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REDOGÖRELSE

FÖR

KAROLINSKA HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET I ÖREBRO

LÄSÅRET 1909-1910.

A. Undervisningen.

1. Läsåret 1909—1910 började fredagen den 19 augusti kl. 12 midd. Denna dag 
och de fyra följande vardagarne användes för prövning av inträdes- och flyttningssökande 
(tillsammans 201, 120 inträdes- och 81 flyttningssökande).- Av dessa inträdessökande 
inskrevos 109 vid läroverket. Allmänt upprop ägde rum onsdagen den 25 augusti kl. 1 
e. m., varefter militärövningarne omedelbart vidtogo. Undervisningen tog sin början 
torsdagen den 26 augusti kl. 8 f. m. och fortgick till tisdagen den 21 december kl. 
9,4 0 f. m., då ungdomen samlades ä högtidssalen till gemensam bön och hemförlovades 
av rektor.

Vårterminen började torsdagen den 13 januari kl. 10 f. m. med prövning av in
trädes- och flyttningssökande (resp. 7 och 2); 6 inskrevos. Allmänt upprop förrättades 
fredagen den 14 januari kl 12 midd., varefter läxor utdelades till följande dag, då lek
tionerna togo sin början kl. 8 f. m. Undervisningen innevarande termin slutar lördagen 
den 4 juni, och läsåret kommer att avslutas med offentlig årsexamen, som av H. H.
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Eforus är utsatt för realskolan till tisdagen den 7 juni och för gymnasiet till onsdagen 
den 8 juni med början båda dagarne kl. 9 f. m. Tisdagen den 7 juni anställes slut
övning i gymnastik kl. 1 e. m. samt i sång och musik kl. 6 e. m. Tiden för den 
muntliga prövningen i realskolexamen är för skolans lärjungar av Öfverstyrelsen utsatt 
till måndagen den 6 juni och tisdagen den 7 juni med början kl. 8 f. m. Vid denna 
prövning äger allmänheten ej tillträde; den försiggår i närvaro av Eforus eller Inspek
tor samt av minst tre utav kommunalstyrelsen utsedda, ojäviga examensvittnen. Som exa
mensvittnen hava utsetts Borgmästaren V. Schneider, v. Häradshövdingen E. B. Tersme- 
den, Direktören M. Agrelius, Telegrafkommissarien G. Ternberg, Postmästaren Fr. Lindh 
och Maskindirektören frih. H. Mörner.

Fridagar under läsåret för hela läroverket hava varit:
Måndagen den 27 september, lördagen den 23 oktober, onsdagen den 17 november, 

måndagen den 14 februari, måndagen den 18 april och måndagen den 10 maj.
Fridagar för enskilda klasser:
För 4:de klassen: en halv dag efter skrivningen torsdagen den 18 november, tisda

gen den 8 februari, fredagen den 4 mars och onsdagen den 25 maj; för 5:te klassen en 
halv dag efter skrivningen torsdagen den 21 oktober, fredagen den 5 november, tisda
gen den 30 november, onsdagen den 23 mars, lördagen den 16 april och fredagen den 
20 maj; för 6:te klassen samt ring I och II onsdagen den 9 december och för ring 
III och IV måndagen den 13 december.

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 andaktsövningar, som i tur 
och ordning letts av läroverkets kristendomslärare och övervakats av rektor och fyra 
lärare, ha genomgåtts och förklarats valda delar av Romarebrevet och Jakobs brev, 
Mattei evangelium, Apostlagärningarna, Passionshistorien och Psaltaren. Gemensamma 
obligatoriska skolgudstjänster hava även under detta läsår med hänsyn till lärjungeanta
let och samlingssalens i förhållande därtill alltför ringa rymd hållits i stadens kyrka 
söndagarne: 15:de sönd. e. Tref., 4:de Böndagen, 23:de sönd. e. Tref., 2:dra Adventsön- 
dagen, Fastlagssöndagen, Midfastosöndagen, 2:dra sönd. e. Påsk och 2:dra Böndagen, 
varvid predikan växelvis hållits av lekfor Arnell, adjunkterna Hultgren och Liedgren, 
vik. adjunkten Karlen och extraläraren Wykman. At de lärjungar, som under läsåret 
beretts att för första gången begå Herrans heliga nattvard, har undervisning på rektors 
anmodan lämnats av lektor Arnell ät 32 samt av adjunkt Hultgren åt 30 lärjungar. 
Denna undervisning tog sin början den 29 oktober. Palmsöndagen den 20 mars niot- 
togo konfirmanderna altarets sakrament. Ledighet från skolarbetet bereddes 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—2,3 5 e. m.
för övriga klasser » 8 —10,3 5 » » 12 — 2,3 5 »
All obligatorisk undervisning och största delen av den frivilliga har varit avslutad 

före middagsmålet. Av den valfria undervisningen hava endast 1 timme i laborationer 
i kemi, 1 timme i teckning, 2 timmar i instrumentalmusik samt slöjdundervisningen va
rit förlagda till eftermiddagen.
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Gymnastikövningarna hava för var och en av de fyra gymnastikavdelningarna för
siggått fyra gånger i veckan, varje gång 45 minuter, och fäktövningarna för gymnasium 
två gånger i veckan, 45 minuter varje gång.

Frivilliga laboralioner hava undar läsåret varit anordnade:
i fysik för 4:de, 5:te. och 6:te klasserna;
i kemi för 5:te klassen och tredje realringen;
i biologi för 6:te klassen och ring II.
Militärövningarna försigginge under höstterminen från och med onsdagen den 25 

augusti till och med lördagen den 11 september varje söckendag. Under denna tid var 
läsningen i realskolans sjätte klass och å gymnasium inskränkt till 3 timmar om dagen 
efter särskild arbetsordning.

Den for utbildning av praktiskt omdöme och allmän händighet viktiga undervis
ningen i slöjd har meddelats i 7 avdelningar. Ett statsanslag av kr. 498: 75 har för 
detta läsår åtnjutits för slöjdundervisningen.
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Antalet, lärotimmar i veckan för läsämnena under höstterminen 1909.

) Katalogen upptager 29, men av dessa blev en permitterad för hela terminen på grund iv sjukdom.
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1 a 28 24 24 a) Greker och latinare hava under’ isats gemen-

1 b samt i kristendom 2, modersmålet 3, latin 6,27 24 — — 24 tyska 2, engelska 1, franska 4, historia 3, filosofi
1 c 26 24 __ __ 24 1, biologi 2, fysik 2 t:ar.

31 26 b) Realister och latinare hava undervisats ge-2 a — — 26 mensamt i kristendom 2, modersmålet 3, franska
2 b 30 26 __ __ 26 4, tyska 2, engelska 2, filosofi 1, historia 3> bio-

2 c 31 26 — — 26 logi 1 t-.ar.
c) Greker och latinare hava undervisats gemen-

3 a 29 27 — — 27 samt i latin 6, fysik 2 t:ar.

3 b 29 27 — — 27
3 c 29 27 __ __ 27
4 a 28 281) — — 28 1) Dessutom 1 timme friv. labor, i

0 „ I „ „ „ „
och 1 timme i kemi samt 4 timmar

fysik.

4 b 28 28’) __ __ 28 friv. franska

4 c 22 28l) — — 28 i 2 avdelningar.
8) Dessutom 1 timme friv. labor, i fysik, 1

5 a 28 282) __ __ 28 timme i biologi och 2 timmar friv. franska.

5 b 280 28 4) Dessutom 1 timme friv. labor, i biologi.2 o — Ringen är i matematik delad på 2 av delningar.
5 c 25 280 __ __ 28 äl Dessutom 1 timme friv. labor, i biologi.

6 21 280 — — 28 °) Dessutom 1 timme friv. labor, i kemi.

R I a 15 28 — — 28
R I b 14 28 — — 28
L I 28 28 — 1 — 28
R II 28*) 350 — 1 1 35
L II 26 290 29
R III 24 310 — — 31
L III A 2 7 26 a) ■ — 33
L III B 15 5 — — 1 3
R IV 20 31 — — 1 31
(L &) R IV 1 11 13 — 18 b) 31
L IV A ! 5 7 8 c) — 15
L IV B 1 n Ö — —- 5

Summa 639 674 : 34 18 1 726
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4. Redogörelse för begagnade läro- och läseböcker 
samt genomgångna lärokurser i läsämnena 

inom särskilda klasser.

a) Läro- och läseböcker.
Kristendom.

Klasser 
och 

ringar
Svenska bibeln ................................ 1—IV.
Svenska psalmboken, utg. av Anjou 1 — IV.
Katekesen .......................................... 1—5.
Ribbing, Biblisk historia.................. 1—3.
Herner, Israels historia .................. 4.
Ullman, Kristlig Beligionslära........ IV.

» Den kristna tros- o. sede

Klasser 
och 

ringar
Lövgren, Kyrkohistoria .................. II-IV.
Gummerus-Rosenqvist-Johansson,

Lärobok i kyrkohistoria ........ I.
Ekström, Bilder ur kyrkans historia G. 
Fabricius, Illustrerad kyrkohistoria I — IV. 
Levin, Ur kyrkohistoriens källor I—IV.

läran ..................................... II—III.

Modersmålet samt Norska och Danska.
Sundén, Svensk språkläraisammandr. 1—5.
Heumann, övningar i satslösning 3—5.

Steffen, Svensk litteraturhistoria I—IV.
Kabner- Viktorin, Rättskrivningslära 1—2.

Bergman, lärobok för skola o. hem 1.
Folkskolans läsebok...........................  2—3.
Cederschiöld, Läsebok ....................... 4—5.
Lindvall, Svensk läsebok ............. 6.
Steffen, Översikt av svenska littera

turen ............................ I—IV.
Steffen, Isländsk och fornsvensk litte

ratur i urval ................... I.
Verner von Heidenstam, Urval av 

Bergstedt ........................ I.

Runeberg, Fänrik Ståls sägner ... 3—4.
» Episka dikter................... 5, I.

Snoilsky, Svenska bilder.................. 6, I.
Tegnér, Fritiofs saga ....................... 5.
Selma iMgerlöf, Nils Holgerssons

underbara resa genom Sverige 1—4.
Strindberg, Mäster Olof .................. I.

Bjørnson, Fortællinger ..................
Holberg, Erasmus Montanusl

Jeppe paa Bi ergetj

II. Ibsen, Hærmændene paa Helgeland
L III, R IV.

Kongsæmnerne ... L III, L & R IV.
Shakspere, Macbeth............................ III.
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Latin.
Klasser Klasser

och och
ringar ringar

Törnebladh-lMdroth, Grammatik L 1-L IV.

Cornelius, Boethius’ ed..................... L II. Lhomond-Holxer, Urbis Romæ viri
Cæsar, Boethius’ ed............... L II, L III. illustres, ed. Lind .................. L II.
Curtius, Dahlmans ed....................... L III. Ehrnherg, De från k. ecklesiastikde-
Ovidüts, Törnebladh-Melléns ed. ... L II. partementet i studentexamen
Virgilius, Törnebladhs och Lyths hittills utlämnade latinska tex-

ed.................................... L III, L IV. terna .......................................... L IV.
Livius, Törnebladhs ed..................... L IV. Gjör og Johansson, Opgaver til over-
Horatii oder, Fahlcrantz’ ed............ L IV. sættelse fra latin....................... L IV.
Cicero, Cato major, Klingbergs ed. L III. Rönström, Latinska texter ............. L III.
Liljeblad, Läsebok ........................... L I.

Grekiska.
Löf stedt, Grammatik, utgiven av J. av Sillén .............................................. L III, L IV.

Xenofons Anabasis, Dalsjös ed. ... LIV. Mellén-Lundqvist, Grekisk Elemen- 
Homeros’ Odyssé, Knos’ ed............  L IV. tarbok.......................................... L III.

Mellén-Lundqvist, Grekisk Läsebok L III.

Tyska.
Hjort, Grammatik ............................ 1 —4. Cahragen, Översättningsövningar ... 5.
Calioagen, Grammatik....................... 5-IV. Hölzels, Wandtafeln ....................... 1—5.

Heumann, Tyska för nybörjare ... 1—3. Sudermann, Frau Sorge  L II, III. 
Svedelius, Deutsches Lesebuch I... 4—5. Pole Poppenspaler ............................. L I.
Knauth, Auswahl deutscher Gedichte III. Eiehendorff, Aus dem Leben eines
Kolb, Lesebuch in Handschriften ... 6. Taugenichts ............. R II, R III, IV.
Pederxani- Weber, Auf rauhen Pfaden 5, 6,1. Goethe, Faust..................................... I-IV.
Hoffmann, Heute mir, morgen dir Moderne erzählende Prosa ............. 6, I.

R I, L II. Die Woche (ett häfte)....................... 6, IV.
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Engelska.
Klasser 

och 
ringar

Elfstrand, Kortfattad engelsk gram

Klasser 
och 

ringar

matik ........................................ 4, 5.
Mathesius, Spräklära.................. 6, I—III.
Calwagen, Extemporalier.................. 5, II.

Engelska uppgifter för mogenhets
examen ............................ IV.

Ernst, Översättningsövningar till 
engelska............................ IV.

Grenville-Murray, French Pictures
in English Chalk .................. IV.

Hodgson-Burnett, Little Lord Faunt
leroy (ed. Österberg) ............. L I.

Ballantyne, Coral Island ... L II, L III. 
Mohrbutter, Modern English novels

5 a, R I b.
Jefferies, The Life of The Fields... IV.

Afzelius, English Reader ............. IV.
Afaelius, Engelsk Läsning ............. III.
Behm, Engelsk läsebok............. III—IV. 
Elfstrand, Elementar- och läsebok 4, 5.
Jespersen och Rodhe, Engelsk läse

bok för realskolan ... 6, Rib,RII.
The Windsor Magazine .................. IV.

Franska.
Borg, Kortfattad fransk grammatik   ............................................................................. II—IV.

Bödtker-Höst, (Malmberg), Lärobok i 
franska ............................ 5, 6.

Edström, Fransk Lektyr..................... III.
Pant, Fransk Läsebok .................. II.
Edström, Fransk Läsebok ................ IV.

André Theuriet (Gullberg), Contes
choisis.......................................... R III.

Polaek-Bodhe, Pages choisies ........ IV.
Mollere, Précieuses lidicules ........ BIV.

Historia och statskunskap.

Grimberg, Sveriges, Norges och Dan
marks historia för realskolan 

1—4, 6.
Odhner, Mindre lärobok i Sveriges hist. 5.
Odhner-Hildebrand, Större lärobok i 

fäderneslandets historia .......... I—IV.
Pallin-Boethius, Lärobok i nya ti

dens historia ... II—IV.

Pallin-Boethius, Allmänna historien 
för realskolan ... 3—5.

Boéthius, Forntidens och medeltidens 
allmänna historia............. I.

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

Bergström, Samhället och medbor
garen ................................. 6.
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Klasser 
• och 

ringar 
Lindskog-Drachmann, Grekland o.

Rom i Gleerupska bibi............ 3.
Rydfors, Läsebok till nyare tiden II 5. 
Rydfors, Historisk läsebok för de allm.

lärov. första och andra klass 1—2: 
Urval ur Herodotus’ historiska böc

ker, övers, av Ribbing ........ 2.

, Klasser 
och 

ringar
Odyssevs’ hemfärd, urval av Home

ros dikt, av Ribbing 2
Estländer, allmänna hist, i berättelser 2—5 
Schück-Lundahl, Läsebok ............. 5, 6
Ekmark, Läsebok till svenska hist. 1—2 
Putxger, Historischer Schul-Atlas 3—IV

Geografi.
Carlson, Skolgeografi, första kursen 1—5. 
Carlson-Fagerlund, Skolgeografi, an

dra kursen ...........................  6,1, II.

Skolatlaser av Roth, Bebes, Sydotc- 
Wagner, Diercke- Gaebler och 

Lehman-Petxold ........ 1—IV.
Fehr, Geografiska skildringar........ 4.—5.2 0 O

Filosofisk propedevtik.
Sjöberg och Klingberg, Logik ... III, IV. Carlson och Steffen, Psykologi IV.

Matematik.
Berg, Räknelära för de allmänna läro

verken och flickskolorna........ 1—3.
Lindman, Samling av exempel och 

problem .................. 4-6, I-IV.
Asperén, Lärobok i geometri. För kl.

5 har tredje uppL använts ... 3—5.
Josephson, Plan geometri ............. I-IV.

Josephson, Rymdgeometri............. III, IV. 
Collin, Analytisk geometri ........ III, IV.
Rydberg, Trigonometri ..................II—IV.
Lindman, Femsiffriga logaritmer II—IV.

» Räknetabeller.................. 6.
Rydberg, Studentuppgifter ............. IV.

Naturvetenskap.
Almquist och Lagersledt, Lärobok i 

naturkunnighet, del. I... 1 — 6.
Almquist, Lärobok i naturkunnighet, 

del. II ...................... 5, 6, II.
Almquist, Lärobok i zoologi ... II—IV.
Krok och Almquist, Svensk flora 3—5.
Adlerx, Bakterierna och andra mi

kroorganismer (manuskript).. II—IV.
Almquist och Rendahl, Astronomi I.

Moll, Lärobok i fysik .................. I — IV.
För latinlinjen förkortade upp
lagan.

Mebius, Handledning vid undervis
ningen i fysik 1............. 4.

Söderborg, Lärobok i praktisk fysik 5, 6. 
Almquist och Nordenstam, Kemiska

försök ................................ 5 o. R I.
Kempe, Lärobok i oorganisk kemi I —IV.
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b) Lärokurser.
11

Klassen 1 a. (Klassföreståndare: Adj. Hultgren.)
Kristendom, 3 t.: Biblisk historia: gamla testamentet till babyl. fångenskapen. Lär

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

Modersmålet, 5 t.: Uppläsning och återgivande av valda stycken ur läseboken. 
Av språkläran ordklasserna; subjekt, predikat, ackusativ- och dativobjekt. Satsbildnings- 
och satslösningsövningar. Övningar i rättskrivning, j-, tj-, sj-, ng-, k- och s- samt å- 
1 juden. Adj. Hultgren.

Tyska, 6 t.: De 30 första sidorna av läroboken i förening med muntliga och 
skriftliga tillämpningsövningar; av språkläran: artiklarna; det viktigaste av subst. böjn.; 
adj. böjn. (nom. o. ack.); räkneorden; personliga, förenade possessiva, demonstrativa pro
nomen; indikativ av svaga verb samt av haben, sein och werden; de vanligaste proposi
tionerna. Förberedande talövningar. Adj. Hultgren.

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

Finland och Ryssland. Adj. Persson.
Matematik, 4 t.: De fyra räknesätten i hela tal samt addition och subtraktion i 

decimalbråk med tillämpning på nya sorter. Huvudräkning. Adj. Lindman.
Naturlära, 2 t.: Det allmännaste av läran om människokroppen. Undersökning 

av några få levande växter. Exkursion. Extralär. Åberg.

Klassen 1 b. (Klassföreståndare: Extralär. Wykman.)
Kristendom, 3 t.: - 1 a. Extralär. Wykman.
Modersmålet, 5 t.: = 1 a. Extralär. Wykman.
Tyska, 6 t.: — 1 a. Extralär. Wykman.
Historia., 2 t.; — 1 a. Adj. Persson.
Geografi, 2 t.: — 1 a. Adj. Persson.
Matematik, 4 t.: _ ; 1 a. Adj. Söderlindh.
Naturlära, 2 t.: — 1 a, Adj. Söderlindh.

Klassen 1 c. (Klassföreståndare: v. Adj. Elert.)
Kristendom, 3 t.: = 1 a. Lekt. Arnell.
Modersmålet, 5 t.:__1 a. v. Adj. Elert.
Tyska, 6 t.: — la. v. Adj. Elert.
Historia, 2 t.: 1 a. Lekt. Arnell.
Geografi, 2 t.: — - 1 a. Extralär. Åberg.
Matematik, 4 t.: ~ la. Extralär. Olsson.
Naturlära, 2 t.: = 1 a. Extralär. Åberg.
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Klassen 2 a. (Klassföreståndare: Adj. Ahléni)

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

Modersmålet, 5 t.: Det viktigaste av formläran och allmän satslära, satslösnings- 
och satsbildningsövningar. Läsning av valda stycken i läseboken samt muntligt åter
givande av smärre berättelser och uppläsning av skaldestycken. Rättskrivnings- och in- 
terpunktionsövningar. Adj. Åhlén.

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

Historia, 3 t.: Sveriges historia 1319—161L Norges och Danmarks i körthet till 
omkr. år 1600. Berättelser ur Greklands och Roms saga och historia. Adj. Åhlén.

Geografi, 2 t.: Mellaneuropa. Adj. Stener.
Matematik, 5 t.: Avslutning av decimalbråk och nya sorter. Addition, subtrak

tion och multiplikation i allm. bråk. Huvudräkning. Adj. Stener.
Naturlära, 2 t.: De viktigaste växttyperna och däggdjuren. Exkursioner. Adj.

Stener.

Klassen 2 b. (Klassföreståndare: Adj. Edler.)

Kristendom, 3 t.: — 2 a. Adj. Liedgren och v. adj. Karlen.
Modersmålet, 5 t.: = 2 a. Adj. Edler.
Tyska, 6 t.: :— 2 a. Adj. Edler.
Historia, 3 t.: — 2 a. Lekt. Lyth.
Geografi, 2 t.: _~ 2 a. Adj. Stener.
Matematik, 5 t.: — 2 a. Adj. Stener.
Naturlära, 2 t.: = 2 a. Adj. Stener.

Klassen 2 c. (Klassföreståndare: Adj. Esseen.)

Kristendom, 3 t.: = 2 a. Lekt. Arnell.
Modersmålet, 5 t.: = 2 a. Adj. Esseen.
Tyska, 6 tv — 2 a samt dessutom Grimms sagor. Adj. Esseen.
Historia, 3 t.: = 2 a. Adj. Persson.
Geografi, 2 t.: — 2 a. Adj. Persson.
Matematik, 5 t.: — 2 a. Extralär. Krafft.
Naturlära, 2 t.: — 2 a. Extralär. Aberg.
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Klassen 3 a. (Klassföreståndare: Adj. Nilsson.')

Kristendom, 3 t.: Biblisk historia: Avslutning av nya testamentet. Kortfattade 
lärdomar i anslutning till bibliska historien och sammanfattade genom läsning av 3:dje 
trosartikeln och 4:de och 5:fe huvudstyckena av Luthers lilla katekes. Psalmerna 113, 
118, 138: 1—3, 218: 2, 247: 1, 250, 268, 330. Bibelläsning i samband med bibliska 
historien. Extralär. Wykman.

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

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

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

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

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

Naturlära, 2 t.: Undersökning av levande växter i och för organlärans inhämtande 
och växternas bestämning. Sammanfattning av läran om växtens yttre organ. Fåglar, 
kräldjur, groddjur och fiskar. Exkursioner samt insamling av 40 växter under föregå
ende sommar. Adj. Friberg.

Klassen 3 b. (Klassföreståndare: Adj. Bondesoni)

Kristendom, 3 t.: — 3 a. Adj. Liedgren och v. adj. Karlen.
Modersmålet, 6 t.: = 3 a. Adj. Bondeson.
Tyska, 6 t.: = 3 a. Adj. Bondeson.
Historia, 3 t. = 3 a. Adj. Linder.
Geografi, 2 t.: :— 3 a. Adj. Linder.
Matematik, 5 t.: i— 3 a. Extralär. Olsson.
Naturlära, 2 t.: — 3 a. Adj. Friberg.

Klassen 3 c. (Klassföreståndare: Adj. Sommar.)

Kristendom, 3 t.: = 3 a. Extralär. Wykman.
Modersmålet, 6 t.: = 3 a. Adj. Sommar.
Tyska, 6 t.: = 3 a. Adj. Sommar.
Historia, 3 t.: ~ 3 a. Adj. Linder.



14 Örebro läroverk.

Geografi, 2 t.: 3 a. Adj. Linder.
Matematik, 5 t: :— 3 a. Extralär. Olsson.
Naturlära, 2 t.: — 3 a. Adj. Friberg.

Klassen 4 a. (Klassföreståndare: Extralär. Olsson.}
Kristendom, 2 t.: Översikt av Israels historia efter Herners lärobok.1 Bibelläs

ning i samband med den historiska framställningen. Tros- och sedelära: första huvud
stycket och första trosartikeln. Psalmer: 35, 86, 89, 119, 203: J — 4, 210: 1—4, 
9—11, 421. Adj. Hultgren.

Modersmålet, 4 t.: Läsning av Fänrik Ståls sägner med nödiga upplysningar ur 
versläran och välläsning efter Lindvall och Coderschiölds Läsebok, Del I. Uppläsning 
ur minnet av valda skaldestycken och fritt återgivande av lästa berättelser. . Sats- och 
interpunktionslära. Rättskrivningsövningar och 11 uppsatser. Adj. Åhlén.

Tyska, 4 t.: Formläran repeterad samt behövliga delar av syntaxen. Svedelius, 
Deutsches Lesebuch I, L—38, 41—45. Tillämpningsövningar. Talövningar. Ett skriptum 
var tredje vecka. Adj. Åhlén.

Engelska, 5 t.: Uttalsövningar med användning av Elfstrands transkribérade text. 
Styckena 1 — 45 i Elfstrand, Engelsk elementar- och läsebok jämte motsvarande delar av 
grammatiken. Muntliga och skriftliga tillämpningsövningar. Talövningar. Extralär. Cedergren.

Historia, 3 t.: Allmän historia: medeltiden och nyare tidens första tidevarv jämte 
motsvarande läsning i Estländers läsebok. Svensk historia: Partitidevarvet till 1809. 
Adj. Åhlén,

Geografi,, 2 t.: Asien och Australien samt repetition av det germanska Europa. 
Extralär. Aberg.

Matematik, 5 t.: Aritmetik och algebra: enkla sifforekvationer av första graden 
med en obekant, aritmetiska uppgifter huvudsakligen såsom tillämpning av ekvationsmeto- 
den (Lindman, omarbetade uppl. I, 20 sidor), enkla algebraiska reduktioner. Geometri: 
Asperens lärobok till sats XXVIII jämte motsvarande övningar. Extralär. Olsson.

Biologi, 1 t.: Undersökning och bestämning av levande växter. De ryggradslösa 
djuren. Exkursioner med insamling av 50 växter under föregående sommar. Extralär. Abeig.

Fysik, 2 t.: :— Det viktigaste av statiken och värmeläran. Frivilliga laborationer 11. 
Adj. Almberger.

Klassen 4 b. (Klassföreståndare: Extralär. Cedergren.)
Kristendom, 2 t.: 4 a. Lekt. Arnell
Modersmålet, 4. t.: _. 4 a. Extralär. Cedergren.
Tyska, I t.: — 4 a. Extralär. Cedergren.
Engelska, 5 t.: — 4 a. Extralär. Cedergren.
Historia, 3 t.: — 4 a Lekt. Arnell.
Geografi, 2 t: — 4 a. Extralär. Åberg.
Matematik, 5 t.: — 4 a. Extralär. Olsson.
Biologi, It.: — 4 a. Extralär. Aberg.
Fysik, 2 t..: — 4 a. Adj. TÅndman.
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Klassen 4 c. (Klassföreståndare: Adj. Stener.)

Kristendom 2 t.: : ■ 4 a. Extralär. Wykman.
Modersmålet, 4 t.: — 4 a. Adj. Edler.
Tyska, 4 t: Svedelius, Deutsches Lesebuch I, st. 1—31, 35—38, 41—49. 

rigt = 4 a. Adj. Edler.
Engelska, 5 t.: - - 4 a. Adj. Bondeson.
Historia, 3 t.: - 4 a Adj. Oseen.
Geografi, 2 t.: — 4 a. Adj. Stener.
Matematik, 5 t.: — 4 a. Adj. Stener.
Biologi, 1 t.: -- 4 a. Extralär. Åberg.
Fysik, 2 t.: ; 4 a. Adj. Spangenberg.

I öv-

Klassen 5 a. (Klassföreståndare: Lekt. Borg.)

Kristendom, 2 t.: Framställning av Jesu liv efter de synoptiska evangelierna med 
anslutning till läsning av Markus evangelium jämte kort översikt av Nya testamentets 
böcker. Den kristna tros- och sedeläran; 2:dra och 3.dje trosartikeln, de 3 sista huvud
styckena. Psalmer: 72, 129: 1—4, 150, 186: 3, 4, 7, 8, 325: 1—3. 10—11, 431, 
487: 3, 4, 7. Lekt. Arnell.

Modersmålet, 3 t.: Repetition av språkläran och det viktigaste av versläran. Läs
ning av Fritiofs saga, Runebergs Episka dikter och Cederschölds Läsebok. Muntliga 
referat och uppläsning ur minnet av skaldestycken. 11 uppsatser och 8 rättskrivnings- 
prov jämte övning med låneords skrivning. Adj. Persson.

Tyska, 4 t.: Grammatiken avslutad och repeterad. Svedelius avslutad. Auf rauhen 
Pfaden 60 sid. Muntliga och skriftliga tillämpningsövningar. Talövningar. Ett skriptvim 
var tredje vecka. Adj. Nilsson.

Engelska, 5 t.: Viktiga delar av syntaxen. Formläran repeterad. Elfstrands ele
mentar- och läsebok i det närmaste avslutad. Skriftliga och muntliga övningar på läro- 
rummet. Talövningar. Lekt. Borg.

Franska (frivilh), 2 t.: Bödtker-Höst, Lärobok st. 1—10 med dithörande gramma
tik. Lekt. Borg.

Historia, 3 t.: Allmän: Nyare tiden från 1648 till närvarande tid jämte motsva
rande läsning i Estländers läsebok. Svensk: från 1809 till närvarande tid, repetition av 
forntiden och medeltiden. Adj. Nilsson.

Geografi, 2 t.: Afrika och Amerika samt repetition av det romanska Europa, Öster- 
rike-Ungern, Balkanhalvön och Ryssland. Adj. Oseen.

Matematik, 4 t.: Aritmetik och algebra: ekvationer av första graden med en obe
kant: i Lindmans exempelsamling, allmänna problem, arbets-, procent- och ränte-, vinst- 
och förlust-, diskont-, blandnings-, bolagsproblem samt problem om likformig rörelse; 
algebraiska reduktioner till den omfattning, som erfordras för realskolans matematikkurs. 
Geometri: Asperéns lärobok XXVIII—LII med därtill hörande övningar. Rekt. Me- 
lander.
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Biologi, 2 t: Översikt av några viktigare fanerogama växtfamiljer med tillhö
rande kulturväxter; typer för kryptogamernas huvudgrupper. Någon bestämning av 
levande växter. Exkursioner med insamling av 60 växter. Repetition av djurriket. 
Extralär. Aberg.

Fysik, 1 t.: Det viktigaste av magnetismen och elektriciteten. Frivilliga labora- 
tioner 1 timme. Extralär. Krafft.

Kemi, 2 t.: De vanligaste kemiska företeelserna med experiment och det allmännaste 
av läran om jorden. Frivilliga laborationer 1 timme. Extralär. Aberg.

Klassen 5 b. (Klassföreståndare: Adj. Kropp.)
Kristendom, 2 t.: ~- 5 a. Adj. Liedgren och v. adj. Karlen.
Modersmålet, 3 t.: 5 a. Adj. IAnder.
Tyska, 4 t.: — 5 a. Lekt. Fredlund.
Engelska, 5 t: = 5 a. Adj. Kropp.
Franska (frivill.), 2 t: — 5 a. v. Adj. Elert.
Historia, 3 t.: 5 a. Adj. Linder.
Geografi., 2 t.: -- 5 a. Adj. Oseen.
Matematik, 4 t.: = 5 a. Lekt. Olsson.
Biologi, 2 t: — 5 a Extralär. Aberg.
Fysik, 1 t.: = 5 a. Adj. Lindman.
Kemi, 2 t.: =~ 5 a. Extralär. Äberg.

Klassen 5 c. (Klassföreståndare: Adj. Persson}
Kristendom, 2 t: 5 a. Adj. Hultgren.
Modersmålet, 3 t.: = 5 a. Adj. Persson.
Tyska, 4 t.: — 5 a. v. Adj. Elert.
Engelska, 5 t.: = 5 a. Extralär. Cedergren.
Franska (frivill.), 2 t.: = 5 a. Lekt. Borg.
Historia, 3 t.: ~ 5 a. Adj. Linder.
Geografi, 2 t.: = 5 a. Extralär. Krafft.
Matematik, 4 t.: = 5 a. Lekt. Olsson.
Biologi-, 2 t: — 5 a. Adj. Friberg.
Fysik, 1 t.: — 5 a. Adj. Spangenberg.
Kemi, 2 t.: — 5 a. Adj. Friberg.

Klassen 6. (Klassföreståndare: Adj. Lindman}
Kristendom, 2 t.: Kyrkohistoria: den antagna läroboken läst, och repeterad. Bibel

läsning: Aspostlagärningarna. Psalmer: 3: 1, 7; 22, 28, 378, 383: 4—6, 500: 5 — 7. 
Extralär. Wykman.

Modersmålet, 3 t.: Läsning av mera utförliga svenska litteraturprov (bl. a. Rune
berg, Älgskyttarna, Hanna och Nadeschda; Tegnér, Axel, Nattvardsbarnen, Svea samt 
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Lindvalls läsebok för realskolans sjätte klass); referat och deklamationsövningar; övningar 
att uppsätta enklare skrivelser av praktisk art. En uppsats var tredje vecka. Adj. Sommar.

Tyska, 3 t.: Auf rauhen Pfaden, från sid. 60 till sid. 76. Rodhe: Moderne er
zählende Prosa. Kursiv läsning av tidskriftstexter. Grammatik huvudsakligen i anslutning 
till de skriftliga övningarna. Övning i läsning av tysk stil. Ett skriptuni var tredje 
vecka. Talövningar. Adj. Bondeson.

Engelska, 4 t.: Formläran och syntaxen repeterad Av Jespersen och Rodhe 
förra hälften genomgången; talövningar; var tredje vecka översättningar till eller uppsats 
på engelska. Reproduktionsövningar. v. Adj. Elert.

Franska (frivill.), 2 t.: Bödtker o. Höst: sid. 28—55 med tillhörande grammatik. 
Adj. Kropp.

Historia, 4 t.: Sveriges, Norges och Danmarks historia från 1809 samt svensk 
statskunskap jämte repetition från Gustaf Vasa. Repetition av nya allmänna historien. 
Adj. Oseen.

Geografi, 2 t.: Sverige, Ryssland, Tyska riket, Storbritannien, Frankrike och Ame
rikas Förenta Stater med dessa länders kolonier. Översikt av allmänna geografien. Adj. 
Linder.

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

Biologi, 3 t.: Kort framställning om växtens livsyttringar med förevisande av 
mikroskopiska preparat. Människokroppens byggnad och vård, dess organs förrättningar 
samt spritdryckerna. Frivilliga laborationer. Adj. Friberg.

Fysik, 2 t.: Det viktigaste av fysiken, särskilt statik och värmelära med meteoro
logi. Kortfattad kurs i astronomi. Frivilliga laborationer. Extralär. Olsson.

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

Iling II I a. (Klassföreståndare: Adj. Almberger.)

Kristendom, 2 t.: Kyrkohistoria: Gamla tiden och medeltiden efter Johanssons lä
robok. Bibelläsning: valda delar av Apostlagärningarna och l:sta Korinterbrevet. Adj. 
Hullgren.

Modersmålet, 3 t.: Litteraturhistora: till reformationstiden jämte läsning av dithö- 
rande litteratur. Valda stycken av Runeberg, Snoilsky och Heidenstam. Dispositions- 
övningar. Föredrag och uppläsning av dikter. En uppsats var tredje vecka. Adj. Sommar.

3
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Tyska, 2 t.: Auf rauhen Pfaden från sid. 60; Hoffman, Heute mir, morgen dir, 
sid. 1—61. Talövningar. Repetition av det väsentligaste i syntaxen. Ett skriptum var 
tredje vecka. Adj. Esseen.

Engelska, 3 t: Formläran och syntaxen till verbet repeterad. Av Jespersen och 
Rodhe förra hälften genomgången. Tal- och reproduktionsövningar i anslutning till tex
ten. Ett tema var tredje vecka, v. Adj. Elert.

Historia, 3 t.: Allmän historia: forntiden och medeltiden. Sveriges historia: forn
tiden och medeltiden. Adj. Oseen.

Geografi, 2 t.: Översikt av allmänna geografien samt Ryssland, Tyska riket och 
Storbritannien med deras kolonier. Adj. Linder.

Matematik, 7 t.: Algebra: läran om bråk, irrationella tal, kvadratrötter, imaginära 
och komplexa kvantiteter; ekvationer av första graden med en och flera obekanta jämte 
problem; ekvationer av andra graden jämte problem. Numeriska rotekvationer och enkla 
ekvationer av högre gradtal. Geometri: Asperéns lärobok repeterad; Josephsons lärobok 
kap. I, II och III jämte övningsuppgifter. 11 uppsatser, varav 5 på lärorummet. Adj. 
Almberger.

Biologi, 1 t.: Kortfattad framställning av de viktigare familjerna med tillhörande , 
prydnadsväxter. Växtsamhällen. Adj. Friberg.

Fysik, 3 t.: Mekaniken. Statiken utförligare efter Molls lärobok för reallinjen 
med ledning av experiment. Det allmännaste om solsystemet och himlakropparna i öv
rigt under användning av himmelsgloben samt observationer på himlavalvet. De statiska 
problemen i läroboken. Extralär. Krafft.

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

Ring R I b. (Klassföreståndare: h. t. adj. Liedgren och v. t. v. adj. Karlen.)

Kristendom, 2 t.: _ R I a. Adj. Liedgren och v. adj. Karlen.
Modersmålet, 3 t.: — R I a. Dessutom av Strindberg: Mäster Olof och Bergstedts 

urval. Adj. Liedgren och v. adj. Karlen.
Tyska, 2 t.: Rodhe, Moderne erzählende Prosa. Syntax: verbet, ordföljden. Tal

övningar. Ett skriptum var tredje vecka. Adj. Sommar.
Engelska, 3 t: Det viktigaste av formlära och syntax. Jespersen-Rodhe, ej fullt 

hälften. Modern English Novels, kursivt ungef. 20 sidor. Talövningar. Ett tema var 
tredje vecka. Lekt. Borg.

Historia, 3 t.: — R I a. Adj. Oseen.
Geografi, 2 t.: = R I a. Lekt. Malmström.
Matematik, 7 t.: — R I a. Lekt. Olsson.
Biologi, 1 t: — R I a. Adj. Friberg.
Fysik, 3 t: _ B I a. Adj. Spangenberg.
Kemi, 2 t.: — R I a. Adj. Friberg.
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King L I. (Klassföreståndare: Adj. Enblomi)

Kristendom, 2 t.: — R I a. Extralär. Wykman.
Modersmålet, 3 t.: Litteraturhistoria: till reformationstiden jämte läsning av dit- 

hörande litteratur. Runeberg, Älgskyttarne, Hanna, Nadeschda. Tegnér, Axel, Natt
vardsbarnen. Heidenstam, urval av Bergstedt. Dispositionsövningar. föredrag och upp
läsning av dikter. En uppsats var tredje vecka. Adj. Enblom.

Latin, 6 t.: Liljeblad, latinsk läsebok. Det viktigaste av formläran. Adj. 
Enblom.

Tyska, 2 t.: Pole Poppenspäler, eljest — Ria. Extralär. Cedergren.
Engelska, 2 t.: Grammatik: infinitiven, participet och hjälpverben i syntaxen. 

Little Lord Fauntleroy, 100 sid. Talövningar. Adj. Bondeson.
Historia, 3 t.: — R I a. Adj. Edler.
Geografi, 2 t: Översikt av allmänna geografien samt Ryssland, Tyska riket och 

Storbritannien med deras kolonier. Extralär. Krafft.
Matematik, 5 t.: Algebra: läran om bråk, irrationella tal, kvadratrötter ur siffertal, 

räkning med kvadratrötter; ekvationer av första graden ined en och flera obekanta jämto 
problem. Geometri: Asperéns lärobok repeterad; Josephsons lärobok till sats 10; 12 
uppsatser, därav 7 på lärorummet. Adj. Lindman.

Biologi, 1 t.: — R I a. Lekt. Adlern.
Fysik, 2 t.: — R I a. Latinare ha dock ej undervisats i problemlösning. Adj. 

Spangenberg.

Ring R II. (Klassföreståndare: Adj. Oseeni)
Kristendom, 2 t.: Bibelläsning: valda delar av Romarbrevet och Galaterbrevet. 

Kyrkohistoria: Reformationshistorien § 61—85, 93—97 i Lövgrens lärobok. Den kristna 
tros- och sedeläran: Avdel. I —IV av Ullmans lärobok genomgångna. Översikt av de 
viktigaste utomkristna religionerna. Adj. Hultgren.

Modersmålet, 2 t.: Litteraturhistoria: stormakts- och frihetstiden till Bellman jämte 
läsning av dithörande litteratur. Läsning av B. Bjørnsons Fortællinger: En glad Gut, 
Holbergs Jeppe på Berget. Föredrag och deklamation. Dispositionsövningar. Uppsatser 
under h. t. 5, v. t. 6. Adj. Oseen.

Tyska, 2 t.: Läsning, delvis ex tempore, av Frau Sorge, Aus dem Leben eines 
Taugenichts, sid. 1 —180. Det viktigaste av syntaxen repeterat. Talövningar och andra 
tillämpningsövningar. Ett skriptum var tredje vecka. Adj. Esseen.

Engelska, 3 t.: Syntaxen avslutad jämte oregelbundna verb. Extemporalieövnin- 
gar till syntaxen. Senare hälften av Jespersen-Rodhes läsebok, delvis kursivt. Talöv
ningar; ett tema var tredje vecka. Adj. Kropp.

Franska, 4 t.: Artiklarna, adjektivet, pluralisbildningen, verben. Fant, Fransk läsebok 
omkr. 25 sidor samt omkr. 19 sidor kursivt. Talövningar. Lekt. Borg.

Historia, 3 t.: Allmänna historien: nyare tiden till 1715. Sveriges historia: re
formationstiden och Sveriges stormaktstid intill 1718. Adj. Oseen,



20 Örebro läroverk.

Geografi, 1 t.: Sverige, Frankrike, Österrike-Ungern, Italien, Amerikas Förenta 
stater, Kina och Japan samt repetition. Adj. Oseen.

Matematik, 6 t: Algebra: läran om potenser och logaritmer. Geometri: Josephsons 
lärobok avslutad. Trigonometri: Rydbergs lärobok kap. I, II. Konstruktion av några 
enkla kurvor. Var tredje vecka en uppsats, omväxlande på lärorummet och i hemmet. 
Adj. Almberger och extralär. Krafft.

Biologi, 2 t.: Botanik: det viktigaste av mikroorganismerna, särskilt om bakterierna 
med odlingsförsök. Kort översikt av den organiska kemin. Zoologi: människokroppens 
byggnad och vård, dess organs förrättningar samt spritdryckerna. Frivilliga laboratio- 
ner. Lekt. Adlerx.

Fysik, 2 t.: Läran om värmet jämte problem. Rekt. Melander.
Kemi, 2 t.: De återstående metalloiderna samt de lätta metallerna med tillhörande 

experiment jämte kort översikt av de viktigaste därtill hörande mineralierna och berg
arterna. Adj. Friberg.

Ring L II. (Klassföreståndare: Lekt. Lyth.')
Kristendom, 2 t.: = R II. Adj. Hultgren.
Modersmålet, 2 t.: = R II. Lekt. Malmström.
Latin, 6 t.: Cornelius Nepos, Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias, Cimon, 

Alcibiades. Cæsar, De bello gallico, första boken, kap. 1—29. Ovidius, Metamorpho- 
seon delectus, Quattuor ætates, Phaethon v. 1—193, Pyramus et Thisbe, Philemon et 
Baucis. Kursivläsning i Cornelius och Viri illustres. Vokabelläsning. Det viktigaste 
av syntaxen. Skriftlig översättning till svenska h. t. 4 och v. t. 4 gånger. Lekt. Lyth.

Tyska, 2 t.: Läsning, delvis ex tempore av »Frau Sorge» (sid. 1—179). Syntaxen 
fortsatt. Talövningar och andra tillämpningsövningar. Ett skriptum var tredje vecka. 
Adj. Nilsson.

Engelska, 2 t.: Det viktigaste av syntaxen; Coral Island omkring 80 sidor, del
vist kursivt. Talövningar och glosläsning. Adj. Kropp.

Franska, 4 t.: Det väsentliga av formläran utom oregelb. verb; Fant, Fransk lä
sebok omkr. 30 sid.; vokabelläsning. Adj. Kropp.

Historia, 3 t.: Allmän historia: nya tidens första tidevarv samt Ludvig XIV:s 
tidevarv. Svensk historia: från Gustaf Vasa till år 1719. Lekt. Malmström.

Geografi, 1 t.: Översikt av allmänna geografien samt repetition av Sverige, Tysk- ' 
land och Frankrike. Adj. Linder.

Matematik 4 t.: Algebra: läran om kvadratrötter avslutad. Ekvationer av andra 
graden, huvudsakligen med en obekant jämte tillämpningar särskilt på planimetrin. Ekva
tioner av högre gradtal samt rotekvationer. Geometri: :—: R II. Konstruktion av några 
enkla kurvor. Var tredje vecka en uppsats omväxlande på lärorummet och i hemmet. 
Extralär. Krafft.

Biologi, 2 t: = B II. Lekt. Adlerx.
Fysik, 1 t.: Läran om värmet. Adj. Lindman.
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Ring R III. (Klassföreståndare: Lekt. Olsson.)

Kristendom, 2 t.: Kyrkohistoria: Tiden efter reformationen intill våra dagar enligt 
Lövgrens lärobok. Den kristna tros- och sedeläran enligt Ullmans lärobok: Kristlig re- 
ligionslära avd. IV—VII. En översikt av Jesu liv och verksamhet under läsning av 
delar av evangelierna jämte en återblick på profetismen i Israel under läsning av valda 
delar av profeterna. H. t adj. Liedgren, v. t. v. adj. Karlén.

Modersmålet, 3 t.: Svensk litteraturhistoria: från och med Bellman till och med 
nyromantiken jämte läsning av dithörande litteratur efter Steffen. Macbeth av Shake
speare (i Hagbergs översättning). Dispositionsövningar. Föredrag. Uppsatser under h. 
t 4, v. t. 5. H. t. adj. Liedgren, v. t v. adj. Karlén.

Tyska, 2 t.: Frau Sorge sid. 157—292. Aus dem Leben eines Taugenichts. 
Vaida dikter. Talövningar. Kursiv läsning. Syntax. Uppsatser h. t. 4, v. t. 4. Adj. 
Nilsson.

Engelska, 2 t.: Behm, Engelsk läsebok, omkr. 100 sid. delvist kursivt; vokabel- 
läsning, talövningar. Ett tema i månaden. Adj. Kropp.

Franska, 4 t.: Formläran repeterad. Fransk lektyr, omkr. 40 sid. Kursivläsning 
i Fant och André Theuriet, omkr. 30 sid. Glosläsning, tal- och skrivövningar. Lekt. 
Borg.

Historia, 3 t.: Allmänna historien: nyare tiden från 1648 till 1815; Sveriges 
historia: från 1654 till 1815. Lekt. Malmström.

Filosofisk propedevtik 1 t.: Logiken. Lekt. Fredlund.
Matematik, 6 t.: Plan trigonometri och stereometri fullständigt. Serier och sam

mansatt ränta, maxima och minima. Grafisk framställning av ett antal enkla funktioner. 
Anal, geometri: räta linjen och cirkeln. En uppsats var tredje vecka. Lekt. Olsson.

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

Fysik, 4 t.: Läran om magnetism och elektricitet avslutad samt läran om ljudet 
och ljuset till Kap. 12. Lösning av dithörande exempel i läroboken. Skriftliga uppsatser 
var fjärde vecka. Adj. Spangenberg.

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

Ring- L III. (Klassföreståndare: Lekt. Fredlund.)
Kristendom, 2 t.: — R III. Lekt. Arnell.
Modersmålet, 3 t.: = R III. Dessutom av Ibsen Kongsæmnerne och Hær- 

mændene. Lekt. Fredlund.
Latin, 6 t.: Cæsar: tredje och fjärde boken. Curtius: tredje boken. Virgilius: 

första sången av Aeneiden. Kursivläsning i Ciceros De senectute. En skriftlig över
sättning från latin till svenska h. t. 7 gånger, v. t. 9 gånger. Lekt. Lyth.
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Grekiska, 7 t.: Grammatik: det viktigaste av formläran i sammanhang med ole“ 
mentarboken. Xenophons Anabasis I, enligt Mellen—Lundquists läsebok. Extemporerad 
översättning ur Aesopi fabler. Adj. Enblom.

Tyska, 2 t.: Frau Sorge: sid. 60—227. Valda dikter. Kasusläran grundligare 
genomgången. Talövningar. Skrivningar (6 översättningar och 3 uppsatser). Adj. 
Bondeson.

Engelska, 2 t.: Syntaxen avslutad; Coral Island omkr. 75 sid. samt Afzelius, 
Engelsk läsning II omkr. 50 sid. med kursiv och vokabelläsning; talövningar. Grekerna: 
1 t. lika med latinarne mod undantag av Afzelius, Engelsk'läsning II. Adj; Kropp.

Franska, 4 t.: Formläran. Edström, Fransk lektyr, omkr. 70 sid.; kursivt i An
dro Theuriet omkr. 10 sid., vokabelläsning; talövningar. Adj. Sommar. \

Historia, 3 t.: Allmänna historien: nyare tiden från 1648 till 1815; Sveriges histo
ria från 1654 till 1815. Adj. Edler. i

Filosofisk propedevtik, 1 t.: — R III. Lekt. Fredlund.
Matematik, 4 t.: Potenser och logaritmer. Planimetri fullständigare. Trigonometrisk 

behandling av trianglar. Grafisk framställning av några enkla funktioner. Var tredje 
vecka en uppsats. Rekt. Helander.

Biologi, 2 t.: — R III Lekt. Adlern.
Fysik, 2 t.: Magnetismen, elektriciteten och ljudet. Adj. Lindman.

Ring' R IV. (Klassföreståndare: Lekt. Malmström.')

Kristendom, 2 t.: Repetition av kyrkohistorien samt av tros- och sedeläran. Lekt. 
Arnell.

Modersmålet, 3 t.: Svensk litteraturhistoria: från och med den nyromantiska sko
lan till och med Runeberg, jämte läsning av dithörande litteratur. Ibsen, Hærmændene. 
Dispositionsövningar och föredrag. Uppsatser under h. t. 4, v. t. 3. Lekt. Malmström.

Tyska, 2 t.: Eichendorff, Aus dem Leben eines Taugenichts, Goethes Faust I (del
vis). Tidningsläsning. Repetition av vissa delar av syntaxen jämte externporalier. Tal
övningar. Uppsatser, under h. t. 4, v. t. 3. Lekt. Fredlund.

Engelska, 4 t.: Översättning till engelska av valda mogenhetsnppgifter samt Ernsts 
översättningsövningar. Fortsättning och avslutning av Murray, French Pictures. Där
efter Jefferies, Life of The Fields och Afzelius, English Reader med kursivlåsning. Wind
sor Magazine här och där kursivt. Talövningar. 1 skriptum i månaden. Adj. Esseen.

Franska, 4 t.: Repetition av formläran; det allra nödvändigaste av syntaxen. Kort
fattad översikt av franska litteraturen, muntligt föredragen med smärre språkprov; Bödtker 
och Höst: Jean Valjean; Edströms läsebok omkr. 30 sid. Valda scener ur Moliere, 
Les précieuses ridicules; ett par fabler av Lafontaine; Pages choisies, valda ställen utan 
ordningsföljd; glos läsning. Adj. Kropp.
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Historia, 3 t: I allmänna historien från 1830 till näi varande tid samt repetition 
av nyare tiden. Sveriges historia: Från Karl XIII till närvarande tid samt repetition 
av nyare tiden. Statskunskap. Lekt. Malmström.

Filosofisk propedevtik, 1 t.: Psykologien och repetition av logiken. Lekt. Fredlund.
Matematik, 6 t.: Plan analytisk geometri. Repetition av hela kursen. Skriftliga 

uppsatser var tredje vecka. Konstruktion av kurvor, bestämning av maximi- och minimi- 
punkter samt ekvationer för tangenten och normalen. Adj. Almberger.

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

Fysik, 3 t.: Optik från kap. 11, mekanik, repetition av kursen med problemlös
ningar. Skriftliga uppsatser var 4:de vecka. Adj. Spangenberg.

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

King L & R IV. (Klassföreståndare: Adj. Söderlindh.}

Kristendom, 2 t..: = R IV. Adj. Liedgren och v. adj. Karlen.
Modersmålet, 3 t.: — R IV. Av Ibsen Kongsæmnerne. Lekt. Fredlund.
Latin, 6 t.: Livius: bok II kap. 1—40. Horatius: Valda oden i böckerna I—II; 

Aeneiden: senare delen av sång II och repetition av hela boken. Kursivläsning i 
Giör og Johanssen. En skriftlig översättning från latin, h. t. 7 och v. t. 5 gånger. 
Lekt. I/yth.

Grekiska, 6 t.: Xenofons Anabasis III och IV enligt. Dalsjös urval. Homeros 
Odyssé, sången 6. Platos Kriton ex tempore. Formläran och syntaxen repeterade. 
Adj. Enblom.

Tyska, 2 t.: = R IV. Lekt. Fredlund.
Engelska, reallinjen, 4 t.: Avslutning av Behms Eng. läsebok, därefter Afzelius, 

English Reader och kursivt Windsor Magazine (valda bitar). Översättning av skriftliga 
mogenhetsuppgifter, utg. av Hårlock, samt av Ernst, Översättningsövningar; engelska 
språkets uppkomst i korthet. Talövningar. Ett skriptum i månaden. Latinlinjen, (2 
t.): Läsning och talövningar lika med reallinjen. Adj. Esseen.

Franska, 4 t.: Repetition av formläran; det allra nödvändigaste av syntaxen. Ed
ströms franska läsebok i det närmaste genomgången; kursivläsning på valda ställen ur 
Pages choisies; kortfattad, muntligt framställd, överblick av franska litteraturens historia; 
glosläsning. Lekt. Borg.

Historia, 3 t.: — R IV. Lekt. Malmström.
Filosofisk propedevtik, 1 t..: = R IV. Lekt. Fredlund.
Matematik, latinlinjen 5 t. Aritmetiska och geometriska serier med tillämpningar 

företrädesvis på frågor rörande sammansatt ränta. Do första elementen av stereometri.
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Sammanfattande repetition av de viktigaste delarna av föregående ringars, kurser. Skrift
liga uppsatser var tredje vecka. Reallinjen, 6 t.: — R IV. Adj. Söderlindh.

Biologi, 1 t.: = R IV. Lekt. Adlerx.
Fysik, Latinlinjen 2 t.: Elektrodynamiken, ljuset ocli ljudet. Repetition av kursen. 

Adj. Söderlindh.
Reallinjen, 3 t: = R IV. Adj. Spangenberg.
Kemi, 2 t: = R IV. Lekt. Adlerx.

5. Under läsåret ha inga nya läroböcker införts.



Örebro läroverk.

6. Undervisningen i välskrivning.

25

Undervisningen har letts:
i första klassens tre avdelningar av teckningsläraren G. Hansen.
i andra » » » » d:o
i tredje klassen B och C » cl:o
i » » A » » K. 0. Lindblom.

a) Övningstider:
Klass 1 a. Måndagar 12-12,45, Lördagar 12,55—1,40.

» 1 b. Tisdagar 12- 12,45, Fredagar 11,5 — 11,50.
» 1 c Måndagar 1,5 0—2,3 5, Torsdagar 11,5 — 11,50.
» 2 a. » 8,5 5 — 9,40, Fredagar 12—12,4 5.
» 2 b. Onsdagar 12,5 5—1,40, Måndagar 8—8,45.
» 2 c. » 1,50 —2,35, Fredagar 1,50 — 2,35.
» 3 a. Torsdagar 1,50—2,3 5.
» 3 b. Måndagar J 2, 5 5 —1,40.
» 3 c. Fredagar 12,55—1,40.

b) Kurser:
I alla avdelningarne har undervisningen meddelats i enlighet med K. M:ts Nådiga 

Kungörelse av den 9 mars 1906.
Undervisningsmateriel: Filip Holmqvists.

7. Undervisningen i frihandsteckning och linearritning.

Undervisningen har letts:
i första, andra och tredje klassernas avdelningar, i femte klassens a och b av

delningar och i ring B IV, L III, R III, L II av biträdande teckningslära- 
ren K. O. Lindblom;

i alla övriga klasser och avdelningar av vik. teckningsläraren G. Hansen.

För frihandsteclming.
a) Övningstider:

Klass 1 a. Tisdagar 11,5 — 11,50. Klass 2 c. Måndagar 8,5 5—9,4 0.
» 1 b. Måndagar 11,5—11,50. » 3 a. » 12,55—1,40.
» 1 c. Onsdagar 11,5 —11,50. » » Fredagar 8,5 5 — 9,4 0.
» 2 a. Lördagar 11,5—11,50. » 3 b. Månd. 12—12,45, Torsd. 12,55—1,40.
» 2 b. Torsdagar 11,5 — 11,50. » 3 c. » 8—8,45, » 12 —12,45.

4
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För frihandsteckning och linearritning.
Klass 4 a. Tisdagar 9,5 0—10,3 5, Lördagar 8—8,4 5.

» 4 b. » 8,5 5 —9,40, » 12—12,45.
» 4 c. » 8,—8,4 5, 8,55 — 9,40.
» 5 a. » 1,50—2,3 5, 12,5 5—1,4 0.
» ö b. Måndagar 1,5 0—2,3 5, » 1,5 0—2,3 5.
* 5 c. Onsdagar 2,45 —3,30, 2,45—3,30.
» 6. Måndagar 1,50—2,3 5, » 9,5 0—10,3 5.

Ring R I. Tisdagar 12,5 5—1,40, Onsdagar 8,5 5—9,4 0.
» L I. » 8—8,45, Fredagar 9,50—10,35.
» R II. Onsdagar 12 — 12,55, Torsdagar 1,50—2,35.
» L II. » 12—12,45, Fredagar 12—12,4 5.
» R Hl. Torsdagar 8,55—9,40, » 12,5 5—1,40.
» L III. Onsdagar 12,55—1,40, 1,50 —2,35.
» R IV. Torsdagar 8—8,4 5, » 2,45—3,30.
» (L &) R IV. Onsdagar 8 — 8,4 5.
» L & R IV Fredagar 8—8,4 5.

Liksom förut upptogs linearritningen först i slutet av höstterminen och fortsattes 
inpå början av vårterminen, då dagsljus och elektriskt ljus måste omväxlande »anlitas, och 
belysningsförhållandena sålunda voro ogynnsamma för frihandsteckningens skuggövningar.

b) Kurser:
I frihandsteckning.

Klasserna 1, 2, 3 och 4.
I dessa klasser tecknades att börja med förberedande övningar, därefter några sche

matiska avbildningar av verkliga föremål efter företeckning å krittavla, i jämförelse med 
förevisade modeller, samt efter pressade blad och vertikalprojektioner efter verkliga föremål.

I början av höstterminen och under senare delen av vårterminen tecknades även 
efter frukter, blommor och andra växtdelar, som då lätt kunde anskaffas.

Klasserna 5 och 6.
De lärjungar, som i fjärde klassen icke hunno avsluta ovan nämnda övningar, fort

satte därmed i femte klassen. De övriga ha tecknat efter fristående föremål i perspek
tiv samt efter frukter, levande växter, uppstoppade fåglar och dylikt.

I alla dessa klasser har minnesteckning övats litet emellan och övningar i färg- 
behandlmg, så ofta omständigheterna medgivit.

Ringarna I—IV.
Skuggövningar efter verkliga föremål. Grupper av glas, vaser och urnor m. m., 

fåglar och däggdjur från läroverkets museum o. s. v. i blyerts, kol, svartkrita, pastell, 
akvarell och tusch (pennteckning).

Undervisvingsmateriel: Den av tekniska skolan i Stockholm utarbetade.
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I linear ritning.
Klasserna 4 ocli 5.

Plana geometriska övningar och do första grunderna för projektionsritning. I fjärde 
klassen i anslutning till bladen I—IV och i femte klassen till bladen V—VIII i Hen
riques lärobok i geometrisk ritning.

Ringarne I—IV.
Projektionsritning, skuggkonstruktionor och perspektiv, huvudsakligast efter verkliga 

föremal i enlighet med Henriques lärobok jämte tillämpningar.

8. Undervisningen i sång och instrumentalmusik.

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

Elementarsång 1 Lägre kör
1 Högre kör Instrum.-musik

Månd. f 1 a: 11,5 — 11,50

Tisd.

On sd.

(1 b:

12 a:

12—12,45

12—12,4 5

11,5 - 11,50

1,5 0—2,3 5

2,45—3,30

2,4 5 — 3,3 0

5—6,30

Torsd.

Fred.

|l c:

13:

12,55—1,40

11,5 —11,50
—

|‘J,5 0—10,3 5

1 
1

Lörd.
|2 b:
2 c:

1,50 — 2,35
1,50—2,35 —

j2,4 5—3,30
2,45—3,30

Elementar sång.
Elementarsångundervisningen har meddelats i klasserna 1—4.
Undervisningen har omfattat de musikaliska tecknen i allmänhet, ton- och taktarter, 

tonträffning m. m., varjämte utförts sånger ur Normalsångboken, utgiven av musiklärar- 
ne vid Stockholms läroverk, Eggelings sångbok m. fl.

Körsång.
a) Lägre köravdelningen (ur kl. 1—5) har utfört enstämmiga sånger ur ovannämnda 

sångböcker samt koraler, mässan m. m.
b) Högre köravdelningen (ur kl. 2—IV) har övat 4-stämmiga sånger ur Skolkvartet- 

ten, Studentsången, Mässan m. m.
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Instrumentalmusik.
Instrumentalmusiken liar huvudsakligen omfattat piano och orgelspelning.

Undervisningen i träslöjd.

Denna undervisning har under läsåret försiggått på sju avdelningar, vardera med 
två undervisningstimmar i veckan, och letts av snickaremästaren J. Löfgren (den högsta 
avdelningen), teckningsläraren E. Henriksson (andra och tredje avdelningarna), folkskol
läraren P. Andersson (fjärde och femte avdelningarna) och fröken M. Kjellmark (sjätte 
och sjunde avdelningarna). Den sjätte avdelningen övertogs på vårterminen av teck
ningsläraren G. Hansen. Antalet deltagare har varit 95. Undervisningen har omfattat 
övningar i att använda kniv, såg och hyvel samt i att förfärdiga diverse möbler och
husgeråd och varit förlagd till följande tider:

För första avdelningen onsdagar och torsdagar kl. 6—7 e. m.
» andra » tisdagar och lördagar » 6—7 »
» tredje » » » > » 5—6 »
» fjärde » måndagar och fredagar » 5—6 »
» femte » » » » » 6—7 »
» sjätte » tisdagar kl. 1,50—2,50, torsdagar kl. 4,30—5,30.
» sjunde » onsdagar » 4,30—5,30, » » 1,50—2,50.

9. Redogörelse för de gymnastiska och militära övningarna.

A) Gymnastik och vapenövning.

1. Lärjungarnes antal och fördelning.

Fördelning i gymnastik
avdelningar

Fördelning i takt- j 
avdelningar

Läseterminer

l:sta 
avdeln. 

II, III 
o. IV

2:dra avdeln. 
5, 6 o. I

1 3:dje avdeln.
1 

3 o. 4

! 4:de avdeln.
!_p

, 
1

l:sta avdel
ning III 0.

IV

11
•U

[ø
pA

B

3:dje 
avdeln. 
I

Antal 
lärjungar

H. t. 1909 ................................
V. t. 1910................................

129
129

155
153

160
156

170
169

34
33

50
47

53
52

1
' 639

635
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2. Tabellarisk uppgift å antalet lärjungar, som rid Örebro högre allmänna 
läroverk på grund av nedanstående orsaker icke deltagit i de ordnade kroppsövningarna 
eller hänvisats till särskild avdelning eller rote för svagare lärjungar.

1 2 ' 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

s j ll k <1 0 m a r w ct>

Termin och klasser

. 
I syn- och hörsel- 

organerna

! 
I nervsystem

et

1 cirkulations- 
organerna

I andedräkts- 
organerna

I m
atsm

ältnings- 
organerna

I urin- och köns- 
organerna

I rörelseorganerna och; 
bensystem

et 
1

M
edfödd 

m
issbildning

Tarm
bräck

A
llm

än svaghet 
1

A
ndra sjukdom

ar 
i

0 öum
m

a

-----
1

A
ndra orsaker

T 
B
B 99

a antalet närvarande 
i 

lärjungar 
|

Vårterminen 1909.

Icke deltagande:
realskolan ........ 1 1 1 — 4 3 1 4 5 1 21 — 21 450
gymnasiet ........ 1 2 6 1 — 2 3 1 2 1 — 19 — 19 186

Summa 2 3 7 1 — 6 6 2 6 6 1 40 — 401'636
Hänvisade till svagav-

dein, eller svagrote:
realskolan ........ — 3 3 3 — 4 3 5 4 3 2 30 — 30 450
gymnasiet ........ — 1 — — 1 — 2 __ — — 4 8 — 8 186

Summa 4 3 3 1 4 5 4 3 6 38 — 38 636

Höstterminen 1909.

Icke deltagande:
realskolan ........ 1 — 1 — — 5 3 — 3 — 1 14 — 14 440
gymnasiet ........ 1 — 3 — — - 4 1 1 2 — 12 — 12 199

Summa 2 4 — — 5 7 1 4 2 1 26 — 26 639
Hänvisade till svagav-

dein, eller svagrote:
realskolan ........ — 2 1 4 — 1 1 5 2 1 — ' 17 — 17 440
gymnasiet ........ 1 1 1 — 2 1 1 — 2 2 3 14 — 14 199

Summa 1 3 2 4 2 2 2 5 4 3 3 31 — 31 639

Tabellen angiver förhållandet vårterminen den 1 februari och höstterminen den 15 
september.

Antalet av i gymnastikövningarna icke deltagande lärjungar har under vårterminen 
ökats med 1 och under höstterminen ökats med 11.

Antalet av till svagavdelning eller svagrote hänvisade lärjungar har under vårter
minen ökats med 4 och under höstterminen ökats med 3.

De olika arterna av fall under rubriken »andra sjukdomar» äro bleksot (chlorosis).
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3. Övningstider.

Gymnastik och vapcnföriog hava övats under nedanstående tider.

Dagar l:sta avdeln. 2:dra avdeln.
(IV, III o. II) j (I, 6 o. 5)

3:dje avdeln. 
(4 o. 3)

4:de avdeln. 
(1 o. 2)

l:sta fäktav- 
deln.

2:dra o. 3:dje 
1 fäktavdeln.

Måndagar .................. kl. 1 1,5-1 1,5 0 kl. 12,55-1,40 kl. 2,45-3,30 kl. 12—12,46
Tisdagar....................... kl. 9,50-10,35 kl. 12—12,46 H !) 1

Onsdagar .................. k n
Torsdagar .................. i
Fredagar....................... 12,55 —1,40
Lördagar...................... 11 >’ 11 11 12 —12.4 5

a) lista gymnastikavdelningen har varit, indelad i 6 troppar, 2:a i 7, 3:dje i 8 och 
4:de i 8. Troppcheferna i ) ista, 2:dra och 3:dje avdelningarna hava lett häv- och språng
varv. Rörelseschemat har mot slutet omfattat omkring 15 rörelsevarv för lista avdel
ningen.

b) Fria övningar och lekar hava övats av 3:dje och 4:de avdelningarna.
c) Vapenövning:
lista, 2:dra och 3:dje fäktavdelningarna hava övats med florett.
d) Gymnastik- och fäktövningarna hava efter läkarbesiktningen vid terminernas bör

jan fortgått med de undantag, som betingats av de utsträckta militärövningarna, under 
höstterminen från den 12 september och hela vårterminen.

4) Gymnastiken har haft ett gott inflytande på lärjungarnes hälsa och utveckling.
5) För varje gymnastikavdelning har tillfälle givits att två gånger i veckan erhålla 

dusch.
6) Undervisningen har handhafts av vikarierande gymnastiklärarne löjtnant V. Tham 

och löjtnant E. Agardt.

B. Redogörelse för militärövningarna vid Örebro högre allmänna 
läroverk år 1909.

1) Övningarna började den 25 augusti och avslutades den 11 september med tids
indelning för lista avdelningen 7—11 f. m., samt 2:dra, 3:dje och 4:de avdelningarna 
12 — 4 e. m. ‘

2) De föreskrivna övningarna hava medhunnits i allmänhet.
3) I övningarna hava deltagit: 

ur ring IV .................................................................. 47
» » III .......................................................................... 42
» » II ........................................................................... 56

lärjungar
»

» » I och kl. 6........................................................ 74 »
219 lärjungar
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fördelade i övningsavdelningar på följande sätt: 
IV avdelningen............................................................................. 52
III » '   40
II »   53
I »   74

219

4) Undertecknad, ordinarie gymnastiklärare, har hela tiden lett övningarna,
5) Från Kungl. Livregementets grenadierer hava till övningarna varit kommenderade: 

löjtnant V. Tham, 1 sergeant och 3 distinktionskorporaler.
6) Övningarna inspekterades den 8 september av sekundchefen för Kungl. Livrege

mentets grenadierer överste H. Jungstedt.
7) Skjutövningarnes resultat har varit synnerligen gott, och ungdomen mycket in

tresserad.
För att få övningarna fruktbärande är det nödvändigt att öka antalet mausergevär 

och karbiner. Därjämte behörer befälstyrkan på så stort antal betydligt utökas. Oundgäng
ligen behövas ytterligare 1 officer, 1 underofficer och 2 korporaler.

Örebro den 11 sept. 1909.

C’. L. Fröding.
.Major.
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B. Lärarne.

Rättat engelska skripta i R I b.
Klassföreståndare i 5 a.

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

Rektor, d:r K. V. MELANDER: matematik: L III ........ ................ 4 t.
5 a............. ................ 4 t.

fysik: 
i L IIL

R II ........ ................ 2 t. =-. 10 t.
Rättat matematiska skripta

Lektor, d:r P. G. LYTH: latin: L IV ........ .................. 6 t.
L III ........ .................. 61 t.
L II ........ ................ 6 t.

historia: 2 b............. ................ 3 t. = 21 t.

Rättat latinska skripta i L 
Klassföreståndare i L II.

IV, L III, L II.

Lektor, d:r E. ADLERZ: biologi: L & R IV . ................ 1 t.
R IV ........................ 1 t.
L III ........ 2 t.
R III ........ ................ 2 t.

* L II ........ ................ 2 t.
R II ........ ................ 2 t.
L I............. ................ 1 t.

kemi: (L &) R IV 2 t.
R IV ...... 2 t.
R III ........ 2 t.

frivilliga laborationer i biologi : L II ........ ................ 1 t.
R II ........ ................ 1 t.

» » » kemi: R III .......... ................ 1 t. —• 20 t.
Granskat herbarier i IV—II och L I.

Lektor, d:r H. H. BORG: franska: L & R IV . ................ 4 t.
R III ........ ................ 4 t.
R
R

II ........ ................ 4 t.
engelska: Ib .......... t.

5 a.............. ................ 5 t.
frivillig franska: 5 a 1 ................ 2 t. — 22 t.

5 C 1
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Lektor, d:r 0. OLSSON: matematik: R III ........................... 6 t.
R I b........................... 7 t.
5 b........... . ................... 4 t.
5 c................................ 4 t. = 21 t.

Rättat matematiska skripta i R III, R I b. 
Klassföreståndare i R III.

Lektor, tool, och fil. kand. E. G. ARNELL: 
kristendom: R IV ...........................  2 t.

L III ........................... 2 t.
5 a................................ 2 t.
4 b................................ 2 t.
2 a................................ 3 t.
2 c................................ 3 t.
1 c................................ 3 t.

historia: 4 b................................. 3 t.
1 c................................ 2 t. = 22 t.

Gudstjänster och morgonbön tillsammans med övriga kristendomslärare. 
Konfirmationsundervisning.

Lektor, d:r 0. E. MALMSTRÖM: modersmålet: R IV ........................... 3 t.
L II ...........................  2 t.

historia: L & R IV................... 3 t.
R IV ........................... 3 t.
R III........................... 3 t.
L II ........................... 3 t.

geografi: R I b............................ 2 t. — 19 t.
Rättat uppsatserna på modersmålet i R IV, L II. 
Klassföreståndare i R IV.

Lektor, d:r K. H.T. FREDLUND: modersmålet: L & R IV .................. 3 t.
L III ........................... 3 t.

tyska: L & R IV................. 2 t.
R IV ........................... 2 t.
ö b............................... 4 t.

filosofi: L & R IV.................. It.
R IV .......................... It.
L III .......................... 1 t.
R III........................... 1 t. -- 18 t.

Rättat uppsatserna på modersmålet i L & R IV, L III, tyska skripta i L & R
IV, R IV, 5 b. 

Klassföreståndare i L III.
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Adjunkt, fil. kand. J. G. SPANGENBERG: fysik:

frivilliga laborationer i fysik:

Rättat fysikaliska skripta i (L &) R IV, R

(L &) R IV ..................
R IV ...........................
R III ...........................
L I ................................
Rib ...........................
5 c ................................
4 c ................................
'5 c ................................
4 c ................................

IV, R III.

3 t.
3 t.
4 t.
2 t.
3 t.
1 t.
2 t.
1 t.
1 t. = 20 t.

Adjunkt, d:r A. M. VALLSTRÖM 
Tjänstförrättande fil. kand.

tjänstledig.
TH. O. L. ELERT: 

modersmålet: 1 c ............................. 
tyska: 5 c ................................

1 c ...  
engelska: R I a...........................
6.....................................

5 t.
4 t.
6 t.
3 t.
4 t.

Rättat tyska skripta i 5
Klassföreståndare i 1 c.

frivillig franska: 5 b ................................ 2 t. _= 24 t.
c, engelska i R I a, 6, rättskrivningsövningar i 1 c.

Adjunkt, d:r HJ. F. LINDER: modersmålet: 
historia:

geografi:

5 b ................................. 3 t.
5 b ................................. 3 t.
5 c ................................. 3 t
3 b .......................   3 t.
3 c ................................. 3 t.
L II................................ 1 t.
R I a .............................. 2 t.
6..................................... 2 t.
3 b ................................. 2 t.
3 c ................................. 2 t. = 24 t.

Rättat uppsatserna på modersmålet i 5 b.

Adjunkt, d:r K. AHLÉN: modersmålet: 4 a ................................ 4 t.
2 a ................................ 5 t.

tyska: 4 a ................................. 4 t.
2 a ................................ 6 t.

historia: 4 a ................................. 3 t.
2 a................................ 3 t. — 25 t.

Rättat uppsatserna på modersmålet i 4 a, tyska skripta i 4 a, rättskrivningsöv
ningar i 2 a.

Klassföreståndare i 2 a.
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Adjunkt, fil. kanel., civilingenjör CHR. E. M. LINDMAN: 
matematik: L 1. 5 t.

6..................................... 5 t.
1 a............................... 4 t.

fysik: L III ............................ 2 t.
L II ........................... It.
5 b............................... 1 t.
4 b............................... 2 t.

frivilliga laborationer i fysik: 5 b............................... 1 t.
4 b ............................... 1 t. 22t.

Rättat matematiska skripta i L I.
Klassföreståndare i 6.

Adjunkt, fil. lic. O. V. KROPP: franska: R IV ............................ 4 t,
L II................................ 4 t.

engelska: L III ........................... 2 t.
R III .......................... 2 t.
L II ........................... 2 t.
R II ........................... 3 t.
5 b ............................... 5 t.

frivillig franska: 6..................................... 2 t. — 24 t.
Rättat engelska skripta i R III, R II.
Klassföreståndare i 5 b.

Adjunkt, fil. kand. A. J. STENER: geografi: 4 c ................................. 2 t.
2 a ............................... 2 t.
2 b ............................... 2 t.

matematik: 4 c .................................. 5 t.
2 a ............................... 5 t.
2 b ............................... 5 t.

naturlära: 2 a .................................. 2 t.
2 b ................................ 2 t. _ 25 t.

Klassföreståndare i 4 c.

Adjunkt, fil. kand. O. A. ALMBERGER: 
matematik: R IV . 6 t.

R II ............................. 6 t.
R I a............................ 7 t.

fysik: 4 a ................................ 2 t.
frivilliga laborationer i fysik: 4 a................................. 1 t. 22 t.

Rättat matematiska skripta i R IV, R II, R I a.
Klassföreståndare i R I a.



36 Örebro läroverk.

Klassföreståndare i 3 a.

Adjunkt, fil. kand. K. J. NILSSON: modersmålet: 3 a ................................  
tyska: R III ...........................

L II................................

6 t.
2 t.
2 t.

5 a ................................ 4 t.
3 a ................................ 6 t.

historia: 5 a ................................3 t = 23 t.
Rättat tyska skripta i R III, L II, 5 a, rättskrivningsövningar i 3 a.

Adjunkt, fil, lic. A. V. ENBLOM: modersmålet: L I................................. 3 t.
latin; L I................................  6 t.
grekiska: L IV A ........................ 7 t.

L III A ....................... 7 t. = 23 t.
Rättat uppsatserna på modersmålet i L I. 
Klassföreståndare i L I.

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

modersmålet: 
tyska:

Rättat rättskrivningsövningar ila.
Gudstjänster och morgonbön tillsammans 

firmationsundervisning.
Klassföreståndare ila.

R II ........................... 2 t.
R I a .............................. 2 t.
5 c ................................ 2 t.
4 a................................ 2 t.
1 a................................ 3 t.
1 a................................ 5 t.
1 a...............................  6 t. = 24 t.

med övriga kristendomslärare. Kon-

Adjunkt, fil. kand. S. J. SÖDERLINDH: 
matematik: L (& R) IV. 5 t.

(L &) R IV................. 6 t.
3 a ................................ 5 t.
1 b ................................ 4 t.

fysik: L (& R) IV..................  2 t.
naturlära: 1 b ................................. 2 t. = 24t.

Rättat matematiska skripta i L (& R) IV, (L &) R IV. 
Klassföreståndare i L & R IV.
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Adjunkt, fil, kand. A. FRIBERG: biologi: R I a........................... 1 t.
R I b........................... 1 t.

.6..................................... 2 t.
5 c .............................. 2 t.

naturlära: 3 a ................................. 2 t.
3 b................................ 2 t.
3 c................................ 2 t.

kemi: R II ............................. 2 t.
R I a .......................... 2 t.
R I b........................... 2 t.
6..................................... 1 t.
5 c................................. 2 t.

frivilliga laborationer i biologi: 6..................................... 1 t.
» » i kemi: 5 c................................ 1 t. = 23 f.

Granskat herbarier i R I, 6, 5 c, 3.
Adjunkt, fil. kand. E. B. BONDESON: 

modersmålet: 3 b . 6 t.
tyska: L III ..............................  2 t.

6..................................... 3 t.
3 b ................................. 6 t.

engelska: L I.................................. 2 t.
4 c ................................ 5 t. = 24 t.

Rättat tyska skripta i L III, 6, rättskrivningsövningar i 3 b. 
Klassföreståndare i 3 b.

Adjunkt, fil. kand. P. A. A. OSEEN: modersmålet: R II ..................   2 t.
historia: R II ............................. 3 t.

R I b ............................. 3 t.
R I a ............................. 3 t.
6 ..................................... 4 t.
4 c................................. 3 t.

geografi: R II ............................. 1 t.
u a................................. 2 t.
5 b................................. 2 t = 23 t.

Rättat uppsatserna på modersmålet i R II. 
Klassföreståndare i R II. 

Adjunkt, fil. lic. P. J:n EDLER: modersmålet: 4 c .................................  4 t.
2 b ................................ ö t.

tyska: 4 c ................................. 4 t.
2 b ................................ 6 t.

historia: L III ............................. 3 t.
L I ................................ 3 t. = 25 t.

Rättat uppsatserna på modersmålet i 4 c, tyska skripta i 4 c, rättskrivningsöv
ningar i 2 b.

Klassföreståndare i 2 b.



38 Örebko LÄROVERK.
Adjunkt, fil. kand. K. A. R. SOMMAR: 

modersmålet: R I a . 3 t.
6..................................... 3 t.
3 c ................................  6 t.

tyska: R I b............................. 2 t.
3 c ................................. 6 t.

franska: L III ............................ 4 t. — 24 t.
Rättat uppsatserna på modersmålet i R I a, 6, tyska skripta i R I b, rättskriv- 

ningsövningar i 3 c.
Klassföreståndare i 3 c.

Adjunkt, fil. kand. J. PERSSON: modersmålet: 5 a ................................ 3 t.
5 c................................ 3 t.

historia: 3 a ................................ 3 t.
2 c ...............................  3 t.
1 a ................................ 2 t.
1 b ................................ 2 t.

geografi: 3 a ................................ 2 t.
2 c ................................ 2 t.
1 a ................................ 2 t.
1 b ................................ 2 t. i- 24 t.

Rättat uppsatserna på modersmålet i 5 a, 5 c.
Klassföreståndare i 5 c.

Adjunkt, tool, och fil. kand. K. G. E. LIEDGREN:
kristendom: L & R IV 2 t.

R III ........................... 2 t.
R I b ........................... 2 t.
5 b ............................. 2 t.
3 b ............................. 3 t.
2 b ............................. 3 t.

modersmålet: R III ...........................  3 t.
R I b ........................... 3 t. 20 t.

Rättat uppsatserna på modersmålet i R III, R I b.
Gudstjänster och morgonbön tillsammans med övriga kristendomslärare. 
Klassföreståndare i R I b.

Adjunkt, fil. lic. J. E. ESSEEN: modersmålet: 2 c ................................ 5 t.
tyska: R II................................. 2 t.

R I a ...........................  2 t.
2 c ................................ 6 t.

engelska: L & R IV ..................  4 t.
R IV ...........................  4 t — 23 t.

Rättat tyska skripta i R II, R I a, engelska i (L &) R IV, R IV, rättskriv- 
ningsövningar i 2 c.

Klassföreståndare i 2 c.
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Extralärare, med. fil. kand. B. J. W. ÅBERG: 
geografi:

biologi: 

naturlära:

kemi:

frivilliga laborationer i kemi:

Granskat herbarier i 5 a, 5 b, 4.
Extralärare, fil. kand. G. E. KRAFFT: geografi:

matematik:

fysik:

frivilliga laborationer i fysik: 
Rättat matematiska skripta i L II, R II.

Extralärare, fil. kand. SAM. OLSSON: matematik:

fysik: 
frivilliga laborationer i fysik:

Klassföreståndare i 4 a.
Extralärare, fil. kand. K. J. A. CEDERGREN: 

modersmålet: 
tyska:

engelska:

.Rättat uppsatserna på modersmålet i 4 b, 
Klassföreståndare i 4 b.

4 a .................................. 2 t.
4 b .................................. 2 t.
1 c .................................. 2 t.
5 a .................................. 2 t.
5 b .................................. 2 t.
4 a .................................. 1 t.
4 b .................................. 1 t.
4c................................ It.
2 c .................................. 2 t.
1 a ................................. 2 t.
1 c .................................. 2 t.
5 a .................................. 2 t.
5 b .................................. 2 t.
5 a .................................. 1 t.
5 b.................................. 1 t. = 25 t.

L I.................................. 2 t.
5 c ................................. 2 t.
L II ............................  4 t
R II ............................. 6 t.
2 c ................................. 5 t.
R I a ............................. 3 t.
5 a ................................... 1 t.
5 a ................................ 1 t. = 24 t.

4 a .................................. 5 t.
4 b.................................. 5 t.
3 b.................................. 5 t.
3 c .................................. 5 t.
1 c .................................. 4 t.
6..................................... 2 t.
6..................................... 1 t = 271.

4 b ................................. 4 t.
L I ................................. 2 t.
4 b ................................. 4 t.
5 c ................................. 5 t.
4 a ................................. 5 t.
4 b ................................. 5 t. = 25 t.

tyska skripta i L I, 4 b.
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Extralärare, teol. och fil. kand. B. Gr. L. WYKMAN: 
kristendom: L 1. 2 t.

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

modersmålet: 1 b.................................. 5 t.
tyska: 1 b . . . ............................ 6 t.

Rättat rättskrivningsövningar i 1 b.
Klassföreståndare i 1 b.

26 t.

Morgonbön och gudstjänst tillsammans med övriga kristendomslärare.
Vik. teckningslärare, artist G. HJ. E. HANSEN: 

teckning: L & R IV .  2 t.
R II ........................... 2 t.
I..................................... 4 t.
6..................................... 2 t.
5 c ............................... 2 t.
4..................................... 6 t.

välskrivning: 3 b, c............................ 2 t.
2..................................... 6 t:
1..................................... 6 t.

Biträdande teckningslärare K. O. LINDBLOM: 
teckning: R IV .................... . 2.t.

L III ........................... 2 t.
R III ........................... 2 t.
L II ........................... 2 t.
o a...................  2 t.
5 b................................ 2 t.
3....................................... 6 t.
2....................................... 3 t.
1....................................... 3 t.

välskrivning: 3 a ........................   1 t.
frivillig teckning ....................................... 2 t.

Gymnastiklärare, major C. L. FRÖDING: 
gymnastik: . 16 t.

fäktning:...................................................... 2 t.

32 t.

Musiklärare, direktör C. O. E. 
musikens terori och

HJORT: 
sång: ..,

instrumentalmusik:

12 t. (:,/4 timmar)
I 2 t. ( heltimmar )
I 1 t. (^-timme) rr

= 27 t.

= 18 t.

= lu t.
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11. Tjänstledighet ha följande lärare åtnjutit:
Lektorn B. G. Lundberg den 1 maj—vårterminens slut för att uppehålla sin förra 

adjunktstjänst i Kalmar;
Adjunkten A. M. Vallström för hela läsåret på grund av sjukdom;
Adjunkten A. Friberg den 13 januari—12 februari på grund av sjukdom;
Adjunkten K. G. E. Liedgren under vårterminen för idkande av studier;
Adjunkten J. E. Esseen den 30 april—vårterminens slut på grund av sjukdom;
Teckningsläraren A. F. I:son Dahlman den 1 mars—vårterminens slut för att uppe

hålla sin förra befattning i Luleå; samt
Gymnastikläraren C. L. Fröding den 15 oktober —vårterminens slut på grund av 

sjukdom.
Läroverkets rektor åtnjöt tjänstledighet den 22—25 september för att bevista den mate

matiska kongressen i Stockholm.

12. Såsom vikarier hava tjänstgjort:
Utnämnde lektorn i Helsingborg O. E. Malmström 1 november—30 april å efter honom 

vakant plats och därefter för ny utnämnde lektorn Lundberg;
Fil. kand. Th. O. L. Elert under hela läsåret för adjunkten Vallström:
Fil kand. V. D. M. J. E. Karlen under vårterminen för adjunkten Liedgren;
Teckningsläraren, artisten G. Hj. E. Hansen den 1 oktober—1 mars å vakant plats och 

1 mars—vårterminens slut för nyutnämnde teckningsläraren Dahlman;
Löjtnanten vid Kungl. Livregementets grenadiärer P. V. A. Tham den 15 oktober—14 

april samt löjtnanten vid Kungl. Svea trängkår E. Agardt den 15 april—vårter
minens slut för gymnastikläraren Fröding.

Under adjunkten Fribergs sjukdom uppehölls hans tjänst gemensamt av rektor, lektorn 
Adlerx, extraläraren Aberg och assistenten J. E. Högbom; adjunkten Esseens tjänst 
uppehölls gemensamt av rektor samt adjunkterna Kropp, Nilsson och Enblom.

Som extralärare hava följande lärare varit under hela läsåret förordnade: 
Med. fil. kand. B. J. TK Åberg;
Fil. kand. G. E. Krafft;
Fil. kand. S. Olsson;
Ifil. kand. K. J. A. Cedergren och
Läroverksadjunkten teol. och fil. kand. B. G. L. Wykman.

Som biträdande tecknings- och välskrivningslärare tjänstgjorde artisten G. Hj. E.
Ilansen från höstterminens början—den 1 oktober, varefter läroverkets pensionerade 
teckningslärare K. O. Lindblom förordnades att uppehålla denna tjänst.

Under rektors tjänstledighet förestod lektorn P. G. Lyth rektorsämbetet.

13. Tre av läroverkets lärare avgå med detta läsår från läroverket, nämligen lek
torn fil. doktor O. E. Malmström, som utnämnts till lektor i Helsingborg, adjunkten 
fil. doktor II. F. Linder, som den 1 juli lämnar sin adjunktstjänst efter dessförinnan

G 



42 Örebro läroverk.

redan uppnådd pensionsålder, samt teckningsläraren K. O. Lindblom, som den 1 okto
ber pä begäran erhöll avsked med pension och därefter tjänstgjort som biträdande teck- 
ningslärare.

Lektor Malmström utnämndes till lektor i modersmålet och historia med geografi 
1905 och har således i fem år varit fäst vid vårt läroverk. Härunder har han genom 
sitt urbana och flärdfria väsen, sin framstående lärarednglighet och sina gedigna kun
skaper tillvunnit sig allmän aktning och tillgivenhet, och det är med ej ringa saknad, 
som läroverket nu säger honom farväl, därvid uttalande sin uppriktiga tacksamhet för 
vad han här verkat till ungdomens och skolans bästa Hjärtliga välönskningar följa 
honom härifrån, då han nu efter önskan får återvända till sin kära hembygd.

Adjunkten Linder har under hela sin långa verksamhet som ordinarie lärare alltsedan 
1880 tillhört vårt läroverk och därunder aldrig haft någon tjänstledighet. Lyckliga inre och 
yttre förhållanden ha för visso bidragit härtill, såsom hans glada och soliga lynne, kropps
liga vigör, brinnande arbetshåg och vettgirighet, målmedvetna strävan att vara till nytta 
och sprida glädje samt hans nitälskan för ungdomen och läroverket. I uppoffrande 
arbete i skolans tjänst framstår han som ett mönster. För allt detta bringar läroverket 
honom sitt tack, icke minst för den outtröttliga omsorg, varmed han vårdat läroverkets 
mynt- och kartsamling, som ofta av honom ihågkommits med gåvor, samt för all den 
möda han underkastat sig vid nydaningen av läroverkets geografiska museum. En 
fridfull levnadsafton efter den långa arbetsdagen åt den aktade veteranen!

Teckningsläraren Lindblom har i fulla 40 år ägnat sin dugande kraft åt läroverket. 
Hans konstnärliga begåvning, goda urskiljning och takt, stora intresse för den krävande 
teckningsundervisningen samt beundransvärda tålamod utgöra en borgen för att hans 
undervisning varit av framstående art, och att den aktade och sympatiska läraren i kär 
och tacksam hågkomst bevaras av den stora lärjungaskara, som åtnjutit hans omsorgs
fulla handledning. A läroverkets och inedlärares vägnar säger jag honom här ett varmt 
tack för nitiskt och troget arbete. Inom Kollegiet skall minnet av hans blida, hänsyns
fulla personlighet länge bevaras.

Två ordinarie nya lärare ha ulnämnts, sedan förra årsredogörelsen avgavs, näm
ligen i ledigheten efter lektor Malmström läroverksadjunkten i Kalmar Fil. D:r B. G. 
Lundberg samt i ledigheten efter teckningsläraren Lindblom teckningsläraren i Luleå ar
tisten A. F. I:son Dahlman. De nyutnämnda lärarne, som först nästa läsår inträda i 
tjänstgöring här, ha om sig lämnat följande biografiska uppgifter.

Bengt Georg Lundberg är född den 4 september 1863 i Hjertums församling av 
Göteborgs och Bohus län. Föräldrar: veterinären Fredrik August Lundberg och hans 
hustru Hilda Vilhelmina Olsson. Genomgick högre latinläroverket i Göteborg, där mo
genhetsexamen avlades den 3 juni 1882. Inskrevs som student vid Lunds universitet 
i september 1883, avlade där fil. kandidatexamen den 14 september 1886 och fil. licen
tiatexamen den 30 maj 1891, disputerade för fil. graden den 13 december 1893 och 
promoverades till fil. doktor den 31 maj 1894. Genomgick provårskurs vid Stockholms 
norra latinläroverk 1891—92. Tjänstgjorde såsom vik. kollega vid Kristinehamns 1. allm. 
läroverk 1892—93, såsom vik. lektor vid Göteborgs realläroverk h. t. 1893, såsom 
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extralärare vid Norrköpings h. allm. läroverk v. t. 1894 —v. t. 1896. Utnämndes till 
adjunkt i kristendom, modersmålet och historia med geografi vid Östersunds h. allm. 
läroverk den 7 april 1896. Tjänstgjorde därstädes såsom adjunkt h. t. 1896—h. t. 1902 
och såsom vik. adjunkt v. t. 1903. Utnämndes till adjunkt i modersmålet, historia och 
geografi vid Kalmar h. allm. läroverk den 5 november 1902, vilken befattning tillträd
des den 1 januari 1903. Har tjänstgjort därstädes såsom adjunkt 1903 —1910, dock den 
3—31 oktober 1906 såsom vik. lektor och från den 1 maj 1910 såsom vik. adjunkt. 
Dessutom därsammastädes partiellt uppehållit lektorstjänst h. t. 1906 från den 1 novem
ber, läsåret 1907 — 08 från den 1 oktober samt hela läsåren 1908—10. Utnämndes till 
lektor i historia (företrädesvis) och modersmålet vid h. allm. läroverket i Örebro den 22 
april 1910, vilken befattning tillträddes den 1 maj 1910.

Lärare i svenska språket vid tekniska elementarskolan i Norrköping 1894—96 samt i mo
dersmålet och historia vid Östersunds elementarläroverk för flickor 1898—99 och 1902 
—03. Genomgick sommaren 1897 en kurs i friluftslekens teori ock praktik vid Nääs 
slöjdlärareseminarium. Bibliotekarie vid Kalmar h. allm. läroverk mars 1906—mars 
1908.

Företog med statsunderstöd resor till Tyskland (.Leipzig, Halle, Göttingen) 1899 
samt till Danmark och Tyskland (Rostock, Berlin) 1905 för att studera undervisningen 
och åskådningsmaterielen i geografi. Resor till Stockholm för historiska arkivstudier 
1888, 1890, 1908, 1909.

Av trycket utgivit: De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Preussen från 
poltavaslaget 1709 till fredsbrottet 1715, Lund 1893 (gradualavhandL).

Adolf Fredrik I:son Dahlman är född i Ingatorps församling av Jönköpings län den 
25 januari 1866. Föräldrar: Hemmansägaren I. M. Magnuson och hans hustru Katarina Magnus
son. Genomgick Tekn. sk. i Stockholm H. konstind. avd. 90—93, betyg som mönsterritare 
93, teckn.-lär.-ex. ibm 31/5 99. Bitr. lär. vid Tekn. sk. i Sthm 98—99, v. teckn.-lär. 
vid Södertälje pedag., tekn. aft.-sk. o. folksk. 93— 01, d:o lärov., tekn. sk. o. elem.- 
lärov. f. fl. i Luleå 01 o. vid folksk.-sem. 07.

Utnämndes till teckningslärare vid högre allmänna läroverket i Luleå den 14 sep
tember 1906; till teckningslärare vid högre allmänna läroverket i Örebro den 24 janu
ari 1910.

Resor: sommaren 1894 med statsunderstöd till Danmark, Tyskland och Österrike 
för konstindustriella studier samt sommaren 1907 ävenledes med statsunderstöd till Tysk
land och Holland för att vid de högre allm. läroverken taga kännedom om tecknings- 
undervisningen.

14. Den 1 maj var ingen läraretjänst ledig vid läroverket. Genom nådigt brev 
den 11 juni 1909 föreskrevs, att från och med den 1 januari 1910 en ny adjunktsbe
fattning skulle upprättas härstädes under villkor, att vederbörande kommun uttryckligen 
åtog sig att tillhandahålla läroverkshus samt bostad eller i vederbörlig ordning bestämd 
hyresersättning åt rektor; men sedan stadsfullmäktige i Örebro gjort gällande, att det 
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icke rättvisligen kunde åläggas staden att i vilken utsträckning som helst ikläda sig ut
gifter för läroverkshus, vadan stadsfullmäktige förbehållit sig rätt att i varje särskilt fall 
pröva behovet, har Kungl. Maj:t funnit gott bifalla Öfverstyrelsens för rikets allmänna 
läroverk hemställan att med besättande av den nya läraretjänsten i Örebro finge anstå 
tills vidare intill utgången av år 1910,



Örebro läroverk. 45

C» Lärjungarne.

15. De närvarande lärjungarnes antal höstterminen 1909.

Summa i 440 112 ! 80 : 7 639

Klasser 
och ringar

Realskolan Realgymnasiet

Latingymnasiet

Summa
utan 

grekiska
med 

grekiska

1 a 28 28
1 b 27 27
1 c 26 26
2 a 31 31
2 b 30 30
2c 31 31
3 a 29 29
3b 29 29
3 c 29 29
4 a 28 28
4 b 28 28
4 c 22 22
5 a 28 28
5 b 28 28
5 c 25 25
6 21 21
RI a 15 15
RI b 14 14
LI 28 28
RII 28*) 28
LII 26 26
RIII 24 24
LIII 15 2 17
RIV 20 20
L & R IV 11 11 5 27

*) Katalog-en upptager 29, men av dessa blev en pormitterad för hela 
terminen på grund av sjukdom.
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De närvarande lärjungames antal vårterminen 1910.

Klasser 
och 

ringar
Realskolan Real- 

gymnasiet

Latingymnasiet

Summ a
utan 

grekiska
med 

grekiska

1 a 27 27
1 b 27 27
1 c 25 25
2 a 32 32
2 b 30 30
2 c 31 31
3 a 28 ■ 28
3 b 29 29
3 c 28 28
4 a 28 28
4 b 29 29
4 c 22 22
5 a 28 28
5 b 30 30
5 c 25 25
6 19 19
R I a 15 15
RIb 14 14
LI 27 27
RII 27 27
L II 26 26
r in 24 24
LIII 16 2 18
RIV 19 19
L & RIV 11 11 5 27

Summa 438 110 80 7 635
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16. De närvarande lärjungarnes ålder höstterminen 1909.

Klasser och linjer 9 
år

10 
år

ii 
år

12 13 
år år

14
år

15 
år

17 18 
år år

19 
år

20 
år

21 
år

22
år

23 
år Su m ma

1 ........................... 13 31 30 7 81
2 ........................... 20 37 22 12 1 92
3 ........................... 14 33 28 11 1 87
4 ........................... 1 10 37 24 5 i 78
5 ............................ 9 35 22 ii 3 1 81
6 ............................ 4 9 5 3 21
RI ......................... 6 14 8 1 29
L I ......................... 6 9 7 4 2 28
RII ....................... 5 15 6 2 28
LII ....................... 1 5 10 6 4 26
R III....................... 4 8 8 3 1 24
L III....................... 4 7 4 2 1 7
R IV....................... 10 12 5 4 t 31
L IV....................... 5 7 3 1 i 16

Realskolan ............. 13 51 82 72 86 71 32 21 8 4 440
Realgymnasium ... 6 19 27 24 23 8 5 112
Latingymnasium ... 7 14 21 i 22 17 5 1 87

Summa 13 51 82 72 86 84 65 69 54 44 13 6 639
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17. De närvarande lärjungarnes hemorter höstterminen 1909.

a)
Örebro stad............................................................. 396
Örebro län............................................................. 184
Bohus län................................................................ 2
Gävleborgs län ...................................................... 1
Jämtlands län......................................................... 1
Jönköpings län ...................................................... 4
Kalmar län ............................................................. 1
Kopparbergs län .................................................. 11
Skaraborgs län ...................................................... 3
Stockholms stad .................................................. 3
Stockholms län...................................................... 1
Södermanlands län ............................................... 7
Uppsala län............................................................. 1
Värmlands län ...................................................... 6
Västmanlands län.................................................. 14
Östergötlands län................................................... 4

Summa 639

b)

Klass och linje Örebro stad Utom staden Summa

1........................... 55 26 81
2........................... 66 26 92
3........................... 59 28 87
4........................... 46 32 78
5........................... 47 34 81
6............................ 6 15 21
R I....................... 21 8 29
L I....................... 17 11 28
R II .................. 16 12 28
L II .................. 16 10 26
R III.................. 16 8 24
L III .................. 7 10 17
R IV .................. 15 16 31
L IV .................. 9 7 16

Summa 396 243 639
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19. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik och militär övningar undervisade 
lärjungar höstterminen 1909.

T e c koin g Mus i k Gymn.- och 
mil.-övningar

Lärjungar, som Lärjunga som Lärjungar, som
Närvarande deltagit undervisats i deltagit i

----------- — --- — — —— —
linjer lärjungar c o c"rc C “

2 S 
=

m
u 

teori
BCO

3 2
» 'K 5 _"B *<  R
3 B i."” rro a> o ». S ~ O: = 2’ “

5. £ os O -i'M 2. Zto -• g.’’

i 
fri 

teck- 
jcr
“ö__ « n co B »o to ö

2. 55— n B
P

< •> b
=• o a
«g- s »05 -5■

1 ..................................... 81 81 — — 81 — 81 —
2 ..................................... 92 92 201) — 92 1 89 —
3 ..................................... 87 S7 ll1) — 62 2 80 —
4 ..................................... 78 78 7 — 28 3 77 —
5 ..................................... 81 1 818) 14 ___ 20 2 79 —
6 ..................................... 212) 21 — 1 19 1
BI................................... 29 29 — — 1 1 29 74
L I................................... 28 28 — — 1 3 28
RII ................................ 28 28 5 — 5 — 27
LII ................................ 26 26 41) — 3 — 25 56
R III................................ 2 44) 21 71) — 10 — 23 i

, „(B ........ 150 9 __ ___ 4 ___ 15 42L III................................ 17^
[A ........ 2 —■ — — —

R IV............................... 31 20") 10 — 4 — 28

L IV................................ 16^ ........ 11 ; 6 — — 1 — 14 47
IA ........ 5 t — — — . i — —

Realskolan....................... 440 440 52 — 284 8 425
Realgymnasiet ............... 112 98 i 22 — 20 1 107

|B ....... 801 69 [ 4 ___ 9 3Latingymnasiet ............. i 82
|A ...... * ----  1

___ 1

Summa 639 597 78 — 313 12 614 219

*) Några anmälda efter katalogens tryckning.
s) Av dessa äro 13 befriade från 1 tim:s teckning i veckan enligt § 7, mom. 1, av nya läroverksstad- 

gan. En liar avlidit under terminen.
3) Av dessa äro 19 befriade från 1 timmes teckning.

hava 3 valt hort teckning.
„ 6 „ „
„ 11 „ „

4) „
5) „
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20. Lärj ungarne i första klassen hava i allmänhet för varje dag haft hemläxor i 
2, i andra och tredje i 2 ä 3, i fjärde i 3 och i femte i 3 ä 4 ämnen. Med inberäk- 
ning av den tid, som de i hemmen ägna åt skriftliga arbeten, och efter lika fördelning- 
av veckans arbete på de sex vardagarne tyckas lärjungarne åt hemarbeten ägna:

i första klassen .................. 45 min.
» andra » .................. 53 »
» tredje »   1 timme och 10 min.
» fjärde »   1 1/2 timme.
» femte »   2 timmar och 10 min.
» sjätte »   3 '/2 timme.
» ring 1............................... 2 timmar och 50 min.
» ring II .......................... 3 '/2 timme.
» ring III ........................... 3 timme.
» ring IV ........................... 4 timme
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21 a. Tabellarisk uppgift å antalet sjuka och sjukdomar bland lärjungarna vid 
Örebro högre allmänna läroverk under vårterminen år 1909.

1 2 3 4 5 6 7

Sjukdomar

lärjungar
N

ärvarande

Sjuka 
1 

personer

Sjukdom
sfall

'1

Sjukdagar 
|

D
öda Anmärkningar

Vattenkoppor..........................................
Feber av obestämd art.......................
Påssjuka ...............................................
Influensa .................... ........................
Kikhosta ...............................................  
Difteri ...................................... ............
Bleksot .................................................... 
Nervsmärta ..........................................  
Nervsvaghet ..........................................  
Bulnad i ena ögonlocket .................. 
Inflammation i ena mellanörat ........  
Lymfkörtelinflammation ......................  
Näsblödning .......................................... 
Näspolyper ..........................................

636

2
29

3
12

1
1
1

10
2
1
3
1
1

2
35

3
13

1
1
1

12
2

3
1
1
1

12
137

17
55
15
19
32
51

133
2

15
16

3
9

1 även haft vattenkoppor
1 „ „ influensa.
1 „ „ akut luftrörska

tarr.
1 även haft akut luftstrups

katarr.
1 även haft dyspepsi.
1 „ „ akut ledgångs

reumatism.
1 även haft muskelbristning.
2 „ „ inflammation i

mandlarne och svalget.

1 även haft påssjuka.

Operation.

Akut luftstrupskatarr........................... 36 43 171

1 även haft influensa.
1 „ „ nervsmärta.
1 ,. „ akut luftrörska

tarr.
' 1 även haft inflammation i 

mandlarne och svalget.
1 även haft diarré.
1 „ „ akut muskelreu

matism.

Akut luftrörskatarr ...........................

» lungsäcksinflammation .............
» lunginflammation ......................

Bröstkramp (asthma)...........................

20

3
1
2

23

3
1
2

274

44
15
60

fl även haft påssjuka
11 „ „ influensa.
) 1 „ „ kikhosta.

11 „ „ blindtarmsinfl.
(2 ,, „ nervsmärta.

11 även haft influensa.
p „ „ inflammation i
l ena mellanörat.
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_______ J
1 2 3 1 ' 5 ' 6 ' 7

Sjukdomar Anmärkningar

Inflammation i mandlarne och svalget 
Akut katarr o. inflammat, i magsäcken 
Dyspepsi ...............................................

Akut katarr o. inflam. i tarmarne, diarré 
B1 i n d tar m sin f la m m a ti o n ......................  
Kronisk njurinflammation .................. 
Akut muskelreumatism ......................  
Inflammation i ena knäleden............ 1 
Akut ledgångsreumatism .................  
Erythem ................................. . ...........
Eczem ....................................................  
Buln ad.................................................... 
Brott å högra nyckelbenet.................. 
Ledvrickning .....................................  
Sträckning i högra ljumsken ............. 
Muskelbristning..................................... 
Kontusion å ena knät ......................

» » vänstra underbenet ...
Sårskada öfver ena ögat ..................  

» å ena knät..................... 
» » » underbenet .............

Brännskada i ansiktet ......................  
Kylskada ...............................................

36
1
6

10
2
1
2

! 3
1 
l
2

’ 2
1
3

i 2

I 1
1

i 2
i 2

1
1

38
1
7

12
2
1
2
3
1
1
2
2
1
3
2
1
1
1
1
2
2
1
1

162
4

17

27
31

7
4

22 1
17

5
13
13

5
7 ,
4
2
2
3

19
33
11

1 även haft influensa.
1 „ „ nervsmärta.
1 „ „ näsblödning.
1 „ „ akut luftstrups-

katarr.
1 även haft dyspepsi.
2 „ „ akut luftrörskat.
3 „ „ diarré.

2 även haft sensträckning.

1 även haft dyspepsi.
1 „ „ inflammation

ena knäleden.
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21 b. Tabellarisk uppgifl från Örebro högre allmänna läroverk över lärjungarnes 
kroppsbyggnad och allmänna hälsotillstånd samt över antalet närsynta och döva under 
vårterminen år 1909.

Örebro den 21 Juni 1909.

1 2 3 4 5 6 7 8 ! 9 10 11 12 13 :

Klasser 
och 

ringar

11 
A

ntal lärjungar
i

M
edelålder

M
edellängd

! 
O

fta besvärade av 
. 

1 
huvudvärk 

|

O
fta besvärade av 

näsblod

Sum
m

a närsynta

11 Lidande av dövhet

M
edelvikt

jidande av bleksot

Närsynthetsgrad

i 
U

nder 3 D
11 

3-6 
D

i___________

j 
Ö

ver 6 D

1 ... 92 ___ ___ __ 9 2 5 ■ , ■ ___ 5 4
2 ... 82 — — — 3 7 1 9 — — 9 —
3 ... 77 _ ._ __ 3 5 1 6 __ ___ 6 __

4........................... 90 1 2 1 11 1 12 ■_

5........................... 82 9 9 3 8 4 ___ 12 2
6........................... 27 3 2 3 1 ._ _ 4 1
I ........................... 55 1 4 .. 5 3 1 9 2
TT...... .................... 43 3 2 2 7 2 9 ___

III
7: 2

46 4 5 2 6 4 ___ 10 1
42 2 2 6 3 9

Summa 636 i---- i — — 29 ! 45 14 66 18 1 85 10

Oscar Sundelius.
Skulläkare.
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21 c. Tabellarisk uppgift, å antalet sjuka och sjukdomar bland lärjungame vid 
Örebro högr allmänna läroverk under höstterminen år 1909.

4

1 2 3 4 5 6

— s’
Sjukdomar

rvarand 
rjungar

Sjuka 
ersoner

pu o g w

d
w05 Jö

D
öda

o go* "i

639
Vattenkoppor.......................................... 1 1 5
Feber av obestämd art....................... 26 26 98
Tarm tyfus ............................................... 1 1 46
Påssjuka .................................................. 1 1 3

Influensa ............................................... 7 7 24

Bleksot (chlorosis)................................ 1 1 6
Nervsmärta (inklusive »tandvärk»)... ■ 4 4 16
Nervsvaghet .......................................... 4 4 26 1

Inflammation i ena mellanörat ........ 1 1 5
Lymfkörtelinflammation ä halsen ... 3 3 20
Akut katarr i näsan ........................... 2 3 9

» luftstrupskatarr........................... 20 22 64
» lungsäcksinflammation ............. 1 1 18 1

» luftrörskatarr................................ 1 1 6 i

Bröstkramp (asthma) ........................... 4 19 88 1

Inflammation i mandlarna och svalget 57 63 225

Akut. katarr i magsäcken ................... 1 1 3
Magsår ................................................... 1 1 8
Dyspepsi ............................................... 3 3 7 1

Akut katarr i tarmarne (diarré)........ 12 12 41
r

Blindtarmsinflammation ....................... 4 4 51
1

4

1

1

2
2

1
1

1
1

7

Anmärkningar

1 även haft feber av obestämd 
art.

1 även haft akut luftstrups- 
katarr.

även haft feber av obe
stämd art.

även haft feber av obe
stämd art.

även haft 
även haft 
även haft 
katarr.

även haft

diarré, 
influensa.
akut luftstrups-

nervsmärta.
även haft inflammation i 
mellanörat.

även haft dyspepsi.
även haft konfusion å ett 
knä.

även haft feber av obe
stämd art.

även haft nervsmärta.
Avled å andra sjukdomsda- 

gen i bukhinneinflamma- 
tion efter operation å läns
lasarettet.
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S j u k d o m a r

72 3 i 4 i 5 i 6

I Inflammation i senskida 
Akut ledgångsreumatism

i Urticaria (»nässelfeber») 
Eczem ................................... 
Spikböld ..............................  
Inväxt nagel.........................
Benbrott ................................  
Ledvrickning...........................

Kontusion................................

Sårskada ................................

Akut förgiftning av sublimat

1
1

i 1
2

I 1
1
6

I
! 4

2

1

2 i 4 I

1 I 8 !
1 i 9
1 i 2
2 I 6
1 , 17
1 i 20
6 40
4 18 ?

2 ' 9

1 ! 8

Enkelt brott å ena underbenet.

)Å ena armbågsbenet, å ena 
knäet, å ena foten och å 
ryggraden.

|I ena fallet å huvudet och i
] det andra å vänstra han- 
I den.
(Enligt uppgift intogs giftet 
i av misstag.
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21 d. Tabellarisk uppgift från Örebro högre allmänna läroverk över Järjungarnes 
kroppsbyggnad och allmänna hälsotillstånd samt över antalet närsynta och döva under 
höstterminen år 1909.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 : 12 13

Klasser

A
ntal r?

g 
ro CD

Lidande

O

_j- 55
ff ©-

O
P 

p:

Närs ynthets jrad

Sum
m

e

Lidande

och 
ringar

lärjungar

rc 
PO 
et" “5

o
p:

av bleksot

p:
p: 2 _ P

a»

svärade av 
sblod 

i

U
nder 3 

D

3-6 
D

Ö
ver 6 D

i närsynta
i av dövhet

1 ..................... .! 81 ____ _ ____ ____ 2 3 2 3 1 _
i

4 5
2 ..................... . 92 — — — — 7 1 4 2 — 6 5
3 ..................... .! 87 — — — 5 4 — 7 — — 7 3
4 ..................... . 78 — — 4 4 1 10 — — 10 4
5 ..................... . 81 — — — 3 9 — 9 — — 9 2
6 ..................... . 21 — — — 2 6 — 3 — — 3 1
I ..................... . 57 — — — 5 2 1 6 3 — 9 —

II ..................... 54 — — ---- 2 7 — 9 2 1 12 2
III..................... . 41 — — — 4 3 1 9 3 — 12 —
IV..................... .1 47 — — — 6 5 3 12 2 — 14 2

Summa ! 639 — — — 33 50 9 72 13 1 86 24

Örebro den 15 Januari 1910.

Oscar Sandelins.
Skolläkare.
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22 a. Antalet inom läroverket flyttade lärjungar kalenderåret 1909.

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11'12 13 14 15 16

N
ärv. 

1 
t:ns slut

V A r t e r n. i n e n 19 0 9 H ö s 11 e i minen 19 09

Avdelninga r
Lärjungar, som vid vårterminens 

slut flyttats till avdelningen
Lärjungar, som vid. höstterminens 
början flyttats till avdelningen

ärj 
för efter att hava tillhört närmast efter att hava tillhört närmast 5»

linjer

:r vid 
e flytt

lägre avdelning av samma linje 
följande antal terminer B B

lägre avdelning av samma linje 
följande antal terminer

»3 
Ö P

. vår 
;ning 0 1 2 3 4

5 
eller

n lin 0 t 2 3 4
5 

eller

in lin

cd *B flere cd flere CD

1 92 — — — — — — — — — — — — — —

2 81 — 3 60 7 — — — — 14 — — — —

3 77 — 2 67 1 4 — — — — 6 — — —

4 89 — 55 — 2 — — 1 — 12 — — — —

5 82 — — 55 — 6 — — — — 14 — 1 — —

6 27 — ---- 14 — 3 — — — — 3 — — —- —

R I ................................ 27 — — 25 — 1 —

L I ................................ 27 — — 15 — 3 — — — — 3 — — — —

R II................................ 27 — — 26 — — — — — — — — — — —

L II................................ 16 — — 20 — 1 — — — — 3 — — — —

R III ........................... 30 — 1 19 — 2 — — — — 2 — — — —

L III B........................... 11 — — 13 — — — — — — 1 — — — —

L III A........................... 5 — — 2 —

R 7:2 ........................... 29 1
1 —

L 7: 2 B ....................... 9 1

L 7: 2 A ....................... 4 — — — — — — — — — — — — — —

R IV................................ — — — 23 — 1 — — — — 4 — 1 — —

L IV B........................... — — — 10 — — — — — — 1 — — —

L IV A........................... — — — 5 — — — — — — — — —

Realskolan....................... 448 — 5 251 1 22 -
1

1 ___ 49 — 1 — —

Realgymnasiet ............. 113 — 1 93 — 4 — — — 6 — 1 — —

Latingymnasiet ............. 72 — — 65 — 4 — — — — 8 — - — —

633 — 6 409 1 30 — — 1 — 63 — * — —

8
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22 b. Lärjungarnes omsättning vårterminen 1909.

i 11 2 3 4 5 6 7 8 b 10
Närvarande lärjungar i avdelningen 

den l februari
Lärjungar avgångne från läro

verket i avdelningen

Avdelningar 
och 

linjer

K
var i avdelningen 
från föregående 

term
in

«
'g 

vid föregå-
§ 

i ende term
ins 

E 
ä> 

i 
slut

till av
gen på 
v beslut

giS

§ S a

Inskrivne i läroverket 
under term

inen

Sum
m

a

från term
inens början 

till och m
ed 31 

januari

från och m
ed 

1 febr, 
till term

inens slut

under nästföljande 
m

ellanterm
in

Sum
m

a

1 ..................................... 88 4 92 —. 2 2
2 79 3 82 1 2 2 5
3 ..................................... 73 __ _ ___ 4 77 3 3
4 ..................................... 89 __ ■___ 1 90 1 10 11
5........................ 82 82 1 13 14
6 ................ .................... 27 27 24 24
R I ................................ 27 ___ 27 1 2 3
L I ................................ 27 1 28 2 2
R II................................ 26 ----- • 1 27 1 1 2 4
L II................................ 16 16 ,
R III ........................... 30 30 1 1 1
L III B ......................... 11 ___ 11 1 1
L III A ......................... 5 5 __
R 7: 2 ........................... 29 — — —■ 29 1 — — 27 27
L 7: 2 B ...................... 9 — — — 9 — — {9 9
L 7: 2 A ....................... 4 — — 4 : — — 4 4

Realskolan .................... 438 — — 12 450 2 27 30 59
Realgymnasiet ............. 112 — — 1 113 2 1 32 35
Latingymnasiet ............. 72 — 1 73 1 2 13 16

622 — — 14 636 5 30 75 110
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22 c. Lärjuvgames omsättning höstterminen 1909.

1 2 j 3 ' 4 5 6 7 8 9 10
När varande lärjungar i avdelningen 

den 15 september
Lärjungar avgångne från läro

verket i avdelningen

Avdelningar 

och 

linjer

K
var i avdelningen 
från föregående 

term
in

Flyttade 
delnin 

grund a

B <
£

»°

2 rfÖ aq
B w

£ »ce 
- vid höstter- 

_< 
m

inens
“ ° > 

början

Inskrivne i läroverket 
under term

inen

- Sum
m

a
 

i________________

från term
inens början 

till och m
ed 

14 
septem

ber

från och m
ed 15 sep

tem
ber till term

inens 
slut

under nästföljande 
m

ellanterm
in

Sum
m

a

1
•

7 74 81 1 I
2 1 69 14 8 92 ___ __ . __ __
3 5 70 6 6 87 ___ __ 3 3
4 6 57 13* 2 78 ____ __ — — -
5 6 58 15 2 81 ___ __ 1 1
6 4 13 3 1 21 ___ 2 __ 2
R I ................................ 26 3 29 ___ __ __ __
L I ................................ 1 18 3 6 28 ___ 1 __ 1
R II................................ 2 25 __ 2 29 ___ __ 2 2
L II................................ 21 3 2 26 ___ __ __ __
R III ........................... 20 2 2 24 ___ __ __ __
L Ill B ...................... 13 1 1 15 __ _ __ __ __
L III A ....................... 2 __ 2 ___ __ __
R IV ........................... 2 24 5 __ 31 ___ 1 __ 1
L IV B ....................... 10 1 __ 11 __ __ , ■ —

L IV A ....................... 5 — 5 ___ __ __ __

Realskolan....................... 29 267 51 93 440 — 2 5 7
Realgymnasiet ............. 4 95 7 7 113 — 1 2 1
Latingymnasiet .............. 1 69 8 9 87 — 1 — 3

34 431 66 109 640 — 4 7 11

*) 1 lärjunge från klass 2, där han tillbragt 2 terminer.
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23. Av under läsåret inskrivne hava förut bevistat läroverk:

folkskola......................................................... 56
allmänt läroverk ........................................... 19
enskilt »   26
endast undervisats i hemmet .................. 14

Summa 115

24. a). Förteckning över de lärjungar, som efter att hava genomgått läroverkets 
sjunde klass avlagt mogenhetsexamen under vårterminen 1909.

1) realister;

Berger, Tage till universitet
Carlson, Gustaf Ivar » tekniska högskolan
Fosselius, Ernst Ejnar » » »
Fries, Fritiof David Ejnar
Hamilton, Hugo Bernhard Malcolm » » » i
Hamilton, John Hugo Robert 
Hedengren, Olof

» militäryrket
» industrien

Johansson, Axel Harald Gabriel » skogsstaten
Lindgren, Josef Efraim » universitet
Nordström, Folke Erik »
Andersson, Erik Ruben » »
Bokvist, Axel Rudolf » skogsstaten
Brodén, Erik Henry » tekniska högskolan
Ekestubbe, Gunne Hjalmar » militäryrket
Gustafsson, Carl Valdemar » apotek
Holmberg, Karl Hjalmar » militäryrket
Holmsten, John Otto Kristian » tekniska högskolan
Lundmark, Sven Erik » handelshögskola
von Malmborg, Josef tandläkareinstitutet
Olsson, Ernst Johan Fredrik » lantbruk
Persson, Anders » kontor
Persson, Per Valdemar » handelsinstitut
Rosén, Johan Hilmer- » postverket
Svensson, Gustaf Adolf militäryrket
Söderberg, Karl Gustaf Valfrid » skogsstaten
Thoræus, Erik Stefan » tekniska högskolan
Wijkander, Karl Evert Teodor » » »
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2) icke greker:

Bergman, Ralf Mikael Karl till veterinärinstitutet
Covet, Fabian Gillis bank
Hellström, Gustaf Vilhelm Bertil » universitet
Larsson, Carl Gustaf » »
Larsson, Samuel » »
Melan der, Tom » militäryrket
Olovsson, August Halvar » universitet
Saxine, Edvin handelsinstitut
Strandberg, Karl Arne Olof » universitet

3) greker:

Bergdahl, Ernst Albert » universitet
Collini, Karl Gösta Emanuel :■> »
Neander, Sixten Alexius » »
Pettersson, Tuie Gustaf » veterinärinstitutet

b) Förteckning över de lärjungar, som avlagt realskolexamen under vårterminen 
1909:

1) efter att hava genomgått läroverkets 6:e klass:

Andersson, Henrik Gottfrid Folke till bruksrörelse
Anderzon, Karl Axel » yrke
Asker, Karl Harry »
Björklund, Henning Andreas » järnvägen
Duberg, Per Adolf » handelsskola
Ekberg, Karl Gerhard » teknisk skola
Eriksson, Anders
Fröling Andersson, Karl Bertil Charles

» handelsskola
» industrien

Jansson, Markus Samuel » teknisk skola
Larsson, Axel Birger » järnvägen
Lindblom, Karl Axel Helmer » lantbruk
Lindström, Carl Gustaf Pontus » handelsskola
Lund, Gunnar Oskar Paulus » teknisk skola
Lundberg, Gösta » » »
Merker, Adolf Erich » industrien
Nilsson, Erik August » bruksrörelse
Nylin, Josef Gabriel » teknisk skola
Persson, Erik Martin » lantbruk



62 Örebro läroverk.

2)

Pettersson, Gustaf Hjalmar 
Pettersson, Sven Gustaf Teodor 
Sjögren, Herbert
Söderström, Sten Magnus
Welander, Ernst Oskar Vilhelm Alexis 
Wickerts, James Georg Adolf

till
»
»

efter att hava genomgått läroverkets andra ring:

Thernell, Johan Axel Ragnar till

handelsskola 
till jordbruk 
handelsinstitut 
postverket 
kontor 
teknisk skola

yrke

3) efter att hava genomgått läroverkets första ring:

Löwdahl, Karl Bertil till fortsatta studier

c) Förteckning över de lärjungar, som avlagt mogenhetsexamen under hösttermi
nen I 909.

Lindblom, Tage Karl Vilhelm till apotek

d) Förteckning över de lärjungar, som avlagt realskoleexamen under höstterminen 
1909.

Ericson, Erik Svenning till skogsstaten

25. Förteckning över de lärjungar, som i övrigt och utan att hava avlagt mogen
hets- eller realskolexamen såväl under vår- som höstterminen sist förflutna kalenderår 
avgått från läroverkets särskilda klasser och ringar.

a) Under vårterminen och påföljande mellantermin:

från kl. 1:

Ericsson, Hugo
Olsson, Hadar Viktor

från kl. 2:

Björkman, John Adrian Eugen 
Nilsson, Erik Paul Einar 
Svensson, Ture August Ragnar 
Wickerts, Bill Osborn Edvard

till annat allmänt läroverk
» » ' » i

»
»

handel
annat allmänt läroverk

» » »
» »
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från kl. 3:

Blixt, Erik Hjalmar till tryckeri
Nylander, Sven Hjalmar » privatundervisning
Sjödin, Nils Valdemar » »

från kl. 4:

Antonsson, Carl Elof » handelsskola
Bergwall, Carl Alfred Harald » privata studier
Ericsson, Christman Folke » handel
Eriksson, John Paul Daniel » yrke
Glassel, Teodor Sigismund » »
Hallén, Ernst Gustaf Birger » privatstudier
Nilson, Charles Heribert Samuel » kontor
Nilsson, Elis Georg » handel
Pettersson, Torsten Alexius » yrke
Rinman, Karl Axel » sjömansyrket
Törnqvist, Elis David

från kl. 5:

» tryckeri

Björklund, Nils Johan Ragnar » tekn. skola
Ericsson, Axel » handelsskola
Ericsson, Gustaf Engelbrekt » handel
Howard, Per Arvid » publicistyrket
Johansson, Carl Oskar » kontor
Lidman, Ernst Hjalmar » industrien
Norrbohm, Hans Erik Jakob » lantbruk
Nässén, Jonas Olof » publicistyrket
Pettersson, Gustav » tekn. skola
Rystedt, Ernst » » »
Selin, Henning Adolf » lantbruksskola
Siegbahn, Karl Henrik » annat allmänt läroverk
Svärd, Sven Wallentin

från ring R I:

» tryckeri

Olofsson, John Ragnar . » yrke
Sjövall, Harald » teknisk elementarskola
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från ring L I:

Lennman, Karl Fredrik Herbert till sjömansyrket

från ring B II:

Eriksson, Nils Karl Fredrik » annat allmänt läroverk
Fernström, Bruno Ivansson » » » »

från ring B III:

Österberg, Petrus Efraim » enskilda studier

b) under höstterminen och påföljande mellantermin:

från kl. I:

Kjelldin, Joel Tor

från kl. 3:

» annat allmänt läroverk

Andersson, Josef Gotthold » annat allmänt läroverk
Kjell, Ture Gustaf Valfrid » » » »
Kjelldin, Bror Oskar » » » »

från kl. 5: 1

Hellstrand, Torsten Harald Alfred » yrke

från kl. 6:
1

Bergström, Karl Hilde död

från ring L I:

Carlbäck, John Gunnar Daniel » annat allmänt läroverk

från ring B II:

Pettersson, Ivar Verner » yrke
Zetterlund, Bune Karl Josef Mattias » bergsskolan
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26. Under sist förflutna kalenderår hava till lärjungarne utdelats såsom

Stipendier................................................................................. 5,010: —•
Premier i böcker................................................................. 484: 94
Premier i penningar ....................................................... 207: —

Summa 5,701: 94

27 a. Uppgifter för vardera terminen av läsåret angående antalet befriade från 
terminsavgifter till läroverkskassorna.

i Befriade från avgift till: 
endast biblioteks- och materielkassan .............................. 

byggnadsfonden ...........................................  
båda ovannämnda kassor .................................................... 

Ej befriade från någondera avgiften...................................................  
Summa

Höstt:n Vårt:n

0 0
147 145
137 136
356 354
640 635

Avgifternas influtna belopp:
Höstterminen 1909 kr. 11,957: 50
Vårterminen 1909 kr. 11,953: —

Avgiften till ljus- och vedkassan var under vardera terminen kr. 12: 50, och 
har denna avgift under höstterminen erlagts av 635 och under vårterminen av 633.

27 b. Uppgift för vardera terminen av läsåret angående antalet befriade från ter
minsavgifter till statsverket.

Befriade från:
hela avgiften 
halva „

Ej befriade...........

Höstterminen Vårterminen

Gymnas. Realskol. Gymnas. Realskol.

54 162 56 169
........... i 27 52 24 51
........... 119 226 117 218
Summa , 200 440 197 438

Avgifternas influtna belopp: 
Höstterminen 1909 kr. 8,995.
Vårterminen 1910 (hittills) kr. 8,585.

9
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D. Boksamlingar och undervisningsmateriel.

28. Biblioteket.

Biblioteket har under läsåret hållits öppet tisdagar kl. 11—12 f. m. och lördagar 
kl. 11—12 f. ni. och 5 — 6 e. m.

Läroverket prenumererar under 1910 på följande tidningar och tidskrifter: Acta 
mathematics, Antiqvarisk tidskrift, Arkiv för nordisk filologi, Bibelforskaren, Botanisches 
Centralblatt, Bursians Jahresbericht, Flora och fauna, Geologiska föreningens förhandlin
gar, Historisk tidskrift för Skåneland, Kemisk tidskrift, Moderna språk, Nordisk tidskrift, 
Ord och bild, Pedagogisk tidskrift, Posttidningen, Språk och stil, Svensk botanisk tid
skrift, Svenska jägareförbundets nya tidskrift, Tidning för Sveriges läroverk, Verdandi. 
Följande tidskrifter erhåller läroverket såsom ledamot av respektive sällskap: Fornvännen, 
Historisk tidskrift, Kyrkohistorisk årsskrift, Personhistorisk tidskrift, Samlaren, Svenska 
landsmålen, Ymer. Nordiskt idrottslif och Ny tidning för idrott erhåller läroverket så
som gåva av statsverket.

Fortsättning på följande arbeten har inköpts under läsåret: Svenska akademi
ens ordbok; Sveriges ortnamn II, IY, XIV; Noreen, Vårt språk; Aurbach och 
Blomqvist, Svensk-tysk ordbok, H. 3; Nordisk familjebok X, XI; Biografiskt lexikon 
X: 3; Sylvan och Bing, Europeisk litteraturhistoria; Sveriges historia intill tju
gonde seklet; Bergman och Svensén, Världshistorien berättad för svenska folket; 
Gleerupska biblioteket I: Världshistorien i skildringar och livsbilder; Heidenstam, Sam
lade skrifter: Dikter, Vallfart och vandringsår, Hans Alienus; Levertin, Samlade skrifter; 
Roos, Samlade berättelser; Sverige, Geografisk-topografisk-statistisk beskrifning; Weis, 
Lifvet och dess lagar. Dessutom hava följande nya böcker inköpts: Holmqvist, Gamla 
kyrkans historia till sjunde århundradets början; Ullman, Lärobok i den kristliga tros- 
och sedeläran; Heyse, Deutsches Wörterbuch I—III; Läroverksmatrikel 1908— 1909 utg. 
av E. Kölgren; Castrén, Frans Michael Franzén; Steffen, Översikt av svenska litteratu
ren, Fjärde delen 1830—1865; Femte delen, Från omkring 1865; Steffen, Den heliga 
Birgittas uppenbarelser i urval och öfversättning; Lagerlöf, Samlade berättelser: Jerusa
lem, Osynliga länkar; Lie, Samlade skrifter: Den framsynte, Tremastaren Framtiden, 
Lotsen och hans hustru, Thomas Ross; (Hedenstierna), Svenskt hvardagslif av Sigurd 
I—III; Carlson, Sveriges historia under konungarne af Pfalziska huset VIII; Wiesel- 
gren, Peter Wieselgren, En lefnadsteckning; Adlerz, Charles Darwin; Jensen, Rysk kul
turhistoria I—III; Child, öfver Anderna till Chile, Argentinska republiken, Paraguay och 
Uruguay; Hedin, Transhimalaya Upptäckter och äfventyr i Tibet; Hesse-AVartegg, Midtens 
rike Kina, Japan och Korea; Skottsberg, Båtfärder och vildmarksridter, Minnen från en 
forskningsfärd genom Patagonien och Eldslandet; Rosenberg, Det nya Sibirien; Meyer, 
Differential- och Integralrechnung, Zweites Band; Nordenmark, Världsrymdens under; 
Adlerz, Svenska fjärilar i urval; Darwin, Om arternas uppkomst.

Q
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För lärjungebiblioteket: Bååth-Holmberg, I häfdernas hall; Dyson, Guldtjufvarna; 
Geijerstam, Mina pojkar; Jerome, Nya funderingar af en dagdrifvare; Henty, På krigs- 
och spejarstråt, Bland klippbergens indianer; Ellis, Jetro Juggens, Spöket på tloden; 
Horsley, Till sjöss och lands; Idrotternas bok; De gyllne böckerna VI: Bobinson Crusoe; 
Marryat, Jakob Ärlig, Peter Simpel; May, Genom öknen, Bland kurdiska tjufvar, Genom 
vilda Kurdistan; Leijonsköld-Oxenstierna, Den svarte fribrytaren; Niemann, Pieter Maritz; 
Peterson, Kalle Stark; Poe, Underliga historier; Pallin, Flygande människor; Sandberg, 
Sol-öga; Selander, Vår flotta: Strang, Havens herre, Samba; Wörishöffer, Flykten ur 
Sibiren; ödman, Student- och ungdomsminnen, Från svenska småstäder och svensk 
landsbygd, Barn- och skolminnen m. fl.

Sedan förra årsredogörelsen utkom, har biblioteket fått mottaga följande gåvor:

Statsverket: Årsredogörelser för de allm. läroverken 1908—1909; Melander, Förteckning öfver 
afhandlingar och uppsatser, som ingå i eller medfölja årsredogörelserna för rikets allm. läroverk 1883 
—1909; Kungl. öfverstyrelsens för rikets allmänna läroverk berättelse 1907—1908; Sveriges officiella 
statistik; Svensk författningssamling; Riksdagshandlingar för riksdagen 1909; Allmänna kyrkomötets 
protokoll 1909. Fauna och Flora 1907—1909; Ny tidning för idrott och Nordiskt idrottslif.

Vetenskapsakademien, Stockholm: Vetenskapsakademiens handlingar 43: 7—12, 44: 1—5, 45: 
1—4; Arkiv för matematik och fysik 5: 1—4, 6: 1; Arkiv för botanik 8: 1—4, 9: 1—2; Arkiv 
för zoologi 5: 1—4, 6: 1; Meteorologiska iakttagelser 1908; Bihang 1—2; Årsbok 1909; Lefnads- 
teckningar B 4: 4; Les prix Nobel en 1907; Meddelanden frän Nobelinstitutet 1: 12—13.

Adlerz, E., lektor vid läroverket: Vilmorin’s Blumengärtnerei, Beschreibung, Kultur und Ver
wendung des gesamten Pflanzenmaterials für deutsche Gärten, 3 Aull.; Svensson, Flora öfver Sveriges 
kulturväxter; Adlerz, Bladmossflora för Sveriges lägland; Hellbom, Nerikes lafflora; Hector, Kemisk 
experimentbok (2 ex).

Granqvist, A. W., ingeniör, Stockholm: Förteckning å de frän afdelningen för kemisk teknologi 
af Teknologiska institutet och Tekniska högskolan utexaminerade elever 1850—1907.

Elgenstierna, G., posttjänsteman, Stockholm: Elgenstierna, Köpings stads tjänstemän 1605—1905.
Hermelin, O., friherre, Södermanland: Hermelin, Gåtor på tidens strand;
Klingwall, G. G., lärjunge vid läroverket: Åkerman, Generalcharta öfver hela jordklotet, Upsala 

1768.
Lilliehöök, J., generalmajor, Viby: Allm. kyrkomötets protokoll 1903 med Bihang.
Lindblom, K. O., ritlärare vid läroverket: Lindblom, Kungsstugan i Örebro, dess historia och 

väggmålningar m. m.
Länstidningens aktiebolag, Örebro: Nerikes Allehanda 1909.
Malmström, O., lektor vid läroverket: Malmström, Nils Bjelke såsom generalguvernör i Pommern 

1687—1697; Nils Bjelke och kriget mot turkarna 1684—1687; Bidrag till svenska Pommerns histo
ria 1630—1653; Anteckningar rörande drottning Ulrika Eleonora d. ä. och Karl XI:s hof; Magnus 
Stenbock i fångenskapen; Till Helsingborgs slotts och stads historia; Högmålsprocessen mot Nils Bjelke; 
Samuel Pufendorf och hans arbeten i Sveriges historia.

Nordström, Th., landshövding, Örebro: Nordström, Johan Johansson i Noraskog, Minnesteckning.
Riddarhusdirektionen, Stockholm: Sveriges ridderskaps och adels protokoll från och med 1719: 

XVI: 1—2, XVII: 1—2.
Spangenberg, J. G., adjunkt vid läroverket: Dahlander, Lärobok i mekaniken; Berlin, Elemen- 

tarlärobok i oorganisk kemi; Forssell, Kortfattad lärobok i botanik; Hartman, Handbok i Skandinaviens 
flora; Nyman, Svensk fanerogamflora för skolungdom; Lindblads svampbok bearbetad af Lars Romell 
Béranger, Chansons anciennes et posthumes, Edition populaire oruée de 161 dessins.
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Södermanlands-Nerikes nation, Uppsala: Akademiskt tryck (akademiska avhandlingar, inbjud
ningsskrifter, föreläsningskataloger, årsredogörelser) 1908—1909. Av de akademiska avhandlingarna 
må nämnas: Aurelius, Föreställningar i Israel om de döda och tillståndet efter döden; Jacobson, Den 
svenska Herrnhutismens uppkomst; Lindblom, Senjudiskt fromhetslif enligt Salomos psaltare; Hammar, 
Bidrag till uppmärksamhetens psykologi; Landqvist, Viljan; Fevrell, Bidrag till de moderna främmande 
språkens metodik; Lamm, Olof Dalin, En litteraturhistorisk undersökning af hans verk; Carlgren, Riks
dagsutskott före 1680; Wittrock, Carl X Gustafs testamente; Sjöstrand. Mynt- och bankpolitik under 
Hattväldet 1738— 1764; Brock, Om den ekonomiska fördelningen och kriserna.

Turistföreningen, Svenska, Stockholm: Turistföreningens årsskrift 1909, 12 ex.
Thyselius, E., litteratör, Stockholm: Släkten Thyselius och andra därmed befryndade släkter. 
Örebro Dagblads aktiebolag: Örebro Dagblad 1909.

Lärjungebiblioteket har ibågkommits med gåvor av följande lärjungar vid läro
verket:

Alarik, Sven: Leighton, På äfventyrliga vägar; Mayne Reid, Giraftjägarna.
Ekeslubbe, Birger: Den tappre Juan Moreira, hans lif och strider.
Ekström, Yngve: Schoener, Den siste Hortensiern, Kulturhistorisk berättelse från don romerska 

kejsartiden.
Eriksson Birger: Oppel, Trumslagare och general.
Eriksson^ Ragnar: Texas Jack, En hjälte på 16 år; Trappern Ben Björnklos hemlighet.
Iledengren, Sven: Marryat, Piraten.
Lennman, Bernt: Caine, Inför Napoleon, En engelsk gosses äfventyr i det napoleonska kriget. 
Lindholm, John: Marryat, Jakob Ärlig.
Melander, Set; Dehlgren, Torpedvapnet och lifvet ombord å dess fartyg.
Pålman, Sven: Stjernström, I franska främlingslegionen.
Rydberg, Folke: Marryat, Tjufskyttens son.
Tullström, Einar, Mark Twain, Prinsen och tiggargossen; May, Old Shatterhand och Yumaindi- 

anerna; Mankell, Svenska hjältedater; Orthleb, Berganden Svarthvit; Stockton, Kapten Horns äfventyr.

Förläggare hava insänt följande läroböcker till referensbiblioteket:
Herner, Biblisk läsebok, Gamla testamentet; Stave, Kort framställning av Jesu liv och verksam

het, 2 uppl.; Steffen, Svensk litteraturhistoria, Förkortad upplaga; Andersson, Latinsk antologi för gym
nasierna; Hallström, Anthologia latina II; Pontén, Latinska författare i urval för gymnasiet, I. Poesi; 
Rönström, Latinska texter, II; Suetonius, De vita Cæsarum, Lib. I Divus Julius, I urval med förkla
ringar av K. Vallqvist; Edström, Fransk lektyr för svenska skolor I—II; Hultenberg, Fransk skol- 
grammatik, 2 uppl.; Hultenberg, Grammaire Irancaise; Ling, Fransk språklära I—II; Wærn, Franska 
dikter i urval; Elfstrand, Kortfattad engelsk grammatik; Hagelin, Engelska översättningsövningar; Hei
din and Fearenside, The intermediate english reader; Hjorth och Heumann, Tyska skrivövningar och 
brev, 2 uppl.; Moderne deutsche Schriftsteller X: Moderne erzählende Prosa mit Anm., herausg. von 
E. Rodhe; III: Suttner, Erzählte Lustspiele mit Anm. von E. Rodhe; VII: Budde, Blätter aus meinem Skiz
zenbuche mit Anm. von 0. Hoppe; Norstedt & Soners skolbibliotek: Barry Pain, Eliza utg. med anm. 
av E. Grip; Louis Stevenson, Dr Jekyll and Mr Hyde, utg. med anm. av W. Uhrström; Lessing, 
Minna von Barnhelm mit Anm. von Koch und Heinertz; Hebbel und Vilmar, Die Nibelungen, Ein 
deutsches Trauerspiel, herausg. von H. Gillqvist; Rippman, A first english book, ed. by J. A. Afzelius; 
Rohde und Abshagen, Deutsches Alltagsleben II; Ordlista för svensk rättskrivning; Nordin, Dispositioner 
för modersmålsskrivningar i realskolans avslutningsklass; Nordin, Exempelsamling för övningar i dispo
sitioner till svenska uppsatser, 2 uppl.; Fagerlund och Lindqvist, Ur svensk diktning; Bergman, Anti
kens och medeltidens historia; Boethius Kulturhistorisk översikt av forntidens och medeltidens allmänna 
historia, 3 uppl.; Löw, Gamla tidens och medeltidens historia, Läroboken; Löw, Sagor och berättelser 
om Sveriges, andra nordiska länders, Österlandets, Greklands och Roms forntid; Grimberg, Sveriges historia 
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for folkskolan, 2 upp].; Berg, Räknelära för de allm. läroverken, omarbetad av Hagström; Hedström 
och Rendahl, Räknetabeller för läroverken; Josephson, Rymdgeometri för gymnasiet; Malmberg och 
Norén, Fyrställiga logaritmtabeller; Meyer, Lärobok i geometri för realskolan; Vifell, Inledning till geo
metrien, 2 upph; Jonsson, Övnings- och lärobok i fysik för realskolan, Femte klassens årskurs; Steiner, 
Övnings- och lärobok i magnetism och elektricitet för realskolans femte klass; Reuter, Djurgeografiska 
skildringar.

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

Kand. Sven Elert: 50 centimes 1907.
Stud. Sven Pystedt: 2 francs 1904, 25 centimes 1904.
Svenska Akademiens minnespenningar över C. P. Thunberg 1906, Joh. Burens 1908, L. Johans

son Lucidor 1909, medalj över Carolus Linnæus 1907.
Vetenskapsakademiens minnespenning för 1910 över C. G. Adlorbeth.

Geogralisk-historiska samlingarna
ha ökats med följande gåvor:

Redaktionen av Nerikes Allehanda: en samling tidskriftsbilder för urklipp.
Stud. V. Källström, större handritad karta över Paris.
Lektor O. Malmström: tvenne indiankappor från Mexiko, den ena av fint flätade blad, den andra, 

av kokosfiber, mannekäng av en mexikansk hönshandlare i nationaldräkt, slipad kub av mexikansk onyx.
Stud. P. Axelson: prover på pappersbruksfilt från Högsjö bruk, V. Vingåker.

» F. von Eiern: tvenne stenyxor, 5 smärre kanonkulor, ett nätsänke, allt jordfynd från Spånga, 
Fellingsbro.

Disponent H. Ruhlin: 3 eternitplattor (cement och asbest) från Lomma.
Direktör A. Aström: 15 prover på olika slags stenkol och koks.
Järnhandlare P. O. Jonsson: yxskaft av hickory från N. Amerika.
Lantbrukare K. G. Larsson, Östansjö, Viby: oval eldsten.
Stud. J. Ungerth: majskolv från Indien.

» Löthman: koraller från Gottland.
Fröken L. Agren, Fellingsbro: röd korallgren från S. Fransisco och belemnit från Skåne.
Adj. S. Söderlindh: tvenne breccia-stuffer från Lokadalen, konglomerat från Hasselhöjden, Älvestorp. 
Onämnd: droppstensbildning från ett gammalt valv under vestibulen till Stora hotellet.
Hj. Linder: Törnebohms Geologiska väggtavlor.
Dessutom har inköpts Törnebohms Geologiska väggkarta över Skandinavien och Finland.

Zoologiska samlingarna
hava ökats genom följande gåvor:

Människofoster, skänkt av kand. B. Aberg; kranium av flodhäst, en krokodil ocli ett ormskinn, 
skänkta av kapten K. Forsgren; en hasselmus från Hammarby i Västmanland, skänkt av stud. E. 
Kolthoff; tvenne törnskator, skänkta av jägm. N. Eckerbom; en tornsvala, skänkt av stud. G. Berg
ström; en huggorm, skänkt av stud. Folke Larsson; laxfiskar samt en samling insektspreparat för 
undervisningen, skänkta av lekt. E. Adlerz; en kräfta, skänkt av stud. O. Dahm.

Uti zoologiska museet
har uppförts ett större fristående skåp för läroverkets fisksamling, varigenom denna blir för allmänheten 
och den studerande ungdomen lättare tillgänglig.
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Mineralogiska och paleontologiska samlingarna 
liava ökats genom följande gåvor: )

en stuff svartmalm från Kiruna, skänkt av arkitekten M. Dahlcmder; trilobit från Latorp, skänkt av 
stud. G. M. IJögbom. )

För fysikaliska instrnnientsainlingen
ha under läsåret inköpts:

Grénefs flaskelement 6 st.; Daniell’s element 1 st.; zinkskivor till element; kläm$kruvar 36 st.; 
magnetnålar 5 st.; apparat för att bestämma vattnets största täthet, 2 st.; areometer förj bestämmandet 
av vattnets täthet; termometrar 10 st. av olika slag och gradering; diverse verktyg; hagel för tarering; 
vikter etc.; diverse bägare, provrör, skålar, glas och gummirör.

En spritprovare skänkt av lärjungen Olof Dahm.
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E. Läroverksbyggnaden och inredningsmateriel.
29. Under sommarferierna och hösten 1909 hava följande arbeten på läroverks- 

kassornas bekostnad verkställts. I stora skolhuset hava alla tamburgolven oljedränkts 
och fernissats med golvlack, likaså alla golven i övre våningens lärosalar; golven i lärosalarna 
under bönsalen hava oljedränkts med golvolja; värmekällaren och värmekamrarna hava 
fullständigt målats med oljefärg för att lätt kunna spolas och rengöras; i östra värme
kammaren har en ny spolningskran insatts; bönsalsbyggnaden har till det yttre repare
rats och oljemålats samt försetts med nya vattenrännor och stuprör. De elektriska led
ningarna i botten- och mellanvåningens alla vestibuler och korridorer hava blivit nyom
lagda, likaså i några lärosalar. Den automatiska ringledningen har erhållit flera ring
klockor. I gymnastikhuset är gasledning indragen till slöjdsalarna och till klosettkabinettet. 
I det naturvetenskapliga huset har det å vinden liggande långa värmeledningsröret er
hållit ännu ett värmeisolerande lager.

Ett nytt staket har uppförts mellan skolgården och närgränsande tomt; och skol
gårdens inhägnad i övrigt har reparerats och oljemålats.
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30. Skolrummens dimensioner.

Rummens dimensioner

Rummens användning Längd i 1 Bredd i Höjd i 
i meter

Golvyta
; kvadrat

meter
i

Kubik
innehåll 
i kubik- 

] meter

Fönster
yta i 

kvadrat
metermeter meter

Stora läroverksbyggnaden:

1

i

Läroruni N:o 1................................................... 8, s o 5,7 7 3,5 2 50,7 8 178,73 7,8 &
„ ., 2................................................... 8,s o öÖ 7 3^52 50, 7 8 178,'-3 7,8 8

3 8,4 5 i 5,7 7 3,5 2 48,7 6 171,6 2 7,8 8
,, ,, 4................................................... 8,4 5 i 5,6 3 3,5 2 48,0 0 7,8 8
„ „ 5................................................... 10,2 5 t 6,3 9 3,6 0 65,5o 235'79 12, 8 5

,. 6................................................... 7,7 c 6,4 6 3,6 0 50,13 180'47 8,5 7
n M 7 ............................................ . . . . 7,9 5 6,6 0 3,6 0 1 52,4 7 188,8 9 8,5 1

8................................................... 7,9 5 6,6 o 3,6 0 52'47 188^9 8,5 7
„ 9................................................... 7, 9 0 ÖG5 3,6 0 1 50,31 8,5 7
„ io................................................. 10,2 5 6,4 5 3,60 1 66,11 238,'00 12,8 5

r 1 1 10,5 7 i 6, 5 9 4,0 3 69,6 5 280,7 1 13,7 4
,. ” 12................................................... 7,93 6,5 7 4,0 3 52,10 209,9 g 9,1 6

8,0 ä 4.0 3 54,7 4 220^6 0 9,1 6
„ " 14................................................... 8,0 5 6, 7 0 4,0 3 53,9 3 217,3 6 9,1 c

,. 15................................................... 7,9 5 6,5 9 4,0 3 52,3 9 9. 1 6
„ „ 16................................................... 10, 5 7 6,5 6 4,0 3 69.3 4 279,4 4 13,74
„ 17................................................... 10,5 7 6,6 2 4,0 3 69'97 13,74
„ „ 18................................................... 7,9 5 6,6 2 4,0 3 52'03 212,0 9 9,1 6
„ „ 19................................................... 8,0 5 6,8 0 54,7 4 220. g 0 9,1 6
„ „ 20................................................... 8,0 5 6,7 6 4,0 3 54,4 2 219,3 0 9,1 6

„ 21................................................... 7,9 5 52,3 9 211,13
„ „ 22................................................... 10^5 7 6,6 2 13 74

Rektors rum ......................................................... 1 7,3 0 5,2 8 4,0 3 38,3 4 155,3 2 5,9 7
1 5,1 8 4,7 5 Lo 3 24,6 0 99,i 6 2,5 8

Kollegierummet........................................................ 11,3 7 61 i’
Bönsal ...................................................................... 278,70
Skrivsal...................................................................... 17,18
Duplikantrum N:o 28 ......................................... 3 k 147,06
Stora ritsalen ........................................................ 17,30
Lilla „ ............. ........................................... 6,6 2 6,0 o 1 39,7 2 144,9 8

Naturveteuskapliga bygga aden: 1

Bottenvåningen. 1

Lärosal för fysik................................................... 10 8,9 |! 3,8 ! 89 338,2 8,3
,, „ „ i absiden ........................... 3^8 60 228 10,9

Apparatrum för fysik ......................................... 10,2 4,3 3,8 5. s 9
Laboratorium „ „ .......................................... 7 1 5,4 3,8 1 37,8 143,64 1 5,5 2
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Rummens användning

R u m m e n s dimensions r Fönster
yta i 

kvadrat
meter

Längd, i 
meter

Bredd i 
meter

1 Höjd i 
: meter

Golvyta i 
kvadrat

meter

Kubik
innehåll 
i kubik

meter

Rum för kemikalier......................................... 10,2 4,3 3,8 43,8 G 1 66,G G 5,5 2
Lärosal för kemi i absiden............................. — — 3,8 60 228 10,9
Laboratorium för kemi..................................... 10,2 8,9 3,8 90,7 8 344,9 g 8,3

Vån. 1 tr. upp:
Inre museum...................................................... 13,5 10,2 3,8 137,7 523,3 6 19,14
Yttre „ i absiden..................................... 3,8 60 228 10,9
Lärosal för biologi ......................................... 7 5,7 3,8 39,9 151,62 5,5 2
Rum för samlingar ......................................... 10,2 4,3 3,8 43,8 G 166,0 6 5,5 2
Lärosal för biologi i absiden ........................ 3,s 60 228 10,9
Lärosal för geografi......................................... 10,2 8,7 3,8 88,7 4 337,2 1 5.5 2

Gymnastikhuset.

Bottenvåningen:
Slöjdsalar, 2 st., vardera................................. 11,9 7,1 4 84,4 9 337,9 6 14

i Musiksalar ,, n ........................... . 11,9 7,1 4 84,4 9 337,9 g 14

Vån. J tr. upp:
Omklädningsrum .............................................. 28 7,2 2,4 201.G 483,84 8,8 5
Skjutbana (även omklädningsrum)................ 24 7,2 2,4 172,8 414,72 7,5 9
Torkrum ............................................................ 3,8 7,8 2,4 28,8 8 69,31 1,2 7
Lärarerum.......................................................... 4,7 3,9 2,4 18,33 43. 9 9 1,2 7
Tvättrum............................................................ 4,7 4 2,4 18,8 45,12 1,2 7
Duschrum........................................................... 4,5 4 2,4 18 43,2 1,2 7

Vån. 2 tr. upp:
Gymnastiksalen .............................................. 28 15 7,7 420 3234 40

Biblioteket.

Bottenvåningen:
Lärosalar, 2 st., vardera ................................. 10,2 8,6 4 87,7 2 350,ss 10

Vån. 1 tr. upp:
Utlåningsrum .................................................. 4,2 4 3,3 16,8 55,4 4 1,3 7
Bibliotekariens rum.......................................... 3,8 2,4 3,1 9,12 28,2 7 1,3 7
Bibliotek, 2 rum, vardera............................. 9,2 6,4 3.4 58,8 8 182,4 3 takfönst.

i o
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F. Ekonomiska förhållanden. i
31. Uppgifter om nedannämnda, till läroverket hörande kassors ställning- kalender

året 1909. '

Kassans rubrik

D e bet

Summa

Kredit!

Behåll
ning vid 

arets 
början

Summa 
in

komster

Skuld 
vid 

arets slut

Skuld 
vid 

arets 
början

Summa 
utgifter

Behåll- 
ning! vid 

årets slut
Summa

Kr. i ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr. ö. Kr/ ö. Kr. ö.
Byggnadsfonden..................... 5 766|39 5 049 88 — — 10 816 27 1 367 57 8 443 06 1 005 64 10 816 27
Ljus- och vedkassan............ 257 62 IG 500 01 261 51 17 0:9 14 — — 16 865 39 153 75 17 019 14
Biblioteks- o. materielkassan 6 485'52 8 887 83 3 367 84 18 741 19 3 279 SO 8 938 69 6 5^2 70 18 741 19
Premie- och fattigkassan ... 8 107 11 754 08 — — 8 861 19 — — 692 14 8 169 05 8 861 19
Stipendiekassan..................... 114 998|37 5 931 02 — — 120 929 39 — — 5 040 80 115 8^8 59 120 929 39

Summa 135 615 01 37 122 82 3 629 35 176 367 18 4 647 37 39 980 08431 739 73 176 367H8

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

! Kr. öre

a) 
b) 
c) 

samt för d)

boksamlingen.....................................................................................
den övriga undervisningsmaterielen ..........................................  
inredningsmateriel ............................................................................  
diverse tryck......................................................................................

942 
i,705 
4,296 
1,562

02
01
32
68

Med glädje och tacksamhet har läroverket till fonden för skolans prydande ytter
ligare mottagit följande gåva:

»Som ett ytterligare bidrag till fonden för skolans prydande öfvcrläijnnas härmed 
kr. 117: 83, insatta å motbok N:o 1169 i Örebro Enskilda Bank och utgörande halva 
nettobehållningen vid Brageförbundets soaré den 26 februari 1910. ।

Örebro den 12 mars 1910.

Gösta Petterson. Kart Ekdahl.*

Läroverkets s. k. kålgård N:o 7 Slottsgatan, har den 31 december |1909 försålts 
till Örebro stad för en köpeskilling av 8,000 kronor, och har genom nådigt brev av 
den 25 juni 1909 föreskrivits, att nämnda köpeskilling skall i läroverkets räkenskap 
upptagas som en stående fond under namn av »Karolinska läroverkets Inaterielfond» 
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vars räntemedel tills vidare skola användas till inköp av undervisningsmateriel, ävensom 
till anläggning och underhåll av ett botaniskt trädgårdsland. Kungl. Maj:ts nådiga brev 
lyder som följer:

GUSTAF etc.

Vår ynnest etc. Uti en av Vår öfverstyrelse för rikets allmänna läroverk med 
utlåtande den 25 september 1908 till Oss överlämnad underdåning ansökning har rektor 
vid högre allmänna läroverket i Örebro Klas Melander anhållit om tillstånd att försälja 
en läroverket tillhörig, så kallad kålgårdstomt. I detta ärende har förekommit huvud
sakligen följande:

Jämlikt beslut vid sammanträde den 11 och den 25 april 1906 tillsatte stadsfull
mäktige i Örebro, efter därom av rektor vid högre allmänna läroverket därstädes gjord 
framställning, en kommitté med uppdrag att till stadsfullmäktige inkomma med utredning 
och förslag angående ifrågasatta byggnadsarbeten vid sagda läroverk. I sitt till stads
fullmäktige avgivna utlåtande i ämnet anförde dessa kommitterade, jämte det förslag av
gavs i fråga om nämnda arbeten m. m. bland annat följande. Det hade synts kommit
terade önskvärt, att staden förvärvade äganderätt till tomterna n:r 5 och 7 Slottsgatan, 
vilka tomter för närvarande voro upplåtna, den förra till läroverkets rektor, under be
nämning rektors kålgård, och den senare till läroverkets egen kassa på grund av i äldre 
tider upprättad donation. Genom stadens förvärv av berörda tomter skulle nämligen 
gårdarne n:r 8 och 10 Storgatan kunna erhålla större djup och därigenom ökat värde.

Vad nu angår tomten n:r 7 Slottsgatan eller skolans så kallade kålgård, varom i 
detta ärende är fråga, har läroverkskollegiet — enligt vad utdrag av dess protokoll ut
visar — redan den 13 januari 1906 beslutit att vidtaga åtgärder för tomtens försälj
ning, emedan densamma under många år lämnat endast 45 kronor i arrendeinkomst och 
för framtiden, kringbyggd såsom den nu blivit, knappast syntes såsom planterings- 
land lämna större inkomst och ej heller passa till botanisk trädgård åt läroverket. Kom
mitterade anmodade därför läroverkets rektor att tillfråga kollegiet, huruvida kollegiet 
för sin del ville tillstyrka, att läroverkets trädgårdstomt försåldes till staden, och i så 
fall att värderingen av densamma verkställdes av tre personer, av vilka kollegiet utsåge 
en, kommittén en och de sålunda utsedda den tredje. Enligt beslut, antecknat till pro
tokoll den 28 februari 1907, har kollegiet förordat försäljningen av tomten till staden 
och till värderingsman utsett viss person. Sedan kommitterade även för sin del utsett 
värderingsman samt de sålunda valde en tredje, hava dessa värderingsmän enligt utlå
tandet bifogat instrument åsatt tomten n:r 7 Slottsgatan, innehållande 6,189 kappland, 
ett försäljningsvärde av 8,000 kronor; och har rörande försäljningen av nämnda tomt 
upprättats och bifogats preliminärt köpekontrakt av följande lydelse:

»Emellan Örebro stadsfullmäktiges skolbvggnadskommitté, å ena, samt karolinska 
läroverket i Örebro, å andra sidan, är, under förbehåll av stadsfullmäktiges och läro
verkskollegiets godkännande samt Kungl. Maj:ts nådiga stadfästelse, denna dag avtalat 
följande kontrakt.
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l:o.
Läroverket avhänder sig den till läroverket donerade s. k. skolans kålgärd med 

adressnummer 7 Slottsgatan i Örebro, innehållande 6,189 kappland, samt överlåter och 
försäljer densamma till Örebro stad med full äganderätt för en överenskommen köpe
skilling av åttatusen (8,000) kronor.

2:o.
Staden äger tillträda försålda fastigheten, så snart försäljningen godkänts av stads

fullmäktige och läroverkskollegiet, samt fastställts af Kungl Maj:t.

3:o.
Köpeskillingen erlägges kontant af staden vid tillträdet.

4:o.
Läroverket förbinder sig att tillhandahålla staden alla de för lagfart å gården er

forderliga handlingar, som innehavas av läroverket.

5:o.
Efter det Kungl. Maj:t fastställt försäljningen samt köpeskillingen guldits, utfärdas 

och överlämnas till staden behörigt köpebrev.
Sålunda i två exemplar upprättat och utväxlat, vilket skedde i Örebro den 19 

april 1907.»
Vid sammanträde den 8 maj 1907 gillade stadsfullmäktige för sin del det sålunda 

upprättade kontraktet, varpå läroverkskollegiet den 18 januari 1908 beslöt att med god
kännande av samma avtal uppdraga åt läroverkets rektor att vidtaga åtgärd för kon
traktets slutliga fastställelse.

På grund härav har nu rektor Melander gjort förutnämnda framställning och där
vid bifogat bland annat bestyrkt avskrift av lagfartsbevis rörande tomten jämte annan, 
läroverket tillhörig egendom, varom i detta sammanhang ej är fråga, samt rörande den 
till föryttring föreslagna tomten till en början meddelat följande. Tomten, som i räken
skapen för läroverkets ljus- och vedkassa bokförts till ett belopp av allenast 153 kronor 
75 öre, vore utarrenderad mot ett visst årligt belopp, som hittills ej överskridit 50 kronor 
för år. Kringbyggd som tomten efter hand blivit, lämpade den sig för ingen del till 
någon botanisk trädgård för läroverket. Såsom byggnadstomt däremot, vartill den vore 
särdeles lämplig, ägde tomten ett rätt avsevärt värde, till följd varav det ej vore för
enligt med klok hushållning att längre utarrendera densamma. Det vore för läroverket 
förmånligast, om tomten finge på nu föreslaget sätt försäljas samt köpeskillingen fonde
ras och räntan å fonden användes till undervisningsmateriel och till underhåll av bota
nisk trädgårdsanläggning för läroverket. Emedan ifrågavarande trädgårdstomt utgjorde 
en liten återstod av den egendom med hus och tomt samt åtföljande kålgård och (y6 
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ladugårdsjord, som med anledning av kronprins valet i Örebro under full äganderätt den 
12 oktober 1810 upplåtits till skolan av konung Carl XIII, varefter skolan fick antaga 
namnet »Schola Carolina», syntes en av försäljningsmedel för samma tomt bildad fond 
lämpligen kunna benämnas »Karolinska läroverkets materiellfond.»

Under åberopande av vad sålunda anförts och för övrigt i ärendet förekommit har 
sökanden i underdånighet anhållit, det Oss täcktes tillåta, att karolinska läroverket i 
Örebro finge till Örebro stad försälja läroverkets i staden ägande tomt n:r 7 Slottsgatan, 
ävensom att köpeskillingen, 8,000 kronor, finge i läroverkets räkenskap upptagas som en 
stående fond under namn av »Karolinska läroverkets materiellfond», vars räntemedel 
skulle användas till inköp av undervisningsmateriell ävensom till anläggning och under
håll av ett botaniskt trädgårdsland.

I omförmälda utlåtande utlåtande har öfverstyrelsen för sin del, enär den föreslag
na försäljningen syntes vara till läroverkets förmån och öfverstyrelsen icke hade något 
att invända mot den ifrågasatta användningen av köpeskillingen, i underdånighet tillstyrkt 
bifall till den gjorda framställningen.

Efter härå erhållen nådig remiss har Vårt och rikets kammarkollegium i detta ären
de från domkapitlet i Strängnäs och Eder infordrat underdåniga yttranden, dagtecknade 
respektive den 28 oktober och den 18 november 1908, varefter kollegium den 24 no
vember 1908 avgivit eget underdånigt utlåtande i ämnet.

Kammarkollegium har till en början tillkännagivit, att, på sätt en bifogad avskrift 
av nådiga resolutionen den 12 oktober 1810 visade, den allmänna magasinsdirektionen 
förut tillhöriga, i Örebro stad belägna egendom, som berördes i rektor Melanders före
varande ansökning, upplåtits till dåvarande trivialskolan i Örebro med uttryckligt förbe
håll, bland annat, att i händelse nödvändigheten skulle sådant fordra, skolan skulle till 
»magaziners uppbyggande» avlämna så mycket av den då upplåtna tomten, som för sko
lans räkning icke behövdes. Kollegium har vidare anfört att, därest sådana omständig
heter, som på sätt nyss vore nämnt, kunde föranleda därtill, att den nu till försäljning 
föreslagna trädgårdstomten skulle till kronans disposition återgå, ej vore för handen, var
om kollegium ej vore i tillfälle att yttra sig, kollegium icke hade något att erinra mot 
framställningen, i vad densamma avsåge godkännande av den villkorligt skedda försälj
ningen till Örebro stad av den ifrågavarande trädgårdstomten. Därest försäljningen kom
me till stånd, syntes köpeskillingen böra förvaltas och användas på sätt Melander före
slagit, vadan kollegium under angiven förutsättning tillstyrkte bifall till framställningen 
härutinnan.

Härefter har justitiekanslersämbetet i infordrat underdånigt utlåtande den 19 feb
ruari 1909 anfört, att, sedan allmänna magasinsinrättningen på 1820-talet blivit upplöst 
och genom nådigt brev den 14 juni 1871 kronans magasins- och bagerirörelse i lands
orterna förklarats skola vid samma års slut upphöra samt på grund av ändrad lagstift
ning kronans uppbörd av spannmål kunde sägas likaledes hava upphört, det i dona
tionsbrevet den 12 oktober 1810 stadgade förbehållet om skyldighet för skolan att i visst 
fall avträda någon del av den donerade egendom till magasiners uppbyggande finge 
anses hava förlorat betydelse.
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Sedan VI till Riksdagen avlåtit nådig proposition i ämnet, har Riksdagen uti skri
velse den 21 maj 1909 anmält, att Riksdagen medgivit, dels att den till högre allmänna 
läroverket i Örebro upplåtna tomten n:r 7 Slottsgatan eller läroverkets så kallade kål
gård om 6,18 9 kappland finge försäljas till Örebro stad, för ett pris av 8,000 kronor 
och på do villkor i övrigt, nämnda den 19 april 1907 upprättade köpekontrakt närmare 
utvisade, dels ock att köpeskillingsbeloppet för läroverket bibehölles såsom en stående 
fond, vars avkastning skulle användas enligt av Oss givna föreskrifter.

Vid föredragning av detta ärende hava VI funnit gott dels medgiva, att den till 
högre allmänna läroverket i Örebro upplåtna tomten n:r 7 Slottsgatan eller läroverkets 
så kallade kålgård om 6,189 kappland må genom av Eder utfärdat köpebrev försäljas 
till Örebro stad för ett pris av åttatusen kronor och på de villkor i övrigt, ovannämnda 
den 19 april 1907 upprättade köpekontrakt närmare utvisar, dels ock föreskriva, att kö
peskillingen skall i läroverkets räkenskap upptagas som en stående fond under namn av 
»Karolinska läroverkets materiellfond,» vars räntemedel tills vidare skola användas till 
inköp av undervisningsmateriel! ävensom till anläggning och underhåll av ett botaniskt 
trädgårdsland. JJetta meddela VI Eder för kännedom och efterrättelse i vad på Eder 
ankommer samt vederbörande» underrättande.

Stockholms slott den 25 juni 1909.

GUSTAF.
P. E. Lindström.

Till Kungl. Maj:ts Befällningshavando i Orebro län 
högre allmänna läroverk tillhörig så kallad kålgårdstomt.

ang. försäljning av en Orebro

Vidimeras; Ex officio: 
O. Hammar.
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G. Examina och Terminsavslutning m. m.

33. Muntlig mogenhetsprövning anställdes våren 1909 vid läroverket den 12, 14, 
15 och 16 juni i närvaro av herrar censorer, professorn m. ni. N. C. Dunér, professorn 
m. m. S. J. Boethius, professorn m. m. F. A. Johansson, läroverksrådet ni. m. K. T. 
Moll samt läroverkets inspektor kontraktsprosten K. E. Edlund, landshövdingen m. m. C. 
F. T. Nordström, bibliotekarien m. m. greve C. H. E. Lewenhaupt, kontraktsprosten m. 
m. J. Wahlfisk och v. häradshövdingen m. in. E. B. Tersmeden som examensvittnen. 
Av de examinerade, 13 latinare och 29 realister av läroverkets lärjungar samt 2 priva
tister, en å latinlinjen och en å reallinjen, godkändes samtliga utom 2 realister, som 
tillhörde läroverket. Skriftlig mogenhetsprövning anställdes höstterminen med en av 
läroverkets egna lärjungar å reallinjen, som efter godkända prov hänvisades till h. all
männa läroverket i Karlstad att undergå muntlig prövning och där godkändes.

Den muntliga realskolexamen försiggick vårterminen den 5 och 7 juni i närvaro 
av läroverkets inspektor samt f. d. rektorn ra. m. E. B. Fernquist, direktören m. m. 
O. A. Agrelius, postmästaren m. m. F. O. K. Lindh samt telegrafkommissarien m. m. 
G. A. Ternberg som examensvittnen.

Läroverkets egna lärjungar ur 6:te klassen, 26 till antalet, voro fördelade i fyra 
grupper, och examinerades varje grupp i fyra ämnen; i frivillig franska erhöllo 19 god
kända betyg. Två lärjungar från gymnasium och tre privatister examinerades för sig 
i samtliga till realskolan hörande ämnen. De examinerade godkändes utom två lärjungar, 
tillhörande läroverket.

Realskolexamen anställdes även höstterminen 1909 med 7 examinander, av vilka 
två tillhörde läroverket, och godkändes därvid en lärjunge vid läroverket och tre pri
vatister.

Under innevarande vårtermin anmälde sig till studentexamens undergående läroverkets 
samtliga 46 lärjungar i översta ringen — 16 å latingymnasium (5 med grekiska) och 30 å 
realgymnasium — samt 6 privatister — 2 å latinlinjen och 4 å reallinjen. — Dessutom 
anmälde sig en lärjunge från enskild undervisning till mogenhetsprövning å reallinjen 
enligt nådiga stadgan av den 22 mars 1895; denne hänvisades till högre allmänna läroverket 
i Linköping.

Till realskolexamen anmälde sig skolans samtliga 19 lärjungar i 6:te klassen, en 
lärjunge från latingymnasiets första ring samt 9 privatister.

Alla de anmälda infunno sig till de skriftliga proven, som försigginge för student
examen måndagen den 11 maj (svensk uppsats alla 52 anmälda), onsdagen den 13 (mo
derna språk 44), fredagen den 15 (latin-engelska 47), måndagen den 18 (matematik 45) 
och onsdagen den 20 maj (fysik 32 examinander), samt för realskolexamen onsdagen 
den 4 maj, fredagen den 6 maj, måndagen den 9 maj och onsdagen den 11 maj. Ef
ter avlagda prov förklarades samtlige abiturienter i översta ringen utom en samt 4 pri
vatister berättigade till muntlig prövning, som är utsatt till torsdagen den 19 och freda
gen den 20 innevarande maj; i den skriftliga prövningen för realskolexamen underkan- 
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des ingen. Den muntliga prövningen för realskolexamen kommer att försiggå i anslut
ning till läroverkets årsavslutning och taga sin början fredagen den 3 instundande juni.

34. Den offentliga avslutningen av läsåret har av H. H. Eforus utsatts till tisda
gen den 7 och onsdagen den S juni, tisdagen för examen med realskolans 5 nedersta 
klasser, onsdagen 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. 11,30 för 
fjärde och femte klasserna samt till kl. 11,5 5 för gymnasium i enlighet med bifo
gad examensordning Tisdagen den 7 juni sker uppvisning i gymnastik kl. 1 e. 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 onsdagen 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 föräld
rar och målsmän, ävensom andra för läroverkets arbete intresserade personer.

36. Nästa termin börjar torsdagen den 25 augusti kl. 1 e. m., då allmänt upp
rop anställes, vid vilket alla läroverkets lärjungar skola vara närvarande. Omedelbart 
efter uppropet vidtaga övningarna för skjututbildningen för lärjungarna i gymnasiets 
samtliga ringar och i realskolans sjätte klass.

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

flerrar lärare samlas fredagen den 19 augusti kl. 9 f. m. å kollegierummet.

Örebro i maj 1910.

Klas JYlelander.



Örebro läroverk. 81

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.

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:r 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: Kjellman, Nordens vårväxter (Heimdals folkskrifter).

2. 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: Pederzani-Weber, Auf rauhen Pfaden.
Engelska: 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 I, 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).

1 1
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Geografi: Ahlenius, Fornskandinaviska upptäcktsfärder (0,25).
Hagman, Allmän fysisk geografi.
Svensén, Geografiska erövringar (2 kr.).
Anna Sandström, Natur och arbetsliv i svenska bygder 1 (2 kr.).
Duse, Bland pingviner och sälar (1 kr.).

Naturlära: Helenius, M., Vad säger vetenskapen om rusdryckerna?
O. M. Reuter, Drag ur djurens liv.
W. Ostwald, I kemiens förgårdar.
Vilka växter förekomma i e’n torv-mosse?
Undersökning av något av västgötabergen i botaniskt syfte.

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

Ferieuppgifter till Hing II.

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 o. Rodhe, Engelsk läsebok.

Ballantyne, The Coral Island.
Historia: Löv, Allman historia, nya tiden.

Estländer, Allman historia; Forntiden och medeltiden, (eller)
I Gleerupska biblioteket: Allmän historia: Forntiden och medeltiden.

Geografi: Hagman, Lärobok i allmän fysisk geografi.
Svensén, Geografiska erövringar (2 kr.)

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.

Ferieuppgifter till Hing III.

Kristendom: Herman Levin, Kyrkohistorisk läsobok.
Modersmålet: Per Hallström, En gammal historia (1 kr., inb. 2 kr.).

Levertin, Svenska gestalter.
Linné, Västgötaresan.
Norska: Bjornson, Fortællinger.

Latin: Urbis Romæ viri illustres, utgiven av Lind.
Titus Livius, Roms Konungasagor, översättning av Lyth.
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Cicero, en väns tankar om vänskapen, översättning av Lyth.
Mommsen, Romerska fältherrar och statsmän, i urval och översättning 
av Zetterqvist (För skola och hem n:o 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 Lotsenkommandeur (0,15).
Baabe, 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, Allmänn historia, III.
Delar av Fryxells hist.

Geografi: Kjellen, Stormakterna I—II.
Matematik: Rydberg, Algebraiska studentuppgifter för latinlinjen.
Biologi: Av vilka växter består floran vid en havsstrand?

Av vilka växter består floran i ett kärr?
Nordwall, I. F., Sveriges skogar.
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 till Fing IV.

Kristendom: Svenska psalmboken.
Lewin, Kyrkohistorisk läsebok.

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

Latin: 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.
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Grekiska:
Tyska:

Hugo Bergstedt, Grekisk kulturhistoria (kr. 3,25).
Friedrich Gerstäcker, Unter dem Aequator, Redarns Miniatyruppl. inb. (1,50).

Engelska: Fant, Tales and Sketches from the Sketch-Book and the Alhambra.
Franska: Porchat, Le Berger et le Proscrit. 

Polack o. Rodhe, Pages choisies.
Historia: Ludvig Stavenov, Konung Gustav III eller frihetstiden.

Annerstedt, Om samhällsklasser under 1600-talet. ;
Geografi: Europa.
Matematik: Rydberg, Algobraiska studentuppgifter. ;
Biologi: Vilka mossor finnas i din hembygd?

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

Fysik: Rydberg, uppgifter, givna i mogenhetsexamen i fysik. Akustik och optik.
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Intr ädesfordringar :
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, om det allmännaste av dess höjdför
hållanden och om Sveriges huvuddelar; närmare kännedom antingen om Götaland eller om 
Svealand och Norrland; förmåga att på kartan utvisa det genomgångna.

2. För inträde i varje annan klass eller ring fordras att hava inhämtat samtliga de 
lärokurser, som för de föregående klasserna och ringarne äro stadgade, samt därest inträde 
sökes under vårterminen, att jämväl kunna nöjaktigt redogöra för de lärostycken, söm 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 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 
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 av § 6 i stad
garna för de tekniska elementarskolorna den 15 juni 1877);

4) lantbruksinstitutet vid Ultuna och lantbruksavdelningen vid lantbruks- och mejeri
institutet vid Alnarp, med villkor av vitsordet godkänd i modersmålet, tyska, geografi, 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 blivande lärare i teckning och välskrivning avsedda undervisningen vid 
Tekniska skolan i Stockholm, varjämte fordras att ådagalägga erforderlig skicklighet i fri- 
handsteckning och linearritning, den senaTe 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:
T) såsom bokhållare, kontorsskrivare eller vid distrikten anställd tjänsteman vid statens 

järnvägar, med villkor av vitsordet godkänd i modersmålet, tyska, engelska, franska, geografi 
och matematik; kompetensen omfattar icke anställning som distriktschef, bandirektör, 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 vinna 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 handelsinstut, 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, mr 92.
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Examensordning vid Karolinska läroverket.'
Tisdagen den 7 juni 1910. \

Realskolan. 1
9,5—9,30 9,30—9,55 10,5—10,30 10,3 0—10,5 5 11,5—11,30

1 c . . . rum 14
Matematik 
S. Olsson

Naturlära 
Åberg

Tyska 
Elert

Modersmålet
Elert

Ib... „ 13
Matematik 
Söderlindh

Historia
Persson

Tyska 
Wykman

Modersmålet 
Wykman

la... „ 12
Tyska 

Hultgren
Kristendom 
Hultgren

Matematik 
Lindman

Historia
Persson

2c... „ 16
Historia
Persson

Matematik 
Krafft

Modersmålet 
Enblom

Kristendom 
Arnell

2b... „ 15
Modersmålet 

Edler
Tyska 
Édler

Matematik
Stener

Historia 
Lyth

2a... „ 11 Historia 
Åhlén

Kristendom 
Amtell

Tyska 
Åhlén

Matematik
Stener

3c... „ 8 Geografi 
Linder

Kristendom
Wykman

Modersmålet
Sommar

Matematik 
S. Olsson

3b... „ 10 Naturlära
Friberg

Kristendom 
Karlen

Modersmålet 
Bondeson

Tyska 
Bondeson

3a... „ 22 Modersmålet 
Nilsson

Matematik
Söderlindh

Tyska 
Nilsson

Naturlära
Friberg

4c... „ 21 Historia 
Oseen

Engelska 
Bondeson

Biologi 
Åberg

Fysik 
Spangenberg

Modersmålet 
Edler

4 b ... „ 6 Tyska 
Cedergren

Matematik 
8. Olsson

Kristendom 
Amtell

Fysik
Lindman

Engelska 
Cedergren

4 a ... „ 7 Fysik 
Almberger

Engelska 
Cedergren

Kristendom 
Hultgren

Geografi 
Åberg 1 Historia 

Åhlén

5c... „ 17 Matematik 
Olsson

Fysik 
Spangenberg

Modersmålet 
Persson

Kristendom 
Hultgren

Kemi
Friberg

5 b ... „ 9 Engelska 
Kropp

Matematik 
Olsson

Geografi 
Oseen

Tyska 
Fredlund

Modersmålet 
Linder

5 a • • • n 5
Engelska 

Borg
Historia
Nilsson

Fysik 
Krafft

Matematik 
Sektor

Kristendom 
Arnell

Onsdagen den 8 juni.
Gymnasium. ______ __________

Uppvisning i gymnastik tisdagen den 7 juni: IV gymnastikavdelningen (klasserna 1 och 2) kl. 1—l,i-,; 
III avdelningen (klasserna 3 och 4) kl. 1,20—1,33; II avdelningen (klasserna 5 och 6 och ring) T) kl. l.ro —1,53; 
I avdelningen (ringarne II och III.) kl. 2.

Slutövning i sång och musik tisdagen den 7 juni kl. 6 e. m. !

9,6 — 9,30 9,30—9,55 10,5-—10,30 10,30 —10,5 5 11,5—11,30 11,30—11,56

R I b . . . rum 20
Kristendom 

Karlén
Matematik 

Olsson
Tyska 

Sommar
Geografi 

Malmström
Engelska 

Borg
Fysik 

Spangenberg

R I a . . . „ 18 Matematik 
Almberger

Engelska 
Elert

Kristendom 
Hultgren

Biologi 
Friberg

Fysik j 
Krafft

Modersmål et 
Sommar

L I . . . . „ 19 Matematik 
Lindman

Engelska 
Bondeson

Historia 
Edler

Tyska 
Cedergren

Latin |
Enblom ,

Geografi 
Krafft

R II . . . „ 17 Kristendom 
Hultgren

Historia 
Oseen

Franska 
Borg

Biologi 
Adlerz

Engelska! 
Kropp i

Kemi 
Friberg

L II . . . „ 22 Latin 
Lyth

Franska 
Kropp

Historia 
Malmström

Tyska 
Nilsson

Biologi
Adlerz 1

Engelska 
Kropp

R III, bibi, östra läros. Fysik 
Spangenberg

Modersmålet 
Karlén

Matematik 
Olsson

Franska 
Borg

Kristendom
Karlén 1

Tyska 
Nilsson

L III, bibi, västraläros.
Grek. (21) 
Enblom Latin Modersmålet Historia Kristendom Tyska

Matematik 
Rektor

Lyth Fredlund Edler Arnell 1
i

Bondeson
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Irland vårt folks arvklenoder är vår psalmbok 
en av de skönaste. Dock är kännedomen 

om dess värde ingalunda så allmän, som önskligt 
vore. Det följande kunde måhända tjäna som en 
inledning till psalmbokens studium.

En historik över psalmboken och psalmerna 
blir emellertid lätt ett torrt uppräknande av bib
liografiska notiser. I syfte att ge en någorlunda 
läsbar framställning har jag valt ett annat sätt att 
behandla mitt ämne. Jag har sökt från några 
olika (varandra naturligtvis ej uteslutande) syn
punkter belysa psalmbokens värde: som folkbok, 
poesibok, historiebok, religionspsykologisk dokument
samling och uppbyggelsebok.

# * *

Ännu för hundra år sedan var bibeln en allt- Psalmboken 
,. , . . „ . „ , , som folk-tor dyr bok för att menige man i allmanhet skulle bok. 
ha råd att köpa den. Skotten John Paterson, 
som under 1800-talets första årtionde genomreste 
stora delar av vårt land, fann, att trots ganska 
allmänt utbredd läskunnighet och kärlek till den 
heliga skrift icke en familj på tio hade en bibel i 
sin ägo, ja, bland allmogen icke en på tjugo.1) 
Trots de från mitten av århundradets andra de
cennium bildade bibelsällskapens nitiska arbete 
dröjde det ännu länge, innan bibelns spridning nått 
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en så stor omfattning- som i våra dagar. En så
dan kännare av svenskt folkliv som C. J. L. Alm
qvist skriver så sent som 1838 (i Svenska fattig
domens betydelse): “Till bondfolket tränger ingen 
annan skrift ännu än psalmboken, katekesen och 
stundom bibeln. “ Han tillägger: “Ganska väl, art 
likväl de tränga dit.“

Den mest spridda uppbyggelseboken var under 
denna tid liksom tidigare psalmboken. Den var 
folkets bok, barnets första läsebok, brudens vissa 
fästegåva, ofta var den med också i kistan hos 
den döde. Vackert har Almqvist i Grimstahamns 
Nybygge skildrat den gamla svenska psalmboks- 
kristendomen: det är berättelsen om Johans och 
Katarinas första afton i eget bo. Den unga hust
run säger: “Detta har varit vår första dag i 
hemmet, och detta blir vår första natt i eget hus; 
därmed vill jag läsa en psalm, som jag tycker 
mest om, innan vi lägga oss, att icke vi må somna, 
innan Guds änglar begynna vaka över oss.“ Och 
så sätter hon sig i dörröppningen, där kvällsljuset 
faller in, och läser “högt och icke fort men med 
den renaste röst“ den psalm, hon allra först lärde 
sig stava igenom som barn. Och mannen sitter 
och lyssnar, “häpen och säll som ett barn vid por
ten till Guds rike.“ — Det var också ett stycke 
folkbildning —• att kunna hålla helg.

Det skulle vara högeligen intressant att en 
gång företaga en undersökning av psalmens och 
psalmbokens plats och betydelse i det svenska folk 
livet — alltifrån reformationens dagar, då psalmen 
gick från mun till mun eller spreds på små flyg- 
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blad, men då ännu blott ett litet fåtal sho' sigr i 
stånd att köpa en hel psalmbok (konsten att läsa 
i bok var ju ock länge föga spridd). Vi skulle 
få se, bur psalmerna avskrevos eller upptecknades 
ur minnet mitt ibland de världsliga styckena i vis
böckerna. Vi skulle höra vid adeliga samkväm 
och borgerliga gillen sjungas bordspsalmer om hur 
“Allt måste vara födan vår — Alg, oxe, hare, 
hjort och får — Allt oss av Gud tillhanda står.“ 
(G. Ps. 339: 5). Vi skulle se skeppare och båts
män “upphissa seglen i Jesu namn“ (G. Ps. 337: 3) 
och höra resande till lands och vatten bedja: “O 
Kriste, var vår ledesman — Och för oss städs på 
rättan ban“ (G. Ps. 336: 2). Och fattigt lantfolk 
skulle vi väl höra brumma fram Petrus Brasks 
översättning av Gerhardts Danklied für gute Lei
besgesundheit: “Stode än min duk och disk — 
Full av kostlig rätter, — Ilade villbråd, vin och 
fisk, — Som en rik framsätter, — Vad för nytta 
hade jag — Av slik kräslig föda, — Om jag både 
natt och dag — Lede värk och sveda!“ (G. Ps. 
319:4). Vi finge väl också se prästen Birger 
Carlberg i fängelset dikta sin psalm. “Den veder
värdighet, som mig eländan trycker“ (N. Ps. 238) 
och riksrådet Gustaf Banér med sin psalmbok i 
handen bestiga schavotten på Linköpings torg. 
Trettioåriga krigets barske kämpe skulle stå fram
för oss, brytande sin sista brödkaka i kretsen av 
sina barn och sjungande till sin och deras tröst: 
“Välsignat vare Jesu namn — Och prisat utan 
ända, — Ty det är den utkorad hamn — Där 
vi må fast till lända.“ (G. Ps. 140, N. Ps. 64).2)
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Sä mäktigt har psalmboken och psalmsången 
gripit in i folklivet, att t. o. m. våra gustavian
ska författare, hur emanciperade de än själva voro 
från den gamla svenskt-kyrkliga fromhetstypen, 
dock ej alldeles undgått att vittna om psalmens 
roll i allmogens liv. Fru Lenngren, som, när det 
gäller de högre kretsarne, gärna spårar oäkta be- 
vekelsegrunder till gudaktighetsövningarna (Fröken 
Lise, Andarne), målar med ovanlig blidhet och hjärt
lighet “herrgål’ns gamla Anna“, som med sin psalm
bok och sitt garn levde fram sin ålderdom och var 
morgon sjöng “Vak upp, min själ, giv ära“ (Bu
ketten). Och A. G. Silfverstolpe, Den snåla prästens 
författare, skildrar (i en imitation efter Voltaire), 
hur lantfolket under arbetet ute på åkern sjunger 
“en psalm av biskop Brask“ (det är naturligtvis 
Petrus Brask, författaren till ps. 455 “Allt vad vi 
på jorden ägeu, som åsyftas):

Jag ser dem, andtrutna och höljda utav 
damm,

var dag på lika sätt sin levnad släpa fram;

men hör! de sjunga dock: med rösten falsk 
men rask

de glättigt stämma opp en psalm av Biskop 
Brask.

(Skaldebrev om människornas olika villkorj.
Psalmboken var folkets enda poesibok. Ännu 

på den utmärkte hymnologen J. W. Beckmans tid 
(vid mitten av förra århundradet) brukade arbets
sökande dalfolk, t. ex. från Mora, under sina vand
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ringar i andra provinser, uppbygga sig med att 
sjunga Wallins himmelsfärdspsalm (N. Ps. 113): 
“Till härlighetens land igen,“ Man kan gott för
stå, att orden om främlingskapet måste ha rent 
poetiskt, oavsett deras religiösa betydelse, blivit 
dem kära: “Långt från mitt hem jag vandrar här 
— Mitt sällskap sorg och möda är.“ Ord som 
dessa måste ha utlöst den betryckta stämningen 
och rytmens och musikens makt hjälpt till att 
lyfta de sjungande ur bekymren för en stund.

Vad psalmboken såsom folkets poesibok haft Psalmboken 

för en mission att fylla kan knappast överskattas, jjoesibok. 
Den känslans och språkets odling, som psalmläs
ning och psalmsång bidragit till att skapa, skall 
kanske en gång en i folklivet och folkdiktningen 
djupare än nu inträngande forskning låta oss ana.
Visst är, att de av våra skalder, som utgått ur 
folkets led, i icke ringa mån fått sin första poe
tiska daning från psalmboken. Det är väl ock en 
känsla härav, som kommer Wallin att i sitt Be
tänkande till Psalmbokskommittéen 1812 förklara: 
“En ny psalm bör — — — vara så korrekt, så 
enkel, så lyrisk — — — att en far t. ex. ännu 
efter 100 år skall kunna säga till sin son ■— — 
—: Läs din psalmbok, min gosse, så lär du dig 
modersmålet.“ Hedborns käraste läsning som barn 
var just den gamla karolinska psalmboken, och i 
vår egen tid har Karlfeldt uttryckligen bland sin 
barndoms favoritböcker nämnt psalmboken.3) Man 
märke, hur ofta ordet psalm kommer tillbaka hos 
Karlfeldt, när han vill ge en bild av något, som 
låter milt och ljuvt eller sublimt och högtidligt.
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“8om en sommarpsalm bland björkdoft i Guds 
hus“ klingar en strof från Den misskände spel
mannens fiol. “De svarta skogarna mumla sin 
psalmsång kring fädernas lutande kors“ (Uppbrott). 
“De svarta almar vårens psalmer tona“ (I pas
sionsveckan). “Skogen slår upp sin psalmbok“ 
(Augustihymn). Även det mänskliga arbetet har 
— på äkta lutherskt vis — sin psalmton: “Jag 
har stått i din smedja vid släggornas psalm“, sjunger 
han en gång (Träslottet). Det är nog ingen till
fällighet, att vår manligaste, mest karlaktige 
skald i denna generation just är den, som mest 
lärt av bibeln och psalmboken. Det är en kraft, 
som icke poserar, en ödmjukhet, som icke skrym
tar, en manlig sorg, som man icke kan miss
tänka vara “skaldens sorg, att han ej kan rimma“ 
i Olavus Petris, Spegels eller Ollons andliga kvä- 
den i vår psalmbok.

Vilhelm Andersen skriver om de gamla danska 
julpsalmerna: “Det är så mycken gömd värme i 
dem, det är som om jag kände trycket av en le
vande människohand genom århundraden“ (Aaret 
og Dagen). Detsamma få oekså vår svenska vit
terhets hävdatecknare erfara vid ett mera ingående 
studium av våra gamla psalmer. Det är något 
äkta mänskligt i denna poesi, och detta kan ej i 
längden förfela att göra intryck. Men vissa slag
ords makt över det allmänna bildade omdömet är 
så stark, att många litterärt intresserades bekant
skap med psalmbokens poesi, isynnerhet den äldre, 
nu en lång tid försvårats, medan ungefär sam
tidigt allmogens behov av religiös poesi tillgodo- 
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setts genom nyare såväl religiöst som poetiskt rätt 
underhaltiga sångsamlingar.

Det skulle väl dock ej behövas mer än att en 
för lyrisk poesi mottaglig nutidsmänniska i någon 
litteraturhistorisk läsebok (i en del av “Sveriges 
Nationallitteratur“ t. ex.) påträffade psalmer som 
n:r 3, 16, 45, 119, 146, 167, 224, 321, 387, 
394, 406, 423, 424, 437, 442, 481, 486, 487, 
492 (i vår nuvarande psalmbok), för att hon skulle 
häpna över vilka skatter av poetisk fägring, som 
vår psalmbok gömmer. Man kan väl tämligen 
tryggt våga det påståendet, att den, som ej kan 
ästetiskt sentera sådana diktverk som de nu upp
räknade psalmerna, måste vara alldeles blottad på 
sinne för lyrik. Vad våra äldre psalmer från 1500- 
och 1600-talen angår, skulle ett väsentligt binder 
för den stora allmänhetens uppskattande av dem 
bortfalla, om vid skolundervisningen klart fram- 
hölles, att de språkformer och accentueringar, som 
en nutidssvensk finner oriktiga i dessa psalmer, i 
allmänhet ej bero på bristande verskonst hos psalm
författarna utan helt enkelt på äldre språklagar, 
som nu ej mera gälla.4)

Vad det nyss berörda utbytet av psalmboken 
mot andra religiösa sångsamlingar beträffar, sam
manhänger det delvis med nyevangelismens genom
brott och andra anglosaxiskt och metodistiskt ori
enterade andliga rörelser i vårt folkliv, för vilka 
psalmbokens brett folkliga och anspråkslösa guds
fruktan är alltför lugn och stilla. Själva takten 
är för saktmodig, och melodien för litet “rörande.“ 
Några psalmer pläga ju få komma med i de nya 
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sångböckerna, men just detta visar, att sångboken 
skall ersätta psalmboken, ej blott vara ett tillägg 
till denna. Om vårt folk mer och mer blir infört 
i vår kyrkas historia, skall väl dock så småning
om den insikten vakna, att “det mål vi have, det 
haver Gud givit oss“, som Olavus Petri sade — 
det vill här säga att vårt psalmspråk, vårt and
liga modersmål, cj bör bortläggas för halvengelska 
dialekters skull.

Psalmboken När man börjar studera psalmboken, skall man 
historiebok, snart finna, att den, bland mycket annat, också 

är en minnesbok, en historiebok — en kyrkans och 
kristendomens historiebok. Olika tider i kristen
domens historia ha satt märken i psalmboken.

Tre stora huvudskeden i vår Svenska kyrkas 
historia avspeglas i vår psalmbok: reformationsti
den, stormaktstiden (i synnerhet Karl XI:s tid) 
och den kyrkliga återupprättelsens tid under 1800- 
talets andra årtionde.0) Spår finnas även av pie
tismens och rationalismens tider.

Redan under medeltiden har visserligen kristen 
bön och sång ljudit på svenskt språk ej blott i 
hemmen utan även i kyrkan. Men av denna me
deltida svenska psalmdiktning äger vår nuvarande 
psalmbok inga rester. “Den signade dag“ (N. Ps. 
424) har ju sitt anslag från en katolsk mariavisa, 
likaså strofform och meter, men f. ö. har den i 
sin nuvarande gestalt endast några få drag, som 
erinra om dess ursprungliga lydelse: mest överens
stämmer första strofen med urtexten. I alla hän
delser har denna psalm i sin katolska form ej va
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rit någon kyrkopsalm utan en andlig visa, som 
sjungits i hemmet. Men gamla psalmboken (av 
1695) hade ett par strofer för jul och påsk, vilka 
sjöngos på svenska i kyrkorna under katolska ti
den.6) Liksom i Tyskland och Danmark förekom- 
mo även i Sverige i medeltidens kyrkor omväx
lande på latin och svenska sjungna psalmer, be
stående av tvåradiga strofer med -inskjutna dubbla 
halleluja — samma typ som “En stjärna gick på 
himlen fram“ (N. Ps. 67), vilken själv dock ej 
är av medeltida ursprung. Först sjöngs i sådana 
psalmer en strof av den latinska texten, så sam
ma strof på modersmålet, sedan nästa strof på la
tin o. s. v.

När Olavus Petri med Luthers exempel för 
ögonen skyndar att ge sitt folk svenska sånger 
och visor, tar han liksom lärofadern upp översätt
ningar av gamla latinska medeltidshymner vid si
dan av nydiktade psalmer. En och annan gång har 
han kanske också liksom Luther diktat vidare på nå
gon gammal religiös folkvisa, så kunde t. ex. tänkas 
vara förhållandet med “En jungfru födde ett barn 
i dag“ (N. Ps. 60), som visar beröringspunkter 
med tyska medeltidsvisor. Mäktigast och betydel
sefullast äro i alla fall de nya psalmerna, där den 
reformatoriska erfarenheten kommer till uttryck i 
ursprungsfriska toner. Den brusar och sjunger i 
Mäster Olovs översättning av Luthers första psalm 
“Nun freut euch, lieben Christen gmein“ (N. Ps. 
46 “Var man må nu väl glädja sig“). Man böi
ge akt på detta nu. Det återkommer tre (i Ola
vus Petris originalöversättning fyra) gånger till, 
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och det tyder på, det allra största i reformationens 
stora tid: att man på nytt upplever evangeliet, 
lika verkligt, lika levande som i apostlarnes da
gar:

ty nu är Gud oss nådelig, 
som voro döden värde. . .

Friskt och nytt står syndaförlåtelsens under för 
sångaren. Samtidigheten med evangeliet, samtidig
heten med Kristus själv som en fullt verklig och 
närvarande makt kan ej mera enkelt gripande ut
tryckas än i den ofta sjungna femte strofen:

Sin Fader Sonen lydig var, 
kom till mig här på jorden . . .

Man har räknat denna psalm såsom “objektiv“ 
och kallat den “läropsalm“ — i själva verket kan 
väl ingen psalm vara mera subjektiv, ty det är ju 
Luthers egen upplevelse av rättfärdiggörelsen, som 
här skildras. Men därför att Luther är subjektet, 
som sjunger, blir psalmen också objektiv, och där
för att Luther på ett förebildligt sätt erfarit rätt- 
färdiggörelsen, blir den psalm, vari han besjunger 
denna sin erfarenhet, också en läropsalm lör hans 
kyrka.

Ett värdigt motstycke till denna psalm är Paul 
Sprettens (Speratus’) kanske också av Olavus Pe
tri översatta “sång om lagen och tron“: “Es ist 
das Heil uns kommen her“ (N. Ps. 144 “Gud 
har av sin barmhärtighet“). Den svenska texten 
är ganska självständig i förhållande till den tyska, 
och en jämförelse mellan båda utfaller ingalunda 
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till den svenskas nackdel. De härliga slutstrofer
na: “Sann tro ej utan kärlek är“, “Sann kärlek 
söker ingen lön“ och “Sä står alltsammans i Guds 
nåd“ äro den svenska översättarens verk och visa, 
hur innerligt han tillägnat sig den evangeliska 
tankegången.

Av de psalmer i vår nuvarande psalmbok, vil
ka man har anledning att betrakta som original 
av Olavus Petri, är den ena (N. Ps. 49) närbe
släktad med Luthers ovannämnda “Nun freut euch“ 
(N. Ps. 46). Även i n:r 49 “O Jesu Krist, som 
mandom tog“ ha vi reformationstidens underbara 
“ww. “ Ett par rader i psalmen äro ju bokstav
ligen återljud från Luthers jubelsång: “Ho kan oss 
nu fördärva?“ (str. 4) och “Så må nu var man 
vara glad“ (str. 5). I fjärde strofens början: 
“Vår broder nu du vorden är“ är “nu“ inskjutet 
av Wallin — det visar, hur väl han förstått den 
gamla psalmens anda. —■ Olavus Petris andra ori
ginal: “O Eader vår, barmhärtig |och| god“ (N. 
Ps. 21) talar på äkta reformatoriskt vis om “Guds 
ord“ som en levande kraftig andlig realitet, som 
gör sig förnimbar mitt i vår värld: “Låt komma, 
till oss ditt helga ord“, “Låt Guds ord få i vårt 
bjärta rum.“ Man förstår, att den, som bär talar, 
har upplevat Guds ord såsom profeterna i Israel, 
till vilka Guds ord “kom.“ Det heter om Lu
ther i en av de häftigaste antipåviska sångerna från 
reformationstiden:

Nu kom här fram en ringa man, 
Guds ord hade han i munnen 
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och slog dig om, 
o starka Rom, 
det trodde du ingalunda.

(G. Ps. 236: 2).

Guds ord är ej instängt mellan bibelpärmarna, 
Gud talar alltjämt, blott vi vilja “taga hans ord 
till oss“, han “verkar intill nu“ — så, kände 
Luther och hans samtida meningsfränder. Därför 
är ej heller Luther så ängsligt mån om bibelbok
stavens bevarande i psalmen som de reformerta, 
vilka länge ej gärna vågade begagna andra psalmer 
än Psaltarens, nödtorftigt men opoetiskt återgivna 
på rim. Bästa exemplet härpå är “Vår Gud är 
oss en väldig borg“ (N. Ps. 124) med sin starka 
prägel av Luthers personlighet och av en bestämd 
historisk situation. Det är ej Ambrosius Lobwas
sers välmenta, mödosamma och pustande rimsmi- 
deri efter modeller ur Psaltaren utan ett i Guds 
ord bundet samvetes frimodiga segersång. Gamla 
testamentet får vika tillbaka för det nya:

Fragstu wer der ist? Frågar du, vad namn han 
Er heisst Jesus Christ, bär?
der Herr Zebaoth, Jesus Krist det är: 
und ist kein andrer Gott... han är den Herren Gud 

o. s. v.

Wallins översättning kommer här närmare Lu
thers original än Olavus Petris. Detta är kanske 
anledningen till att Wallins översättning alltid ci
terats i en ännu alltibland uppdykande anekdot 
om hur Gustaf Adolf under trettioåriga kriget lät 
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skjuta svensk lösen vid mitten av psalmens andra 
strof. Redan Beckman har i sin Psalmhistoria 
erinrat om att de så kraftigt understrukna orden 
först förekomma i 1819 års psalmbok!

Stormaktstidens psalmer bära också ofta sin 
bestämda prägel liksom reformationstidens. Också 
nu utgöres flertalet av Översättningar från tyska 
trosfränders sånger, men ej sällan har den svensko 
översättaren känt sig myndig nog för att ändra 
och omdikta originalen till större överensstämmelse 
med det svenska lynnets fordringar. De svenske, 
som i politiken voro sådana herrar, behövde ej i 
poesien vara trälar under främmande ok. Och de 
gjorda förändringarna, tilläggen och uteslutningarna 
vittna ofta om god smak. Manligheten och allva
ret i det svenska 1600-talslynnet tränger ut den 
böjelse för barnsligt joller och kvinnliga överdrif
ter som stundom låter sig förmärka hos de tyska 
förebilderna. Så har t. ex. Spegel i sin bearbet
ning av Gerhardts “Nun ruhen alle Wälder“ (“Nu 
vilar hela jorden“, N. Ps. 442) uteslutit Gerhardts 
naiva strof:

Breit aus die Flügel beide, 
o Jesu, meine Freude, 
und nimm dein Küchlein ein!

(Mt. 23:37).
I stallet skriver han:

Vad jag i dag har syndat, 
av världens flärd förblindad, 
o Gud, förlåt mig det —
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Han bevarar alltjämt känslan av avståndet mellan 
Gud och människan, vilket Gerhardt i sitt lekan
de solskenslynne kan springa över. Ingen svensk 
psalmsångare skulle väl någonsin vågat skriva, 
vad Gerhardt en gång djärvt utropar (“1st Gott 
für mich so trete“):

Die Höll und ihre Flammen, 
sie sind mir nur ein Scherz. . .

I Arrhenius’ översättning av Fritschs bekanta 
jesuspsalm “Jesus allt mitt goda är“ (N. Ps. 215) 
har väl det nyktra draget i det karolinska tids
lynnet bidragit till att originalets ord: “Hier ist 
nichts denn Angst und Leid“ återgivits med det san
nare och djupare: “Här är allt bemängt med pust.“

Själva tidslynnet — stormaktstidens lynne — 
kommer isynnerhet till uttryck i de psalmer, där 
den religiösa och nationella enheten avspeglar sig: 
Sveriges folk — ett Guds folk. I Johann Rists 
aftonpsalm: “Werde munter mein Gemüthe“ före
kommer ingen hänsyftning på staten och överheten: 
det är blott om sin egen och sina närmastes nattro 
den tyske sångaren beder. Men i Spegels bear
betning av denna psalm: “Var nu redo själ och 
tunga“ (N. Ps. 443) läsa vi:

Herre! hela riket akta 
dina helga änglar sänd 
till vår konung, att de vakta 
så hans hus som regement, 
var hans tröst uti all sorg, 
i all nöd hans fasta borg, 
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styr hans råd med dinom Ånde, 
styrk hans makt till vattn och 

lande.7)

Det faller sig alldeles naturligt för den sven
ske sångaren, att han själv och hela folket skola i 
sin aftonbön innesluta konungen och riket. Just 
denna solidaritet, denna levande medkänsla och 
medansvarighet för rikets väl och ve förstod sex- 
tonhundratalssvensken bättre än vi att vårda och 
bevara. Vi se också i Spegels söndagsmorgon
psalm “Vi tacke dig så hjärtelig“ (N. Ps. 431) 
samma hjärta för staten, för det politiska livet, 
för alla som “land och stad regera.“ Det vakna 
kyrkliga medvetande, som också hörde denna tid 
till, talar särskilt ur Spegels hederliga, kärnfulla 
morgonpsalm: “Vak upp, min själ, och var ej sen“ 
(N. Ps. 430):

Besynnerlig har du, o Gud, 
av blotta nåd mig lärt din bud, 
och låtit mig få veta 
den tron, som själen frälsa kan, 
den plikt, som fordras av var man, 
som vill en kristen heta, 
tagit mig 
nådelig 
i din kyrka, 
där vi dyrka 
dig och höra 
det ord, som kan salig göra.
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När vi sitta i kyrkan en nyårsdag och sjunga 
Jesper Svedbergs “Vår tid är ganska flyktig här“ 
(N. Ps. 412), då kommer även till oss en fläkt 
av det stora seklets anda. Wallin, som ej alltid 
förstått det religiöst finaste i de gamla psalmerna, 
har i andra strofen fördunklat sextonhundra- 
talssvenskens enfaldiga ansvarskänsla för och med 
hela folket:

O Gud, vi have all vår tid, 
och sista året synnerlig, 
all godhet av dig njutit.
Fast vi med synd och överdåd 
missbrukat have tine nåd, 
har du oss ej förskjutit. . .

Här är inte bara detta opersonliga “mången“, 
som får vara syndabock hos Wallin, utan var och 
en skall erkänna sin del i nationens skuld. Och 
så vidgar tacksägelsen ut sig från den centrala 
erfarenheten av Guds oförskyllda nåd till den mera 
periferiska: frälsningen från hunger, krig, pest och 
“ondan död.“ För det nya året beder sångaren 
på motsvarande vis först om syndernas förlåtelse 
(“Tag bort nu med det gamla år — vår gamla 
synd och ondska svår“) och sedan om allt annat 
andligt och lekamligt gott. Originalets sista strof 
lyder så:

O Gud, ditt ord och sakrament 
låt aldrig bliva från oss vänt, 
beskydda din församling.
Vår kristeliga överhet 
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giv hälso, lycko, salighet, 
behålt oss i din sanning, 
Herre Krist!
Låt ock sist 
oss i friden 
rätta tiden 
till dig fara, 
evigt nyår skall där vara.

Det otillfredsställande rimmet församling — san
ning har föranlett Wallin att göra en ändring, 
varigenom den sjätte radens erinran om renlärig
hetens tidevarv utplånats. Svedberg har själv upp
givit, att psalmen skulle vara diktad efter Niko
laus Selnecker, en av den lutherska ortodoxiens 
tidigaste representanter, som medverkade vid kon- 
kordieformelns avfattande. Vi ha i vår psalmbok 
en av Svedberg gjord översättning av hans kan
ske mest betecknande psalm: “Herr Jesu, hilf, 
dein Kirch erhalt“: “Ack, bliv hos oss, o Jesu 
Krist“ (N. Ps. 120). En ofta återkommande vers- 
rad hos Selnecker finna vi även här: “Behålt oss 
endast vid ditt ord“ (strof 4 i G. Ps. 229) — 
ett återljud av Luthers “Bevara oss, Gud, i din 
ord“ (G. Ps. 295). Denna och andra gång efter 
annan återvändande reminiscenser från Luther 
vittna tydligt om författarens och hans samtidas 
starka medvetande av att för dem det mera gäller 
att bevara arvet från den första generationen än 
att skapa något nytt. Därför heter det också:

De stolta andar dämpa ned, 
som, snabba efter tidens sed 
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att föra nytt på banen an, 
förfalska så, din lära sann.

I denna ödmjuka vördnad för en gången rikare 
tid och i den ståndaktighet, varmed man strävade 
att hålla fast vid det en gång vunna, ligger den 
ortodoxa lutherdomens storhet. Att det ej är av 
svaghet man tyr til] Luther, borde redan själva 
versens kraft och klang kunna antyda. Dessa fyr- 
radiga strofer spika sig fast i minnet med sitt 
tunga, sorgsna, manliga allvar:

Ditt ord är i vår nöd och sorg- 
vår säkra tröst och fasta borg; 
därvid behåll din kyrka ren 
och fria henne från allt men.

Redan ett flyktigt studium av våra psalmer 
från 1600-talet borde kunna dämpa den tvärsäker
het, varmed våra dagars bildade människor fälla 
den ytliga domen över renlärighetsiverns tid som 
en “egentligen världslig“ tid, likgiltig eller rentav 
fientlig mot mera innerlig fromhet och djupare 
sedlig strävan. Läser man en psalm av Ollon el
ler Spegel eller Arrhenius, får man nog se, hur 
mycket där finns av innerlig, äkta gudsförtröstan 
och hedersam, bottenärlig gudsfruktan, verksam i li
vets dagliga möda och nöd. Man förstår ej luthersk 
fromhet, om man ej känner det varma kristna 
hjärtelag, som format strofer som dessa:

Låt mig med varje man 
i frid och endräkt leva,
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-såvitt en kristen kan.
Vill du mig- något giva 
av rikdom, gods och guld, 
som rättvist värvas kan, 
låt mig bli armom huld, 
och skada ingen man.

Skall jag i världen här 
en högan livstid vinna 
och genom mång besvär 
till ålderdomen hinna, 
giv tålamod: din hand 
mig lede, var jag går, 
att jag ock bära kan 
med äran min grå hår.

(G. Ps. 297, N. Ps. 207 “O Gud, o Gud så 
from“).

Arbetet i kallelsen och den ödmjuka gudshän- 
givenheten bjudas oss här som den sanna kristen
domens ärligt beska medicin mot all överandlig, 
svärmisk känslofromhet. Och det är dock ingen 
torr, tråkig moralist, som givit oss denna förträff
liga översättning av Johann Heermanns “O Gott, 
du frommer Gott“ — det är just den kanske, mest 
för mystisk innerlighet känslige av våra psalmister 
under Karl XI:s tid: Jakob Arrhenius, han, som 
diktat den allmänt kända jesuspsalmen “Jesus är 
min vän den bäste“ (N. Ps. 213). Samma sed
liga allvar som i den anförda från Heermann över
satta kallelsepsalmen möta vi i Ollons “Vad gott 
kan jag dock göra“ (N. Ps. 206) — det är karo- 
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linsk takt och klang i denna av Wallin lätt re
tuscherade strof:

Lär mig att, skild från flärden, 
min väg enfaldigt gå, 
ej vara träl av världen 
men bruka henne så, 
att jag ditt rike bär 
uti min själ med trona, 
så skall du visst mig skona, 
fastän jag syndig är.

Förstår man ej, vad “världen“ betyder i det 
lutherska andaktsspråket, måste man både förundra 
och förarga sig över en sådan bön av en 1600- 
tals-svensk. Nog visste en sådan man att finna 
sig till rätta här i världen, och han föraktade 
visserligen icke ämbete, befordran, titlar, pengar 
eller sällskapsglädje. Till det yttre kunde den 
fromme karolinens liv te sig bra likt en helt 
“världslig“ mans. Men skillnaden fanns. Livet 
med alla dess uppgifter, dess framgång och mot
gång, vinst och förlust, sorg och glädje har den 
fromme lagt i Guds händer — det är av Gud 
han tar emot sitt öde, och så får hela livet sin 
förklaring. För den “världslige“ däremot är livet 
utan rot i Gud — han vet ej, var han skall göra 
av sitt liv. Därför blir han en “världslig“ männi
ska. Ty livet, lösryckt från sammanhanget med 
Gud -— det är “världen.“ Ett fullkomligt klassiskt 
uttryck får den trygga karolinska fromheten i 
Ollons psalm “Vad kan dock min själ förnöja“ 
(N. Ps. 257):
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Att vi stige upp till heder, 
att vår lycka med oss står, 
att vi läre konst och seder, 
att man gods och ägor får: 
sådant och allt annat mer 
utav Herrans godhet sker, 
som har allt i sina händer 
och allt till vårt bästa vänder.

Säll är den, som sina händer 
i Guds händer sluter in: 
vart hans värld och lycka vänder, 
har han dock ett roligt sinn: 
han är nöjd i sorg och nöd, 
han har tröst i liv och död, 
all ting till hans bästa länder, 
han är alltid i Guds händer.

När man läser dessa fromma betraktelser över 
lyckans omskiftelser, kommer man ihåg den teg- 
nérska karakteristiken av Karl XII: “i med- och 
motgång lika — sin lyckas överman“, och man 
förstår nästan, att Sveriges folk kunde förlora sin 
stormaktsställning utan att ännu på länge behöva 
förlora sig själv.

Krigiska tider, omvälvningstider inpränta värl
dens ostadighet och livets fåfänglighet starkare än 
fredliga, lugna dagar som våra. Det är också ofta 
en stark stämning av orostid och yttre osäkerhets- 
tillstånd, just svarande mot de verkliga tidsför
hållandena under 1600-talet, i stormaktstidens 
psalmer, t. ex. i Petrus Brasks “Allt vad vi 
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pä jorden äga“ (N. Ps. 455), där sista strofen 
synes präglad av en tid, dä en våldsam död hörde 
till vanligheten:

O min Jesn, lär mig bliva 
klok och viser, så att jag 
må besinna, aktning giva, 
huru allting dag från dag Co O
tager av och sig borthastar, 
och när döden mig kullkastar, 
tag mig till dig, Herre kär, 
där en stadig glädje är.

Härmed kan jämföras N. Ps. 470, v. 4 o. 5 
(G. Ps. 386, v. 4 o. 5), där sångaren beder att 
om möjligt få dö i sitt hem men också vill vara 
beredd att möta döden “på främmand ort och 
ställe“ (G. PsJ.

Vad religionen betydde för den karolinska ti
dens män, därom vittnar också på sitt sätt det av 
Spegels biograf Josef Helander påpekade förhållan
det, att “det religiösa känsloelementet i stormakts
tidens nationallynne framlockade. . . fagert klingan
de psalmtoner bos män, vilka såsom Swedberg, 
Ollon och Arrhenius in. fl. knappast genom en 
enda strof utom psalmlyriken visade sig äga poe
siens skapande kraft.“ Detta religiösa känsloele- 
ment kommer naturligen i synnerhet till uttryck i 
sådana psalmer, där försoningens mysterium, så
dant det innefattas i Jesu person eller i nattvar
dens sakrament, är sångens ämne. Om sådana 
psalmer gälla Kellgrens ofta citerade ord (även om
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de skulle vara ironiskt menade): “Varje passion, och 
kärleken i synnerhet, har sitt egit språk, som blott 
kan dömas av passionen — — —. Nu, vad är 
Religionen, den sanna levande religionen, om ej en 
passion, den renaste men ock häftigaste av alla 
passioner, den ömmaste av all kärlek?“ En psalm 
som t. ex. Heermanns “Jesu, deine tiefe Wunden“, 
översatt av E. Norenius: “Jesu, djupa såren dina“ 
(N. Ps. 77), har en skönhet av alltför egendomligt 
bestämt slag, för att den skulle vara fattbar för vem 
som helst. Och sista strofen av samme sångares 
nattvardspsalm “Wie kann und soll ich dich, Herr 
Jesu gnugsam preisen?“ “Hur kan och skall jag 
dig, o Jesu, nogsamt prisa?“ (N. Ps. 160) lämnar 
måhända mången alldeles kall, medan andra — 
i likhet med mig — i den se ett av de underba
raste uttryck för evangelisk kristusreligion:

O du min ädla skatt, du livets springekälla, 
som dig till egendom mig velat återställa! 
Ack bliv och var hos mig, så är jag salig 

visst, 
så är min död mitt liv! Hjälp mig, o Jesu 

Krist!

Psalmer av denna typ äro ju icke ovanliga i 
1695 års psalmbok — vi kunna finna motsva
righeter både hos Spegel och Arrhenius för att nu 
blott nämna ett par av de bästa namnen. Bland 
den förres jesuspsalmer må särskilt framhållas 
“Ack, hjärtans ve“ (N. Ps. 98), en omdiktning 
och utvidgning av Johann Rists “O Traurigkeit“, 
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som, såvitt jag vågar döma, överträffar sitt origi
nal. Den synnerligen vackra rytmen (märk t. ex. 
strof 3) är densamma som hos Dist, men Spegel 
liar givit hela dikten en konstnärligare, fastare, 
även manligare gestalt. Medan Rist slutar med 
denna sentimentala suck:

Hilf, das ich mich bis ins Grab 
Müge nach dir sehnen!

beder Spegel:

Låt din pina, kors och död 
Lända oss till glädje!

I sin översättning av (den helige Bernhards?) 
Jesu dulcis memoria har han lämnat originalets heta 
kärleksord och häftiga ömhetsbetygelser åsido, men 
därför har ingalunda hans psalm förlorat i inner
lighet och äkta känsla. Alltjämt är det åt den 
personliga, för det sedliga avståndet känsliga 
kristuskärleken han ger uttryck — den natura
listiska erotiken är förvisad från Spegels psalm.

Sjuttonhundratalet är ju i vår kyrkas historia 
i stort sett pietismens århundrade. Bägge de un
der detta sekel utgivna psalmboksförslagen bestyrka 
detta. Mot slutet blir dock även det rationalistiska, 
neologiska tänkesättet en makt. Detta senare har 
haft större inflytande än pietismen över vår kyrk
liga psalmdiktning.

I 1695 års psalmbok förekomma några psalmer, 
som visa beröringspunkter med pietismens förbe- 
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redeiser, t. ex. översättningen av H. Müllers “Ade, 
du süsse weit“: “Du snöda värld, farväl!“ (N. Ps. 
458), och Wallin har sedan upptagit en och annan 
psalm av pietistiskt ursprung, som förekommit i prov
psalmböckerna 1765—1767 eller 1793, t. ex. “Vart 
flyr jag för Gud och hans eviga lag“ (N. Ps. 170) 
av Olof Kolmodin med dess för pietismens sånger 
typiska meter och “Jag går mot döden, var jag 
går“ (N. Ps. 452), en förkortning av Brorsons 
“Jeg gaar i Pare hvor jeg gaar. “

Med pietismen hade rationalismen gemensamt 
det praktiska intresset för trons bevisning i lever
net. Bägge söka gärna sin tröst och ro i den eg
na viljans bemödanden (i det pietistiska språket: 
helgelse e. d., i det rationalistiska: dygdig vandel). 
Men medan pietismen aldrig finner sig riktigt till
fredsställd med sin helgelse, kan rationalismen 
stundom tyckas ganska belåten med sin dygd. Där
för glöda pietismens sånger i allmänhet av en 
häftig längtan bort från det jordiska (t. ex. den 
nyss nämnda n:r 458), under det rationalismens 
andliga kväden andas en trygg, stundom alltför 
trygg, förnöjsamhet med detta livet. I våra ratio
nalistiska (eller neologiska) psalmer uppträder dock 
denna belåtenhet ganska sällan som självbelåtenhet. 
Tryggheten härleder sig mera från den glada och 
barnsliga gudfaderstro, som var den gamla ratio
nalismens styrka. Vi möta denna fromhet hos 
Ödmann, som ju egentligen ej var rationalist men 
ofta talade rationalismens språk (t. ex. i “Store 
Gud, som tusen världar“, N. Ps. 30), och hos 
Wallin (t. ex. “Av rikedom och världslig fröjd“,
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N. Ps. 280). Ett av de vackraste exemplen på 
“neologiska“ psalmer är Afzelius härliga morgon- 
och aftonpsalm: “Dig skall min själ sitt offer bä
ra“ (N. Ps. 28), där andakt och vördnad, tillit 
och kärlek låta himmelskt ljus lysa över naturens 
och människolivets dunkla vägar.8) “Minsta lilja 
på min stig — Ar, Gud! ett tröstfullt, ord från 
dig“, sjunger skalden. Hans fromma naturbetrak
telser visa sig så vara en gärd av lydnad mot 
evangeliets ord: “Skåden liljorna på marken!“ 
Och den förtröstan, som dessa ljuva predikanter 
vilja lära oss, talar ur nästa strof:

Därför, o Fader i det höga, 
jag i din hand mitt väl förtror: 
jag vet ditt hulda fadersöga J Ö o
ser ock den mask i stoftet bor. 
På glädjens eller sorgens stig 
du leder mig dock sist till dig.

Den tacksamhet, beundran och hängivenhet, som 
i denna psalm möter oss, den morgonfriska ro, 
som den utandas, äro vittnesbörd om, att även ra
tionalismens psalmer ha något att giva oss.

När i början av ISOO-talet den stora motrö- 
relsen mot upplysningstidens religiösa och politiska 
frihetsidéer utbredde sig över Europa och mycket 
snart nådde även Sverige, fick kampen för kristen
domens och det kyrkliga livets återupprättelse 
många hängivna stridsmän i vårt land. Den re
ligiöst mest betydande av dessa stridsmän var väl 
Henrik Schartau, som oberoende av tidens växlande 
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mod, redan innan romantikens restaurationsarbete 
börjat, nere i Lund begynt sitt märkliga livsverk 
i kyrkans tjänst. Men för det övre Sverige står 
Wallin som den mest kände förkämpen för den 
romantiska restaurationen inom kyrkan. Och hans 
viktigaste insats i detta arbete är utan tvivel hans 
psalmbok — vår nu gällande psalmbok av 1819. 
Läsa vi en psalm som hans “Upp, att Kristi se
ger fira“ (N. Ps. 117), så finna vi lätt, om vi 
äga någon förtrogenhet med kyrkans historia, att 
det är bestämda tidsförhållanden, som i denna 
psalm åsyftas. Franska revolutionens blodsdåd och 
vilda yra, Napoleons segertåg och de väldiga om
välvningar av Europas gamla statssystemer, som 
han föranlett eller själv ombestyrt, det snabba om
slaget i det allmänna tänkesättet och i filosofernas 
läror — allt detta finns som förutsättningar till 
denna psalm. Guds ingripande i historien, varom 
de stora tyska tänkarna och folkuppfostrarna den
na tid talade, spårar också Wallin. “Kristi kyrka 
tryggad står“ sjunger han:

Ej skall mörkrets hela skara, 
ej den fräcka otrons makt,
henne övermäktig vara:
Gud om henne själv har vakt, 
Fåfängt förstår sig omgjorda, 
fåfängt resas folken opp — —

och Guds ords ringa frö skall varda till ett härligt träd:

Mänskosläkt, stäm glädjens toner, 
i dess skugga lyckosam!
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Stödjen mot dess trygga stam, 
jordens förstår, edra troner! 
Ty ej någon kraft består, 
som av G-ud ej bistånd får.

Denna psalm läses första gången i Wallins 
1816 utgivna psalmboksförslag, och det synes ej 
otänkbart, att Wallin vid dess författande kan ha 
haft “den heliga alliansen“ i tankarna — samtida 
brevuttalanden visa, att Wallin liksom många an
dra hoppades mycket av den vändning mot en all
männare religiositet, varom tidens händelser tyck
tes bära vittne. Och så ger denna psalm oss en 
inblick i vad man på många håll tänkte här i 
landet vid mitten av 1800-talets andra årtionde. 
Franzén hade redan tidigare i ett par av sina 
psalmer “Din spira, Jesu, sträckes ut“ (N. Ps. 
118) och “Vad ljus över griften“ (N. Ps. 102) 
givit uttryck åt många kristnas fromma hopp om 
ett nytt liv för kyrkan och kristendomen. I olik
het med Wallin hade Franzén haft att kämpa med 
teoretiska tvivel och lidit djupt under slitningen 
mellan sin barndoms poetiskt-konkreta gudstro 
och den kritiskt abstrakta filosofiens undersökningar. 
I den från 1811 härstammande första versionen 
av “Din spira, Jesu“ heter det:

Hur än sin blick förnuftet vässt 
och otron lyft sin panna, 
dock vid Guds son, på korset fäst, 
de än med häpnad stanna-
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Än, gode Herde! hörs ditt ord; 
än följer dig en trogen hjord, 
än segrar du och ljuset.

Därpå följer sedan den välbekanta andra stro
fen i vår nuvarande psalm 118: “Det barn, som 
föds, till dig man bär“ o. s. v. Tydligt ställer 
skalden så fram for våra ögon den brytningstid, 
vari han levde: många ha avfallit, många ha tviv
lat och förnekat, men alltjämt har kristendomen 
haft en skara trogna bekännare, och i nödens och 
dödens närhet ha åter och åter människor, liksom 
skalden själv, drivits tillbaka till den gamla tron 
och där funnit den allena gällande trösten. Påsk- 
psalmen 102 synes särskilt genom fjärde strofen 
hänsyfta på tidsförhållandena — det är särskilt 
den begynnande missionen, som skalden här ställer 
fram som ett tecken på Kristi uppståndelses verk
lighet :

Som ljuset sig sprider 
hans lära med hast.
Ut gå i all världen 
hans sändningabud o. s. v.

Så hänvisar här Franzén med riktig känsla för 
sakens verkliga betydelse på de alltjämt framträ
dande verkningarna av Jesus i historien, också i 
samtidens historia, såsom vittnesbörd om hans upp
ståndelse. Han är den levande Kristus, som “följer 
sin hjord osynlig från himlen.“
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Den överdrivna förnöjsamhet med det jordiska, 
som hört till upplysningstidens kännetecken och 
även ibland till den rationalistiska psalmdiktning
ens, utbyter romantikens tid mot en grundlig otill
fredsställdhet med jordtillvaron i dess helhet eller 
åtminstone med dess samtida gestaltning. Egen- 
domligt är att Wallin, som diktat ett par av våra 
mest typiska förnöjsamhetspsalmer, är den förnäm
sta representanten i vår psalmbok för den roman
tiska trånaden bort från detta livet och allt vad 
därtill hör.

Långt från min Faders hus jag går, 
ack Herre, huru länge?

Denna suck ur Wallins himmelsfärdspsalm 
(“Till härlighetens land igen“, N. Ps. 113) kunna 
vi också lyssna fram i många andra av hans 
psalmer. Själens hemsjuka efter det himmelska 
fäderneslandet talar i hans ingångspsalm (“Upp, 
psaltare och harpa“, N. Ps. 1), där i fjärde strofen 
detta jordiska liv liknas vid livet “i Kedars hyd
dor“, i hans filosofiska psalm (“Huru länge skall 
mitt hjärta“, N. Ps. 45), där han talar om “den 
vid stoftet bundne anden“ (str. 3), i slutpsalmen 
(“Du som fromma hjärtan vårdar“ N. Ps. 500), 
där det heter, att själen, “följd av sorgen, irrar 
utom fadersborgen“ och på många andra ställen. 
Detta liv är en boja (N. Ps. 488: 1), ett fängelse 
(N. Ps. 483: 7), frälsningen är lösgörande från 
själva jordetillvaron och tidsexistensen: odödlighet. 
oförgängligt väsende. När han ser fram emot detta 
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mål kan han gripas av en nästan extatisk hän
förelse :

O klarhet, som fördriver 
all tidens dunkelhet: 
o härlighet, som bliver 
min lott i evighet, 
där alla tungor höja 
Allfadrens lov och pris 
och alla hjärtan röja, 
att Gud är god och vis!

(N. Ps. 488: 6).

En annan av författarne i nya psalmboken, 
hos vilken tidslynnet mera bestämt framträder, är 
Joh. Aström, en av de första teologer i vårt land, 
som sökte göra Kants filosofi bekant för kyrkans 
män och i den fann ett stöd i kampen mot den 
övermodiga och uppblåsta förnekelsen. Det är 
ganska betecknande, att det är från denne fromme 
och lärde psalmist, som den ofta sjungna psalm
versen 168: 4 härstammar: “Skingra, Gud, all 
tvivlans dimma. “ Knappast någon av hans psalmer 
är i sin helhet för vår tid rätt tilltalande, men en
skilda strofer som den sistnämnda stå desto högre. 
Hans psalmer vittna ej sällan om en bestämd 
strävan till större religiös innerlighet — de kristna 
erfarenheter, som ligga bakom de många läro- 
punkterna och värderingen av de yttre historiska 
fakta vill han skola personligt upplevas och bli 
individens inre egendom. Så t. ex. i den strof 
(N. Ps. 7 4:2), där han beder att Kristus måtte 
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födas i hans eget bjärta (märk f. ö. även strof 6 
i samma psalm). Betecknande för denna hans 
önskan att förinnerliga kristendomen äro också ra
der som dessa (i N. Ps. 130: 8):

Skriv i mitt hjärta vad av dig 
i livets ord är skrivet!

Denna — man kan väl säga moderna — 
strävan att genomleva dogmatiken på ett person
ligt sätt möter oss eljes kanske mest hos Geijer, 
särskilt i den psalm, som jag hört en av våra 
förnämsta kännare av den svenska psalmboken P. 
Eklund beteckna som “så förunderligt modern“: 
“På krubbans strå man lade dig“ (N. Ps. 72), 
där evangeliets Jesusgestalt träder oss till mötes 
så mänsklig — och därför så hjärtebevekande 
mäktig. Särskilt märke man här framställningen 
av Jesu uppståndelses religiöst-sedliga betydelse:

Din seger evigt vittne bär, 
att den, som ren och helig är, 
är ock allena mäktig.

På motsvarande sätt tolkas i “Du bar ditt 
kors“ (N. Ps. 89) försoningslidandets innebörd:

Din makt, som inga gränser vet, 
du lade av att visa, 
det intet finns, 
som icke vinns 
av kärleken, som lider.
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Med dessa Geijers psalmer äro vi nästan fram
me vid vär egen tid och dess religiösa pro
blem. Under reformationstiden diktades inga jesus- 
psalmer i egentlig- menig (det enda tyska exemp
let är Elisabet Creuzigers “Herr Christ, der einig 
Gottes Sohn“, N. Ps. 50: “Förlossningen är vun
nen“), men den följande tiden säg många jesus- 
psalmer alltifrån Nicolais “So schön leuchtet der 
Morgenstern“ framkomma. Jämför man dessa från 
1500-, 1600- (och 1700-) talen härstammande 
sånger, med de psalmer från 1800-talets början, 
som besjunga Jesu person, t. ex. “Var hälsad, 
sköna morgonstund“ (N. Ps. 55), “Jesu, gör mig 
så till sinnes“ (N. Ps. 129), “Jesus hav i stän
digt minne“ (N. Ps. 127), Geijers nyssnämnda 
psalmer m. fl., finner man, att medan de äldre 
psalmerna i allmänhet rikta sig till den på Fadrens 
sida upphöjde Kristus, visa oss de senare mera 
den mänsklige, “historiske“ Jesus, som “förstår 
vår nöd“ (N. Ps. 55:3). Bägge synpunkterna 
möta vi i Hedborns underbara psalm “När värl
dens hopp förtvinat stod“ (N. Ps. 146) och i nå
gon mån även i Franzéns nattvardspsalm “O Jesu, 
än de dina“ (N. Ps. 150).

Vi ha betraktat några olika tidsskedens av
speglingar i vår psalmbok, vilka visa, att kristen
domen har en historia i Sverige —■ en inre historia, 
där olika släktled gjort sin mer eller mindre märk
bara insats.

Men det är ej blott den svenska kyrkans histo
ria, som vår psalmbok låter oss stifta en innerlig 
bekantskap med — det finns också i denna bok 
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åtskilliga toner och anslag från andra länders och 
tiders kyrkosång. Vi ha redan mött en mängd 
psalmer, som härstamma från den tysk-evangeliska 
sångskatten. Men vi ha också hymner från den 
gamla kyrkans tid, ända från 300-talet. Den gamla 
vårfrudagssången “Världens Frälsare kom här“ 
(N. Ps. 58) är en bearbetad översättning av Am
brosius’ Veni redemptor gentium. Samma meter 
och strofform ha flertalet gammalkyrkliga latinska 
hymner. Då de översatts till vårt språk, ha de 
vanligen fått jambisk meter som i latinet, t. ex. 
“Nu kommen är vår påskafröjd“ (N. Ps. 104), 
“Sig fröjde nu var kristen man“ (N. Ps. 107), 
men översättningen av Veni redemptor utgör ett 
undantag. (Märk, hur ofta den gamla ambrosian- 
ska hymnformen med fyrradiga, fyrtaktiga jambiska 
strofer blivit använd i vår psalmbok i senare evan
geliska psalmer, t. ex. N. Ps. 54, 56, 63, 66, 96, 
114 o. s. v.). En annan psalm i vår nuvarande 
psalmbok, som härstammar från den gamla kyrkans 
tid, är n:r 492 “Nu tystne de klagande ljuden“, 
en fri omdiktning av spanjoren Prudentius begrav- 
ningshymn Jam mæsta quiesce querela. Bägge dessa 
psalmer, den från Ambrosius och den från Pru
dentius härstammande, äro betecknande för sin tids 
kristendom: den förras starka framhävande av 
Jesu underbara födelse (tydligare i G. Ps. 121) 
och den senares betonande av kroppens uppstån
delse (“En dag skall ock känslan och modet — 
De domnade benen uppliva“) äro fornkyrkliga älsk- 
lingstankar. Från gränsen mellan gamla och me
deltidskyrkans tid ha vi en rest av Venantius 
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Fortunatas’ passionshymn Pange lingua gloriosi præ- 
lium certaminis bevarad i Ollons av Wallin samman
dragna psalm “Upp min tunga att lovsjunga“ (N. 
Ps. 106, G-. Ps. 157). Nu är det nästan blott 
anslaget samt metern och stroflormen, som erinra 
om den gamla latinska hymnen. (En tolkning av 
originalet kan läsas i Johan Bergmans Ur medel
tidens poesi 1899, sid. 21). Något av själva grund
stämningen med dess glada hjältedyrkan har stannat 
kvar — den från romerska soldatsånger hämtade 
rytmen passar utmärkt att understryka denna stäm
ning. Det är den tidigare medeltidens kristusbild, 
sådan de unga germanska folken kunde förstå den, 
vilken här i första strofen möter oss: hjältekonungen 
som kämpar och vinner seger för de sina. Annorlunda 
tecknar Bernhard av Clairvaux (eller någon hans lär
junge) kristusgestalten i hymnerna Jesu dulcis memo
ria och Salve caput cruentatum, med vilka våra psal
mer 157 (se ovan!) och 91 “Ditt huvud, Jesu, 
böjes“ historiskt sammanhänga. Det är mera den 
lidande än den kämpande Kristus, mera den milde 
själavännen än den starke hjälten, som Bernhard 
ägnar sin andakt (ett drag, som dock i vår psalm
boks bearbetningar av de bernhardska sångerna fått 
träda något tillbaka).

Bland andra minnesmärken från medeltida la
tinsk diktning kan nämnas N. Ps. 498 “En dag 
skall uppgå för vår syn“, som är en omdiktning 
av Tomas av Celanos berömda domedagssekvens 
Dies iræ, dies illa. Originalets skakande kraft 
sammanhänger med själva formen — de treradiga, 
fyrtaktiga trokaiska stroferna väcka som med ha- 



38

sunstötar känslan av domens allvar. Men den 
svenske liksom den tyske bearbetaren ha övergivit 
originalets svåra versmått. (I 1889 års psalmboksför- 
slag är n:r 518 en tolkning av Dies irce med 
originalets meter och strofform). Aven här kan 
dock sägas, att grundstämningen bevarats, och så 
ha vi i denna psalm ett vittnesbörd om hur djupt 
medeltidsmänniskorna kunde fatta bot och bättring 
och hur även de inför domens närhet kunde samla 
all sin hjälplöshet i ett rop om misskund för Jesu 
kärleks skull allena.

Så blir det sant, vad en annan medeltidsse- 
kvens — den enda som bibehållits på latin i vår 
psalmbok — sjunger om den helige anden: att han 
“av alla tungomål och land församlar folken — I 
Herrens Jesu Kristi tro endräkteliga“ (N. Ps. 132 
Veni Sancte Spiritus). Piere exempel härpå — 
utom de nu nämnda — erbjuder psalmboken. 
Nattvardspsalmen “Jesus Kristus är vår hälsa“ 
(N. Ps. 152) härstammar från Johan Hus’ “Jesus 
Christus unser Heiland“, fastän våra vanliga psalm- 
boksupplagor blott upptaga Luther och Olavus Petri 
såsom dess författare. Gamla psalmboken hade 
även ett par psalmer från de böhmiska brödernas 
rika sångskatt, av vilka Michael Weisses “Nun lasst 
uns den Leib begraben“ (“Lät oss denna kropp be
grava“, G. Ps. 400) är särskilt berömd.

Den gamla folkliga förtröstanspsalmen “Vad 
Gudi täckes är mig täckt“ (N. Ps. 254) är en 
översättning av Ambrosius Blaurers “Wie’s Gott 
gefällt, so gfällt mir’s auch.“ Blaurer var sam
tidig med Zwingli och hörde till de schweiziska 
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reformatorerna. Och en annan av trons tillförsikt 
och styrka buren psalm, “På dig jag hoppas, Herre 
kär“ (N. Ps. 226), är en översättning av schwenk- 
feldianen Adam Heussners “In dich hab ich gehoffet, 
Herr“, som i sin tur är diktad med 311a psalmen 
i Psaltaren såsom förebild. Av den till katoli
cismen från lutherska kyrkan övergångne läkaren 
Johann Scheffler {Angelus Silesius) ha vi fått n:r 
220: “Jag vill dig prisa, Gud min styrka“ (“Ich 
will dich lieben, meine Stärke“) vars glödande 
gudshängivenhet är nära besläktad med mystikens 
och pietismens fromhet. Den sjätte strofens be
traktelser äro ej originalets utan tillagda av Wal
lin och för honom betecknande (jämför N. Ps. 461: 
3—7). Slutstrofen har bevarat något av origina
lets intensitet, ehuru dämpad:

Ich will dich lieben, meine Krone, 
ich will dich lieben, meinen Gott; 
ich will dich lieben ohne Lohne 
auch in der allergrössten Not, 
ich will dich lieben, schönstes Licht, 
bis mir das Herze bricht.

Giv att i liv och död dig ägnad 
till dig i tro och lydnad böjd 
jag må dig älska Gud, min hägnad, 
jag må dig prisa Gud, min fröjd, 
och finna än i dig min tröst 
när hjärtat brister i mitt bröst.9)
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Av vad som redan blivit sagt, framgår, att vår 
psalmbok — helt naturligt för resten — inbjuder 
till individualpsykologiskt intressanta undersök
ningar och iakttagelser. Dock bör väl ihågkommas, 
att nästan varenda psalm blivit mätt med försam- 
lingss&ngens och kyrkolärans mått, innan den in
tagits i psalmboken, och att i samband därmed åt
skilliga ändringar företagits. Likväl ha många 
psalmer bevarat ej blott sin tids utan även sin 
författarepersonlighets prägel. Nog är det Luther 
och ingen annan, som möter oss i “Vår Gud är 
oss en väldig borg“, i “Var man må nu väl glädja 
sig“, och i botpsalmen “Av djupsens nöd, o Gud, 
till dig“ (N. Ps. 182) med dess starka tonvikt på 
Guds nåd, som “var man behöver.“ Men det är 
också Martin Luther, den lille Hans Luthers fader, 
som diktat “Från himlens höjd oss kommet är“ 
(N. Ps. 63), denna älskliga “barnasång om julen.“

Läsa vi psalmen “Bort mitt hjärta med de 
tankar“ (N. Ps. 192), uog kunna vi ana något om 
vilket religionens söndagsbarn Paul Gerhardt var, 
då vi höra honom jubla fram de evangeliskt slösan
de försäkringarna om Guds gränslösa kärlek:

Ingen sjö så högt kan svalla, 
intet djup så grundlöst är, 
intet regn så rikt kan falla, 
att det minsta likhet bär 
med den nåd, som Herren blid 
oss bevisar allan tid. . .

Jämför med Gerhardt t. ex. Job. Heermann, en 
smärtornas man, som gärna spelar med sordin. 
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Stundom söker han inspiration till sina psalmer i 
Bernhards predikningar över Höga visan (N. Ps. 
77) och i Taulers skrifter (N. Ps. 176 “Varthän 
skall jag- dock fly“).10) Men ofta är det också 
mera direkt personliga anledningar, som skapa hans 
sånger, t. ex. “Zion klagt vor Angst und Schmerzen“ 
(“Sion klagar med stor smärta“, N. Ps. 123), dik
tad med en rätt själasörjares innerliga deltagande 
för sin kyrkas och sin församlings lidanden och 
faror. (Psalmens mest begagnade strof i N. Ps. 
“Måste ock av törnen vara“ är av Wallin).

Georg Neumark, den fattige studenten, som ef
ter många misslyckade försök slutligen i Kiel 
lyckades få en länge önskad informatorsplats — 
just när det såg allra mest hopplöst ut för honom 
— hur talar ej än i dag hans tacksamma själ i 
den psalm, han författade första dagen i sitt nya 
hem: “Wer nun den lieben Gott lässt walten“ 
(“Min själ och sinne låt Gud råda“, N. Ps. 239).u)

Tank ej uti din motgängstimma, 
att du av Gud förgäten är!

Jesper Svedbergs realistiska änglatro möter oss, 
så intim och sä viss, i de bägge psalmerna “Gud 
låter sina trogna här“ (N. Ps. 35) och “Gud vare tack 
och ära“ (N. Ps. 36), ehuru Wallins bearbetning 
betydligt reducerat det starkt dämonologiska ut
tryckssättet i den senare psalmen. I gamla psalm
boken (n:r 195 och 196) framträder tydligt av
sikten med den förstnämnda sången: att vara en 
psalm för Mikaelidagen. Varje strof slutar nämli- 
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gen med orden: “Ty sjunga vi med gott behag — 
Nu är de- helga änglars dag11 etc.

Spegel är kanske mera tidstyp än utpräglad in
divid, men det är vackert att se, hur hans person
liga övertygelses värme ger det ofta kärva uttrycket 
en innerlig klang. “Det är en lyrik i religiösa 
fakta“, säger fint Josef Helander. “Hans psalmer 
innehålla mycket av läroframställning och dogma
tisk benstomme men äro så genomträngda av hän
given tro på denna lära, att de bliva lyriska.12) 
Som exempel härpå kunna anföras pingstpsalmen 
“Helge Ande, hjärtats nöje“ (N. Ps. 136, skriven 
med ledning av Gerhards “O du allersüsste Freu
de“. varvid dock är att märka, att den senare de
len av andra och hela tredje strofen — kanske 
det mest lyriska i hela psalmen — är Spegels 
självständiga verk), uppståndelsepsalmen “Jesu, du 
dig själv uppväckte“ (N. Ps. 111) med sin rike
dom av paulinska tankar och bilder och korsfäs
telsepsalmen “Jesu, lär mig rätt betänka“ (N. Ps. 
75), där, såsom Helander anmärker, “föreningen 
mellan subjektivt och bibliskt objektivt når sin 
höjdpunkt“. ’3)

Nog märker man en skillnad mellan Spegels 
hälsofulla fromhet och den svårmodiga tonarten i 
Amnelius (efter Qwirsfelds Himmlische Garten- 
Gesellschaft översatta) psalmer: “Min Frälsare, vad 
själave“ (N. Ps. 84), “Skåder, skåder nu här alle“ 
(N- Ps. 92), “O du bittra sorgekälla“ (N. Ps. 179), 
“Far din väg, du onda värld“ (N. Ps. 456) — de 
ha alla något av pietismens melankoli, ord som 
“kvida“, “ångest“, “kval“, “ve“ och “smärta“ 
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möta oss särskilt ofta i dessa psalmer. De göra 
intryck av en nästan sjuklig benägenhet att be
trakta det mörka, hårda och bittra i jordelivet.

Det är också skillnad mellan den barske för
gängelsepredikanten Petrus Brask, sådan han mö
ter oss i n:r 455 och 457 (märk den senare 
psalmens förträffligt målande rytm — densamma 
som i Runebergs Mitt liv: “Strid på bädden av 
en grav“ etc.), och Samuel Columbus som finner 
så mjuka, veka tonfall i aftonpsalmen “Nu haver 
denna dag“ (N. Ps. 440). Vilken skillnad också 
mellan den olycklige Lucidors bittra självförebråel
ser och gripande häl vetesångest (N. Ps. 4G3, 465, 
467) och Elle Andersdatters ljusa himlasyner och 
skära brudlängtan efter frälsaren (N. P. 487, 
märk G-. Ps. 411): “Som fågelen vid ljusan dag 
sig gläder“... Och dock — det är det stora — 
kan även Lucidor lyfta sitt hufvud till sist (467: 
12): “Döden gör mig icke häpen“ säger han —

“Ty den trösten jag ej glömmer, 
att min broder Jesus dömer.“

Det är ändå skillnad nog. Eller man kan 
jämföra den Magnus de la Gardie tillskrivna psal
men “O Jesu, när jag häden skall“ (N. Ps. 471) 
och fru Lenngrens skygga Blick till graven: “Snart 
döden skall det öga sluta“ (N, Ps. 449). Vilken 
skillnad mellan den absoluta trosvissheten i den 
förres “Jag kommer från ett brusand’ hav — Till 
rätta glädjestranden“, och den senares frysande 
skälvning inför dödssmärtans “ryslighet.“ Skulle
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vi verkligen vilja vara av ined denna lilla fattiga 
bön, som verkar sä djupt äkta?

När rösten, skälvande och bruten, 
åkallar, Skapare, ditt namn, 
o sträck mot mig i dödsminuten 
din hulda faderliga famn!

I stället för att förnämt se ned på denna åkallan 
av “Allfadern“ och “Skaparen“, gjorde man kan
ske rätt i att komma ihåg orden i 1 Petr. 4: 19 
om “den trofaste Skaparen11, åt vilken aposteln 
uppmanar de kristna att anbefalla sina själar.

Också en annan gustavian i vår psalmbok är 
av ett visst intresse att iakttaga — Adlerbeth. Av 
honom ha vi ett flertal psalmer, somliga mera tids
bestämda (som t. ex. 283), andra, som det synes, 
mera personligt hållna. Till de senare torde man 
kunna räkna den innerliga, kanske av författarens 
husliga sorger märkta parafrasen över en del av 
119:de psalmen i Psaltaren: “O Herre för allt gott 
du mig“ (N. Ps. 256). Samma erfarenhet som den 
gammaltestamentlige sångaren uttrycker så: “Förr- 
änj jag fick lida, for jag vilse, men nu håller jag 
mig vid ditt tal“ (Ps. 119: 67) har Adlerbeth här 
besjungit (“Jag fortgick blind på villans stig — 
Tilldess din tuktan sökte mig — Och från för
därvet frälste“). Det “gammaldagssvenska“ hos 
Adlerbeth, som Tegnér prisar i ett brev till sonen 
Jakob, innebar även ett denna tid mindre vanligt 
mått av ffammal svensk fromhet:
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I medgång prisar jag din nåd, 
i motgång dina visa råd, O C1
i allt en Faders kärlek.14)

I det foregående har Wallins romantiskt fär
gade längtan från jorden berörts, och det har fram
hållits huru den både är tidskarakteristisk och för 
honom personligen kännetecknande. Ett, som jag 
tror, ganska träffande uttryck för Wallins fromhet 
i dess ljusare stunder, är morgonpsalmen “Pris vare 
Gud, som låter“ (N. Ps. 421) med dess kraftiga 
betonande av arbetet i kallet;

O, må vi noga märka, 
vad Gud av oss begär, 
och med all trohet verka, 
så länge dagen är. . .

Man kan vid denna psalm ihågkomma, vad en 
person, som stod honom nära under en tid av hans 
liv, vittnat: “Aldrig såg jag honom gladare än 
när han var överhopad med arbete.“ (Jämför 
även dikten Smeden i hans Sami. Vitterhetsarbe
ten).15)

Franzéns psalmer ha också vissa särskilt per
sonliga drag, såsom även i det föregående anmärkts, 
t. ex. “Ack, vi äre alle Adams barn, o Gud!“ 
(N. Ps. 44), där han särskilt i strof 3 talar ur 
sin egen erfarenhet, såsom en sammanställning med 
några av hans världsliga dikter ger vid handen:

Borta är det Eden, 
där jag menlös var; 
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bort med samvetsfreden 
all min glädje far.
Om ock lyckan mäter 
mig sitt överflöd, 
skild från Gud jag äter 
blott med sorg mitt bröd. . ,16)

Bland andra för Franzén betecknande psalmer 
må nämnas “Den korta stund jag vandrar här“ 
(N. Ps. 119), som tycks äga en viss frändskap med 
Novalis’ psalmer, och föräldrapsalmen “Du som var 
den minstes vän“ (N. Ps. 346), där sista strofen 
ger ett synnerligen träffande uttryck för den blide 
sångarens barnafromma sinne:

Ingen, så ditt ord oss lär, 
ingen kommer i ditt rike, 
som ej barnsligt hjärta bär 
mot sin Gud och mot sin like. 
Giv, att dig som barn vi alla 
älska, lyda och åkalla.

I allmänhet ha hans psalmer, liksom hans öv
riga poesi, en egendomligt skär och sommarnatts- 
Ijus fägring, som ingen annan av våra psalmister 
är mäktig att framskapa.

Slutligen må även i detta sammanhang nämnas 
Geijer. Psalmer som 72, 89 och 105 äro inga
lunda blott kristliga omklädnader för någon sorts 
obestämd geijersk religiositet — den som läser 
hans ungdomsskrifter förstår, att så ej är förhål
landet. Men här må även som en för Geijers 



47

fromhet betecknande psalm påpekas den, som i vår 
psalmbok bär till överskrift Skördetiden: “I nåd du, 
Herre, på oss tänkt“ (N. Ps. 400). När Geijer 
ser axen fällas, tänker han på människolivets för
gänglighet, men detta gör honom ej egentligen ve- 
modig ej heller uttrycker han någon längtan efter 
döden eller något förakt för detta liv. Han känner 
blott en stor, djup trygghet inför det kommande. 
“En jord, som är skön, och en Gud, som är god, 
— De finnas väl ock efter mig, försann“, sjunger 
han i sin Vallgossevisa, och här ha vi alldeles 
samma tanke:

Den jord, vi ägt, oss äger då; 
vårt goda äga andra, 
och nya tjäll kring nejden stå, 
där nya släkten vandra. 
Men herre, du 
skall, liksom nu, 
ock låta då 
din sol uppgå 
och skördar pryda jorden.

Det är en storsint och underbart frisk religiosi
tet, som så talar och tänker. Intet av avund mot 
de efterkommande, intet av ringaktning för det 
jordiska, blott en strålande ljus tillit. “God is in 
his Heaven: All right with his world.“

*

Sitt värde som uppbyggélsebok får slutligen Psalmboken 

vår psalmbok först och främst såsom det personliga byggelsebok.
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vittnesbördets bok — i enlighet med den nyss 
hävdade synpunkten. Men även av andra skäl är 
den som uppbyggelsebok näst bibeln och jämte 
Luthers lilla katekes vår kyrkas förnämsta klenod.

När Wallin utgav sitt psalmboksförslag 1816, 
yttrade han i dess företal några, såvitt jag funnit, 
hittills ganska obeaktade ord om hur han ansåg, 
att en psalmbok borde vara beskaffad. “En väl 
inrättad psalmbok bör, efter mitt begrepp, vara 
allom allt, allas tillhörighet och allas tillflykt: den 
enfaldiges som tänkarens, den känslofulles som den 
mera kallblodiges, enslingens som världsmänni- 
skans,17) oskuldens som brottslingens; och detta allt 
genom alla mellangrader. Varje särskilt människa 
är ej ens den samme i lugnets, betraktelsens och 
den stilla självprövningens stunder, som i glädjens 
eller sorgens, ångrens eller fruktans, den himmel
ska kärlekens och den andeliga segrens exalterade 
ögonblick. . . . Må man ej förgäta, att en psalm
bok är ämnad likaväl att läsas som att sjungas; 
att den således bör vara inrättad ej blott för den 
offentliga gudstjänsten utan även så mycket för 
det husliga livets, för den enskilta, bland frestelser, 
bekymmer och tidens omväxlingar framsträvande 
människans mångfaldiga förhållanden. Andakts- 
sånger äro känslans summariska uppfattningar av 
det gudomliga ordet, ämnade för bestämda fall till 
den jordiska vandrarens tillrättavisning, — avled
ningar från den levande, stundom slutna, stundom 
för djupa, källan, vilka gint till hjärtat, på klara 
melodiska vågor, flöda lugn, tröst och vederkveck- 
else på den tid oss detta behoves.“
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Sådant var Wallins psalmboksideal — ett i 
verklig mening statskyrkligt psalmboksideal. Hela 
svenska folket, höga och låga, bildade och obildade, 
fromma och brottslingar, skulle kunna finna upp- 
byggelse i denna bok. Och så har det varit, att 
människor av alla dessa kategorier verkligen haft 
hjälp för sitt inre liv i den wallinska psalmboken.. 
Ja även brottslingarna ■— det kan Beckman be
rätta om, t. ex. vid psalmerna 169 (“Mitt sam vet 
ur sin långa dvala“) och 480 (“I Kristi sår jag 
somnar in“). I enlighet med sin ovan anförda 
kasuistiska uppfattning ville Wallin också ha psalmer 
som 343 (För en husfader eller husmoder vid ett 
årsskifte), 350 (För en fattig yngling), 357 (En 
äldre kristens tackoffer på sin födelsedag), 365 
(För en blind), 368 (För en hustru, som skall 
kyrktagas), 373—375 (För botfärdiga fångar) o. 
s. v. På en tid, då psalmboken var allmogens, 
nästan enda bok, var det en god gärning att också 
göra psalmboken till en privat bön- och andakts
bok, ej blott till en kyrkosångbok.

Vi böra också lägga märke till Wallins lina 
iakttagelse, att den förnämsta källan för kristlig 
uppbyggelse — bibeln — stundom kan kännas 
tillsluten eller alltför djup. Då kan det vara gott 
att ha en psalm att ta till hjälp: “Jag lyfter mina 
händer“ (N. Ps. 33), “Misströsta ej, att G-ud är 
god“ (N. Ps. 191), “Uti din nåd, o Fader blid“ 
(N. Ps. 250) eller “O Gud, all sannings källa“ 
(N. Ps. 260) eller någon annan. Många kristna 
trostankar, som synts oss dunkla och svårfattliga, 
kunna genom psalmboken bli förklarade och till

4
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gängliga, för oss. Hur mycket är ej att lära om 
altarets sakrament i våra nattvardspsalmer och om 
Andens verk i våra pingstpsalmer och botpsalmer 
(t. ex. N. Ps. 186) för att nu blott taga några få 
exempel. — Till psalmbokens värde som uppbyg- 
gelsebok bidraga även de minnen av mera person
lig art, som fästat sig vid vissa psalmer. Den dö
ende Tegnérs upprepande av “Jag lyfter mina 
händer“ och Wikners inslumrande vid ljudet av 
sin älsklingspsalm “Av hjärtat haver jag dig kär“ 
(N. Ps. 221) äro exempel på hur sådan värdeök
ning uppstår.

Till sin fulla rätt komma dock de flesta psal
mer, framför allt högtidspsalmer, först med musik 
och såug. Några exempel behövas ej. Våra ad
vents-, jul-, fastlags-, påsk- och pingstpsalmer bli 
genom den årliga upprepningen rätt väl bekanta 
för vårt kyrkofolk.

Mången skall helt visst förvånas, att i det före
gående så många förträffliga psalmer ej nämnts. 
Men det är ju ej en värdering jag velat giva utan 
en belysning från vissa — ingalunda nya men 
som jag tror fruktbara — synpunkter. De psal
mer, som nämnts, ha omtalats ej för deras större 
värdes skull utan blott som exempel, ägnade att 
låta ett eller annat drag i psalmbokens karaktär 
klart framträda.18)



Anmärkningar.

*) (Sid. 3). Angående bibelspridningen se E. M. 
Rodhe,rDe svenska bibelsällskapens uppkomst. Kyrko- 
hist. Årsskrift, årg. VII (1906) sid. 169.

2) (Sid. 5). Westen, Sv. Kongl. Hof Clericiets 
Historia, II, sid. 58, not 2. Psalmen citeras efter G. 
Ps. (Även i det följande citeras ibland G. Ps. utan 
särskilt angivande).

8) (Sid. 7). Se Stockh. Dagbl. (Huvuduppl.) 
1909, n:r 91 (sönd. d. 4 april): Hvad våra författare 
läste som barn.

*) (Sid. 9). Föreställningen, att för vår tid orik
tiga accenter och ordböjningar i psalmboken skulle 
bero på bristande teknisk skicklighet hos de äldre 
psalmförfattarna, stärkes genom en del senare (efter 
1819 uppträdande) psalmisters åsidosättande av den 
moderna svenskans accent- och böjningslagar. Natur
ligtvis bör samma fordran på språkriktighet ställas på 
nutida religiös som annan nutida poesi.

5) (Si<l. 10). Upplysningar om psalmernas första 
framträdande i tryck kunna hämtas ur Beckmans 
Psalmhistoria.

fi) (Sid. 11). Även en strof av en pingstpsalm i 
G. Ps. (n:r 182 »Nu bedje vi den Helge And»), 
möjligen också av en sedan av Luther tillökad natt- 
vardspsalm (»Gud vare lovad och högeliga prisad», G. 
Ps. 15) kunna tänkas ha blivit använda i den svenska 
katolska gudstjänsten liksom deras motsvarigheter på 
tyska. Jfr Laurentius Petris uppgift, att man vid jul 
plägat sjunga »Jesus var födder i Betlehem» och vid 
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påsk »Kristus är uppstånden av döda» (G. Ps. 164: 
versen) »och sedan allt året omkring, när monstransen 
bärs ut och in» har man plägat »något besynnerligt 
kväda.» (Cit. efter Ullman, Liturgik, 3 avd. sid. 167). 
Ericus Olais sång »Een rikir man ok welloger han» 
(G. Ps. 205) avhandlar liknelsen om den stora målti
den och de obotfärdigas förhinder —• ej (som Ullman 
a. a. sid. 169 uppger) den rike mannen och Lazarus 
(G. Ps. 204).

7) (Sid. 17). Joh. Johansson (Psalmboksförslag 
1908, Motivering) uppger, att denna strof skulle vara 
av Jakob Boethius. Denne har visserligen diktat en 
strof av liknande innehåll, som intagits i den Sved- 
hergska psalmboken under n:r 440, men redan av 
Beckmans uppgifter framgår tydligt, att den i 1695 
års psalmbok intagna strofen är av Spegel, ehuru den 
ju kan betraktas som en förbättrad omdiktning av 
Boethius’ »Sist jag också över alla» etc. Jämför J. 
Helander, Haquin Spegel, sid. 284 och 299.

8) (Sid. 28). Afzelius hörde ju, litterärt sett, till 
nyromantikerna, men detta hindrar ej, att han, liksom 
Hedborn, en tid i teologiskt-religiöst hänseende stått 
neologien nära.

?) (Sid. 39). Angelus Silesius’ psalmer uppgivas 
av Beckman vara författade före hans övergång till 
katolicismen. .Nyare forskningar göra en motsatt upp
fattning gällande. Se t. ex. Nelle, Geschichte des deut
schen evangel. Kirchenlieds (2 Aufl. 1909), sid. 169. 
Före 1653 — året för hans övergång till romerska 
kyrkan „— finnes icke bevisligen någon psalm av ho
nom. Ar 1657 utkomma hans första sånger »Geistl. 
Hirtenlieder» etc , och dessa anses nu vara diktade 
mellan 1653 och 1657.

10) (Sid. 41). Nelle, a. a. sid. 105.
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u) (Sid. 41). Se Koch, Geschichte des Kirchen
lieds und Kirchengesangs III, sid. 410 f.

12) (Sid. 42). Helander, Haquin Spegel, hans 
liv och gärning, sid. 296.

ls) (Sid. 42). Helander, a. a. sid. 297.

u) (Sid. 45). Om Adlerbeths liv och karaktär 
se Ljunggren, Sv. Vitterh:s Hävder 111, sid. 220 f.

ls) (Sid. 45). Citatet om Wallins glädje under 
hopat arbete efter Fryxells levnadsteckning (Hollander, 
Minne av J. O. Wallin, sid. 198). Troligen härstam
mar omdömet från Nath. Wallin. (Jämför kvrkohist. 
Årsskrift, årg. X (1909), sid. 122). Vidare om Wallins 
psalmer i Julbok utg. av E. Stave 1907, sid. 157 f.

16) (Sid. 46). C. D. af Wirsén anser denna psalm 
höra till Franzéns svagare, isynnerhet i dess ursprung
liga lydelse. (Sv. Akad:s Handl, fr. 1886, II, sid. 424). 
Med avseende på den citerade strofens personliga art, 
se Castrén, F. M. Franzén i Finland, sid. 190, där 
dikten Det förlorade Paradiset just framhålles som 
karakteristisk för Franzéns stämning efter den utländ
ska resan (1795---1796). En strof ur denna dikt lyder:

Att som andra bli förfaren 
lyddes jag till frestelsen, 
för mig öppnas ögonen, 
och min sköna dröm är faren. 
Blott min skröplighet jag ser, 
och mitt Eden är ej mer.

(För hävdandet av en särskilt personlig karaktär 
åt den tredje strofen spelar ingen roll, att i 1814 års 
redaktion genomgående står du och din i st. f. jag och 
min. Skalden, speciellt psalmskalden, talar ju ofta till 
sig själv i andra person).
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17) (Sid. 48). Med »världsmänniskan» förstår 
Wallin här, såsom av sammanhanget framgår: en män
niska, som lever ute i »världen», i »societeten», i mot
sats till en enstöring. Uttrycket betecknar naturligt
vis här ej någon etisk kvalitet.

18) (Sid. 50). De försök, som här gjorts att i 
korthet känneteckna psalmers, psalmförfattares och 
hela psalmdiktningsperioders religiösa egendomlighet, 
vilja leda intresset till dylika bestämningar av psalm
bokens innehåll men kunna ej alla göra anspråk på 
objektivt riktig iakttagelse, bl. a. på grund av att 
psalmhistorien hittills i allmänhet behandlats nästan 
rent litteraturhistoriskt-bibliografiskt och några un
dersökningar av psalmdiktningens religionspsykolo
giska och religionshistoriska bestämdhet knappast före
tagits. Ett försök av intresse är Wernles lilla arbete 
om Paul Gerhardt (i samlingen Keligionsgeschichtliche 
Volksbücher). 1 Theol. Litt. Zeitung 1909, n:r 1, 
skriver Köhler (i en recension av Kaweraus bok om 
Gerhardt): »Wernle macht hier (i nämnda häfte) den 
Versuch G:s Lieder in die Dogmengeschichte hinein
zustellen. Das sollte für die Methodik der Geschichte 
des Kirchenliedes fruktifiziert werden. Eine wirkliche 
Geschichte des Kirchenliedes muss Dogmen- und Re.ligions- 
geschichte sein.» Betydelsen för kyrkohistorien av att 
på sådant sätt skriva psalmhistoria inses lätt. Först 
genom studiet av det religiösa livets uttryck i kyrkans 
andaktsböcker (bland vilka psalmboken är den rikaste) 
kan man nå fram till den inre kyrkohistorien: from- 
hetslivets historia.


