur Skolkvartetten, Studentsången, Mässan 
m. m. Ring IV har icke deltagit i musikundervisningen under vårterminen.

Ins trum entalmusik.

Undervisning har meddelats å orgel m. fl. instrument, varjämte förekommit orkester
övningar (orkestern har vanligen bestått av stråkkvintett, flöjt och piano) vid vilka öv
ningar enklare musikstycken kommit till utförande.
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12. Redogörelse angående 1) gymnastik och fäktning, 2) lek och 
idrott samt 3) skjututbildning under läsåret.

1) Gymnastik och fäktning.

Uppgift å antalot i gymnastik och fäktning deltagande lärjungar samt dessas för
delning på avdelningar och troppar och grunden för fördelningen ävenså uppgift å dem, 
som icke deltagit i gymnastikundervisningen finnes å bil. 4 och bil. 5.

Till svagrote ha under höstterminen varit hänvisade 9 lärjungar och under vår
terminen 6.

Övningarna för dessa ha ordnats så, att de icke deltagit i kraftigare rörelser, sär
skilt hävrörelser, språngmarsch och hopp eller i övrigt i rörelser, som av en eller annan 
anledning medfört obehag. Å gymnasiet ha de därjämte fått utföra vissa enklare rörel
ser även å redskap.

Gymnastikövningarna började på höstterminen omedelbart efter läkareundersökningens 
slut den 4 september och fortgingo till terminens slut.

’Vårterminen togo övningarna sin början den 15 januari. Under vårterminen ha 
övningarna varit inställda på grund av att gymnastiksalen icke varit uppvärmd fr. o. m. 
den 15 februari t. o. m. den 4 april.

Inflytandet på lärjungarnas kroppsutveckling har varit gott, dock märktes efter 
uppehållet under vårterminen en påfallande försämring i hållningen särskilt hos de 
lägre klasserna.

Det stora antalet lärjungar i framför allt de lägre gymnastikavdelningarna försvårar 
individuella rättelser och inskränker rörelsevalet.

2) Lek och idrott.

Lekar eller lekformer ha varit inlagda i de flesta dagövningar för samtliga avdel
ningar.

Då skrivning förekommit på gymnasiet och avdelningarnas storlek därigenom min
skats, ha övats korgboll och hövdingboll.

Under januari månad ha samtliga gymnastikavdelningar (utom I) var för sig haft 
en halv dag anslagen till skidlöpning. De tre lägre avdelningarna ha därvid i stadens 
omedelbara närhet haft instruktion och övning i de första grunderna för skidans använd
ning. De två högsta avdelningarna ha under gymnastiklärarens ledning gjort längre ut
flykter i Kilsbergen, varvid förekommit tillämpningsövningar. Samtliga i gymnastik del
tagande lärjungar ha deltagit i dessa övningar.

Intresset för skidlöpning är fortfarande synnerligen stort och tilltager alltjämt. 
Endast ett fåtal sakna skidor. Tio lärjungar ha under vintern förvärvat skidlöparmärke, 
därav en i silver.
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Vid tävling om läroverkets båda vandringspris, ett för realskolan och ett för gymnasiet, 
den 22 februari deltogo 170 lärjungar, och erövrades prisen av tredje klassen och första ringen.

Under påsken har i likhet med föregående år företagits en färd till jämtlandsfjällen 
med 20 lärjungar från gymnasiet. Kostnaderna för denna färd ha bestritts av för saken 
intresserade personer i Örebro samt av lärjungarna själva, varjämte Svenska Turistför
eningen bidragit med 100 kronor.

Under den tid gymnastiksalen varit stängd, har läroverket haft tillträde till Idrotts
föreningen Kamraternas skridskobana, och har realskolan under denna tid övat skridsko
åkning, därvid även lekar och mindre tävlingar förekommit, samt gymnasiet dels spelat 
hockey dels företagit promenader.

Omväxlande med de egentliga gymnastikövningarna övas under senare delen av maj 
lek och idrott på Alnängarna. Härvid genomgås med I. och II. avdelningarna inle
dande bollekar samt brännboll i olika former och slungboll, med III. avdelningen det
samma jämte pärk, med IV. avdelningen pärk, korgboll, hövdingboll och allmän idrott 
samt med V. avdelningen korgboll, fotboll och allmän idrott, varvid de olika tropparna 
ledas av någon i respektive idrottsgren kunnig kamrat.

Dusch har varit anordnad (med undantag av den tid, då gymnastiksalen icke varit 
uppvärmd), så att en dag i veckan ha de som duschat, fått sluta gymnastiken 10 minuter 
före lektionens slut. I realskolan har ungefär en fjärdedel av lärjungarna använt sig av 
duschen, på gymnasiet ett något mindre antal. Efter fäktning samt efter gymnastik
föreningens övningar ha i regel samtliga duschat.

3) Skjututbildningen.

a) Övningarna började den 24 augusti och avslutades den 9 september samt hava 
fortgått varje dag kl. 12—3,3 0 e. m.

b) Samtliga föreskrivna övningar hava medhunnits.
c) Antalet i övningarna deltagande lärjungar och deras fördelning på övningsav- 

delningar framgår av bil. 6.
d) Övningarna hava letts av läroverkets gymnastiklärare med biträde av under

löjtnanten vid K. Livregementets grenadjärer H. Hamilton samt sex furirer och en korp
ral ur samma regemente.

e) Övningarna hava inspekterats av majoren m. m. Th. von Plomgren den 7 och 
9 september.

f) Resultatet av övningarna har varit mycket gott, och som bidragande orsak här
till vill jag framhålla det förhållandet, att övningarna kunnat fortgå utan det störande 
ingripande, som den under föregående år anordnade tävlingsskjutningen i Stockholm 
brukat medföra.

Som önskemål för kommande år vill jag framhålla lämpligheten av att åtminstone 
en del av det till övningarna kommenderade underbefälet valdes bland de mest erfarna 
och dugliga furirerna, vilket detta år synbarligen icke varit fallet.
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g) Under den tid skjututbildningsövningarna pågingo tillämpades för gymnasiet och 
sjätte klassen nedanstående

Timplan.

i L IV R 1 R
A B 'IV a l V b

L & R III
A B

RI1I L TI R II L 1 L & R 1 R I G

Kristendom .......................... 1 1 1

1

1 1 1

1

4

1

1

3 

o

1

2

1

1

1

1

1

2

1 1

2

1

2

2

1

“ i I
 

: w 1 
1 

1

Modersmålet.......................... 1 1 1 1

1

1

2

2

1

4

1

2

Latin ..................................... 4 — 4 1 -
1

— 4 41-

Grekiska .............................

i 1 1

2

2

2

3 —

1

2

1

1

—

Tyska..................................... 1 1

“ 15Engelska .............................. i

2

1

Franska ................................. 2 2

2

3

2

1

2

1

—
2Historia................................. 2 2

Geografi.................................. — — — 1

Filosofi ................................. 1

— i 3

1

1 1 1

- ! 3 4 4

1

4

1

1

—

1

2

Matematik.............................. 4

1

1 
:

I 1 1 
- 1 

: f- 4 5

Biologi .................................. 1 1

Fysik..................................... 1 Q 4

1

1 1 3 3 1 1 ■ 2

— , tKemi ..................................... — 1 1 1 1 1 1

Teckning .............................. — — — —
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13. Undervisning i slöjd.

Undervisning i träslöjd — - den enda slöjdart, som förekommit — har under såväl 
höst- som vårterminen försiggått på sex avdelningar, vardera med två undervisnings- 
timmar i veckan och letts av snickaremästaren J. Löfgren (sjätte, femte och tredje av
delningarna) och biträdande teckningsläraren R. F. Hellman (fjärde, andra och första av
delningarna). Antalet deltagare har varit under såväl höst- som vårterminen 89, för
delade på de olika avdelningarna med femton i vardera av de fem första och fjorton i 
den sjätte avdelningen. Undervisningen har omfattat övningar i att använda kniv, säg 
och hyvel samt i att förfärdiga diverse husgeråd, möbler och sportverktyg, och har i 
huvudsak följts Nääs’ modellserie.

jungarnas avgifter (högsta avgiften kr. 5: — och mellersta kr. 2: 50 pr termin, obemed
lade lärjungar befriade) utgjorde för året kronor 628: —. Slöjdlärarna ha åtnjutit ar
vode efter kronor 80: — pr veckotimme, utgörande kronor 960: —. Kostnaderna för virke 
uppgingo under samma tid till kronor 212:57, för filning av sågar, slipning av verktyg 
och lagning av bänkar till kronor 145:— samt för lim och polityr kronor 9:—.

Undervisningen har varit förlagd till följande tider:

för l:sta avdelningen måndag och fredag kl. 4—5 e. m.
» 2:dra » tisdag och torsdag » 4,3 0—5,3 0 »

» 3:dje » måndag och fredag » 1,50—2,50 »
» 4:de » » » » » 5—6 »
» 5:te » onsdagar » 4—6 »
» 6:te » lördagar » 4—6 »

Ett statsanslag av kr. 600 har för läsåret åtnjutits för denna undervisning. Lär-

14. Rörande uppgifter för frivilliga självstudier under sommarferierna hänvisas 
till bil. 24.

15. Åt de lärjungar, som under läsåret beretts till sin första nattvardsgång, har 
undervisning på rektors anmodan lämnats av lektor Arnell åt 36 lärjungar och av ad
junkt Hultgren åt 37 lärjungar; antalet i denna undervisning deltagande har således varit 
73. Konfirmationsundervisningen tog sin början den 31 oktober 1916 och fortgick till 
den 28 mars 1917. Palmsöndagen den 1 april mottogo konfirmanderna altarets sakrament.

Ledighet från den övriga undervisningen bereddes dem under tre hela dagar när
mast före konfirmationen samt från en timme i veckan under vårterminen.
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B. Lärarne.

16. Under höstterminen har tjänstgöringen mellan lärarne varit fördelad sålunda:

Rektor, fil. d:r K. V. MELANDER:
matematik: 
fysik:

Rättat fysikaliska skripta i B IV b.

3 c................... ........... 5 t.
R IV b .......... ........... 3 t.
R I................... .......... 3 t. __ 11 t.

Lektor, fil. d:r E. ADLERZ: 
biologi: L IV . 1 t.

R IV a ......................... 1 t.
R III ...........................  2 t.
R 1................................ 1 t.
6..................................... 2 t.
5 a............................... 2 t.

kemi: R IV a ........................ 2 t.
(L &) R III.................... 2 t.
R III ...........................  2 t.
R II ........................... 2 t.
6..................................... I t.

frivilliga laborationer i biologi: 6..................................... 1 t.
> » » kemi: (L &) R III..................... 1 t.

R III ........................... 1 t. _ 21 t.
Granskat herbarier i L IV, R IV a, R III, R I, 6, 5 a.
Vårdare av de biologiska och kemiska samlingarna.

Lektor, fil. d:r O. OLSSON:
matematik: (L &) R III.................. 6 t.

R III ............................ 6 t.
R I................................  7 t.
5 a...................   4 t. 23 t.

Rättat matematiska skripta i (L &) R III, R III, R I,
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Lektor, teol. och fil. kand. E. G. ARNELL:
kristendom: L IV ............................ 2 t.

R IV a ......................... 2 t.
L II ............................ 2 t.
L & R I......................... 2 t.
5 b................................ 2 t.
5 c ................................ 2 t.
4 a ................................ 2 t.
3 a ................................ 3 t.
2 c ................................ 3 t.

geografi: 3 b................................ 2 t. = 22 t.
Gudstjänster och morgonbön tillsammans med övriga kristendomslärare.
Konfirmationsundervisning.

Lektor, fil. d:r V. C:SON LINDSTRÖM: 
modersmålet: R II   
latin: L IV ............................

L I.............................
grekiska: L IV ...........................
historia: 1 a................................

Rättat svenska uppsatser i R II, latinska skripta i L IV. 
Klassföreståndare i L I.

2 t.
6 t.
6 t.
7 t.
2 t. = 23 t.

Lektor, fil. d:r T. A. KORAEN: 
matematik: R IV a . 6 t.
fysik: (L &) R III................... 4 t.

R III ........................... 4 t.
R II ........................... 2 t.
L (& R) I ................... 2 t.
6..................................... 2 t.

frivilliga laborationer i fysik: (L &) R III................... 1 t.
R III ........................... 1 t.
6..................................... 1 t. = 23 t.

Rättat matematiska skripta i^R IV a, fysikaliska i (L &) R III, R HL 
Vårdare av den fysiska instrumentsamlingen.
Klassföreståndare i R IV a,
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Värdare av de historiska och geografiska samlingarna samt myntkabinettet. 
Klassföreståndare i L & R III.

Lektor, fil. lic. F. V. SAND WALL: modersmålet:

latin: 
historia:

filosofi:

Rättat uppsatserna på modersmålet i L IV, R 
Klassföreståndare i L IV.

L IV ..........................
R IV b ..................... 
(L &) R III................  
L & R I.....................
1 c ..............................  
L IV .........................  
R IV a ..................... 
R IV b ..................... 
L & R III ...............  
IV b, latinska skripta

. 3 t.

. 3 t.

. 6 t.
. 3 t.
. 2 t.
. 1 t.
. 1
. 1
. 1
i L

t.
t.
t. _ 21 t.
(& R) III.

Lektor, fil. d:r W. E. CARLSSON: modersmålet: R IV a ..................... . 3 t.
L & R III ................ . 3 t.

historia: L IV .......................... . 3 t.
R IV a ..................... . 3 t.
R IV b ..................... . 3 t.
L & R III ................ . 3 t.
R III .......................... . 3 t. = 21 t.

Rättat uppsatserna på modersmålet i R IV a, L & R III.

Lektor, fil. d:r C. E. SLETTENGREN: engelska: R III ............................. 2 t.
6 ................................... 4 t.

franska: R IV a ........................ 4 t.
R IV b ...................... 4 t.
R III ........................... 4 t.
L II................................ 4 t. = 22 t.

Rättat engelska skripta i R III, 6.
Klassföreståndare i R III.

Adjunkt, fil. kand., civilingenjör CHR. F. M. LINDMAN: 
matematik: L (& R) III. 4 t.

6..................................... 5 t.
4 c ................................ 5 t.
3 b................................ 5 t.

fysik: L IV ............................. 2 t.
(L &) R III.................. 2 t. = 23 t.

Rättat matematiska skripta i L (& R) III.
Klassföreståndare i 3 b.
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Adjunkt, fil. lic. 0. V. KROPP: engelska:

franska:

Rättat engelska skripta i R II, (L &) R I, R 
Läroverkets bibliotekarie.
Klassföreståndare i R II.

R 
L 
R 
4
L 
R 
I.

II................................
& R I .......................
I ...............................
a ................................
IV ...........................
II................................

3 t.
3 t.
3 t.
5 t.
4 t.
4 t. — 22 t.

Adjunkt, fil. kand. 0. A. ALMBERGER:
matematik: R II................................ 6 t.

L (& R) I....................... 5 t.
4 b ................................ 5 t.
1 a ................................ 4 t.

fysik: 4 c ................................ 2 t.
frivilliga laborationer i fysik: 4 c ................................ 1 t. = 23 t.

Rättat matematiska skripta i R II, L (& R) I.
Klassföreståndare i 4 b.

Adjunkt, fil. kand. K. J. NILSSON:
modersmålet: 3 a ................................ 6 t.
tyska: R IV a........................... 2 t.

R IV b ....................... 2 t.
5 c ................................ 4 t.
3 a .. .............................. 6 t.

historia: 2 a ................................ 3 t. = 23 t.
Rättat tyska skripta i R IV a, R IV b, 5 c, rä ttskrivningsövningar i 3 a.
Klassföreståndare i 3 a.

Adjunkt, fil. lic. A. V. ENBLOM:
modersmålet:

latin:
grekiska: 
historia:

Rättat uppsatserna på modersmålet i R III, 
Klassföreståndare i L & R I.

R III ........................... 3 t.
L & R I....................... 3 t.
L (& R) I .................... 6 t.
L (& R) III.................... 7 t.
2 c ............................... 3 t. = 22 t.

L & R I.
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Adjunkt, fil. kand V. D. M., A. G. HULTGREN: 
kristendom: L I   2 t.

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

modersmålet: 2 a .................................. 5 t.
tyska: 2 a .................................. 6 t. — 25 t.

Rättat rättskrivningsövningar i 2 a.
Gudstjänst och morgonbön tillsammans med övriga kristendomslärare.
Konfirmationsundervisning.
Klassföreståndare i 2 a.

Adjunkt, fil. kand. E. B. BONDESON:
modersmålet: 
tyska:

engelska:

3 b ............................... 6 t.
R I ................................ 2 t.
3 b ................................ 6 t.
L & R III .................  2 t.
L II................................ 2 t.
5 b ................................ 5 t. = 23 t.

Rättat tyska skripta i R I, engelska skripta i (L &) R III, rättskrivningsövningar i 3 b. 
Klassföreståndare i 5 b.

Adjunkt, fil. kand. K. A. R. SOMMAR: 
modersmålet: 6 . 3 t.

5 c ................................. 3 t.
3 c ................................. 6 t.

tyska: 3 c ................................. 6 t.
historia: 5 c ................................. 3 t.
geografi: 3 c ................................. 2 t. — 23 t.

Rättat uppsatserna på modersmålet i 6, 5 c, rättskrivningsövningar i 3 c. 
Rektors skrivbiträde.
Klassföreståndare i 3 c.
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Adjunkt, teol. lic., fil. kand. K. G. E. LIEDGREN: 
kristendom:

modersmålet: 
historia:

R IV b ............. ........ 2 t.
L & R III ........ ........ 2 t.
R III .................. ........ 2 t.
R I ...................... ........ 2 t.
3 b ....................... ........ 3 t.
R I....................... ........ 3 t.
R I ....................... ........ 3 t.
4 b ....................... ........ 3 t.
3 b ....................... ........ 3 t. = 23 t.

övriga kristendomslärarne.
Rättat uppsatserna på modersmålet i R I. 
Morgonbön och gudstjänst tillsammans med de 
Klassföreståndare i R I.

8

Adjunkt, fil. lic. J. E. ESSEEN:
modersmålet: 2 c .............................. 5 t.
tyska: 2 C ........................... 6 t.
engelska: 5 c .............................. 5 t.

4 b .............................. 5 t.
4 C ............ .............. 5 t. — 26 t.

Rättat rättskrivningsövningar i 2 c.
Klassföreståndare i 2 c.

Adjunkt, fil. kand. G. A. LAGERSTEDT:
modersmålet: 5 b ................ .............. 3 t.
historia: L II............................... 3 t.

R II.............................. 3 t.
geografi: 2 a ................ ............... 2 t.

1 a ................ .............. 2 t.
1 c .............................. 2 t.

biologi: 2 a ................ ............... 2 t.
2 b ................ ............... 2 t.
1 a ................ ..............  2 t.
1 b ................ ............... 2 t.
1 C ............ .............. 2 t. 25 t.

Rättat uppsatserna på modersmålet i 5 b.
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Adjunkt, fil. kand. K. A. BLIX: matematik: L IV ............................ 5 t.
L II.................................. 4 t.
L I .................................. 5 |t
5 b .................................  4 t.
5 c ................................. 4 t.

fysik: 5 c ................................. 1 4.
frivilliga laborationer i fysik: 5 c ................................. 1 t. . 24 t.

Rättat matematiska skripta i L IV, L II, L I.
Klassföreståndare i 5 c.

Adjunkt, fil. kand. B. SÅTERSTRAND: 
modersmålet: 2 b ... . 5 t.
tyska: R III ............................. 2 t.

L II.................................. 2 t.
R II.................................. 2 t.
5 b .................................. 4 t.
2 b ................................. 6 t. 21 t.

Rättat tyska skripta i R III, L II, R II, 5 b, rättskrivningsövningar i 2 b. 
Klassföreståndare i 2 b.

Adjunkt, fil. kand. E. I. BRODÉN: modersmålet: 4 a ................................ 4 t.
1 a ............................... 5 t.

tvska: 5 a ................................ 4 t.
4 a ............................... 4 t.
1 a ............................... 6 t.

frivillig franska: 5 ..................................... 2 t. 25 t.
Rättat uppsatserna pä modersmålet i 4 a, tyska skripta i 5 a, 4 a, rättskrivnings

övningar ila.
Klassföreståndare i 1 a.

Adjunkt, fil. kand. H. D. KIHLSTEDT: historia:

geografi:

6 .................. ...................
5 a ................................
5 b ................................
3 a ................................
1 b ..........:.....................
R I ................................
6 .....................................
5 a .................................
3 a ................................
1 b ................................

4 t.
3 t.
3 t.
3 t.
2 t.
2 t.
2 t.
2 t.
2 t.

Klassföreståndare i 6.
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Adjunkt, fil. kand. O. E. BRODDESON:
biologi: R IV b ....................... It.

L & R III .................. 2 t.
L I................................ 1 t.
L & R I........................ 1 t.
5 c ................................ 2 t.
4 c ................................ 1 t.
3 a ................................ 2 t.

geografi: L I ................................. 2 t.
L & R I ....................... 2 t.
5 c ................................. 2 t.
4 c ................................. 2 t.

kemi: R IV b ...................... 2 t.
R I................................ 2 t.
5 a ................................ 2 t.

frivilliga laborationer i kemi: 5 a ................................ 1 t. — 25 t.
Granskat herbarier i R IV b, L & R III, L I, L & R I, 5 c, 4 c, 3 a.

Adjunkt, fil. kand. O. U. ÄHRE:
modersmålet: 4 c ................................ 4 t.

1 c ................................ 5 t.
tyska: L IV ........................... 2 t.

L & R I........................  2 t.
4 c ............................... 4 t.
1 c ............................... 6 t. = 23 t.

Rättat uppsatserna på modersmålet i 4 c, tyska skripta i L IV, L & R I, 4 c, 
rättskrivningsövningar i 1 c.

Klassföreståndare i 1 c.

Adjunkt, fil. kand. S. OLSSON:
matematik: R IV b ....................... 6 t.

(L &) R I .................. 7 t.
3 a ................................ 5 t.

fysik: R IV a ....................... 3 t.
L II............................... 1 t.
5 a ............................... 1 t.

frivilliga laborationer i fysik: 5 a ................................ 1 t. 2-4 t.
Rättat matematiska skripta i R IV b, (L &) R I, fysikaliska i R IV a. 
Klassföreståndare i R IV b.
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Adjunkt, fil. d:r R. O. R. ALVIN: modersmålet: L II................................. 2 t.
L I................................ 3 t.

latin: L II................................. 6 t.
historia: L I................................. 3 t.

4 a ................................ 3 t.
3 c ................................ 3 t.
2 b................................ 3 t.

filosofi: R III ............................ 1 t. - 241.
Rättat uppsatserna på modersmålet i L II, L I, latinska skripta i L II. 
Klassföreståndare i L II.

Adjunkt, fil. kand. E. LAGERMARK: matematik: 4 a
2 b
1 b

fysik: L I
4 a
4 c

kemi: 5 c
frivilliga laborationer i fysik: 4 a

4 c
» » » kemi:

Klassföreståndare i 4 a.
5 c

5 t.
5 t.
4 t.
2 t.
2 t.
2 t.
2 t.
1 t.
1 t.
1 it. = 25 t.

Adjunkt, fil. d:r S. G. K. G:SON BLOMQVIST: 
geografi: L II................................

R II................................
5 b ................................
4 a ................................
4 b ...............................
2 c ................................

biologi: L II................................
R II................................  
5 b................................

4 a ................................
4 b ................................
3 b................................
3 c ................................
2 c ................................

frivilliga laborationer i biologi: L II................................  
R II................................

Granskat herbarier i L II, R II, 5 b, 4 a, 4 b, 3 b, 3 c.

1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2 
1
1

t.
t.
t.
t.
t.
t.
t.
t.
t.
t.
t.
t. 
t.
t.
t.
t. = 26 t,



ÖREBRO LÄROVERK 61

Adjunkt, fil. lic. H. W. LYCKE:
tvska: L & R III ................... 2 t.

L I................................ 2 t.
engelska: L IV ............................ 2 t.

R IV a ...................... 4 t.
R IV b ...................... 4 t.
5 a ................................ 5 t.

franska: L & R III ................... 4 t. — 23 t.
Rättat tyska skripta i L & R III, L I, engelska skripta i R IV a, R IV b. 
Klassföreståndare i 5 a.

Extralärare, fil. kand. K. J. A. CEDERGREN, pr.: 
modersmålet: 4 b . 4 t.

1 b ................................ 5 t.
tyska:

engelska:
Rättat uppsatserna på modersmålet i 4 

övningar i 1 b.
Klassföreståndare i 1 b.

6..................................... 3 t.
4 b ................................. 4 t.
1 b ......................   6 t.
L I ................................. 2 t. = 24 t.

b, tyska skripta i 6, 4 b, rättskrivnings-

Extralärare, teol. kand. I. A. HELGESSON:
kristendom: R II.................................. 2 t.

4 c .................................  2 t.
3 c ................................. 3 t.
2 b .................................. 3 t.
1 b .................................. 3 t.
1 c .................................. 3 t.

modersmålet: 5 a ................................. 3 t.
historia: 4 c .................................  3 t.
geografi: 2 b .................................. 2 t. 24 t,

Rättat uppsatserna på modersmålet i 5 a.
Morgonbön tillsammans med övriga kristendomslärare.
Klassföreståndare i 4 c.
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Extralärare, fil. mag. C. L. LÖNNQVIST, pr.: 
matematik:

fysik:

kemi:

frivilliga laborationer i fysik: 
» » » kemi:

2 a ................................ 5 t.
2 c ................................ 5 t.
1 c ................................ 4 t.
(L &) R I .................. 3 t.
5 b ................................ 1 t.
(L &) R I .................. 2 t.
5 b ................................ 2 t.
5 b ................................ 1 t.
5 b ................................ 1 t. = 24 t.

Timlärare, rektor vid Örebro handelsgymnasium, fil. lic. G. BJÖRKLUND, pr.:
frivillig franska: 6..................................... 2 t. — 2 t.

Musiklärare, direktör C. O. E. HJORT: 
musikens teori och sång: . 11 t.
instrumentalmusik: ................................ 4 t. — 15 t.

Teckningslärare A. F. DAHLMAN: 
teckning: .  25 t.
välskrivning: .......................................... 7 t. 32 t.

Gymnastiklärare, gymnastikdirektör K. F. S. ADRIAN: 
gymnastik:. 24 t.
fäktning:.................................................... 2 t. — 26 t.

Biträdande teckningslärare R. F. HELLMAN: 
teckning:. 21 t.
välskrivning: .......................................... 8 t.
frivillig teckning: ................................ 2 t.
slöjd: ........................................................ 6 t. 37 t.

Slöjdlärare, snickaremästare J. LÖFGREN: 
slöjd: .   6 t- — 6 t.
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17. Tillägg till redogörelsen 1915 — 1916.
Tjänstledighet åtnjöts av lektor C. E. Slettengren., som utnämnts till lektor vid 

läroverket fr. o. m. 1 juni, från nämnda dag till terminens slut (den 8 juni) för enskilda 
angelägenheter.

Under innevarande läsår och närmast föregående mellantermin har tjänstledighet 
åtnjutits av följande lärare:

Rektor K. V. Melander den 15 juni—15 augusti för enskilda angelägenheter.
Adjunkt K. J. Nilsson från höstterminens början—15 september för sjukdom.
Adjunkt ä Olsson den 25 augusti—19 september för militär tjänstgöring.
Gymnastiklärare K. F. S. Adrian den 19 oktober—höstterminens slut för militär 

tjänstgöring och den 19 mars—4 april för deltagande i sammanträde i Kungl. kommittén 
för omorganisation av Gymnastiska Centralinstitutet.

Lektor C. V. Jungmark, utnämnd till lektor fr. o. m. 1 januari 1917, under vår
terminen för fortsatt tjänstgöring vid högre allm. läroverket i Jönköping.

Adjunkt R. O. R. Alvin den 17 februari—24 mars för militär tjänstgöring.
Adjunkt K. E. V. Larsson, utnämnd till adjunkt fr. o. m. 1 mars, från nämnda 

dag till vårterminens slut för fortsatt tjänstgöring vid högre allm. läroverket i Sundsvall.

18. Tillägg till redogörelsen 1915—1916.
Adjunkt O. V. Kropp tjänstgjorde den 1 juni—8 juli som vikarie för lektor 

Slettengren.
Fil. kand. K. J. A. Cedergren tjänstgjorde den 1 juni—8 juni som vikarie för 

adjunkt Kropp.

Under innevarande läsår och närmast föregående mellantermin hava såsom vikarier 
tjänstgjort:

Adjunkt K. A. R. Sommar den 15 juni—15 augusti för rektor Melander: den 1 
oktober 1916—28 februari 1917 å vakant adjunktstjänst; den 1 mars—vårterminens slut 
för adjunkt Larsson.

Adjunkt E. B. Bondeson, adjunkt O. U. Ähre och fil. kand. H. W. Zetterqvist 
från höstterminens början—15 september gemensamt för adjunkt Nilsson.

Rektor K. V. Melander, lektor 7’. A. Koraen och adjunkt K. A. Blix den 25 
augusti—19 september gemensamt för adjunkt S. Olsson.

Gymnastikdirektör E. T. W. Andersson den 19 oktober—höstterminens slut för 
gymnastiklärare Adrian.

Adjunkt K. J. Nilsson under vårterminen för lektor Jungmark.
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Utnämnde adjunkten vid Eksjö realskola K. J. A. Cedergren för adjunkt Nilsson 
under ovannämnda tid.

Fil. mag. E. S. J:son Solders den 17 februari—24 mars för adjunkt Alvin.
Gymnastikdirektören Greta Borg den 19 mars—4 april för gymnastiklärare Adrian.
Utnämnde lektorn vid högre allm. läroverket i Falun R. O. R. Alvin den 1 april 

—vårterminens slut å efter honom ledig adjunktstjänst.

Som extralärare hava följande lärare varit förordnade under hela läsåret:
Teol. kand. I. A. Helgesson;
Fil. mag. C. L. Lönnqvist, pr.; samt under höstterminen:
Fil. kand. K. J. A. Cedergren, pr.

Under läsåret ha arvoden utgått för timlärare, inalles 13 veckotimmar.
Som biträdande tecknings- och välskrivningslärare har under hela läsåret artisten 

R. F. Hellman varit förordnad.
Som slöjdlärare hava artisten R. F. Hellman och snickaremästare J. Löfgren varit 

förordnade under hela läsåret.
Som skolläkare under åren 1916 och 1917 har förordnats med. d:r S. J. Almström.

19. Två av läroverkets ordinarie lärare avgå nied detta läsår från läroverket, näm
ligen adjunkten K. A. R. Sommar, som utnämnts till adjunkt i Stockholm, och adjunkten 
R. O. R. Alvin, som utnämnts till lektor i Falun.

Adjunkt Sommar utnämndes till adjunkt här i modersmålet, tyska och engelska den 
31 dec. 1907, men hade dessförinnan tjänstgjort vid läroverket som extralärare sedan 
höstterminen 1903. Genom adjunkt Sommars förflyttning förlorar läroverket en i iiög 
grad dugande och avhållen lärare. För den insats, han gjort i läroverkets tjänst under 
den tid av fjorton år, varunder han ägnat det sitt plikttrogna, ärliga arbete, hembära 
honom kamrater och lärjungar uppriktig och varm tacksamhet. Icke minst tackar honom 
läroverkets rektor för hans pålitliga, goda biträde och hjälp å expeditionen, hans därvid 
ådagalagda ordningssinne, vakenhet och lugn även under jäktande arbetstider. Såsom 
rektors biträde har han tillvunnit sig kollegiets odelade sympatier. Alla tillönska vi 
honom lycka och framgång pä den nya platsen i huvudstaden, där han har sin släktkrets.

Lektor Alvin utnämndes till adjunkt i modersmålet och latin härstädes den 31 
december 1913 och började sin tjänstgöring här höstterminen 1914. Under blott tre 
år har läroverket fått draga nytta av hans gedigna kunskaper, hans försynta men ener
giska lärar verksam het; och det är med uppriktig saknad, som läroverket nu bringar 
honom sitt farväl med tack för nitiskt och framgångsrikt arbete. Lyckönskningar till 
vunnen befordran och de bästa välönskningar för framtiden följa honom härifrån till 
hans nya verksamhetsfält.

Även två extralärare, som var och en på sin plats utfört ett hängivet, frukt
bärande arbete inom skolan, lämna med detta läsår sin verksamhet här, nämligen ut
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nämnde adjunkten vid Eksjö realskola K. J. A. Cedergren och mag. C. L. Lönnqvist, 
som av Kungl. Läroverksöverstyrelsen föreslagits till adjunkt vid Umeå läroverk. Till 
dem båda uttalar läroverket sin uppriktiga erkänsla och tacksamhet.

Följande utnämningar hava ägt rum, sedan förra redogörelsen avgavs:
Docenten, fil. d:r C. E. Slettengren till lektor i engelska och franska med tillträ- 

desrätt den 1 juni 1916.
Adjunkten vid högre allm. läroverket i Jönköping, fil. d:r C. V. Jungmark till 

lektor i tyska och modersmålet (å fr. o. m. den 1 januari 1917 nyinrättad tjänst) med 
tillträdesrätt den 1 januari 1917.

Adjunkten vid högre allm. läroverket i Sundsvall K. E. V. Larsson till adjunkt i 
modersmålet och historia med tillträdesrätt den 1 mars 1917.

De nya lärarna, av vilka lektor Slettengren inträdde i tjänstgöring höstterminen 
1916 och de övriga två först nied nästkommande hösttermin börja sin tjänstgöring vid 
läroverket, hava, jämlikt gällande bestämmelser, om sig meddelat följande uppgifter:

Carl Emrik Slettengren, son av kaptenen Carl Slettengren och hans maka Sophie, 
f. Almqvist, är född på Trishults gård i Jönköpings län den 22 juli 1883, intogs h. t. 
1892 i Jönköpings h. allmänna läroverk, h. t. 1897 i Visby h. allmänna läroverk, avlade 
där mogenhetsexamen v. t. 1901, inskrevs som student vid Uppsala universitet den 16 
september s. å., vid Lunds universitet den 3 mars 1905, avlade filosofie kandidatexamen 
den 28 maj 1904, filosofie licentiatexamen den 14 september 1908, promoverades till 
filosofie doktor den 31 maj 1912, förordnades till docent i engelska språket vid Lunds 
universitet den 9 april 1912, tilldelades Norbergska priset s. å.; har genomgått provårs
kurs vid Lunds h. allmänna läroverk h. t. 1909—v. t. 1910, har tjänstgjort som vik. 
adjunkt vid samma läroverk h. t. 1910—v. t. 1911, som lärare i engelska vid Privata 
bögre lärarinneseminariet i Lund h. t. 1910—v. t. 1915; har ledt seminarieövningar för 
filosofie licentiatexamen vid Lunds universitet h. t. 1912—v. t. 1913, har såsom inne
havare av fast docentstipendium hållit offentliga föreläsningar därstädes h. t. 1913—v. t. 
1916, har upprätthållit professorsämbetet i engelska språket i Lund under tiden 8 april 
till 7 maj 1913, har tjänstgjort som fakultetsopponent vid akademisk disputation den 21 
februari 1914; utnämndes den 26 maj 1916 till lektor vid Örebro h. allmänna läroverk.

Har företagit resor till Nordamerika sommaren 1903, till England delar av åren 
1906, 1909, 1913.

Har av trycket utgivit: Contributions to the study of aphæretic words in English, 
Lund 1912; On M. E., early N. E. oi, ui in French loanwords containing pop. Lat. 
stressed o, o (Från filologiska föreningen i Lund 1915); Old French ai and ei before 
s, t, d in Middle English (Englische Studien, Bd. 49).

Carl Vilhelm Jungmark är född den 26 juni 1884 i Kylingareds församling av 
Älvsborgs län. Avlade mogenhetsexamen vid Jönköpings högre allmänna läroverk den 
4 juni 1904. Inskrevs som student vid Uppsala universitet den 14 september 1905, av
lade filosofie kandidatexamen den 27 maj 1909 samt kompletterade densamma den 30 

9
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maj 1910 och 30 maj 1911. Idkade v. t. och h. t. 1909 i Uppsala licentiatstudier i 
nordiska språk och var därunder sekreterare i licentiatseniinariet för nämnda ämne. 
Bedrev under hela 1910 samt v. t. 1911 licentiatstudier i tyska, till största delen vid 
tyska universitet och bibliotek. Inskrevs den 20 september 1915 vid Göteborgs högskola. 
Avlade filosofie licentiatexamen den 6 sept., försvarade offentligen på tyska språket 
avhandling för vinnande av filosofisk doktorsgrad den 14 sept. samt promoverades till 
filosofie doktor den 16 september 1916.

Tjänstgjorde som vik. adjunkt vid högre allm. läroverket i Borås 3/5—5/c 1908, 
som extralärare vid statens samskola i Filipstad läsåret 1911 —12 och vid högre allm. 
läroverket i Umeå 1912—13. Genomgick 1913—14 föreskriven provårskurs vid högre 
latinläroverket i Göteborg och tjänstgjorde som extralärare vid Östra realskolan därstädes 
1914—15. Utnämndes den 19 februari 1915 till adjunkt i modersmålet och tyska vid 
Jönköpings högre allm. läroverk. Tjänstledig för vetenskapligt arbete läsåret 1915—16 
samt 1—20 september 1916. Utnämndes den 30 december 1916 till lektor i tyska 
(företrädesvis) och modersmålet vid högre allm. läroverket i Örebro. — Ledde h. t. 1911 
på initiativ av K. F. U. M. i Filipstad anordnade aftonkurser i tyska språket och tjänst
gjorde h. t. 1914 som lärare i tyska vid Göteborgs Privata Handelsinstitut. Ledamot 
av Filologiska Samfundet i Göteborg.

Resor: till skilda delar av Tyskland maj—november 1906 för studier i språk och 
historia med längre uppehåll i Greiffswald för deltagande i universitetets feriekurser för 
lärare; till Tyskland för språkstudier största delen av 1910 och en del av 1911 (Halle, 
Jena m. fl. ställen samt längre uppehåll i Berlin för håndskriftstudier vid Kungl. biblio
teket därstädes); somrarna 1912 och 1914 för språkstudier till Danmark och Tyskland 
(Lübeck, Hamburg, Berlin m. fl. ställen); påsken 1917 till Danmark.

Har av trycket utgivit: Eine Pseudo-Birgittische Christus-Passion, I. Die mittel
niederdeutsche Version. Göteborg 1916. (Grad.-avh.) — Tidningsartiklar.

Karl Erik Vilhelm Larsson är född i Nykyrka, Södermanland, den 26 aug. 1881. 
Föräldrar: komministern i Stigtomta-Nykyrka, sedermera kyrkoherden i Halla-Vrena pasto
rat av Strängnäs stift Karl Johan Larsson och hans maka Jenny Andersson. Inskrevs 
som elev vid Örebro högre allmänna läroverk höstterminen 1892 och avlade därstädes 
mogenhetsexamen den 22 maj 1900. Vistades åren 1900—02 i Spanien och Tyskland. 
Inskrevs såsom student av Södermani.-Närkes nation vid Uppsala universitet höstterminen 
1902 och avlade därstädes filosofie kandidatexamen den 31 jan. 1907. Genomgick provår 
vid Högre realläroverket å Norrmalm i Stockholm läsåret 1908—09. Tjänstgjorde såsom 
extralärare eller såsom vikarierande adjunkt vid Örnsköldsviks samskola 1 april —6 juni 
1907, vid Linköpings högre allmänna läroverk läsåret 1907—08, vid Västerås högre all
männa läroverk läsåret 1909—10, vid Örebro högre allmänna läroverk läsåret 1910 —11. 
Utnämndes till adjunkt i modersmålet, tyska och historia vid Sundsvalls högre allmänna 
läroverk den 28. juni 1911. Utnämndes till adjunkt i modersmålet och historia vid 
Örebro högre allmänna läroverk den 23 febr. 1917.

20. Den 1 maj var en adjunktstjänst vid läroverket ledig.
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C. Lärjungarna.
22. Bil. 7. Lärjungarnas antal.

Dessutom inskrevs en lärjunge efter den 15 sept 
„ inskrevos tre lärjungar „ „ 15 „

n « åtta „ „ „ lo „

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 1 3 1 4

—
Höstterminen Vårterminen

Närvarande lärjungar Från- 
va- 
ran- 
de 
lär
jun
gar

Närvarande lärjungar Från- 
va- 
ran- 
de 
lär
jun
gar

Klasser, 
ringar och 
avdelningar

Gymnasiet 8:ma 
när
va

rande 
lär
jun
gar

Klasser, 
ringar och 
avdelningar

Real
skolan

Gymnasiet S:ma 
när
va

rande 
lär
jun
gar

Real
sko
lan

Real
lin
jen

Latinlinjen
Real
lin
jen

Latinlinjen

utan
gre
kiska

med 
gre

kiska

utan 
gre

kiska

med 
gre

kiska

klass 1 a 35 __ 351 klass 1 a 35 — __ 35
1 b 35 — — — 35 — » 1 b 36 — — — 36 —

» 1 c 36 — — — 36 — » 1 c 36 — — — 36 —
» 2 a 26 — — — 26 — » 2 a 27 — — — 27 —

» 2 b 25 — — — 251 — » 2 b 27 — — — 27 —
2 c 26 — — — 261 — » 2 c 25 — — — 25 —

» 3 a 34 — — — 341 1 » 3 a 34 — — — 34 —
» 3 b 35 — — — 35 — » 3 b 35 — — — • 35 —
» 3 c 34 — — — 341 — » 3 C 34 — — — 34 —
» 4 a 26 — — — 26 — » 4 a 26 — — — 26 —

4 b 27 — — — 27 — » 4 b 28 — — — 28 —
» 4 c 24 — — — 242 — » 4 c 28 — — — 28 —
» 5 a 26 — — — 26 — » 5 a 24 — — — 24 —
» 5 b 29 — — — 29 — » 5 b 29 — — — 29 —
» 5 c 32 — — — 32 — » 5 c 31 — — — 31 —
» 6 13 — — — 13 — » 6 13 — — — 13 —

ring R I -—. 25 — — 25 — ring R I — 24 — — 24 —

» L & R I — 11 17 — 28 — » L&R I — 11 17 — 28 —
» L I — — 26 — 26 — » L I — — 27 — 27 —
» R II — 25 — — 25 — » R II — 25 — — 25 —

L II — — 19 — 19 — » L II — — 19 — 19 —
» R III — 21 — — 21 — » R III — 20 — — 20 —
» L&RIII — 8 5 10 23 — L&RIII — 8 5 9 22 —
» RIV a — 18 — — 18 — » RIV a — 18 — — 18 —
» RIV b — 18 — — 18 — » RIVb 12 — — 12 —
» L IV — — 21 4 25 — » L IV — 19 4 23 —

Summa 463 126 88 14 69P 1 Summa 468 1118 87 13 686 —
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23. Bil. 8. Redogörelse för dem, som blivit inskrivna vid läroverket kalender
året 1916.

' 8 I 9

Inskrivna
Närmast före inskrivningen 

åtnjuten undervisning Realskolan Realgymnasiet i Latingymnasi^t Summa

II III IV III I ilV

Folkskola............................
Folkskola och förbere

dande kurs ..............
Kommunal mellanskola, 

utan realskolexamen ...
Kommunal mellanskola,

73

io

73

med 
Annat

utan 
Ann at

med

realskolexamen ... 
allmänt läroverk, 

realskolexamen ... 
allmänt läroverk, 

realskolexamen ...

21 62 3» I“* 85 16 37 18 25

Enskilt läroverk, utan re
alskolexamen..............

Enskilt läroverk, med re
alskolexamen..............

Endast undervisning i 
hemmet, utan realskol
examen ...................

Endast undervisning i 
hemmet, med realskol
examen ...................

23 27

11 i 5Summa 81001

En ifrån klass 2.
En n n 2, en från klass 1.

3, fyra „ „ 2.Två n n
Två p » 4, en „ „ 3.
En » n 5.
Två n ring R I, sex från klass 5.
En n w R II.
En n n L I, två „ „ 5.
En n 15 L II.

144

1 i 2 I 3 I 4 I 5

4 3 1

6 I

1

I : II

8

1

1

4

1 1

1 1

1 1

2 1 — 3

6

3 — 8 j i; i! — 1
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27. Bil. 11. Antalet i teckning, musik, gymnastik och fäktning deltagande lärjungar 
höstterminen 1916.

1 2 3 1 4 5 6 7 8 9

Antal
Teckning Musik Gymnastik och 

fäktning

Klasser och ringar
närva
rande

Antal lärjungar, som 
deltagit i

Antal lärjungar, som 
undervisats i

Antal lärjungar, som 
deltagit i

lär
jungar

obliga
torisk

friv. och 
därjämte 
obliga
torisk

endast 
frivillig

musikens 
teori och 

sång

instru
mental
musik

gymnastik! fäktning

1................................ 106 106 — — 106 3 103
2................................ 77 77 42 1 76 __
3................................ 103 103 16 63 4 102 __
4................................ 77 77 12 19 3 74 __
5................................ 87 87 4 18 5 85 __
6................................ 13 13 12 _ _
El ....................... 36 36 1 __ 1 32 10
L I ....................... 43 43 1 — 43 4
E II........................ 25 25 2 __ 2 1 22 8
L II ................... 19 19 — 2 17 2
E III....................... 29 29 3 6 1 28
L III A.................. 10 _ 4 9 1
L III B .................. 5 2 — 5
E IV....................... 36 26 — 5 5 34 1
L IV A.................. 4 ____ 1 4 2
L IV B.................. 21 7 — — 5 — 18

Eealskolan ............. 463 463 32 — 248 16 452 __
Eealgymnasiet........ 126 116 6 — 13 8 116 19
Latingymnasiet A... 14 — 1 — 5 — 83 6

» B... 88 71 — — 7 — 13 3

Summa 691 650 39 — 273 24 664 , 28

Anm. 1. Av den rätt till befrielse från undervisningen i teckning, som'tillkommer 
lärjungar i klass 5 och 6, vilka åtnjuta friv. undervisning i franska, har följande antal 
lärjungar under h. t. begagnat sig (i den utsträckning, att de varit befriade från en
timmes teckning i veckan): 

i klass 5 .................. 21
i » 6 ........   1
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Bil. 12. Antal i frivillig undervisning i läsämnena deltagande lärjungar.

1 2 3 4 5 3 7 8 9

Höstterminen 1916 Vårterminen 1917 1

Klasser och ringar
Frivillig Frivilliga laborationsövningar i Frivillig Frivilliga laborationsövningar i
franska fysik kemi biologi franska fysik kemi biologi

Klass 4.................. 76 82
» 5.................. 21 87 87 16 83 81
» 6.................. 1 13 13 1 13 13

Bing R II............. 25 25
L II ............. — 17 __ 17

» R III ........ — 28 26 - 27 25

Summa 22 204 113 55 17 205 106 55

28. Bil. 13 a. Bortval av ämnen i ring III och ring IV höstterminen 1916
samt i shidentexamen kalenderåret 1916.

1 2 1 3 4 1

Äntal lärjungar, som gjort bortval i
Bortvalt ämne

R III L III R IV L IV Student- 
1 examen

Latin .......................................... — — — 4 1
Tyska .......................................... — — — — 1
Engelska ..................................... — — — 1 1
Franska ..................................... — — 1 — 5
Historia ..................................... — — 1 — —
Filosofisk propedevtik ............. — -— — — —
Matematik..................................... — — 3 12
Biologi.......................................... — 4 •— 1
Fysik .......................................... — 1 1 — —
Kemi .......................................... — — — — —
Teckning ..................................... 1 3 11 14 24

Summa 1 8 17 20 45
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Bil. 13 b.

1 2 3 4

Antalet bortväliare av Hela antalet
R i n g

1 ämne 2 ämnen lärjungar

R III ..................................... 29
L III ..................................... 6 1 15
R IV........................ ................. 15 1 36
L IV.......................................... 16 2 25
Studentexamen ............. ......... 34 5 53

29. Bil. 14. Tid för hemarbetei.

Anm, Tiden är angiven i timmar.

K 1 a s s e r Ringar

1 2 4 5 6 RI L 1 R II L II RIII i L III RIV LIV
1

Antal ämnen med hemläxor till måndag _ _ 1 2 2 3 3 O 3 3 4 4 4 4
.. n „ n „ övriga dagar Q 3 3 3 å 4 3å4 3 a 4 3å4 3 ä 4 3 å 0 4 å 5 4 å 5 4 å 5 3 a 5 4 å 5
Överläsningstid pr vecka ...................... 6 67« 7 9 11 11 19 1972 19 1974 23 25 22 2G
Tid för utarbetandet i hemmet av ett 

skriftligt arbete i
modersmålet ..................................... 2 3 5 474 77? 5 53/4 5ä/4 51/« 572
latin ................................................. .— — — — — — — ■—. 4 5” — 5“
tyska ................................................. — — — 2 21/2 372 3 3 272 274 372 372 3 3
engelska............................................. — — — — — 37’ 2 — 2 372 — 272 —
matematik......................................... — — — — — — 4'/® 3 272 274 474 4 372 4
fysik ................................................. — — — — — — — — 4 — 374 —



72 ÖREBRO LÄROVERK

33. Förteckning över de lärjungar, som efter att hava genomgått läroverkets (i:te 
klass under sistförflutna kalenderår avlagt godkänd realskolexamen.

Andersson, K. Bertil
Berglund, O. Matteus 
Bjelke, John I.
Johansson, Helge 
Wikström, Nils M. 
Zätterlöf, Oskar G. T. 
Ohlin, Gösta K. A.

till handel

handelsgymnasium 
teknisk läroanstalt 
landsstaten
teknisk läroanstalt 
handelsskola

34. Förteckning över de lärjungar, som efter att hava genomgått läroverkets fjärde 
ring, under vardera terminen av näst föregående kalenderår avlagt godkänd studentexamen.

1) från realgymnasium:

Ahlson, J. Folke S.
Andersson-Gildon, Charles A. G.
Andersson, Nils Ch.
Apelqvist, O. Berndt H.
Arwedson, Harry L.
Bergquist, John A.
Carlsson, O. Buben 
von Delwig, Bertil H. 
Ekdahl, J. Birger 
Ekman, Karl
Ericson, K. Bernhard 
Eriksson, Gillis R. V.
Eriksson, H. Valdemar 
Gustavsson, Oskar J. 
Göthlin, K. H. Sixten 
Holmberg, Sven D.

till Uppsala universitet, fil. fak.
» statens järnvägar
» tekniska högskolan
» handelshögskolan
» tekniska högskolan 
» » »
» Uppsala universitet, fil. fak.
» krigsskola
» handelshögskola
» tekniska högskolan
» Falu bergsskola
» krigsskola
» handelshögskolan
» tekniska högskolan
» apotekaryrket
» bankverksamhet
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Holmqvist, J. Olof B. 
Hultling, John A. A. 
Jansson, C. Henry 
Larson, Erik 0.
Larsson, G. Victor 
Mattsson, Bror J. 
Melkersson, Ernst G. 
Nelson, Tore G. A. 
Palm. Erik Ax:son 
Pettersson, Eric H.
Schölin, Folke A.
Sandblad, Folke J. V.
Svanberg, Curt 0. T. 
Svanbäck, Iwan F. 
Söderlindh, Franck C A. 
Söderlindh, 0. E. Armand 
Ungerth, Johannes

till tekniska högskolan
» handel
» Uppsala universitet, fil. fak.
» tandläkareinstitutet
» tekniska högskolan
» handelshögskolan
» Uppsala universitet, med. fak.
» tekniska högskolan
» krigsskola
» handelsskola
» Uppsala universitet, fil. fak.
» lantmäteristaten
» tekniska högskolan
» » »
» handel
» veterinärhögskolan
» bankverksamhet

2) från latin gymnasiet:

a) utan grekiska:

Andersson, J. Erik 
Boberg, Eric S. A. 
Ekström, E. Olof 
Hansson, Knut 0. 
Israelsson, Gustav A. 
Kronvall, E. Folke B. 
Larsson, Arvid 
Lundell, Josef 
Pettersson, H. Oskar 
Queckfeldt, Ernst H. 
von Schmalensée, Kurt 0. 
Schneider, A. Gösta N. 
Sjösten, Erik A.
Törnblom, Sven F. 
Waldén. K. Gustav A. 
Widen, K. E. Herbert 

till handelshögskolan
» Uppsala universitet, jur. fak.
» tandläkareinstitutet
» postverket
» handelshögskolan
» folkskoleseminarium
» Uppsala universitet, med. fak.
» krigsskola
» poststaten
» Uppsala universitet, med. fak.
» tekniska högskolan
» handelshögskolan
» tekniska högskolan
» tandläkareinstitutet
» Uppsala universitet, jur. fak.
» bankverksamhet

l 0
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b) med grekiska:

Brusén, C. Allan 
Englund, J. Yngve L. 
Sahlgren, Ake G. L. 
Wiberg, Kurt A.

till tekniska högskolan
» Uppsala universitet, fil. fak.
» » z> i ur. fak.
» tandläkareinstitutet

35. Förteckning över de lärjungar, som i övrigt och utan att hava avlagt realskol- 
eller studentexamen under vår- och höstterminen sist förflutna kalenderår avgått från 
läroverkets särskilda klasser och ringar:

a) Under vårterminen och påföljande mellantermin:

från klass 1:

Boberg, Anders O. H.
Fosselius, Ake R.
Stenström, Per Albert 
Söderlindh, René E. F.
Zetterqvist, Kjell T.

till enskilda studier 
» enskilt läroverk 
» folkskola
» enskilda studier
» » »

från klass 2:

von Friesendorff, Fredrik K. AV.
Hjelmqvist, Anders V.
Jonsson, E. Bertil R.
Karlsson, Gösta I.
Sikén, Paul E. N.
Strömberg, K. Gunnar G.

till annat allm. läroverk
» enskilda studier
» kommunal mellanskola
» hantverksrörelse
» handel
» annat allm. läroverk

från klass 3:

Carlsson, A. E. Harald 
Carlson, John 
Englund, Gösta K. E. 
Forsbæck, Harry A. R. 
Fredriksson, Eskil AV. 
Jacobsen, Sven V.
Jonsson, E. Frithiof M. 
Kollberg, Bo O:son 
Lilliehöök, Jarl

död
till hantverksrörelse

» annat allm. läroverk
» hantverksrörelse
» »
» annat allm. läroverk
» kommunal mellanskola
» annat allm. läroverk
» » » »
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från klass 4:

Berner, Robert 
Eskilson, Nils Y. H. 
Dahlqvist, Ake 
Gustavsson, Harry G. H. 
Göthlin, S. Harry 
Hedengren, Thor G:son 
Hofberg, Erik E. K. 
Larsson, G. Emanuel 
Larsson, Torsten L. R. 
Ohlsson, Axel C. M. 
Olsson, Erik V. 
Rehn ström, Sören 
Ribbing, Magnus E:son 
Rydén, Nils V. V. 
Selin, B. S. Torgny 
Sjöstedt, Anders F. 
Stål, Ernst O.
Törnqvist, K. Harry 
Åhlander, Alf H.

från klass 5:

Adolfsson, David V. E. 
von Dardel, Carl L. A. 
Eriksson, Gustav A. 
Eskilson, Hans V. 
Johansson, Folke E. 
Karlström, Torsten E. 
Lindblad, C. O. Harry 
Lundmark, K. John 
Moberg, Ragnar K. 
Rydberg, Birger 
Södervall, Sven K. T. 
Welin, Olov A. 
Vesterlund, Nils G. 
Wittgren, Olof M.

från klass 6:

Berglund, Fredrik G. W.

till handel
» annat allm. läroverk
» enskilda studier
» hantverksrörelse
» »
» annat allm. läroverk
» enskilda studier
» lantbruk
» »
» annat allm. läroverk
» fabriksrörelse
» annat allm. läroverk
» » » »
» handel
» hantverksrörelse
» annat allm. läroverk
» » > »
» fabriksrörelse
» annat allm. läroverk 

till annat allm. läroverk
» enskilda studier
» enskilt läroverk
» handelsskola
» enskilt läroverk
» hantverksrörelse
» »
» handelsgymnasium
» handel
» fabriksrörelse
» teknisk läroanstalt
» handel
» hantverksrörelse
» handelsskola 

till handelsgymnasium
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från ring R I:

Alsterberg, Yngve A. K. E. 
Andersson, David 
Bäcklund, Einar 
Eriksson, Olov D. 
Holmberg, Frans V. 
Lindblom, Harry K. F. 
af Robson, Carl 
Walldin, Knut A.

till handelsgymnasium
» folkskoleseminarium
» annat allm. läroverk
» teknisk läroanstalt
» » s>
» handel
» annat allm. läroverk
» handelsgymnasium

från ring L I:

Fosselius, Nils G. 
Isaacson, K. Gustav E.

från ring R II:

Carlsson, K. G. Olov 
Bergqvist, Abel 
Depken, O. Ivar N. 
Lilliehöök, J. Seved 
Sahlström, Frej G. H. 

till handelsgymnasium
» » 

till handelsgymnasium
» annat allm. läroverk
» » » »
» » » »
» handelsskola

från ring L II:

Ahnmark, Ragnar B. K.
Bergström, Josef 
Grahn, Josef E. 
Wilson, K. Ake

från ring R III:

Eriksson, Bror E.
Landén, C. Sigurd

från ring L III:

Walldin, C. Martin

från ring L IV:

Bergdahl, K. Martin

till teknisk läroanstalt
» folkskoleseminarium
» handelsskola
» lantbruk

okänt
till teknisk läroanstalt

till enskilt läroverk

till enskilda studier [f]
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b) under höstterminen och påföljande mellantermin

från klass 1:

Edlund, K. Olof
Thermænius, Hans Evald
Tidholm, Andreas

till

»

enskilda studier 
annat allm. läroverk

» » »

från klass 2:

Eriksson, N. Erik 
Granlund, K. Ernst 
Lindblad, Axel B. 
Widegren, Seth A. P. 0.

till

»
»

handel
»
»

folkskola

frän klass 3:

Söderlund, Ernst R.
Thermænius, Nils A.

till lantbruk
annat allm. läroverk

från klass 5:

De la Gardie, Gustaf C. 
Rohiander, Oskar Vilhelm 
Thermænius, Olof G-. E.

död 
till

»
annat allm. läroverk

» » »

från ring R I:

Pettersson, Yngve C. G. till annat allm. läroverk

från ring R III:

Lenander, Josef M. D. till handel

från ring L III:

Olsson, C. Walter till annat allm. läroverk

36. Under sist förflutna kalenderår hava till lärjungarna utdelats såsom:
Stipendier .....................
Premier och understöd

kronor 5,021: 50
» 652: 81

Summa kronor 5,674: 31
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37. Bil. 20. Terminsavgifter.

1 2 3 4 ' 5 i 6

Höstterminen 1916 Vårterminen 1917

Avgiften till läroverkets kassor. 1—6 I—IV Summa 1—6 : i—IV Summa

Antalet lärjungar befriade från avgifter till: 1

biblioteks- och materielkassan (enbart) — — — —
byggnadsfonden (enbart) ....................... 49 135 92 50 142
båda ovannämnda kassor ....................... 145 54 199 151 51 202

Antalet lärjungar, som icke befriats från
någondera avgiften ................................ 232 125 357 225 117 342

Summa närvarande lärjungar 463 228 691 468 218 686

Avgiften till statsverket.
Hel avgift har erlagts av........................... 225 117 342 217 110 327
Halv » » » »............................ 23 26 49 27 25 52
Ingen » » » » ............................ 215 85 300 224 83 307

Summa närvarande lärjungar 463 228 691 468 218 686 j

Avgiften har utgått med följande belopp: 
till ljus- och vedkassan ...................  

» biblioteks- och materielkassan.... 
» byggnadsfonden............................

2 3

Höstterminen 1916 Vårterminen 1917
1

15: 50 kr. 19: — kr.
6: 5 0 » 6: 5 0 »
5: — » 5: — »
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D. Ur skollivet.

38. Den 6 juni förlidet är deltog läroverkets ungdom jämte här förlagda rege
menten i firandet av »Flaggans dag». Festen, som försiggick i det fria, fick stor an
slutning från allmänhetens sida. På eftermiddagen hade lärjungarna ur mellanklasserna 
gymnastikuppvisning och gymnasiet fotbollstävlingar.

Gymnastikföreningen, bestående av ett tjugotal lärjungar på gymnasiet, har under 
höstterminen samt början av vårterminen haft övning två å tre gånger i veckan under 
ledning av gymnastikläraren. Uppvisning gavs den 15 december.

Läroverkets idrottsförening utgör en underavdelning av Idrottsföreningen Kamraterna 
i Örebro. Representanter för läroverket ha framgångsrikt deltagit i Skolungdomens höst- 
och vinteridrottstäviingar i Stockholm.

Distriktsmästerskapet i simning a 400 m. och 100 m. för 1916 innehaves av Gunnar 
Walldén i R III och svenska mästerskapet i kulstötning för 1916 av Bertil Jansson i R III.

Tävlingar mellan lärjungar från läroverket och från Karlstads h. a. läroverk ha 
under året varit anordnade i Örebro och i Karlstad.

Mellan Karolinska läroverkets skytteförening och tekniska elementarskolans skytte
förening ägde under höstterminen en skyttetävlan rum. Tävlingen gällde ett vandrings
pris, som skänkts till föreningarna av för skytterörelsen intresserade inom samhället.

Brageförbundet, en sammanslutning av lärjungar med konstnärliga, litterära och 
musikaliska intressen har detta läsår ej kunnat hålla sin sedvanliga allmänna konsert, all- 
denstund gymnastiksalen vid tiden för konsertens hållande ej hölls uppvärmd.

Hedera, sällskapet för naturvetenskapliga intressen inom läroverket, firade som van
ligt i början av vårterminen sin högtidsdag med utdelning av två pris för inlämnade 
tävlingsskrifter. Sällskapet har även anordnat en studieresa.

»Floreat», läroverkets S. S. U. H.-förening, räknar omkring 50 medlemmar och 
står i livligt samarbete med motsvarande förening inom tekniska elementarskolan.

Läroverkets tennisklubb har som vanligt fått använda gymnastiksalen för sina övningar.
Även under detta läsår har Örebro sparbank välvilligt skänkt till var och en av 

lärjungarna inom första klassen en sparbanksbok med en kronas begynnelseinsättning för 
att bidraga till sparkasseverksamheten inom läroverket.
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E. Boksamlingar och undervisningsmateriell.

Bil. 21.
Boksamlingen.

1

i Bokbestånd.
Antal 
verk

Antal 
band

i

Antal, boklån och låntagare.
Antal

A. Läroverkets bibliotek: A. Från läroverkets bibliotek:
Vid läsårets början omkr.... 9,200 20,000 Boklån (varje band vid var
Tillkomna under året: rekvisition räknas särskilt) 822

genom gåvor .................. 170 280 Hela antalet lantagare (varje
» köp ....................... 31 71 person räknas en gång)... 141

Summa 9,401 20,351

Avgå: avskrivna under läsåret1 — — i
Återstod vid läsårets slut........ 9,401 20,3515

B. Lärjungebiblioteket: B. Från lärjungebiblioteket:
Vid läsårets början............. 900 950 Boklån (varje band vid var
Tillkomna under året: rekvisition räknas särskilt) 3,500

genom gåvor .................. 7 7 Hela antalet låntagare (varje
» köp ....................... 30 30 person räknas en gångj... 200

Summa 937 : 987

Avgå: avskrivna under läsåret — —
Återstod vid läsårets slut........ 937 987

39. Biblioteket har under läsåret hållits öppet tre gånger i veckan, onsdagar och lördagar 
2,35 — 3,35 e m. samt, huvudsakligen för tredje klassens lärjungar, onsdagar 9,40—10,40 
f. m. Andra lånesökande än läroverkets lärjungar hava haft tillträde till biblioteket även 
på andra tider, när helst bibliotekariens tid så medgivit.

Två nya tidskrifter hava tillkommit, Biblioteksbladet och Tirfing. Läroverkets tid- 
skriftsprenumeration omfattar således följande: Acta matematica, Antiqvarisk tidskrift, 
Arkiv för nordisk filologi, Berliner phil. Wochenschrift, Bibelforskaren, Biblioteksbladet, 
Botanisches Centralblatt, Edda, Eranos, Fauna och flora, Fysisk fostran. Geol. föreningens 
förhandlingar, Hygienisk revy, Kyrklig tidskrift, Moderna språk, Namn och Bygd, Nordisk

Anledning till avskrivning angives. 
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tidskrift, Ord och Bild, Pedagogisk tidskrift, Populär naturvetenskaplig revy, Posttidningen, 
Språk och Stil, Svenska jägarförbundets nya tidskrift, Svensk kemisk tidskrift, Svenskt 
arkiv för pedagogik, Svensk tidskrift, Tidning för Sveriges läroverk, Tirfing, Verdandi 
samt Zeitschrift für den physikalischen u. chemischen Unterricht.

Såsom medlem av resp, sällskap erhåller läroverket: Fornvännen, Historisk tidskrift, 
Kyrkohistoriska föreningens skrifter, Personhistorisk tidskrift, Svenska litteratursällskapets 
och Svenska vitterhetssamfundets publikationer, Svenska landsmål och svenskt folklif, 
Svensk botanisk tidskrift samt Ymer.

Såsom gåva av staten erhålles: Tidskrift för gymnastik, Nordiskt idrottslif och Ny 
tidning för idrott.

Under året hava inköpts: Hallström, Skepnader och tankar; A. v. Helwigs bref till 
Atterbom; Nordenmark, Månen; Hedberg, T., Ett decennium, voll. 3; Sundbärg, Det sven
ska folklynnet; Söderhjelm, Oskar Levertin; Mortensen, Clas Livijn; Malmberg, Schillers 
estetisk-filosofiska diktning; Söderblom, Gudstrons uppkomst; Boethius, Spridda blad; 
Stavenow, Frihetstiden; Personne, Svenska teatern under gustavianska tidehvarfvet; Sylwan, 
Johan Henrik Kellgren; Böök, Studier och ströftåg; Schlick, Studier i nordisk litteratur- 
och religionshistoria, voll. 2; Söderhjelm, Aboromantiken; Svedberg, Materien; Forsstrand, 
Våra äventyrligaste jakter; v. Kosen, Från Kap till Alexandria; Selander, En bok om 
vår flotta; Mjöberg, Bland vilda djur och folk i Australien; Kaudern, På Madagaskar; 
Nordenskiöld, Indianer och hvita i nordöstra Bolivia; Nordenskiöld, De sydamerikanska 
indianernas kulturhistoria; Vallentin, London; Forssell, Örebro och dess utveckling, senare 
delen; Grimsehl, Lehrbuch der Physik; Berg, Tåkern; Söderberg, Den kristna psalmen; 
Fogelklou, Ur fromhetslivets svensk-historia; Sveriges Nationallitteratur av Schtick m. fl. i 2(3 
volymer; Hoppe, Svensk-tysk ordbok; Lindström, Titus Livius i 10 expl.; Hildebrand 
m. fl., Världshistoria, 4 delar; Falk & Torp, Etymologisches Wörterbuch; Wahlström, 
Svenskar från förra seklet; Windelband, Preludier; Knudsen, Ångest; Ossiannilsson, Fat
tigherrskap; Boissier, Cicero och hans vänner; Högberg, Under Jesu bröders spira; Siwertz, 
De stora barnen; Berger, Hörnfelt; Schtick, Engelbrekt; Nilsson, Thomas Thorild; Lamm, 
Swedenborg; Loliée, Talleyrand; Hallström, C. V. A. Strandberg; Laurin, Folklynnen; 
London, Myteriet på Helsingör; vartill kommer fortsättningen av Svenska akademiens 
handlingar; Svenska akademiens ordbok; Noreen, Vårt språk; Auerbach, Svensk-tysk 
ordbok; Nordisk familjebok; Schück-Warburg, Ill. svensk litteraturhistoria; Strindberg, 
Sami, skrifter; Gleerupska biblioteket; Sverige, hist.-topografisk beskrivning: Östergren, 
Nusvensk ordbok; Dahlgrens Glossarium samt Zetterstrands Kartverk över Sverige.

För lärjungebiblioteket hava inköpts: Strang, Palmön; Harding, Slavskeppet; Ballan
tyne, Gorillajägarne; Kerfve, Silverormen; Kiverton, Ingenjör Barras strid; Heller, Stor
hertigens finanser; Collins, Månstenen; Duse, Bland pingviner och sälar och Min vän 
Grundens historier; Engström, En gyldenne Book; Haggard, Hon; Kipling, Berättelser 
från Indien, 2 samlingar; Kipling, Mörker; Loti, Islandsfiskare; Malot, Utkastad i värl
den; Baron Münchhausens märkvärdiga resor; Peck, Tjufpojkstreck och Fyrtio ljugare; 
Kussel, Grosvenors skeppsbrott; Turgeniev, Ur en jägares dagbok och Tusen och en natt.

11
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Gåvor:
Av Staten: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 1910; Olavus Petri skrifter, Bd 3; 

Svenska ibrnskriftsällskapets samlingar, h. 149; Sveriges off. biblioteks accessionskatalog 1915; Svenska 
läroverkens årsredogörelser 1916; Språk och Stil 1916; Fauna och flora 1916; Svensk författnings
samling 1916: Sveriges natur 1916; Kosenius, Sveriges fåglar, h. 7; Moderna språk 1916; Upsala 
Universitetskatalog, H. T. 1916; Stockholms högskolas katalog, H. T. 1916; Meddelanden från Sv. 
riksarkivet, I: 39 — 41 och II: 5; Historiska Handlingar. 25: 2; Handlingar rör. riksdagarne 1809 — 
15; Sweden, historical and statistical handbook; Åkerblom, Norræna dikter (Bihang till årsredogörelse); 
Arwidsson, The language of Titus & Vespasian (Bihang t. årsredog.); Ljungqvist. Logiska spörsmål (Bi
hang t. årsredog.); Hylén, Danismer; Trålfisket, resultaten av den internationella havsforskningens ar
bete; V Olympiaden; Musica sacra; Simundervisningens metodik; 01. Magni historia om de nordiska 
folken, Del 3; Brusewitz, Frihetstidens grundlagar och konstitutionella stadgar; Bolin, Om bruk och 
missbruk av alkohol; Gamla svenska städer, h. 5; Svenska riksrådets protokoll XIV; Sveriges officiella 
statistik.

Av Vetenskapsakademien: Handlingar 55: 1 — 6; Arkiv för matematik, fysik och astronomi 11: 
1 — 3; Arkiv för kemi, mineralogi och geologi 6: 2 — 3; Arkiv för botanik 14: 3; Arkiv för zoologi 
10: 1—3; Årsbok 1916; Meteorologiska iakttagelser 1914 med bihang; Meddelanden från Nobelinsti
tutet III: 1—3.

Av Riksdagens interparlamentariska grupp: Det nordiska interparlamentariska förbundets åttonde 
delegerademöte 1916.

Av Södermanland-Nerikes nation: Föreläsningskataloger, årsredogörelser och inbjudningsskrifter 
från Uppsala universitet jämte 41 akademiska avhandlingar bland vilka här nämnas:

Alving: Det grammatiska subjektets plats i den narrativa satsen;
Liedgren: Wallins läroår som psalmdiktare;
Ekholm: Studier i Upplands bebyggelsehistoria;
Carlsson: Hemming Gadh;
Noreen: Artemarksmålets ljudlära;
Lövgren: Ståndsstridens uppkomst;
av Ugglas: Gottlands medeltida träskulpturer;
Sahlström: Om Vestergötlands stenåldersbebyggelse;
Valentin: Frihetstidens riddarhus;
Walde: Storhetstidens literära krigsbyten;
Lundström: Doktor Luthers enchiridion i dess tidigaste svenska dräkt;
Lindqvist: Den h. Eskils biskopsdöme;
Bergh: Litterär kritik i Sverige under 1600- och 1700-talen;
Berlitz: Studier över Karl XILs politik;
Brilioth: Den på vliga beskattningen av Sverige intill den stora schismen.

Av Nerikes Allehanda: Nerikes Allehanda årg. 1915 och 1916.
Av följande enskilda personer: Lektor d:r G. Adlerz, Läroverksadjunkt N Almberger, Veterinär 

J. A. Haugard. Enkeprostinnan K. F. Karlson, Ingenjör C. Lindman och f. Läroverksadjunkten .1. G. 
Spangenberg.

Lektor Adlerz, till vilken biblioteket sedan gammalt står i tacksamhetsskuld för mot detsamma 
ofta visad välvilja, har skänkt ett 150-tal volymer, bestående av värdefulla, väl konserverade och delvis väl 
inbundna arbeten, bland vilka märkas: Fryxell, Berättelser ur svenska historien; Starbäck-Bäckström, 
Berättelser ur svenska historien; Montelius m. fl. Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar; 
Hellwald, Jorden och dess folk; Lauterer. Japan, den uppgående solens land; Entomologisk tidskrift, 22 
årgångar; Expeditions scientifiques du Travailleur et du Talisman pendant les années 1880 — 1883: 
Poissons par Vaillant; Fabre, Souvenirs entomologiques. 4 band; Swedenborg, Om himmeln och om hel
vetet; Kellgren, Sami, skrifter; Kexel, Skrifter; Lenngren, Skaldeförsök; Runeberg, Dikter; Tegnér, Efter
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lämnade skrifter. Ny samling; Lie, Dyre Rein; Faste Forland; Niobe; Arbman, Kapten Silfverbrand; 
Bäckman, Farliga färder och roliga (Afrika, Holland och Belgien); Dahlgren, Grannarna på Kungsängs- 
gatan; Hedberg, Hjärtats begär; Hedenstjerna, flere arbeten; Häthén, Göteborgare på sommarnöje; 
Emanuelsson, Dagrar; Melsted, Osämja; Nycander, Klippkusten; Ohlson, Mandelträdet; Rieck-Müller, 
Doktorsgården; Conrad, Almayers dårskap; Daudet, Familjens stöd; Gorki, Urspårade; Hörlyk, Meta 
Linde; Johnston, På kompaniets befallning; Kingsley, Hypatia; Kipling. Herrskapet Gadsby och Hög- 
landsbilder; Sienkiewicz, Den tredje; Sick, Farmor Ursulas trädgård: Suttner, Hanna; Turgeniev, Ur en 
jägares dagbok; Werner, Artur Berkow; Sudermann, Felicitas; Barclay, Skiljeväggen; Mikulitsch, Miniot- 
schka; Talvio, Ninives barn; Wahlenberg, Vid avgrundens rand; Signild; Siri; samt Schiick-Warburg, 
Illustrerad svensk litteraturhistoria, voll. 3.

Av Adj. Almberger: Hägg, De svenska läroverkens förfall; Korlén, Kätterier i läroverksfrågor; 
Key, A. O. Wallenberg; Wildenwey, Prismor; Widen, Lablache; Stökkhardt, Kemiskola jämte flera äldre 
läroböcker.

Av Hr J. A. Haugard: Haugard, Historiska minnen i norra Vättersbygden;
Av Enkeprostinnan Karlson: Karlson, Autobiografiska anteckningar 1831 — 1896.
Av Ingenjör Lindman: 3 expl. Femställiga logaritmtabeller.
Av D:r Spangenberg: Minnen i ord och bild från I860 års avgångskamraters skoltid i Örebro. 
Av Onämnd: Gauffin, Konstverk och människor.

Till lärjungebiblioteket från lärjungar vid läroverket:
B. Lilliehöök: Verne, Vid sjuttionde breddgraden.
Y. Pettersson: Bohlin, Lärobok i kemi.
H. Widestrand: Wister, Cowboys-blod.

Förläggare håva insänt:
Rodhe, Tyska hemstilar; Johnsson, Repetitionskurs i Sveriges historia; English tales ed. by Lind

berg; Herner, Vår bibel; Heichen, Unter Hindenburgs Fahnen; Johnsson, Nya tidens historia; Choix de 
contes et nouvelles av Malmberg; Galsworthy, Strife; Edler, Hjälpreda för uppsatsskrivning; Zachrisson, 
A selection of short tales; Björkelund o. Danielsson, Tysk läsebok; Mebius, Fysik; Nyman, Ekvations- 
lära; Gummerus o. Rosenqvist, Lärobok i kyrkohistoria: Larsson, English fiction; Kroger, Die alte Truhe; 
Rosegger, Der Höllbart; Collin, Ordlista; Heyse-Storm-Keller, Drei Novellen; Comenius, Stora undervis- 
ningsläran; Boulger, Some chapters from the life of Gordon; v. Mücke, Ayesha; Svartengren, A Gissing, 
Hardy reader; Jerome, Diary of a pilgrimage; Bergman o. Lundqvist, Latinsk grammatik; Lenander; 
Lärobok i matematik; Frösell, Tyska synonymer; Daudet, Lettres de mon moulin; Brandt, Kristendoms
undervisning och skol uppfostran; Helldorff, Svårigheterna i tyska och engelska översättningsproven; Låft- 
man, Tysk grammatik; Fogelklou, Ur fromhetslivets svensk-historia; Wallengren o. Hennig, Zoologi; 
Almén, Fasta kroppars statik och dynamik; Fagerlund o. Falk. Geografisk läsebok IV; Lind o. Verdier, 
Våra medicinalväxter; Berglund, Lärobok i fysik; Koch, Berättelser ur Israels historia; Törnebladh, La
tinsk elementarbok; Nyström, Profetismen; Bokelund o. Rodhe, Tyska översättningsövningar'; Wistén 
Valda stycken fransk litteratur; Antonsson, Plan trigonometri.

En ny katalog, upptagande bibliotekets förvärv under åren 1889— 1915, har denna 
termin blivit av trycket utgiven.
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Samlingen av mynt och minnespenningar m. m.

har erhållit följande gåva:
Av Svenska Akademien: dess minnespenning 1916 över Esaias Tegnér.

Geografisk-historiska samlingarna

ha ökats genom inköp av följande väggkartor:
Gaebler, Karta över Frankrike.
Bamberg, Palestina.

Zoologiska samlingarna

ha ökats genom följande gåvor och inköp:
En hackspett, skänkt av stud. J. Pettersson; bläckfisk, skänkt av stud. G. Bäckman; 

renhorn, skänkt av stud. Ä. Kousthöi; strutspar, från Afrika, inköpt från Gunnar Lars
sons naturaliesamling.

Botaniska samlingarna

ha ökats genom följande gåvor:
Mistel, skänkt av snickaremästaren J. Löfgren; form av grankottar, skänkt av stud. 

Fr. Kihlstedt, Mentha-art, skänkt av stud. V, Rhedin.
Dessutom hava diverse planscher inköpts.

Mineralogiska samlingarna

ha ökats genom följande gåvor:
Några mineral, skänkta av stud. J. Eklund; dito av studenten Nordenfelt.

Den fysikaliska instrumentsamlingen

har ökats genom följande inköp:
Diverse torrelement, diverse klämskruvar, termometerrör, en ackumulator, två vågar, 

tre mikrometerskruvar, en apparat för vågrörelse, en galvanometer, fyra stycken appara
ter för bestämning av längdutvidgningskoefficienter samt fyra stycken Wheatstones bryggor.

För den kemiska apparatsamlingen 
ha inköpts:

Tio sand badskar.

För lek och idrott
ha inköpts:

Två fotbollar, div. spjut.
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F. Läroverksbyggnader och inredningsmateriell.

■40. Under förra sommaren blev bibliotekshusets tak skrapat och målat med grå 
oljefärg av kokt linolja och enbart blyvitt. I stora byggnaden ha taken i lärosalarna 
och delvis i tamburerna lagats och strukits; golven i de två nedersta våningarna ha om
målats och fernissats. Ritsalen har ommålats i oljefärg och undergått behövlig repara
tion. Väggar och tak i gymnastikhusets avklädningsrum ha omstrukits med limfärg.

Till följd av den med år 1916 inträdande nya taxan för vattenförbrukning ansågo 
delegerade för byggnadsfonden fördelaktigast att insätta vattenmätare i stora läroverks- 
byggnaden samt att förse alla där befintliga dricksfontäner med självverkande tappkranar. 
Vattenkastaren å gården har tillika satts i förbindelse med denna mätare. Detta arbete 
har dragit en kostnad av något över 500 kronor.

En väggkontakt för vacuumcleaner har anbragts i museisalen, likaså en i geografi
salen för ljusbilder.

I gymnastikhusets ångcentral har en hängande rälsbana med tippvagn byggts för 
transport av koks från kokskällaren fram till pannorna.

Distanstermometrarna i stora huset ha omsetts och reparerats.
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G. Ekonomiska förhållanden.

41. Bil. 23. Nedannämnda till läroverket hörande kassors ställning kalender
året 1916.

Debet ‘I Kredit

1 I 2 I 3 I 4 I 5 ■> 6 7 I 8 ! j 9

Kassans rubrik Behåll
ning vid 

årets 
början

Summa 
in

komster

1
Skuld 1 
vid Summa

årets slut

Skuld 
vid 

årets 
början

Sum ma 
utgifter

Behåll
ning vid 

årets slut
Summa

Byggnadsfonden ...................... 1,527:23 4,344:18 — 5,871:41 _ 4,570: 22 1,301:19 5,871:41
Ljus- och vedkassan .............. _ 21.439: 02 2,430: 25'23.869: 27 1,560: 85 22 308: 42 _ 23,869: 27
Biblioteks- och materiellkassan 16,877:51 6,807: 96 ' — 23,685:47 7,461: 05 16,224: 42 23,685:47
Premie- och fattigkassan ...... 9,347:76 1,849: 93 — 11,197:69! — 653: 81 10,543:88 11,197: 69

Summa ,27,752: 50,34,441: 09, 2,430: 25164,623: 84' 1,560:85'34,993: 50; 28,069:49} 64,623; 84}

Sedan senaste årsredogörelsen avgavs, har läroverket tacksammast mottagit följande 
donationer:

1) General Lilliehööks premiefond å 1,000 kr.:

»Till Herr Rektor Clas Melander.
Får härmed vänligen överlämna till Karolinska högre allmänna läroverket 

i Örebro ett tusen kronor med önskan, att räntan av beloppet måtte årligen 
vid vårterminens slut utdelas till lärjunge vid läroverket. Villkoren: behov, 
flit och goda, seder.

Generalmajoren och generalskan
John Lilliehöök

till minne av 4 söner, lärjungar vid läroverket.
Örebro den 31 maj 1916.»

2) En tillökningsfond å 5,000 kr. till O. J. Guma.lii stipendiefond:

»Stockholm den 21/6 1916.

Karolinska Högre Allmänna Läroverket, Örebro.
Åberopande Eder skrivelse av den 16 mars 1915 få vi härmed över

sända kr. 5,000: — att tillföras Rektor Otto Joel Gumælii Stipendiefond.
För Sofia Gumælius’ sterbhus

Ernst Gr af ström..»
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3) Holmbergs-Mossbergs stipendiefond å 10,000 kr.:

»De Tiotusen (10,000) kronor jag i testamente donerat till Örebro allmänna 
läroverk (förra Carolinska läroverket) må under namn af Holmbergska och Moss
bergska fonderna förvaltas sålunda, att af räntorna årligen vid vårterminens 
slut 2:ne stipendier å hvardera 150 kr. tilldelas 2:ne af läroverkets collegium 
utsedda, från högsta klassen afgående lärjungar.

Resten af räntorna läggas till kapitalet, till dess en ny fond af 10,000 
kr. kan bildas, hvars räntor användas på samma sätt som i förra punkten 
namnes och så vidare allt framgent.

Göteborg den 16 augusti 1910.
Fred. Mossberg.*

Läroverket bevakade den 25 september 1916 hos Göteborgs rådstuvurätt Apotekaren 
Carl Fredrik Wilhelm Mossbergs testamente, i vad det rörde ovannämnda donation, och 
i slutet av föregående år mottog läroverket från utredningsmannen i stärbhuset Juris D:r 
Theophil Wolff, efter avdrag av stämpelavgiften, 9,600 kr., vilket belopp reducerades till 
9,576 kronor efter avdrag av omkostnaderna för bevakningen. D:r Wolff ställde dock i 
utsikt att hos stadsfullmäktige i Göteborg kunna utverka, att testamentslotterna finge 
oavkortade utbetalas utan avdrag av därå belöpande stämpelavgifter; och i mars 1917 
hade läroverket nöjet mottaga ytterligare 400 kr.

Stipendiebeloppet fonderades jämte upplupen giroränta den 25 januari i Aktiebolaget 
Örebro Folkbanks Motbok N:o 1858 med kr. 9,591: 76; och utgjorde den fonderade be
hållningen den 21 mars 1917 kr. 9,991: 76.

Pä 25-årsdagen av sin studentexamen i Örebro har en f. d. lärjunge »med en 
minnets och tillgivenhetens hälsning till den gamla, kära Schola Carolina» skänkt 100 
kronor att tilldelas någon yngling vid läroverket med fallenhet för naturvetenskapliga 
studier. Liksom föregående år ha »TAmitie’ Franco-Suédoise» skänkt 75 kronor att till
delas »den av skolans lärjungar i någon av skolans högsta klasser, vilken under läsåret 
gjort sig förtjänt av de bästa vitsorden för kunskaper i franska språket och intresse för 
studiet av detsamma».



88 ÖREBRO LÄROVERK

Lärjungebiblioteket har ökats ined böcker till ett värde av kronor 30: —.

42. 
tillökning

Under sistförflutna kalenderår hava följande 
av

belopp utgått för underhåll och

I
Kr. öre |

a) boksamlingarna ............................................. ............... 2,082 54
b) den övriga undervisningsmateriellen ...... .............. 1,749 49
c) inredningsmateriellen (bord, bänkar m. m )............. 1,079(83

Summa 4,911! 86
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H. Examina och terminsavslutning m. m.

43. Muntlig studentexamen anställdes vid läroverket vårterminen 1916 den 12 och 13 
maj i närvaro av herrar censorer, professorerna K. F. Johansson, H. von Koch och H. 
Wallengren, C. V. L. Charlier, E. Ekwall och Cl. Lindskog, läroverkets inspektor biblio
tekarien greve E. Lewenhaupt samt tillkallade examensvittnen, herrar landshövdingen 
K. J. Bergström, översten H. B1, von Dardel, kammarherren R. Montgomery-Cederhielm, 
borgmästaren V. A. Schneider samt kontraktsprosten d:r J. Wahlfisk. Av de examinerade, 
som båda examensdagarna voro fördelade i fem avdelningar, 30 realister och 19 latinare 
(därav 4 med grekiska), godkändes samtliga utom 3 realister och 1 latinare.

Studentexamen anställdes vid läroverket också under höstterminen 1916 med 6 
realister och 5 latinare. Efter avlagda skriftliga prov, som försiggingo den 14, 16, 18, 
20 och 22 november, förklarades alla berättigade till muntlig prövning, som försiggick 
den 13 december 1916 i närvaro av herrar censorer, domprosten Fr. Fåhræus, profes
sorerna K. R. Geijer och A. Wiman, läroverkets inspektor samt tillkallade examens
vittnen, herrar översten H. F. von Dardel, kammarherren R. Montgomery-Cederhielm 
och kontraktsprosten d:r J. Wahlfisk. Till denna prövning hade hit hänvisats två lärjungar 
(realister) från Lundsbergs skola. Av de examinerade godkändes samtliga utom 3 lati
nare. En av de examinerade avstod från examens fullföljande. Även skriftliga prov 
för realskolexamen anställdes under höstterminen den 16, 18, 20 och 22 november.

Muntlig realskolexamen försiggick vårterminen 1916 den 3 juni i närvaro av till
kallade examensvittnen, herrar f. d. postmästaren Fr. Lindh, telegrafkommissarien G; 
Ternberg, belysningschefen J. von Sydow och folkskoleinspektören M. Nordell. Av de 
examinerade, 7 läroverkets egna lärjungar och 7 privatister, godkändes samtliga utom 2 
privatister.

Till studentexamens undergående anmälde sig under innevarande termin alla av 
läroverkets 53 närvarande lärjungar i översta ringen — 30 realister och 23 latinare — 
samt en privatist. Av dessa närvoro alla vid de skriftliga proven.

Till realskolexamen under denna termin anmälde sig samtliga skolans 13 lärjungar 
från sjätte klassen samt 9 privatister (därav 4 kvinnliga).

De skriftliga proven för studentexamen försiggingo torsdagen den 12, lördagen den 
14, måndagen den 16, onsdagen den 17 och torsdagen den 18 april, samt för realskol
examen torsdagen den 3, lördagen den 5, måndagen den 7 och onsdagen den 9 maj.

Efter avlagda skriftliga studentprov förklarades 50 lärjungar från läroverket berätti
gade till muntlig prövning, som enligt Överstyrelsens bestämmelser skall förrättas den 1 
och 2 juni.

1 2
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Efter avlagda skriftliga prov för realskolexamen förklarades samtliga lärjungar i 
sjätte klassen samt sju privatister berättigade till muntlig prövning, som är utsatt att 
börja måndagen den 4 juni kl. 9 f. m.

Under kalenderåret 1916 hava nedanstående antal fyllnadsprövningar till student
examen avlagts:

i kristendom .......................................................................................... 2
» tyska ...................................................   3
» engelska (realgymnasium) ............................................................. 1
» filosofisk propedevtik ....................................................................... 2

, (realgymnasium ............................................................. 5» matematik < , ,. . .I latin gymnasium............................................................. 4
» biologi.................................................................................................... 5
» fysik (realgymnasium) ....................................................................... 13
» kemi .................................................................................................... 14

Till realskolexamen har ingen fyllnadsprövning avlagts.

44. Den offentliga avslutningen av läsåret har av H. H. Eforus utsatts till fre
dagen den 8 juni, då examen och förhör anställes med skolans samtliga avdelningar 
klockan 9,55—10,20, 10,30—10,55, 10,55 —11,20 f. m. enligt bilagd examensordning. 
Omedelbart därefter vidtager den egentliga avslutningen, som försiggår i gymnastiksalen, 
varvid slutövning i sång förekommer, flyttning avkunnas, belöningar och understöd ut
delas samt ungdomen hemförlovas.

Beträffande uppvisning i gymnastik, äger densamma rum under läsårets sista vec
kor, successivt i de olika avdelningarna under ordinarie gymnastiktimmar efter särskild 
annons i ortstidningarna.

Prov på lärjungarnas färdighet i teckning och slöjd finnas tillgängliga i ritsalen och 
slöjdsalen under examensdagen.

45. Till övervarande av examen och den offentliga avslutningen inbjudas lärjun
garnas föräldrar och målsmän ävensom andra för läroverkets arbete intresserade personer.

46. Nästa termin börjar måndagen den 20 augusti kl. 10 f. m., då inträdes- 
sökande och de, som önska undergå prövning för flyttning till högre klass eller ring 
eller övergång till annan linje, skola infinna sig vid läroverket efter hos rektor minst en 
vecka tidigare skedd skriftlig eller muntlig anmälan. Torsdagen den 23 augusti kl. 10 
f. m. börja skjututbildningsövningarna för gymnasiets samtliga ringar och realskolans 
sjätte klass. Därvid verkställes först upprop och göres anmälan om val av linje (real- 
eller latin-), varefter mönstring vidtager.
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Fredagen den 21 augusti kl. 2 e. m. anstalles allmänt upprop, vid vilket läro
verkets alla lärjungar skola vara närvarande.

Herrar lärare samlas i kollegierummet måndagen den 20 augusti kl. 9 f. m.
Tiden för nästa läsårs terminer är 24 augusti—20 december samt 12 januari— 

7 juni.

Örebro i maj.

K!a s Melender.
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Bil. 24.
Anvisning på lämpliga uppgifter för frivilliga självstudier 

under sommarferierna.

Ferieuppgifter till klass 5.

1. För dem, som åtnjutit undervisning i realskolans 4:de klass.
Kristendom: Kastman, Palestina, land och folk.
Modersmålet: Topelius, Fältskärns berättelser.

Lindström-Widegren, Valda prosastycken (1,25).
De vackraste sagorna ur »Tusen och en natt» (2,50).

Tyska: Hjorth-Lindhagen, Kleine Schülerbibliothek, band IX.
Engelska:
Historia:

Elfstrands läsebok, 5 sid.
Estländer, Läsebok till nyare tidens historia, första tidevarvet.
Schwerin, De stora upptäckternas tidevarv.
Ahlenius, Kolumbus (Verdandis småskrifter n:o 43).

Geografi: Sven Hedin, Tibetanska äventyr (4 kr.).
Duse, Bland pingviner och sälar (1 kr.).
Nathorst, Polaiforskningen (0,25).
Samuelsson, Sibirien (0,50), Lönnborg, Kina, (0,25), i Heimdals folkskrifter.
Sandström, Natur och arbetsliv i svenska bygder I och II (å 2 kr.).

Natnrlära: Kjellman, Nordens vårväxter (Heimdals folkskrifter).
Matematik:

2.

Meyer och Hedström, Exempel till ekvationsläran, första avdeln. (1,25).

För dem, som åtnjutit undervisning i realskolans 5:te klass.
Kristendom: Repetition av Markus evangelium. Stave, Jesu liv. Norberg, Lukas 

evangelium.
Schneller, Evangelieresor.

Modersmålet: C. J. L. Almqvist, Folklivsberättelser. (De bästa böckerna, Bonnier. 
Pris 1 kr.).
C. Snoilsky, Svenska Bilder. Selma Lagerlöf, En herrgårdssägen. 
Dalin, Svensk vers (1,25). Rydberg, Fribytaren på Östersjön.
Topelius, Fältskärns berättelser. De vackraste sagorna ur j^Tusen och 
en natt». (l:a samlingen 2,50). E. Fries, Den svenska odlingens stor
män (1 kr.). Strindbergs skrifter i urval (1 kr.).

Engelska: Jespersen-Rodhe, Engelsk läsebok.
Mrs Hodgson-Burnett, Little Lord Fauntleroy.

Historia: Grimberg, Sveriges historia V (2 kr.).
Strindberg, Svenska öden och äventyr, 3 delar (3 kr.).
Montelins, Livet i Sverige under hednatiden (2 kr.).
Estländer, Läsebok i nya historien (4,50).
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Geografi: Ahlenius, Fornskandinaviska upptäcktsfärder (0,25).
Hagman, Allmän fysisk geografi.
Svensén, Geografiska erövringar (2 kr.).
Anna Sandström: Natur och arbetsliv i svenska bygder I och 11 (2 kr.).
Duse, Bland pingviner och sälar. (1 kr.).

Naturlära: 0. M. Reuter, Drag ur djurens liv.
W. Ostwald, I kemiens förgårdar.
Vilka växter förekomma i en torvmosse?
Undersökning av något av Västgötabergen i botaniskt syfte.

Matematik: Meyer och Hedström, Exempel till ekvationsläran, andra avdelningen, 
(1,25).

Ferieuppgifter till Ring II.

Modersmålet: Viktor Rydberg, Vapensmeden.
Snoilsky. Svenska bilder.
Heidenstam, Karolinerna. Heliga Birgittas pilgrimsfärd.

Latin: Liljeblads läsebok, st. 60 och följande.
Tyska: Utanläsning av dikter i Knauth, Auswahl deutscher Gedichte, t. ex. Goethe 

Der Sänger; Schiller, Der Handschuh; Uhland, Des Sängers Fluch.
Engelska: Jespersen Rodhe, Engelsk läsebok. 

Barry Fain, Elisa.
Historia: Grimberg, Svenska folkets underbara öden.

Estländer, Allmän historia: Forntiden och medeltiden.
I Gleerupska biblioteket: Allmän historia: Forntiden och medeltiden.

Geografi: Fehr, Geografiska skildringar (Kina—Förenta staterna, Italien), eller 
Fagerlund och Falk, Geografisk läsebok.

Fysik: Bestämning av vistelseortens meridian; solens höjd för olika dagar, må
nens rörelse och fasförändringar under någon del av sommaren samt 
dess höjd, dä den passerar meridian.
S. Arrhenius, Världarnas utveckling.

Ferieuppgifter till Ring III.

Kristendom: Hj. Holmqvist, Martin Luther.
Herman Lewin, Kyrkohistorisk läsebok.

Modersmålet: Runeberg, Kungarna på Salamis.
» Kung Fjalar.

Linné, Västgötaresan.
Levertin, Svenska gestalter.
Norska: Bjornsson, Fortællinger.
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Latin: Urbis Romæ viri illustres, utgiven av Lind.
Mommsen, Romerska fältherrar och statsmän, i urval och översättning 
av Zetterqvist (För skola och hem n:o 26).

Tyska: Någon historisk roman, t. ex.
Alexis, Die Hosen des Herrn von Bredow (1,25).

» Der Werwolf (1,50).
Någon novell, t. ex.
Rabe, Die schwarze Galeere (0,15).
Ludvig, Zwischen Himmel und Erde (0,75)
Stifter, Der Hochwald (0,75).
(allt efter rekvisition å boklådan).

Engelska: Ringenson, Adventures of Sherlock Holmes.
Hagelin, British Institutions.
Rhode, E. IV, Tales and Sketches.

Franska: Bödtker-Höst, Lärobok i franska.
Historia: Stavenow, Den stora engelska revolutionen (1,75).

Ellen Fries, Teckningar ur Svenska adelns familjeliv (3 kr.).
Forsell, Gustaf II Adolf (0,75).
Hjärne, Gustaf Adolf; Karl XII. Stavenow, Frihetstiden, Gustaf III.
Hallendorf, Sveriges omdaning under sextonhundratalet.

Geografi: Kjellén, Stormakterna.
Hedin, Från pol till pol I—II.

Matematik: Rydberg, Algebraiska studentuppgifter för latinlinjen.
Biologi: Av vilka växter består floran vid en havsstrand?

Av vilka växter består floran i ett kärr?
Nordwall, I. F., Sveriges skogar.
Wallin, Ingeborg, Födoämneslära.
Undersökning av något av bergen i Västergötland (eller i något annat 
landskap), särskilt från biologisk synpunkt.

Fysik: Rydberg, Fysikaliska studentuppgifter på värmeläran. 
Ostwald, Energien.

Ferieuppgifter till Ring IV.
Kristendom: Hj. Holmqvist, Martin Luther.

E. Liedgren, Den svenska psalmboken (Sveriges kristliga studentrörelses 
skriftserie n:o 8).
Lewin, Kyrkohistorisk läsebok.

Modersmålet: Atterbom, Lycksalighetens ö (skolupplaga).
Stagnelius, Valda dikter, utg. av Bendixon. 
Cederschiöld, Om svenskan som skriftspråk. 
Något arbete av Ibsen ellei’ av B. Bjørnson.



ÖREBRO LÄROVERK 95

Modersmålet: L. Wahlström, Erik Gustaf Geijer.
H. Lindgren, J. L., Runeberg.
0. Sylwan, Svensk litteratur 1830—1860.
J. Mortensen, Från Aftonbladet till Röda rummet.
M. Borgström, Lärobok i svenska språkets historia.

Latin: Livius: repetition av tredje ringens kurs.
Schuck: Världslitteraturens historia I.
Cicero, En åldrings tankar om ålderdomen, översättning av Lyth.
Viktor Rydberg, Kulturhistoriska föreläsningar, I.
Viri Illustres, Linds ed.
Repetition av antikens historia.

Grekiska: Bergstedt, Grekisk kulturhistoria.
Tyska: Friedrich Gerstäcker, Unter dem Aequator, Redarns miniatyrupplaga, 

(Inb. 1,50).
Scheffel, Ekkehard.

Engelska: Jespersen, The England and America Reader.
Hagelin, British Institutions.
Kipling, Mowgli Stories.

Franska: Porchat, Le Berger et le Proscrit.
Historia: Hallendorff, De franska Bourbonernas fall.

Boethius, 1809 års regeringsform. (Heimdals folkskrifter).
Clason, Gustav IV Adolf och den europeiska krisen under Napoleon.
Laurin, Våld och Väld.
T. Säve, Napoleon III och det andra franska kejsardömet.
Boethius, Franska revolutionen.

Geografi: Sveriges och de förnämsta kulturländernas geografi.
Hedin, Från pol till pol I—II.
Kjellén, Stormakterna.

Matematik; Rydberg, Algebraiska studentuppgifter.
Biologi: Vilka mossor finnas i din hembygd?

Försök att utveckla en groddplanta uti en näringslösning med och utan 
järn.
W. Leche, Människan, hennes uppkomst och utveckling.

Fysik: Rydberg, Uppgifter, givna i mogenhetsexamen i fysik. (Akustik och 
elektricitetsläran).
En kritisk studie av O. D. Chwolson, professor i S:t Petersburg (den 
fysikaliska avdelningen §§ 4, 5, 6 och 7) översättning, Lund (Gleerups 
förlag).
S. T. Thompson, Elektriciteten och magnetismen.
J. Tyndal, Värmet.
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Bil. 25. Inträdesfordringar:
1. För inträde i realskolans första klass fordras:
a) förmåga att tydligt och säkert läsa innantill och att med egna ord redogöra för inne

hållet av en enkel uppläst berättelse;
b) någon färdighet i välskrivning;
c) någon färdighet i rättskrivning;
d) kännedom om viktigare berättelser ur gamla och nya testamentets bibliska historia; 

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

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

f) kännedom om Skandinaviska halvöns gränser, om det allmännaste av dess höjdför
hållanden och om Sveriges huvuddelar; närmare kännedom antingen om Götaland eller om 
Svealand och Norrland; förmåga att på kartan utvisa det genomgångna.

2. För inträde i varje annan klass eller ring fordras att hava inhämtat samtliga de 
lärokurser, som för de föregående klasserna och ringarna äro stadgade samt, därest inträde 
sökes under vårterminen, att jämväl kunna nöjaktigt redogöra för de lärostycken, som under 
höstterminen blivit genomgångna i den klass eller ring, där inträde sökes.

Till lärjunge i allmänt läroverk får icke under höstterminen antagas annan än den, som 
då inträde sökes redan uppnått eller som före kalenderårets utgång uppnår nio års ålder, ej 
heller under vårterminen annan än den, som före utgången av närmast föregående kalenderår 
uppnått, nämnda ålder.

Till lärjunge i realskolans första klass får ej antagas någon, som före det kalenderår, då 
inträde sökes, fyllt tolv år.

Inträdessökande skall förete:
a) intyg av vederbörande prästerskap, innehållande uppgift om föräldrar, födelseort, ålder 

och, där så ske kan, uppförande samt anteckning därom, att han haft naturliga eller vaccin
koppor;

b) intyg av läkare att han icke lider av sjukdom eller lyte, som gör honom olämplig 
för skolarbete eller kan menligt inverka på medlärjungar.

Har han förut varit i annat allmänt läroverk intagen, skall han dessutom förebringa ve
derbörligt avgångsbetyg från det läroverk, han senast bevistat, samt, därest han övergår under 
terminens lopp, kvitto å de av honom senast erlagda terminsavgifter eller, såvida han från 
erläggande av dylika i föreskriven ordning befriats, bevis därom.

Inskrivningsavgiften utgör 10 kronor; från denna äro de, som övergå från annat allmänt 
läroverk, frikallade.

BB- ^6. Sammanfattning
av den kompetens, som med avseende å fordringarna på förvärvad allmänbild

ning åtföljer avlagd realskolexamen.
Avlagd godkänd realskolexamen med här upptagna tilläggsfordringar jämte övriga kom- 

petensvillkor, angående vilka bestämmelser äro utfärdade i en eller flera av nedan angivna för
fattningar, berättigar:

A) Till inträde i följande fackskolor och specialkurser;
1) postelevkursen, efter omkring ett års övningstjänstgöring vid postkontor, med villkor 

av vitsordet godkänd i modersmålet, tyska, franska, geografi och matematik (Generalpoststy
relsens cirkulär n:o XXII den 14 juni 1907);
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2) telegrafelevkursen, med villkor av vitsordet godkänd i den muntliga prövningen i 
modersmålet, matematik, geografi, naturlära, tyska, engelska och franska (Telegrafstyrelsens 
cirkulär n:o 2 den 31 januari 1907, § 141);

3) tekniska elementarskolorna, med villkor av vitsordet godkänd i matematik och under 
förutsättning att inträde sökes senast höstterminen näst efter det två år förflutit efter examens 
avläggande (kungl. kungörelsen den 26 oktober 1906 angående ändrad lydelse av § 6 i stad
garna för de tekniska elementarskolorna den 15 juni 1877);

4) lantbruksinstitutet vid Ultuna och lantbruksavdelningen vid lantbruks- och mejeri
institutet vid Alnarp, med villkor av vitsordet godkänd i modersmålet, tyska, geografi, matematik 
och naturlära (förnyade kungl. stadgarna för lantbruksinstitutet vid Ultuna den 3 juni 1904, 
§ 18 c) och kungl. stadgarna för lantbruks- och mejeriinstitutet vid Alnarp av samma datum, 
§ 17 b), samt kungl. kungörelsen den 26 oktober 1906 angående viss behörighet för den, som 
avlagt realskolexamen, att vinna inträde vid nämnda institut);

5) skogsinstitutets lägre kurs, med villkor av vitsordet godkänd i matematik och natur
lära (förnyade kungl. stadgarna för de allmänna skogsläroverken i riket den 13 april 1886, 
§ 10 med ändringar i denna § enligt kungl. kungörelserna den 22 maj 1903 och den 26 ok
tober 1906);

6) den för blivande lärare i teckning och välskrivning avsedda undervisningen vid Tek
niska skolan i Stockholm, varjämte fordras att ådagalägga erforderlig skicklighet i frihandsteck- 
ning och linearritning, den senare utsträckt till perspektiv- och skugglära (kungl. kungörelsen 
den 26 oktober 1906 angående ändrad lydelse av § 42 mom. 2 i stadgarna för tekniska sko
lan i Stockholm den 10 juli 1891).

B) Till anställning i följande tjänstebefattningar:
T) såsom bokhållare, kontorsskrivare eller vid distrikten anställd tjänsteman vid statens 

järnvägar, med villkor av vitsordet godkänd i modersmålet, tyska, engelska, franska, geografi 
och matematik; kompetensen omfattar icke anställning som distriktschef, bandirektör, baningen- 
jör, maskindirektör, maskiningenjör, trafikinspektör, distriktssekreterare, maskininspektor, verk
mästare, telegrafinspektor, underingenjör och ritare (Järnvägsstyrelsens order n:r 422 den 10 
juni 1907);

8) vid tullverkets lokalförvaltning samt kust- och gränsbevakningen, med villkor av vits
ordet godkänd i modersmålet, tyska, engelska, franska, geografi, matematik och naturlära, var
jämte fordras att hava genomgått tvåårig kurs vid handelsinstitut (kungl. kungörelsen den 12 
maj 1865 angående förändrade villkor för anställning i statens civila tjänstebefattningar, mom. 
9, samt kungl. kungörelsen den 26 oktober 1906 angående behörighet för den, som avlagt 
godkänd realskolexamen och genomgått handelsinstitut, att vinna anställning vid tullverkets 
lokalförvaltning samt kust- och gränsbevakning);

9) såsom tjänsteman i något av riksbankens kontor, varjämte fordras att efter examens 
avläggande hava genomgått nöjaktig kurs i handelsinstitut, handelsskola eller därmed jämförlig 
bildningsanstalt (kungl. kungörelsen den 26 oktober 1906 i anledning av riksdagens beslut 
angående villkoren för erhållande av anställning såsom tjänsteman hos riksbanken);

10) såsom biträde vid postsparbanken med villkor av vitsordet godkänd i modersmålet 
och matematik (enligt Styrelsens för postsparbanken beslut den 13 februari 1907);

11) såsom teckningslärare eller musiklärare vid allmänt läroverk (kungl. stadgan för 
rikets allmänna läroverk den 18 februari 1905, § 188);

12) såsom länsman (Kammarkolegii cirkulär angående villkoren för befordran till läns- 
manstjänster den 21 januari 1842 samt kungl. kungörelsen den 26 oktober 1906 angående 
befrielse för den, som avlagt godkänd realskolexamen, från vissa i nämnda cirkulär före
skrivna prov);
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13) såsom reservofficersvolontär, utom vid fortifikationen, varjämte fordras att hava ge
nomgått tvååriga kursen vid Frans Schartaus praktiska handelsinstitut i Stockholm, Göteborgs1 
handelsinstitut, Malmö högre handelsinstitut eller Hälsingborgs högre handelsinstitut (kungl. 
kungörelsen den 16 mars 1906 angående sättet för officers- och reservofficersvolontärers an
tagning och utbildning samt kungl. brevet den 18 januari 1907 och den 31 augusti 1907 
till tjänstförrättande inspektören för militärläroverken, samtliga arméfördelningschefer m. fl. an
gående rätt för dem, som genomgått Malmö högre handelsinstitut och Hälsingborgs högre han
delsinstitut att vinna anställning såsom reservofficersvolontärer).

Ovan angivna kompetens ifråga om teckningslärarekursen, postelevkursen och telegraf- 
elevkursen samt anställning vid statens järnvägar gäller i tillämpliga delar för såväl manliga 
som kvinnliga lärjungar, ifråga om anställning vid postsparbanken endast för kvinnliga lär
jungar och i övrigt endast för manliga lärjungar.

Anm. Ovannämnda kungl. kungörelser den 26 oktober 1906 äro intagna i Svensk För- 
fattnings-Samling 1906 n:r 92.
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Examensordning vid Karolinska läroverket.

Fredagen den 8 juni 1917.

Slutövning i sång samma dag kl. 11,30 f. m. d gymnastiksalen.
Prov på lärjungarnes färdighet i teckning och slöjd finnas tillgängliga i ritsalen och slöjdsalen under 

examensdagen.

9,5 5— 10,2 0 10,30 —10,55 10,5S--- 11,20

1 c.................................... rum N:o 16
Matematik
Lönnqvist

Historia
Sandwall

Tyska 
Åhre

Ib.............................rum Bibi, östra
Matematik
Lagermark

Historia
Kihlstedt

Tyska 
Cedergren

la......................... „ „ västra
Matematik
Almberg er

Kristendom 
Hultgren

Tyska
Brodén

2 c................................... rum N:o 12
Historia
Enblom

Matematik 
Lnnnqvist

Tyska 
Esseen

2 b................................ „ „13
Historia 

Alvin
Matematik 
Lagermark

Tyska 
Säterstrand

2 a................................ „ „ 14
Geografi 

Lagerstedt
Historia
Nilsson

Modersmålet 
Hultgren

3 c.....................................„ „ 11
Tyska

Sommar
Kristendom 
Helgesson

Biologi 
Blomqvist

3 b..................................... „ „ 5
Kristendom
Liedgren

Tyska 
Bondeson

Matematik 
Lindman

3 a.....................................„ n lb
Historia 
Kihlstedt

Biologi 
Broddeson

Tyska
Nilsson

o a a C
O Matematik 

Lindman
Tyska
Altre

Historia
Helgesson

4 b.....................................„ „ 10 Geografi 
Blomqvist

Tyska 
Cedergren

Fysik 
Almberger

4 a..................................... „ „ 9
Engelska 
Kropp

Modersmålet 
Bröden

Matematik
Lagermark

5c.....................................„ „ 7
Engelska
Esseen

Kristendom 
Arnell

Fysik 
Blix

5 b.....................................„ „20
Kristendom 

Arnell
Matematik 

Blix.
Engelska 
Bondeson

5a.....................................„ „ 6
Kristendom
Hultgren

Fysik 
5. Olsson

Engelska 
Lycke

B t.....................................„ „ 19
Tyska 

Bondeson
Matematik 
O. Olsson

Kristendom 
Liedgren

L & R I............................. „ 17
Biologi 

Broddeson
Engelska 
Kropp

Modersmålet 
Enblom

L I..................................... „ „21
Matematik 

Blix
Historia 
Alvin

Latin
Lindström

B II................................. „ „22
Kemi 

Adlerz
Tyska 

Säterstrand
Fysik 

Koraen

L II.....................................„ „ 3
Fysik

S. Olsson
Historia

Lagerstedt
Latin 
Alvin

B III................................. „ „ 4
Matematik 
0. Olsson

Historia
Carlsson

Engelska 
Slettengren

L & R III...................... „ „ 18
Filosofi

Sandwall
Franska 
Lycke

Historia
Carlsson

9,5 5--- 10,2 0 10,30 —10,55 10,55 — 11,20
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