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DE ALLMÄNNA LÄROVERKEN

i
ÖREBRO OCH ASKERSUND

UNDER LÄSÅRET 1.902 1903

JÄMTE
INBJUDNING TILL.OFVERVARANDE AF ÅRSEXAMINA.

INNEHÅLL:
L Redogörelse för Karolinska högre allmänna läroverket i Örebro af rektor 

Klas Helander.



Feriarbefen sømmaren 1903.

Till andra klassen.

Modersmålet: Välläsning: Folkskolans läsebok st. 221—224- (Berättelser om Gustaf Vasa i Dalarne, Den flyende Gustaf Vasa, Gustaf Vasas befrielsekrig, Dalkullans visa om Gustaf Vasa).
Matematik.1. 2608 + 454 + 23 + 176 + 5897 + 6778 + 85 + 538 + 3441.2. 463 + 3978 + 162763 + 204 + 65057 + 8345 + 690 + 94836.3. 20186 + 92 + 4505 + 677 + 4046 + 8310 + 227 + 8769 + 7944 + 799.4. 17823 + 8419 + 11040 + 238 + 1106 4- 42989 4- 9397 + 20765.5. 2686305 + 572860 + 159037 + 243779 -f- 4096478 + 61596 + 68944,6. 34300 + 509 + 3 4~ 369 4- 4287 + 856 + 92 + 4028.7. 93 + 3708 + 6940 + 517 + 49624 4- 5389 + 9436 4- 856 4- 38 4- 399.8. 89742 -I- 4287 4- 868 4~ 6482 4- 8849 4- 9316 4~ 535 4- 3921 4- 8888.9. 3 — 44 4- 334 4- 75 4- 89 4~ 25 4~ 934 4- 7630 4- 276 4- 584 4- 5.10. 23921 4- 535 + 9316 4* 8849 4- 6482 4- 45742 4~ 4287 4- 868.11. 516802 — 416803.12. 7201001 — 5970878.13. 10931153 — 6486709.14. 2223927056 — 989359166.15. 6182001 — 5797143.16. 28500485 — 9409576.17. 1029690123 — 779439873.18. 66978 4- 4868 — 62958.19. 74957 — 64595 — 9918.20. 321678 ■- 230069 — 89609.

I 21’I 22.23.24.25.26.27.28.29.30.

18 . 37037.405 . 13468.592 . 375.9375 . 11840.6003 . 37074, 3456.15625.3375 . 98864.8960 . 3125.20 . 37 . 1350.100 . 135 . 24716.



Örebro läroverk.31. 3086400 : 25.32. 824464 : 908.33. 974169 : 987.34. 197219720 : 580.35. 61622500 : 7850.
36. 15920205 : 2345.37. 7942930 : 38746.38. 14423300 : 576932.39. 2181357 : 4670.40. 27815130 : 6945.

Välskrifning. En särskildt för detta ändamål utarbetad välskrifningsbok, kallad 
Feriearbete till andra klassen, utgifven genom C. A. Rohloffs bokhandel i Örebro.Afskrifning af stycket 121 (Skildringar från Skåne) i Läsebok för folkskolan. (Skrif- ves i välskrifningsbok N:o 1.) ,

Till tredje klassen.

Modersmålet: Utanläsning af st. 94: Fosterjorden, st. 183: Flyttfåglarna och st. 287: Hvi suckar det så tungt uti skogen? i Folkskolans läsebok.
Matematik:1. 44,1 357 4- 7,6 3 4-2,1 9 0 4 6,7 3 4 5 12 4~ 0,5 38.2. 0,0 I 4~ 2,349 1 6 -J- 0,67 4- 11,625 4- 3,2173 4~ 2712,4.3. 0,6 2 5 4- 2,0 6 4- 176,7 2 83 -|- 0,9 4 -|- 13,6 2 5 -L 0,5 8.4. 8,56 • L 0,7 4- 9174,5 4- 0,68>5 -4 0,59 4- 7,54 4- 916,45.O. 0,1 4~ 0,8 4 4- 6,2 4 I 2 4“ ‘“1“ 1,0 3 6 —0,0 0 6 7 4' 2,2.6. 5,8137 4 0,625 -4 7,2 4- 72 -f- 0,0756 4- 8,1 4" 13,37.

7. 4,2 3 — 3,9 8 7 5.8. 7,09 1 3 —6,9 47.9. 13,405 — 6,9 16.
13. 6,3 X 9,5 6 7.14. 7,1 4 X 0,00 2 5.15. 15,3 6 X 0,03 9.

10.11.12. 12 — 5,6 7 3 25.3,60 1 — 2,8349.8,37 42 — 4,83 1.
16.17.18. 23,8 X 47,5.39,18 X 0,47 X 100 X 0,3 7 5 x 0,1.5,634 X 0,001 X 2,44 X10000.

19. 7 : 0,0 5 6.20. 102,7 107:9,8 1.21. 0,00 165 2:0,28. 22.23.24.25.
0,02 1 624 : 2,4.36,603 : 0,0441.3,1 83 : 0,0 0 2 7.5,04: (2,1 : 2.4) 4- (5,0 4: 2,1); 2,4.



Örebro läroverk. 3
26. r A I A' fr» 4 14.
27. A A s A 44 A 41 A A.
28. 1 A A 2 A» A 3 A A 4 A.

29. i A A ill A A A U 5 V
30. 2 tL A 6,3 5 A A A l5-
31. 0,5 A 3 2 2 -j- 1,2 5 A 55 T 3,o 7 5.

32. 7 — 5 -,Yr-33. 7 Ar — 5.34. A’ö ■—• A’s-
35. 0,6 2 5 —36. 12 A — 8 AV37. 4 A—1 tW

38. 2 A X 3 4 439. -®A X rA-40. A% X 162. 41. 0,0 6 4 X 8 A42. A X 8 X 2 A X 0,0 5.43. 2 g X 3 A X A X 2,5.
44. 28 i : 23.45. 34 : 5 i46. 21 A 6 f’,,.
47 16.8
•±4. 77 . 7*

48. 5,0 5 : 5 A-49. (2 II: 4 4): 2 A-50. 14 x (fV A is A A): Ö A — A).
Välskrifning: Ett särskild t för dotta ändamål anordnadt 20-sidigt förskriftshäfte, innehållande tänkespråk af olika författare, utgifvet genom C. A. Rohloffs bokhandel i Örebro.Afskrifning af stycket 233 (Gustaf II Adolf) i Läsebok för folkskolan. (Skrifves i välskrifningsbok N:o 2.)

Till fjärde klassen.

Tyska. Öfversättning: Voss-Svedelius, Deutsches Lesebuch 1, st. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Utanläsning: Calwagen, Tysk elementar- och läsebok, tredje afd., st. 19, 26, 27.
Matematik.1.2.3.6.
3}:2S + U:1 AAU + ItVA (7,6 . 3^ — 2). (1—12,5 .0,0 2).(3 A — 2 g) : (4 t r A’ A)1 4 • 3 A 2 4 • 4Af 45918 kronor skall A ha hälften, får hvar och en?

. (31 A 4 g). 2^A4---------------------------------------------- .4 + (2^—H):l A —I(2 : 3 4 A 31: 2): 31(3 i A k) •’ 2 ttAB en tredjedel och C resten. Hur mycket



4 Örebro läroverk.7. En person besparade i medeltal hvarje manad 27 kronor 37 l/2. Hur mycket utgjorde det för ett helt år?8. Af det till en egendom hörande området, utgöres 5/8 af skogsmark, hvars areal är 615 har. Hur stor är egendomens hela areal?9. 5 km. — 0,12 nymil—1 km. 8,5 m.10. A har köpt 12 kg. kaffe efter 1 kr. 75 öro per kg., 15 kg. socker efter 1 kr. 5öre per kg., 2 kg. té efter 9 kr. 80 öre. per kg. och 10 kg. smör efter 2 kr.10 öre per kg. Hur mycket får han tillbaka på en sedel å 100 kr.11. Om 3 hl. 42 1. vin å 1 kr. 25 öre litern blandas med 4 hl. 5 1. vin å 2 kr. litern,hur mycket vatten bör tillsättas, för att blandningen skall kunna säljas för 90 öre litern ?12. A, B och C skola dela ett arf. A får 7/24, B 1/3 och C 3/8. På detta sätt fick A 1,400 kronor. Hur mycket fingo B och C?13. 16 gross 9 dussin 8 stycken X 36.14. En person, född den 13 mars 1812, blef 30 år 6 mån. och 13 dagar gammal.När dog han? ;15. Summan af ett visst tals hälft och tredjedel utgör 15. Hvilket är detta tal?16. På en egendom utsåddes 54 hl. säd, hvaraf hälften afkastade 6:te, tredjedelen 7:deoch återstoden 8:de kornet. Beräkna hela afkastningen!17. Ur ett kärl, som innehöll 7 hl., aftappades 2 hl. 52 1. Hur mycket varkvar?18. En arbetare mottog 41,25 kr. för 16 '/% dags arbete. Huru stor var hans dagspenning?19. En vinkel är 20° 35' 47". Huru stor är don vinkel, som är 4 gånger större?20. En person köper 12 tjog och 12 st. ägg för 11,9 7 kr. Hvad betalar han för tjoget?21. En spannmålshandlare köpte 1580 kg. korn å 12 öre per kg. och vann vid försäljningen '/4 öre per kg. Hur mycket fick han vid försäljningen?22. Huru långt hinner på 3 timmar en person, som hvarje minut går 120 steg och i hvarje steg tager 4/5 m.? !23. Om 1/2 1. mjölk dagligen förtäres, hvad blir årliga kostnaden därför efter kr. för litern?24. Från Stockholm till Malmö är 618 km. Om biljetten för tredje klass kostar 21,6 5 kr., frågas a) hvad är priset per nymil? b) hur långt får man resa för en krona?25. 3/4 af ett visst tal utgör '/8. Hvilket är detta tal?26. Om 4 y3 m. tyg kosta 5 kr. 20 öre, hvad kosta dä 3 1/4 m.?27. Då man för 4 kr. får 6 '/4 kg., huru mycket får man då för 9 kr. 60 öre?28. En person åker 12 km. på 1 t. 10 min. Huru långt hinner han pä 2 t. 13 min.?29. Till en klädning åtgå 6 2/3 m. tyg af 0,7 5 m. bredd. Huru mycket skulle åtgå,om tyget skulle vara 5 cm. bredare?30. Om en vara inlägges i paket, innehållande hvart och ett 0,5 5 hg., fås 315 paket. Huru många erhållas, om man låter hvart och ett innehålla 3/4 hg.?































































































































58 Örebro läroverk.32. Under sistförflutna kalenderår hafva följande belopp utgått för underhåll och tillökning af:
Kr. öre.a) boksamlingen .......................................................................................................................b) den öfriga undervisningsmaterielen.................................................................c) inredningsmateiiel ..........................................................................................................•samt för diverse tryck ........................................................ ..................................................................... 
9536001,6032,998

85255450(häri ingår statsbidraget 2,000 kronor till Karlssons ’Blad ur Örebro skolas historia’)..
G. Examina och terminsafslutning m, m,33. Muntlig avgångsexamen hölls vid läroverket den 20, 21 och 22 maj 1902 i närvaro af herrar censorer, professorerna F. E. T Åd fors. H. Hildebrand Hild^brandsson och T. R. Kjellman, läroverkets inspektor, kontraktsprosten K. E. Edlund samt de af H. H. Eforus utsedde examensvittnena, teologie doktorerna F. Wallin och J. .A. Lind

gren. Af de examinerade, 16 latinare och 11 realister af läroverkets lärjungar,! 2 latinare och 2 realister från enskild undervisning samt. 2 komplettanter å den reala linjen, däraf 1 i matematik och kemi och 1 i matematik, godkändes samtliga utom 1 realist, lärjunge vid läroverket.Under höstterminen 1902 förekom härstädes för denna sistnämnde lärjunge skriftligt prof i mogenhetsexamen, hvarefter muntlig godkänd examen af honom aflades i Skara.Under innevarande vårtermin hafva till afgångsexamens undergående anmält sig 36 af läroverkets lärjungar, af hvilka 5 tillhöra den klassiska linjen med grekiska, 21,samma linje utan grekiska och 10 den reala linjen, hvarjämte för afgångsexamens undergående hit hänvisats 5 lärjungar från enskild undervisning, alla anmälda å reallinjen, samt 1 komplettant å den reala linjen i matematik, fysik och kemi. Efter aflagda skriftliga prof blefvo de profvande förklarade berättigade till muntlig pröfning med undantag af 1 af läroverkets lärjungar, tillhörande den reala linjen, samt 2 från enskild undervisning. Den muntliga afgångsexamen är utsatt att börja den 23 maj.34. Den offentliga afslutningen af läsåret har af H. H. Eforus, som af andra ämbetsgöromål förklarat sig förhindrad att öfvervara årsexamen och själf hemförlofva ungdomen, utsatts till fredagen den 5 juni. Dagen förut, torsdagen den 4 juni, få lärjungarna visa prof på vunnen färdighet i vid läroverket förekommande öfningar. Uppvis
ning i gymnastik och fäktning börjar kl. 1 e. m. och slutöfning i sång geh musik kl. 5,3 0 e. m. Prof på lärjungarnes skicklighet i teckning finnas tillgängligaj i ritsalen under fredagens examen, som börjar kl. 9 f. m. och fortgår till kl. 12 m.Den egentliga årsafslutningen börjar samma dag kl. 1 e. m. i Örebro ■ kyrka, då flyttning afkunnas, belöningar utdelas och ungdomen hemförlofvas. ■ ■



Örebro läroverk. 5935. På uppdrag af läroverkets inspektor, kontraktsprosten, L. N. O., K. E. Edlund, som å H. H. Efori vägnar leder årsexamen och hemförlofvar ungdomen, får jag inbjuda följande herrar att såsom vittnen öfvervara den stundande årsexamen vid läroverket: kammarherren, K. W. O., R. N. O. m. m., fil. d:r friherre N. G. Djurklou, fabrikören, R. W. O., R. N. O., D. J. Elgérus, rektorn, R. W. O., R. N. O., E. B. Fernquist, f. landssekreteraren,K. N. O., N. A. Helling, grefven, R. N. 0., C. IL E. Leicenhaupt, kyrkoherden, fil. och teol. d:r J. A. Lindgren, drätselkammarens ordförande, grosshandlaren J. Lundmark, kammarherren, R. W. 0., R. Montgomery-Cederhielm, landssekreteraren, R. W. 0., Ch. R. 
Richter, borgmästaren, f. hofrättsassessorn Tö A. Schneider, landshöfdingen, K. N. 0., R. C. XIILs 0., R. W. 0., A. G. Svedelius, stadsfullmäktiges ordförande, R. W. 0., häradshöfdingen 
E. B. Tersmeden och kontraktsprosten, L. W. 0., teol. d:r J. Wahlfisk. Jag anhåller därjämte, att den allmänna undervisningens öfriga gynnare och vänner inom orten samt ungdomens föräldrar, målsmän och anhöriga måtte med sin närvaro höja betydelsen af denna högtid.36. Lästa termin börjar lördagen den 29 augusti kl. 10 f. m., då klasserna 6 
och 7 skola inställa sig till nnlitäröfningarna, samt då inträdessökande och de, som önska profiling för flyttning till högre klass eller öfvergång till annan linje, äga att inställa sig efter hos rektor minst en vecka tidigare skedd skriftlig anmälan; allmän samling sker och upprop anställes onsdagen den 2 september kl. 1 e. m., hvarefter lektionerna taga sin början torsdagen den 3 september i vanlig tid.Uppgifterna för de genom nådiga kungörelsen af den 22 mars 1895 föreskrifna 
feriearbetena bifogas såsom bilaga till denna årsredogörelse.Örebro i maj 1903.

KLAS MELANDER.



Redogörelseför
lägre allmänna läroverket i Askersund

lasåret 1902—1903.

A. Undervisningen.1. Höstterminen började den 30 augusti ocli slutade den 19 december. Efter anställda inträdes- och flyttningspröfningar tog den egentliga undervisningen sin början den 3 september, och slutade denna den 18 december.Vårterminen började den 15 januari och kommer att afslutas den 3 juni. Den egentliga undervisningen tog sin början den 16 januari och kommer att sluta den 29 maj.Undervisningen har varit inställd 3 timmar den 8 oktober (marknad), 5 timmar den 1 december (Oskarsdagen), 3 timmar den 2 februari (skridskolof), 2 timmar den 11 mars (leklof), 2 timmar den 16 april (marknad) och 3 timmar den 1 maj.2. Till morgonbön med psalmsång och bibelläsning hafva 15 minuter näst före morgonlektionernas början kl. 8 varit anslagna. Bön har dessutom hållits i do särskilda klasserna efter läsningens slut hvarje dag.Undervisningen har varit förlagd till följande tider:a) i läsämnena samt välskrifning och obligatorisk teckning: kl. 8—11 f. m. samt 1—3 e. m., b) i frivillig teckning (under vårterminen): kl. 3—4 e. m.:c) i sång och musik:i elementarsång: kl. 5—5,3 0 e. m.,i körsång: kl. 3—4 e. m.,i instrumentalmusik: kl. 4—4,30 och 5,30—6 e. m.;d) i gymnastik: kl. 11—11,30 f. m.



2 Askersunds läroverk.3. Antal lärotimmar i veckan för läsämnena under höstterminen 1902.1 2 3 4 5 • 6 7 '
ö £

T i m m a r.

A fil el ningar
5 § 

. 39 Gemensamma för

och 

linier.

ide lärjungar 
töstterm

inen.

Skilda.

lärjungar frän 
afdelningar å 
sam

m
a linie.

lärjungar 
frän; 

afdelningar ä 
olika linier.

Sum
m

a.

Anmärkningar.

11 .................. 10 19 5 1 — 24 i
1 Med kl. 2 i modersmålet 3 t:r och i tyska

2 t:r.23 .................. 1519 1216 (5 +) 10 2 (10) 2 3 2218 2 Med kl. 3 i kristendom 3 t:r, i historia 3 
t:r, i geografi 2 t:r, i matematik 1 t:e ochl 
i naturlära 1 t:e.

R. 4............ 14 — 8 4 (2+)35+15(i 26 3 Med kl. L. 4 och kl. R. 4 i modersmålet 1 t:e 
och i tyska 1 t-.e.

4 Med kl. R. 5 i engelska 6 t:r och i historia
2 t:r.L. »............ 3 — 9 7 (2+3+15) 9 5 Med kl. L. 4 i matematik 3 t:r.

R. 5............ 4 — (8) (15+) 5^ 5 6 Med kl. L. 4, kl. R. 5 och kl, L. 5 i 
kristendom 2 t:r, i modersmålet 3 t:r, i 
tyska 3 t:r, i historia 1 t-.e, i geografi 1 
t:e, i matematik 2 t:r och i naturlära 3 t;r.

L. »........... 1 — — (9+15+5) — ’ Med kl. L. 5 i latin 7 t:r och i historia 2 t:r.Summa 66 47 32 25 104 8 Med kl. L. 5 i matematik 3 t:r och i fran
ska 3 t:r.a) Läro- och Läseböcker.

Kristendom:
Klasser.Bibeln och psalmboken .................................................................................................................................... 1—5.

Norlén och Lundgren. Biblisk historia för folkskolan  ...................................................... 1—3.Luthers lilla katekes med kort utveckling, stadfäst 1878 .................................................... 1—5.
Modersmålet:

Sundén, Svensk språklära i sammandrag för de allmänna läroverken .................. 2—5.
Kabner och Viclorin, Svensk rättskrifningslära.............................................................................. 1—5.Läsebok för folkskolan ........................................................................................................................................... 1—5.
Runeberg, Fänrik Ståls sägner, h. 1......................................................................................................... 3.

h i) n h ................................................................ tj.
Cedersddökl^ Svensk läsebok, kurs 2 ................................................................................................. 4, 5.



Askersunds läroverk. 3
Latin :

Törnebladh-Lindroth, Latinsk språklära.....................................................................................................L. 4, L. 5.
Törnebladh, Latinsk elementarbok................................................................................................................ L. 4.
Cornelius Nepos, utg. af Boethius................................................................................................................ L. 5.

Tyska:

Lofgren, Tysk språklära för skolundervisningen ........................................................................ 1—5.„ Tysk elementarbok.............................................................................................................................. 1—5.
Morén, Tysk läsebok ........................................................ .............................................................. ................... 4, 5.
Hoppe, Svensk-tysk ordbok, skolupplaga .............................................................................. ............. 4, 5.
Bäckström och Segerborg, Öfningar i tysk skrifstil ................................................................. 3.

Engelska:

Mathesius, Engelsk skol grammatik ......................................................................................................... R. 4, R 5.
Afxelius, Engelsk elementarbok ................................................................................................................ R. 4, R. 5.

Franska:

Gullberg och Edström, Fransk skolgrammatik ............................................................................... 5.
Edström, Fransk elementarbok....................................................................................................................... 5.

Historia:

Odhner, Lärobok i fäderneslandets historia för skolans lägre klasser......................... 1 —5.
Ballin, Lärobok i allmänna historien för allmänna läroverkens mellanklasser... R. 4, R. 5.
Boéthius, Lärobok i gamla tidens historia............................................................................................ L. 4, L. 5.
Hildebrand, och Selander, Atlas till allmänna och svenska historien för skolornas bruk .................................................................................................................................................. 4, 5.

Geografi:

Carlson, Skolgeografi, kurs 1 ....................................................................................................................... 1—5-Kartböcker af Roth och Mentxer................................................................................................................ 1—5.
Matematik:

Möller, Larsson och Lundahl, Lärobok i räkning för allmänna läroverken ... 1, 2.
Berg, Räknelära för de allmänna läroverken och flickskolor............................................. 3—5.
Sohlberg, Praktisk lärokurs i planimetri och stereometri för de allmänna läroverkens nedre klasser samt för folkskolor ................................................................. 3.
Petersen, Lärobok i elementerna af plana geometrien. Öfvers. af Rosén ............ 3—5.
Lindman, Elementar! är ob ok i algebra ................................................................................................... 4, 5.„ Samling af exempel och problem till algebra och ekvationslära ... 4, 5.



4 Askersunds läroverk.

Naturlära:

Almquist och Lagerstecll, Lärobok i naturkunnighet, d. 1 .................................................... 1 — 5.
Almqvist, Lärobok i naturkunnighet, d. 2................................................................................................... 4, 5.
Krok och Almqvist, Svensk flora för skolor, 1 ............................................................................... 3—5.

b) Lärokurser.
Klassen 1.

Kristendom., 3 t.: Biblisk historia: gamla testamentet. Katekes: afslutning och repetition af första hnfvudstycket; första trosartikeln. Bibelläsning. Psalmer (3: 1. 7; 24: 1, 5; 33; 50; 55; 66; 94; 106; 124: 1; 138: 1; 204: 1, 2; 342- 500: 7.) (Söderstéen.)
Modersmålet, 5 t.: Innanläsning; öfning i muntligt återgifvande af det lästa samt af sagor och lättare berättelser. Af språkläran samma delar, som genomgåtts vid undervisningen. i tyska språket. .Satsbildnings- och rättskrifningsöfningar. (Kylen.)
Tyska, 6 t.: Elementarbokens första kurs; motsvarande delar af språkläran. Muntliga och skriftliga tillämpningsöfningar. Förberedande talöfningar. (Kylen.)
Historia, 2 t.: Fäderneslandets historia till nyare tidens början. (Söderstéen.)
Geografi, 2 t.: Kort öfversikt af världsdelarna och världshafven efter jordgloben. Sveriges och Norges fysiska och politiska geografi. (Söderstéen.)
Matematik, 4 t.: De fyra räknesätten med hela tal; öfning i användandet af decimaler. Tillämpning på sorter. Hufvudräkning. (Göransson.)
Naturlära, 2 t.: Det allmännaste af läran om människans kroppsbyggnad. Typerför däggdjuren. (Göransson.)

Klassen 2.

Kristendom, 3 t.: Biblisk historia: nya testamentet. Katekes: andra och tredje trosartiklarna. Bibelläsning. Psalmer (3: 1, 7; 24: 1, 5; 33; 50; 55; 66; 94; 96; 106; 124; 138: 1—3, 5, 7; 204: 1, 2; 420: 1, 2; 429: 9, 10; 434: 1—4; 500: 7). (Söderstéen.)
Modersmålet, 5 t.: Innanläsning; öfning i muntligt återgifvande af det lästa samt af sagor och berättelser; framsägniug af inlärda poetiska stycken. Af språkläran samma delar, som genomgåtts vid undervisningen i tyska språket. Satsbildnings-, interpunktions- och rättstafningsöfningar. (Kylen.)
Tyska, 7 t.: Elementarbokens andra kurs; motsvarande delar af språkläran; repetition af förra årets kurs. Muntliga och skriftliga tillämpningsöfningar. Talöfningar. 

( Kylen.)
Historia, 3 t.: Fäderneslandets historia från och med Karl XII till närvarande tid. 

( Kullendorff.)
Geografi. 2 t: Mellaneuropas och Brittiska öarnas fysiska och politiska geografi. 

(Söderstéen.)
Matematik, 5 t.: De fyra räknesätten i decimalbråk och allmänna bråk med tillämpning på sorter. Hufvudräkning. (Göransson.)



Askersunds läroverk. 5
Naturlära, 2 t.: Öfversikt öfver fåglarna, kräldjuren och groddjurcn. Undersökning af lefvande växter för inlärande af deras yttre organ. Exkursioner. Insamling af några allmänna växter. (Göransson.)

Klassen 3.

Kristendom, 3 t.: Biblisk historia: repetition af gamla och nya testamentet. Katekes, bibelläsning och psalmer: lika med klassen 2. (Söderstéen.)
Modersmålet, 6 t.: Innanläsning: återgifvande af det lästa; framsägning af inlärda poetiska stycken. Språkläran fortsatt; satsanalys och satsbildningsöfningar. Eättskrifnings- läran afslutad; interpunktions- och rättstafningsöfningar. Några mindre uppsatser på lärorummet. (Kullendorff.)
Tyska, 6 t.: Elementarbokens tredje kurs. Formläran. Några viktigare delar af syntaxen. Muntliga och skriftliga tillämpningsöfningar. Öfningar i tysk skrifstil. Talöfningar. (Kullendorff.)
Historia, .3 t.: Lika med klassen 2. (Kullendorff.)
Geografi, 3 t.: Lika med klassen 2 samt därjämte Sydeuropas och Sydamerikas fysiska och politiska geografi. (Södersléen.)
Matematik, 5 t: Aritmetik: repetition af bråk med tillämpning på sorter; regula de tri samt enklare exempel på procent- och ränteräkning; hufvudräkning. Geometri: geometrisk åskådningslära efter Sohlbergs lärobok; satserna 1—23 i Petersens lärobok. 

( Göransson.)
Na.turlära, 2 t.: Öfversikt öfver fåglarna, kräldjuren och groddjuren. Undersökning af lefvande växter, afseende såväl organlärans inhämtande som deras bestämning. Sammanfattning af läran om växtens yttre organ. Exkursioner. Insamling af 50 allmänna växter. (Göransson.)

Realklassen 4.

Kristendom, 2 t.: Bibelläsning: Lukas evangelium. Katokisation öfver tredje artikeln samt tredje, fjärde och femte hufvudstyckena. (Söderstéen.)
Modersmålet, 4 t.: Välläsning: Fänrik Ståls Sägner, h. 2; Cederschiölds läsebok, första hälften: framsägning af inlärda poetiska stycken. Dispositionsöfningar och lättare föredrag. Sats- och interpunktionslära; rättskrifningsöfningar. 15 uppsatser. (Kullendorff.)
Tyska, 4 t.: 40 sidor i läseboken. Språkläran afslutad och repeterad. Tillämpnings- och talöfningar. 15 temata. (Kullendorff.)
Engelska, 6 t.: Elementarbokens förra kurs. Formläran och några viktigare delar af syntaxen. Muntliga och skriftliga tillämpningsöfningar. Talöfningar. (Kylen.)
Historia, 3 t.: Repetition af fäderneslandets historia till Gustaf II Adolf. Allmän historia: nya tiden. (Söderstéen.)
Geografi, 1 t.: Nordamerikas samt repetition af Europas (utom Skandinaviens) fysiska och politiska geografi. (Göransson.)
Matematik, 5 t.: Aritmetik: fullständigare genomgång af procent- och ränteräkning; bolags- och blandningsräkning samt beräkning af medelvärden; planimetriska och stereo



6 Askersunds läroverk.metriska räkneuppgifter. Algebra: de fyra räknesätten med hela tal; läran om bråk påbörjad. Geometri: satserna 1—48 i Petersens lärobok med öfningsuppgifter. (Göransson).
Naturlära, 3 t.: Öfversikt öfver leddjuren samt repetition af fåglarna och de kallblodiga ryggradsdjuren. Öfversikt öfver de gamopetala växtfamiljerna jämte undersökning och examinering af lefvande växter. Exkursioner. Insamling af ytterligare 50 allmänna växter. Det viktigaste af läran om himlakropparna och jordens byggnad. Om spritdryckernas inverkan på människokroppen, enligt cirkuläret af den 4 november 1892 i samband med repetition af människokroppens byggnad. (Göransson.)

Latinklasseii 4.

Kristendom, 2 t.; Modersmålet, 4 t.; Tyska, 4 t.; Geografi, 1 t.; Matematik, 5 t.; 
Nalurlära, 3 t.: Lika med realklassen 4.

Latin, 7 t.: Törnebladhs elementarbok: styckena 1—32 och 43—54, såväl de latinska som de svenska, samt fabler. Det viktigaste af formläran utom 101—116. Be-höfliga delar af syntaxen muntligt meddelade. (Kullendorff.)
Historia, 3 t.: Repetition af fäderneslandets historia till Gustaf II Adolf. Allmän historia: romarne. (Söderstéen och Kullendorff.)

Kealklassen 5.

Kristendom, 2 t.: Lika med realklassen 4. (Söderstéen.)
Modersmålet, 3 t.: Lika med realklassen 4. (Kullendorff.)
Tyska, 3 t.: Lika med realklassen 4. (Kullendorff.)
Engelska, 6 t.: 50 sidor i elementarboken. Språkläran afslutad och repeterad.Muntliga och skriftliga tillämpningsöfningar. Talöfningar. (Kylén.)
Franska, 3 t.: Elementarbokens 14 första stycken jämte erforderliga delar af formläran. Muntliga och skriftliga tillämpningsöfningar. Talöfningar. (Kylén.)
Historia, 3 t.: Lika med realklassen 4. (Söderstéen och Kullendorff.)
Geografi, 1 t.: Repetition af Nordamerikas och Europas fysiska och politiska geografi. (Göransson.)
Matematik, 4 t.: Aritmetik: kort repetition af den aritmetiska kursen. Algebra: läran om bråk afslutad; enklare ekvationer af första graden med en obekant jämte problem. Geometri: satserna 49—79 i Petersens lärobok med öfningsuppgifter. (Göransson.)
Naturlära, 3 t.: Lika med realklassen 4. (Göransson.) j

Latinklassen 5.

Kristendom, 2 t.; Modersmålet, 3 t.; Tyska, 3 t.; Franska, 3 t.; Geografi, 1 t.; 
Matematik, 4 t.; Naturlära, 3 t.: Lika med realklassen 5.

Isatin, 1 t.: Cornelius Nepos: Conon, Iphicrates, Chabrias, Timotheus, Epaminondas, Pelopidas och Agesilaus. Formläran fullständigt genomgången utom §§ 101.—116; af syntaxen kasusläran. Extemporerade öfversättningar på lärorummet. (Kullendorff.)
Historia, 3 t.: Lika med latinklassen 4. (Söderstéen och Kullendorff.)



ÅSKERSUNDS LÄROVERK. 7c) Feriearbeten (sommaren 1903).
Till klassen 2.

Modersmålet: Välläsning af st. n:r 83, 138 och 149 i Läsebok för folkskolan.
Matematik: Uträkning af följande exempel:1. 30 4 583 4 724 4 9005 4 6661 4 250 4 3084 4 6770 4- 291 4 7.2. 12 4 324 4- 5678 4 90123 4 4567 4 890 4 12 4 3 4 555.3. 951 4 1365 4 78001 4 2103760 4 982761 4 42350 4 3746 4 2000 4 4 58.4. 66 4 666 4 6666 4 66666 4 666666 4 66666 4 6666 4 666 4 66.5. 75012 4 320 4 59 4 8024 4 832195 4 724 4 97002 4 1593772 4 304 44 900000 4 8471 4 230.6. 2 mil 3 km. 859 m. 4 6 km. 70 m. 4 603 m. 4 5 mil 36 m.7. 7 kvm. 30 kvdm. 4 18 kvm. 9 kvdm. 45 kvcm. 4 11329 kvcm.8. 40 kbm. 305 kbdm. 4‘ 7 kbm. 8 kbdm. 506 kbcm. 4 12 kbm. 60 kbdm.9. 14 kg. 1 hg. 4 2 kg. 7 hg. 5 gr. 4' 2 hg. 60 gr. 5 dg. 4 27 gr. 4" 4 hg4 gr. 4 dg.10. 25 öre 4~ 9 kr. 4 öre 4 12 kr. 10 öre 4 kr. 4 7 kr. 7 öre 4 50 öre.11. 812343 — 74123.12. 293760 — 142520.13. 14050000 — 3405000.14. 1800312 — 1723511.15. 70000002 — 5987511.

16. 18 kr. 5 öre — 7 kr. 38 öre.17. 5 hl. 3 1. —2 hl. 75 1.18. 365 m. 8 cm. — 29 ra. 3 dm. 1 cm.19. 59 hektar 4 kvm. — 138 ar 24 kvm.20. 2 kbm. 1 kbdm. — 934065 kbcm.21. 49.301250.22. 5800.76325.23. 4008.620172.24. 6397 . 984075.
25. 200.509.6781.26. 52 . 60 kr. 72 öre.27. 18.5 km. 76 m.28. 700.30 ar 4 kvm.

29. 601 . 2 hl. 50 1.30. 26.4 ton 37 kg.
31. 59727 : 43.32. 3339530 : 530.33. 14382612 : 306.34. 88070400 ; 352.35. 64503648 : 6534.

36. 12087650:47391.37. 342 kr. 4 öre : 68.38. 2 mil 2 km. 990 m. : 38.39. 4 kg. 6 gr. 8 dg. : 954.40. 324 kbm. 3 kbdm. 24 kbcm. : 18.
Välskrifniny: 20 skrifsidor efter förskrift samt afskrifning af st. n:r 214 och 215 i Läsebok för folkskolan.
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Till klassen 3. _

Modersmålet: Utanläsning af st. n:r 301 och 302-i Läsebok för folkskolan.
Matematik: Uträkning af följande exempel:1. 0,5 2 24,703 + 509,2 4 -{- 50,0 81 + 6,0 54 9 + 39.2. 75,1 4 803,47 + 6950,906 + 11250,4052 + 600,303 + 2,82.3. 1,4 + 0,389 -|- 0,0076 + 10,5038 + 0,0009 4' 1,02037 4- 100 + 0,1006 4’+ 1,23.4. 8 kg. 7,5 9 hg. 4- 0,0 137 ton 4- 53 kg. 8 gr. + 7,5 hg. -j- 8013 gr.5. 90 hl. 8 1. 4- 5307,3 1. 4 4 hl. 6 1. 2 dl. + 3201. 4 3,07 hl.6. 7,005 — 5,1 2346.7. 200,001304 — 0,987 1.10. 7,0 1 kbm. — 980 kbdm. 3,4 2 kbcm.11. 0,47 4- 520,2 — 36,00 1+ 1,1208 —12. 69,0006 — 0,684 — 40,502 + 100,8913. 5,023.66,108.14. 0,0241 . 10,486 . 20.15. 100,3.700.0,0 5.8.18. 3252,216:50,8.19. 3660,6388:0,364.20. 552365:0,09 13.23. 6,0 4.0,7 + 300,1 . 0,2 5 — 0,0 8 . 30.24. (50,6 1:0,7:30 — 0,41). 0,064.25. 1 4 + 2 | + 3 I + 4 i + 526. i + 4|4 + 4Ä + l+ + + +7.27. 7 + + 15 Ä + + + +H + A.30. 100-+4— 96.31. 52^— 18+• !32. 701 — 29+4 j35. l| + 54~ 6 4 + (4| —|).36. 9 — 3 + — (1 + — 0,2) — 4 +4

97 7 17 9 138. 1® . 6 I • + • TK • 10.40. (5| — 3 j ) . (3 -2+) + U — 1).41. 154 • + + 16.0,35 — 1 + . 1+-.

8. 2 — 0,09708.9. 8 mil 3 m—7 mil 4,0 8 km.0,00 97.— 30,10203.16. 49.54 hektar 6,7 ar.17. 0,19 . 9 ton 40 kg. 2,3 hg.
21. 3 kg. 10,5 gr.: 15.22. 59 hl. 3 1. 6,8 dl. : 971.
28. 6+ + ++3+4 + 0,3 + 1 +29. + + +4+++ + ^. 1
33. 40,365 — 7 434. 5r+—+4
39. 3 3,2 4.4+- t+- 63 + .



Askersunds läroverk. 942. 4 + :3i+ 1 46. 100 : (83 4 — 80 4).43. 1089 : 5 i + 47. (74 + 14—74): (2 —0,9).44. 51 + : 250. 1 48. 4 44 — 0,6 : 15+ + .244: A-45. ' 1 + : 57 4 : An- 11
Välskrifning: 20 skrifsidor efter förskrift samt afskrifning af st. n:r 16, 40, 69och 166 i Läsebok för folkskolan.

Till klassen 4.

Tyska: Öfversättning af st. n:r 16, 19 och 22 i första afdelningen af Moröns tyska läsebok samt utanläsning af st. n:r 136, 143 och 163 i Löfgrens tyska elementarbok.
Matematik: Uträkning af följande exempel:
(2 . 2,4.4,2 — 4,65.4,2) : 0,15 — 1,0 8 : 0,4 5 — 1,5.1.2.

3.
4;
7.
8.
9.

6,3+44 + 0,08 . 33 4—94 + 3 44 — 8 A . 5,7 + 11); (+2 + 2 4)'3 A —34 + 1,2

+ 4Ä— 1 i24 36 10+ 1 ■’9 . 27 0,9 . G4 + +)22 ' 28 + 4

50 — (14 4: 0,29 — 6,6 . +
le 1 123_m:6,9+4-s’

11. Beräkna 3 veckor 4 3/10 dygn + 9 veckor 6 dygn 11 5/6 timmar + l3/4 vecka-j- + 5 dygn 3 timmar 25 minuter.12. Ben ena vinkeln i en triangel är 27° 50’, den andra 35° 9’ 15”; hur stor är den tredje?13. En person gär 400 m. på 4 2/3 min.; hur långt går han på 11 min. 40. sek.?14. Huru många timmar utgöra 5 3/7 veckor 3 4/g dygn 9 timmar 17 min.?15. Karl XIV Johan föddes den 26 januari 1764 och dog den 8 mars 1844. Hur gammal var han vid sin död?16. Ur ett kärl, som innehöll 1,4 hl. bergolja, aftappades 48 1., som befunnos väga 38 kg.; hvad borde den återstående oljan väga?
2



10 Askersunds läroverk.17. Om hvarje hektar besås med 2 hl. 50 1. råg, behöfver en landtman 75 hl. råg till utsäde; hur mycket skulle han behöfva, om han ville så 2 2/3 hl. på hvarje hektar ?18. En person är född den 27 mars 1860, när blir han 50 år 5 månader och 16 dagar gammal?19. Förråden i en fästning räcka 36 dagar, om hvarje man af garnisonen får 2 x/3 kg. lifsmedel dagligen; hur länge räcka de, om dagransonen minskas med 5/6 kg.?20. En klocka drar sig 4 min. 48 sek. före om dygnet. Den sättes rätt kl. 12 middagen en dag, hvad visar hon kl. 8 följande morgon?21. Hur många arbetare utträtta på 40 dagar med 9 arbetstimmar om dagen lika mycket arbete som 32 arbetare på 45 dagar med 11 timmar om dagen?22. Hur mycket är 8/g . 2 tim. 7 min. 3 sek.?23. Till en järnvägsbank åtgå 4,000 lass grus, om man räknar 3 '/2 P& lasset; hur många lass åtgå, om man räknar 2 1/2 hl. på lasset?24. En salsmöbel, som kostat 350 kr. ny, såldes efter några år på auktion 42 °/0 under inköpspris; hvad gick den till?25. Hur många procent vinner den, som köper kaffe för 1,GO kr. pr kg. och säljer det för 20 öre pr hg.?26. En femöring väger 8 gr. och innehåller 1 °/0 zink 4 °/0 tenn och resten koppar. Huru många gr. koppar finns i 2 kr., växlade i 5-öringar?27. Med 4 plogar plöjas under 3 1/2 dagar 8 hektar 75 ar jord. Hur lång tid bör åtgå att plöja ett fält på 12 1/2 hektar med 5 plogar, då den senare; jorden är 1/5 svårare att plöja än den förra?28. En person köpte en gård för 30,000 kr. Häraf betalade han 3/16 kontant, 25 °/0skulle han betala om 1 år, 0,2 om 2 år och resten om 3 år. Hur många kronor skulle han betala om 3 år?29. En åker utgöres af 30 hektar 75 ar. 3/5 af densamma plöjes om hösten och 2/3 af återstoden om våren. Det öfriga är besådt med klöfver. Hur många hektar är det?30. I en skola voro 2 2/3 procent af lärjungarna befriade från gymnastik. De befriades antal var 6. Huru stort var hela antalet lärjungar?Därjämte följande exempel ur Alf. Bergs räknelära, tionde upplagan: regiila de tri ex. 53—56, 71, 72, 112, 115, 116, 122, 123; procent- och ränteräkning ex. 163, 241, 250, 261, 271, 284, 285, 312, 316.
Välskrifning: Skrifning med tysk stil af 20 skrifsidor enligt förskrift.Dessutom hafva lärjungarno i denna klass att uppvisa 50 af dem själfva förut eller under sommarferierna insamlade växter. i

Till klassen 5.

Tydca: Öfversättning af st. n:r 30—34 och utanläsning af st. n:r 11—13 i första afdelningen af Moréns tyska läsebok.
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Geografi: Repetition af Skandinaviska halföns och .Danmarks geografi.Dessutom hafva lärjungarne i denna klass att uppvisa 100 af dem själfva förut eller under sommarferierna insamlade växter.
5. Under läsaret har intet annat ombyte af läroböcker ägt rum, än att i klass 2 införts Möller, Larsson och Lundahl, Lärobok i räkning för allmänna läroverken, i stället för Berg, Räknelära för de allmänna läroverken och flickskolor. Denna förändring kommer att under de följande läsåren successivt inträda ä-fven i klasserna 3, 4 och 5.6. 1 välskrifning har undervisning meddelats 2 t:r i veckan åt klasserna 1 och 2, 1 t:e i veckan åt klassen 3, och hafva härvid användts Holmqvists och Heikes skrif- kurser. Denna undervisning har bestridts af teckningsläraren.7. Undervisningen i teckning har varit ordnad på följande sätt:
Klassen 1 (torsdagar kl. 2—3 under höstterminen, onsdagar kl. 1— 2 under vårterminen): Teckning å purikteradt papper efter Stuhlmans lärobok i frihandsteckning, h. 1, å fritt papper efter Sjöströms väggtaflor samt någon öfning i projektionsteckning efter enkla fristående föremål.
Klassen 2 (torsdagar kl. 10—11 under höstterminen, fredagar kl. 10 —11 under vårterminen): Teckning efter Sjöströms väggtaflor och enklare ornament i gips.
Klassen 3 (onsdagar kl. 1—2 under höstterminen, tisdagar kl. 2—3 under vårterminen): Teckning efter Sjöströms väggtaflor och enkla ornament i gips.
Klassen R. 4 (måndagar kl. 1—2 och fredagar kl. 9—10 under höstterminen, måndagar kl. 9—10 och onsdagar kl. 10 —11 under vårterminen): Teckning efter Tekniska skolans i Stockholm konturgipser och enkla naturföremål i Vertikalprojektion.
Klassen L. 4 (måndagar kl. 2—3 under höstterminen, måndagar kl. 9—10 under vårterminen): Lika med klassen R. 4.
Klassen R. 5 (måndagar kl. 1—2 och fredagar kl. 9—10 under höstterminen, onsdagar kl. 10—11 och torsdagar kl. 10—11 under vårterminen): Teckning efter Tekniska skolans i Stockholm konturgipser och Dresdenergipser. Linearritning: Beskrifvande geometri; definitionsöfningar, vinklar och planimetriska figurer.
Klassen L. 5 (måndagar kl. 2—3 under höstterminen, torsdagar kl. 10—11 under vårterminen): Lika med klassen R. 5.
Frivillig teckning (under vårterminen; fredagar kl. 3—4, lärjungar ur klasserna 2—4): Teckning efter Sjöströms väggtaflor, Tekniska skolans i Stockholm konturgipser och Dresdenergipser.8. Undervisningen i sång och instrumentalmusik har varit ordnad på följande sätt:I elementarsång hafva de i sangundervisningen deltagande lärjungarne i klasserna 1—4 varit fördelade på två afdelningar. Lägre afdelningen (måndagar och onsdagar 



12 Askersunds läroverk.kl. 5—*/26) har öfvats i notläsning och undervisats om de musikaliska tecknens betydelse och användning samt sjungit skalor. Högre afdelningen (tisdagar och torsdagar kl. 5—1/26) har erhållit fortsatt öfning i notläsning och tonträffning, undervisats om tonslag och tonarter, takt, rytm och tempo samt de musikaliska termerna äfvensom sjungit en-, två- och trestämmiga sånger.I körsång hafva samtliga i sangundervisningen deltagande lärjungar öfvats gemensamt lördagar kl. 3—4. Härvid hafva sjungits en-, två- och trestämmiga sånger.Undervisning i sång har, som häraf synes, meddelats sammanlagdt 3 timmar i veckan.I instrumentalmusik har lämnats undervisning i orgelspelning måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 1/26—6 samt lördagar kl.'4—’/2 5.Vid sangundervisningen hafva användts Lundhs tabeller för sangundervisningen i folkskolan, Hammarlunds sångbok för skola och hem, d. 3, och Viréns 61 duetter.Vid koralsång och orgelspelning hafva begagnats Hceffner-Rendahls koralbok, Anjous harmoniumskola, Stämningsstunder vid orgelharmonium af Hägg och Gchrmans harmoniumalbum.
9. Redogörelse för de gymnastiska öfningarna under kalenderåret 1902.1. Antalet i gymnastik deltagande lärjungar utgjorde under vårterminen 67 och under höstterminen 63. De hafva varit fördelade på två afdelningar, beroende pä kroppsutveckling och färdighet. Hvardera afdelningen har i pedagogisk gymnastik varit fördelad på två troppar, vid lekar under tiden 2 maj—30 september på 4 grupper.



Askersunds läroverk. 13
Tabellarisk uppgift å antalet lärjungar, som vid Askersunds allmänna läroverk på 

grund af nedanstående orsaker icke deltagit i de ordnade kroppsöfningarna eller hän
visats till särskild afdelning eller rote för svagare lärjungar.
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Vårterminen 1902.

Icke deltagande: 
klasserna 1—5 ...

Hänvisade till svagafdelning 
eller svagrote: 

klasserna 1— 5 ...

Höstterminen 1902.

Icke deltagande: 
klasserna 1- -5 ...

Hänvisade till svagafdelning 
eller- svagrote: 

klasserna 1—5 ...

I
I

Anm. 1 Antalet af icke deltagande eller till svagrote hänvisade lärjungar har icke under pågående termin undergått någon förändring.Anm. 2. De till svagrote hänvisade lärjungarne hafva varit befriade frän starkare spännböjande rörelser och häfrörelser samt från språng.2. Pedagogisk gymnastik har i allmänhet öfvats hela året med undantag af tiden 2 maj—30 september, då lärjungarne sysselsattes med lekar under lärarens tillsyn och ledning.Gymnastiköfningarna fortgingo under vårterminen från den 17 januari till och med den 30 maj och under höstterminen från den 5 september till och med den 17 december. De hafva ägt rum kl. 11—11,30 f. m. Högre afdelningen har öfvats måndagar, onsdagar och fredagar samt lägre afdelningen tisdagar, torsdagar och lördagar. Dessutom har den högre afdelningen sedan början af oktober haft frivillig gymnastik under lärarens ledning 1 timme i veckan, i regeln på onsdags eftermiddag kl. 5—6.Öfningarna voro inställda den 18 februari, 17 april, 1 maj, 8 oktober och 1 december (allmänna lofdagar) samt den 1 november (läraren hindrad af tjänsteärende).



14 Askersunds läroverk.3. Biträdande gymnastiklärare har icke varit förordnad.4. Öfningarna hafva haft ett godt inflytande pä lärjungarnes kroppsutveckling och hälsotillstånd.

B. Lärarne.

10. Lärarnes' tjänsteåligganden hafva varit fördelade på följande sätt:a) under höstterminen:V. rektorn H. F. SÖDERSTEEN undervisade i modersmålet 2 t:r i 1, 3 t:r i 1 och 2gemensamt, 2 t:r i 2; i tyska 4 t:r i 1, 2 t:r i 1 och 2 gemensamt, 5 t:r i 2;i historia 2 t:r i 1, 2 t:r i R. 4 och R. 5 gemensamt, 1 t:e i 4 och 5 gemensamt; i geografi 2 t:r i 1, 2 t:r i 2 och 3 gemensamt, 1 t:e i 3,tillsammans 28 t:r, samt ledde morgonbönen 1 dag i veckan.V. kollegan H. A. GÖRANSSON undervisade i geografi 1 t:e i 4 och 5 gemensamt; i matematik 4 t:r i 1, 4 t:r i 2, 1 t:e i 2 och 3 gemensamt, 4 t:r i 3, 3 t:r i4, 2 t:r i 4 och 5 gemensamt, 2 t:r i 5; i naturlära 2 t:r i 1, 1 t:e i 2, 1 t:ei 2 och 3 gemensamt, 1 t:e i 3, 3 t:i i 4 och 5 gemensamt, tillsammans 29 t:r.V. kollegan E. T. KULLENDORFF undervisade i modersmålet 5 t:r i 3, 1 t:e i 3 och 4 gemensamt, 3 t:r i 4 och 5 gemensamt; i latin 7 t:r i L. 4 och L. 5 gemensamt; i tyska 5 t:r i 3, 1 t:e i 3 och 4 gemensamt, 3 t:r i 4 och 5 gemensamt; i historia 3 t:r i 2 och 3 gemensamt, 2 t:r i L. 4 och L. 5 gemensamt ........................................................................................................................................... tillsammans 30 t:r,samt rättat svenska och tyska skripta i 4 och 5.Biträdande timläraren P. A. EKSTRAND undervisade i kristendom. 3 t:r i i, 3 t:r i 2 och 3 gemensamt, 2 t:r i 4 och 5 gemensamt.................. tillsammans 8 t:rsamt ledde morgonbönen 5 dagar i veckan.Biträdande timlärarinnan R. LÖNNIES undervisade i engelska 6 t:r i R. 4 och R. 5 gemensamt; i franska 3 t:r i 5 .................................................... tillsammans 9 t:r.V. teckningsläraren H. L. TRAFVENFELT undervisade 6 t:r i teckning och 5 t:r i väl- skrifning................................................................................................................ tillsammans 11 t:r.V. gymnastikläraren H. L. TRAFVENFELT undervisade 3 t:r i gymnastik, tillsammans 3 t:r.V. läraren i sång och musik J. A. DAHLBERG undervisade 3 t:r i musikens teori och
sång samt 2 t:r i instrumentalmusik .......................................................... tillsammans 5 t:r.

Anm. Före undertccknads tjänstledighet — se nästa mom. — följdes förra läsårets arbetsordning, och undervisades då, likasom sedan under läsåret, kl. L. 5 tillsammans med kl. L. 4.



Askersunds läroverk. 15b) wider vårterminen:T. f. rektorn HJ. KYLÉN liar undervisat i modersmålet 2 t:i- i 1, 3 t:r i 1 och 2 gemensamt, 2 t:r i 2; i tyska 4 t:r i 1, 2 t:r 1 och 2 gemensamt, 4 t:r i 2, 1 t;e i 2 gemensamt med franska i 5; i engelska 6 t:r i R. 4 ocii R. 5 gemensamt; i franska 2 t:r i 5 (1 t:e gemensamt med tyska i 2, se ofvan), tillsammans 26 t:r.V. kollegan H. A. GÖRANSSON har undervisat i matematik 4 t:r i 4, 1 t:e i 4 och' 5 gemensamt, 3 t:r i 5; i öfrigt lika med höstterminen ...............tillsammans 30 t:r.V. kollegan E. T. KULLENDORFF lika med höstterminen; dessutom ledt morgonbönen 2 dagar i veckan.Timläraren H. F. SÖDERSTÉEN har undervisat i kristendom 3 t:r i 1, 3 t:r i 2 och 3 gemensamt, 2 t:r i 4 och 5 gemensamt, i historia 2 t:r i 1, 2 t:r i R. 4 och R. 5 gemensamt, 1 t;e i 4 och 5 gemensamt; i geografi 2 t:r i 1, 2 t:r i. 2 och 3 gemensamt, 1 t:e i 3 ....................................................................... tillsammans 18 t:r,samt ledt morgonbönen 4 dagar i veckan.V. tecknings!äraren H. L. TRAFVENFELT 1 t:e i frivillig teckning, i öfrigt lika med höstterminen ................................................................................................... tillsammans 12 t:r.V. gymnastikläraren H. L. TRAFVENFELT lika med höstterminen.V. läraren i sång och musik J. A. DAHLBERG lika med höstterminen.11. Undertecknad åtnjöt på grund af sjukdom tjänstledighet från rektorsbefattningen under tiden 24 september—19 december 1902.12. Följande lärare hafva tjänstgjort på grund af vederbörliga förordnanden för hela läsåret eller delar däraf:a) under höstterminen:komministern, filosofie kandidaten H. F. Söderstéen såsom vikarierande rektor under under- tecknads tjänstledighet, från den 24 september till terminens slut;filosofie kandidaten H. A. Göransson såsom v. kollega i ledighet;filosofie kandidaten E. T. Kullendorff såsom v. kollega i ledighet;komministern II. F. Söderstéen såsom, timlärare, med biträde under undertecknads tjänstledighet af dels språklärarinnan fröken Rosa Lönnies, dels kyrkoherden P. A. 
Ekstrand och, sedan kyrkoherden Ekstrand aflidit, från och med den 2 december af folkskolläraren J. A. Dahlberg;fru Jenny Lilliehöök såsom v. teckningslärarinna i ledighet från terminens början till ocii med den 30 september;t. f. rektorn Hj. Kylen såsom v. gymnastiklärare i ledighet under samma tid (med biträde från den 20 september af v. kollegerna Göransson och Kullendorff);kaptenen, R. S. O., H. L. Trafvenfelt såsom v. tecknings- och gymnastiklärare i ledighet under den återstående delen af terminen;folkskolläraren J. A. Dahlberg såsom v. sång- och musiklärare i ledighet;b) under vårterminen:filosofie kandidaten II. A. Göransson såsom v. kollega i ledighet; filosofie kandidaten E. T. Kullendorff såsom v. kollega i ledighet;



16 Askersunds läroverk.kyrkoherden, filosofie kandidaten IT. F. Söderstéen såsom timlärare från terminens början till och med den 30 april;v. pastorn F. Tidström (kristendom, morgonböner) och borgmästaren M. Blidberg (historia och geografi) såsom timlärare under den återstående delen af terminen;kaptenen, R. S. 0., II. L. Trafrenfelt såsom v. tecknings- och gymnastiklärare i ledighet; folkskolläraren J. A. Dahlberg såsom v. sång- och musiklärare i ledighet.14. Rektorsbefattningen, två kollegabefattningar och lärarebefattningarna i teckning, gymnastik samt sång och musik äro ej med ordinarie innehafvare besatta.
C. Lärjungarne.15. De närvarande lärjungarnes antal höstterminen 1902.

Anm. Ingen lärjunge tillhörde under terminen läroverket såsom frånvarande.

K 1 a s s e r. Gemensamma 
linien. Reallinien. Latinlinien. Su mma.

1 .... ................ 10 — 102 ................ 15 — --- - 153 .... ................ 19 — — 194 .. . ................. — 14 3 175 .... ................ 1 5Summa 44 18 4 66
De närvarande lärjungarnes anted vårterminen 1903.

K 1 asser. Gemensamma 
linien. Realli nien. Latinlinien. Sn m ma.

1 .... ............................................................. 9 — — 92 .... ............................................................. 16 — — 163 .... ............................................. ............... 19 — 194 .... .........................-................................. — 14 3 175 .... .......................................................... — 4 1 0Summa 44 18 4 66
Anm. Ingen lärjunge har under terminen tillhört läroverket såsom frånvarande.



Askersunds läroverk. 1719. Antal -i teckning, i musik samt i gymnastik undervisade lärjungar 
höstterminen 1902.

öfverläsning af hemläxor tyckas lärjungarne

A f d e 1 i) i ii g a r 

och 

linier.

Närvarande 

lärjungar.

T e c k ii i n g. M n s i k, Gym nastik- 
öfningar.

Lärj a ngar. 
som deltagit

i obligatorisk 
teckning

Lärjungar, som 
undervisats i

Lärjungar, 
som deltagit i

gy mnastik- 
ofningar.

musikens teori; instrumental-
och sang. m nsik.

1........................................................................ 10 10 8 — 102 ........................................................................ 15 15 14 1 143 ........................................................................ 19 19 11 2 18R. 4 .......................................................... 14 14 5 1 14L. ,................................................................... 3 3 1 3R. 5 ........................................................... 4 4 1 3L. „ .......................................................... 1 1 1 1Gemensamma linien ......................... 44 44 33 3 42Reallinien.................................................... 18 18 6 1 17Latinlinien ............................................. 4 4 1 1 4Su mma 66 66 40 5 63hafva i allmänhet för hvarje20. Till dag användt:i klassen 1 med läxor i medeltal i 3» » 2 » » » » » 3 ä 4» » 3 » » » » » 4» » R. 4 » » » » » 4» » L. » » » » » »4» » R. 5 » » » » » 4» » L. » » » » » » 4

ämnen ...................................... 1 t. 25 min»   1 t. 20 min.» ...................................... 1 '/2 f-»   2 t.»   2 t. 25 min.» ....................................... 3 3 4 t» ....................................... 3 1 2 t.Dessutom tyckas de skriftliga hemarbetena i1 timme och i klassen 5 i medeltal 2 timmar i klassen 4 hafva upptagit i medeltal veckan.



18 Askersonds LÄROVERK.21 a. Vårterminen 1902.
Tabellarisk uppgift från Askersunds allmänna läroverk öfver lärjunyarnes kropps

utveckling och allmänna hälsotillstånd samt Öfver antalet närsynta och döfva.

Anm. En lärjunge intogs i klassen 1 efter den 1 februari. Denne lärjunge är ej medräknad i ofvanstäende tabell.
Höstterminen 1902.

Tabellarisk uppgift från Askersunds allmänna läroverk öfver larjungarnes kropps
utveckling och allmänna hälsotillstånd samt öfver antalet närsynta och döfva.



Askersunds läroverk. 1921 b.
Tabellarisk uppgift å antalet sjuka och sjukdomar bland lärjungarna vid Asker- 

sunds allmänna läroverk under vårterminen 1902.1 2 3 4 5 6—p: as; —

Sjukdomar. n ~□3 as P ° Sjuka 
srsoner.

i

5 rfQ P D
öda.

70Febris ephemera ............ 3 3 13 —Influenza................................ 2 2 11 —Otitis media......................... 1 1 5 —Pleuritis acuta.................. 1 1 17 -—Bronchitis acuta ............ 1 1 5 ..—Angina tonsillaris........... 5 5 22 —Gastritis ephemera ... 1 1 2 —Diarrhoe ................................ 1 1 2 —Abscessus ......................... 1* 1 2 —Caries dentis .................. 1 1 3 —
* Dessutom 1 gäng i Angina tonsillaris.

7

Tabellarisk uppgift 
sunds allmänna läroverk

antalet sjukaa och sjukdomar bland lärjungrjrne vid Asker-
under höstterminen 1902.1 2 3 4 5 6 7— — Ä s cc

Sjukdomar. CR p P Dre

Sjuka 
ersoner.

o B CO p1 era p D
öda.

Anmärkningar.

66Febris ephemera ............ 1 1 4 —Bronchitis acuta ............ 4 5 17 —Angina tonsillaris............ 2 2 7 —Abscessus ......................... 1 1 2 —Vulnus ................................ 1* 1 10 — * Dessutom 1 gäng i Angina ■tonsillaris.



20 Askersunds läroverk.22 a. Antal inom läroverket flyttade lärjungar kalenderåret 1902.8 ' 91 3 I 4 J 5 I 6 i 7 10 ' 11 12 j 13 i 14'15 i 16i_____ I_____ L i I__
Vårterminen 1902. Höstterminen 1902,

A f d e1n in g a r 

och

Lärjungar, som vid vårterminens 
slut flyttats till afdelningen

Lärjungar, som vid höstterminens i 
början flyttats till afdelningen

efter att hafva tillhört närmast 
lägre afdelning af samma linie 

följande antal terminer.

efter att hafva tillhört närmast 
lägre afdelning af samma linie 

följande antal terminer.B B

, £ 5»o 0. 4. eller 
flere.

0. i 1. 2. 3. ! 4.
5 

eller 
fiere.

3

123 4
171719 111411 11 11 3

B.L.R.L.Gemensamma linienReallinien ..................Latinlinien ...................Summa
5314370

— i 2! 25 i — —' —! 9l — — i — ; 3 I —— I 2:37 1 —
23' 2 3 —J---------
5!-i

--------- 1 1------------------------ 2! 9|---------------- 1 1|

»5
73 62 1 51 1
7 31 2

— i 5 1
På andra tider än de i tabellen upptagna har ej någon flyttning inom läroverket förekommit.



Askersunds läroverk. 2122 b. Lärjungarnes omsättning vårterminen 1902.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Närvarande lärjungar i afdelnh 

den 1 februari.
gen Lärjungar afgångua från läroverket 

i afdelningenAfdelningaroch

K
var i 

a 
föregå

Flyttade till af
delningen på 

grund af beslut

Inskrift 
unde (X‘

från ter 
till 

i

1

från oa 
till te

under 
m

e (Z) ■linier. ifdelningen från 
ende term

in.

vid föregående 
term

ins slut.

vid vårterm
i- 

1 
nenS början.

ia 
i läroverket 

r term
inen.

a 
m 

m 
a.

•m
inens början 

och m
ed 31 

januari.

h m
ed 

1 febr, 
rm

inens slut.

näst följande 
lianterm

in.

sB ö
1.................................................... 15 — ___ 1 16 ___ ___ 2 22.................................................... 15 — 1 1 17 — — — —3.................................................... 19 — — — 19 — — 4 4R. 4 ...................................... 7 7 1 11L. » ...................................... 3 3 17R. 5 ...................................... 7 7 7L. » ......................................Gemensamma linien ... 49 — 1 2 52 — — 6 6Reallinien ......................... 14 ___ 14 8 8Latinlinien ......................... 3 — — 3 — — 1 1Summa 66 — 1 2 69 — ___ 15 15

Anm. En lärjunge inskrifven i klassen 1 efter den 1 februari (jämför mom. 15 i förra läsårets redogörelse).



22 Askersunds läroverk.

Lärjungarnes omsättning höstterminen 1902.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Närvarande lärjungar i afdelningen 

den 15 september.
Lärjungar afgångna från 

i afdelningen
läroverket

t

Afdelninoch gar K
var 

i 
afi 

föregåe

Flyttade till af 
delningen på 

grund af beslut

Inskrifna 
under

cnc
från 

tern 
till 

oc
sep

från 
och 

tem
ber 

t

i 
under 

n 
1 

m
ell.

czlinier. delningen från 
nde term

in.

|vid föregående 
term

ins slut.

vid höstterm
i

nens början.

i läroverket 
term

inen.

5 ninens början 
h 

m
ed 

14 
tem

ber.

•m
ed 

15 sep- 
:ill term

inens 
slut. 

1

_______
1

äst följande 
anterm

in.

3
s

1........ .— — 10 10 — - ----- .2.... .................... — 11 4 — 15 "---- ___ -----i — .3.... .................... 1 16 1 1 19 — — ---- j —

B. 4 ..................... 2 6 6 — 14 — — ------ —L. » .................... — 2 1 — 3 — — ---- ! —R. 5 .................... 4 — — 4 — — ___ —L. » .................... —■ 1 — — 1 — — — —Gemensamma linien ... 1 27 5 11 44 — ___ ____ —Reallinien .................... 2 10 6 — 18 — — — —Latinlinien .. .................... — 3 1 — 4 — — — —Summa 3 40 12 11 66 — — — — i23. Af do under läsåret inskrifna hafva förut bevistat läroverk, nämligen senastfolkskola................................................................................................... 8allmänt läroverk.........................................    —enskildt »   3endast undervisats i hemmen.................................................... —Summa 11Bland de å raden för »folkskola» uppförda lärjungarne hafva 2 efter afgangen från folkskolan åtnjutit enskild undervisning såsom förberedelse för inträde vid läroverket.



Askersünds läroverk. 2325. Från läroverkets särskilda klasser hafva under kalenderåret 1902 följande lärjungar afgått:1) under vårterminen och följande mellantermin:från klassen R. 5 med fullständigt afgångsbetyg:Knut Ossian Ajaxon till anställning i handel, Axel Ivar Berg till Chalmers tekniska läroanstalt, Oskar Torbjörn Berg till Örebro tekniska skola, Ernst Henrik Floding till Örebro högre allmänna läroverk, Elof Johannes Kihlgren till Sundsvalls högre allmänna läroverk, Karl Gunnar Isidor Kjellander till anställning i handel, Per Alfred Sätterström till Örebro tekniska skola;frän klassen L. 4:Filemon Petrus Strömberg till boktryckaryrket;från klassen R. 4:Sven Gustaf Emil Berggren till landtbruk; från klassen 3:Oskar Levin Andersson till anställning i handel,John Gustaf Runo Friberg till byggnadsyrkesskola i Stockholm, Gustaf Willie Milde utan uppgift om tillämnad lefnadsbana, Fabian Frithiof Olofsson till landtbruk;från klassen 1:Sven Olof Floren till Örebro högre allmänna läroverk, Per Erik Sätterström till Örebro högre allmänna läroverk;2) under höstterminen och följande mellantermin: ingen.26. Under sist förflutna kalenderår hafva till lärjungarne utdelats såsom:
Kronor.Stipendier .......................................................... ,............................... 388: 52Premier ............................................................................................ 41: 46Understöd.................. ......................................................................... 42: —Summa 471: 98Dessutom hafva som premier utdelats tre utaf Svenska turistföreningen skänkta exemplar af föreningens årsskrift.27. Uppgifter för hvardera terminen af läsåret angående antalen befriade från terminsafgifterna m. m.

Befriade från afgift till: endast biblioteks- och materielkassan ...................................  » byggnadsfonden ............................................................... 
båda ofvannämnda kassor ..............................................................Ej befriade från någondera afgiften.....................................................................................

Höst- 
t:n

Vår- 
t:n

101838 101838Summa närvarande lärjungar 66 ' 66



24 Askersunds läroverk.Afgiften till ljus- och vedkassan har utgjort 7 kr. under höstterminen och 7 kr. under vårterminen samt erlades af 66 lärjungar under den förra terminen. För vårterminen är uppbörden ännu icke afslutad.

D. Boksamlingar och undervisningsmateriel.28. Boksamlingen har ökatsa) genom inköp af: Pedagogisk tidskrift; Ny ecklesiastiktidning; Tidning för Sveriges läroverk; Skolan; Verdandi; Almqnist, Lärobok i naturkunnighet, d. 2; Ekmark. Läsebok till allmänna historien, d. 4; Hoppe, Svensk-tysk ordbok; Morén, Tysk läsebok, 2 ex;b) genom gåfvor:genom vederbörande ämbetsverk: redogörelser för de allmänna läroverken och Strengnäs folkskolelärareseminarium: Svensk författningssamling med bihang; Strengnäs Domkapitels cirkulär; Bidrag till Sveriges officiela statistik. FL) Kungl. Maj:ts Befall- ningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 9. Åren 1896 —1900. Örebro län; Bidrag till Sveriges officiela statistik. P.) Undervisningsväsendet. 44.från Lindesbergs samskola, Eslöfs elementarskola, Palmgrenska samskolan och Be- skowska skolan: redogörelser:från förläggarne: några nyutkomna läroböcker.Undervisningmaterielen har ökats genom inköp af 8 st. Tekniska skolans i Stockholm konturgipser; 6 st. Dresdenergipser; Sjöströms väggtaflor, l:sta och 2:dra serierna; 11 st. ritställ; 1 tellurium och lunarium.

E. Läroverksbyggnader och i nredningsmateriel.29. På stadens bekostnad har under förra årets sommarferier nytt golf inlagts i expeditionsrummet och yttre förstugan, hvarjämte, likaledes, på stadens bekostnad, nya dörrar insatts i ytterporten.



25Askersunds läroverk.

F. Ekonomiska förhållanden.31. Uppgifter om nedan nämnda till läroverket hörande kassors ställning kalenderåret 1902.
Kassans rubrik.

Debet. Kredit.

Behåll
ning vid 

årets 
början.

Summa 
in

komster.

Skuld 
vid 

årets slut.

s Summa,

Skuld 
vid 

årets 
början.

Summa 
utgifter.

Behåll
ning vid 

årets slut.
Summa.

Byggnadsfonden .....................

Kr.

4,204

ö.

95

Kr.

579

ö.

22

Kr. 6. Kr.

4,784

ö.

17

Kr. ö. Kr.

93

ö.

58

Kr.

4,690

ö.

59

Kr.

4,784

ö.

17
Ljus- och vedkassan................. 28 33 1,019 11 — — 1,047 44 .— — 737 98 309 46 1,047 44
Biblioteks- o. materielkassan 450 — 503 83 — 953 83 121 79 266 65 565 39 953 83
Premie- och fattigkassan........ 678 46 76 99 — — 755 45 — 83 46 671 99 755 45
C. I. Fahlgréns stipendiefond 1,372 27 52 62 — — 1,424 89 — 61 27 1,363 62 1,424 89
Almstedt-Edströmska stipen- 

diemedlen .............................5,252 31 207 30 — — 5,459 61 — — 233 95 5,225 66 5,459 61
A. och C. Bergs stipendie

fond ..........................................2,095 58 82 13 — 2,177 71 — 93 50 2,084 21 2,177 71

Summa 14,081 j90 2,521 20 — :— 16,603 10 121 79 1,570 39; 14,910 92 16,603 lOj32. Summariska uppgifter för det sist förflutna kalenderåret öfver de belopp, som utgått för underhåll och tillökning af
a) boksamlingen .................................................................................... 19 kr. 78 öre0 den öfriga undervisningsmaterielen .............................. 35 » 61 »
c) inredningsmaterielen ................................................................ 69 » 09 »

G. Examina och terminsafslutning m. m.33. Efter afgångspröfning, som ägde rum den 3 sistlidne juni i närvaro af Inspektor och i sammanhang med årsexamen, förklarades sju lärjungar berättigade att afgå till realklassen 6: 1 af ett allmänt läroverk.34. Läsåret kommer att afslutas med offentlig examen den 3 juni kl. 9 f. m.— 12 m. Slutöfning i sång hålles kl. 12—12,30 e. m. Därefter tillkännagifvas flyttningar samt utdelas stipendier, premier och understöd, hvarpå ungdomen hemförlofvas.35. På uppdrag af Inspektor, kontraktsprosten, L. V. O., W. Callmander, har jag- äran att härmed inbjuda följande herrar att såsom vittnen öfvervara stundande årsexamen och tenni nsafslutning vid läroverket: rådmannen, R. V. O., T. Berg, borgmästaren4



26 Askersunds läroverk.

M. Blidberg, radmannen E. J. Edlund, sparbanksstyrelsens ordförande, fabrikören A. 
P. Gustafsson, stadsfullmäktiges ordförande, disponenten Aug. Lindberg, läroverkets läkare, stadsläkaren, doktor S. Lysander, landtbrukaren G. Olofsson, ledamoten af riksdagens Andra kammare, disponenten, R. V. O., Ivan Svensson, kyrkoherden H. Söderstéen, läroverkets förre inspektor, kontraktsprosten, L. N. O., teol. och fil. doktor F. Wallin och provinsialläkaren doktor P. Öhrvall.Den allmänna undervisningens öfriga gynnare och vänner inom staden och orten samt ungdomens föräldrar och målsmän inbjudas därjämte att med sin närvaro höja betydelsen af denna högtid.36. Nästkommande hösttermin tager sin början lördagen den 29 augusti kl. 10 f. m., då inträdes- och flyttningssökande hafva att inställa sig. Upprop med läroverkets samtliga lärjungar anställes tisdagen den 1 september kl. 3 e. m.Askersund i maj 1903.

HJALMAR KYLÉN.




