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RE DOGÖRELSE

FÖR

KAROLINSKA HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET I ÖREBRO

LÄSÅRET 1918—1919.

A. Undervisningen.

1. Läsåret 1918—1919 började, sedan på grand av pågående epidemi tio dagars 
uppskov beviljats av Läroverksöverstyrelsen, torsdagen den 29 augusti. Denna dag och de 
tre följande dagarna användes för prövning av flyttnings- och inträdessökande. Under före
gående vårtermin den 23 och 24 maj hade prövning förrättats med 101 inträdessökande 
till första klassen och 8 till andra klassen, av vilka 60 godkändes till första klassen och 
5 till andra klassen. Vid höstterminens början prövades 42 inträdessökande till första 
klassen, varav 32 godkändes; till andra klassen prövades 6, varav 1 godkändes. Inalles 
inskrevos vid höstterminens början 131 lärjungar. Under höstterminens lopp inskrevos 
ytterligare 3.

Allmänt upprop ägde rum tisdagen den 3 september kl. 2 e. m. Den egentliga 
undervisningen tog sin början onsdagen den 4 september kl. 8 f. m. och fortgick till 
tisdagen den 17 december kl. 2,3 5 e. m., varpå ungdomen hemförlovades torsdagen den 
19 december kl. 9 f. m.

Vårterminen började lördagen den 11 januari kl. 12 midd., då upprop förrättades; 
omedelbart därefter vidtog den egentliga undervisningen, i samband med vilken pröv
ning av flyttnings- och inträdessökande försiggick. Till inträde hade anmält sig 4, vilka 
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samtliga inskrevos. Under terminens lopp inskrevos ytterligare 2. Undervisningen inne
varande termin slutar tisdagen den 3 juni kl. 2,3 5 e. m., och läsåret kommer att av
slutas med offentlig examen, som av H. H. Eforus är utsatt för samtliga klasser och 
ringar till fredagen den 6 juni med början kl. 10 f. m., varefter anslutningsakt förrättas 
å gymnastiksalen kl. 12 midd.

2. Fridagar under läsåret hava varit: lördagen den 26 oktober efter kl. 9,40 f. m., 
måndagen den 28 oktober, tisdagen den 29 oktober till kl. 12 midd., måndagen den 25 
november, måndagen den 15 februari, måndagen den 24 mars och torsdagen den 1 maj. 
Månadslov gavs åt gymnasium lördagen den 28 september. Under tiden 28 januari— 
5 februari utbyttes för varje avdelning å gymnasiet och klasserna 6—3 en förmiddags 
undervisning mot instruktion i skidlöpning.

Bil. 1 a. Från undervisningen enligt läroverksstadgans § 19 mom. 2 beviljad 
ledighet och därunder å lärorummet utförda skriftliga arbeten.
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Ring R I 2 — 2 2 2 — 1 3 — 3 2 3 — __

» L I 2 — 3 — 3 — 1 3 — 4 — 3 — —

» R II 2 — 2 2 2 — 1 3 __ 3 2 3 ___ ___

» L II 2 2 2 — 2 — 1 3 2 3 — 3 — —

» R III 2 — 2 2 2 2 1 3 __ 3 3 3 2 __

» R III 2 4 2 — 2 —- 1 3 5 3 — 3 — —

» R IV 2 — 2 2 2 2 1 2 — 2 2 2 2 —

» L IV 2 4 2 — 2 — 1 2 4 2 2 — —
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3. Varje läsdag har läroverkets ungdom samlats å högtidssalen kl. 7,4 5 f. m. till 
gemensam bön med säng och bibelläsning. Dessa andaktsstunder hava i tur och ordning 
letts av kristendonislärarna, och därunder ha genomgåtts och förklarats valda delar av 
Matteusevangeliet, Johannesevangeliet, Apostlagärningarna, Johannes lista brev, texter ur 
passionshistorien och högmässotexter. Gemensamma obligatoriska skolgudstjänster hava 
hållits i Nikolaikyrkan kl. 9—10 f. m. söndagarna: 16 e. Tref. (i5/9), 19 e. Tref. (6/10), 
Allhelg.-sönd. 1 i Advent Kyndelsmässosönd. (2/2), Fastslagssöndagen (:i/3),
5 sönd. i Fastan (6/4) och 2 Bönd. (1,/5). Dessa gudstjänster hava växelvis förrättats 
av lektor Arnell, adjunkt Hultgren, adjunkt Liedgren och extralärare Wangö.

De egentliga undervisningstiderna ha varit kl. 8—10,3 5 f. m. och 12—2,3 5 e. m., 
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 2 timmar friv. laborationer i kemi för 
R III, 2 timmar i teckning, 2 timmar i fäktning och 2 timmar i instrumentalmusik 
(under vårterminen) samt slöjdundervisningens timmar varit förlagda till eftermiddagen.

Gymnastikövningarna hava för var och en av de sex gymnastikavdelningarna för
siggått 4 gånger i veckan inom timplanen och å följande tider: månd., tisd., onsd. och 
torsd. kl. 8—8,45, 8,55—9,40, 9,50—10,35, 12—12,45, 12,55—1,40 och 1,50—2,35 
samt fredag samma tider utom första och sista timmen. Lördagen har varit fri från 
gymnastik.

Fäktövningarna 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.



6 ÖREBRO LÄROVERK 1918—1919

5. Bil. 2. Antal lärotimmar i veckan för Jäsämnena under höstterminen 1918.

1 2 3 4 6 8 8 !
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Skilda Gemensamma
O '-t
3 § s c5
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m
a linje

lärjungar frän 
vdelningar å 
olika linjer 

1

Sum
m

a

Anmärkningar

i
1

1
1

a......
b......

35
35

24
24

—
—

24
24

1 Friv. laborationer i fysik. Avdelnin
gen är uppdelad på två underav
delningar med vardera en labora-

1 c....... ................... 33 24 — — — 24 tionstimme varannan vecka.

2 a...... 35 26 — — — 26 2 Friv. laborationer i fysik och kemi.
2 b....... 34 26 — — — 26 Rörande uppdelning se anm. 1.

2 c...... ................... 35 26 — — — 26 3 Friv. franska. Alla lärjungar från 
klass 5, som åtnjuta undervisning i

3 a....... 35 27 — — — 27 friv. franska, äro hopförda till en avd.
3 b....... 34 27 — — — 27 4 Härav 2 t. friv. franska och friv. la-
3 c...... 35 27 — — — 27 borationer i biologi (1 t.)

4 a....... ................... 26 28 11 — — 29 5 Friv. laborationer i fysik. Rörande 
uppdelning se anm 1.

4 b...... ................... 26 28 l1 — — 29 Ö Friv. laborationer i biologi. Rö-
4 c....... ................... 26 28 l1 — — 29 rande uppdelning se anm. 1.
5 a....... 33 28 2 2 23 — 32 7 Realister och latinare ha undervisats
5 b....... ................... 30 28 22 (2) — 30 gemensamt i kristendom 2 t., mo

dersmålet 2 t., tyska 2 t., engelska
5 c....... ................... 30 28 22 (2) — 30 2 t., franska 4 t., historia 3 t., geo

grafi 1 t. och biologi 2 t. = 18 t.6. 11 31» i5 — — 32
R I....... ................... 34 28 — — — 28 8 Friv. laborationer i fysik 2 t. och 

kemi 2 t. Avdelningen har i fysik 
varit uppdelad i 4 underavdelningarL I...... ................... 33 28 — — — 28

R II .. 20 29 1” — — 30 och i kemi i 2 underavdelningar.

R & L (BH ...
|L II ...

13
9

11
11

1°
(1) ___

187
(18)

i- 9

10

Grekiska 7 t.
Engelska 1 t., matematik 4 t.

L II .. 14 29 le — — 30 11 Greker och icke greker hava under
visats gemensamt i kristendom 2 t.,

R III .. 28 31 48 — — 35 modersmålet 3 t., latin 6 t., tyska

L III a 1A ............. 7 70 — — 2611 *38 2 t., engelska 1 t., franska 4 t., hi
storia 3 t., filosofi 1 t., biologi 2 t.

|B ............. 8 510 — — (26) och fysik 2 t. = 2G t.
L III b .................. 15 31 — — — 31 12 Matematik 5 t.
R IV .. ................... 26 31 — — — 31 IS Greker och icke greker hava under-

liv(a ................... 5 79 — — 2 613 1 38 visats gemensamt i kristendom 2 t., 
modersmålet 3 t., latin 6 t., tyska

1« ................... 8 512 — — (26) 1 2 t., engelska 2 t., franska 4 t., 
historia 3 t., filosofi 1 t., biologi

Summa 713 17 70 772683 2 1 t. och fysik 2 t. ~ 26 t.
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6. Läro- och läseböcker m. m.

betecknar arbeten, som lärjungarna icke nödvändigt behöva anskaffa.

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 religionsiära II—IV

Klasser 
och 

ringar 
Gummerus-Rosenqvist-Johansson,

Lärobok i kyrkohistoria........ I—IV 
Ekström, Bilder ur kyrkans historia 6
* Levin, Ur kyrkohistoriens källor I—IV 
* Söderblom, Översikt av den all

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

ledning.......................................... III, IV

Modersmålet samt norska och danska.

Borgström, Svenska språkets historia L III a 
Sandwall-Liedgren, Grundlinjer till

den svenska versläran ............. 4—IV
Sundén, Svensk språklära för folk

skolan ..................................... 1—5
Heumann, övningar i satslösning 1—5

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

Kabner- Viktoria, Kättskrivningslära 3
Stalin, Övningar i modersmålets 

rättskrivning............................ 1, 2

Folkskolans läsebok ....................... 1—3
Cederschiöld, läsebok....................... 4, 5
Lindvall, Svensk läsebok ............. 6
*Mjöberg, Svensk läsebok för real-

och flickskolors högre klasser... 6
* Steffen, Översikt av svenska litte

raturen .......................................... I—IV
* Steffen, Isländsk och fornsvensk 

litteratur i urval .................. I

* Buneberg, Fänrik Ståls sägner... 3, 4
* » Episka dikter............. 4, 6, I
Snoilsky, Svenska bilder .... 6
Tegnér, Fritiofs saga........... 5
* » Svea......................... 6
* Selma Lagerlöf, Nils Holgerssons

underbara resa genom Sverige 1
* Selma Lagerlöf, Gösta Berlings Saga 5
Rydberg, Singoalla ....................... 5
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Klasser Klasser
och och

riugar riugar
^Rydberg, Dikter, Romerska sägner, *Dalin, Svensk vers....................... 2

utgivna av E. Hildebrand........ I Mjöberg, Svenskt lynne ............. I
Shakespeare, Julius Cæsar ........ L III b

^Björnson, Fortællinger.................. II
*Holberg, Jeppe paa Bjerget........ R III

» Erasmus Montanus....... L III

Andersen, H. C., Udvalgte Even
tyr, utg. av Jeanna Oterdahl R III

Latin.

Tessing, Latinsk skolgrammatik LI—LIV 
Lindroth, Översikt över de romer

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

Carallin, Latinskt-svenskt skollexi-
kon ......................................  LII—LIV

Liljeblad, Läsebok........................... L I
Cornelius Nepos, Boethius’ ed. L I, LII
Cæsar, De bello gallico, Boe

thius’ ed................................. LII, L III
Ovidius, Metamorphoses, Risbergs 

ed............................................... L II
Iloratius, Carmina selecta, utg. av 

Wintzell ................................ LIV
Catullus ochlloraliu^ L IV

Vergilius’ Aeneid, Risoergs urval LUI, L IV 
Titi Trivi Ab urbe condita, urval

av Lindström ................... L III, L IV
Cicero, De senectute (Klingberg) ... L IV
*Curtius, rec. Vogel....................... L IV
Plinius, Epistularum delectus, ed.

Bergman ..................................... L IV
Cicero, Somnium Scipionis, Caval- 

lins, ed...................................... L IV

Grekiska.

Löfstedt, Grammatik, utg. av J. av Sillén ........................................................ L III, L IV

Mellén-Limdqvist, Grekisk elemen
tarbok ...   L III

Mellén-Lundqvist, Grekisk läsebok
L III, L IV

Homerus’ Odyssé, Knos ed.... L III, L IV
*Lagerlof, Homerus’ Odyssé, övers.

L III, L IV
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Klasser 
och 

ringar

*Lagerlöf, Homerus’ Iliad, övers. L IV *Novum Testamentum (olika uppl.)

Klasser 
och 

ringar
L IV

Tyska.

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

Säterstrand, Tyska skrivregler 4 b, 5 c, IV
Heumann, Lätta stycken för över

sättning till tyska.................. 3—5
Hjorth och Heumann, Tyska skriv

övningar och brev........ 4 c, 5, I—IV
Hodhe—Bokelund, Övningar till 

läsebok för realskolan I ... 4
Hodhe—Bokelund, Övningar till lä

sebok för realskolan II ... 5

Buergel-Goodicin, Skriftliga upp
gifter för mogenhetsexamen ... IV

Äv 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 
Hodhe, Tysk läsebok för realskolan

4 a, 4 c, 5 a, 5 b. 
Säterstrand, Ein Buch für Tertianer 4 b, 5 c 
Tiselius, Deutsche Umgangssprache 6
^Auerbach, Elementarkurs i tysk

handstil.......................................... 6
Freytag, Die Journalisten ............. L II

Meyer, C. F., Gustav Adolfs Page, 
ed. Grip ............. B III

Rosegger, Der Höllbart ... R II, R & L II 
M. Wolff-Meder, In den Sielen ... L II 
Sudermann, Frau Sorge ............. LIII
Schiller, Wilhelm Teil .................. IV
Strömberg, Tysk prosa ..................R III, IV
Seidel, Leberecht Hühnchen ........ 6,1

Engelska.

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

till engelska ............. 5, 6, R I, R II
Borgström, Översättningsövningar

till engelska...........................  (L &) R II
*Lindberg, Övningsexempel till den

eng. syntaxen .................. 5, R I, B III

Hårlock, Skriftl. uppgifter i mogen
hetsexamen ........................... R IV

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

engelsk ordbok ..................  6,1—IV

2
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Klasser 
och 

ringar
Elfstrand, Elementarbok ............. 4, 5
Jespersen-Rodhe, Engelsk läsebok

för realskolan ............. 5, 6, RI, L I
Burnett, Little Lord Fauntleroy... L II 
Gardiner, Historical Biographies ... L III 
Hughes, Tom Brown’s Schooldays... R & LII 
Tracy, Rainbow Island................. L I
Rhode, Tales and Sketches I........ L III a 
Jacobs, Sailors’ Yarns .................. R II
Larsson, English Fiction ............. R IV

Klasser 
och 

ringar
Behm, Engelsk läsebok............. R III, L IV 
Zachrisson, Selection of Short Tales R IV 
Jespersen-Rodhe, England and Ame

rica Reader ................................ L IV
Wilkie Collins, After Dark ........ R III

Ernst, Select Poems by Byron 
and Tennyson ....................... L IV

Stevensen, Treasure Island............. R II
Lindberg, Eng. läsebok.................. R IV

Franska.

Schulthess, Fransk-svensk ordboklll, IV Hullenberg, Fransk skolgrammatik II — IV 
Klint, Fransk-svensk ordbok........ III, IV

Bödtker-Höst, Lärobok i franska
R II, R III

Jespersen- Stigaard- Rodhe, Fransk
läsebok för nybörjare 5, 6, L II, R & L II 

Malot, Sans famille.............R III, L III a 
Wistén, Fransk läsebok................. RIV
Edström, Fransk lektyr ... R III, L III b 
Souvestre, Au coin du feu, Les

Clairieres (Velh. & Kl.)............. L III a

Wistén, Fransk litteratur II ........ L III a
Sandeau, La Roche aux mouettes L III b 
Schulthess, Contes et Récits........ L IV
Buruy, Biographies célebres (Malm

berg) ....................................... L IV
Souvestre, Au coin du feu (Velh.

&. Klas.) ..................................... L IV
Theuriet, Contes choisis (Gull

berg)............................................... LIV

Historia och statskunskap.

Grimberg, Sveriges, Norges och
Danmarks historia för realskolan, 
förkortad uppl.......... ................... 1—6

Ballin-Boethius, Lärobok i allmänna 
historien för realskolan ........ 3—6

Odhner-Hildebrand, Lärobok i fä
derneslandets historia ........  II—IV

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

Boethius, Kulturhistorisk översikt 
av forntidens och medeltidens
allmänna historia ....................... I

Montelius-Hildebrand, Kulturhisto
risk översikt av forntidens och 
medeltidens svenska historia ... I

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

ringar
Grimberg, Svensk statskunskap för 

realskolan................................. 6

"Grimberg, Läsebok i Sveriges hi
storia för realskolan ............. 1—6

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

* Grimberg, Svenska folkets under
bara öden ................................  2, 3,1, II

1 Klasser
och 

ringar
Rydfors, Historisk läsebok för de 

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

*Estlander, Allmänna historien i 
berättelser................................ 2—5

* Heidenstam, Svenskarne och deras 
hövdingar............................. 1—6

^Ribbing, Odysseus’ hemfärd, urval 
ur Hornerus ............................ 2

Putxger, Historischer Schul-Atlas 3—IV

Geografi.

Carlson, Skolgeografi, första kursen 1 —5
Carlson - Fager lund, S kolgeograf i,

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

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

läsebok..................................... 2—I

* Hedin, Från pol till pol.............  2 — 5

* Sandström, Natur- och arbetsliv
i svenska bygder ....................... 1, II

*Gleerupska biblioteket, Geografien
i skildringar och bilder............. I, II

Larsson, Psykologi

Filosofisk propedevtik. 

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

Matematik.

Möller, Larsson och Lundahl, Läro
bok i räkning för realskolan ... 1 —3

Meyer-Hedströms Exempel till ek- 
vationsläran ........................... 4

Lindman, Samling av exempel och 
problem ..................................5, 6, IV

Hedström och Rendahl, Algebra ... I—IV
Asperén, Lärobok i geometri ... 3—5,1
Josephson, Plan geometri ............. I—IV

» Rymdgeometri ............. III, IV

Collin, Analytisk geometri... R III, RIV
Hedström och Rendahl, Trigono

metri ......................................  II—IV
Lindman, Femsiffriga logaritmer ... III—IV

» Räknetabeller.................. 6
Hedström och Rendahl, Räkne

tabeller ..................................... I, II
Rydberg, Studentuppgifter............. III, IV
Hagström, Studentuppgifter ........ R IV
Tham, Pianimetriska exempel ... I. II



12 ÖREBRO LÄROVERK 1918—1919

Klasser Klasser
och och

ringar ringar

Biologi.
Almquist och Lagerstedt, Lärobok Almquist, Lärobok i botanik för

i naturkunnighet: I läran om väx- gymnasium ..................................  III, IV
terna, utg. av Malme, II läran Forssell-Skårman, Lärobok i bota-
om djuren, utg. av L. G. Andersson 1—5 nik ............................................... I, II

Andersson, Zoologi, sjätte klassens Krok och Almquist, Svensk flora 3—5
kurs............................................... 6 Adlerx, Bakterierna och andra

Almquist, Lärobok i zoologi........ II—IV mikro-organismer  ..................  II—IV

Fysik.
Hellsten, Exp. fysik och astronomi 4—6 Rydberg, Studentuppgifter .... R II, RIV 
Moll, Lärobok i fysik. För latinl. 

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

Kemi.
Abenius, Elementär lärobok i kemi I, III Kempe, Lärobok i oorganisk
Johansson och Magnusson, Läro- kemi............................................... IV

bok i kemi och geologi för real
skolan .......................................... 5, 6

Teckning.
*Segerborg, K. Hugo, Frihandsperspektiv, Henriques, P. H, Lärobok i geometrisk 

skuggning och skissering. ritning.

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

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

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

7. Ombyte av läroböcker.
Under läsåret har såsom lärobok i klasserna 4 och 5 införts: Edler, P., Hjälpreda 

för uppsatsskrivningen i läroverkens mellanklasser. I klass 6 har i stället för Almqvist 
och Lagerstedi Lärobok i naturkunnighet, införts Andersson, L. G., Zoologi, sjätte klas
sens kurs. Från och med höstterminen 1919 införas följande nya läroböcker: i ring 
R II: Moll, T., Lärobok i kemi för realgymnasiet, II: Organisk kemi, i st. f. motsva
rande avdelning i Abenius, Elementär lärobok i kemi; i ring I: Nordin, R., och 
Samuelsson, S., Allmän historia för gymnasiet, I Forntiden, förkortad uppl. (av Ti. Nordin), 
II Medeltiden (av Ä Samuelsson), i st. f. Boethius, S. J, Kulturhistorisk översikt.
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8. Lärokurser.

Klassen 1 a. (Klassföreståndare: Adj. Widbeck.)
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 
bibliska historien. Psalmerna 24: 1, 33, 63: 13—15, 66, 124, 204, 420 och 436. Extral. 
Wangö.

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 samt den enkla satsen, företrädesvis subjekt, predikat, ackusativ- och 
dativobjekt. Satsbildnings- och satslösningsövningar. Övningar i rättskrivning (j-, k-, 
k och s-, v-, tj- och sje-ljuden). Adj. Widbeck.

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. Widbeck.

Historia, 2 t.: Sveriges historia till 1319. Adj. Nilsson.
Geografi, 2 t.: Kort översikt av världsdelarna och världshaven samt Sverige och 

Norge. 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. (Klassföreståndare1: Adj. Säterstrand.)
Kristendom, 3 t.: — 1 a. Lekt. Arnell.
Modersmålet, 5 t: = 1 a. Adj. Säterstrand.
Tyska, 6 t.: = 1 a. Adj. Säterstrand.
Historia, 2 t.: = 1 a. Adj. Strandell.
Geografi, 2 t.: = 1 a. Adj. Larsson.
Matematik, 4 t.: — 1 a. Adj. v. Zweigbergk.
Biologi, 2 t.: — 1 a. Adj. Lagerstedt.

Klassen 1 c. (Klassföreståndare: Adj. Esseen.)
Kristendom, 3 t.: — 1 a. Extral. Wangö.
Modersmålet, 5 t.: — 1 a. Adj. Esseen.
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Tyska, 6 t.: = 1 a. Adj. Esseen.
Historia, 2 t.: = 1 a. Adj. Enblom.
Geografi, 2 t.: = 1 a. V. adj. Booberg.
Matematik, 4 t.: = 1 a. Adj. Lagermark. 
Biologi, 2 t.: = 1 a. V. adj. Booberg.

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. Lekt. Arnell.

Modersmålet, 5 t.: Formläran och allmän satslära, satslösnings- och satsbildnings- 
övningar. Läsning av valda stycken i läseboken samt muntligt återgivande av smärre 
berättelser, sagor efter fritt val och uppläsning av skaldestycken. Rättstavningsläran av
slutad. Rättskrivningsövningar. Adj. Hultgren.

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

Historia, 3 t.: Sveriges historia 1319 —1632, Norges och Danmarks i korthet till 
omkr. år 1632. Berättelser ur Greklands och Roms saga och historia. Adj. Strandell.

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

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

timmar). V. adj. Booberg.

Klassen 2 b. (Klassföreståndare: Adj. Nilsson.)
Kristendom, 3 t.: = 2 a. Extral. Wangö.
Modersmålet, 5 t.: = 2 a. Adj. Nilsson.
Tyska, 6 t.: = 2 a. Adj. Nilsson.
Historia, 3 t.: = 2 a. Adj. Enblom.
Geografi, 2 t: = 2 a. Adj. Broddeson.
Matematik, 5 t.: = 2 a. Adj. Lagermark.
Biologi, 2 t.: = 2 a. Adj. Broddeson,

Klassen 2 c. (Klassföreståndare: Adj. Bondeson.)
Kristendom, 3 t.: — 2 a. Lekt. Arnell.
Modersmålet, 5 t: = 2 a. Adj. Bondeson.
Tyska, 6 t.: = 2 a, Adj. Bondeson.
Historia, 3 t.: = 2 a. Lekt. Sandtcall.
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Geografi, 2 t.: = 2 a. Adi. Kihlstedt.
Matematik, 5 t.: = 2 a. Extral. Brunnström.
Biologi, 2 t.: = 2 a. Adj. Lagerstedt.

Klassen 3 a. (Klassföreståndare: Adj. Brodén.)

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: Apostlagärningarna. Adj. Liedgren.

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

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

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

Geografi, 2 t.: Frankrike, Sydeuropa och England jämte en sammanfattande över
sikt av Europa. V. adj. Booberg.

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. Extral. Brännström.

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. 
V. adj. Booberg.

Klassen 3 b. (Klassföreståndare: Adj. Lycke.)

Kristendom, 3 t.: = 3 a. Adj. Hultgren.
Modersmålet, G t.: = 3 a. Extral. Wangö.
Tyska, 6 t.: = 3 a. Adj. T/ycke.
Historia, 3 t.: = 3 a. Adj. Nilsson.
Geografi, 2 t.: = 3 a. Adj. Kihlstedt.
Matematik, 5 t.: = 3 a. Adj. Olsson.
Biologi, 2 t.: = 3 a. V. lekt. Blomqvist.
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Klassen 3 c. (Klassföreståndare: Extral. Wangö.)

Kristendom, 3 t.: = 3 a. Adj. Hultgren.
Modersmålet, 6 t.: = 3 a. Extral. Wangö.
Tyska, 6 t.: = 3 a. Adj. Widbeek.
Historia, 3 t: = 3a. Lekt. Sandwall.
Geografi, 2 t.: = 3 a. Adj. Lagerstedt.
Matematik, 5 t.: = 3 a. Extral. Brunnström.
Biologi, 2 t.: = 3 a. V. adj. Booberg.

Klassen 4 a. (Klassföreståndare: Lekt. Jungmark.)

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, 210: 1—4, 
9 —11, 421. Extral. Wangö.

Modersmålet, 4 t.: Älgskyttarna av Runeberg med nödiga upplysningar ur vers
läran. Cederschiölds läsebok, del. I. Uppläsning ur minnet av valda skaldestycken och 
fritt återgivande av lästa berättelser. Sats- och interpnnktionslära. Genomgång av utländska 
ord. Rättskrivningsövningar och 11 uppsatser, därav 4 på lärorummet. Adj. Lagerstedt.

Ämnen för uppsatser:
H. T. '1. Bara en ko (Repr.). Vad jag gjort i sommar. 2. Drabanten (Repr.). 

3. Ihärdighet (Repr.). '4. Mors mässingskruka (Repr.). Min längsta resa. Huru vi fira julen 
hemma. 5. Tiggaren Arons enda resa till staden (ur ”Algskyttarna”).

V. T. *G. En julgransplundring. Huru jag firat julaftonen 1918. Mina julferier. 
Mina julklappar. 7. Katten. 8. Något om Nerike. 9. Det löskokta ägget (övers, från tyska). 
10 . . . 11 . . .

Tyska, 4 t.: Rodhe, Läsebok för realskolan: st. 1 — 65. Formläran repeterad, det 
viktigaste av syntaxen. Tillämpningsövningar. Talövningar. 11 skripta, alla på läro
rummet. Lekt. Jungmark.

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

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

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

obekant, aritmetiska uppgifter huvudsakligen såsom tillämpning av ekvationsmetoden (Meyer 
—Hedströms Exempel till Ekvationsläran, Första avdelningen), enkla algebraiska reduktioner. 
Geometri: Asperéns lärobok till sats XXIX jämte övningssatser. Lekt. O. Olsson.

1 På lärorummet.
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Biologi, 1 t.: Undersökning och bestämning av levande växter. De ryggradslösa 
djuren. Exkursioner (6 lektionstimmar) och insamling av 50 växter. V. lekt. Blomqvist.

Fysik, 2 t.: det viktigaste av Statiken och värmeläran med experiment. Frivilliga 
laborationer, 1 t. Extral. Brunnström.

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 termometer.
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 O till 100° med avseende på sam
mandragning och utvidgning.

Klassen 4 b. (Klassföreståndare: Adj. StrandelL)

Kristendom, 2 t: = 4 a. Extral. Wangö.
Modersmålet, 4 t.: — 4 a. Adj. Strandell.

Ämnen för uppsatser:

H. T. '1. Bara en ko (Repr.). 2. En botanisk utflykt. 3. Ett biografbesök (17). 
Vad jag såg av Barnens dag 1918 (8). '4. Sankt Gotthards saga (Repr.). 5. En dag under 
terminen.

V. T. '6. En afton på skridskobanan (14). Berätta en historia, som du nyligen 
läst (11). 7. Idrottslovet (8). En utfärd på skidor (17). 8. Hästen i människans tjänst. 
9. En timmerstock berättar sina öden. ’10. Trosskusken (Repr.). Bröderna (Repr.). 11 . . . .

Tyska, 4 t.: Ein Buch für Tertianer; eljest = 4 a. Adj. Säterstrand.
Engelska, 5 t.: — 4 a. Timi. Zetterqvist.
Historia, 3 t.: = 4 a. Lekt. Jungmark.
Geografi, 2 t : = 4 a. V. adj. Booberg.
Matematik, 5 t.: = 4 a. Adj. Lagermark.
Biologi, 1 t.: = 4 a. V. adj. Booberg.
Fysik, 2 t.: — 4 a. Adj. Lagermark.

1 På lärorummet.
3
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Klassen 4 c. (Klassföreståndare: Adj. Blix.)

Kristendom, 2 t.: = 4 a. Lekt. Arnell.
Modersmålet, 4 t.: Adj. Strandell.= 4 a.

Ämnen för uppsatser.

H. T. '1. Bara en ko (Repr.). 2. En dag under de gångna sommarferierna. 3. Ett
biografbesök (14). Ett åskväder (12). 14. Sankt Gotthards saga. 5. En dag under terminen. 

V. T. = 4 b.

Tyska, 4 t.: — 4 a. Adj. Esseen.
Engelska, 5 t.: Elfstrand, Engelsk elementarbok, avslutad. Eljest = 4 a. Adj. Esseen.
Historia, 3 t.: = 4 a. Adj. Strandell.
Geografi, 2 t.: = 4 a. V. adj. Booberg.
Matematik, 5 t.: = 4 a. Adj. Blix.
Biologi, 1 t.: = 4 a. V. adj. Booberg.
Fysik, 2 t.: — 4 a. Adj. Almberger.

Klassen 5 a. (Klassföreståndare: Adj. <8. Olsson.)

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. Liedgren.

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

Ämnen för uppsatser:
II. T. H. Vårt sommarnöje.. Höstterminens början. En stormdag. 2. Vår senaste 

botaniska exkursion. Mitt besök i en fabrik, gruva el. dyl. En färd genom Sahara. 
3. Peter den stores ungdom. Mina kaniner, min häst el. dyl. Min pappersdrake. ’4. Vad 
vet du om negrerna? Napoleons tåg till Ryssland. En soldat berättar sina minnen. 
När elektriska ljuset strejkar. När bina svärma. 5. Ett angenämt reseminne. När jag 
fyller år. Brev till en god vän.

V. T. ’6. Julirevolutionen och dess följder. Vad vet du om Egypten? Mina 
framtidsplaner. En skyltsöndag. 7. Egna iakttagelser ur fåglarnas liv. Böckerna på 
min bokhylla. Min sportutrustning. 8. Fördelarna av att vara scout. Hur jag förfärdigade 
min kanot, min kälke el. dyl. En lektion i skidåkning och skidornas vård. '9. Fritiofs 
hemkomst till Angantyr (Fritiofs saga). 10. Översättning från tyskan. ’11. Någon av Jesu 
större liknelser. Samfärdselns utveckling under 1800-talet. Vad vet du om Närke? Min 
bästa växtlokal. Om ackumulatorer.

1 På lärorummet.
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Tyska, 4 t.: Grammatiken fullständigt repeterad. Rodhes lärobok fortsatt och av
slutad. Muntliga och skriftliga tillämpningsövningar. Talövningar. 11 skripta (därav 
2 reproduktioner), av dera 5 på lärorummet. Adj. Nilsson.

Engelska, 5 t: Formläran repeterad. Syntaxens viktigaste delar. Jespersen-Rodhe, 
Engelsk läsebok, ungefär 65 sidor. Skriftliga övningar på lärorummet efter Zetterström, 
Översättningsövningar. Talövningar. Lekt. Slettengren.

Franska (frivillig), 2 t.: Fransk läsebok för nybörjare av Jespersen-Stigaard-Rodhe, 
st. 1—35. Gramm.: regelb. verb, subst., adj., räkneord. Adj. Kropp.

Historia: 3 t.: Allmän: nyare tiden från 1648 till närvarande tid. Svensk: från 
1809 till närvarande tid. Repetition av forntidens och medeltidens svenska historia. 
Lekt. Sand/wall.

Geografi, 2 t.: Amerikas och Afrikas geografi jämte repetition av Sverige. 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 
»gyllene snittet» kommer till användning. Adj. S. 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 
djurriket. Adj. Broddeson.

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

I de frivilliga laborationerna i fysik hava följande övningar förekommit:
Magnetisering, olika magneters inverkan på varandra.
Bestämning av deklination och inklination.
Magnetiska kraftlinjer.
Hopsättning av ett Voltas element och bestämning av strömriktning med magnetnål.
Ledare och icke ledare, bestämda dels medelst inkoppling i strömbanor, dels medelst elektroskop.
Förfärdigande av en solonoid och bestämning av dess N.- och S.-ända.
Förfärdigande av en elektromagnet, bestämning av dess lyftkraft.
Telegrafering.
Hopsättning av ett Daniells element och jämförelse med Voltas med hänsyn till strömmens 

magnetiska verkningar och konstanthet, varvid i banan var inkopplad en galvanometer, 
förfärdigad av lärjungar.

Galvanisk utfällning av koppar, jämte vägning.
Polarisationsströmmen genom att ladda blyplattor, nedsatta i svavelsyra (galvanometern användes). 
Strömmens värmeverkningar (olika tjocka trådar nedsänkta i sprit).
Magnetisk och elektrisk induktion.

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 biologisk). Adj. Brod
deson.
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Klassen 5 b.

Kristendom, 2 t.: = 5 a.
Modersmålet, 3 t.: = 5 a.

(Klassföreståndare: Ädj. Larsson.)

Adj. Liedgren. 
Adj. Larsson.

Ämnen för uppsatser:
H. T. '1. Berätta något om Erik Dahlberg. Sommarminnen. Höstterminens början. 

2. Vår sista botaniska exkursion. En resa över Pampas. 3. Peter den stores ungdom. 
'4. Vad vet du om Johannes Döparen? Olika folk i Förenta staterna. Koralldjuren. En saga. 
5. En arbetsdag under terminen.

K T. >6. Napoleons I:s väg till makten i Frankrike. Vad vet du om Egypten'? 
Ett julkalas. '7. Vår utflykt i och för instruktion i skidåkning. Iakttagelser och upple
velser under Hindersmässomarknaden. En afton på skridskobanan. 8. En kamrat. ‘9. Arm
ringen (efter Fritjofs saga). '10 . . . 11 . . .

Tyska, 4 t.: = 5 a. Adj. Bondeson.
Engelska, 5 t.: = 5 a. Adj. Lycke.
Franska (frivillig), 2 t.: = 5 a. Adj. Kropp.
Historia, 3 t: = 5 a. Adj. Larsson.
Geografi, 2 t.: = 5 a. V. lekt. Blomqvist.
Matematik, 4 t.: = 5 a. Adj. Blix.
Biologi, 2 t.: = 5 a. V. lekt. Blomqvist.
Fysik, 1 t.: = 5 a. Adj. Lagermark.
Kemi, 2 t.: = 5 a. Adj. Broddeson.

Klassen 5 c. (Klassföreståndare: Lekt. O. Olsson.)

Kristendom, 2 t.: = 5 a. Adj. Hultgren.
Modersmålet, 3 t.: = 5 a. Adj. Kihlstedt.

Ämnen för uppsatser: = 5 a.

Tyska, 4 t.: Ein Buch für Tertianer; eljest = 5 a. Adj. Säterstrand.
Engelska, 5 t.: =5 a. Adj. Kropp.
Franska (frivillig), 2 t.: = 5 a. Adj. Kropp.
Historia, 3 t.: = 5 a. Adj. Kihlstedt.
Geograf, 2 t.: = 5 a. V. lekt. Blomqvist.
Matematik, 4 t.: "= 5 a. Lekt. O. Olsson.
Biologi, 2 t: = 5 a V. lekt. Blomqvist.
Fysik, 1 t.: = 5 a. Adj. Blix.
Kemi, 2 t.: = 5 a. Adj. v. Zweigbergk.

1 På lärorummet.
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Klassen 6. (Klassföreståndare: Adj. Almberger.)

Kristendom, 3 t.: Kyrkohistoria: den antagna läroboken läst och repeterad,. Bibel
läsning: delar av l:sta Korinterbrevet. Psalmer: 3: 1, 7, 28, 378, 383: 4—6, 500: 5,7. 
Adj. Hultgren.

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

Ämnen för uppsatser:
H. T. '1. De geografiska upptäckterna vid Nyare tidens "början. Huru höbärgningen 

tillgår i min hemtrakt. En provianteringstur utåt landsbygden. 2. Mina erfarenheter av 
kristidens svårigheter. ”Sibirien”. 3. Mina förnämsta intressen utanför skolan. Örebro 
omgivningar. *4. Johannes Döparen. En märklig dag i Sveriges historia. Vad jag sett 
av våra skogars djurliv. Potatisen, dess odling och användning. Vilka krafter förändra 
jordytan? Sven Duva. Världens undergång. 5. Redogörelse för innehållet i någon dikt.

K T. *6. När kristendomen kom till Sverige. Trettioåriga kriget. Englands kolo
nialvälde. Om skyddande likhet bland djuren. Barometern och dess användning. Jul
seder i min hemtrakt. Vad tror du om den blivande freden? 7. Mina framtidsplaner.

'8. Vad vet du om Israels profeter? Snoilskys dikt “Herr Jans likfärd“. Sverige och 
Polen i Nyare tidens historia. England i Afrika. Huru veta vi, att jorden är klotformig? 
Om flyttfåglarna. Tror du, att ententens seger kommer att befrämja freden och civili
sationen? '9. Vad vet du om kalvinismen? Huru Italien blev ett rike, De viktigaste
förändringarna i Sveriges statsskick 1680 —1809. Norrlands älvar och deras betydelse. 
Om de svenska rovdjuren, deras utbredning och levnadssätt. Våra vanligaste ogräs. Om 
åskan. Om tänderna och deras vård. 10. Om nyttan av språkstudier. En laboration i bio
logi. Tankar vid det sista skolårets slut.

Tyska, 3 t.: Seidel, Leberecht Hühnchen. Tiselius, Deutsche Umgangssprache, det 
mesta. Grammatik i anslutning till de skriftliga övningarna. Övning i läsning av tysk 
stil. Talövningar. 10 skripta, därav 5 på lärorummet. Adj. Midbeck.

Engelska, 4 t.: Syntaxen avslutad och formläran repeterad medelst tillämpnings
övningar. Jespersen-Rodhe, Engelsk läsebok för realskolan, avslutad. Omkring 50 sam
manhängande stycken ur Zetterström, Eng. översättningsövningar. Talövningar och re- 
produktionsövningar. 15 skripta, därav 6 på lärorummet. Adj. Lycke.

Franska (frivillig), 2 t.: Jespersen-Stigaard-Rodhe: Lärobok i franska, omkr. 70 
sid. Formläran genomgången och repeterad. Syntax i anslutning till texten: tillämp
ningsövningar. Adj. Brodén.

Historia, 4 t.: Sveriges, Norges och Danmarks historia från 1809 samt svensk 
statskunskap jämte repetition från Gustav Vasa. Repetition av allmänna historien, nyare 
tiden. Adj. Kihlstedt.

På lärorummet.
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Geografi, 2 t.: Sveriges och de viktigaste kulturländernas geografi. 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 och bland
ningar. Något om kvadratrötter och irrationella tal. Lättare ekvationssystem med 2 
och 3 obekanta jämte problem (Lindman, omarbetade upplagan III). Geometri: repeti
tion av föregående kursen; det viktigaste om likformig avbildning jämte problem i enlig
het med Asperéns lärobok i geometri, planimetriska räkneuppgifter, uppsättning av enk
lare diagram. Bokföring omkring 20 t. Ett bokslut enligt lektor Hagströms lärokurs. 
Adj. Almberger.

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

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 Antirrhinum, Tradescantia, Trophæolum och Ficus, potatisar, stammar av Ranunculus repens, Lilium, Zea 
mays, Tilia m. fl. Under de zoologiska dissektionerna ha genomgåtts de viktigare organen av kräfta, 
hönsfågel och abborre. Vid alla laborationerna ha noggranna ritningar utförts. Dessa ha sedan delvis 
färglagts och införts uti en större ritbok.

Fysik, 2 t.: Kurserna i mekanik och värmelära något utvidgade; grunderna i aku
stik och optik. Kortfattad kurs i astronomi. Frivilliga laborationer, 1 t. Adj. v. 
Zu-eigbergk.

Vid de frivilliga laborationerna i fysik ha följande övningar förekommit:

Fotometri (Bunsens fotometer);
Plana speglar: ljusets väg vid reflexion;

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

Konkava speglar: brännpunkt och medelpunkt;
föremål och bild.

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

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

Kraftparallellogrammen.
Bestämning av värmets mekaniska ekvivalent.

Kemi, 1 t.: Viktigare delar av tillämpad kemi, några av den organiska kemiens 
viktigaste grupper; torrdestillation och förbränning. Extral. Brunnström.

Ring R I. (Klassföreståndare: Lekt. Slettengren.)

Kristendom, 2 t.; Kyrkohistoria: gamla tiden och medeltiden efter Johanssons lärobok. 
Bibelläsning: valda delar av l:sta Korinterbrevet och av Uppenbarelseboken. Adj. Liedgren.
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Modersmålet, 3 t.: Litteraturhistoria: till reformationstiden jämte läsning av dit- 
hörande litteratur. Runeberg, Kung Fjalar, Nadeschda, Kungarne på Salamis, Hanna, 
valda stycken av Rydberg, Mjöberg, Svenskt lynne. Dispositionsövningar. Föredrag och 
uppläsning av dikter. 11 uppsatser, därav 5 på lärorummet. Adj. Enblom.

Ämnen för uppsatser:

H. T. '1. Apostlagärningarna (2). Arbetet på åkern under hösten (2). En segeltur 
(8). Beskriv någon hjältebragd under det nu pågående kriget (4). Hur användes hunden i 
människans tjänst? (17). Varför jag valt reallinjen. 2. En fisketur (22). Vårt sommarställe 1. 
Mitt hem på landet (6). En simuppvisning (3). 3. Redogör för innehållet i Trymskvida (14). 
Potatisen, dess odling och användning (17). Vår svenska flagga (1). *4. De religiösa förhål
landena i det romerska riket vid kristendomens framträdande (3). Alexander den store och 
hellenismen (8). Om den isländska sagan. Gumilaug Ormstungas saga (huvudinnehållet) (2). 
Om flodernas bildning och utveckling (8). En häst berättar sina levnadsöden (13). 5. Den 
illa gör, han illa far (11). En soluppgång (17). Nyttan och nöjet av en fotvandring (4).

V. T. '6. Askesen i den fornkristna kyrkan (2). Rom under Augustus’ tid 1. Rom 
under Neros tid (4). Den heliga Birgitta (6). Om öar (7). Fågellivet om vintern i en upp
given trakt (6). Gamla seder och bruk vid julens firande (7). 7. Redogör för innehållet i 
någon bok, som du läst i jul (15). Varför kallas julen för hemmets högtid? (11). Om 
du tillhör en förening, redogör för dess syfte (5). 8. Olika slag av vinteridrott (7).
Idrottslovet den 28 januari 1919 (6) 1. Skidlöpningarna den G februari 1919 (10). Skogen 
om vintern (9). '9. Kristendomens införande i de skandinaviska länderna (9). Redogör för
innehållet i Runebergs drama Kungarne på Salamis (2). Om våra runstenar (1). Om kors
tågen och deras betydelse (12). Beskriv något eller några svenska växtsamhällen (6). 10. 
Kung Fjalar och hans son (7). Den isländska sagodiktningen (15). Beskriv en tavla (9). 
’11 . . .

Tyska, 2 t.: Seidel, Leberecht Hühnchen (fullständigt). Freytag, Die Journalisten, 
20 sidor. Grammatik: Repetition från verbet, slut på läroboken. Il skripta, därav 5 
på lärorummet. Adj. Brodén.

Engelska, 3 t.: Fortsättning av Jespersen-Rodhe, Engelsk läsebok (c:a 50 sidor). 
Av syntaxen verb, ordföljd, pronomen. Tillämpningsövningar efter Lindberg, Övnings
exempel. Talövningar. 11 skripta, därav 4 på lärorummet. Lekt. Slettengren.

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

Geografi, 2 t.: Översikt av allmänna geografien samt Frankrike, Österrike-Ungern, 
Italien, Ryssland, Kina och Japan med kolonier. V. lekt. Blomqvist.

Matematik, 7 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 5 på lärorummet. Lekt. O. Olsson.

Biologi, 1 t.: Kortfattad framställning av de viktigare familjerna med tillhörande 
odlingsväxter. Växtsamhällen. Exkursioner (6 lektionstimmar). V. lekt. Blomqvist.

1 På lärorummet.
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Fysik, 3 t.: Mekaniken. Det allmännaste om solsystemet och himlakropparna i 
övrigt under användning av himmelsgloben samt observationer på himlavalvet. De sta
tiska problemen i läroboken. Adj. v. Zweigbergk.

Kemi, 2 t.: Ett antal experiment till belysning och inlärande av de allmänna 
kemiska begreppen. Metalloiderna till kol med tillhörande experiment. Adj. v. Zweiy- 
bergk.

Ring L I. (Klassföreståndare: Adj. Lagerstedt.)
Kristendom, 2 t: = B I. Adj. Hultgren.
Modersmålet, 3 t.: = B I. Adj. Lagerstedt.
Ämnen för uppsatser:

H. T. D. Beskriv den ort, där du vistats i sommar. Apostlagärningarna. Fördelarna 
av att bo på landet just nu. Om du finge göra en resa, vart fore du? 2. Nyttan av ut
ländska resor. 3. Svårare farsoter i Sverige. '4. Den urkristna kyrkans litteratur. Det gamla 
Sparta. Havets växt- och djurvärld. Hur tänker du dig Europas karta efter freden? 5. Över
sättning från tyska.

V. T. ’6. Huru jag tillbragt mina julferier. En julgran berättar sina levnadsöden. 
Den grekiska frihetens undergång. Mongolfolken och deras bildningsgrader. 7. Gör reda för 
innehållet i en bok, som du läst under ferierna. 8. Vårt lands kommunikationer förr och nu. 
’9 Nordens kristnande. Birgitta. Karl den store. Englands industri. 10. Minnen från mina 
första skolår. 11...

I^atin, 6 t.: Liljeblad, Latinsk läsebok, c:a 30 sid.; Cornelius Nepos (Boethius’ ed.), 
Conon, Irhicrates, Chabrias. Formläran; behövliga delar av syntaxen i anslutning till texten. 
Lekt. Lindström.

Tyska, 2 t.: Seidel, Leberecht Hühnchen. Grammatik: verbets syntax samt ord
följden. 11 skripta, därav 7 på lärorummet. Adj. Widbeek.

Engelska, 2 t.: Avslutning av Jespersen-Rodhe, Engelsk läsebok; Rainbow Island. 
Talövningar. Grammatik: rep. av formläran. Adj. Esseen.

Historia, 3 t.: = B I. Adj. Larsson.
Geografi, 2 t : = B L Adj. Lagerstedt.
Matematik, 5 t.: R I. Adj. <S'. Olsson.
Biologi, 1 t: = B I. V. lekt. Blomqvist.
Fysik, 2 t.: Det viktigaste av statiken jämte några satser ur dynamiken. Astro

nomi. Extral. Brunnström.

Ring R II. (Klassföreståndare: Adj. Lagermark.)
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. Adj. Liedgren.

På lärorummet.
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Modersmålet, 2 t.: Litteraturhistoria: reformations-, stormakts- och' frihetstiden till 
Bellman jämte läsning av dithörande litteratur. Läsning av B. Björnsons Fortællinger, 
Arne. Föredrag och deklamation. Dispositionsövningar, Språkhistoriska upplysningar i 
samband med textläsningen. 11 uppsatser, därav 5 på lärorummet. Lekt. Carlsson.

Ämnen för uppsatser:
H. T. ’1. Renässansen. Växtlivet i en mosse. Om planeterna. Praktisk verksamhet 

under sommaren. Biografens skada och nytta. 2. Medeltidens städer. Ett besök på en indu
striell anläggning. 3. Skogarnas betydelse för ett land. Orsakerna till och följderna av striden 
mellan Frans I och Karl V. '4. Luther på riksdagen i Worms. Olaus Petris livsverk. Drott
ning Elisabet och Maria Stuart. Köldprocesser. Varför fira vi minnet av Gustav II Adolf? 
5. Dramat i Sverige under reformationstiden. Skolungdomen och föreningslivet.

V. T. '6. Stiernhielms dikt Herkules. Johan Kalvin och reformationen i franska Schweiz. 
Bakteriernas betydelse vid ämnesomsättningen. Jäsningsprosesser. Värmestrålning. Vad tror du 
om och hoppas av den blivande världsfreden? 7. Oliver Cromwell. 8. Richelieu såsom Frank
rikes styresman. Norrland framtidslandet. '9. Gustav Vasa och reformationen. Språkvetenskap 
och fornforskning i Sverige under storhetstidevarvet. Värmets natur. Människans tänder och 
deras vård. Skildring av något svenskt landskap. 10. Olika riktningar inom vitterheten i 
Sverige under storhetstidevarvet. Gamla sedvänjor i min hembygd.

Tyska, 2 t.: Rosegger, Der Höllbart. Grammatik: kasusläran. Muntlig översättning 
till tyska ur Hjort och Heumann, Tyska skrivövningar och brev. 11 skripta, därav 5 
i skolan. Adj. Nilsson.

Engelska, 3 t.: Grammatik: Syntaxen med tillämpningsövningar: Sailors’ Yarns av
slutad. Stevensen, Treasure Island. Kursivläsning och talövningar. 11 skripta, därav, 
4 på lärorummet. Adj. Esseen.

Franska, 4 t.: Formläran. Jespersen-Stigaard-Rodhe, Läsebok, omkring 90 sidor. 
Glosläsning. Övningar på svarta tavlan. Adj. Lycke.

Historia, 3 t.: Allmänna historien: nyare tiden till 1715. Sveriges historia: nyare 
tiden till 1718. Adj. Larsson.

Geografi, 1 t.: Sverige, Italien, Österrike-Ungern, Ryssland, Kina, Japan och 
Förenta Staterna med dessa länders kolonier, Adj. Kihlstedt.

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. La
germark.

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. Broddeson.

Fysik, 2 t.: Läran om värmet, magnetismen och statiska elektriciteten jämte pro
blem. Adj.A. Olsson.

1 På lärorummet.
4
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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. Adj. & Olsson.

Ring R & L II. (Klassföreståndare: Lekt. Carlsson.)

Kristendom, 2 t: = B II. Lekt. Arnell.
Modersmålet, 2 t.: — R II. Adj. Widbeck.

Ämnen för uppsatser:

H. T. '1. Våra vanligaste prydnadsväxter (0). Ett arbete, som jag utfört (9). Biografens 
nytta och skada (13). 2. Munkväsendet under medeltiden (9). Redogör för innehållet i ett arbete 
(9). 3. Nederländska frihetskriget (15). Renässansen (6). '4. Reformationen i Frankrike (0). 
Vår historieskrivning under reformationstidevarvet (8). Richelieu (4). Italiens fysiska geo
grafi (1). Några försök med flytande luft (2). Om kolväten (0). Beskriv ett stormaktsfolk i 
i vår tid (0). Världskriget just nu (2). En båtfärd (4). 5. Oliver Cromwell (7). Georg 
Stiernhielm (10). Varför blev Tyskland besegrat? (2).

V. T. '6. Kalvin och reformationen i franska Schweiz (1). Wilhelm III av Oranien (12). 
Hur mötas värmemängder? (2). Det nya året (0). Tankar vid årsskiftet (4). 7. Rudbecks Atlantika 
(13). Den turkiska faran i Europa i början av nya tiden (6). 8. Jesuitordens organisation 
och dess arbete för den katolska kyrkan (16). Nykterhetsfrågan under och efter kriget (2). 
Kamratlivet vid Karolinska skolan (1). '9. Olaus Petris arbete för den lutherska kyrkoreforma
tionen i Sverige (0). Dalin som prosaförfattare (2). Sverige och Lybeck under reformations
tidevarvet (1). Johan IILs kyrkliga politik (5). Något om jäsningsprocesser och deras bety
delse (0). Om människans föda och matsmältning (5). Våren (6). 10. Hertig Karl och 
Sigismund (14). Havet, vår vän och fiende (5). *11 . . .

Latin, 6 t.: Cornelius Nepos (Boethius’ ed.), Themistocles. Cæsar, De bello 
gallico, liber I. Ovidius (Risbergs urval), Pyramus et Thisbe, Dædalus et Icarus, 
Orpheus et Eurydice, Midas et Bacchus, Philemon et Baucis, Quattuor ætates. Form
läran repeterad; syntax: kasusläran fullständigt; det väsentligaste av tempus- och modus- 
läran samt tempusföljd och indirekt anföring. Realia i samband med textläsningen. 
Rekt. Lind. — 9 skripta, därav 4 på lärorummet. Lekt. Lindström.

Tyska, 2 t.: = R II. Adj. Nilsson.
Engelska, 2 t.: Syntaxen till verbet. Större delen av Tom Brown’s Schooldays, 

delvis kursivt. Reallinjen dessutom 1 t.: Zetterström, Översättningsövningar, avslutad, 
samt Borgströms översättningsövningar, 20 st. 11 skripta, därav 4 på lärorummet. Adj. 
Bondeson.

Franska, 4 t.: Jespersen-Stigaard-Rodhe, Lärobok i franska, omkr. 100 sidor, delvis 
kursivt. Glosläsning. Det viktigaste av formläran. Tavleskrivning och lappskrivningar. 
Adj. Brodén.

På lärorummet.
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Historia, 3 t.: Allmän historia 1500—1715; svensk historia 1521—1718. Lekt. 
Carlsson.

Geografi, 1 t.: — K II. Lekt. Carlsson.
Matematik. Reallinjen 6 t.: = R II. Lekt. Koraen. — Latinlinjen 4 t.: Geo

metri: Josephson, kap. IV, V, VII (och VIII delvis). Algebra: Hedström-Rendahl, kap. 
9 och 10. 11 skripta, därav 5 på lärorummet. Adj. v. Zweigbergk.

Biologi, 2 t. + 1 t. friv. lab.: = R II. V. lekt. Blomqvist.
Fysik. Reallinjen 2 t.: = R II. Latinlinjen 1 t.: Läran om värmet. Lekt. Koraen.
Kemi 2 t.: = R II. Adj. v. Zweigbergk.

Ring L II. (Klassföreståndare: Adj. Enblom.)

Kristendom, 2 t.: = R IL Lekt. Arnell.
Modersmålet, 2 t.: = R II. Lekt. Lindström.

Amnen för uppsatser:
H. T. '1. En Orebrofamiljs bekymmer för provianteringen hösten 1918 (4). Mina grannar 

på landet (2). Hösttecken (6). 2. Moderna sanifärdsmedel (5). Beskriv en industriell an
läggning, som du sett (3). Skördearbete (2). Sveriges jaktbara djur (4). 3. Om världs
krigets tänkbara följder för Sverige (5). Om förutsättningarna för tillkomsten av en god kria 
(5). Vilka krav böra ställas på ett sunt idrottsliv? (3). l4. Riksdagen i Augsburg 1530 
(1). Den svenska reformationstidens dramatik (1). Henrik IV av Frankrike (7). Förenta 
staternas viktigaste näringar (4). Olika slag av växtceller. Bolsjevismen. Skolungdomens olika 
sätt att arbeta och roa sig. 5. Varpå berodde den katolska reaktionens framgångar? (13).

V. T. ’6. Kalvin och reformationen i franska Schweiz (1). Lucidors liv och diktning. 
Ludvig XIV:s utrikespolitik (1). Tysklands industri före världskriget (9). Bakteriernas bety
delse för ämnesomsättningen i naturen. Vilka farhågor och förhoppningar inger nuvarande 
världsläge? 7. Oliver Cromwell (karaktärsteckning) (13). 8. Skolungdomens sportdag
(för N. A:s sportavdelning) (13). ’9. Olaus Petri och hansarbete för reformationen i Sverige. 
Jesper Svedberg (2). Barockstilen i stormaktstidens litteratur. Sverige och Lybeck under 
reformationstidevarvet. Johan III:s kyrkopolitik. Tänderna och deras vård (1). Skogsbruket 
i Sverige (1). Bergsbruket i Sverige (6). Våren (2). 10. Havet, vår vän och fiende (13).

Latin, 6 t.: = (R &) L II. Adj. Enblom.
Tyska, 2 t.: Ht. Freytag, Die Journalisten; Vt. Wolff-Meder, In den Sielen. I 

övrigt = R II. Lekt. Jungmark.
Engelska, 2 t.: Little Lord Fauntleroy avslutad. Zachrisson, Selection (c:a 25 8.)

Talövningar. Syntaxen repeterad. Adj. Bondeson.
Franska, 4 t.: — R II. Adj. Kropp.

1 På lärorummet.
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Historia, 3 t.: = R & L II. Lekt. Carlsson.
Geografi, It.: — R II. Adj. Lagerstedt.
Matematik, 4 t: = (K &) L II. Adj. Blir.
Biologi, 2 t. + 1 t. friv. lab.: = R II. V. adj. Booberg.
Fysik, 1 t: = (K &) L II. Lekt. Koraen.

Ring R III. (Klassföreståndare: Adj. Liedgren.)

Kristendom, 2 t.: Bibelläsning ur profeterna och evangelierna jämte genomgång av 
Herners »Vår Bibel». Kyrkohistoria: tiden efter reformationen intill våra dagar enligt 
Johanssons lärobok. Den kristna tros- och sedeläran enligt Kailas lärobok Kristlig re- 
ligionslära, avslutad. Adj. Liedgren.

Modersmålet, 3 t.: Svensk litteraturhistoria: från och med Dalin till och med At- 
terbom jämte läsning av dithörande litteratur efter Steffen; Holberg, Jeppe paa Bjerget; 
H. C. Andersen, Udvalgte Eventyr (utg. av J. Oterdahl. Dispositionsövningar och före
drag. 9 uppsatser, därav 5 på lärorummet. Adj. Liedgren.

Ämnen för uppsatser:
H. T. Nantesiska ediktet (8). Kristidens inverkan på folkkaraktären (2). Vår sjöfart 

under kriget (3). Officersbristens orsaker (2). Lantbor och stadsbor under dyrtiden. En jäm
förelse (6). Vikten av ungdomens fysiska fostran (7). 2. Orsakerna till Frankrikes stora infly
tande i Europa under Ludvig XIV:s tid. '3. Upplysningsfilosofien och kyrkan (5). Fredmans 
epistlar (3). Gustav III och vitterheten (6). Preussens uppstigande till stormakt (5). Elek
triska urladdningsfenomen (2). Orsakerna till centralmakternas nederlag (7). 4. Någon nyare 
religiös eller social rörelse.

V. T. ’5. Svenska kyrkan under 1700-talet (0). Kellgrens diktning (20). Kabinetts
politiken (0). Vad jag väntar och hoppas av det förestående fredsslutet (5). Växterna och 
ljuset (1). Om idéassociationen (2). 6. Karl X Gustavs utrikespolitik (16). Följderna av 
Karl XI:s reduktion (13). Selma Lagerlöfs sista arbete och dess tendens (1). '7. Sakramenten 
i den lutherska kyrkan (0). Vad ville Tomas Thorild ? (1). Benkt Lidner (8)- Napoleon I:s 
väg till makten i Frankrike (2). Induktionsströmmarnas användning (2). Fantasien (3). 
Växternas pollination (12). Svensken på resor (0). '8. Svenska psalmboken av 1819 (12). 
De viktigaste diktarterna under sengustavianska tiden (Med exempel) (1). Karakteristik av 
Karl XI (0). Östersjön (1). Jämförande framställning av matsmältningsorganen hos de rygg- 
radslösa djuran (2). Järnets metallurgi (3). Musikinstrumentens teori (2). 9 . . .

Tyska, 2 t.: Grip, Gustav Adolfs Page (fortsatt och avslutad). Tysk prosa (25 s.) 
Grammatik : valda delar av syntaxen. 9 skripta, därav 5 på lärorummet. Adj. Bondeson.

1 På lärorummet.
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Engelska, 2 t.: Grammatik: repetition av syntaxen till verbet. Collins, After Dark 
och Behm, Eng. läsebok, ung. 40 sidor. Vokabelläsning. 9 skripta, därav 5 på läro
rummet. Adj. Kropp.

Franska, 4 t.: Formläran repeterad med tillämpningsövningar. Bödtker-Höst av
slutad. Malot, Sans famille (füllst.). Edström, Fransk lektyr II (c;a 60 sid.). Lekt. Slettengren.

Historia, 3 t.: Allmän historia: 1700—1848; Sveriges historia: 1697—1844. Adj. 
Larsson.

Filosofisk propedevtik, 1 t.: Psykologi: kunskapslivet. Logik: begrepp, omdöme 
och slutledning. Lekt. Sandwall.

Matematik, 6 t.: Algebra: Hedström-Rendahl, kap. 15—17 (och 18 delvis). Tri
gonometri: Hedström-Rendahl, kap. 7—10. Stereometri: Josephsons lärobok fullständigt 
genomgången. Analytisk geometri: räta linjen och cirkeln. 11 skripta, därav 5 på 
lärorummet. Lekt. O. Olsson.

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

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; 11) längdutvidgningskoefficient.

Under laborationstimniarna förevisningar av Röntgenstrålar samt av Teslaströmmar.

Kemi, 2 t.: De tunga metallerna med experiment. Allmänna kemiska lagar. 
Frivilliga laborationer, 1 t. : under höstterminen oorganisk syntes, under vårterminen 
analys, huvudsakligen enkla prov på våta vägen. Adj. v. Zweigbergk.

Ring L III a. (Klassföreståndare Lekt. Sandwall.)

Kristendom, 2 t.: = R III. Lekt. Arnell.
Modersmålet, 3 t.: ~R III utom i dansk litteratur, där Holberg, Erasmus Mon- 

tanus lästs. Kort kurs i svensk språkhistoria. Lekt. Sandwall.



30 ÖREBRO LÄROVERK 1918—1919

Ämnen för uppsatser;
II. T. 11. Jämförelse mellan Luthers och Kalvins religiösa åskådning (0). Upplysningens 

allmänna karaktär (2). Den fransk-klassiska smaken (G). Preussens uppstigande till stormakt 
(1). Järn viktssystemet och kabinettspolitiken (0). Människans hörselorgan (0). Skogarnas 
betydelse för ett land (3). Sveriges skärgård och dess betydelse (1). 2. Dalins betydelse 
för den svenska litteraturen (6). Den intressantaste perioden i vårt lands historia (5). Or
sakerna till den ofta förekommande oviljan mot värnplikten (1). Orsakerna till det nutida 
Japans storhet (1). '3. Hemihutismen (4). Vår främsta herdedikt och dess skald (2).
Fredmans epistlar (5). Varför vi räkna en ny period i historien från ocli med 1789 (2). 
Elektriska urladdningsfenomen (1). Världsläget just nu (1). Idéassociationen (0). 4. Idéasso
ciationen (6). Den vetenskapliga odlingen och dess förnämsta märkesmän under frihetstiden (7). 
Ord, som beteckna kroppsdelar, använda i bildliga uttryck (1).

V. T. *5. Det protestantiska och katolska sedlighetsidéalet (0). Svenska akademien (3). 
Kellgrens utveckling (G). Den heliga alliansen (1). Orsakerna till enväldets införande under 
Karl XI (1). Karakteristik av Hannibal (Oj. Växterna och ljuset (0). Förenta staterna och 
världskriget (1). Om uppmärksamheten (0). 6. Tre tavlor ur Polens historia: 1466, 1772, 
1831 (9). Verner von Heidenstams diktning (3). Nutida kultur i segerrik kamp mot rum och 
tid (2). '7. De kyrkliga förhållandena i Storbritannien under 1800-talet (0). Ändra puniska 
krigets utbrott enligt Livins (0). Karl XII:s fälttågsplan mot Ryssland (0). Karakteristik av 
Karl XII (2). Vad Tomas Thorild ville (1). Den sentimentala' riktningen i den svenska 
1700-talslitteraturen (7). Fantasien (2). Växternas pollination (2). Svensken på resor (0). 
*8. Den inre missionen i den evangeliska kyrkan under 1800-talet (0). Fru Lenngrens skald
skap (4). Franzéns “Sång över Gustav Filip Creutz“ (2). Gustav III:s utrikespolitik (0). 
Gustav IV Adolf i ny belysning (I). Olika sätt att frambringa elektrisk ström (1). Om 
språkets förändringar (1)- Industrialismens inverkan på samhällsförhållandena (1). Jämförande 
framställning av matsmältningsorganen hos de ryggradslösa djuren (0). 9 . . .

Latin, 6 t.: Cæsar, De bello gallico, VI, 21—44; Livius, urval ur 3:dje dekaden 
(Lindström), c:a 25 sid.; Vergilius Aeneid (Risberg), IV och VI; kursivläsning av stil
texter. Formläran och kasusläran repeterade. Syntaxen avslutad. Antikviteter. Lit
teraturhistoria. 16 skripta, därav 9 pä lärorummet. Adj. Enblom.

Grekiska, 7 t.: Elementarboken, st. 1—27. Xenofons Anabasis, I och början 
av. II (enligt Mellén-Lundquists urval, 24 sid.). Homerus’ Odyssé I; II och III i över
sättning. Formläran fullständigt genomgången, syntax i samband med explikationen. 
Rekt. Lind.

Tyska, 2 t.: Sudermann, Frau Sorge. Grammatik: — R III. Wolff-Meder, In den 
Sielen avslutad; Schiller, Wilhelm Teil. 9 skripta, därav 5 på lärorummet. Lekt. Jungmark.

Engelska, A- och B-linjen 1 t.: Gardiner, Historical Biographies sid. 48—60, 
81—112; Rhode, Tales I (c:a 12 sidor). Syntaxen delvis repeterad. B-linjen dessutom 
It.: Gardinersid. 60—81, 112—147. Lekt. Slettengren.

Franska, 4 t.: Repetition av formläran; Malot, Sans famille (füllst.); Sechs Erzäh
lungen aus Souvestre, Au coin du feu (füllst.); Wistén, Fransk litteratur II (c:a 30 sid.). 
Lekt. Slettengren.

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

metrisk behandling av trianglar. Grafisk framställning av några enkla funktioner. Maxima 
och minima. 11 skripta, därav 5 på lärorummet. Adj. Almberger.

Biologi, 2 L: = R III. Adj. Broddeson.
Fysik, 2 t.: Magnetismen, elektriciteten och akustiken. Lekt. Koraen.

Ring L III b. (Klassföreståndare: Lekt. Arnell.)

Kristendom, 2 t.: = R III. Lekt. Arnell.
Modersmålet, 3 t.: ~ R III utom i dansk litteratur, där Holberg, Erasmus Mon- 

tanus lästs. Dessutom Shakespeare, Julius Cæsar. Lekt. Carlsson.

Ämnen för uppsatser:
H. T. *1. Jämförelse mellan Luthers och Kalvins religiösa åskådning. Preussens upp

stigande till stormakt. Jämviktssystemet och kabinettspolitiken. Den fransk-klassiska smaken. 
Människans hörselorgan. Skogarnas betydelse för ett land. Sveriges skärgård och dess bety
delse. 2. England och Frankrike under 1700-talet. Hedvig Charlotta Nordenflychts person
lighet och diktning. x3. Herrnhutismen. Varför räkna vi en ny period i historien från och 
med 1789? Bellmans diktning. Elektrolysens tekniska användning. Världsläget just nu. 
Vilka fordringar kan man ställa på en god tidning? 4. Katarina II (karakteristik). Orsakerna 
till det franska konungadömets fall 1792. Klimatets inverkan på människornas levnadssätt 
och kulturståndpunkt.

V. T. ’5. Det katolska och det protestantiska sedlighetsidealet. Kellgrens dikt “Ljusets 
fiender“. Den heliga alliansen. Om idéassociationen. Växterna och ljuset. Europa efter 
världskrigets slut. 6. Sveriges utrikespolitik under Karl XI. Nyttan av historiska studier. 
’7. Storbritanniens kyrkliga förhållanden under 1800-talet. Thorilds “Kritik över kritiker“. 
Karl XILs ryska fälttågsplan. Karl XII:s död. Växternas pollination. Elektrisk belysning. 
Fantasien. Nationernas förbund och vad man kan . vänta av detsamma. ’8. Den inre missionen 
i den evangeliska kyrkan under 1800-talet. “Sång över Gustav Filip Creutz“. Johan Olov 
Wallins författarskap. Hattpartiet, dess uppkomst och inre styrelse. Gustav III:s yttre politik. 
Jämförande framställning av matsmältningsorganen hos de ryggradslösa djuren. Induktions- 
strömmarnas tekniska framställning och betydelse för den moderna industrien. Industrialismens 
inverkan på samhällsförhållandena.

Latin, 6 t.: = L III a. Adj. Strandell.
Tjska, 2 t.; = L III a. Lekt. Jungmark.
Engelska, 2 t.: Gardiner, Historical Biographies avslutad, delvis kursivt. Adj. Kropp.

1 Pä lärorummet.
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Franska, 4 t.: Repetition av formläran, syntaxen påbörjad. Sandeau: La roche 
aux mouettes (fullständigt). Edström: Lectures franchises (70 sidor). Adj. Brodén.

Historia, 3 t.: — R III. Lekt. Carlsson,
Filosofisk propedevtik, 1 t: = E III. Lekt. Sandwall.
Matematik, 4 t.: = L III a. Adj. Blix.
Biologi, 2 t.: = R III. Adj. Broddeson.
Fysik, 2 t.: — L III a. Adj. S. Olsson.

King R IV. (Klassföreståndare: Adj. Kropp.)

Kristendom, 2 t.: Repetition av kyrkohistorien och religionshistorien. Adj. Liedgren.
Modersmålet, 3 t.: Svensk litteraturhistoria från och med nyromantiken till och 

med Rydberg jämte läsning av dithörande litteraturprov. Repetition av litteraturhistorien 
från och med Dalin. Dispositionsövningar. Eöredrag. 7 uppsatser, därav 4 på låro- 
rummet. Lekt. Sandwall.

Ämnen för uppsatser:
H. T. L Wallin och den svenska psalmboken (14). Franzéns “Sång över Gustav Filip 

Creutz“ (7). Åland och Sverige (4). Sverige, och världskriget. '2. Hednamissionen och 
kulturen (2). Nyromantikens allmänna karaktär (9). Upplysningen och nyromantiken (1). Den 
stora parlamentsreformen 1832, dess förutsättningar och följder (9). Linsers användning till 
optiska instrument (4). Generationsväxling (1). 3. Atterboms “Lycksalighetens Ö“ (19).
Olika synpunkter vid val av levnadsbana (5). Världsläget just nu (1). *4. Gregorius den 
store och hans betydelse för den katolska kyrkan (0). Karakteristiska drag i Stagnelius dikt
ning (12). Per Henrik Ling och den fornnordiska renässansen (3). Om Gustav Frödings dikt
ning (1). Bismarck och hans verk (2). Drag ur Frankrikes historia efter 1871 (3). Finland 
efter 1809 (0). Om rörelseorgan inom djurriket (0). Vilka faktorer betinga en orts klimat? (1). 
Järnet i det moderna samhällets tjänst (1).

V. T. '5. Kristendomen och Hellas (1). Erik Gustav Geijer som historieskrivare (3). 
Geijer och Götiska förbundet (7). Förenta staterna och världskriget (I). Karl V och reforma- 

. tionen (8). Skyddande likhet inom djurriket (0). Elektricitetens betydelse för vårt land (2). 
Flygkonsten (2). 6. Tre tavlor ur Polens historia: 1466, 1772, 1831 (5). Verner von

Heidenstams diktning (13). Vårt folks viktigaste insatser i världshistorien (2). Nutida kultur 
i .segerrik kamp mot rum och tid (2). ‘7. Bernhard av Clairvaux (2). Den medeltida
religiositeten (0). Hur Geijer tecknat forntidens, nordbo i sina dikter (4). Tegnérs förhållande 
till gamla och nya skolan i livsåskådning och diktning (7). Konung och parlament i England 
intill 1689 (3). Karl XIV Johans betydelse för Sverige (5). Energiprincipen (2). Om hjärnan 
och dess utveckling (1). Vårt lands kemiska industri (0).

Tyska, 2 t.: Wilhelm Tell avslutad; Tysk prosa (kursivt). Översättningsövningar till 
tyska. 7 skripta, därav 4 på larorummet. Adj. Säterstrand.

1 På larorummet.
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Engelska, 4 t.: Zachrisson, Selection of 
kursivt. Lindberg, Engelsk läsebok, c:a 35 sid. 
skripta, därav 4 på lärorummet. Adj. Kropp.

short Tales füllst, genomgången, delvis
Översättning av mogenhetsuppgifter. 7

Franska, 4 t.: Grammatik: formläran repeterad och delar av syntaxen genom
gångna. Wistén, Fransk läsebok, omkr. 140 sid. Adj. Kropp.

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. Adj. Larsson.

Filosofisk propedevtik, 1 t.: Logiken. Psykologi: känslo- och viljelivet. Repeti
tion. Lekt. Sandivall.

Matematik, 6 t.: Algebra: Hedström-Rendahl, kap. 18—20. Trigonometri: Hed- 
ström-Rendahl, kap. 11 och 12. Analytisk'geometri: ellipsen, hyperbeln och parabeln. Re
petition. 8 skripta, därav 4 på lärorummet. Adj. Almberger.

Biologi, 1 t.: De viktigaste kryptogamerna. Repetition av människokroppens bygg
nad och förrättningar, av den jämförande framställningen av djurens organografi, av 
växternas anatomi och fysiologi samt av några viktigare fanerogama växtfamiljer. V. 
lekt. Blomqvist.

Fysik, 3 t.: Optik och mekanik. Repetition av kursen med problemlösningar. 7 
skripta, därav 4 på lärorummet. Lekt. Koraen.

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. Adj. Broddeson.

Riug L IV. (Klassföreståndare: Lekt. Lindström.)

Kristendom, 2 t.: = R IV. Lekt. Arnell.
Modersmålet, 3 t.: = R IV. Lekt. Jungmark.

Ämnen för uppsatser:
II T. 1. Några fordringar på en god tidning (7). Vari bestå svårigheterna att rätt 

bedöma andras handlingar? (5). ’2. Livet inom den gammalkatolska kyrkans församlingar (1). 
Några grundtankar i Atterboms diktning (2). Redogörelse för Stagnelius dikt “Wladimir den 
store“ (4). Napoleon III:s yttre politik (3). Helmholz’ klangteori. Generationsväxling (1). 
Vilka synpunkter böra vara bestämmande vid val av levnadsbana? (1). 3. Den svenska psalmens 
historia (t. o. m. Wallin) (6). Vilka synpunkter böra vara bestämmande vid val av levnads
bana? (4). Vilket av skolans undervisningsämnen har du funnit äga det största bildnings
värdet? (1). '4. De hedniska religionernas viktigaste huvudformer (1). Olika inflytanden på 
Tegnérs diktning (2). Tegnérs “Svea“ (0). Sverige och Krimkriget (0). Utmärkande drag i

1 Pä lärorummet.
5
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Karlfeldts diktning (0). Finland efter 1809 (0). Vilka faktorer betinga en orts klimat? (0). 
Om rörelseorganen inom djurriket (2). Den allmänna värnpliktens betydelse (4). Tankar inför 
Karl XII:s-minnet (2).

V. T. '5. Den nordiske vikingen (efter Geijer) (2). Gestalter och händelser i Tegnérs 
“Axel“ (3). Om Vitalis och hans litterära betydelse (2). Skandinavismen (1). Om kroppars 
spektra (1). Om emigrationen, dess orsaker och betydelse (3). 6. Den nordiske vikingen
(karakteristik efter Geijers “Vikingen“) (8). Jämförelse mellan den gamla norska Fritiofssagan 
och Tegnérs dikt med samma namn (1). Sveriges närmast liggande inre ekonomiska uppgifter 
efter krigets slut (2). ’7. Varför var den Lutherska kyrkoreformationen behövlig? (2). Xeno- 
fons personlighet och författarskap (2). Almqvists personlighet i hans författarskap (0). Om 
pressväldets uppkomst i vårt land (0). Romanens första historia i vår litteratur (t. o. m. 
Blanche) (5). Striden mellan konung och parlament i England under Stuartarna (1). Repre
sentationsreformen av år 1868 (0). Energiprincipen (0). Om hjärnan och dess utveckling (0). 
Vilka omständigheter kunna tänkas bidraga till att göra krigen sällsyntare i framtiden? (2). 
Ett bevingat ord av Geijer eller Tegnér (0).

Latin, 6 t: Livius, urval ur 3:dje dekaden (Lindström), c:a 40 sidor; Cicero, Somnium 
Scipionis (Cavallin); Horatius, Oden (Risbergs urval), c:a 600 vers. Repetition. Littera
turhistoria och antikviteter. Kursivläsning i Curtius, Plinius, Epistularuni Delectus (ed. Berg
man) och stiltexter. 12 skripta, därav 8 på lärorummet. Lekt. Lindström.

Grekiska, 7 t.: Xenofon, Anabasis, bok II och III; Stycken ur Platons Symposion och 
Phaidon (allt enligt Mellén-Lundquists urval); Homerus’ Odyssé XI; dessutom kursivt 
i Johannes evangelium och Apostlagärningarna (Nestle’s m. fl. uppl.) och 2 oden av 
Sapfo m. in. i Buchholz’ Anthologi. Odysséen VI och IX samt Iliaden I i Lagerlöfs 
översättning. Repetition av III ringens kurs. Det viktigaste av syntaxen. Litteratur- 
och kulturhistoria i sammanhang med översättningen. Lekt. LÅndström.

Tyska, 2 t.: = R IV. Adj. Säterstrand.
Engelska, 2 t.: England and America Reader (det mesta). Select Poems (det 

mesta). Grammatik i sammanhang med texten. Adj. Bondeson.

Franska, 4 t.: Formläran repeterad. Syntaxen i huvuddrag. Schulthess, Contes 
et Récits I (30 sid.), Duruy, Biographies II (c:a 35 sid.), Fünf Erz. aus Souvestre, Au 
coin du feu (füllst.), Theuriet, Contes Choisis (c:a 50 sid.). Lekt. Sleltengren.

Eiistoria, 3 t.: = R IV. Lekt. Carlsson.
Filosofisk propedevtik, It.: = R IV. Lekt. Sandimll.
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. V. lekt. Blomqvist.
Fysik, 2 t.: Ljuset och ljudet. Repetition av kursen. Adj. S. Olsson.

På lärorummet.
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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.

10, Teckning.

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

» 2 (1 t): Konturteckning effer 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; 
parallellperspektiv; krokiteckning.

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

ordnade föremål (stilleben); pennteckning och lavering; minnes- och 
skissteckning.

Linearritning: projektions- och krokiteckning; skugg- och perspek
tivritning.

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:

1
; Elementarsång- Lägre kör Högre kör Instrum.-musik

Månd. ... - __ __ 1,50—3,20
Tisd. ... — — 2,45 — 3,30 —
Onsd. ... 3: 1,50—2,35 — 2,45 — 3,30 —-
Torsd. ... 1 C: 1,50—2,3 5 2: 12,55 —1,40 —* 2,45 — 3,30

Fred. ... /l a: 12—12,4 5 — — —
I 11 b: 12,55 —1,40 — 2,45 — 3,30 1,50—2,35I
'• Lord. ... 2: 12—12,5 5 (1: 12,55 —1,40 — —
1 [3 o. 4: 1,50—2,3 5 — —

Under vårterminen meddelades undervisning i instrumentalmusik ytterligare två tim., 
näml. månd. 4,3 0 — 6 e. m.

Elementar sång.

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
lärarna vid Stockholms läroverk m. m.

Körsång.

a) Lägre köravdelningen (ur klass. 1—4) har utfört enstämmiga sånger ur ovannämnda 
sångbok samt koraler m. m.

b) Högre köravdelningen (ur 3—IV) har övat 4-stämmiga sånger ur Skolkvartetten 
m. m.

Instrum en talmusik.

Undervisning har meddelats å orgel, piano, violin och violoncell.
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12. Gymnastik och fäktning, lek och idrott.

1) Gymnastik och fäktning.

Uppgift å antalet i gymnastik och fäktning deltagande lärjungar samt dessas fördelning 
på avdelningar och troppar samt grunden för fördelningen ävensom uppgift å dem, som 
icke deltagit i gymnastikundervisningen finnes å bil. 4 och bil. 5 (ej upptagna i redo
görelsen).

Till svagrote ha under höstterminen varit hänvisade 6 lärjungar och under vår
terminen 5.

Övningarna för dessa ha ordnats så, att de icke deltagit i kraftigare rörelser, sär
skilt hävrörelser, språngmarsch och hopp eller i övrigt rörelser, som av en eller annan 
anledning medfört obehag.

Gymnastikövningarna började på höstterminen omedelbart efter läkareundersökningens 
slut den 9 september och fortgingo till den 28 september, varefter de på grund av epi
demi (spanska sjukan) inställdes för terminen.

Vårterminen togo övningarna sin början den 15 januari och hava fortgått hela ter
minen med undantag av tiden för de skriftliga student- och realskoleexamina.

Övningarnas inflytande på lärjungarnas kroppsutveckling har varit gott. Emellertid 
har på gymnasiet en minskning i övningarnas ansträngningsgrad måst vidtagas på grund 
av att under vårterminen en påfallande nedsättning i krafterna gjort sig märkbar. Detta 
förhållande, som särskilt tydligt framträtt beträffande lärjungarna i III ringen, torde väl 
få tillskrivas spanska sjukan, dels såsom en direkt följd av densamma, dels indirekt genom 
det på grund av läsårets avkortning forcerade studiearbetet.

2) Lek och idrott.

Lekar och lekformer ha varit inlagda i flertalet dagövningar för samtliga av
delningar.

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

Intresset för skidlöpning är fortfarande synnerligen stort. Endast ett fåtal sakna 
skidor. Två lärjungar ha under vintern förvärvat skidlöparmärke i brons och en i silver.

Vid tävling om läroverkets båda vandringspris i skidlöpning, den 6 februari, deltogo 
235 lärjungar, och erövrades prisen av klass 5 a och ring K I.

Ett skyttemärke i guld, två i silver samt fem i brons hava under året inom läro
verket förvärvats. Därjämte två idrottsmärken i brons.
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Omväxlande med de egentliga gymnastikövningarna övas under senare delen av maj 
samt i juni lek och idrott på Alnängarna. Härvid genomgås med I och II avdelningarna 
inledande bollekar samt enklare springlekar, med III, IV och V avdelningarna olika 
former av brännboll och kastboll samt slungboll, med VI och VII avdelningarna höv
dingboll, korgboll, fotboll och allmän idrott.

13. Undervisning i slöjd.

Undervisning i träslöjd — den enda slöjdart, som förekommit — har under höst
terminen försiggått på fem avdelningar och under vårterminen på fyra avdelningar, 
varje med två undervisningstimmar i veckan, och letts av snickaremästaren J. Löfgren 
(femte och fjärde avdelningarna under h. t., fjärde och tredje under v. t.) och biträ
dande teckningsläraren W. Ekström (tredje, andra och första avdelningarna under h. t., 
andra och första under v. t.). Antalet deltagare har varit under höstterminen 67 (för
delade med 14 i vardera av första och andra avdelningarna, 16 i tredje, 13 i fjärde och 
10 i femte avdelningen), under vårterminen 49 (med 14 i första, 12 i andra, 13 i tredje 
och 10 i fjärde avdelningen). Undervisningen har omfattat övningar i att använda kniv, 
såg och hyvel samt att förfärdiga diverse husgeråd, möbler och sportverktyg, och har i 
huvudsak följts Nääs’ modellserie.

Undervisningen har varit förlagd till följande tider:

Höstterminen. Vårterminen,

för l:sta avdelningen fredag och lördag kl. 1,50—2,3 5 e. m. samma tider.
» 2:dra » tisdag och fredag » 5—6 » tisdag kl. 5—7 e. m.
» 3:dje » » » » » 6—7 » lördag » 4,3 0—6,3o »
» 4:de » lördag 4,30—6,30 »
» 5:te » onsdag » 4,3 0—6,3 0 »

onsdag » 4,3 0—6,3 0 »

Ett statsanslag av kr. 600: — har för läsårets åtnjutits för denna undervisning. 
Lärjungarnas avgifter (kr. 5: — och för ett mindretal 2: 50 pr lärjunge) utgjorde 
för höstterminen kr. 330: — och för vårterminen kr. 240: —. Slöjdlärarna ha åtnjutit 
arvode efter kr. 80: —• pr veckotimme, utgörande kr. 713: 85. Kostnaderna för virke, 
underhåll och utensilier uppgingo under höstterminen till kr. 289: 96.
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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 27 lärjungar och av extra- 
lärare Wangö åt 31 lärjungar; antalet i denna undervisning deltagande har således varit 
58. Konfirmationsundervisningen tog sin början den 31 oktober 1918 och avslutades 
med konfirmation den 11 och 12 april 1919; Palmsöndagen den 13 april mottogo kon
firmanderna altarets sakrament.

Ledighet från den övriga undervisningen bereddes dem under de närmaste dagarna 
före konfirmationen.
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B, Lärarna.
16. Lärarnas tjänsteåligganden höstterminen 1918.

’) Härav dock 1 t. var fjärde vecka uppehållen av lektor Lindström. 2) Morgonbön och gudstjänst. a) Dessutom var fjärde v.

Lärare RIV L IV Kill L Illa L 111 b R II R&LII L II R I L I 6 5 a 5b 5 c 4 a 4

Rektor K. E. J. B. Lind, 
fil. d:r.......................... 7 gr. ............ 6 lat.')

LektorO.Oisson,fil.d:r ............ 6 mat. ............ 7 mat. 4 mat. 5 mat.

Lektor E. G. Arnell, 
teol. o. fil. kand.» V. D.M. 2 kr. ............ 2 kr. 2 kr. ............ 2 kr. 2 kr.

Lektor V. C:son Lind
ström, lil. d:r.........

6 lat.
7 gr- ............ “) 2 mod. ............ 6 lat. ............

Lektor T. A. Koraen, 
fil. d:r, rektors skrivbitr. 3 fys. ............

4 fys.
+2 l:b. 2 fys.

2 +
1 fys.

RG m:t. 1 fys. ............

Lektor F. V. Sand wall, 
fil. lic...........................

3 mod
1 fil. 1 fil. 1 fil.

3 mod.
1 fil. 1 fil. ............ 3 hist. ............

Lektor W. E. Carls
son, fil. d:r ............. 3 hist ............ 3 hist.

3 mod.
3 hist. 2 mod.

3 hist.
1 geo. 3 hist. ............

Lektor C. E. Sletten
gren, fil. d:r ......... 4 fr. 4 fr.

2 eng.
4 fr. ............ 3 eng. 5 eng. ............

Lektor C. V. Jung- 
mark, fil. d:r ......... 3 mod. ............ 2 ty. 2 ty. ............ 2 ty. ............

4 ty.
3 hist. 3 h

Vik. lektor S. G. K.
G:son Blomqvist, 
fil. d:r, adjunkt............ 1 bio. 1 bio.

2 bio.
+1 l:b.

2 geo.
i bio. 1 bio.

2 geo.
2 bio.

2 geo.
2 bio.

2 geo.
1 bio.

Adjunkt O. V. Kropp, 
fil. lic., lärov. bibhtekarie

4 eng.
4 fr. ............ 2 eng ............ 2 eng. 4 fr. ............ 2 fr. (2 fr)

5 eng.
(2 fr.)

Adjunkt O. A. Alm
berger, fil. kand. ... 6 mat. ............ 4 mat. 5 mat.

Adjunkt K.J. Nilsson, 
fil. kand....................... 2 ly. 2 ty. ............ 4 ty.

Anm. I kolumnen »Antal skrivlag» ange de övre siffrorna (4, 3 och 2) skrivlag resp, var fjärde, var tredje och varannan ve
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latin i (R &) L II. 4) Herbariegranskning. 5) Dessutom rättskrivningsövningar.

4 c 3 a 3b 3c 2a 2b 2c 1 a Ib 1 c
S k r i v 1 a g

Mod.- 
mälet

r rLatin Tyska Engel
ska

Mate
matik Fysik

11 III 
R I

kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr

L II
L IV 
(11 &) 
L II

R 
(&L) Il

R IV
R III

3 hist. 3 hist.
K IV 
Lill a

L 111 b 
R II

RI

L IV

L Illa 
L 111 b 

L II
4 a

2 bio.

RIV
R III

fys.
1 l;b 4 mat.

2 hist.

It IV
I. Illa

6

3 hist.
5 mod. 

G ty.

R 11
R&LII

i i Ii 5 a t

S:m
a tim

.

Antal 
skrivlag

Klass- 
före- 
stån- 
dare

13')

22 2s) 5c

21 ‘0 L III b

21°) I2, 1% 1* L IV

21 Is, 24 ............ 1

20 24 LTII a

21 l3, l4
R&
L II

22 1’ R I

19 2s, 34 4 a

22 4) ............

23 24 R.IV

22 3s 6

24 3s 5) ' 2 b

6
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’) Morgonbön och gudstjänst. 2) Dessutom rättskrivningsövningar. 8) Herbariegranskning.

Lärare R IV LIV R III Lilla L III b R II R&LH L II ■ RI L 1 G 5a 5b 5 c 4 a 4b

Adjunkt A. V. En-
blom, fil. lic............... 6 lat. 6 lat. 3 mod.

Adjunkt A. G. Hult
gren, fil. kand., V. D. M.

Adjunkt E. B. Bonde-

2 kr. 2 kr. 2 kr.

2 eng. 2 tv. 3 eng. 2 eng. 4 tv.

Adjunkt K. G. E. Lied- 
gren, teol. lic., fil. kand.

Adjunkt J. E. Esseen,

2 kr.
2 kr.

3 mod. 2 kr.

3 eng.

2 kr, 2 kr. 2 kr.

2 eng.

3 mod.
2 geo.

Adjunkt G. A. Lager- 
sfpdL fil. kand.......... 1 geo.

4 mat.

3 hist. 4 mod.

Adjunkt K. A. Blix,
5 mat.

2 ty.

4 mat.
1 fys.

4-1 l:b.

Adjunkt B. Säter- 
strand, iil. kand. ...

Adjunkt E. I. Brodén,

2 ty. 4 ty. 4 ty

4 fr. 4 fr. 2 ty. 2 fr.

4 hist.
2 geo.

Adjunkt H. D. Kihl- 
sfpdtj fil. kand .... 1 geo.

2 bio.
4-1 l:b.

3 mod.
2 geo.

2 bio.
2 ke. 
+ ll:b.

4 mat.
1 fys.

4-U:b.

3 mod.
3 hist.

Adjunkt O. E. Brodde- 
snn fil. kand...........2 ke. 2 bio. 2 bio. 2 bio.

j2 fys.

2 ke.
+ U:b.

Adjunkt S. Olsson,
2 fys.

2 fys.
2 ke.

6 mat.

4 fr.

3 hisi.

5 mat.

Adjunkt E. Lager- 
mark, fil. kand.......

1 fys.
+ ll:b.

5 nu
2 fy 
+ 11

Adjunkt H. W. Lycke,
4 eng.

3 mod.

5 eng.

3 mod.
3 hist.

5 eng.

Adjunkt K. E. V. Lars
son, fil. kand...........

Adjunkt P. V. Stran- 
dell, fil. kand...........

3 hist. 3 hist. 3 hist.

6 lat. 4 mo
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4 c 3a 3 c 2 a 2 b 2c 1 a 1 b 1 c
Skri v 1 a g

S:m
a Antal

Klass- 
före-3 b

Mod.- 
målet Latin Tyska Engel

ska
Mate
matik Fysik B

skrivlag stån
dare

3 hiet. 2 hist. RI
L Illa

L II 20 P, l3, P

*)s)

2’, P

14 1)

2s 2)

2’

L II

3 kr. 3 kr.
5 mod.
6 ty. 23 2 a

5 mod.
6 ty.

RIII 
5b

R
(& L)II 24 2c

3 kr.
3 hist. RIII 21 RIII

ty.
eng.

5 mod.
6 ty. RII 25

2 geo. 2 bio.
2 geo.
2 bio. 2 bio.

LI 
4 a 23

24

LI

mat.

LIV
L III b 3a

5 mod.
6 ty.

RIV 
LIV 

5 c, 4 b

L 11

23 2s, 24 3) 1 b

6 mod.
6 ty. R T 24 l8 2)

2°

3 a

2 geo. 2 geo. 2 geo.

... .

5 a 
5c 24

2 geo.
2 bio. 23 s)

l85 mat. L I 24

5 mat. 4 mat.

1

RII 25 1° R II

6 ty. 6 24 l2 3 b

2 geo.

2 hist.

6 
5b 23 28 5b

mod. 
hist. 3 hist. ............

4b
4 c LHIb 22 P, 28 4b
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') Dessutom rättskrivningsövningar. 2) Herbariegranskning. 8) Morgonbön och gndstjänst. 4) Musikens teori och sång 11 t., inst

Lärare RIV LIV 1 R III L 111 a L III b R1I R&LIl L II RI L I 6 5a 5J> 5c 4 a 41

Adjunkt N. H. T. von
Zweigbergk, fil. lic. 1

2 ke.
-|—21:b.

L4m:t.
R 2 ke.

3 fys.
2 ke.

2 fys.
+ U:b. ............

2 ke.
H-Ub. ............

Adjunkt G. P, Wid- 
beck, fil. lic............. ............ 1— 2 mod. ............ 2 ty. 3 ty.

Vik. adjunkt K. G. Boo- 
berg, til. mag.......... ............

2 bio.
+ U:b.

2 bio.
+ ll:b. ............

2 ge
1 b

Extral. E. G. A. Brunn- 
ström, pr., fil. mag. 2 fys. 1 ke. ............

2 fvs.
+ li:b.

Extral. J. S. WangÖ, 
teol. o.til.kand.,V.D.M. ............ 2 kr. 2 k

Timl. H. W. Zetter- 
qvist, fil. mas'.......... 5 ei

Musiki. C. O. E. Hjort, 
musikdirektör .........

Tecknings). A. F. Dahl
man ........................2 te. 2 te. 2 te. (2 te.) 2 te. 2 te. 2 te.

!
2 te. ............ 2 te. 2 te. 2 t

Gymnastiki. K. F. S.
Adrian, gymnastikdir. ............

Bitr, tecknings!. W. A.
L. Ekström ........... ............ 2 te. 2 te. 2 te. ............ 2 te. 2 te. ............

Slöjdlärare J. Löfgren, 
snickaremäst..............1............ ............
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intalmusik 4 t. 5) Gymnastik 28 t., friv. d:o 2 t., fäktning 2 t. ") Dessutom friv. teckning 2 t. och slöjd. 6 t. ’) Slöjd.

s k r i v 1 a g cc Klass-

: C 3 a 3b 3 c 2a 2b 2e 1 a 1 b 1 c
B Antal före-

Mod.- 
målet Latin Tyska Engel- 

ska
Mate
matik Fysik 1 B*

skri vlag stån
dare

4 mat.
(R & )

25
1

............ ............ L 11 ............ l3

5 mod. L I
............ 6 ty. ............ 6 ty. ............ R&LII ............ 6 ............ 24 33 *) 1 a

geo. 2 geo.
2 bio.

2 geo.
bio. 2 bio. ............ 2 bio. 2 bio. ............ 24 2) ............

...... 5 mat. ............ 5 mat. 5 mat. ............ 5 mat. ............ 26 ................

............ G mod. 6 mod. ............ 3 kr. 3 kr. ............ 3 kr. 25

5

s) 3 c

............ 154) ...................

2 te. 1 te. 1 te. 1 te.
....... 1 välsk. ............ 2 välsk, ............ 2 välsk. 2välsk. i ............ 32

1
32“)

2 te. 2 te. i 1 te. 1 te. 1 te. 1
te. ........... 1 vähk. 1 välsk. 2 välsk i2 välsk 2 välsk 1. ............ 27“) 1—

4’) !________
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17. Tjänstledighet hava följande lärare åtnjutit:

Lärare Tid Orsak

Lektor J. E. Ljungqvist ’/9 1918—läsårets slut fortsatt tjänstgöring som vik. lek
tor vid h. a. 1. i Luleå

Extralärare J. S. Wangö 
(entledigande)

24/4 1919—3% 1919 sjukdom

18. Förordnade:

Lärare Tid Förordnandets art

Höstterminen:

Adjunkt S. G. K. Blomqvist hela terminen före 1/9 1918 vik. å vakant

Fil. mag. K. G. Booberg

lektorstjänst, efter 1/9 1918 
vik. för lekt. Ljungqvist 

vik. för adjunkt Blomqvist
Fil. mag. E. G. A. Brunnström, pr. » extralärare
Teol. o. fil. kand. J. S. Wangö » »
Fil. mag. H. W. Zetterqvist » timlärare
Teckningslärare W. Ekström » bitr, teckningslär. o. slöjdlär.
Snickaremästare J. Löfgren » slöjdlärare

Vårterminen:

Adjunkt S. G. K. Blomqvist hela terminen vik. för lektor Ljungqvist
Fil. mag. K. G. Booberg » vik. för adjunkt Blomqvist
Utn. lekt. N. FL T. v. Zweigbergk 'il--terminens slut vik. å efter honom vakant

Fil. mag. E. G. A. Brunnström, pr. hela terminen
adjunktstjänst 

extralärare
Teol. och fil. kand. J. S. Wangö » »
Komminister E. A. Asplund 24/4 1919—3o/4 1919 vik. för extralärare Wangö
Fil. mag. H. W. Zetterqvist hela terminen timlärare
Teckningslärare W. Ekström bitr, teckningslär. o. slöjdlär.
Snickaremästare J. Löfgren » slöjdlärare
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19. Den 1 september 1918 nedlade rektorn, lektorn vid h. allm. läroverket i Kalmar, 
R. N. O., filosofie doktorn Klas Vilhelm Melander sin befattning som rektor vid Karo
linska läroverket, vars chef han varit sedan 1902.

Det är en lång, ljus och framgångsrik gärning i den högre bildningens tjänst, som 
härmed i yttre mening avslutades. Då rektor Melander 1902 övertog ledningen av detta 
läroverk, hade han redan bakom sig en mångårig, högt förtjänt bana som vetenskaps
man, akademisk lärare och läroverkslärare, och hans 16-åriga rektorat blev för vårt 
läroverk i flera hänseenden en period av växt och utveckling, varom bl. a. ett ståtligt 
nybyggt gymnastikhus och andra byggnadsarbeten bära vittne, men varpå det icke här 
är platsen att närmare ingå.

De många årens mödor i ett synnerligen krävande kall ha förmått förunderligt 
litet i kamp mot den rika vitalitet, som utmärkt hans person och gärning. Det var 
ingalunda någon avmattning i själens spänstighet eller kroppens kraft, utan enbart de 
arbetsfyllda årens tal, som förde sextiofemåringen över i deras led, vilka efter väl förrättat 
värv ha rätt att njuta aftonens vila. Denna själens och kroppens soliga sundhet och 
hälsa gjorde rektor Melander i utmärkt grad skickad till ungdomens lärare och ledare 
och gav friskhet och personlig färg åt hans arbete. Härtill kom en ovanlig rörlighet i 
intelligensen och vidd i intressena, och detta jämte hans aldrig mattade studielust skänkte 
honom vidsträckta och personligt tillägnade kunskaper även på de vetenskapliga marker, 
som till synes lågo fjärran från hans fack, matematiken och fysiken. Det var ej minst 
denna intellektuellt odlade och breda kulturgrund i hans väsen, som så väl uppbar hans 
gärning som lärare och hans ställning som chef för en stor bildningsanstalt, och som räd
dade honom undan allt det stereotypa och invanda, som kan lura i ett kall som hans.

För allt det arbete, han ägnat detta läroverk, för all den välvilja och allt det in
tresse, han visat dess lärare och lärjungar, bringas honom ett varmt tack. Detta tack 
följes av en uppriktig tillönskan om en ljus och rofylld levnadsafton, ägnad åt de vittra 
och lärda värv, som enligt den gamle Catos intyg i Ciceros bok om ålderdomen är 
åldringens särskilda lycka och arvedel och som enligt samma källa hos visa och odlade 
personer ej mattas utan ökas i jämnbredd med åren.

Efter endast ett års tjänstgöring vid läroverket lämnar adjunkten i fysik och kemi fil. 
lic. Nils Herman Tönnes von Zweigbergk sin tjänst härstädes för att tillträda lektorstjänst 
vid folkskoleseminariet i Falun, till vilken befattning han utnämndes den 31 december 
1918. Läroverket bringar honom varmt tack för insiktsfull, dugande verksamhet och till
önskar honom mycken framgång och trevnad på det nya, ansvarsfulla verksamhetsfältet.

Den 30 april 1918 förordnades undertecknad, rektor vid h. allm. läroverket i Kalmar 
och lektor i latin och grekiska vid h. allm. läroverket i Västerås, att fr. o. m. den 1 sep
tember 1918 t. o. m. den 30 juni 1923 bestrida rektorsbefattningen vid härvarande läroverk.

Den 30 augusti 1918 utnämndes lektorn vid h. allm. läroverket i Luleå fil. d:r 
Jakob Erhard Ljungqvist till lektor i biologi med tillträdesrätt den 1 september 1918.
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De till läroverket befordrade lärarna hava om sig meddelat följande biografiska 
uppgifter:

Knut Erik Josef Bogislaus Lind är född i Fagerhnlt av Kalmar län 29/i I860. Föräldrar: 
Kontraktsprosten, fil. jubeldoktorn A. H. B Lind och hans maka Helena Kristina Eckerlund. Mogen
hetsexamen i Kalmar 7/s 1883; fil. kand, i Lund u/i2 1886; fil. lic. n/5 1893; disp. för doktorsgrad 
25/s 1893; promov. fil. d:r 2'A 1893; efterprövn. i fil. lic. ex. 30/5 1 8 94; docent i grekiska språket 
och litteraturen vid Lunds universitet 12/a 1894. Provår i Lund v. t. och h. t. 1893. Vik. adj. 
vid h. allm. läroverket i Malmö slutet av v. t. 1889; vik. lektor därsammastädes slutet av v. t. 
1891; extralärare vid h. allm. läroverket i Lund h. t. 1895—v. t. 1897; befullm. lektor vid h. allm. 
läroverket i Västerås '% 1897; tjänstgjorde i denna egenskap h. t. 1897—v. t. 1905; förordnad till 
rektor vid h. allm. läroverket i Kalmar 7/’ 1905; tjänstgjorde i denna egenskap 7/r 1905—31/s 1918; 
förordnades till rektor vid Karolinska h. allm. läroverket i Örebro 3% 1918 med tillträde V9 1918. 
Vik. lärare vid Lunds priv. elementarskola v. t. 1894; ord. lärare därsammastädes h. t. 1894—v. t. 
1897; lärare vid Västerås h. elementarläroverk för flickor h. t. 1897—v. t. 1899; Västerås stads folk
skoleinspektör v. t. 1899—v. t. 1903 och h. t. 1904—v. t. 1905; inspektör för småskoleseminariet i 
Västerås från slutet av 1901 t. o. m. v. t. 1905; under de sista åren av denna tid censor vid samma 
seminariums avgångsprövningar; vik. musiklärare vid h. allm. läroverket i Västerås h. t. 1903—v. t. 
1904; år 1908 av K. Läroverksöverstyrelsen tillkallad att biträda vid uppgörandet av förslag till planför 
musikundervisn. vid de allm. läroverken; inspektor för Kalmar elementarläroverk för flickor 1913—1915; 
K. Läroverksöverstyrelsens ombud vid realskoleexamen i Nybro 1914, 1916 och 1918; d:o i Mönsterås 
1915 och 1917. Organist- och kyrkosängareexamen 7/ä 1892; anförare för Lunds studentsångförening 
h. t. 1894—v. t. 1895; vik. domkyrkoorganist i Lund en del av år 1892 samt 8/i 1893—v. t. 1897; 
d:o i Västerås aug. 1903—början av år 1905; d:o i Kalmar dec. 1913—juni 1914; dirigent för 
Västerås musiksällskap 1898—1903; domkapitelsombud vid organist- och kyrkosångareexamina i Västerås 
1898—1905; d:o i Kalmar 1907—1918. Inspektör för Västerås arbetareinstitut några år t. o. m. v. t. 
1905; kyrkorådsledamot i Västerås 1905; d:o i Kalmar 1908—1918; jämlikt särskilt kungl. brev 
ledamot av Kalmar domkapitel 1905—1915; landstingsmannasuppleant för Kalmar stad 1910—1918; 
suppleant i styrelsen för småskoleseminariet i Kalmar 1910—1916; ordförande i samma styrelse 1916 
—1918; stadsfullmäktig i Kalmar 1911 — 1918; ledamot av styrelsen för navigationsskolan i Kalmar 
1912—1918. Associerad av K. Musikaliska Akademien 1900; hedersledamot av Kalmar nation i Lund 
1910; d:o av Kalmar nation i Uppsala 1912; K. N. O. 1910.

Utgivna skrifter: 1) De dialecto Pindarica. I. Prolegomena et De vocalismo Pindarico ex proxi- 
mis sonis non apto. Lundae 1893 (i Lunds univ. årsskrift XXX), gr.-disp. 2) och 3) Mässböcker, 
Lund 1894 och Lund 1900. 4) Urbis Romae viri illustres av Lhomond—Holzer, utg. (med kom
mentar och ordförteckn.) av J. L., Stockholm 1907; 2:a uppl., Stockholm 1910.

Eesor: Studerade hösten 1900 ss. Oehlenschläger—Tegnérsk stipendiat vid universitetet i Köpen
hamn; företog sommaren 1909 en resa till Tyskland för pedagogiska studier och till Italien, Grekland 
och Konstantinopel för deltagande i arkeologisk feriekurs (med resestipendium).

Jakob Erhard Ljungqvist, född den 8 januari 1877 i Norrköping av fabrikören M. Ljungqvist 
och hans maka, Charlotte Wellander, avlade mogenhetsexamen därstädes den 26 maj 1897; student vid 
universitetet i Uppsala h. t. 1897; fil. kand.-examen därstädes den 15 dec. 1900; efterprøvning till 
samma examen den 28 maj 1904; fil. lic.-examen den 15 sept. 1908; disp. för graden den 27 maj 
1914; prom. fil. d:r den 30‘ maj 1914; provårskurs vid h. allm. läroverket i Uppsala 1908; vik. lektor 
vid h. allm. läroverket i Halmstad v. t. 1909; föreståndare för samskolan i Malmberget h. t. 1909— 
v. t. 1911; utnämnd till adjunkt i biologi och kemi vid h. allm. läroverket i Karlstad den 20 juni 
1911; tjänstgjorde som sådan h. t. 1911—v. t. 1915; uppehöll befattningen som vik. adjunkt h. t.
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1915—v. t. 191G; utnämnd till lektor i biologi och kemi vid h. allm. läroverket i Luleå den 30 ang. 
1915; tjänstgjorde som sådan h. t. 1916— v. t. 1918; uppehöll tjänsten som vik. lektor h. t. 1918— 
v. t. 1919; utnämnd till lektor i biologi vid h. allm. läroverket i Örebro den 30 aug. 1918. Läroverks- 
överstyrelsens ombud vid realskoleexamina vid komm, mellanskolorna i Malmberget och Neder-Kalix 
1917 och 1918.

Gift med Elsa Nyström, dotter av agronomen Edv. Nyström och hans maka Augusta Ångström.

Utgivna skrifter: Handledning i växtinsamling jämte formationslära, Karlstad 1912; Mästermyr, 
en växtekologisk studie, I, akadem. avhandling, Karlstad 1914; Bidrag till Aegagropila-frågan, kritisk 
belysning av densamma (Arkiv f. Botanik, Bd 14: 4); Iakttagelser över hydrochora spridningsenheter 
(Sv. Bot. Tidskr., Bd 9: 2); Mästermyr, en växtekologisk studie, II; Carex stricta-associationen, (Sv. Bot. 
Tidskr. 1919); populärvetenskapliga uppsatser i Sv. Turistför.:s årsskrifter 190G, 1909; uppsatser i 
»Sveriges Natur» 1915 och Värmlands Natarhist. och Fornminnesförenings årsskr. 1916; i Pedagogisk 
Tidskr. 1916, 4 (»Om ett rationellt ordnande av växtinsamlingen vid läroverken och vad därmed sam
manhör») och i »Verdandi» 1913; populärvetensk. artikelserier i tidningar.

Resor: I de flesta delar av landet i vetenskapligt studiesyfte (därav 7 somrar på Gothland); 
i Danmark 1909 och Nordtyskland 1910.

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

Dessutom inskrevos 2 lärjungar efter 15 sept.
„ inskrevs 1 lärjunge „ 1 febr.
„ inskrevos 2 lärjungar „ 1 „

1 ! 2 3 2 8 i o 1 10 1 re 1 re 1 4

H ö s t t e r m i nen V å r t e i m i n e n

Närvarande lärjungar Erån- Närvarande lärjungar Från-
Klasser, Gymnasiet 8:ma 

när
va-

va- : Klasser, Gymnasiet S:ma 
när
va-

va-

ringar och Real-
Real
lin
jen

Latinlinjcn
ran- 
de 1 ringar och

Real
lin
jen

Latinlinjen
ran- 
de

avdelningar sko
lan

utan 
gre

kiska

med 
gre

kiska

rande 
lär-
jun-

lär
jun
gar

avdelningar skolan utan 
gre

kiska

med 
gre- 

kiska

rande 
lär- 
jun-

lär
jun
gar

gar gar

klass 1 a 35 __ __ ___ 35 __klass 1 a 35 — __ — 35 __

» 1 b 35 — — — 35 — » 1 b 352 — — 352 —
» 1 c 331 — — — 331 — > 1 c 332 — — — 332
> 2 a 35

34
— — — 35 — » 2 a 35 — — 35 —

» 2 b — — — 34 — » 2 b 34 — — — 34 —

» 2 c 35 — — — 35 — » 2 c 35 — — — 35 —

» 3 a 35 — — — 35 — » 3 a 33 — —. — 33 —

» 3 b 34 — — — 34 — » 3 b 34 — — — 34 —

» 3 c 35 — — — 35 — » 3 c 35 — — — 35 —

» 4 a 26 — — — 26 — » 4 a 25 — — — 25 —

» 4 b 26 — — — 26 — » 4 b 25 — — — 25 —

» 4 c 26 — — — 26 — » 4 c 26 — — — 26 —

» 5 a 33 — — — 33 — » 5 a 33 — — — 33
» 5 b 30 — — — 30 — » 5 b 30 — — — 30 —

» 5 c 30 — — — 30 — » 5 c 30 — — — 30 —

» 6 11 ---- — — 11 — » 6 10 — — — 10 —

ring R I — 34 — — 34 — ring R I — 34 — — 34 —

» L I — — 33 — 33 — > L I — — 31 — 31 —

» R 11 — 20 — — 20 — > R II — 20 — — 20 —

» R&LII — 13 9 — 22 — » R & LII — 11 8 — 19 —

» L II — — 14 — 14 — » L II — — 13 — 13 —

» R III — 28 — — 28 — * R III — 29 — — 29 —

» L III a — — 8 7 15 — > L III a — — 7 7 14 —

» L III b — — 15 — 15 — » L III b — — 15 — 15 —

» R IV — 26 — — 26 — » R IV — 25 — — 25 —

» L IV — — 8 5 13 — » L IV — — 7 5 12 —

Summa 493b121 87 12 713 r — Summa 1 4883 119 811 12 '7003 —
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23. Bil. 8. Redogörelse för dem, som blivit inskrivna vid läroverket kalender
året 1918.

6 I 7 : 8 I 9 I 1 0

Inskrivna
Närmast före inskrivningen 

åtnjuten undervisning Realskolan il Realgymnasiet Latingymnasiet Summa

1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 il 1 Il i 111 J IV 1 I IT 111 I IV

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

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

utan realskoleexamen...
Kommunal mellanskola, 

med realskoleexamen...

71

2 Ii

71

3

, 1 1

Annat 
utan

Annat 
med

allmänt läroverk, 
realskoleexamen...
allmänt läroverk, 

realskoleexamen...

3 32 53 34 65 46 17 28 1” 310 l11 112 113 34

Enskilt läroverk, utan 
realskoleexamen...........

Enskilt läroverk, med 
realskoleexamen...........

Endast undervisning i 
hemmet, utan realskole

examen .........................
Endast undervisning i 

hemmet, med realskole-i 
examen.......................... ।

19

9

214 214 2 2

1

4 2 1 1

27

1

10

Summa 95 11 9 6 7 7 3 2 | 1 3 1 1 1 | .147

Fr. högre folkskola och realskoleexamen som privatist.
2
1

fr. kiass

5
3
1 ring

i; 1 
2; 1
3; 2
4; 1 
5; 1

har förut tillli. läroverkets klass 2.
fr. klass 3; 3 hava förut tillh. läroverkets klass 2.

n n 4.
n n ö.
„ ring BI vid kommunalt gymnasium.

8 Fr. R1I.
12 Fr. ring L II.

■ RII vid kommunalt gymnasium.
° Har förut tillh. läroverkets RIV. 10 Er. klass 5. 11 Har förut tillh. läroverkets ringL I.

13 Er. ring LIIL 14 Därav 1 (fr. Einland) undervisades vid läroverket en del av v. t.
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27. Bil. 11. Antalet i teckning, musik, gymnastik och fäktning deltagande lär
jungar höstterminen 1918 (den 15 september).

1 2 3 4 5 6 i 8 9

Antal
Teckning Musik Gymnastik och 

fäktning

närva- Antal lärjungar som Antal lärjungar, som Antal lärjungar, som
Klasser och ringar rande deltagit i undervisats i deltagit i

lär
jungar

obliga
torisk '

friv. och 
därjämte 
obliga
torisk

endast 
frivillig

musikens 
teori och

sång

instru
mental
musik

gymnastik fäktning

1 103 103 103 5 103
2. 104 104 72 5 101
3. 104

78
104 66

41
7 100

4. 78 2 77
5. 93

11
93 4 20 2 91

6. 11 2 11
R I 34 34 34 5
L I 33 33 1 30 3
R II 33 33

23
1 2 2 32 7

L II 23 4 1 23 2
R III 28 26 3 5 1 28
L III A .................. 7 2 1 7
L III B .................. 23 14 1 22
R IV 26 19 4 8 23 1
L IV A .................. 5 3 5
L IV B .................. 8 3 2 5 1

Realskolan ............. 493 493 6 302 21 483
Realgymnasiet ........ 121 112 8 — 15 3 117 13
Latingymnasiet A ... 12 — — — 5 1 12 —

» B ... 87 73 — — 8 1 80 6
Summa 713 678 14 330 26 692 19

A n m. Av den rätt till befrielse från undervisningen i teckning, som tillkommer 
lärjungar i klass 5 och 6, vilka åtnjuta undervisning i franska, har följande antal lär
jungar under h. t. begagnat sig (i den utsträckning, att de varit befriade från en tim
mes teckning i veckan):

i klass 5 ......................................................... 11
i > 6 ......................................................... 1
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Bil. 12. Antal i frivillig undervisning i läsämnena deltagande lärjungar.

1 ’ 2 3 4 5 7 8 9

Höstterminen 1918 Vårterminen 1919

Klasser och ringar
Frivillig Frivilliga laborationsövningar i „ . .... Frivilliga laborationsövningar i

franska fysik kemi biologi franska fysik kemi biologi

Klass 4.................. __ 76 __ __ — 71 __ __
» 5.................. 28 93 93 — 20 93 93 —

0 6.................. 5 9 — 9 3 8 __ 10
Bing E II ......... — — — 29 — — — 31

» L II .......... — — — 27 — — — 21
» E III.......... — 27 27 — — 28 28 —

Summa 33 205 120 65 23 200 121 62

28. Bil. 13 a. Bortval av ämnen i ring III och ring IV höstterminen 1918
samt i studentexamen kalenderåret 1918.

1 2 3 i 4 1 5 1

Antal lärjungar, som gjort bortval i
Bortvalt ämne

K III L III R IV L IV Student
examen

Latin .......................................... ___ __ _ __

Tyska .......................................... 1 — — — —
Engelska ..................................... — — — — 1
Franska ..................................... 2 — — — —
Historia ..................................... — — — — —
Filosofisk propedevtik ............. — — — — —
Matematik ................................ ___ 2 1
Biologi.......................................... — 5 4 2 6
Fysik .......................................... — 2 — 1 1
Kemi .......................................... — — — — —
Teckning..................................... 2 9 7 5 5

Summa 6 18 11 8 14
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Bil. 13 b.

2 3 4

Ring
Antalet bortväljare av Hela antalet 

närvarande 
lärjungar1 ämne 2 ämnen

R III.......................................... 5 — 28
L III.......................................... 16 1 30
R IV.......................................... 11 — 26
L IV.......................................... 4 2 13 !
Studentexamen ....................... 10 2 29

29. Bil. 14. Tid för hemarbetet.

Anm. Tiden är angiven i timmar.

Kla s s e r Ringar

1 0 4 5 6 RI
1

LI R II L IIRIIILIII RIV LIV

Antal ämnen med hemläxor till måndag __ __ __ 1 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4
,, „ ,, „ övriga dagar

Overläsningstid pr vecka ......................... 
Tid för utarbetandet i hemmet av eti

skriftligt arbete i

2å3 2 å 4 2 å 4 3 å 4 4 4 3 å 5 3å4 4 å 5 3 å 5 5 å ß 5 a 6 4 å 6 4 å 6
5 11 17 18 19 21 20 24 29 28 29 30

modersmålet .......................................... — — — 3 4 6 5 5 6V2 6'/2 9 6
latin ....................................................... — — — —. — — — — 4’/2 — 5 — 5’/s
tyska ....................................................... — — — — 3 3 4’/2 4’/? 4 4 4 4 4'/2 4
engelska................................................... — — — — — 2'/s 4^2 — 3 — 4 — 4'/2 —
matematik............................................... — — — —. — — 5 3 4 4 4 3’/» 4 4
fysik ....................................................... — — — — — — — — — — 4 4'/2 —
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33. Förteckning över de lärjungar, som, efter att hava genomgått läroverkets 6:te 
klass, under kalenderåret 1918 avlagt godkänd realskoleexamen.

a) Vårterminen:

Bergqvist, Tore K. G. 
Edstam, L. M. Henrik 
Ekdahl, K. Axel 
Eriksson, Folke Ä. 
Helander, K. G. Henrik 
Henke, Paul V. G. 
Holm, Alf 0.
Jansson, J. Harry 
Jansson, Kjell F. 
Kleerup, N. Bertil G. 
Landgren, Tage 
Landin, E. Martin 
Norén, Erik E. 
Olsson, Harry 0. 
Roos, K. Evert 
Rydberg, Karl Gustav 
Sidon, Rudolf J. 
Söderlindh, Erik Ch. E. 
Agren, John G. A.

till teknisk läroanstalt
» » »
» handel (kontor)
» teknisk läroanstalt
» järn vägsstaten
» handelsgymnasium
» posten
» handelsgymnasium
» »
» teknisk läroanstalt
» posten
» teknisk läroanstalt
» handel
> järnvägsstaten
» handelsgymnasium
» järnvägsstaten
» handelsgymnasium
» lantbruk
» posten

b) Höstterminen:

Landgren, Sven Y. till järnvägsstaten

34. Förteckning över de lärjungar, som, efter att hava genomgått läroverkets fjärde 
ring, under vardera terminen av kalenderåret 1918 avlagt godkänd studentexamen.

a) Vårterminen:

1) från realgynmasium:

Andersson, Gunnar A. H. 
Bergman, S. Ake 
Eklund, Sven M. B.
Finström, Ruben B. K.

till bankverksamhet 
uppgift ej lämnad 
till skogshögskolan
» handelshögskolan
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Forss, K. Märten till skogshögskolan
Hedin, Karl August » handelshögskolan
Jansson, J. Axel H. tekniska högskolan
Lindqvist, Sten » bankverksamhet
Lundin, Liss » tekniska högskolan
Nordin, Elis 0. V. » Uppsala universitet, fil. fak.
Norsell, K. Birger » tekniska högskolan
Olsson, T. E. Filip » » »
Pettersson, K. G. Folke » posten
Sohlman, Rolf Uppsala universitet, fil. fak.
Widén, Tage J. tekniska högskolan
Wijkander, Rutger T. »
Armann, B. Nils J. » » »

2) från latingymnasium:

a) med grekiska:

Appelberg, Gustav A. J. till Karolinska institutet
Behrman, B. Valter Uppsala universitet, jur. fak.
Ericsson, Sture H. » » > > »
Magnusson, Georg E. » » » teol. »
Nylin, H. Daniel V. » » » fil. »
Pettersson-Hasselbrink, K. Gustav » » » »
Tilander, E. Gustav H, » pressen
Wehland, Nils H. J. » Uppsala universitet, med. fak.

b) utan grekiska:

Hellberg, F. Erik K. till handelshögskolan
Lindblom, Gösta T. » posten
Wennmark, K. Gustav S. » skogshögskolan

b) Höstterminen:

från latin gymnasium utan grekiska:

Ongman, NilsW N. till marinintendenturen
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35. Förteckning över de 
skole- eller studentexamen under

lärjungar, som i övrigt och utan att hava avlagt 
kalenderåret 1918 avgått från läroverket.

real-

Under vårterminen och påföljande mellantermin:

från klass 1:

Andersson, Arvid G.
Andersson, Sven K.
Eriksson, Gunnar E. B.
Hellström, Gustav B.
Isaksson, Gustav Adolf C.

till annat allm. läroverk
» » » »
» folkskola
» annat allm. läroverk
» » » »

från klass 2:

Clément, Olof 
Davidson, K. Ake 
Eriksson, Sven G. 
Nilsson, Elis S. E. 
Nyberg, Tage 
Svärd, K. J. Georg

till läroverk i Finland
» enskilda studier
» folkskola
» »
» annat allm. läroverk
» folkskola

från klass 3:

Clément, Henrik E. G. 
Isaksson, K. Anders 
Ongman, Sune J. O. 
Tillander, Ivar V. 

till läroverk i Finland 
» annat allm. läroverk 
» enskilda studier

från klass 4:

Casparsson, Georg G. 
Ekebergh, Sven E. K. 
Gornbrü, Axel W. M. 
Jernberg, E. Sigurd 
Johansson, K. Harry A. 
Lundin, Karl W. 
Pettersson, Gustav Hj. 
Vrang, Erik H.

till handel (kontor)
» annat allm. läroverk
» handel (kontor)
» »
» tryckerirörelse
» sjömansyrket
» järnvägsstaten
» handel (kontor)

8
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från klass 5:

Carlestam, Åke K. J. 
Fahlgren, Sven A. 
Frej cl, .Ragnar J.
Gillberg, Edvard A. 
Jansson, E. Valter 
Lidin, K. Olof 
Virgin, Frits-Ivar C. 

till handelsgymnasium
» fabriksrörelse
» teknisk läroanstalt
» fabriksrörelse

uppgift ej lämnad 
till teknisk läroanstalt

» annat allm. läroverk

från klass 6:

Evans, Gilbert A. Ö.
Willborg, E. Ture

från ring R I:

Goldkuhl, Arne G. B.
Hedlund, E. Harry 
Lundqvist, Ragnar 
Taube, S. 0. Gunnar B:son
Walldin, Gustaf D.

till handelsskola
» handelsgymnasium 

till annat allm. läroverk
» teknisk läroanstalt
» » »
» » »
» lantbruk

från ring L I:

Brandell, Bengt E. W.
Broberg, Bengt G.
Eklund, A. S. Lage 
Lundell, David V.
Nyberg, Åke
Pehrson, Viktor A. E.
Wirén, Nils M.

från ring R II:

Bergvall, E. Bertil 
Leufvenius, Karl Johan G. 

till handelsgymnasium
» annat allm. läroverk
» sjömansyrket
»: handelsgymnasium
» annat allm. läroverk
» » » »
» handel (kontor) 

till teknisk läroanstalt 
» » » - l
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från ring L II:

Stål, F. Martin 
Videström, S. Mattias 
Videström, G. Reinhold 

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

från ring R III:

Lindroth, Bertil 
Olson, Bernt E. A. 
Thörn, B. Tryggve 
Walldén, J. Gunnar 

till skogsstaten
» -enskilt läroverk
» handelsgymnasium
» »

från ring L IV:

Jönsson, Karl G.
Segerström, David I.

uppgift ej. lämnad 
till bankverksamhet

b) Under höstterminen och påföljande mellantermin:

från klass 1:

Andersson, Henry H. W. till enskilt läroverk
Braconier, Jean » annat allm. läroverk

från klass 2:

Andersson, Nils A. F. till annat allm. läroverk
Edlund, K. Olof » » » »

från klass 3:

Carlsson, Sven 
Hellberg, Nils H.

till folkskola
» ... » '
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frän klass 4:

Karlström, K. Gustav
Thelander, E. Bertil
Walldegk, Gunnar H:son

till handel
» bokhandel
» annat läroverk

frän ring L I:

Jacobson, Erik H. E.
Wijnbladb, A. 0. Hjalmar

till handel (kontor)
» annat allm. läroverk

frän ring R II:

Dryselius, Tore S. A.
Lindberg, Set F. 0.

till sjömansyrket
» lantbruk

frän ring L II:

Heijdenberg, Karl-Gunnar H.
Palmgren, Holger A.

avled den 31/l0 1918
avbröt studierna pä grund av 

sjukdom

frän ring L III:

Nordfors, David P. E. till teknisk läroanstalt

från ring R IV:

Nilsson, N. Arne avbröt studierna på grund av 
sjukdom

Pehrson, Knut A. äter inskriven vid läroverket
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36. Under sist förflutna kalenderår hava till lärjungarna utdelats såsom:

stipendier ..................... 
premier och understöd

kronor 6,117: —
» 718: 29

Summa kronor 6,835: 29

Dessutom hava såsom premier utdelats följande gåvor: Turistförenings årsskrift 3 
ex.; ett bokpremium (jämte penningpremium kr. 75: —), skänkt av L’Amitié Franco- 
Suédoise i Paris; ett idrottspremium, skänkt av Sveriges Centralforening för idrottens främ
jande och bestående av en sköld av silver, åt Gunnar Walldén i ring E & L III,

37. Bil. 20. Terminsavgifter.

1 2 ■ 3 4 3 S 7

Höstterminen 1918 Vårterminen 1919

Avgiften till läroverkets kassor. 1—6 I—IV Summa 1—6 1-IV Summa

Antalet lärjungar befriade från avgifter till:
biblioteks- och materielkassan (enbart) — — — — — —

byggnadsfonden (enbart) ....................... 39 60 99 65 36 101
båda ovannämnda kassor....................... 162 62 224 159 60 219

Antalet lärjungar, som icke befriats från
någondera avgiften ................................ 292 98 390 264 116 380

Summa närvarande lärjungar 493' 220 713 4882 212 700

Avgiften till statsverket.
Hel avgift har erlagts av....................... 269 117 386 263 115 378
Halv » » » » .......................
Ingen » » » » .......................

18
206

10
93

28
299

14
211

11
86

25
297

Summa närvarande lärjungar 493' 220 713 4882 212 700

1 Dessutom 2 inskrivna efter 15 sept, av vilka 1 befriats från avgift till byggnadsfonden och biblioteks- 
och materielkassan ävensom från varje avgift till statsverket och 1 erlagt terminsavgift vid annat läroverk.

2 Dessutom 2 inskrivna efter 1 febr., av vilka 1 erlagt full avgift till läroverkskassorna och till stats
verket och 1 erlagt terminsavgift vid annat läroverk.

3 Enligt Kungl. Maj:ts och Riksdagens beslut har till ljus- och vedkassan för höstterminen lämnats 
bidrag med kr. 10,695: —, varför av varje lärjunge endast erlagts kr. 15: —; även för vårterminen lämnas stats
bidrag och torde även detta nppgå till sådant belopp, att av varje lärjunge ej uttages mera än kr, 15: —.

1 2 3

Avgiften har utgått3 med följande belopp: 
till ljus- och vedkassan..........................................

Höstterminen 1918 Vårterminen 1919

30: — kr. 30: — kr.
» biblioteks- och materielkassan ........................... 6:5 0 » 6: 50 »
» byggnadsfonden .................................................... 5: — » 5: — »
» staten: realskolan hel avgift................................ 20: — » 20: — »

gymnasiet » » ................................30: — 30: — »
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D. Ur skollivet.

38. »Brageförbundet*, läroverkets litterära, musikaliska och konstnärliga förening, 
har detta år utvecklat en särdeles livskraftig verksamhet. Den 22 febr, höll förbundet 
sin sedvanliga soiré med litterärt och musikaliskt program, vid vilken även förekom pris
utdelning i den av förbundet utlysta litterära och konstnärliga tävlan. I mars utgav för
bundet sin egen tidning »Rimfrost» av trycket. En av allmänheten med intresse om
fattad konstutställning har också under vårterminen varit anordnad av förbundet.

»Hedera», den vetenskapliga föreningen inom läroverket, har under läsårets lopp 
gått betydligt framåt, och intresset för föreningen har ökats. Bland mera bemärkta före
drag, som hållits, må nämnas B. Berthelssons i R III, behandlande kolloiderna, och ord
föranden F. Kihlstedts i R IV över ämnet: »Stora Sjöfallets och Sarjeks nationalparker». 
Det senare hölls på föreningens högtidssammanträde och åtföljdes av ett antal skioptikon- 
bilder. Vidare märkes ett föredrag om »Atomteorien i historisk belysning», hållet i april 
1919 av f. d. hederaisten H. Jansson. Till ovannämnda högtidssammanträde, som hölls 
den 22 januari, hade tre prisskrifter inlämnats. Första priset tillerkändes B. Berthelsson 
för hans »Studier i kolloidkemi», andra tillföll T. Tjernvik i R III för »Något om jod» 
och tredje S. Welin i R & L II för »Spritframställning ur sulfitlut». Under vårter
minen ha dessutom många improviserade föredrag hållits och diskussioner förekommit. 
Botaniska och geologiska exkursioner ha företagits under maj månad.

»Floreat», läroverkets S. S. U. H.-förening, räknar omkring 40 medlemmar, och 
har i regel haft sammankomster var fjortonde dag. Den sedvanliga årsfesten ägde rum 
lördagen den 1 februari å gymnastiksalen. Föreningen har i samarbete med stadens 
övriga S. S. U. H.-föreningar genom fester, insamlingar o. dyl. bidragit med penninge- 
medel till förbundets barnkoloni. 100-årsdagen av den första nykterhetsföreningens stif
tande i vårt land högtidlighölls med en Wieselgrensfest å läroverkets högtidssal.

»Örebro kristliga gymnasistforbunds» verksamhet under detta läsår har fortgått efter 
samma linjer som förut. Sammanträdena ha under höstterminen varit 8, under vårter
minen 10, delade mellan bibelstudier samt litterärt-kristliga och musikaliska sysselsätt
ningar. Dessutom har förbundet sökt verka utåt, dels (under höstterminen) genom en 
»gymnasistafton», dels genom en större lyckad vårfest i Nikolaikyrkan den 13 april. En 
glädjande stor yttre tillväxt, ett starkt intresse inom förbundet må kunna tolkas som 
tecken på att förbundet fyller sin uppgift: att vara en samlingsplats för de kristligt in
tresserade gymnasisterna och att samla medlemmarna kring de kristna idealen till större 
andlig fördjupning.

Läroverkets gymnastikförening har även under detta läsår i likhet med föregående 
år bedrivit sina övningar under den tid den ordinarie gymnastikundervisningen fortgått. 
Den högre avdelningen, omfattande lärjungar på gymnasiet, har haft övning två gånger 
i veckan under gymnastiklärarens ledning, den lägre avdelningen, rekryterad från klasserna 
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3—5, likaledes två gånger i veckan med gymnastikdirektören fru Greta Adrian som 
ledare. Vid den av Västmanland—Nerikes gymnastikförbund anordnade gymnastikfesten 
i Örebro den 10 och 11 maj deltogo båda avdelningarna på ett hedrande sätt, i 
det att distriktsmästerskapet i gymnastik jämte Svenska gymnastikförbundets silvermärke 
erövrades av den högre avdelningen och samma förbunds bronsmärke av den lägre 
avdelningen.

Under senare delen av maj månad hava övningar och prov för förvärvande av 
skolungdomens idrottsmärke anordnats.

Läroverkets skytteförbund, utgörande en underavdelning av Örebro skytteförening, 
har under höstterminen deltagit i tävlan med tekniska elementarskolans skytteförening, 
varvid det nyinstiftade vandringspriset mellan de båda ifrågavarande läroanstalterna eröv
rades av Tekniska elementarskolan och ett flertal individuella pris av medlemmar av 
läroverkets skytteförbund. De sedvanliga för hela landets skolor gemensamma tävlingarna 
i Stockholm hava på grund av pågående epidemi detta år inställts.

Även under detta läsår har Örebro Sparbank fortsatt en mångårig vacker donation, i 
det den välvilligt till var och en av nykomlingarna inom första klassen skänkt en spar
banksbok med en kronas begynnelseinsättning för att bidraga till sparkasseverksamheten 
inom länet.
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E. Boksamlingar och undervisningsmateriel.

Boksamlingen.
Bil. 21.

2 3 4 1....

Bokbestånd.
A. Läroverkets bibliotek:

Vid läsårets början omkr.
Tillkomna under året: 
genom gåvor.......................

» köp ........................
Summa

Avgå: avskrivna under läsåret
Återstod vid läsårets slut ...

Antal 
verk

Antal 
band Antal boklån och låntagare.

A. Från läroverkets bibliotek:
Boklån (varje band vid var 

rekvisition räknas särskilt) 
Hela antalet låntagare (varje 

person räknas en gång)...

868

154

2,244

258

9,601

922
86

20,572

1,115
102

10,609 21,789

B. Lärjungebiblioteket:
Vid läsårets början ........
Tillkomna under året: 

genom gåvor ...............  
» köp................

Summa
Avgå: avskrivna under läsåret 
Återstod vid läsårets slut ...

964

8

1,014

8

B. Från lärjungebiblioteket:
Boklån (varje band vid var 

rekvisition räknas särskilt) 
Hela antalet låntagare (varje 

person räknas en gång)...
972 1,022

39. Biblioteket har under läsåret hållits öppet tre gånger i veckan: måndagar
2,3 5-—3,3 5, onsdagar 11,30—12 och torsdagar 2,3 5—3,3 5.

Såsom av tabellen här ovan framgår, har läroverkets bibliotek för innevarande år 
att uppvisa en osedvanligt stor gåveökning, med all säkerhet den största och värdeful
laste biblioteket haft såväl före som efter år 1908, då den Styffeska boksamlingen därmed 
införlivades. Den boksamling här åsyftas, utgörande omkr. 823 verk med över 1,000 volymer, 
härrör från avlidne lektorn i naturvetenskap vid läroverket d:r Ernst Adlerz, vars namn 
även tidigare ofta anträffats i denna redogörelse bland bibliotekets donatorer. Det
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intresse lian vid många tillfällen under sin livstid visade för detta biblioteks förkovran 
kom till uttryck även i hans efterlämnade testamente, där lian förordnade, att bibliote
karien ägde rätt att ur hans boksamling utvälja det som kunde vara av nytta för biblio
teket. Detta urval verkställdes förra våren med biträde av den avlidnes mångårige vän, 
förre bibliotekarien d:r K. Åhlén, som kunde antas väl känna hans intentioner. Re
sultatet härav kan sägas vara, att läroverkets bibliotek på de biologiska vetenskapernas om
råde med ett slag ernått en rangställning liknande den det vann på det historiska området 
för 10 år sedan genom den Styffeska donationen: det är nämligen ej blott genom voly
mernas antal den Adlerzska gåvan inger respekt utan lika mycket genom böckernas inre 
värde och yttre habitus. Vad det senare särskilt beträffar kan det med tillfredsställelse 
annoteras, att samlingen är väl vårdad och till största delen mycket väl inbunden. Tyd
ligt är att Adlerz, som själv var en mycket soignerad man, även önskade ha allting annat 
omkring sig — således även sina böcker — i prydligt skick. Ungkarl och förmögen 
som han var, saknade han ej heller medel att tillfredsställa dessa, för mängden av läro- 
verkslärare eljes ganska »fromma», önskningar.

Utom biologien finnas dock även andra vetenskaper representerade i samlingen; så 
naturligen utom kemi och geologi — som hörde till hans undervisningsämnen — de 
närstående ämnena fysiologi och hälsolära, där åtskilliga äldre och nyare arbeten på
träffas, t. ex.: Hälsovännen, årg. 1887—-1903; Quensel, Alkoholfrågan; Sundberg, Medi
cinsk bakteriologi; Hartelius, Människokroppens anatomi; arbeten av Backman, Huxley, 
Hertwig och Tigerstedt.

Historia och geografi samt memoarer utgöra en ej ringa del, varav påpekas:, Hilde
brand, Sveriges -Historia; Afzelii sagohävder; Schlicks Kulturhistoria; Skjöldebrands me
moarer; Dardel, Minnen; Rousseaus Bekännelser; Leo Tolstoy, Lif och verk; Bagge, Örebro; 
Rosenberg, Handlexikon; arbeten av Hiilphers, Tollstorp, Hellwald m. fl.

I litteraturhistoria möta oss arbeten av de välkända författarenamnen Atterbom, 
Schlick, Schlick—Warburg, Ahnfelt, Ljunggren och Lamm.

Man ser att Adlerz’ intressen ingalunda inskränkte sig till naturvetenskap. För den 
som äfven mera flyktigt kom honom nära, blev det snart uppenbart, att han sett sig om 
åt många håll, såsom också hans boksamling nogsamt utvisar. För filosofi var han 
ingalunda främmande, och god litteratur var honom tydligen ett levnadsbehov. Följakt
ligen finna vi i hans boksamling en vacker rad av skönlitterära verk, både klassiska 
och moderna, de förra till en del ärvda — tillika med hans egen andliga läggning — från 
ett hem med kulturtraditioner. Av förra slaget må nämnas: Dalin, Choræus, Kexel, Ehren- 
svärd, Lidner, Kellgren, Stagnelius, Vitalis; av de senare: Wallin, Tegnér, Runeberg, 
Snoilsky, Rydberg, Fröding, Geijerstam, Heidenstam, Lagerlöf, Schiller, Björnson, Ibsen, 
Lie, Kipling m. fl.

För en naturvetenskapsman med Adlerz’ sinne för kultur måste den litteratur, som i 
speciell grad förenar båda dessa synpunkter, vara av största intresse. Hans bibliotek 
innehåller också en hel mängd — ett femtiotal — reseskildringar. Av dem som vårt bi
bliotek ej förut innehade må nämnas: Rosen, Träskfolket; Lumholtz, Bland Mexikos indianer;

9
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Sverdrup, Nytt land; Wachtmeister, Turistskisser från andra sidan Atlanten; Guerville, 
Egypten i våra dagar; Rosenberg, Det nya Sibirien; Lindblom, Afrikanska ströftåg; Nor- 
denskjöld, Indianlif i El gran Chaco; Aminoff, S:t Petersburg; Borchgrevink, Nærmest 
Sydpolen; Peary, Nordpolens upptäckt; Aurelius, Palestinabilder; Sjöstedt, Bland storvildt 
i Östafrika; Hæckel, Indiska dagar; Cederschiöld, Infödingarne på Manhattan; Tischen
dorf, Det heliga landet; Kolthoff, Erån när och fjärran.

Boksamlingens tyngdpunkt ligger, som naturligt är, på biologiens område, där den bo
taniska vetenskapen är särskilt starkt representerad, i synnerhet på de områden, där Adlerz 
själv arbetat (hieracier, rubus-arter, lavar och mossor). Här finnes en mängd större och 
mindre arbeten, floror och avhandlingar, för vilka utrymmet förbjuder att redogöra. Av 
övriga större arbeten i botanik kunna nämnas: tidskrifter, ss. Österreich. Bot. Zeitschrift, 
8 vol., Botaniska notiser från 1834, 34 vol,; utländska floror: Koch, Synopsis der 
deutschen u. Schweizer Flora; Ascherson u. Græbner, Flora des Nordostdeutschen Flach
landes; Marsson, Flora von Neu-Vorpommern; Grönlund, Islands flora; Garcke, Illustrierte 
Flora; Raunkiær, Dansk Exkursionsflora; Bentham, British flora; Blytt, Norges flora; 
Rony et Foucaud, Flore de France, m. fl.; svenska floror av Areschough, Krook o. Alm- 
quist, Svensson, Neumann, Kindberg, Lilja, Hartman, Wahlenberg, Collinder, Lindman 
m. fl.; Fries, Systematisk botanik; Meyer, Utkast till växtgeografi; Fries, Bot. utflykter; 
Velenovsky, Vergl. Morphologie; Eneroths pomologi; Ill. Gartenbau-lexikon; Marilaun, 
Pflanzenleben; de Vries, Die Mutationstheorie; Holzhausen, Orchidéer; Haberlandt, Phy
siologische Pflanzenanatomie; Engler u. Prantl, Natürl. Pflanzenfamilien; Kirchner, Blu
men u. Insekten; Vilmorins’ Bhunengärtnerei; Zimmerman, Die botanische Mikrotechnik; 
Linnæi Flora suecica; Linnés Öländska, Skånska och Västgötaresa.

Arbeten i zoologi: Brehm, 4 vol.; Nilsson, Skandin. fauna: Smitt, Högre djurens ut
vecklingshistoria; Trädgårdh, Sveriges skogsinsekter; Torell, Das Sinnesieben der Insekten; 
Kolthoff, Ur djurens lif; Adlerz, Svenska skalbaggar; Aurivillius, Nordens fjärilar; Björk
man, Bilder från insektsvärlden; All about Animals; Stöhr, Lehrbuch der Histologie; 
Boas, Lehrbuch der Zoologie; Müller, Lärobok i ryggradsdjurens jämförande anatomi; 
Wirén, Zoologiens grunddrag; Böving-Petersen o. Dreyer, Djurvärlden; Westerlund, Mol
lusker; Adlerz, Myrornas liv; Tullberg, Djurriket; Bergs fågelböcker; Eriksson, Bilder 
ur naturens tre riken; Svensk insektsfauna; arbeten av Wallengren, Thomson, Adlerz, 
Reuter, Lönnberg, Rosén, Jägerskjöld, Stuxberg, Liljeborg m. fl.

Arbeten i allmän naturvetenskap: Larsson, Ärftlighet; Larsson, Nyare mendelistiska 
rön; Baur, Vererbungslehre; Correus, Vererbungsgesetze; Kajanus, Biologiska skisser; D:o, 
Modärnt och ultramodärnt ur biologiens värld; Bateson, Mendels Vererbungstheorien; 
Hasselgren, Från vårt lands djur- och växtvärld; Nyström, Sveriges rike; Salomonsen, 
Bakteriologisk teknik; Darwin, Människans härledning; Huss, Handledning i bakteriologisk 
teknik; Sundberg, Mikroorganismerna från läkarens synpunkt: Backman, Levande materia; 
Johansen, Arvelighed; Darwin, Om arternas uppkomst; Abel, Die Abstammungslehre; 
Svedberg, Materien; D:o. Arbetets dekadens; Wallace, Darwinismen; Duncan, The new 
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Knowledge; Kinberg, Världen och människans uppkomst; Weis, Livet och dess lagar; 
Darwin, Darwins Liv og Breve.

Boksamlingen har hittills på grund av bristande hyllutrymme måst magasineras. 
Det är emellertid att hoppas, att dessa svårigheter snart nog skola kunna avlägsnas, så 
att de värdefulla skatter den innehåller må kunna komma till användning.

Tidskriftsprenumerationen för året omfattar: Acta Mathematica, Antikvarisk tidskrift, 
Arkiv för nordisk filologi, Berliner phil. Wochenschrift, Bibelforskaren, Biblioteksbladet, 
Botanisches Centralblatt, Chemisches Centralblatt, Edda, Eranos, Fauna och Flora, Fysisk 
fostran, Geol. fören. förhandlingar, Hygienisk Revy, Moderna språk, Namn och Bygd, 
Nordisk tidskrift, Ord och bild, Pedagogisk tidskrift, Pop. naturvetenskaplig Revy, Post
tidningen, Språk och stil, Sv. jägarförbundets nya tidskrift, Svensk humanistisk tidskrift, 
Svensk kemisk tidskrift, Svenskt arkiv för pedagogik, Svensk tidskrift, Tidning för Sve
riges läroverk, Tidskrift för elementär matematik, Tirfing, Verdandi samt Zeitschrift für 
den physikalischen u. chemischen Unterricht.

Såsom medlem av resp, sällskap erhåller läroverket: Fornvännen, Historisk tid
skrift, Kyrkohistoriska föreningens skrifter, Personhistorisk tidskrift, Svenska litteratur
sällskapets och Svenska vitterhetssamfundets publikationer, Svenska landsmål och Svenskt 
folkliv, Svensk botanisk tidskrift samt Ymer.

Under läsåret inköpt litteratur: Lessings Werke in sechs Bänden; Bergman, Läsebok 
för skola och hem; Mellén o. Lundqvist, Grekisk läsebok och Grekisk elementarbok; 
Hæffners koralbok; D:r Luthers Lilla katekes av Bergman; Bibeln i 1917 års översätt
ning (2 ex.); Afzelius, Svensk—engelsk synonymbok; Boethius, Cornelius Nepos; Ge
länder och Oterdahl, Saga och sanning 1—2 i 2 ex.; Lehmann, Religionerna; Sveri
ges Statskalender .1918 o. 1919; Svensk vers av A. Dalin i 3 ex.; Bååth, Helgeands
holmen och Norrström; Under Lundagårds kronor; Elgström, Mödrar; Lundgren, Sådan 
är jag; Lundgren, Jag fattig syndig menniska; Mari Mihi, De gamla herrarne; Bjerne, 
Dårarnes väg; Mörner, Ti Ri Ti Ri; Tornius, Salonger; Madelin, Danton; Lehmann, 
Stället och vägen och Lighedens Land; London, Jerry; Laurin, Alla ha rätt'; Rathenau, 
Kommande tider; Barbusse, Elden; Rolland, Jean Christophe V o. VI; Hamsun, Mar
kens Grode; Riverton, Montrose; Koch, Guds vackra värld; Ullman, Dan Wolles ungdom; 
Schück, Från det forna Upsala; Möller, Passion; Smith, Kristoffer Güllichs kärlek; 
Batiffol, Maria av Medici; Swahn, Det gamla kommendantshuset; Johansson, De röda 
huvudena; Wells, Mr Britling; varjämte fortsättning erhållits av följande: Svenska Akademiens 
handlingar; Svenska akademiens ordbok; Noreen, Vårt språk; Nordisk familjebok; Strind
bergs skrifter; Gleerupska Biblioteket; Sverige, Hist.-topografisk beskrivning; Östergren, Nu
svensk ordbok; Boethius, Biografiskt lexikon; Böök—Sylvan, Svenska litteraturens historia.

Biblioteket har i övrigt ökats genom följande gåvor: av
Statm: Svenska riksdagsakter III: 2; Danske Åarsberetninger 1916 — 17; Svenska lärover

kens redogörelser; Svensk författningssamling; Statistisk årsbok 1918; Upsala universitets katalog; 
Stockholms högskolas katalog och berättelse; Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 191.7; Fauna 
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och Flora 1917; Moderna språk 1918; Nordiskt idrottslif 1918; Ny tidning för idrott 1918; Kyrko
mötets protokoll 1918; Åtgärder för fiskerinäringen i Sverige 1915; Meddelanden från Kungl. Lant- 
bruksstyrelsen N:o 204, 208, 210; Om tandvård för skolungdomen; Nordlander, Katolsk propaganda 
inom en svensk skola (Bil. t. årsberättelse); Palm, Stil och tanke (Bil. t. årsberättelse); Det stats
understödda pensionsväsendets centralisering; Förslag till vissa ändringar i lärares straff- och process
rättsliga ställning; Rosén, Om liavslaxöringen i övre Norrland; Rosén, Om laxen och laxfisket i Väster
bottens län; Sveriges officiella statistik.

Vetenskapsakademien: Handlingar 53: 1—5; Årsbok 1918; Arkiv för matematik, fysik o. 
astronomi 13: 1—2; Arkiv för kemi, mineralogi och geologi 7: 1; Årkiv för botanik 15: 1—2; Me
teorologiska iakttagelser 1916.

Södermanland—Nerikes nation: 32 volymer akademiskt tryck, bland vilka följande avhand
lingar: Götlind, Studier i västsvensk ordbildning; Forsell, Ministerier och kollegier; Söderbäck, Studien 
über das freie Rhodan; Boethius, Orsamålet; Lindqvist, Studier över reformationstidens bibelsvenska; 
Tegen, Studier till uppkomsten av Kants kritiska kunskapslära; Bergman, Barns utsättande för tuber
kulos smitta; Bohlin, Sören Kierkegaards etiska åskådning; Cornell, Norrlands kyrkliga konst underme
deltiden; Drake, Västerbottenslapparne under förra hälften av 1800-talet; Lund, Über die Ursachen der 
Jugendasozialität; Olofsson, Studien über die Süsswasserfauna Spitzbergens; Rolf, Probabilité et pro- 
nostics des pluies d'été; Larsson, Lautstand der Mundart der Gemeinde Altengamme; Neuman, Utbred
ningen av vokalbalansen a: å i medelsvenskan; Ahnlund, Gustaf Adolf inför tyska kriget.

Länsarkivet: En del äldre kataloger från Strängnäs och Nyköping jämte en inbjudningsskrift 
från Strängnäs.

Örebro länsmuseum: Meddelanden från Örebro läns museum VII: Salomoniska magiska konster.

D:r K. Åhlén: Saxon, Gällersta. En sockenbeskrivning.

Journalisten A. Jansson: 6 häften särtryck ur Entomologisk tidskrift.
Slud. G. Lidin: Wirsén, Lefnadsteckningar (Över Oxenstjerna, Nicander och v. Beskow).

Stud. II. Widestrand: Areschough, Betraktelser över växtens byggnad och lif och Fries, Läro
bok i systematisk botanik II: De kryptogama växterna.

Stud. G. Bursell: Sagor ur Tusen och en natt; Witt, Guldfursten; Gullivers underbara resor.
Stud. IL Torell: May, Winnetous testamente och Ellis, Nybyggerne i Kentucky.
Stud. S. Edstam: Riverton, De tre som kom och Killinger, Östersjöflygarens äventyr.

Stud. I. Ahlberg: Lagerlöf, Nils Holgerssons underbara resa.

Förläggare: Johansson, Plan geometri för realskolan; Johnsson, Nya tidens historia III; Goodwin, Skrift
liga uppgifter f. studentexamen i tyska språket; Pallin, Nya tidens historia; Akademiska bokhandelns lit
terära vademecum; Zachrisson, Ordlista; Strömberg, Tysk prosa för gymnasiets III och IV ring; Lind
man, Svensk fanerogamflora; Hjorth, Ny övningsbok till den tyska grammatiken; Svecia latina, utg. av 
Bergman; Latinska källskrifter av J. Bergman; Collin, Repetitionskurs i matematisk problemlösning; 
Geländer o. Oterdahl, Saga och sanning; Moll, Astronomiska observationer; Hedström, Matematiska upp
gifter i realskoleexamen; Palmgren, Grundlinier för undervisningen i kristen tros- och sedelära.
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Myntsamlingen

hav erhållit följande gåvor:

av Svenska Akademien: dess minnespenning 1918 över Zakarias Topelius. 
» Vetenskapsakademien; dess minnespenning 1919 över C. T. Odhner.

De geografiska samlingarna.

Väggkarta över Förenta Staterna har inköpts.

De zoologiska samlingarna

ha ökats genom följande gåvor:

ett renhorn, skänkt av stud. Peter Rousthöi i R & L II; kakaobönor, silkeskokonger 
och stennöt, skänkta av stud. Åke Nycander 5 c; ett ägg av blå kärrhök, skänkt av Erik 
Rosenberg R I; snok och ödlor, skänkta av stud. Arvid Söderberg R IV; ett rockägg, 
skänkt av stud. Gunnar Dryselius 3 c.

De mineralogiska samlingarna

ha som gåva av stud. Arvid Söderberg R IV erhållit en »flytsten» från kusten 
vid Marstrand.

Den fysikaliska instrumentsamlingen

har som gåva av f. d. adjunkt J. G. Spangenberg erhållit en astronomisk tub med 
urverk, en synnerligen värdefull tillökning i läroverkets undervisningsmateriel. På grund 
av höga priser hava inköpen måst begränsas till förbrukningsartiklar.

De kemiska samlingarna

ha genom inköp kompletterats med erforderliga förbrukningsartiklar.

För undervisningen i teckning

har inköpts diverse modeller av trä, glas och porslin samt uppstoppade fåglar.
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F. Läroverksbyggnader och inredningsmateriel.

40. På grund av höga materialpriser hava ej några större arbeten med förbätt
ringar och underhåll kunnat företagas under läsåret. Endast en ovillkorligen nödvändig 
ommålning och fernissning av golvet i gymnastiksalen har verkställts under påsklovet. 
I övrigt hava endast smärre reparationer utförts.

Under instundande sommarferier skola emellertid enligt delegerades för byggnads
fonden beslut samtliga golv i stora byggnaden ommålas och fernissas, ävensom andra 
nödvändiga reparationer verkställas. För bestridande av kostnaden för dessa måste på 
grund av byggnadsfondens begränsade tillgångar anslag delvis begäras av kommunen.
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G. Ekonomiska förhållanden.

41. Bil. 23. Nedannämnda till läroverket hörande kassors ställning kalender
året 1918.

1 2 3 4 5 6 3 s 9

D e bet K r e dit

Kassans rubrik Behåll
ning vid 

årets 
början

Summa 
in

komster

Skuld 
vid 

årets slut
Summa

Skuld 
vid 

årets 
början

Summa 
utgifter

Behåll
ning vid 
årets slut

Summa

Byggnadsfonden .........................
Ljus- och vedkassan ................ 

Biblioteks- och materielkassan 
Premie- och fattigkassan .......

2,398: 39 

__i
1.840: 452

3,936:30
39,425: 88
6,631: 27

525: 93
2,554: 83

6,334: 69
39,425: 88

9,186; 10
2.366: 38

4,002: 00
62: 53

3,708:83
29,720: 07
9,123:51

297: 97

2,625. 86
5,703: 81

0:06
2,068: 41

6,334: 69
39,425: 88
9,186:10
2.36G: 38

Summa 4,238: 84 150,519:38 2,554: 83 57,313: 051! 4,064: 53142,850:38) 10,398:14 57,313: 05

1 I föregående årsredogörelse upptagen behållning 15,660:27 utgjorde uteslutande donations- eller andra 
fonderade'm 'del.

2 I föregående årsredogörelse upptages en behållning av 11,812: 87, varav 10,002: 42 utgjorde donationsmedel.

Även under nu tilländalupna läsår har läroverket haft glädjen mottaga flera dona
tioner, för vilka det uttalar sin varma tacksamhet.

Donationsurkunderna äro av följande lydelse:

1) Örebro Enskilda Banks stipendium:

»Utdrag av protokoll, hållet vid samman
träde med styrelsen för Örebro Enskilda Bank 
den 9 september 1918.

§ I-

Föredrogs förslag till allmänna bestämmelser för användningen av Örebro 
Enskilda Banks minnesfond, så lydande:

»Vid upphörande av Örebro Enskilda Bank efter en 80-årig verksamhet, 
huvudsakligen begränsad till Örebro län, avsatte banken ett kapital av 100,000 
kronor till hugfästande av dess minne för kommande tider.
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Styrelsen, som av 1918 års bolagsstämma bemyndigades fatta beslut rö
rande användningen av de sålunda avsatta medlen, har ansett att hugfästandet 
av bankens minne bäst tillgodoses genom utdelande av årliga stipendier, av
sedda att befordra undervisning i humaniora, handel, industri och lantbruk, 
med anledning varav styrelsen vid sammanträde den 9 september 1918 gjort 
följande bestämmelser:

Det avsatta kapitalet 100,000 kr., nu placerat i förstklassiga obligationer 
och å kapitalräkning, överlämnas såsom öppen deposition att under ansvar vårdas 
och förvaltas av Skandinaviska Kreditaktiebolaget genom dess kontor i Örebro 
eller genom det bankinstitut, som kan komma att detta efterträda inom staden.

Ärliga avkastningen skall användas till tio stipendier, alla av lika storlek, 
åt välartade, helst mindre bemedlade lärjungar, som gjort sig bemärkta för 
andlig begåvning, framåtsträvande och god karaktär, med företräde för dem, 
som äro födda inom länet.

Stipendiets namn skall vara Örebro Enskilda Banks Stipendium.
Stipendiebeloppen ställas till förfogande av Karolinska läroverket, . . . 

efter följande delningsgrunder: Karolinska läroverket, . . . erhålla vardera 
två, . . .

Stipendierna utdelas av Karolinska läroverkets lärarekollegium till efter 
mogenhetsexamen från läroverket avgående lärjungar . . . med ovan angivna 
kvalifikationer.

Skulle någon eller några av de läroanstalter, som enligt ovan angivna 
bestämmelser erhålla stipendier till utdelning, under tiderna förändra eller upp
höra med sin verksamhet inom länet i sina nuvarande syften, skall en nämnd 
bestående av Länsstyrelsens chef, Landstingets ordförande, Hushållningssäll
skapets ordförande, Handelskammarens ordförande och styrelsens ordförande 
inom den bankavdelning, som efterträtt Örebro Enskilda Bank i Örebro stad, 
avgöra utdelandet av de sålunda ledigblivna stipendiemedlen i det syfte, som 
nu avsetts till fromma för undervisning i humaniora, handel, industri och lant
bruk inom länet, men alltid i undervisningsändamål och till personlig utdelning.

Bankstyrelsens ordförande kallar till sammanträdet med dessa Örebro 
Enskilda Banks förtroendemän i framtiden, vilka banken alltid påräknar skola 
hava förståelse för detta förordnande och dess bästa tillämpning.

Örebro den 9 september 1918.

Styrelsen för Örebro Enskilda Bank:

Fr. Backström. Gust. Anderson. Gillis Eiserman.
C. E. Ii. Petterson. G. Hagberg. Kristian Kirkegaard.

Erling Hibbing. Qari Wetter.-»
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Efter diskussion blev ifrågavarande förslag av styrelsen godkänt och be
slöts att utdrag av detta protokoll skulle tillställas de institutioner, som enligt 
ovanintagna bestämmelser ägde utdela stipendierna.

2) Karl-Gunnar Heijdenbergs stipendiefond:

In fidem: 
Erik Dahlberg.i

»Örebro den 2 nov. 1918.

Till Styrelsen för Karolinska läroverket, Örebro.
För att hugfästa minnet af vår älskade bortgångne son vid det läroverk 

han tillhört bedja vi få öfverlämna kronor Fem tusen (5,000) till en stipendie
fond bärande namnet Karl-Gunnar Heijdenbergs stipendiefond.

Häraf torde afkastningen årligen utgå i lika stora belopp till tvänne 
välartade, behöfvande ynglingar vid deras studentexamen.

Högaktningsfullt
Elin och Hjalmar Heijdenberg.»

För möjliggörande av full årsräntas utdelande redan vid detta läsårs slut 
hava makarna Heijdenberg ytterligare skänkt ett belopp av kr. 207: 62.

3) Rektor Melanders stipendiefond:
»Till Karolinska högre allmänna läroverket i Örebro överlämnas härmed 

Trehundrafemtio (350) kronor 61 öre, vilka medel insamlats av nuvarande och 
förutvarande lärjungar vid Karolinska läroverket till hugfästande av f. d. rektor 
Klas Melanders minne.

Donationen är avsedd att utgöra en stipendiefond, benämnd Rektor 
Melanders stipendiefond, av vilken årliga räntan vid vårterminens slut skall 
tilldelas en behövande yngling å gymnasiet, som visat synnerlig fallenhet för 
matematiska eller fysikaliska studier. Dock utdelas vid vårterminens slut 
1919 20 kronor. Därefter utdelas till en början vartannat år föregående års 
ränta, under det vartannat år räntan lägges till kapitalet. Härmed fortfares 
tills kapitalet vuxit till Ett tusen kronor, varefter årligen utdelas årsräntan 
minskad med tio procent, vilka läggas till kapitalet.

Vid sammanträde med givarna denna dag har åt undertecknade lämnats 
i uppdrag att överlämna fonden.

Örebro den 17 december 1918.

Fridolf Wijnbladh, 
R IV.

Torsten Zettergvist, 
L TV.

Elvir Lander, 
R IV.

Erik Werner, 
L IV.»

10
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42. Under sistförflutna kalenderår hava följande belopp utgått för underhåll och 
tillökning av !

Kr. Öre

a) boksamlingarna .............................................................. 1,850 73
b) den övriga undervisningsmaterielen........................... 2,148 89
c) inredningsmaterielen (bord, bänkar, tavlor m. m.) 789 15

Summa 4,788 77

Lärjungebiblioteket har ökats med böcker till ett värde av kronor 48: 75.
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H. Examina och terminsavslutning m. m.

Muntlig studentexamen anställdes vid läroverket vårterminen 1918 den 21 och 22 
maj i närvaro av herrar censorer, professorerna O. A. Danielsson och A. Wiman samt 
rektorn A. Nordfelt, och tillkallade examensvittnen, herrar landshövdingen K. J. Bergström, 
översten H. F. von Dardel, borgmästaren V. A. Schneider, rektorn M. Starck samt kon
traktsprosten teol. d:r J. Wahlfisk. De examinerade voro 28 — 17 realister och 11 
latinare, därav 8 med grekiska — fördelade i 3 avdelningar den första dagen och 2 den 
andra dagen; samtliga examinerade godkändes.

Höstterminen 1918 anmälde sig här till studentexamen 1 lärjunge från läroverket 
(latinare) samt en kvinnlig privatist (latinare). Efter avlagda skriftliga prov, som försig- 
gingo den 14, 16, 18 och 20 november, förklarades lärjungen från läroverket berättigad 
till muntlig prövning, som förrättades i Karlstad den 7 december, och blev han där godkänd.

Till studentexamens undergående anmälde sig innevarande termin 37 läroverkets lär
jungar i ring IV (25 realister och 12 latinare) samt 1 privatist å nyspråkliga linjen. I 
de skriftliga proven, som försiggingo den 10, 12, 14, 16 och 17 april, deltogo samtliga 
anmälda med undantag av en läroverkets lärjunge, realist, som på grund av sjukdom 
avbrutit sina studier. Av de i skrivningarna deltagande lärjungarna från läroverket god
kändes samtliga med undantag av en realist.

Den muntliga studentexamen är utsatt till den 2, 3 och 4 juni.
I de skriftliga proven för realskoleexamen deltogo vårterminen 1918 22 lärjungar 

från läroverket och 15 privatister (därav 8 kvinnliga). Av dessa godkändes i de skrift
liga proven 20 lärjungar från läroverket samt 12 privatister (därav 7 kvinnliga). Muntlig 
prövning med dessa anställdes den 28, 29 och 31 maj i närvaro av läroverkets inspektor, 
bibliotekarien greve E. Lewenhaupt, samt såsom examensvittnen herrar borgmästaren 
V. A. Schneider, postmästaren Fr. Lindh, tel egrafkom missari en G. A. Ternberg, belys- 
ningschefen J. von Sydow, folkskoleinspektören M. Nordell och folkskolläraren J. Gralén. 
Samtliga examinerade godkändes med undantag av 1 lärjunge från läroverket och 2 
privatister (därav 1 kvinnlig).

Till realskoleexamen höstterminen 1918 anmälde sig 2 lärjungar från läroverket 
(därav 1 från sjätte klassen och 1 från ring II) samt 2 privatister (därav 1 kvinnlig) 
I de skriftliga proven, som försiggingo den 16, 18, 20 och 22 november, deltogo lärjungen 
från sjätte klassen och de 2 anmälda privatisterna, och blevo dessa samtliga förklarade 
berättigade till muntlig prövning. Denna förrättades den 11 december i närvaro av post
mästaren Fr. Lindh, telegrafkommissarien G. A. Ternberg, belysningschefen J. von Sydow 
och folkskolläraren J. Gralén såsom examensvittnen. I prövningen godkändes läroverkets 
lärjunge och 1 kvinnlig privatist.
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Innevarande vårtermin anmälde sig till realskoleexamen 10 lärjungar från läroverket 
och 32 privatister (därav 17 kvinnliga). I de skriftliga proven, som försiggingo den 3, 
5, 7 och 9 maj, deltogo samtliga. Av dessa godkändes läroverkets 10 lärjungar samt 
24 privatister (därav 14 kvinnliga).

Under kalenderåret 1918 hava nedanstående antal fyllnadsprövningar avlagts:

till studentexamen:
i latin .................................................................................................... 3
» tyska .....................................................................  2
» engelska (realgymnasium)..................................................................... 1
» franska ............................................................................................ 1
» filosofi.................................................................................................... 1
» matematik (realgymnasium) ............................................................... 9
» » (latingymnasium)............................................................... 4
» fysik (realgymnasium)........................................................................ 13
» kemi .........................................   3
» teckning.............................................................................................. 4

till realskoleexamen :
i fysik ................................................................................................... 1
» kemi ................................................................................................... 1

44. De examina och övriga förrättningar, med vilka läsåret skall avslutas, komma 
att försiggå i följande ordning:

Torsdagen den 5 juni kl. 1 e. m. uppvisning i gymnastik,
» » » » » 6 » » » musik.

Fredagen den 6 juni kl. 10—11,2 5 f. m. examen med samtliga
klasser och ringar,

» » » » »12 midd. anslutningsakt med tillkänna
givande av flyttningen, utdelning av belöningar och understöd 
samt ungdomens hemförlovning.

Prov på lärjungarnas färdighet i teckning och slöjd finnas under examensdagen 
tillgängliga i ritsalen och slöjdsalen.

Med stor glädje har läroverket mottagit underrättelsen, att dess Eforus, H. H. 
Biskopen m. m. U. L. Ullman, själv kommer att förrätta avslutningsakten,' och ber jag 
att till honom få uttala en varm och vördsam välkomsthälsning.
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45. Att övervara och giva ökad betydelse åt denna läroverkets årshögtid får jag 
vördsamt inbjuda Landshövdingen m. m. K. J. Bergström, f. d. Rektorn m. m. K. K 
Melander, Borgmästaren m. m. K A. Schneider, Stadsfullmäktiges ordförande, Gross
handlaren m. m. J. Lundmark, Översten m. m. C. A. P. A:son Sjögreen, Överstelöjt
nanten m. m. O. S. Lindström, Rektorn m. m. P. W. Abenius, Folkskoleinspektören 
in. m. M. Nordell, Lasarettsläkaren m. m. K. F. Lange, Förste provinsialläkaren G. E. 
Engstrand, Häradshövdingen G. J. A. LÅndquist, lärjungarnas Föräldrar och Målsmän, 
Stadens och Ortens Myndigheter samt övriga den offentliga undervisningens och läro
verkets Gynnare och Vänner.

46. Nästa läsår börjar i följande ordning:
Måndagen den 18 augusti kl. 10 f. m.—1 e. m.: anmälning till in

skrivning i läroverket. D
Måndagen den 18 augusti kl. 10 f. m.: anmälning till prövning för 

uppflyttning i högre klass.
Måndagen den 18 augusti—torsdagen den 21 augusti: inträdes- och 

flyttningsprövningar.
Fredagen den 22 augusti kl. 2 e. m.: allmänt tipprop med läro

verkets lärjungar.

Senast före uppropet bör anmälan om avgång från läroverket göras. Därvid skall 
målsmans skriftliga medgivande bifogas och avsikten, med avgången uppgivas.

Herrar lärare samlas i kollegierummet måndagen den 18 augusti kl. 4 e. m. 
Tiden för nästa läsårs terminer är 22 augusti—18 december samt 9 januari— 3 juni. 

Örebro i maj 1919.

Josef Lind.

1) Om de betyg, som därvid skola företes, samt om inträdesfordringarna lämnas upplysning i tillägg 
till denna årsredogörelse.
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Bil. 24.
Anvisning på lämpliga uppgifter för frivilliga självstudier 

under sommarferierna.

För dem, som åtnjutit undervisning i klass 4.
Kristendom: Kastman, Palestina, land och folk (1 kr.)
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: Elfstrands läsebok, 5 sid.
Historia: Estländer, Läsebok till nyare tidens historia, första tidevarvet.

Schwerin, De stora upptäckternas tidevarv.
Ahlenius, Kolumbus (Verdandis småskrifter n:r 43).
Sven Hedin, Tibetanska äventyr (4 kr.).

Geografi: Duse, Bland pingviner och sälar (1 kr.).
Nathorst, Polarforskningen (0,25).
Samuelsson, Sibirien (0,50), Lönnborg, Kina, (0,25), i Heimdals folkskrifter.
Sandström, Natur och arbetsliv i svenska bygder I och II (ä 2 kr.).

Biologi: Kjellman, Nordens vårväxter (Heimdals folkskrifter).

För dem, som åtnjutit undervisning i klass 5.
Kristendom: Stave, Jesu liv.

Norberg, Lukas evangelium, (1,25)
Schneller, Evangelivallfärder.
Bilder från Jesu liv, I och II (varje del 2,75).

Modersmålet: C. J. L. Almqvist, Folklivsberättelser. (De bästa böckerna, Bonnier. 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 »Tusen och en natt» (l:a samlingen 2,50).
E. Fries, Den svenska odlingens stormän (1 kr.).
Strindbergs skrifter i urval (1 kr.).

Tyska: jj. Arnold, Fritz auf dem Lande.
H. Seidel, Der Trilpetritsch.
Gahm-Lauritzen, Tyska Dikter, t. ex. Heine, Die Grenadiere; Hoffmann 
v. Fallersleben, Deutschland; Uhland, Der gute Kamerad.

Engelska: Jespersen-Rodhe, Engelsk läsebok.
Mrs Hodgson-Burnett, Little Lord Fauntleroy.
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Historia: Grimberg, Svenska folkets underbara öden.
» Sveriges historia. Den större uppl., del 5.

Strindberg, Svenska öden och äventyr.
Montelius, Livet i Sverige under hednatiden (2 kr.).
Estländer, Läsebok i nya historien (4,50).

Geografi: Ahlenius, Fornskandinaviska upptäcktsfärder (0,25).
Hedin, Från pol till pol. I—II.
Svensén, Geografiska erövringar (2 kr.).
Anna Sandström, Natur och arbetsliv i svenska bygder I och II (2 kr.).
Duse, Bland pingviner och sälar. (1 kr.).
von Rosen, Från Kap till Alexandria.
Högbom, Istiden. (Verdandis småskrifter).
Wiman, Bergens uppkomst. (Verdandis småskrifter).

Biologi: Reuter, Drag ur djurens liv.
Ostwald, I kemiens förgårdar.
Ewald, Sagor om blommor och djur.
Vilka växter förekomma i en torvmosse?

För dem, som åtnjutit undervisning i ring I.

Kristendom: Augustini bekännelser. På svenska. Med en inledn. av N. Söderblom (3,50) 
E. Fogelklou, Frans av Assisi. (I »De största märkesmännen»).

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 Eodhe, Engelsk läsebok. 

Barry Pain, Eliza.
Historia: Grimberg, Svenska folkets underbara öden.

Annerstedt, Samhällsklasser och levnadssätt under första hälften av 1600- 
talet.
I Gleerupska biblioteket: Allmän historia: Forntiden och medeltiden.

Geografi: Geografien i skildringar och bilder (Gleerupska biblioteket).
G. Andersson, Australien.
Kjellén, Inledning till Sveriges geografi.
Fagerlund och Falk, Geografisk läsebok.
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Fysik: Bestämning av vistelseortens meridian; solens höjd för olika dagar, må
nens rörelse och fasförändringar under någon del av sommaren samt 
dess höjd, då den passerar meridianen.
Arrhenius, Världarnas utveckling.

» Stjärnornas öden.
Newcomb-Bergstrand, Astronomi.

För dem, som åtnjutit undervisning i ring II.

Kristendom: Hj. Holmqvist, Martin Luther. Med illustrationer (6,75).
Levin, Kyrkohistorisk läsebok. Ur kyrkohistoriens källor (3,50).

Modersmålet: Runeberg, Kungarna på Salamis.
» Kung Fjalar.

Linné, Västgötaresan.
Levertin, Svenska gestalter.

Norska: Bjornson, Fortællinger.
Latin: Urbis Romæ viri illustres, utgiven av Lind.

Mommsen, Romerska fältherrar och statsmän, i urval och översättning 
av Zetterqvist (För skola och hem n:r 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).
Ludwig, Zwischen Himmel und Erde (0,75).
Stifter, Der Hochwald (0,75).

Engelska: Ringenson, Adventures of Sherlock Holmes.
Hagelin, British Institutions.
Rodhe, E., Tales and Sketches.

Franska: Bödtker-Höst, Lärobok i franska.
Historia: Stavenow, Den stora engelska revolutionen.

Ellen Fries, Teckningar ur svenska adelns familjeliv.
» Svenska kulturbilder ur 16- och 1700-talens historia.

Forssell, Gustaf II Adolf.
Hjärne, Gustaf Adolf.

. » Karl XII.
Stavenow, Frihetstiden.

« Gustaf III.
Hallendorff, Sveriges omdaning under sextonhundratalet.
Kjellén, Stormakterna.

Matematik: Rydberg, Algebraiska studentuppgifter för latinlinjen.
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1 1

Biologi: Falska analogier, Johannsen.
Nordwall, Sveriges skogar.

. Ingeborg Wallin, Födoämneslära.
Undersökning av något av bergen i Västergötland (eller i något annat 
landskap), särskilt från biologisk synpunkt.

Fysik: Rydberg, Fysikaliska studentuppgifter (värmeläran).
Ostwald, Energi.
Svedberg, Materien.

» Arbetets dekadans.
Tyndall, Värmet.

För dem, som åtnjutit undervisning i ring III.

Kristendom: Liedgren, Den svenska psalmboken (Sveriges kristliga studentrörelses skrift
serie n:r 8).
Levin, Kyrkohistorisk läsebok. Ur kyrkohistoriens källor.

Modersmålet: Atterbom, Lycksalighetens ö (skolupplaga). 
Stagnelius, Valda dikter, utg. av Bendixon. 
Cederschiöld, Om svenskan som skriftspråk. 
Något arbete av Ibsen eller Bjørnson.
Lydia Wahlström, Erik Gustaf Geijer.
Lindgren, J. L. Runeberg.
Sylwan, Svensk litteratur 1830—1860.
Mortensen, Från Aftonbladet till Röda rummet. 
Ruben G:son Berg, Svenska skalder från 1890-talet. 
Borgström, Lärobok i svenska språkets historia.

Latin: Schück; Världslitteraturens historia I.
Viktor Rydberg, Kulturhistoriska föreläsningar, I.
Viri Illustres, Linds ed.
Nordin & Samuelsson, Allmän historia. I. Forntiden.

Grekiska: Bergstedt, Grekisk kulturhistoria. 
Homerus’ Odyssé, I avslutad.

Tyska: Friedrich Gerstäcker, Unter dem Aequator, Reclams 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.



82 ÖREBRO LÄROVERK 1918—1919

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.
Säve, Napoleon III och det andra franska kejsardömet.
Boethius, Franska revolutionen.
Kjellén, Stormakterna.

Matematik: Rydberg, Algebraiska studentuppgifter.
Repetition av den trigonometriska och stereometriska kursen.

Biologi: Johannsen, Ärftlighet.
Försök att utveckla en groddplanta i en näringslösning med och utan 
järn.
Leche, Människan, hennes uppkomst och utveckling.

Fysik: Rydberg, Uppgifter, givna i mogenhetsexamen i fysik. (Akustik och 
elektricitetsläran).
Chwolson, Hegel, Hæckel, Kossuth och tolfte budet.
Görges, Glrundzüge der Elektrotechnik.
Graetz, Die Elektrizität.
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Bil. 25. Inträdesfordringar:
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;
o') 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.

För inträde i varje annan klass eller ring fordras att hava inhämtat samtliga de läro
kurser. 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 bevisligen obemedlade samt de, som 
övergå från annat allmänt läroverk, frikallade.

Bil. 26. Sammanfattning
av den kompetens, som med avseende å fordringarna på förvärvad allmänbild

ning åtföljer avlagd realskoleexamen.
Avlagd godkänd realskoleexamen 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 realskoleexamen, 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:

7) 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, maskininspektör, verk
mästare, telegrafinspektör, 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 realskoleexamen 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 (Kammarkollegii 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 realskoleexamen, 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, Göteborgs 
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.

Tillägg till mom. 1.

På grund av epidemisk influensa har undervisningen i följande klasser på skolläka
rens yrkande måst inställas nedannämnda tider under höstterminen: R III 9/10—l9/10, 
L III b ^o-23/^, ^1 8/io-16/io- 5 b «/1()-19/10, 4 a 5/10-%0, 3 a, 3 b och 3 c 
2/io—5/io och 8/io-12/io, 1 b ,a/io-26/iO’ 1 c 8/io~lf7io- Av samma anledning in
ställdes de gemensamma morgonbönerna, samtliga gymnastik- och fäktningslektioner och 
vissa sånglektioner fr. o. m. den 28 september till höstterminens slut. De till 6/10, 3/n 
och 1/]2 utsatta skolgudstjänsterna inställdes likaledes.

1 samband härmed har jämlikt kungl. brevet den 7 mars 1919 kollegiet beslutat, 
att följande obligatoriska feriearbeten skola åläggas lärjungarna i ring R III, vilket beslut 
av Kungl. Läroverksöverstyrelsen den 23 maj 1919 fastställts:

1) i tyska: a) prepositionernas formlära och syntax enligt Hjorths grammatik; 
b) motsvarande partier i Hjorths Kort övningsbok till den tyska 

grammatiken, sid. 51 — 60 och 108 — 110;
2) i historia: repetition av den lästa kursen.
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Bondeson

Tyska 
Jungmark

Latin
Enblom

R Hl................................. „ „22
Historia
Larsson

Matematik 
O. Olsson

Modersmålet 
Liedgren

L m a..............................„ „ 2
Grek.
Lind

Mat.
Almberger

Latin 
Enblom

Filosofi 
Sandivall

L III b..............................„ „ 1
Tyska 

Jungmark
Franska
Brodén

Kristendom 
Arnell

10— 10,2 6 10,35 — 11 11—11,2 5

Examineringen i grekiska försiggår i rummet n:r 3.
Prov på lärjungarnas färdighet i teckning och slöjd finnas under examensdagen tillgängliga i ritsalen 

och slöjdsalen. 

Uppvisning i gymnastik äger
„ „ musik „

Avslutningen „

rum torsdagen den 5 juni 
n n n n n

„ fredagen „ 6 „

kl. 1 e. m. 1
„6 „ > i gymnastiksalen.
„ 12 midd. J

Rummen (i stora läroverkshuset). Bottenvåningen: n:r 1 västra ingången (från skolgården), n:r 2 östra 
ingången (från skolgården), n:r 3 och 4 södra ingången, norra korridoren, n:r 5—7 södra ingången, västra 
korridoren, n:r 8—10 södra ingången, östra korridoren.

1 tr. upp: n:r 11—13 västra korridoren, n:r 14—16 östra korridoren.
2 tr. upp; n:r 17—19 västra korridoren, n:r 20—22 östra korridoren.
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