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Kontraktsprosten KARL ERIK EDLUND

lämnade på grund av sjuklighet under innevarande vårtermin inspektoratet över Karolinska 
läroverket. Denna befattning hade han då innehaft i 26 år, alltsedan vårterminen 1888. 
Varmt tillgiven vårt läroverk, som en gång räknat honom själv som lärjunge, och väl 
förtrogen med dess förhållanden följde han med livligt intresse och vidsynt förståelse dess 
arbete samt deltog flitigt och med bästa samförstånd i läroverkskollegiets förhandlingar. 



Vid årsavslutningarna, där han oftast företrädde H. H. Eforus, verkade han väckande 
och lyftande genom sina nobla skoltal.

För allt vad han så givit och velat giva, bringar läroverket honom sin vördsamma 
och hjärtliga tacksamhet.

Till inspektor vid läroverket har H. H. Eforus förordnat universitetsbibliotekarien 
m. m. greve Eugéne Lewenhaupt. I greve Lewenhaupt har vår nationella odling en 
nitisk främjare, och läroverket hälsar därför med glädje sin nye inspektor.



REDOGÖRELSE

FÖR

KAROLINSKA HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET I ÖREBRO

LÄSÅRET 1913-1914.

A. Undervisningen.

1. Läsåret 1913—1914 började fredagen den 22 augusti kl. 10 f. in. Denna dag 
och två följande dagar användes för prövning av flyttnings- och inträdessökande. Under 
föregående vårtermin den 1 och 3 juni hade prövning förrättats med 64 inträdessökande 
till första klassen, av vilka 35 godkändes. Vid höstterminens början undergingo samt
liga 29 underkända förnyad prövning, varjämte 12 nyanmälde till första klassen prövades. 
Av de 76, som sålunda prövats till första klassen, inskrevos 68. I övrigt anmälde sig 
till inträde vid läroverket 43, av vilka 33 inskrevos; 3 lärjungar från annat läroverks- 
område, vilka anmält sig till gymnasiets första ring, kunde av brist på utrymme ej in
skrivas. Under höstterminens lopp inskrevos ytterligare 2 lärjungar. Allmänt upprop 
ägde rum tisdagen den 26 augusti kl. 1,3 0 e. m. Undervisningen tog sin början ons
dagen den 27 augusti kl. 8 f. m. och fortgick till måndagen den 22 december kl. 9,3 0 
f. m., då ungdomen hemförlovades.

Vårterminen började onsdagen den 14 januari kl. 10 f. m. med prövning av flytt
nings- och inträdessökande. Samtliga 6, som anmält sig till inträde, inskrevos, Allmänt 
upprop förrättades samma dag kl. 2 e. m. Torsdagen den 15 januari togo lektionerna 
sin början kl. 8 f. m. Undervisningen innevarande termin slutar lördagen den 6 juni 
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D. Boksamlingar och undervisningsmateriel.

28. Biblioteket.

har under höst'crminen hållits öppet tisdagar, onsdagar, fredagar och lördagar kl. 5—6 e. m.; 
under vårterminen: måndagar och torsdagar 2,3 5—3,3 5 samt onsdagar 2,3 5— 3, var
jämte under förra delen av terminen lärjungarne haft tillfälle att på eftermiddagarne kl. 
5—7 erhålla lån av läroböcker och vetenskapliga arbeten.

Läroverket prenumererar under året på följande tidningar och tidskrifter: Acla 
mathematica, Antikvarisk tidskrift, Arkiv för nordisk filologi, Bibelforskaren, Berliner 
philologische Wochenschrift, Botanisches Centralblatt, Fauna och Flora, Fysisk fostran, 
Geograpben-Kalender, Geologiska föreningens förhandlingar, Kemisk tidskrift, Kyrklig tid
skrift, Moderna språk, Nordisk tidskrift, Ord och Bild, Pedagogisk tidskrift, Populär 
naturvetenskaplig revy, Posttidningen, Språk och Stil, Svenska jägarförbundets nya tid
skrift, Svenskt arkiv för pedagogik, Svensk tidskrift, Tidning för Sveriges läroverk, Zeit
schrift für den physikalischen und chemischen Unterricht.

Såsom ledamot av resp, sällskap erhåller läroverket Fornvännen, Historisk tidskrift, 
Kyrkohistorisk årsskrift och övriga skrifter utgivna av Kyrkohistoriska föreningen, Person- 
historisk tidskrift, Samlaren och övriga skrifter, utgivna av Svenska littertursällskapet, 
Svenska landsmål och svenskt folkliv, Svensk botanisk tidskrift, Ymer.

Ny tidning för idrott och Nordiskt idrottsliv erhåller läroverket såsom gåva från 
statsverket.

Fortsättning på följande arbeten har inköpts: Svenska Akademiens ordbok, Noreen, 
Vårt språk, Auerbach, Svensk-tysk ordbok 6, Nordisk Familjebok XIX, Schück-Warburg, 
Illustr. svensk litteraturhistoria III, Gleerupska biblioteket: Svenska folkets historia h. 1,2. 
Svenska författare, utgivna av svenska vitterhetssamfundet, I, Then svänska Argus, h. 2 
och 3, II, Sami, skrifter av C. G. af Leopold, h. 3, III, Sami, skrifter av E. J. Stag- 
nelius II, senare häftet, V, Kommentar, Kjellén, Stormakterna IV: Förenta staterna, Ryss
land, Japan, Slutsatser, Sverige, Geografisk-topografisk beskrivning, Historiska handlingar 
XXIV, Murray, A new English dictionary, bd VI, VII.

Dessutom hava inköpts: Ost, H, Lehrbuch der chemichen Technologie, Läseböcker 
för svenska barndomsskolor III, Svenskarna och deras hövdingar, Estländer, Gamla tidens 
historia i 15 ex., Lietzmann, Griechische Papyri i 5 ex., Palmberg, Serta florea svecana 
eller Swenske örtekrantz, Strengnäs 1684, Wilke, Elektriciteten, Månssläkten av A. G. 
Petersson, Kexsunds-släkten av A. G. Petersson, Braunerhjelm, Trådlös telegrafi, Sthlm 
1905, Stjerne, Sol och Snö, Sthlm 1913.

För lärjungebiblioteket: Marryat, Newton Forster; Nordensvan, Krigarlif; Vapen
bröderna 1894, 1896, 1897; Flygare-Carlén, Skjutsgossen; Schwartz, Sonsonen och Äd
lingens dotter; Haggard, Beatrice; Jacobs, På kryss; Flygare-Carlén, Pål Värning och 
Romanhjältinnan; Den unge elektroteknikern; Blanche, Vålnaden; Jack London, Avgrun
dens folk; Hedin, Scoutliv i Tibet.
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Sedan föregående årsberättelse utkom, har biblioteket erhållit följande gåvor:

Av statsverket: Konung Gustaf I:s registratur XXVI, XXVII, Svenska riksrådets protokoll XIII, 
Meddelanden från Svenska riksarkivet I: 22—32, II: 4, h. 1; Samlingar utgivna av Svenska forn- 
skriftsällskapet, h. 141, 143; Sveriges officiella biblioteks Accessionskatalog 27 (1912), Svenska all
männa läroverkens årsredogörelser 1913, Danska Aarsberetninger 1910 — 11, 1911—12; Riksdags
handlingar för riksdagen 1913: Kungl. Överstyrelsens berättelse 1911 —12; Svensk författningssamling 
1913; Sveriges ortnamn, Gäsene härad, Nordals härad; Svensk arkitektur 1910, h. 2, 1911, h. 1—2; 
Gamla svenska städer, h. 3, Carte géologique internationale, Livraison VIII (slutet); Valda stycken av 
Ovidii metamorfoser i svensk översättning av E. Bökman I, Halmstad 1913 (Bilaga till årsredogörelsen); 
Hagelin, H., Handledning i kemi för 5:te klassen, Falun 1912 (Bilaga till ärsredogörelsen); Svensk 
bokkatalog för åren 1906—10, utarbetad av A. Nelson; Populära etnologiska skrifter, utgivna av 
C. V. Hartman, 1. Hj. Stolpe, Utvecklingsföreteelser i naturfolkens ornamentik, 3. Vetenskapen om män
niskan, I Haddon, Etnologien, dess mål och uppgifter, II Seiler, Arkeologiens problem, 4—6 Backman, 
Människans förhistoria, I Den äldre stenåldern, 7. Stadling, Shamanismen i norra Asien, 9. Trotzig, 
Cha-no-yu, Japanernas téceremoni; F. U. Wrangel, Die souveränen Fürstenhäuser Europas, Porträtsamm- 
lung, Olaus Magnus historia om de nordiska folken, d. II; Sveriges officiella statistik, Ny serie, Folk
mängden och dess förändringar 1912, Fångvården 1912, Folkräkningen 1910, I, Areal och folkmängd 
för särskilda förvaltningsområden, (Industri- och) Bergshandtering 1912, Postverket 1912, Hälso- och 
sjukvård vid armén: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses berättelse 1912, Hälso- och sjukvård vid 
marinen 1912—13, Lantmäteri 1912, Lotsverket 1912, Telefon och telegraf 1912, Statens järnvägar 
1912, Sparbanken 1912, Postsparbanken 1912; Statistiska meddelanden: Ser. B. I: 3, Stadsfullmäk
tigevalen 1911—12 samt den kommunala rösträtten år 1912, Ser. D, järnvägsstatistiska meddelan
den 1913, Statistiska Centralbyråns berättelse för år 1912.

Av vetenskapsakademien: Handlingar 50: 2—9; Arkiv för matematik, astronomi och fysik 8: 3—4 
9: 1—2; Arkiv for kemi, mineralogi och geologi, 4: 6, 5: 1—-2; Arkiv för botanik, 12: 3—4, 13: 1; 
Arkiv för zoologi, 8: 1; Meteorologiska iakttagelser 1912; Årsbok 1913 med bihang; Meddelanden från 
Nobelinstitutet II: 3—4; Les prix Nobel en 1912.

Av lektor E. Adlerz: Widman, Elementär lärobok i organisk kemi, Sthlm 1901; Strasburger 
Noll, Schenck, Karsten, Lehrbuch der Botanik f. Hochschulen, Jena 1906.

Av Der kroatische literarische Verein: Montenegros ärekrans. Två sydslaviska hjältedikter, 
övers, av A. Jensen, Gbg. 1913.

Av Aug. Edman, Ulricehamn: Nya Testamentet eller Nya Forbundets skrifter, såväl de som 
inom den äldsta kyrkan voro allmänt erkända, som de vilka icke voro det. Gbg. 1900.

Av stud. Leif Ekblom: N—n, En svensk bondgård för 1500 år sedan. Visby 1891.
Av fru Kjellberg, Stockholm: 2 årsberättelser från Örebro läroverk åren 1870 och 1872.
Av Riddarhusdirektionen: Register till delarne 1—17 af Ridderskapets och adelns riksdags

protokoll. Personregister.
Av adjunkt Spangenberg: Kohlrausch, Leitfaden der praktischen Physik. Leipzig 1892.
Av kapten O. F. Strokirk: Kultur- och personhistoriska anteckningar af O. F. Strokirk (Ätterna 

Linroth, Wennerstedt, Psilanderhjelm, von Gardell, Örebrosläkten Söderlindh).
Av Svenska naturskyddsföreningen: Årsskrift 1913.
Av Svenska turistföreningen: Årsskrift 1913.
Av Sv. livräddning ssällskapet: Sv. livräddningssällskapets handbok i simning och livräddning. 

Sthlm 1912.
Södermanland-Nerikes Nation: Akademiskt tryck 1912—1914: Avhandlingar, Inbjudnings

skrifter, kataloger, årsredogörelser, inalles 48 volymer. Bland avhandlingarna märkas: Larsson, Y., In
korporeringsproblemet, 2 vol.; Carlsson, A. B., Den svenska centralforvaltningen 1521- 1809; Brandell, 
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G., Skolbarns intressen; Gihl, T.. Sverige och västmakterna under Karl X Gustafs andra krig med Dan
mark; Rosengren, H., Karl X Gustaf före tronbestigningen; Carlsson, W., Gustaf II Adolf och Stralsund; 
Brusewitz, A., Representationsfrågan vid 1809—10 års riksdag; Wetter, G. Charis, Ein Beitrag zur 
Geschichte des ältesten Christentums; Nerman, B.. Studier över Sveriges hedna litteratur;) Cederschiöld, 
W., Studier över genusväxlingen i fornvästnordiska och fornsvenska; Fries, Th., Botanische Untersuch
ungen im nördlichsten Schweden; Andersson, J., Über eine Klasse Untergruppen, einer AbeFschen Gnm.

Lärjungebiblioteket har erhållit följande gåvor av lärjungar:
I. Björkegren: Lindholm, Lappfolk; Kjell Boman: Buffalo Bill, Belägringen på prärien, Roland 

Forrester; A. Dahlberg: Äventyrens bok II; L. Ekblom: Bland boer och britter; J. Eklund: Hasse 
Z—s julbok; G. Brandell; Dackefejden I—II; G. Heidenberg: Kapten Grants barn; Harry Jansson: 
Riddersmän och galgfåglar; Henry Jansson: Riverton, Dolda spår; Dan, God jul etc.; Sven Lenn- 
man: Nena Sahib; G. Ljungqvist: Topelius, Kungens handske; Liss Lundin: Kryss och landkän
ning, Pontus Löthman: Savage, Anarkisten, Doyle, Den stora skuggan, Haggard, Den dolda skatten; 
A. Norrbohm: Guldgräfvarne från Arizona, Cooper, Bijägaren; Onämnd: Sakurai, Människoffer, Bod
kin, Lord Edward Fitzgerald, Andom, Vi tre och Troddles, Parker, Donovan Pascha, Doyle, Den stora 
skuggan, Wells, Den stulna bacillen, Brady, En mot alla, Sagolandet; M. Rosén: Anteckningar från 
laborationer i kemi; D. Segerström: Fem gånger död, Det stulna huset, Lejonpatrujlens ära; B. 
Sieurin: Berättelser av Bret Harte, Marryat, Verne; R. Vikström: Radscha, Luftens herrar; Nils 
Virén: Indianens hämnd, Marryat, De tre kuttrarne.

Från förläggare hava insänts:
Johansson, Bibliska berättelser; Lönroth, Bibi, gestalter II; Löw, Jesu liv; Kort utveckling till 

Luthers lilla katekes av Bergström I; Möller, Larsson och Lundahl, Lärobok i räkning if. realskolan; 
Bell, Nurser; Comedies; Lindberg, Fransk läsebok, Dickens, The Pickwick Papers av Ubrström; Meyer, 
Gustav Adolfs page av Grip; Elfstrand, Engelsk läsebok; Grenander, Astronomiens grunder; Tiselius, 
Deutsche Umgangssprache, Ernst, Asmus Sempers Jugendland av Swenning; Almqyist-Rehndahl, 
Astronomi; Unterhaltungsbibliothek I; Mod. tyska författare av C. G. Morén m. anm. jiv Swenning; 
Max Eyth, Geld und Erfahrung av C. A. Ljunggren; Törnebladh och Lindroth, Latinsk språklära; 
Aurén, Svenska rättskrivningsövningar; Almqvist, Jordens länder och folk; Goethe, Hermann und Doro
thea utg. av Hammarberg och Raab; Josephson, Olof, Plangeometri I; Mattson, R., Lärobok i algebra I, 
första ringens årskurs; Borgström, A., Lärobok i geometri, 2 uppl.; Rydberg, Dag, Sjung våra 
sånger; Lönroth, E., Hedningarnes apostel; Hagelin. Glosssary to sir George Tressady; dé Balzac, Le 
colonel Chabert av Wistén, Uhrström, Glosor till The Pickwick Papers; Wistén, English Literature in 
choice passages, Part. I Text, Part. II Commentary; Andersson, Sjätte klassens kurs i zoologi; Jesper- 
sen-Stigaard, Ordförteckning till Fransk läsebok för nybörjare; R. Steffen, Englands litteratur i historisk 
framställning; Fagerlünd-Falk, Geografisk läsebok III, Amerika och polarländerna; Lindvall, Kristna 
religionen; Behm, Engelsk läsebok, 2 uppl.; Korlén, A., Tysk språklärä; Wigh, E, Aus deutscher 
Kultur und Geschichte; Sudermann, H., Frau Sorge, förkortad uppl. med anm. av Hj. Alving.

Boksamlingen har under året ökats med omkring 300 volymer.

Samlingen av mynt och minnespenningar m. m.
har erhållit följande gåvor:

Av Svenska Akademien: dess minnespenning 1913 över H. Schartau.
Av Vetenskapsakademien: dess minnespenning 1914-över J. Meldercreutz.
Av ingenjör John Linder, Champlain, N. Y, 25 cents Canada 1913 silver och. 5 cents U. S. A. 

1913 nickel med bild av. en bison å ena sidan och ett indianhuvud ä den andra.
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Geogralisk-historiska samlingarna
ha ökats genom inköp av följande väggkartor:

Sydow-Habenicht, Ryssland, Tyska riket, Brittiska öarna, Italien.

Zoologiska samlingarna
ha ökats genom följande gåvor och inköp:

Tvenne biologiska grupper av dovhjort och rådjur, inköpta från Kolthofts natnraliemagasin; ben 
av häst m. m., skänkta av stud. B. v. Delwig; diverse uppstoppade fåglar, skänkta av rådman N. 
-Aschan; nötkråka, skänkt av tidningsman A. Jansson; en äggsamling, skänkt av fru Elin Ters meden; 
sköldpadda, skänkt av stud. K. G. Kjellin; bäckröding och forell, skänkta av lekt. 0. Olsson; fjärsing, 
skänkt av herr L. Eriksson; nejonöga, skänkt av stud. R. Frejd: bläckfisk, skänkt av intendenten H. 
Hedberg; eremitkräfta, skänkt av pastor B.. Lundberg; havsmus, skänkt av herr L. Eriksson; tagel
mask, skänkt av stud. F. von Hofsten och K. G. Kjellin; vattensugga, skänkt av stud. E. Palme; ett 
antal maskar, inköpta för undervisningen från Kolthofts natnraliemagasin.

Botaniska samlingarna
ha ökats genom en monströs åkertistel, skänkt av stud. H. Larsson.

Mineralogiska samlingarna
ha ökats genom kopparkis från Jämtland, skänkt av läroverksadjunkt A. Friberg samt en stuff gediget 
-bly, skänkt av stud. J. Eklund.

För den fysikaliska instrnmentsainlingen
ha under året inköpts :

För värmeläran: En bergsaltsplatta, en vattenhammare, apparat för att visa vattnets överkylning, 
apparat för bestämning av gasers volymutvidgningskoefflcient.

För elektricitetsläran: En precisionsvoltampéremeter.
För optiken: Hartels optiska skiva med tillbehör. Två stycken natriumrör.
Dessutom ha för gymnasiets frivilliga laborationer inköpts, kalorimetrar, termometrar, kopparvolta- 

metrar, Wheatstones bryggor. För de frivilliga laborationerna i realskolan ha inköpts glasbägare, kol
var, rör, provrör, gummislangar, tänger, koppar- och zinkplåt samt koppartråd m. m.

För ritsalens behov
ha inköpts diverse modeller.
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E. Läroverksbyggnader och inredningsmateriei.

29. Under förra sommaren oljedränktes och fernissades gymnastiksalens golv samt golven 
i de flesta lärosalarna och tamburerna. Duschkamrarna ommålades, och nya handduks- 
skåp anordnades. Tvättställ ha anbringats i alla tamburer, och diverse infe och yttre 
reparationer verkställts: tamburerna under bönsalen ha reparerats och ommålats, taken å 
bibliotekshuset, vaktmästarbostaden och naturvetenskapliga huset nystrukits, och biblio- 
teksbyggnadens sockel omsetts. Biblioteksbyggnadens takbeklädnad, vilken vid husets 
omändring till bibliotek ej gjordes något vid, alldenstund tillräckliga medel då ej före- 
funnos i skolans byggnadsfond, och som på sista tiden visat sig mycket sönderfrätt i 
falsarna, har måst bortrivas och ersättas med ny plåtbeklädnad och delvis nytt träun
derlag för en kostnad av 1,230 kronor och 54 öre, som bestritts av skolans medel.

Som antalet gymnasialavdelningar ökats, ha nya lärosalar måst anordnas. Bygg
nadsfondens delegerade ansågo detta lämpligast kunna gå för sig på det sätt, att den i 
stora skolhusets vindsvåning belägna forna sångsalen avdelades i två salar med mellan
liggande tambur, och anmodade stadsarkitekten Dahlander att utarbeta ett förslag till denna 
omändring. Arbetet utfördes efter förslaget under sommaren; och läroverket hade därför 
att vid läsårets början disponera över två nya, prydliga lärosalar. Med de nya ljusled
ningarna, ventilationsanordningarna och nymålningen drog arbetet en kostnad av 1,590 
kronor och 26 öre, som också bestritts av skolans medel.

Diverse nya subsellier, svarta tavlor och mattor ha under läsåret inköpts.
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F. Ekonomiska förhållanden.
31. Uppgifter om nedannämnda till läroverket hörande kassors ställning 

kalenderåret 1913:

* Häri ej inberäknat Graffmans stipendiefond å kr. 666: 67, som förvaltas av konsistorium, Strängnäs.

Kassans rubrik

Debet Kredit

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- o. materielkassan 
Premie- och fattigkassan ... 
Stipendiekassan ....................

Kr.
2 143

67'6
15911
8313 

124 058

ö. 
51 
34 
11 
39 
72

Kr.
' 3 762
16 800

7 825
1 771
5 780

ö.
77
87
82
75
59

Kr. ö. Kr.
5 906

17 477
23 736
10 085

129 839

ö. 
28 
21

u 
31

Kr.
—

=

ö.

-

Kr.
4 603

17 283
6 856

908
4 763

ö.
39
84
74
75
30

Kr.
1 302

193
16 880
9 176

125 076

ö.
89
37
19
39
01

Kr.
5 906

17 477
23 736
10 085

129 839

28
21
93
14
31s

Summa 151 103)07 35 941 80 — — 187 044187 — 34 416 02 152 628)85 187 044187

32. Under sistförflntna kalenderår hava följande belopp utgått för underhåll 
och tillökning av:

a) boksamlingen ..................................
b) den övriga undervisningsmaterielen
c) inredningsmateriel.............................

samt för d) diverse tryck ..................................

Kr. öre

815 95
1,533 51
1,577 —
1,829 75

Summa 5,756 21

11
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G. Examina och Terminsavslutning m. m.
33. Muntlig studentexamen anställdes vid läroverket våren 1913 den 12 och 13 

juni i närvaro av herrar censorer, professorerna m. m. N. F. H. von Kock och H. Th. 
S. Wallengren samt f. d. rektorn m. m. C. A. Lundberg för realgymnasium, observatorn 
m. m. F. A. Engström samt professorerna m. m. P. Persson och E. S. Staäff för latin
gymnasium, läroverkets inspektor kontraktsprosten m. m. K. E. Edlund samt tillkallade 
examensvittnen, landshövdingen m. m. K. J. Bergström, borgmästaren m. m. V. Schneider 
och v. häradshövdingen m. m. E. B. Tersmeden. Av de examinerade, som första exa
mensdagen voro fördelade i sju grupper och den andra dagen i fem, 26 realister, 6 la- 
tinare med grekiska och 9 latinare utan grekiska av läroverkets egna lärjungar samt 3 
lärjungar från enskild undervisning å latinlinjen och 1 å reallinjen, godkändes samtliga 
utom en av läroverkets lärjungar å reallinjen.

Muntlig studentexamen anställdes också vid läroverket hösten 1913 den 12 december 
i närvaro av herrar censorer professorerna m. m. C. Ö. E. Bergstrand, H. Larsson och E. S. 
Staaff samt tillkallade examensvittnen, landshövdingen m. m. K. J. Bergström och v. 
häradshövdingen m. m. E. B. Tersmeden. Av de examinerade, 3 realister, 3 latinare 
med grekiska och 2 latinare utan grekiska av läroverkets egna lärjungar samt 1 lärjunge 
från enskild undervisning å reallinjen, godkändes samtliga.

Muntlig realskolexamen försiggick vårterminen den 3 juni 1913 i' närvaro av borg
mästaren m. m. V. Schneider, v. häradshövdingen m. m. E. B. Tersmeden, telegraf
kommissarien m. m. G. A. Ternberg, maskindirektören m. m. frih. H. E. Mörner och 
belysningschefen m. ra. J. von Sydow' samt läroverkets inspektor. Samtliga examinerade, 
11 läroverkets lärjungar, godkändes.

Muntlig realskolexamen försiggick likaledes höstterminen den 17 december 1913 
med en läroverkets egen lärjunge, som därvid godkändes. Närvarande examensvittnen 
voro postmästaren m. m. F. Lindh, maskindirektören m. m. H. E. Mörner, telegrafkom
missarien m. m. G. A. Ternberg och belysningschefen m. m. J. von Sydow.

Under innevarande vårtermin anmälde sig härstädes till studentexamens undergående 
läroverkets samtliga 53 lärjungar i översta ringen — 4 latinare med grekiskal, 16 latinare 
utan grekiska och 33 realister samt 1 kvinnlig privatist å latinlinjen. Dessutom hän
visades hit 1 privatist å reallinjen.

Till realskolexamen anmälde sig skolans samtliga 12 lärjungar i 6:te klassen samt 
1 privatist. Dessutom hänvisades hit 9 privatister.

De skriftliga proven för studentexamen försiggingo onsdagen den 15, fredagen den 
17, lördagen den 18, måndagen den 20 och onsdagen den 22 april, varvid alla de an
mälda voro närvarande;

samt för realskolexamen lördagen den 2, måndagen den 4, onsdagen den 6 och 
fredagen den 8 maj, varvid 7 av de hit hänvisade privatisterna samt skolans egna lär
jungar voro tillstädes.
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Efter avlagda skriftliga studentprov förklarades samtliga skolans’ lärjungar med un
dantag av en latinare med grekiska berättigad till muntlig prövning, som enligt över
styrelsens bestämmelse skall förrättas den 22 och 23 innevarande maj. Efter avlagda 
skriftliga prov för realskolexamen förklarades samtliga examinander berättigade till muntlig 
prövning, som är utsatt till den 4, 5 och 6 juni kl. 10 f. m

34. Den offentliga avslutningen av läsåret har av H.. H. Eforus utsatts till tis
dagen den 9 juni, då examen anställes med skolans samtliga lärjungar kl. 9,55—11,20 
f. m. enligt bilagd examensordning. Omedelbart därefter vidtager den egentliga avslut
ningen, som försiggår i gymnastiksalen, varvid slutövning i sång förekommer, flyttning 
avkunnas, belöningar och understöd utdelas samt ungdomen hemförlovas.

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

35. Till övervarande av den offentliga förrättningen inbjudas lärjungarnes föräldrar 
och målsmän ävensom andra för läroverkets arbete intresserade personer.

36. Nästa termin börjar fredagen den 21 augusti kl. 10 f. m. då inträdessökande 
och de, som önska undergå prövning för flyttning till högre klass eller ring eller för 
övergång till annan linje, skola infinna sig vid läroverket efter hos rektor minst en 
vecka tidigare skedd skriftlig eller muntlig anmälan. Tisdagen den 25 augusti kl. 10 f. m. 
börja skjututbildningsövningarna för gymnasiets samtliga ringar och realskolans sjätte klass. 
Därvid verkställes först upprop och göres anmälan om val av linje (real- eller latin-).

Tisdagen den 25 augusti kl. 2 e. m. anställes allmänt upprop, vid vilket läro
verkets alla lärjungar skola vara närvarande. .

Herrar lärare samlas fredagen den 21 augusti kl. 9 f. m. i kollegierummet.
Tiden för nästa läsårs terminer är 25 augusti'—21 december samt 14 januari—9 juni.

Örebro i maj.

Klas JYle lander.
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Anvisning på lämpliga uppgifter för frivilliga självstudier 
under sommarferierna.

1. För dem, som åtnjutit undervisning i realskolans 4:de klass.

Kristendom: Kastman, Palestina, land och folk.
Modersmålet: Topelius, Fältskärns berättelser.

Tyska:

Engelska: 
Historia:

Geografi:

Naturlära:

Lindström—Widegren, Valda prosastycken (1,25).
De vackraste sagorna ur »Tusen och en natt» (2,50).
Hjorth—Lindhagen, Kleine Schülerbibliothek, band I, II, III eller IV 
(pr band 30 å 35 öre).
Elfstrands läsebok, 5 sid.
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).
Duse, Bland pingviner och salar (1 kr.)
Nathorst, Polarforskningen (25 öre).
Samuelsson, Sibirien (0,50), Lönnborg, Kina (0,25), i Heimdals folkskrifter.
Sandström, Natur och arbetsliv i svenska bygder I och II (å 2 kr.).
Kjellman, Nordens vårväxter (Heimdals folkskrifter).

Matematik: Meyer och Hedström, Exempel till ekvationsläran, första avdeln. (1,25).

2. För dem, som åtnjutit undervisning i realskolans 5: te klass.

Kristendom: Repetition av Markus evangelium. Stave, Jesu liv. Norberg, Lukas
evangelium.
Schneller, Evangelieresor.

Modersmålet: C. J. L. Almquist, Folklivsberättelser. (De bästa böckerna, Bonnier.

Engelska:

Historia:

Pris 1 kr.).
C. Snoilsky, Svenska Bilder. Selma Lagerlöf, En herrgårdssägen.
Dalin, Svensk vers (1,25). Rydberg, Fribytaren på Östersjön.
Topelius, Fältskärns berättelser. De vackraste sagorna ur »Tusen och 
en natt», l:a samlingen (2,50). E. Fries, Den svenska odlingens stor
män (1 kr.) Strindbergs skrifter i urval (1 kr.).
Jespersen-Rodhe, Engelsk läsebok.
Mrs Hodgson Burnett, Little Lord Fauntleroy.
Grimberg, Sveriges historia V (2 kr.).
Strindberg, Svenska öden och äventyr, 3 delar (3 kr.).
Montelius, Livet i Sverige under hednatiden (2 kr.).
Estländer, Läsebok i nya historien (4,50).
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Geografi: Ählenius, Fornskandinaviska upptäcktsfärder (0,25).
Hagman, Allmän fysisk geografi.
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.)

Naturlära: Helenius, M., Vad säger vetenskapen om rusdryckerna?
0. M. Reuter, Drag ur djurens liv.
W. Ostwald, I kemiens förgårdar.
Vilka växter förekomma i en torvmosse?
Undersökning av något av västgötabergen i botaniskt syfte.

Matematik: Meyer och Hedström, Exempel till ekvationsläran, andra avdelningen, 
(1,25).

Ferieuppgifter till Ring 11.

Modersmålet: Viktor Rydberg, Vapensmeden.
Snoilsky, Svenska bilder.
Runeberg, Julkvällen. Prosaberättelser.
Heidenstam, Karolinerna. Heliga Birgittas pilgrimsfärd.

Latin: Cornelius Nepos, Cimon.
Tyska: Utanläsning av dikter i Knauth, Auswahl deutscher Gedichte, t. ex. Goethe, 

Der Sänger; Schiller, Der Handschuh; Uhland, Des Sängers Fluch.
Engelska: Jespersen-Rodhe, Engelsk läsebok. 

Barry Pain, Eliza.
Historia: Löv, Allmän historia, nya tiden.

Estländer, Allman historia: Forntiden och medeltiden.
I Gleerupska biblioteket: Allmän historia: Forntiden och medeltiden.

Geografi: Fehr, Geografiska skildringar (Kina—Förenta Staterna, Italien), eller 
Fagerlund och Falk, Geografisk läsebok I.

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 meridian.
S. Arhenius, Världarnas utveckling.

Ferieuppgifter, till Ring III.

Kristendom: Herman Levin, Kyrkohistorisk läsebok.
Modersmålet: Runeberg, Kungarna på Salamis.

» Kung Fjalar.
Linné, Västgötaresan.
Norska: Bjørnson, Fortællinger.
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Latin:

Tyska:

Engelska:

Franska:
Historia:

Geografi:

Matematik:
Biologi:

Fysik:

Kristendom:

Modersmålet:

Urbis Romæ viri illustres, utgiven av Lind.
Livius, Roms konungasagor, översättning av Lyth.
Mommsen, Romerska fältherrar och statsmän, i urval och översättning 
av Zetterqvist (För skola och hem n:o 26).
Någon historisk roman, t. ex.
Alexis, Die Hosen des Herrn von Bredow (1,25).

» Der Werwolf (1,50).
Någon novell, t. ex.
Willbrandt, Der Lotsenkommandeur (0,15).
Raabe, Die schwarze Galeere (0,15).
Ludwig, Zwischen Himmel und Erde (0,75.).
Stifter, Der Hochwald (0,75).
(allt efter- rekvisition å boklådan).
Ringenson, Adventures of Sherlock Holmes.
Hagelin, British Institutions.
Rodhe, E., IV, Tales and Sketches.
Fransk läsebok av Fant; sid. 1—60.
Stavenow, Den stora engelska revolutionen (1,75).
Ellen Fries, Teckningar ur Svenska adelns familjeliv (3 kr.).
Forsell, Gustaf II Adolf (0,75).
Löv, Allmän Historia, III.
Delar av Fryxells hist.
Kjellén, Stormakterna I—II.
Hedin, Från pol till pol I—II.
Rydberg, Algebraiska studentuppgifter för latinlinjen.
Av vilka växter består floran vid en havstrand?
Av vilka växter består floran i ett kärr?
Nordwall, I. F., Sveriges skogar.
Walin, Ingeborg, Födoämneslära.
Undersökning av något av bergen i Västergötland (eller i något annat 
landskap), särskilt från biologisk synpunkt.
Rydberg, Fysikaliska studentuppgifter på värmeläran.
Ostwald, Energien.

Ferieuppgifter till Fing IV.

Svenska psalmboken.
Lewin, Kyrkohistorisk läsebok.
Atterbom, Lycksalighetens ö (skolupplaga).
Stagnelius, Valda dikter, utg. av Bendixon.
Något arbete av Ibsen eller av B. Bjørnson.
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Latin: Cæsar, De bello gallico, böckerna 3 och 5.
Cicero, En väns tankar om vänskapen, översättning av Lyth.
Cicero, En åldrings tankar om ålderdomen, översättning av Lyth.-
Viktor Rydberg, Kulturhistoriska föreläsningar, I.
Viri illustres, Linds ed.

Grekiska: Bergstedt, Grekisk kulturhistoria.
Tyska: Friedrich Gerstäcker, Unter dem Aequator, Rcclams miniatyruppl. Inb. (1,50).
Engelska: Jespersen, The England and America Reader.

Hagelin, British Institutions.
Ballantyne, Coral Island.
Kipling, Mowgli Stories.

Franska: Porchat, Le Berger et le Proscrit.
Historia: Ludvig Stavenow, Konung Gustav III eller Frihetstiden. 

Boethius, Franska revolutionen.
Geografi: Sveriges och de förnämsta kulturländernas geografi.

Hedin, Från pol till pol I—II.
Kjellén, Stormakterna.

Matematik: Rydberg, Algebraiska studentuppgifter.
Biologi: Vilka mossor finnas i din hembygd?

Försök att utveckla en groddplanta uti en näringslosning med och utan 
järn.
W. Leche, Människan, hennes uppkomst och utveckling.

Fysik: Rydberg. Uppgifter, givna i mogenhetsexamen i fysik.- (Akustik och 
elektricitetsläran).
En kritisk studie av 0. D. Chwolson, professor i S:t Petersburg (den 
fysikaliska avdelningen §§ 4, 5, 6 och 7) översättning, Lund, (Gleerups 
förlag).
S. T. Thompson. Elektriciteten och magnetismen.
J. Tyndal, Värmet.
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Inträdesfordringar:
1. För inträde i realskolans första klass fordras:
a) förmåga att tydligt och säkert läsa innantill och att med egna ord redogöra för in

nehållet av en enkel uppläst berättelse;
b) någon färdighet i välskrivning;
c) någon färdighet i rättskrivning;
d) kännedom om viktigare berättelser ur gamla och nya testamentets bibliska historia; 

några psalmverser;
e) färdighet i användandet 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 höjdförhål
landen och om Sveriges huvuddelar; närmare kännedom antingen om Götaland eller om Svea
land och Norrland; förmåga att på kartan utvisa det genomgångna.

2. För inträde i varje annan klass eller ring fordras att hava inhämtat samtliga de 
lärokurser, som för de föregående klasserna och ringarne äro stadgade, samt därest inträde 
sökes under vårterminen, att jämväl kunna nöjaktigt redogöra för de lärostycken, som under 
höstterminen blivit genomgångna i den klass eller ring, där inträde sökes.

Till lärjunge i allmänt läroverk får icke under höstterminen antagas annan än den, som 
då inträde sökes, redan uppnått, eller som före kalenderårets utgång uppnår nio års ålder, ej 
heller under vårterminen annan än den, som före utgången av närmast föregående kalenderår 
uppnått nämnda ålder.

Till lärjunge i realskolans första klass får ej antagas någon, som före det kalenderår, då 
inträde sökes, fyllt tolv år.

Inträdessökande skall förete:
a) intyg av vederbörande prästerskap, innehållande uppgift om föräldrar, födelseort, ålder 

och, där så ske kan, uppförande samt anteckning därom, att han haft naturliga eller vaccin
koppor;

b) intyg av läkare, att han icke lider av sjukdom eller lyte, som gör honom olämplig 
för skolarbete eller kan menligt inverka på medlärjungar.

Har han förut varit i annat allmänt läroverk intagen, skall han dessutom förebringa ve
derbörligt avgångsbetyg från det läroverk, han senast bevistat, samt, därest han övergår under 
terminens lopp, kvitto å de av honom senast erlagda terminsavgifter eller, såvida han från 
erläggande av dylika i föreskriven ordning befriats, bevis därom.

Inskrivningsavgiften utgör 10 kronor; från denna äro de, som övergå från annat allmänt 
läroverk, frikallade.

Sammanfattning
av den kompetens, som med avseende å fordringarna på förvärvad allmänbildning 

åtföljer avlagd realskolexamen.
Avlagd godkänd realskolexamen med här upptagna tilläggsfordringar jämte övriga kom

petensvillkor, angående vilka bestämmelser äro utfärdade i en eller flera av nedan angivna 
författningar, 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:r 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 är 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 mejeriin
stitutet vid Alnarp, med villkor av vitsordet godkänd i modersmålet, tyska, geografi, matematik 
och naturlära (förnyade kungl. stadgarna för lantbruksinstitutet vid Ultuna den 3 juni 1904, 
§ 18 c), och kungl. stadgarna för lantbruks- och mejeriinstitutet vid Alnarp av samma datum, 
§ 17 b), samt kungl. kungörelsen den 26 oktober 1906 angående viss behörighet för den, som 
avlagt realskolexamen, att vinna inträde vid nämnda institut);

5) skogsinstitutets lägre kurs, med villkor av vitsordet godkänd i matematik och natur
lära (förnyade kung, 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 oktober 
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, maskininspektor, verk
mästare, telegrafinspektor, underingenjör och ritare (Järnvägsstyrelsens order n:r 422 den 10 
juni 1907;)

8) vid tullverkets lokalförvaltning samt kust- och gränsbevakningen, med villkor av vits
ordet godkänd i modersmålet, tyska, engelska, franska, geografi, matematik och naturlära, var
jämte fordras att hava genomgått tvåårig kurs vid handelsinstitut (kungl kungörelsen den 12 
maj 1865 angående förändrade villkor för anställning i statens civilla tjänstebefattningar, 
mom. 9, samt kungl. kungörelsen den 26 oktober 1906 angående behörighet för den, som av
lagt godkänd realskolexamen och genomgått handelsinstitut, att vinna anställning vid tullver
kets lokalförvaltning samt kust- och gränsbevakning);

9) såsom tjänsteman i något av riksbankens kontor, varjämte fordras att efter examens 
avläggande hava genomgått nöjaktig kurs i handelsinstitut, handelsskola eller därmed jämförlig 
bildningsanstalt (kungl. kungörelsen den 26 oktober 1906 i anledning av riksdagens beslut 
angående villkoren för erhållande av anställning såsom tjänsteman hos riksbanken);

10) såsom biträde vid postsparbanken, med villkor av vitsordet godkänd i modersmålet 
och matematik (enligt Styrelsens för postsparbanken beslut den 13 februari 1907);

11) såsom teckningslärare eller musiklärare vid allmänt läroverk (kungl. stadgan för 
rikets allmänna läroverk den 18 februari 1905, § 188);

12) såsom länsman (Kammarkolegii cirkulär angående villkoren för befordran till läns- 
manstjänster den 21 januari 1842 samt kungl. kungörelsen den 26 oktober 1906 angående 
befrielse för den, som avlagt godkänd realskolexamen, från vissa i nämnda cirkulär före
skrivna prov);

1 2
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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 eller Malmö högre handelsinstitut (kungl. kungörelsen den 16 mars 1906 an
gående sättet för officers- och reservofficersvolontärers antagning och utbildning samt kungl. 
brevet den 18 januari 1907 till tjänstförrättande inspektören för militärläroverken, samtliga 
arméfördelningschefer m. fl. angående rätt för dem, som genomgått Malmö högre handelsinsti
tut, att vinna anställning såsom reservofficersvolontärer).

Ovan angivna kompetens ifråga om teckningslärarekursen, postelevkursen och telegraf- 
elevkursen samt anställning vid statens järnvägar gäller i tillämpliga delar för såväl manliga 
som kvinnliga lärjungar, ifråga om anställning vid postsparbanken endast för kvinnliga lär
jungar och i övrigt endast för manliga lärjungar.

Anm. Ovannämnda kungl. kungörelser den 26 oktober 1906 äro intagna i Svensk För- 
fattnings-Samling 1906, n:r 92.
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Examensordning vid Karolinska läroverket.
Tisdagen den 9 juni 1914.

Slutövning i sång samma dag kl. 11,30 f. m. å gymnastiksalen.
Prov på lärjungarnes färdighet i teckning och slöjd finnas tillgängliga i ritsalen och slöjdsalen under

9,65 —10,20 10,3 0 —10,5 5 10,56 —11,20

1 c.................................... rum N:o 14
Tyska 
Ahre

Kristendom 
Arnell

Matematik 
Lindman

Ib.............................rum Bibi, östra
Historia

Vannerberg
Tyska 

Cedergren
Natur! ära 
Friberg

la......................... „ „ västra Matematik 
Lindtvall

Modersmålet 
Brodén

Historia
Vannerberg

2 c................................... rum N:o 12
Tyska 
Esseen

Kristendom 
Ilelgesson

Naturlära 
Broddesson

2 b................................ „ „13
Matematik 

Blix
Tyska 

Säterstrand
Natur! ära 
Cederblad

2 a................................ „ „ 11
Matematik 
Jonsson

Historia 
Kihlstedt

Tyska 
Hultgren

3 c.....................................„ „16
Geografi 

Lagerstedt
Modersmålet 
Lagerstedt

Matematik 
Jonsson

3 b..................................... „ „10
Historia 
Enblom

Matematik 
Jonsson

Tyska 
Ahre

3 a.....................................„ „ 5
Tyska 

Carlsson
Matematik 

Witt
Kristendom 
Hélgesson

4 c.....................................„ „ 15
Kristendom 
Liedgren

Fysik 
Lindtvall

Tyska 
Cedergren

4 b.....................................„ „ 9
Tyska 

Säter strand
Engelska 
Esseen

Fysik 
Almberger

4 a.....................................„ „ 8
Geografi 

Broddesson
Kristendom 
Liedgren

Tyska
* Nilsson

5 c.....................................„ „21
Historia 
Nilsson

Geografi 
Cederblad

Tyska 
Sommar

5 b.....................................„ „ 6
Fysik 
Witt

Historia 
Carlsson

Engelska 
Bondeson

K 

1 
cö 

11 
1O 

1

Kemi 
Cederblad

Engelska 
Kropp

Tyska 
Brodén

R I.....................................„ „22
Engelska 
Kropp

Fysik 
Bektor

Geografi 
Kihlstedt

L & R I............................. „ „ 17
Geografi 
Kihlstedt

Engelska 
Bondeson

Kristendom 
Arnell

R II.....................................„ „ 19
Biologi 
Adlerz

Matematik 
S. Olsson

Tyska 
Carlsson

L & R II..........................„ „ 20
Historia 

Fredlund
Biologi 

Broddesson
Tyska 

Säterstrand

L 11.....................................„ „ 18
Tyska 

Bondeson
Latin 

Vannerberg
Matematik 

Blix

R III b............................. „ „ 3
Matematik 
Almberger

Biologi 
Adlerz

Tyska 
Fredlund

R III a............................. „ „ 4
Franska 
Brodén

Modersmålet 
Lindström

Fysik 
Wt

L III................................. „ „ 1
Fysik 

Lindman
Filosofi 

Fredlund
Latin 

Lindström

9,5 5 — 10,2 0 10,30 —10,55 10,5 5-- 11,2 0

examensdagen.
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