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REDOGÖRELSE

FÖR

KAROLINSKA HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET I ÖREBRO

LÄSÅRET 1908—1909.

A. Undervisningen.

1. Läsåret 1908—1909 började fredagen den 21 augusti kl. 12 midd. Denna dag 
och de tre följande vardagarne användes för prövning av.inträdes- och flyttningssökande 
(tillsammans 230, 127 inträdes- och 103 flyttningssökande). Av dessa inträdessökande 
inskrevos 114 vid läroverket. Allmänt upprop ägde rum onsdagen den 26 augusti kl. 1 
e. m., varefter militärövningarne omedelbart vidtogo. Undervisningen tog sin början 
torsdagen den 27 augusti kl. 8 f. m. och fortgick till tisdagen den 22 december kl. 
9,40 f. m., då ungdomen samlades å högtidssalen till gemensam bön och hemförlovades 
av rektor.

Vårterminen började onsdagen den 13 januari kl. 10 f. m. med prövning av inträdes- 
och flyttningssökande (resp. 19 och 1); 14 inskrevos. Allmänt upprop förrättades tors
dagen den 14 januari kl. 12 midd., varefter läxor utdelades till följande dag, då lektio
nerna togo sin början kl. 8 f. m. Undervisningen innevarande termin slutar lördagen 
den 5 juni, och läsåret kommer att avslutas med offentlig årsexamen, som av H, H.
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Eforus är utsatt för realskolan till måndagen den 7 juni och för gymnasiet till tisdagen 
den 8 juni med början båda dagarne kl. 9 f. m. Måndagen den 7 juni anställes slut
övning i gymnastik kl. 12 samt i sång och musik kl. 6 e. m. Tiden för den muntliga pröv
ningen i realskolexamen är av Överstyrelsen utsatt till lördagen den 5 juni och mån
dagen den 7 juni med början kl. 8 f. m. Vid denna prövning äger allmänheten ej till
träde; den försiggår i närvaro av Eforus eller Inspektor samt av minst tre utav kom
munalstyrelsen utsedda, ojäviga examensvittnen. Som examensvittnen hava utsetts Borg
mästaren V. Schneider, v. Häradshövdingen E. B. Tersmeden, Direktören M. Agrelius, 
Rektorn B. Fernquist, Telegrafkommissarien G. Ternberg och Postmästaren Fr. Lindh.

Fridagar under läsåret för hela läroverket hava varit:
Måndagen den 21 september, lördagen den 17 oktober, fredagen den 6 november, 

lördagen den 13 februari, måndagen den 15 mars och måndagen den 10 maj.
Fridagar för enskilda klasser:
Måndagen den 7 december för 5:te klassen en halv dag, tisdagen den 8 december 

för 4 a, onsdagen den 9 december för 4 b och torsdagen den 10 december för 4 c, 
för vardera en halv dag, onsdagen den 9 december för 6:te klassen samt ring I och II, 
lördagen den 12 december för 7: 2 och ring III.

2. Varje läsdag har läroverkets ungdom samlats å högtidssalen kl. 7,4 5—8 f. m. 
till gemensam bön med sång och bibelläsning. Vid dessa andaktsövnihgar, som i tur 
och ordning letts av läroverkets kristendomslärare och överyakats av rektor och fyra 
lärare, ha genomgåtts och förklarats Romarebrevet, Mattei evangelium, Apostlagärningar, 
Passionshistorien, Psaltaren (forts.) och Jeremia. Gemensamma obligatoriska skolguds- 
tjänster hava även under detta läsår med hänsyn till lärjungeantalet och samlingssalens 
i förhållande därtill alltför ringa rymd hållits i stadens kyrka söndagarna: 13 sönd. e. 
Tret'., Mikaelssöndagen, Alihelgonasöndagen, 2:dra Adventsöndagen, Kyndelsm -söndagen, 
Första Böndagen, l:sta sönd. e. Påsk, och Kristi himmelsfärdsdag, varvid predikan växel
vis hållits av lektor Arnell, adjunkterna. Hultgren -och Liedgren. Åt de lärjungar, som 
under läsåret beretts att för första gången begå Herrans heliga nattvard, har undervis
ning på rektors anmodan lämnats av lektor Arnell åt 32 samt av adjunkt Hultgren åt 
32 lärjungar. Denna undervisning tog sin början den 29 oktober. Marie bebådelsedag 
den 25 mars mottogo konfirmanderna altarets sakrament. Ledighet från skolarbetet be
reddes dem under de närmast föregående tre dagarna samt läxfrihet den följande fredagen.

De egentliga undervisningstiderna ha varit:
för klasserna 1—4 kl. 8 — 9,40 f. m. samt 11,5—2,35 e. m.
för övriga klasser „ 8 —10,3 5 „ „ 12—2,35 „
All obligatorisk undervisning och största delen av den frivilliga har varit avslutad 

före middagsmålet. Av den valfria undervisningen hava endast 1 timme i teckning, 2 
timmar i instrumentalmusik samt slöjdundervisningen varit förlagda till eftermiddagen.

Valfri undervisning i engelska har detta läsår förekommit i L 7: 2 A. Gymnastik
övningarna hava för var och en af de fyra gymnastikavdelningarna försiggått fyra gånger 
i veckan, varje gång 45 minuter, och fäktövningarna för gymnasium två gånger i vec
kan, 45 minuter varje gång.
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Frivilliga laborationer hava under läsåret varit anordnade:
i fysik för 4:de, 5:te och 6:te klasserna samt för ring I;
i kemi „ 5:te klassen;
i biologi för 6:te klassen och ring II.
Militärövningarna försiggingo under höstterminen från och med onsdagen den 26 

augusti till och med 12 september varje söckendag. Under denna tid var läsningen i 
realskolans sjätte klass och å gymnasium inskränkt till 3 timmar om dagen kl. 8—10,3 5 
f. m. efter särskild arbetsordning.

Ett planmässigt anordnande av den för utbildning av praktiskt omdöme och allmän 
händighet viktiga undervisningen i slöjd har med vårterminen 1909 möjliggjorts, sedan 
läroverket erhållit en fullständigt inredd sal för träslöjd.

Undervisningen i slöjd har meddelats i 8 avdelningar. Ett statsanslag av kr. 248 
har för denna vårtermin åtnjutits.

Läroverket har under vårterminen haft besök av H. H. Eforus den 18 och 19 maj.
Gymnastikundervisningen har den 18 november 1908 inspekterats av Professor L. 

M. Törngren.



































































































































70 Örebro läroverk.

miens månadsblad I—XX; Årsskrift, Hallands fornminnesförenings: Vestmanlands fornminnes
förenings I—III; Vitterhets, Historie och Antiqvitetsakademiens handlingar I—XXIX, Ny 
följd I-X.

Bugge, Studier over de nordiske Gude- og Heltesagns Oprindelse I; Dybeck, Svenska 
minnesmärken, tecknade och beskrifna; Hildebrand, Teckningar ur svenska statens historiska 
museum I—III; Indskrifter; Norges Indskrifter med de ældre Runer, udg. ved S. Bugge 
I: 1—6, II: I; Norges Indskrifter med de yngre Runer; Kaulen, Assyrien und Babylonien 
nach den neuesten Entdeckungen; Liljegren, Monumenta tunica, Runurkunder; Lubbock, Pre
historic times as illustrated by ancient remains and the manners and customs of modern sa
vages; Lyell, The geological evidences of the antiquity of man with remarks on theories 
of the origin of species by variations; Montelius, La civilisation primitive en Italic; The civi
lisation of Sweden in heathen times; Sveriges forntid I—III; Nicolaysen, Norges | Levninger af 
Kunst og Haandverk fra Middelalderen; Schefferus, De orbibus tribus aureis nuper in Scania 
erutis e terra, Heolmiæ 1675; Sveriges runinskrifter, utgifna af K. Vitterhets Historie och 
Antiquitets Akadmien I—II; Worsaae, Afbildninger fra det Kongelige Museum for nordiske 
Oldsager i Kjøbenhavn.

Haubérg, Myntforhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146; Danmarks Myntvæsen 
i Tidsrummet 1146—1241; Hildebrand, Anglosachsiska mynt funna i Sveriges jord; Minnes
penningar öfver enskilda svenska män och kvinnor; Svenska konungahusets minnespenningar 
I—II; Schwach, Udsigt over de tre nordiske Rigers Myntvæsen samt Grundrids af Heraldikken; 
Stiernstedt, Om myntorter, myntmästare och myntordningar i det nuvarande Sverige 1—2.

Kulturhistoria m. m.: Ahnfelt, Lunds universitets historia I; Annerstedt, Upsala universitets historia,. 
I, 1477—1654; Bihang I: Handlingar 1477 — 1654; Arrhenius, Knös m. fl., Historia acade- 
miæ Upsaliensis; Berg, Samlingar till Göteborgs historia I—III; Visingsö jemte anteckningar om 
Visingsborgs grefskap; Bergström, Arboga krönika I—II; (Berling), Malmö, Historisk öfverblick; 
Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria, utg. af H. Aminson och Joh. Wahlfisk I —II, 
af Isak Pehr III; Brusewitz, Elfsyssel, Historiska minnen; Falkman, Om nlått och vigt 
i Sverige I: 1—2, II; Flodmark, Bollhusen och Lejonkulan i Stockholm; Hertzman, Några 
bidrag till Norrköpings stads historia; Hjelt, Svenska och finska medicinalverkets historia 
1663 — 1812 I—III; Hjärne, Östanifrån, Minnen och utkast; Hof, Memoria gympasii Scaren- 
sis; Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne I—II; Indebetou, Södermanlands minnen I; 
Jacobson, Verldspostens tideböcker I—III; Keyser, Samlede Afhandlinger; Lindström, An
teckningar om Gotlands medeltid I—II; Lund, Danmarks og Norges Historie i slutningen af 
det 16:de Aarhundrede 1 — 14; Möller, Strödda utkast rör. svenska jordbrukets historia; Rietz, 
Skånska skolväsendets historia; Rosenberg, Nordboernes Aandsliv fra Oldtiden til vore Dage 
I—III; Rääf, Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre härad i | Östergötland 
I—V; Rørdam, Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537—1621 I—III, IV; Sjöstrand, 
Maria skola; Tibell, Seraphimerordens historia, Första tidehvarfvet 1285—1748; Wieselgren, 
Sveriges fängelser och fångvård från äldre tider till våra dagar; Wistrand, Historisk öfversigt 
af läkarekonstens och statsmedicinens uppkomst och utveckling' inom fäderneslandet I; Åker
blom, Tidsbilder frän Göteborg på 1820-talet.

Geografi och statistik: Ahlqvist, Ölands historia och beskrifning I—II; Allvin, Beskrifning Öfver Wäst- 
bo härad i Jönköpings län; Beskrifning öfver Östbo härad i Jönköpings län; Beskrifning öf
ver Mo samt N:a och S:a Wedbo härader i Jönköpings län; Beskrifning öfver Wista härad i 
Jönköpings län; Bagge, Beskrifning om upstaden Örebro, Sthlm 1785; Bellander, Anteck
ningar om Westmanlands härader i forna tider jämte tvänne bihang; Bérard, La Turquie et 
Thellénisme contemporain; Bergman, Upsala och dess nejder I—II; (Berling), Lund, Öfver
sigt af stadens historia och öfriga märkvärdigheter af E. W. B.; Lund, Korta anteckningar 
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om staden och dess omgifning; Beskrifning öfver provinsen Dalarne I: 1—5, II: 1 — 3, 
III: 1—6, IV: 1; Bing, Beskrivelse over Kongeriget Norge, Øerne Island og Færøerne samt 
Grønland; Björkman, Beskrifning öfver Wermland I; Bjørn bo og Pedersen, Fyenboen Claudius 
Claussøn Swart (Claudius Clavus) Nordens ældste kartograf; Björnstjerna, Det brittiska riket i 
Ostindien; Bohman, Omberg och dess omgifningar; Wettern och dess kuster I—II; Brooc- 
man, Norrköpings början och äldre öden 1, 2 stycket; Brun, Neuestes Gemälde von Amerika 
und seinen Bewohnern; Busser, Utkast till beskrifning om Upsala I—II; Carlen,■ Gotland och 
dess fornminnen; Cederblad, Göteborg, Skizzerade skildringar af rikets andra stad i våra dagar; 
Cornelius, Grundriss der physikalischen Geographie; Crælius, Beskrifning öfver Säfs socken i 
Stora Kopparbergs län; Ekström, Beskrifning öfver Mörkö socken; Elers, Stockholm I—IV; 
Etzel, Die Ostsee und ihre Küstenländer geographisch, naturwissenschaftlich und- historisch; 
Faggot, Historien om svenska landtmäteriet och geographien; Fernow, Beskrifning öfver . Wär
meland I—III; Finland i 19:de seklet framställdt i ord och bild af finska skriftställare och 
konstnärer; Fischer, Beiträge zur physischen Geographie der Mittelmeerländer besonders Siciliens; 
Forsell, Beskrifning jemte karta öfver Mariestads län; Friberg, Malmö stads historia och be
skrifning; Gillberg, Historisk, æconomisk och geografisk beskrifning öfver Malmöhus län uti 
hertigdömet Skåne; Granberg, Staden Göteborgs historia och beskrifning I—II; Guyot, Grund
züge der vergleichenden, physikalischen Erdkunde in ihrer Beziehung zur Geschichte des Men
schen; Hehn, Italien, Ansichten und Streiflichter; Hermelin, Berättelse om Nordamerikas 
förenta stater 1784; Hertzman, Historisk-statistisk beskrifning öfver Norrköpings stad I; 
Hertzman och Ringborg, Anteckningar om Norrköpings stad I—II; Holmberg, Bohusläns hi
storia och beskrifning I—III; Humboldt, Central-Asien, Untersuchungen über die Gebirgs
ketten und die vergleichende Klimatologie; Högbom, Norrland, Naturbeskrifning; Ignatius, Fin
lands geografi; Isberg, Anteckningar om Malmö stad; Jacini, Grundbesitz und Landvolk in 
der Lombardie; Johansson, Om Noraskog I—III; Johnston, The competitive geography of 
the british isles; Jönköping, Historisk-statistisk beskrifning öfver; Kant, Physische Geographie; 
Kiepert, Lehrbuch der alten Geographie; Kjellén, Inledning till Sveriges geografi; Klingspor, 
Ekenäs; Kloeden. Handbuch der Erdkunde I—IV; Kraft, Topografisk-statistisk Beskrivelse 
over Kongeriget Norge I—VI; Landgrebe, Grundzüge der physikalischen Erdkunde I: 1—2, 
II; Leinberg, Finlands territoriala församlingars ålder, utbildning och utgrening intill 1885 
års utgång; Lignell, Beskrifning öfver grefskapet Dal I — II; Lilienberg, Om strömmarna i 
Stockholm; Lindberg, Karlskoga bergslag; Lindskog, Försök till en kort beskrifning om Skara 
stift 1—5; Ljungström, Kinnefjerdings och Kållands härader samt staden Lidköping; Redvägs 
härad med staden Ulricæhamn; Wäne härad samt staden Wenersborg; Lohman, Arboga Kän
ning, Sthlm 1737; Løffler, Haandboog i Geographien; Löfgren, Kalmar och dess stift i Små
land I—II; Marsh, Man and nature or physical geography; Maury, Havets physiske Geographi 
og Meteorologi; Maury, La terre et l’homme; Mellin, Beskrifning öfver Hångsdala församling i 
Skaraborgs län; Meyers universum oder Abbildung und Beschreibung des sehenswerthesten 
und merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der ganzen Erde I—II; Müller, Allgemeine 
Ethnographie; Neumann, Physikalische Geographie von Griechenland mit besonderer Rücksicht 
auf das Alterthum; Niebuhr, Vorträge über alte Länder und Völkerkunde; Peschel, Physische 
Erdkunde, Bearb. von G. Leipholdt I—II; Geschichte der Erdkunde bis auf A. v. Humboldt 
und Carl Ritter; Radloff, Beskrifning öfver norra delen af Stockholms län I—II; Beskrifning 
öfver Aland; .Raumer, Palästina; Reclus, Nouvelle Geographie universelle, La terre et les 
homines I—XIX; Rhyzelius Monasteriologia Sviogothica eller Kloster-Beskrifning; Ridderstad, 
Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland I—II; Ritter, Einleitung zur 
allgemeinen vergleichenden Geographie; Europa; Die Erdkunde im Verhältniss zur Natur und 
zur Geschichte des Menschen I—XXI; Rogberg, Historisk beskrifning om Småland; Roman, 
Berättelse om Norrbotten och dess lappmarker; Rothlieb, Beskrifning öfver Skokloster; Riihs, 
Finland och dess invånare; (Sahlin), Stora Kopparberget och Falu stad i reseskildringar sam
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manställda; Scheuermann, Reisebilder, Natur- und Kulturgemälde I—II; Schlegel, Bergqvara 
gods och slott i Småland; Schmidt, Bilder aus dem Norden; Schmidt, Anteckningar om Röne 
härad I: Alla Helgona kyrka; Schöning, Forsøg til de nordisko Landes særdeles Norges gamle 
Geographie, Kbn. 1751; Sivers, Westerviks stads historia och beskrifning uti trenne delar; Sjöborg, 
Utkast till Blekings historia och beskrifning; Smålands beskrifning, Nyaste, som åtföljer Nya 
Vexiöbladet; Snöbom, Gotlands land och folk; Soterus, Suecia sive de Suecorum regis dominiis 
et -opibus commentarius politicus; Stockholm Sveriges hufvudstad skildrad med ’anledning af 
allm. industri- och konstutställningen 1897, utg. af E. W. Dahlgren I—III; Storm, Histo- 
risk-topografiske Skrifter om Norge og norske Landsdele, forfattede i Norge i det 16:de Aar
hundrede; Ström, Beskrifning om Wädtle härad; Strömbäck, Gamla Uppsala]; Sundbärg, 
Sveriges land och folk I—II: S—z., Fellingsbro förr och nu; Thain, Beskrifning öfver 
Sveriges rike: I. Örebro län, II. Westerås län; Beskrifning öfver Nyköpings län; Tollstorp, 
Djurgården, Historisk-Statistisk beskrifning; Trap, Statistisk-topografisk Beskrivelse af Konge
riget Danmark I—VI; Trolle-Bondo, Hesselby; Trolleholm; Uppgifter, Topografiska 
och statistiska, om. Kronobergs län. utg. af Generalstabens topografiska afdelning; Uppgifter, 
Topografiska och Statistiska, om Westerås län; Om Örebro län; Om Skaraborgs län; Om 
Halmstads län; Om Carlskrona län eller Blekinge; Om Upsala län; Uppland, Skildring af 
land och folk, utg. af Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala genom Axel Erd
man och Karl Hildebrand; Wallin, Gothländska samlingar I—II; Wappäus, Handbuch der 
Geographie und Statistik I—IV; Varenius, Geographin generalis, Amstelodami 1671; Vere- 
lius, Notæ de situ & vocabulo Upsaliæ, Ups. 1681; Werner, Warnhems kloster och kyrka 
I—II; Widegren, Försök till en ny beskrifning öfver Östergöthland I—II; Wieselgren, Ny 
Smålands beskrifning I—II; Widmark, Beskrifning öfver provinsen Helsingeland I —II; Will
komm, Die Halbinsel der Pyrenäen; Wittingh, St. Jacobs minne eller historisk berättelse om 
St. Jacobs och Johannnis forsamling i Stockholm, Sthlm 1771; Wollschläger, Handbuch der 
Ethnographie und der Verbreitung der Sprachen; Wrangel, Anteckningar om Rytterns socken: 
Vulliet, Esquisse d’une npuvelle geographic physique I—III; Västernorrlands län 1871 —1895, 
En statistisk skildring; Ahrman, Beskrifning öfver provinsen Gestrikländ; Åslund, Beskrifning 
öfver Westernorrlands län.

Berzelius, Reseanteckningar; Bille, Erindringer fra Rejser i Italien I—II; Bonvalot, LAsie 
inconnue, A travers le Tibet; Buch, Resa genom Lappmarken och Sverige; Darwin, Naturwis
senschaftliche Reisen, deutsch mit Anmerkungen von E. Dieffenbach I—II; Eneman, Resa i 
Orienten 1711—1712, utgi af K. U. Nylander. I—II; Esmark, Reise von Christiania nach 
Drontheim; Fölsch, Resa i Norrige 1817; Hansteen, Reiseerindringer; Havard, La Hollande 
pittoresque, voyage aux villes mortes du Zuiderzee: Hausmann, Reise durch Skandinavien in 
den Jahren 1806 und 1807 I—V; Hedin, En färd genom Asien I—II; Hogguér, Reise 
nach Lappland und dem nördlichen Schweden; Hülphers, Dagbok öfver en resa igenom de 
under Stora 'Kopparbergs hötdingedöme lydande lähn och Dalarne; Kane, Arctic explorations 
in the years 1853, 1854, 1855 I—II; Laveleye, Letters dTtalie; Nouvelles letters d’ltalie; 
La péninsule des Balkans I—II; Linnæus, Wästgötaresa, förrättad 1746; Molbeck, Breve fra 
Sverrige i Aaret 1802 I—III; Prschevalskij, Forskningsresor i Centralasien; Reisen in Tibet 
und am oberen Lauf des gelben Flusses; Saussure, Voyages dans Jes Alpes I—VIII; Schu
bert, Resa genom Sverige, Norrige, Lappland, Finnland och Ingermanland åren j817, 1818 
och 1820; Steenstrup, Zeni’ernes Reiser i Norden; Ussing, Nedre Ægypten, Skildringer og 
Indtryk ira et Ophold i Mansuråh; Fra Hellas og Lillo-asien i Foraaret 1882.

Areal: Sveriges areal beräknad af generalstabens topografiska afdelning; Bergsøe, Den dan
ske Stats Statistik I—IV; Blom, Das Königreich Norwegen statistisch beschrieben I—II; 
Dieterici, Handbuch der Statistik des Preussischen Staats; Engelhardt, Der Flächenraum der ein
zelnen Staaten in Europa und der übrigen Länder aut der Erde; Falbe-Hansen og Scharling, 
Danmarks Statistik I—V; Fahlbeck, Sveriges adel, Statistisk undersökning öfvér de å rid- 
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dårhuset introducerade ätterna I—II; Fastigheter, Kronans' 1876; Forsell, Sockenstatistik 
öfver Sverige; Forssell, Anteckningar om Sveriges jordbruksnäring i sextonde seklet; Sverige 
1571: Försök till en administrativ-statistisk beskrifning 1—2; Gad, Udtog af Kongeriget 
Danmarks Statistik; Granberg, Utkast till en svensk statistik 1—2; Grill, Statistiskt samman
drag af svenska indelningsverket; Ignatius, Statistisk handbok för Finland; Knudsen, Dan
mark i Middelalderen, En geografisk-statistisk Undersøgelse I; Norway, Official publication 
for the Paris exhibition 1900; Nyström, Lärobok i statskunskap; Reden, Deutschland und 
das übrige Europa; Rein, Statistisk teckning af storfurstendömet Finland I; Sidenbladh, La 
Suéde, Exposé statistique; Svedelius, Handbok i statskunskap, Andra upplagan omarbetad af 
J. Fr Nyström I—IV.

Rätts- och statsvetenskap: Statsvetenskaplig tidskrift för politik-statistik—ekonomi, utg. af C. A. 
Reuterskiöld, P. E. Fahlbeck, Oscar Alin, Hugo Blomberg 1—3; Agardh, Om bank
väsendet och penningtheorien; Arnberg, Anteckningar om Frihetstidens politiska ekonomi 
I: Handeln och näringarna; Carey, Principles of political economy I —III; Chevalier, 
Cours d’économie politique fait au collége de France I—II; Couppey, De 1’impot foncier 
et des garanties de la propriété territoriale; Eiselen, Die Lehre von der Volkwirthschaft; 
Engeström, Grunddragen utaf jordbrukets ekonomi I—II; Norge, dess ekonomi och finanser; 
Falbe-Hansen, Stavnbaandsløsningen og Landboreformerne set fra Nationaløkonomiens Stand
punkt I. Tiden fra 1733 til 1807; Gide, Nationalekonomiens grunddrag; Ingam, National
ekonomiens historia; Laveleye, Elements d’économie politique; De la propriété et de ses 
formes primitives; Le socialisme contemporain; Leroy-Beaulieu, Penningens herravälde; Traité 
de la science des finances, 3 éd. I—II; List, Det nationella nationalekonomiska systemet; 
Lundell, Om handtverksskrån, näringsfrihet och arbetets organisation; Noizet, Etude sur le 
cadastre; Rau, Lehrbuch der politischen (Ekonomie I—III; Schaffte, Die Aussichtslosigkeit 
der Socialdemokratie.

Bjärköarätten utg. af J. Hadorphius, Sthlm 1687. F.; Branting, Handbok innehållande de 
intill och med 1825 utkomna författningar I—HI; Eriks sællandske Lov, udg. ved P. G. Thorsen; 
Forfatnings- og Valglove for det danske Monarchie; Friesische Rechtsquellen von Karl von 
Richthofen; Förarbetena till Sveriges rikes lag 1686—1736, utg. af W. Sjögren I—VI; 
Grågås, Islændernes Lovbog i Fristatens Tid, udg. og oversat af V. Finsen 1—IV; Hartmans- 
dorff, Förslag till inrättningen af Sveriges statsförvaltning I—II; Höppener, Förteckning 
uppå alla Kongl. placater m. m. ifrån år 1522 til och med år 1750; Judicia placiti regis 
Daniæ justitiarii, Samling af Kongens Rettertings Domme 1595—1604, udg. af V. A. Secher; 
Jus ecclesiasticum vetus, Hafniæ 1776; Novum, Hafniæ 1777; Kolderup-Rosenvinge, Ud
valg af gamle danske Domme, afsagte paa Kongens Retterting og paa Landsting I—IV; 
The Land laws by F. Pollock; .Magnus Konongs Laga-Bæters Gula-Things-Laug; Norges 
gamle Love indtil 1387, udg. ved R. Keyser, P. A. Mun.ch, G. Stoim, E Hertzberg I— 
V: 1—2; Samling af kongl bref och resolutioner rör. tillämpningen af de nya kommunal- 
förordningarne, utg. af Wilh. Walldén, J. A. Wennberg, 0. W. Seippel, Aug. Alströmer 1—14; 
Samling utaf Kongl. bref, stadgar och förordningar ang. Sveriges rikes commerce, politie och 
oeconomie ifrån åhr 1523, giord af A. A. von Stiernman I—VI; Samling af Sveriges gamla 
lagar, utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter I—II, utg. af C J. Schlyter III—XII; 
Sammandrag af gällande författningar ang. finansverket I: 1—2; Skånske Lov og Eskils 
skånske Kirkelov tilligemed Andrcæ Sunonis lex Scaniæ provincialis, Skånske Ai vebog m. m., 
udg. ved P. G. Thorsen; Stadgar, förordningar, bref och resolutioner ifrån år 1528 intill 
1701 ang. justitiæ och executions ährender, utg. af Joh. Schmederman; Sveriges rikes lag, 
utg. af W. Uppström; Sveriges regeringsformer 1634—1809 samt konungaförsäkringar 1611 
— 1800, utg. af E. Hildebrand; Swerikes Landz-Lagh, som han aff Carl then IX åhr 1608 
är publicerad worden; Swerikes Stadz-Lagh elfter Gustaff Adolphs befallning; Valdemar den

10
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Andens jyske Lov, udg. af N. M. Petersen; Valdemars sællandske Lov og Absalons sælland
ske Kirkelov, udg. ved P. G. Thorsen; Wallqvist, Ecclesiastique samlingar 1—8.

Brandt, Forelæsninger over den norske Retshistorie I; Fahlcrantz, Rättfärdighet i rätt
skipning I—II; Finsen, Om den oprindelige Ordning af nogle af den islandske Fristats In- 
stutioner; Gans, Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwickelung I—IV; Kaltenborn, 
Kritik des Völkerrechts; Kolderup-Rosenvinge, Grundrids af den danske Retshistorie I—II; Lafer
riere, Essai sur Thistoire du droit frangaise I-—II; Lerminier, Introduction generate å 1’histoire 
du droit; Maurer, Udsigt over de nordgermaniske RetskildersHistorie; Mohl, System der Prä- 
ventiv-Justiz oder Rechts-Polizei; Die Polizei-Wissenschaft I—II; Encyklopädie der Staats- 
wissenschaften; Schlüter, Juridiska afhandlingar 1 — 2; Stiernhöök, Dejure Sueonum et Gotho- 
rum vetusto libri duo; Walter, Juristische Encyklopädie; Weichsel, Rechtshistorischb Untersuch
ungen das gutsherrlich-bäuerliche Verhältniss in Deutschland betreffend I—III; Wheaton, 
Histoire des progres du droit des gens en Europe et en Amérique; Wijkander, Öfversigt at 
svenska krigsförfattningens historiska utveckling från äldre tider till indelningsverkets afslu- 
tande år 1733.

Aschehoug. Statsforfatningen i Norge og Danmark indtil 1814; Aubert, Norges folkerets
lige Stilling; Bechard, De l’administration intérieure de la Franco I—II; Bonsdorff, Finlands 
kamerallagfarenhet I—III; Broomé, Framställning at svenska lagstiftningen ang. statsreligion 
och religionsfrihet; Gneist, Das heutige englische Verfassungs- und Verwaltungsrecht I — II; Hag- 
strömer, Om aktiebolag enligt svensk rätt; Hammarskjöld, Om lösdrifvare och difras behand
ling företrädesvis enligt svensk lag: Keyser, Norges Stats- og Retsforfatning i Middelalderen; 
Linde, Sveriges ekonomirätt; Svenska ekonomilagfarenheten; Mejer, Institutionen des gemeinen 
deutschen Kirchenrechtes; Nauman, Sveriges statsförfattningsrätt, Ny upplaga I—IV; Ra- 
benius, Handbok i Sveriges gällande förvaltningsrätt I—III; Rydin, Svenska riksdagen, dess 
sammansättning och verksamhet I—II; Föreningen emellan Sverige och Norge; Thulin, Sam
ling af urkunder rörande patronatsrättigheterna i Skåne, Halland och Bohuslän.

Håndskriftsamlingen innefattades ej i donationen till Örebro läroverks bibliotek, så
som framgår av testamentet, dock hava fyra volymer i handskrift, tre folianter och en 
mindre oktav av historiskt-statistiskt innehåll följt med boksamlingen till Örebro.

* * 
*

Ett fint porträtt av bibliotekarien Styffe, utfört i förstorad kopia, har uppsatts i 
läroverkets bibliotek för att hos kommande släkten beyara minnet och bilden av den 
man, hos vilken läroverket står i en stor, en oförgätlig tacksamhetsskuld.

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

Redaktör K. Malmrot: dollar i guld, s. k. Quarter Eagle 1907.
Stud. H. Löthman: 10 centimes 1902.

» O. Vindahl: 25 centimes 1903 av nickel; 2 ore, dansk 1907, av brons.
» P. Molin: Jetton över Ludvig 16:s död 1793, av mässing.

Svenska Vetenskapsakademiens minnespenning för 1909, över D. G. Lindhagen, Akademiens sekrete
rare i 35 är.

Stud. J. von Malmborg; kinesiska cash-mynt.
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Kart- och Plansciiförrådet

har ökats genom inköp av

Asien, Australien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Erdkarte I och Balkanhalvön, alla av Sydow-Habe- 
nicht, samt Afrika pol. av Byström (Norstedts förlag).

Fotografler av Dynbildningar å ön Sylt och Granitblock vid Lysekil, skänkta av adj. Hj. Linder.

Samlingen av geografisk-ekonomisk materiel,

som grundats under innevarande läsår uti det nya geografrummet, har bekommit nedanstående rika 
gåvor:

A. Mineral och bergarter samt manu faktur er ing därav;

Adj. Hj. Linder: Geologiska byråns skolsamling av 105 olika stutter samt slipad porfyr från Älvdalen, 
Dalarno, och marmor frän Claestorp i Sörmland, italiensk marmormosaik, barnstenspärla m. m.

Direktör 5. R. Wibel, Ammeberg: 5 zinkmalmsstuffer, sligprov av rå och rostad zinkmalm samt bly- 
slig jämte beskrivning över Åmmeberg 1857—1907 i 2 ex.

Disponent B. Wijkander, Bofors: Crom-nickelstål i form av en bräckt projektil; härdat nickelstål och 
oglödgat vanligt gjutgods.

Persbergs gruvbolag genom stud. Hedenlund: magnetit från Persberg och Långban som stuffer, sepa
rerad och anrikad malm, blodsten och anrikad hausmannit från Långban, tackjärn och slagger.

Stud. Hugo Hamilton och Tom Melander: järnmalmsstuffer från Holmstorps gruva, svavelkis, svavel 
m. m. från Dylta, alunskiffer, obränd och bränd, kolm, ersten och kalksten, allt från Latorp, 
kalksten från Yxhult, fältspat, granit och diorit från Skebäck, Örebro, kornig kalkston, Tyss- 
linge, Burgsviks sandsten, Gottland, och Orsa sandsten, Dalarne, allt stora och vackra stutter. 
Mussel-lera från sandgropen nära Adolfsberg.

Direktör A. Aström, Örebro: huggen Öveds sandsten.
Asfaltbolaget, Örebro: Hellekis-eement, krossad Carrara- och Ekebergsmarmor, krossad röd kalk

sten och orsten samt av dessa material tillverkade 5 st. cementplattor i olika färger. Asfalt 
från Val de Travers, Neuchatel och Trinidad-»goudron», råvaror för asfaltbeläggning, jämte be
skrivning.

Stenhuggare F. L. Hellström; slipade marmorarter från Italien, Belgien och Frankrike. 
Grosshandlare K. Hallgren: sandsten från Sjötorp, Almby, och huggen Ekebergsmarmor. 
Stud. E. Hedenlund: dolomit från Långban.

B. Produkter ur växtriket:

Grosshandlare C. Hagendahl: 10 olika prov av spannmål och baljväxter samt 3 prov av konstgöd
ningsämnen: benmjöl, superfosfat och stassfurtersalt (kainit).

Handlanden V. Hammarström: 20 prov på olika slags specerier.
Kalmar Ångkvarn genom ingeniör H. Jeansson: 8 olika prov på oskalad (»Paddy») och skalad ris 

från Rangoon, Java och Japan.
Chokoladfabriken i Örebro, genom fabrikör A. Lundell: kakaobönor, rostade bönor, chokolad och kakao- 

fett (»kakaosmör»).
Handlanden H. Kjellgren Örebro: 4 sockerprov.
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Grosshandlare E. A. Nilsson Örebro: raps- och jordnötkakor.
Stud. R. Årman: stjärnanis frän Kina och akaciefrukter.

« A. Bergström och B. Lennman: kochenill, naturlig och malen.
Örebro Pappersbruk genom disponent G. Åkerholm: ängbasad massa ved, flis, natriumsulfat, kemisk 

sulfatmassa, vitt och brunt papp och kraftpapper.
Direktör J. Widén: Cembranötter från Ryssland samt bokvetefrön.
Adj. Hj. Linder: lönnsocker frän Amerika, Bourbonvanilj i glasrör, kokosnötter, jutefiber samt 16 andra 

produkter ur växtriket.

Samlingen av Etnografiska föremål

har ökats med följande gåvor:

Stud. B. Rosén: tidningar från Turkiet, Bombay (hinduisk) och Singapore (kinesisk).
» G. Palman: japansk tidning.

Adj. Hj. Linder: japansk opiepipa med elfenbensfodral och väska, sjöskumspipa, kineshär.
Stud. T. Johansson: stenyxa av lerskiffer, funnen vid Hallsberg.

Zoologiska samlingarna

hava ökats:

1) genom inköp från K. Kolthoff av en biologisk grupp, som föreställer en rävhona, kommande med en 
orre till sin unge: av en strimmig hyena.

2) genom följande gåvor: bard av val, skänkt av grosshandl. G. D Indebeiou; ett oxkranium, skänkt 
av stud. G. Forsman-, ett antal synnerligen värdefulla mikroskopiska preparat från olika delar 
av människokroppen, skänkta av med. d:r E. Åderman; en storlom från Tvägg^låten, skänkt 
av lekt. E. Adlerz- en orm, skänkt av stud. J. Malmborg; ett alligatorsägg, skänkt av stud. 
G. Giöbel; tvä knorrhanar, skänkta av redaktör K. Malmrot.; en sjökock, skänkt av ingeniör 
Smith; en sandskädda, skänkt av häradsbövd. G. Bergström; en grupp borrmusslor, skänkta 
av stud. G. Johnsson; ett större getingbo från Skattby i Asker, skänkt av fru Eriksson; 
stycke av en askstubbe med myrceller, skänkt av stud. O. Dahm; två sjöstjärnor, deponerade 
av apotekaren A. F. Gallander; sjöstjärnor, skänkta av stud. H. Borg; sjöstjärnor m. m., 
skänkta av lärov.-adj. A. Friberg ; koraller, skänkta av stud. J. Ungerth.

Uti zoologiska museet

har uppställts den av bokhandl. A. P. Brydolf till Linnéfesten 1907 skänkta större Linnébysten. Även
har för samma museum anskaffats ett förstorat porträtt av den för de zoologiska 
nitälskande framlidne lärov.-adj. C. A. Sädbom, skänkt av lekt. E. Adlm,

samlingarna

Botaniska samlingarna

hava ökats genom följande gåvor: 

ordnötter och kaffebönor från Kongo, skänkta av stud E. Storm.
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Mineralogiska och paleontologiska samlingarna

hava ökats genom följande gåvor:

en större stuff strålsten, skänkt av stud. B. Fernström- titan och magnalium, skänkta av herr Karlsson; 
petalit, skänkt av stud. H. Qvistgaard; en svavelkiskristall, skänkt av stud. E. Söderström; 
kristallmodeller och en större ortoceratit, skänkta av lekt. E. Adler»; svart kalksten, skänkt 
av stud. P. Löthman; fossila exemplar af Ancylus och Limnæa, skänkta av stud. II. Hamilton.

För fysikaliska instriinientsainlingen

har under läsåret inköpts:

Diverse glasvaror för laborationer; diagram Över ögat, regnbågsfenomenet samt planetbanor, tillsammans 
6 st. för projektion; 1 lampa med glödkropp.
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E. Läroverksbyggnaden och inredningsmateriel.
29. Under sommarferierna och hösten 1908 hava följande arbeten på läroverks- 

kassornas bekostnad verkställts. I stora skolhuset hava alla tamburgolven oljedränkts och 
fernissats med golvlack, likaså golven i första och andra våningens lärosalar; å vinden 
har ett nytt toalettrum inretts och i värmekällare ti en dörr anbragts mellan maskin
rummet och kokskällaren för att hindra koldammet att sprida sig. I norra skolhuset 
har den nedre tamburen boiserats vid klädhängarna och en dricksfontän anbragts i övre 
tamburen. De nya fysiska, kemiska, biologiska och geografiska lärosalarna härstädes, 
vilka under förra läsåret, då tillbyggnaderna ännu ej hunnit avslutas, blott provisoriskt 
inretts, hava erhållit fullständig bänkinredning, skåp-, bord- och tavehippsättning, nya 
vatten- och avloppsledningar samt ny belysningsarmatur. Kollegierummet har fått ny möbel
uppsättning. Det gamla elektriska ringverket, som här infördes 1892 ocli tog sin ström 
från ett galvaniskt batteri, har utbytts mot en ny automatisk ringinrättning med motor, 
direkt kopplad till stadens kraftledning, och strömgenerator med för ringklockorna av
passad ström; på flera yttre ställen hava nya ringklockor uppsatts. Den nya slöjdsalen 
har försetts med fullständig inredning och verktygsuppsättning från Nääs verktygsförsälj- 
ning i huvudsaklig överensstämmelse med Kungl. överstyrelsens cirkulär. Medlen här
till hava med Kungl. Maj:ts nådiga tillåtelse tagits ur ljus- och vedkassans besparingar. 
Till den nya gymnastiksalen har anskaffats en rik och modern materiel, vartill bi
drag lämnats ur läroverkets byggnadsfond. Ritningen till densamma är uppgjord av 
professor L. M. Törngren, och arbetet är utfört av E. G. Ekstrands snickerifabrik i 
Stockholm under professor Törngrens överinseende. Slutligen har en omfattande be
lysningsarmatur uppsatts i nybyggnaderna och de omändrade lokalarna av Luth och 
Roséns elektriska byrå härstädes.

Det gamla gymnastikhuset av trä, som nu försvunnit, (bild 1) uppfördes ursprungligen 
vid början av 1840-talet av ett aktiebolag, i spetsen för vilket stodo greve Fredrik Kalling 
å Myrö och bokhandlare Rohloff från Örebro. Det förläde? vid norra sidan av då
varande gårdstomten, motsvararande ungefärligen mitten av den nuvarande, mellan båda 
skolhusen belägna, i norr och söder långsträckta gårdsdelen. Som byggmästare fungerade 
f. d. överste von Schnitzen. Alldenstund aktierna endast voro satta till 10 riksdaler 
banko, och teckningen icke gick alltför livligt undan, måste penningar anskaffes på annat 
sätt, vilket ock skedde genom anställande av societetsspektakel, ävenledes under ovan
nämnda herrars ledning. På detta sätt sammanbragtes de förnämsta inkomsterna, så 
att gymnastikhuset, då detsamma 1844 överlämnades till skolan, som då genom aktie
överlåtelse var bliven så gott som ensam ägare, var nästan skuldfritt. Plåttaket hade 
dock bekostats av stiftets byggnadskassa. Sommaren 1862, då . skoltomten utvidgats och • 
grunden till det norra skolhuset lades, flyttades gymnastikhuset på rullar till den plats 
det innehade, då det 1908 på sommaren revs ned, eller längs västra tomtljnjen. Det 
gjordes därvid dubbelt så långt, och kom att innehålla en enda sal, 115 fclt lång och 
32 fot bred, jämte tambur; den gamla salshöjden 18 fot bibehölls dock, vilket gjort, att 
huset alltid varit för lågt såsom gymnastikhus. Under sommaren 1890 företogs en till-



Bild 1. Gamla gymnastikhuset och norra skolhuset föro omändringen.



Bild 2. Nya gymnastikhuset.



Bild 3. Bibliotekssalarna.



Örebro läroverk. 79

byggnad, vari inreddes dels ett avklädningsrum, dels en lärosal i fysik, vilken sal seder
mera även ändrades till avklädningsrum. Efter denna tillbyggnad blev buset 160 fot 
långt, men dess höjd å gaveln fortfarande blott 31 fot. Oaktat flere rätt dyrbara reparationer 
blev detta gamla trähus i hygieniskt avseende alltmer olämpligt som gymnastiklokal, 
särdeles som så många och stora gymnastikavdelningar från olika skolor använde det
samma ; det var också med ej ringa gjädje det nya gymnastikhuset mottogs. Ungefär 
i den gamla gymnastiksalens mitt är den stora yttertrappan å östra gaveln till detta 
nya hus belägen (bild 2).

Det norra skolhuset av sten i två våningar med vind och frontespis —■ skolans 
nuvarande tillökade och omändrade lärobyggnad för naturvetenskap — uppfördes av bygg
mästaren. ingenjören Wallenius. Dess längd var 100 fot, bredd 50 och höjd å gaveln 
49 fot. Grunden lades i mars 1S62, och arbetet bedrevs så, att huset stod under tak 
i oktober samma år. Inredningen verkställdes under följande år, så att avsyningen 
kunde ske i december 1863. Nedre våningens östra del innehöll ursprungligen en rit
sal jämte ett tillhörande sidorum, dess västra del ett kemiskt laboratorium samt två 
rum och kök för vaktmästaren med särskild ingång på västra gaveln; dess mitt upptogs 
av vestibul, trappa och ett lektionsrum (för kemi) jämte tambur. Övre våningens östra 
del inreddes till museum, dess västra del till bibliotek (två rum) och till fysisk lärosal 
(ett rum); dess mitt upptogs även här av vestibul, trappa och ett lektionsruin med tam
bur. Den fysiska lärosalen flyttades 1890, som nämnts, till en tillbyggnad vid gymna
stikhuset, varigenom biblioteket fick bättre utrymme. Å vinden inreddes tre ej synner
ligen höga rum, som användes som klassrum ända till hösten 1900, då skolhuset vid 
Olaigatan utvidgats, till den storlek det nu har.

Då läroverkets lärjungeantal tillväxte och behovet av ökat utrymme blev allt mer 
kännbart samt den nya läroverksreformen givit naturvetenskapen en framskjuten plats och 
krävde särskilda, tillräckligt stora och ändamålsenliga lokaler, där lärjungarne kunde ut
föra förelagda laborationer, och där lärarna själva kunde företaga förberedelser för experi
ment och förevisningar, anmälde läroverkets rektor i skrivelse till kommunalstyrelsen den 
14 mars 1906 behovet av dels ny gymnastiklokal, dels två nya tillräckligt stora, klassrum samt 
ökat utrymme för den naturvetenskapliga undervisningen och betonade, att detta behov ej 
kunde avhjälpas utan kommunens ekonomiska medverkan. Stadsfullmäktige behjärtade den 
gjorda framställningen och tillsatte redan den 21 april en kommitté, bestående av läroverkets 
rektor, advokaten W. Hjelmquist, redaktör K. Malmrot, grosshandlaren J. Lundmark och bygg
mästaren A. Lindström med uppdrag att inkomma med utredning och förslag angående 
erforderliga byggnadsarbeten vid läroverket. Denna kommittés första åtgörande blev att 
hos stadsfullmäktige utverka, att den för skolgårdens utvidgning exproprierade s. k. stall
tomten med därå befintlig byggnad av sten omedelbart ställdes till skolans disposition. 
Härigenom kunde det förslag, som delegerade för läroverkets byggnadsfond framställt, 
nämligen att för fondens egna medel omdana och inreda denna byggnad i enlighet med 
av .statsarkitekten M. Dahlander utarbetad ritning (plansch I, II) redan vid höstens början 
sättas i verket. All gammal inredning revs bort, grunden och väggarna förstärktes och 
asfalterades invändigt, nya golv, bjälklag och valv gjordes av armerad beton. Byggnads
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arbetet verkställdes av ingenjör N. O. Elgström, och huset stod fullt färdigt vid höst
terminens början 1907. Hit, till de nyinredda bibliotekssalarna (bild 3) flyttades nu 
läroverkets bibliotek, och därjämte erhöll läroverket här två rymliga och vackra 
klassrum.

Därefter enade sig kommitterade om att den ökning i utrymme för den natur
vetenskapliga undervisningen, som läroverkskollegiet närmare preciserat, lättast och billi
gast skulle kunna vinnas genom tillbyggnader i form av absider å gavlarna av norra 
skolhuset och genom inredning och delvis förändring av de rum, som blivit lediga ge
nom bibliotekets förflyttning, samt slutligen genom aptering av vaktmästarebostaden till 
ett stort kemiskt laboratorium. I anslutning härtill uppgjordes av arkitekten Dahlander den 
ändrings- och tillbyggnadsritning (plansch III, IV), som sedermera följdes vid i husets om
ändring. När frågan om nytt gymnastikhus sedermera ventilerades, fäste sig kommitte
rade även vid en annan angelägenhet rörande ungdomens fysiska och praktiska upp
fostran, nämligen den att genom tillfälle till slöjd bereda läroverkets ungdom i realskolan 
en hälsosam motvikt mot det ensidigt intellektuella skolarbetet: behovet av denna mot
vikt och den praktiska nyttan därav var sedan länge erkänt vid folkskolan, och för de 
allmänna läroverkens yngre alumner var en ordnad slöjdundervisning naturligtvis av 
lika stor vikt, vilket Riksdagen också behjärtat, då den år 1904 beslöt att bevilja ett 
förslagsanslag av 10,000 kronor till främjande av undervisningen i slöjd vid de allmänna 
läroverken. Flere olika skisser, upptagande skilda byggnader för gymnastik-, och slöjd
undervisningen, granskades med hänsyn till kostnad och' läge å den nyförvärvade gårds
tomten, vilken man naturligtvis ville hava så fri och rymlig som möjligt såsom rast- 
och lekplats.

Med fästat avseende härå ansågo sig kommitterade böra giva företräde åt och för
orda det förslag, som upptog ett hus, innehållande bottenvåning, entresolvåning och över
våning: överst gymnastiksalen med estrad, läktare ock redskapsrum, därunder entresol
våning, till vilken inre trappor leda från gymnastiksalen, och som innehåller ett 
rum för gymnastikläraren och två långa avklädningsrum längs husets långsidor med till
räckligt antal skofack, hängare och hyllor, väggskåp för gevär och floretter, dusch- och 
tvagningsrum samt torkrum och toilett, underst fyra stora salar för undervisning i öv- 
ningsämnen med egen ingång från tambur, innehållande fack och tvättinrättning, samt 
två rum för materialupplag och förvaring av diverse föremål, som äro under arbete. 
Huvudingången förlägges till östra gaveln, och under huvudingången inrymmes central
eldstaden, bestående av ett pannrum med två pannor och varmvattencistern samt kol- 
källare : eldstaden är tilltagen så stor för att kunna genom underjordiska ledningar lämna 
värme även åt norra skolhuset och åt en ny vaktmästarebostad, innehållande två rum 
och kök åt vaktmästaren och likaså åt maskinisten. Det lämpligaste läget av gymnastik
byggnaden syntes vara så långt uppe å tomten, som byggnadsstadgan tillät, med fasaden 
åt söder. Ritningar i överensstämmelse härmed uppgjordes av stadsarkitekten Dahlander 
(Plansch V, VI, VII, VIII, IX).

Kommitterades betänkande av den 19 april 1907 utmynnade i det förslaget, att 
Stadsfullmäktige måtte besluta: att i huvudsaklig överensstämmelse med av kommitterade 



Örebro läroverk. 81

upprättade förslag och ritningar låta för Karolinska läroverkets behov uppföra ett gym
nastikhus med däri inrymda slöjdsalar samt en ny vaktmästarebostad,, ävensom utvidga 
läroverkshuset vid Fredsgatan, allt för en beräknad kostnad av omkring 180,000 kronor, 
däri då inbegripet arvode för utförande av fullständiga ritningar och kontrollantarvode. 
Herrar Stadsfullmäktige biföllo detta förslag och överlämnade den 19 juni 1907 åt en 
kommitté att handhava byggnadsföretaget samt utsago till byggnadskommitterade läro
verkets rektor, fabrikör Anton Hähn, redaktör Karl Malmrot, byggmästaren Axel Malm
rot och advokaten Wilhelm Hjelmquist. Entreprenadkontraktet uppgjordes den 24 juli 
1907 med byggmästaren P. Karlsson att verkställa själva byggnadsarbetena för en an
slagen summa av 130,584 kronor. Omändringen av norra skolhuset påbörjades omedelbart, 
alldenstund läroverket behövde de omändrade salarna, åtminstone i provisoriskt skick, 
redan vid följande hösttermins början. Arbetet med gymnastikbyggnaden och vaktmästare
bostaden kunde först senare taga sin början, sedan själva läget blivit avgjort och 
vissa jämkningar, som av vederbörande uppställts som villkor för godkännande, av Herrar 
Stadsfullmäktige prövats. Byggnadsarbetet fortgick därefter utan hinder till sommaren 
1908, då det avbröts genom den inträffade lockouten. Till följd härav blev entrepre
nörens byggnadsarbete fullt färdigt till avsyning först i december 1908 — enligt kontrakt- 
bestämmelsen skulle det varit färdigt inom augusti.

Den 13 maj 1908 ställdes ytterligare till kommitterad.es förfogande ett anslagsbelopp 
av 40,450 kronor till utförande av vatten och avloppsledningar, värmeledning, duschanordningar, 
belysningsledningar m. ra. Arbetet med vatten- och avloppsledningar påbörjades redan i 
juni 1908, sedan vårterminen vid skolan gått till ända, men fördröjdes genom ett oförutsett 
hinder. Som ångpannerummet ligger djupt och behövde avlopp, måste nämligen avlopps
ledningen ned på detta djup; men vid schaktningen visade sig, att berggrunden låg högre än 
man tänkt, så att ett icke obetydligt och tidsödande sprängningsarbete å den långa sträckan 
för ledningen måste vidtagas. Härigenom fördröjdes ock pannrummets inredning och 
värmeledningsarbetet mellan byggnaderna. Avsyningen av byggnadsarbetena verkställ
des den 12 januari 1909 av tre synemän : arkitekten i överintendentsämbetet G. Her
mansson, utsedd av kommitterade, byggmästare P. Eriksson, utsedd av entreprenören, 
samt rådmannen G. Hagberg, utsedd som tredje av de båda förstnämnda. Avsyningen 
av vatten- och kloakledningen samt av värmeledningen och duschanordningen förrätta
des den 28 januari 1909 av ingenjören H. Theorell, utsedd av kommitterade, och in
genjören F. Arvid Nilsson, utsedd av entreprenören. Belysningsledningarna hava inspek
terats av ingenjören J. v. Sydow.

Ritningarna till byggnaderna äro, som nämnts, utförda av arkitekt Dahlander, ritningarna 
till värmeledningen och duschen av ingeniör Theorell i Stockholm, till vatten- och av
loppsledningarna av firman Sjögren i Stockholm och till gymnastikmaterielen av professor 
L. M. Törngren. Kontrollen över arbetena har hela tiden varit anförtrodd åt arkitekten 
Dahlander.

Det är nu för läroverket en kär plikt att uttala sin varma tacksamhet till alla dem, 
som varit behjälpliga vid och främjat detta för skolans verksamhet så viktiga byggnads
företag, i främsta rummet, till staden och dess fullmäktige för visad offervillighet för 
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ungdomens undervisning och omvårdnad, HU herrar kommittefade, som ställt sin beprö
vade erfarenhet till skolans tjänst, städse med varmt intresse omfattat hennes sak och i 
väsentlig’ grad befordrat företagets lyckliga fullbordande, samt till arkitekten M. Dahlander 
för hans omsorgsfulla och oförtrutna‘arbete, där den forne lärjungens nitälskan för sitt 
gamla läroverk ofta kommit till synes.

Uppgift över kubikinnehållet av de nyinredda salarna i 
Karolinska skolan.

Naturvetenskapliga byggnaden.

Bottenvåningen:

Längd i 
meter

Bredd i 
meter

Höjd i 
meter

Kubikmeter- 
innehåll

Tambur ........................................................ 7 4,4 3,8 117,04
338,2Lärosal för fysik............................................. 10 8,9 3,8

l):o d:o i absiden............................ 60 m2 3,8 228
Apparatrum för fysik ................................ 10,2 4,3

5,4
3,8 166,6 6

143,6 4
166,6 6

Laboratorium för fysik................................ 7 3,8
Rum för kemikalier..................................... 10,2 4 3,8
Lärosal för kemi i absiden ....................... 60 m2 3,8 228
Laboratorium för kemi................................ 10 2 8,9 3,8 344,96
Tamburer i tillbyggnaderna, vardera ...... 3,4 3,7 3,8 47,80

Vån. 1 tr. upp:
Tambur ........................................................ 7. 4,4

10,2
3,8
3,8

1 17,04
Inre museum ............................................... 13,5

60
523'36

Yttre museum i absiden ........................... m2 3,8 228'
Lärosal för biologi ..................................... 7 5,7

4,3
3,8 151,6 2

Rum för samlingar .......................... ........ 10,2 3,8 166,6 6
Lärosal för biologi i absiden .................. 60 m’2 3,8 228
Lärosal för geografi..................................... 10,2 8,7 3,8 337,2 1
Terasser i tillbyggnaderna, vardera ........ 4 2,2

Gymnastikhuset.

Bottenvåningen:
Tambur ........................................................ 12,5 3,9 4 195
Slöjdsalar, 4 st., vardera........................... 11,9 7,1 4 337,2 1
Materialrum, 2 st., vardera ....................... 4,8 4 4 76,8
Klosetterna .................................................... 4,7 5 3,9 2,5 46,3 1
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Vån. 1 tr. upp: 
Omklädningsrum ..........................................

Längd i 
meter

Bredd i 
meter

Höjd i 
meter

Kubikmeter- 
innehäll

28 7,2 2,4 483,8 4
414,7 2

69,3 1
Skjutbana (även omklädningsrum)............. 24 7,2 2,4
Torkrum ........................................................ 3,S 7,6 2,4
Lärarerum .................................................... 4,7 3,9 2,4 43,99
Tvättrum........... ............................................. 4,7 4 2,4 45,1 2
Duschrum .................................................... 4,5 4 2,4 43'2«

Vän. 2 tr. upp:

Gymnastiksalen ............................................. 28 15 7,7 3,234
Estraden ......................................................... 12,2 5,5 5,5 369,0 5

44,1 6Redskapsrum ............................................... 4,6 4 2,4
Läktaren ........................................................ 12,2 4,7 4 229'3 3

Biblioteket.

Bottenvåningen:
Tambur ........................................................ 6,4 3,8 4 97,28
Lärosalar, 2 st., vardera .................*.......... 10,2 8,6 4 350,88

Vån. 1 tr. upp:

Utlåningsrum ............................................... 4,2 4 3,3 0
3,1 0

| 55,44
Bibliotekariens rum ..................................... 3,8 2,4 1 28,2 7
Bibliotek, 2 rum, vardera ......................... 9,2 6,4 3,10 182'53

Stadens utgifter för byggnadsarbetet hava varit:
Till entreprenören P. Karlsson för byggnadsarbetet jämte beslutade 

tillägg och ändringar . ............................................................ kr. 141,269: 58
För värmekanalen mellan byggnaderna.........................  „ 1,696: 45
Till entreprenören Algot Andersson för vatten- och kloakledningen „ 5,980: 41
Till samme entreprenör för värmeledningen och duschanordningen „ 17,932: 68
Till entreprenören Luth & Roséns ingenjörsbyrå för belysningsled-

ningarna i. tak och väggar ...................................................   „ 2,445: —•
För samtliga ritningar..................................... ■.......................................... „ 3,886: 85
Till entreprenören Nya Asfaltbolagets filial här för duschrummets 

vägg- och skärmbeklädnad ......... . ........................................ „ 849: 76
Transport kr. 174,060: 73.
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F. Ekonomiska förhållanden.
31. Uppgifter om nedannämnda, till läroverket hörande kassors ställning 

kalenderåret 1908.

D e bet K r e d i t

Kassans rubrik Behåll
ning vid 

årets 
början

Summa 
in

komster

Skuld 
vid 

årets slut
Summa

Skuld 
vid 

årets 
början

Summa 
utgifter

Behäll- 
ning vid 

årets slut
Summa

Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö.
Byggnadsfonden..................... 20 518 19 4 560 04 — 25 078 23 — — 20 679 41 4 398 82 25 078 23
Ljus- och vedkassan............ 4 467 46 11 310 50 — 15 777 96 45 — 15 475 34 257 62 15 777 96
Biblioteks- o. materielkassan 6 582 08 6 052 11 3 279 80 15913 99 1 590 21 7 838 26 6 485 52 15 913 99
Premie- och fattigkassan ... 7 960 89 816 92 — — 8 777 81 — — 670 70 8 107 11 8 777 81
Stipendiekassan..................... 108 869 62 10 963 75 — — 119 833 37 — — 4 835 — 114 998 37 119 833 37

Summa 1148 398|24 33 703 32 3 279 80 185381 36 1 635 21 49 498 71 134 247 4.4 185 381136

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

Kr. j öre

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

samt för diverse tryck ...........................................

994 
1,346 
3,451 
1,714

04
98
58
58

Läroverkets stipendiefonder ha ökats med följande fond:

»Till Rektor vid Karolinska högre allmänna läroverket i Örebro.
Framlidne Direktören Arvid Gumælius har i en den 24 juli 1890 upprättad hand

ling med öfverskrift »Gumæliska stiftelsen» bland annat förordnat angående ett belopp 
å 15,000 kronor, att, därest han icke komme att därom själf meddela särskildt stadgande, 
skulle hans änka och syskon »äga att bestämma, till hvilken eller möjligen hvilka stiftelser 
här i Stockholm eller i hans förra hemvist» medlen borde anslås.

Då Direktör Gumælius emellertid aflidit utan att hafva meddelat sådant särskildt 
stadgande, hafva vi hans änka och syskon för vår del bestämt, att en tredjedel af med
len skall tillfalla- Otto Joel Gumælii stipendietillökningsfond. Och få vi härmed för så
dant ändamål öfverlämna 5,000 kronor.

Stockholm den 27 maj 1908.
Wilhelmina Gumælius.

född Carells.

Sofia Gumælius. A. Grafström.
f, Gumælius.

U. Sandell.
född Gumælius,»
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Med denna värdefulla tillökning uppgår 0. J. Gumælii stipendiefond till 10,278 
kronor. Läroverket, som förut genom kollegiets beslut av den 1 juni 1908 i privat till 
donatorerna framfört sin tacksamhet för den frikostiga och minnesgoda gåvan, anhåller 
här att mera offentligt få uttrycka sitt förbindliga tack.

Såsom grundplåt till en fond för skolans prydande i dess inre har läroverket med 
glädje och tacksamhet mottagit följande gåva :

»Till Karolinska läroverkets rektor överlämnas härmed motboken N:o 1,169 å spar- 
kasseräkning hos Örebro Enskilda bank å kr. 255: 66, utgörande behållningen av Brage- 
förbundets soaré den 30 jan. 1909 för bildandet av Karolinska läroverkets fond för 
skolans prydande.

Örebro den 14 februari 1909.
A Brageförbundets vägnar:

Half Bergman. Sixten Neander.”

Fabrikör Johan Abraham Fredrik Westman har i efterlämnat testamente af den 
23 september 1903 förordnat, att ett kapital, stort Femtusen (5000) kronor, skulle efter 
hans död öfverlämnas till Karolinska elementarläroverket i Örebro, samt att Ingeniör 
Alfred Westelius skulle under sin återstående lifstid från nämnda kapital erhålla Fyra 
(4) procents ränta med Tvåhundra (200) kronor.

Sterbhusutredningen har emellertid ännu ej avslutats, och kvarvarande värdehand
lingar äro enligt vad utredningsmannen förklarat ännu någon tid ej realiserbara, varför 
kontanta medel ej kunnat till läroverket överlämnas. Underhandlingar rörande över
tagandet af en inteckning i fastighet i Stockholm å nämnda belopp, som fåit uppsägas 
den 17 januari 1910, pågå för närvarande.

Rörande läroverkets museifond och dess användning har donator velat göra ett par 
smärre ändringar i gåvobrefvet, varför detsamma nu meddelas i dess ändrade form:

”Gåfvobref.
Till Karolinska läroverket i Örebro öfverlämnas härmed en summa af 5,000 (fem

tusen) kr., som under namn af Fonden för zoologiska museets underhåll må användas 
på följande villkor:

1) att af räntan afsattes årligen en femtedel, som lägges till kapitalet:
2) att de öfriga fyra femtedelarna af räntan användas till inköp af för museet 

preparerade djur. Nämnda inköp kunna ske årligen eller rnera sällan, då flera års 
räntor kunna slås ihop för anskaffandet af större djur;

3) att det bestämmes af rektor och lektorn i naturalhistoria, hvad som för hvarje 
gång skall inköpas, hvaröfver redogörelse lämnas uti läroverkets program.

Örebro i november 1904.
Donator.”
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G. Examina och Terminsavslutning m. m.
33. Muntlig mogenhetsprövning anställdes vid läroverket den 4, 6 och 9 juni i 

närvaro av herrar censorer, professorn m. m. C. Gl. Lundquist, professorn m. m. P. J. 
Wising och professorn m. m. P. Persson samt läroverkets inspektor kontraktsprosten m. 
m. K. E. Edlund, bibliotekarien m. m. greve C. H. E. Lewenhaupt och kontraktsprosten 
m. m. J. Wahlfisk som examensvittnen. Av de examinerade, 21 latinare och 20 real
ister av läroverkets lärjungar, godkändes samtliga. Mogenhetsprövning anställdes även 
höstterminen 1908 med 3 av läroverkets lärjungar å reallinjen, vilka godkändes, i när
varo av herrar censorer, professorn m. m. K. F. Johansson och professorn m. m. A. 
Wiman, samt kontraktsprosten m. m. J. Wahlfisk som examensvittne.

Den muntliga realskolexamen försiggick den 2, 3 och 4 juni i närvaro av läro
verkets inspektor samt borgmästaren m. m. V. A Schneider, f. d. rektorn m. m. E. B. 
Fernquist, direktören m. m. O. A. Agrelius, postmästaren m. m. F. O. K. Lindh och 
häradshövdingen m. m. E. B. Tersmeden som examensvittnen.

Läroverkets egna lärjungar ur 6:te klassen, 25 till antalet, voro fördelade i fyra 
grupper och examinerades kl. 8 — 8,50, 9—9,50, 12—12,50 och 1—1,50. Varje grupp 
examinerades i fyra ämnen; och i frivillig franska erhöllo 9 godkända betyg. Två lär
jungar från gymnasium och en lärjunge från enskild undervisning examinerades för sig 
i samtliga till realskolan hörande läroämnen. De examinerade godkändes utom lärjungen 
från enskild undervisning.

Under innevarande vårtermin anmälde sig till mogenhetsexamens undergående läro
verkets samtlige 42 lärjungar i översta klassen — 4 latinare med grekiska, 9 latinare 
utan grekiska och 29 realister —- samt 2 privatister, 1 å latinlinjen och 1 å reallinjen; till 
realskolexamen anmälde sig skolans samtliga 27 lärjungar i 6:te klassen samt en lär
junge från realgymnasiets andra ring och tre privatister.

Alla de anmälda infunno sig till de skriftliga proven, som försiggingo för mogen
hetsexamen fredagen den 16, lördagen den 17, måndagen den 19, tisdagen den 20, tors
dagen den 22 och fredagen den 23 april samt för realskolexamen tisdagen den 4, onsdagen 
den 5, fredagen den 7 och lördagen den 8 maj. Efter avlagda prov förklarades samtliga 
abiturienter i översta klassen berättigade till prövning i mogenhetsexamen, som är utsatt 
till lördagen den 12, måndagen den 14, tisdagen den 15 och eventuelt onsdagen den 
16 juni. I den skriftliga prövningen för realskolexamen underkändes en av skolans 
lärjungar.

Den muntliga prövningen för realskolexamen kommer att försiggå i anslutning till 
läroverkets årsavslutning.

34. Den offentliga avslutningen av läsåret har av H. H. Eforus utsatts till mån
dagen den 7 och tisdagen den 8 juni, måndagen för examen med realskolans 5 nedersta 
klasser, tisdagen för examen med gymnasiets ringar, med början båda dagarna kl. 9. f. 
m. Examen fortgår till kl. 10,5 5 för de tre första klasserna, till kl. 11,3 0 för fjärde 
och femte klasserna samt till kl. 11,55 för gymnasium. Måndagen den 7 juni sker 



88 Örebro läroverk.

uppvisning i gymnastik kl. 12 m. samt slutövning i sång och musik kl. 6 e. m. å 
läroverkets gymnastiksal. Prov på lärjungarnes färdighet i teckning och Slöjd finnas 
tillgängliga i ritsalen och slöjdsalen under examensdagarna.

Den egentliga avslutningen börjar tisdagen den 8 juni kl. 12 m. och försiggår i 
gymnastiksalen, då flyttning avkunnas, belöningar och' understöd utdelas och ungdomen 
hemförlovas.

35. Till övervarande av dessa offentliga förrättningar inbjudas lärjungarnas, för
äldrar och målsmän, ävensom andra för läroverkets arbete intresserade personer.

36. Nästa . termin börjar onsdagen den 25 augusti kl. 1 e. m., då allmänt upp
rop anställes, vid vilket alla läroverkets lärjungar skola vara närvarande. Omedelbart 
efter uppropet vidtaga militärövningarna.

Inträdessökande och de, som önska prövning för flyttning till högre klass och ring 
eller övergång till annan linje, skola infinna sig vid läroverket torsdagen den 19 augusti 
kl. 10 f. m. efter hos rektor minst en vecka tidigare skedd skriftlig eller muntlig an
mälan. Tiden -för instundande hösttermins inträdes- och flyttningsprövningår omfattar 
torsdagen den 19 augusti—tisdagen den 24 augusti.

Herrar lärare samlas torsdagen den 19 augusti kl. 9 f. m. å kollegierummet.

Örebro i maj 1909.

K/as JYIe/ander.
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Anvisning på lämpliga uppgifter för frivilliga självstudier 
under sommarferierna.

1 2

1. För dem som åtnjutit undervisning i realskolans 4ule klass.

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

Lindström—Widegren, Valda prosastycken (1,25).
De vackraste sagorna ur »Tusen och en natt» (2,50).

Tyska: Hjorth—Lindhagen, Kleine Schülerbibliothek, band I, II, III eller IV 
(pr band 30 å 35 öre).

Engelska: Elfstrands läsebok, 10 sid.
Historia: Estländer, Läsebok till nyare tidens historia, första tidevarvet.

Schwerin, De stora upptäckternas tidevarv.
Ahlenius, Kolumbus (Verdandis småskrifter n:o 43).

Geografi: Sven Hedin, Tibetanska äventyr (4 kr.).
Duse, Bland pingviner och sälar (1 kr.).
Nathorst, Polarforskningen (25 öre).
Samuelsson, Sibirien (0,50), Lönnborg, Kina (0,25), i Heimdals folkskrifter.
Sandström, Natur och arbetsliv i svenska bygder I (2 kr.)

Naturlära:

2.

Kjellman, Nordens vårväxter (Heimdals folkskrifter).

För dem, som åtnjutit undervisning i realskolans 5\te klass.
Kristendom: Repetition av Markus evangelium. Stave, Jesu liv. Norberg, Lukas 

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

Pris 1 kr.).
C. Snoilsky, Svenska Bilder. Selma Lagerlöf, en herrgårdssägen.
Dalin, Svensk vers (1,25). Rydberg, Fribytaren på Östersjön (4,25).
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:
Engelska:

Pederzani-Weber, Auf rauhen Pfaden. . 
Jespersen och Rodhe, Engelsk Läsebok. 
Mrs Hodgson Burnett, Little Lord Fauntleroy.

Historia: 2:dra och 3:dje tidevarven i Nyare tidens historia efter Rolfsens världs
historia N:o 1, eller Estländers läsebok.
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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Modersmålet:

Latin:

Tyska:

Engelska:

Historia:

Geografi:

Fysik:

Kristendom: 
Modersmålet:
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Ahlenius, Fornskandinaviska upptäcktsfärder (0,25).
Hagman, Allmän fysisk geografi.
Svensén, Geografiska eröfringar (2 kr.).
Anna Sandström, Natur och arbetsliv i Svenska bygder I (2 kr.).
Duse, Bland pingviner och sälar (1 kr.).
Helenius, M., Vad säger vetenskapen om rusdryckerna?
O. M. Keuter, Drag ur djurens liv.
W. Ostwald, I kemiens förgårdar.
Vilka växter förekomma i en torv-mosse?
Undersökning av något av västgötabergen i botaniskt syfte.
Meyer och Hedström, Exempel till ekvationsläran, andra avdelningen. 

(1,25).

Ferieuppgifter till Ring II,

Schlick och Warburg, Svensk litteraturhistoria, första delen. Kapitlen 
om forntiden och medeltiden.
Viktor Rydberg, Vapensmeden.
Lyth, Svenskt folklynne.
Heidenstam, Karolinerna. Heliga Birgittas pilgrimsfärd.
Urbis Romæ viri illustres, utgiven av Lind.
Titus Livius, Roms konungasagor, översättning av Lyth.
F. Dahn, En strid om Rom.
Homeros Odyssé, översättning av Lagerlöf.
Utanläsning av dikter i Knauth, Auswahl deutscher Gedichte t. ex. Goethe, 

Der Sänger, Schiller, Der Handschuh, Uhland, Das Sängers Fluch.
Jespersen o. Rodhe, Engelsk läsebok.
Ballantyne, The Coral Island.
Löv, Allmän historia, nya tiden.
Estländer, Allman historia: Forntiden och medeltiden, (eller)
I Gleerupska biblioteket: Allmän historia: Forntiden och medeltiden.
Hagman, Lärobok i allmän fysisk geografi.
Svensén, Geografiska eröfringar (2 kr.).
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.

Ferieuppgifter till Ring III.

Herman Levin, Kyrkohistorisk läsebok.
Per Hallström, En gammal historia (1 kr., inb. 2 kr).
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Lewertin, Svenska gestalter.
Linné, Västgötaresan.
Norska: Bjørnson, Fortællinger.

Latin: Urbis Romæ viri illustres, utgiven av Lind.
Titus Livius, Roms Konungasagor, översättning av Lyth.
Cicero, en väns tankar om vänskapen, översättning av Lytli.

■ Mommsen, Romerska fältherrar och statsmän, i urval och översättning 
av Zetterqvist (För skola och hem mo 26).

Tyska: Någon historisk roman, t. e.
Alexis, Die Hosen des Herrn von Bredow (1,25).

» Der Werwolf (1,50).
Någon novell, t. ex.
Wilbrandt, Der Lotsenkommandeiir (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).
Engelska: Ballantyne, The Coral Island.

Peter Simple.
Franska: Fransk läsebok av Fant; forts, från sid. 30.
Historia: Stavenow, Den stora engelska revolutionen (1,75).

Ellen Fries, Teckningar ur svenska adelns familjeliv (3 kr.).
Forsell, Gustav II Adolf (0,75).
Löv, Allmän historia, III.
Delar av Fryxells hist.

Geografi:
Matematik:

Kjellén, Stormakterna I—II.
Rydberg, Algebraiska studentuppgifter för latinlinjen.

Biologi: Av vilka växter består floran vid en havsstrand ?
Av vilka växter består floran i ett kärr?
Nordwall, I. F.. Sveriges skogar.
Walin, Ingeborg, Födoämneslära.
Undersökning av något av bergen i Västergötland (eller i något annat 

landskap), särskilt från biologisk synpunkt.
Fysik: Rydberg, Fysikaliska studentuppgifter på värmeläran.

Ferieuppgifter Ull Ring IV.

Kristendom: Svenska psalmboken.
Lewin, Kyrkohistorisk läsebok.

Modersmålet: Per Hallström, Thanatos (1 kr., inb. 2 kr.). 
Oscar Levertin, Svenska gestalter.
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Latin:

Grekiska: 
t Tyska:

Engelska:
Franska:

Historia:

Geografi:
Matematik:
Biologi:

Fysik:
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Cæsar, De bello gallico, böckerna 3 och 5.
Curtius, Historia Alexandri Magni, böckerna 4 och 5. Textupplaga, t. 

ex. av Vogel, Teubners förlag.
Cicero, En väns tankar om vänskapen, översättning av Lyth.
Cicero, En åldrings tankar om ålderdomen, översättning av Lyth.
Viktor Rydberg, Kulturhistoriska föreläsningar.
Hugo Bergstedt, Grekisk kulturhistoria (kr. 3,25).
Friedrich Gerstäcker, Unter dem Aequator, Redarns Miniatyruppk inb. (1,50).
Fant, Tales and Sketches from the Sketch-Book and the Alhambra.
Porchat, Le Berger et le Proscrit.
Polack o. Rodhe, Pages choisies.
Ludvig Stavenov, Konung Gustav HI eller frihetstiden.
Annerstedt, Om samhällsklasser under 1600-talet.
Europa.
Rydberg, Algebraiska studentuppgifter.
Vilka mossor finnas i din hembygd?
Försök att utveckla en groddplanta uti en näringslösning med och utan 

järn.
W. Leche, Människan, hennes uppkomst och utveckling.
Rydberg, uppgifter, givna i mogenhetsexamen i fysik. Akustik och optik.
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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 

innehållet av en uppläst enkel 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, orn det allmännaste av dess höjdför
hållanden och om Sveriges huvuddelar; närmare kännedom antingen om Götaland eller om 
Svealand och Norrland; förmåga att på kartan utvisa det genomgångna;

2. För inträde i varje annan klass eller ring fordras att hava inhämtat samtliga de 
lärokurser, som för de föregående klasserna och ringarne äro stadgade, sämt 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 
vaccinkoppor;

b) intyg av läkaré, 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 
vederbörligt 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 all
mänt 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 
kompetensvillkor, angående vilka bestämmelser äro utfärdade i en eller flera av nedan an
givna 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 (Generalpost
styrelsens 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:r 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 af § 6 i stad
garna för de tekniska elementarskolorna den 15 juni 1877);

4) lantbruksinstitutet vid Ultima och lantbruksavdelningen vid lantbruks- och mejeri- 
institutet vid Alnarp, med villkor av vitsordet godkänd i modersmålet, tyska, geografi, ma
tematik 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 behö
righet för den, som avlagt realskolexamen, att vinna inträde vid nämnda institut);

5) skogsinstitutets lägre kurs, med villkor av vitsordet godkänd i matematik och natur
lära (förnyade kungl. stadgarna för de allmänna skogsläroverken i riket den 13 april 1886, § 10, 
med ändringar i denna § enligt kungl. kungörelserna den 22 maj 1903 och den 26 oktober 1906);

• 6) den för blifvande lärare i teckning och välskrivning avsedda undervisningen vid 
Tekniska skolan i Stockholm, varjämte fordras att ådagalägga erforderlig skicklighet i fri- 
handsteckning och lineafritning, den senare utsträckt till perspektiv- och skugglära (kungl. 
kungörelsen den 26 oktober 1906 angående ändrad lydelse av § 42 mom. 2 i stadgarna för 
tekniska skolan 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, ban- 
ingenjör, maskindirektör, maskiningenjör, trafikinspektör, distriktssekreterare, maskininspektor, 
verkmästare, telegrafinspektor, underingenjör och ritare (Järnvägsstyrelsens order n:r 422 den 
10 juni 1907);

8) vid tullverkets lokalförvaltning samt kust- och gränsbevakning, med villkor av vits
ordet godkänd i modersmålet, tyska, engelska, franska, geografi, matematik och naturlära, 
varjämte fordras att hava genomgått tvåårig kurs vid handelsinstitut (kungl. kungörelsen den 
12 maj 1865 angående förändrade villkor för anställning i statens civila tjänstebefattningar, 
mom. 9, samt kungl kungörelsen den 26 oktober 1906 angående behörighet för den, som 
avlagt godkänd realskolexamen och genomgått handelsinstitut, att vinnä anställning vid tull
verkets 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 jäm
förlig 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 ri
kets 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 realskolexamen, från vissa i nämnda cirkulär före
skrivna prov);

13) såsom reservofficersvolontär, utom vid fortifikationen, varjämte fordras att hava 
genomgått tvååriga kursen vid Frans Schartaus praktiska handelsinstitut i Stockholm, Göte
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borgs handelsinstitut eller Malmö högre handelsinstitut (kungl. kungörelsen den 16 mars 
1906 angående sättet för officers- och reservofficersvolontärers antagning och utbildning samt 
kungl. brevet den 18 januari 1907 till tjänstförrättande inspektören för militärläroverken, samt
liga arméfördelningschefer m. fl. angående rätt för dem, som genomgått Malmö 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, i fråga 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 
Författnings-Samling 1906, n:r 92.
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Examensordning vid Karolinska läroverket.
Måndagen den 7 juni 1909.

Realskolan.

9,5—9,30 9,3 0—9,5 5 10,5 —10,30 10,30 —10,5 5
1

11,5—11,30

1 c . . . rum 14 Matematik 
Krafft

Naturlära 
Åberg

Tyska 
Sandberg

Modersmålet 
Sandberg

Ib... „ 13 Modersmålet 
Edler

Tyska 
Edler

Kristendom 
Liedgren

Matematik 
Stener

la... „ 12 Tyska 
Åhlén

Kristendom 
Sandberg

Matematik 
Slener

Historia 
Åhlén

2 c ... „ 15 Matematik 
Almberger

Geografi 
Gertz

Modersmålet 
Sommar

. Tyska 
Sommar

2b... „ 16 Modersmålet 
Bondeson

Tyska 
Bondeson

Matematik 
8. Olsson

Historia
Liedgren

2a... „ 11 Historia
Persson

Tyska 
Nilsson

Modersmålet 
Nilsson

Matematik
Söderlindh

3c... „ 20 Historia 
Arnell

Kristendom 
Arnell

Modersmålet 
Edler

Geografi 
Åberg

3b... „ 21 Naturlära
■Åberg

Matematik 
8. Olsson

Modersmålet 
Cedergren

Tyska 
Cedergren

3a... „ 22 Modersmålet 
Hultgren

Tyska 
Hultgren

Historia
Persson

Naturi ära 
Friberg

4c... „ 5 Engelska 
Cedergren

Matematik 
Lindman

Biologi 
Friberg

Fysik 
8. Olsson

1 lodersmålet
Persson

4 b ... „ 6 Tyska 
Gertz

Matematik 
Stener

Kristendom 
Arnell

Fysik 
Lindman

Engelska 
Kropp

4a... „ 7 Tyska 
Nilsson

Fysik 
Krafft

Biologi 
Åberg

Geografi 
Oseen

Historia 
Nilsson

5c... „ 10 Kristendom 
Liedgren

Engelska 
Cedergren

Fysik 
Almberger

Modersmålet 
Persson

Kemi 
Åberg

5b... „ 9 Matematik 
Lindman

Engelska 
Sommar

Historia 
Gertz

Fysik 
Almberger

• 1 lodersmålet 
Åhlén

5 a ... „ 8 Fysik 
Spangenberg

Historia 
Linder

Engelska 
Bondeson

Matematik 
Olsson

Tyska 
Gertz

Tisdagen den 8 juni.
Gymnasium.

9,5 — 9,30 9,30 —9,55 10,5 —10,3 0 10,30 — 10,55 11,5—11,30 11,30—11,55

L & R III rum 19 Modersmålet 
Fredlund,

Historia
Malmström

Grekisk a (11) 
Enblom Kristendom 

Liedgren
Biologi
Adlerz

[ Latin (11) 
J Lyth

Engelska 
Borg

I Matematik 
1 Söderlinäh

R III . . . „ 18 Fysik 
Spangenberg

Matematik 
Almberger

Bistoria 
Malmström

Kemi 
Adlerz

Kristendom 
Arnell

Modersmålet
Malmström

L II . . . „ 20 Engelska 
Kropp

Latin 
Lyth

Modersmålet 
Frcdlund

Tyska 
Bondeson

Geografi 
Oseen

Kristendom 
Liedgren

R II . . . „ 21 Kemi 
Friberg

Franska 
Borg

Biologi 
Adlerz

Historia 
Oseen

Matematik
Olsson

Tyska 
Nilsson

L I . . . . „ 22 Kristendom 
Hultgrm

Tyska 
Nilsson

Modersmålet 
Lyth

Latin. 
Lyth

Historia 
Malmström

Matematik 
Krafft

R I . . . . „ 17 Modersmålet 
. Oseen

Kristendom 
Hultgren

Engelska 
Kropp

Biologi 
Friberg

Matem. (16) 
Almberger 
Matematik

Krafft

Tyska 
Edler
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