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INBJUDNING

TILL

OFVERVARANDE AF ÅRSEXAMEN OCR LÅSEÅRETS AFSLUTANDE
VID

hOgre elementarlåroverket i Ostersund
DEN 2 OCH 3 JUNI 1870.

AF

ABRAHAM SUNDBERG,
Liirorerkets Rektor.

OSTERSUND, 

tryekt hos C. M. Berg, 
1870.



Hbgre Elementarlaroverket i Ostersund 1869—1870.

A. Undervisningen.

Innevarande låseår oppnades den 28 Augusti. Hostterminen gick till ånda den 17 De
cember. Vinterterminen, hvilken ingick den 15 Januari, fortgick till den 1 April, då Vår
terminen borjade. Låseårets afslutande år utsatt till den 3 instundande Juni.

Undervisningen har dagligen varit forlagd till kl. 7—9 f.m. och kl. 11 f.m.—2 e.m. 
samt dessutom for klasserne IV—VII månd. och thorsd. till kl. 4—5 e.m.; ofningarne till 
fbljande dagar och timmar: Sang månd. tisd. thorsd. f.m. kl. 9—10, tisd. och fred. e.m. 
kl. 4—5 och 6—7, Musik tisd. och fred. e.m. kl. 5—6 samt onsd. och lord. e.m. kl. 
4—5, Teckniug tisd. och fred. f.m. kl. 10—11 samt onsd. lord. kl. 9—11 f.m. och dess
utom for I samt real- och halfrealklasserna IV—VI kl. 11 f.m.— 2 e.m., Gymna
stik månd. och thorsd. kl. 41/,—63/, e.m. samt onsd. och lord. kl. 9—93/. f.m. och '4/4 '4
5‘/4—7 e.m.

Likasom under nåstlidne låseår hafva tjugu minuter nåst fore kl. 7 f.m. varit anvånda 
till bon med sång och bibelforklaring; åfvensom dagligen bon med sang blifvit fbrråttad 
strax efter lårotimmans slut kl. 2 e.m. Under den kalia årstiden har hvarje son- och 
hogtidsdag sårskild gudstjenst med lårjungarne hållits å låroverkets samlingsrum, hvaremot 
skolungdomen de blidare årstiderna bivistat den offentliga gudstjensten.

Ehuru under hostterminen, till och med sedan en drygare del deraf redan fbrlupit, vex- 
ling i lårarepersonalen intråffade, och åstadkommandet af ny låsordning midt under ter
minens lopp mbtte stor svårighet, blef det dock genom de nyanstållde lårarnes bereddvillig- 
het mbjligt att låta undervisningen under bemålte termin utan rubbning fortgå efter samma 
låsordning, som nåstforegående vårtermin fbljts. Lektorn i naturvetenskap D:r Olsson, hvil
ken fbrst den 15 November tilltrådde sin tjenst, bfvertog sålunda efter den då afgående 
vikarien stud. Selberg undervisningen icke blott i naturalhistoria och kemi, utan åfven i 

1 historia och geografi uti II, matematik uti II klassiska linien; adjunkten Kbkeritz forst såsom 
vikarierande och sedan såsom ordinarie lårare de undervisningsåligganden i latinska, språket 
uti III, i historia och geografi uti III—V, hvilka stud. Roos under foregående låsetermin 
bestridt; samt vikar, adjunkten Svensson den undervisning i matematik uti III—V och 
realkl. II samt i naturvetenskap i I, hvilken landtmåteriauskultanten Cassberg nåstlidne 
låseår hade skott.
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Under vinter- och vårterminerna har undervisningsskyldigheten varit på foljande sått 
fordelad, nåmligen

Rektor Sundberg: latinska språket i klass. VI,2 och VII, tillsammans 12 timmar, gransk
ning af latinska stilprof i VII;

Lektor Hammargren: franska språket i IV—VII, engelska språket och filosofi i VII, 
tilis. 18 timmar, granskning af franska skrifbfningar;

Lektor Dalén: matematik i V—VII, fysik i VH, tilis. 18 timmar, granskning af matem. 
uppsatser;

Lektor Brandt: kristendom och grekiska språket i VI och VII, tilis. 18 timmar, gransk
ning af latinska stilprof i VI,?;

Lektor Kardell: historia och geografi i VI och VII, latin i VI, tilis. 20 timmar, gransk
ning af latinska stilprof i VI, 1;

Lektor Olsson: naturalhistoria i II—VI, kemi och mineralogi i VI och VII, fysik i 
IV—VII, hebreiska språket i VII, tilis. 16 timmar, granskning af lårjungarnes herbarier och 
af svenska uppsatser i VI, 1;

Adjunkten Augustin: modersmålet i II—VII, tilis. 17 timmar, granskning af uppsatser 
på modersmålet i VI,2 och VII;

Adjunkten Jonson: latinska och grekiska språken i IV och V, tilis. 23 timmar, gransk
ning af latinska temata i IV och V;

Adjunkten Svenson: kristendom i II—V, latinska språket i II, forråttandet af den dag
liga morgenbonen och bibelforklaringen, tilis. 22 timmar;

Adjunkten Ohmark: alla laroåmnen i 1,2 utom naturvetenskap, tilis. 25 timmar;
Adjunkten Lindstrom: tyska och engelska språken i II—VI, tilis. 22 timmar, granskning 

af tyska skrifbfningar;
Adjunkten Kbkeritz: historia och geografi i II—V, matematik i IV och V, tilis. 22 tim

mar, granskning af uppsatser på modersmålet i V;
v. Adjunkten Bråckberg: alla åmnen i I,i utom teckning och 4 timmar tyska, matema

tik i real. II och III, tilis. 28 timmar;
v. Adjunkten Svensson: latinska språket i III, tyska språket i II, matematik i II och 

III, naturvetenskap i 1,2, tilis. 24 timmar, granskning af uppsatser på modersmålet i IV;
Musiklåraren Mentzer: vokal- och instrumentalmusik, I—Vil, 11 timmar;
Ritlåraren Miihlfeldt: teckning, I—VII, 12 timmar;
v. Gymnastiklåraren Lbthman: gymnastik och vapenbfningar, I—VII, 10 timmar.

Under låseåret åro foljande lårokurser genomgågna:

Kristendo in.
I,i. Luthers lilla katekes med forklaringar; bibelspråk och psalmverser. Hela bibliska 

historien efter Hiibner.
1,2. l:a lexlaget: 30 beråttelser af gamla testamentets bibi. hist, efter Hiibners lårobok,

forstå hufvudstycket i katekesen. 2:a lexlaget: hela gamla testamentets bibliska historia,
forstå hufvudstycket i katekesen. 3:e lexlaget: gamla och nya test. bibi. hist., forstå huf
vudstycket i katekesen. Alla tre lexlagen hafva låst bibelspråk, psalmer och psalmverser.
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IL l:a lexlaget: till l:a artikeln af 2:a hufvudstycket i katekesen, de 13 forstå beråt- 
telserna af Hubners bibi. hist, gamla testam. 2:a lexlaget: till 3:e art. af 2:a hufvudst. 
i katekesen, 33 berått. af Hubners bibi. hist. 3:e lexlaget: de 2:ne forstå hufvudstyckena 
af katekesen. Nya testam. af Hubners bibi. historia. Bibelspråk och psalmer (alla lexlagen).

HL l:a lexlaget: 3:e och 4:e hufvudst. af katekesen. 2:a lexlaget repeterathufvudstyc
kena 1—4. Tillsammans Lucæ Evangelium, utantill tal och liknelser, jemte psalmer.

IV. Hela katekesen. ”Bibelns kannedom”, gamla test, efter "Welander. Bibellåsning.
V. Katekisation. ”Bibelns kannedom” efter Welander. Bibellåsning tillsammans med 

4:de klassen, de låttfattligare af Pauli cirkulårbref.
VI,i. Ofre lexlaget: bergspredikan m. m. i nya testamentet. Dogmatik, kap. 1—6 i 

Norbecks lårobok. Kyrkohistoria, l:a och 2:a perioden efter Cornelius’ lårobok. Lagre 
lexlaget: kap. 1 och 2 af nåmnde lårobok i dogmatiken. 2:a perioden af kyrkohistorien. 
Sednare uppflyttade lårjungar hafva låst en ånnu mindre del af den till klassen hbrande 
kursen.

VI,2. l:a Kor.-br. (humanisterna på grundspråket). Dogmatik, kap. 1—7 i ofvannåmnde 
lårobok. Kyrkohistoria, l:a och 2:a perioden.

VIL l:a Kor.-br. tillsammans med VI,2., tvenne lårjungar dessutom Matt. Ev. De fie
sta hafva derjemte repeterat 2:a Kor.-br., GaL-br. m. m. efter grundtexten samt hela dog
matiken och kyrkohistorien.

Historia och Geografi.

I,i. Muntliga beråttelser ur Sveriges sagoperiod. Svenska historien till Kalmareunionen 
efter Dahm. Sveriges, Norges och Danmarks politiska geografi efter Palmblads lårobok. 
Rysslands, Finlands, Polens och Tysklands i kort sammandrag.

1,2. l:a lexlaget: Rysslands, Finlands och Polens politiska geografi fullståndigt efter Palm
blads lårobok; till Kalmareunionen efter Dahms lårobok i svenska historien. 2:a lexlaget: 
repetition af Sveriges, Norges och Danmarks politiska geografi; Rysslands, Finlands och 
Polens geografi fullståndigt, bfriga Europas pol. geogr. i kort sammandrag; till Kalmare
unionen i svenska hist.

H. l:a lexlaget: fåderneslandets historia efter Dahm till Gustaf II Adolf. Europas po
litiska geografi efter Palmblad till Frankrike. 2:a lexlaget: fåderneslandets historia afslu- 
tad. Europas politiska geografi.

III. l:a lexlaget: fåderneslandets historia afslutad. Europas politiska geografi. 2:a lex
laget: historia lika med foreg, samt dessutom gamla historien och geografien efter Piitz till 
Europa. Europas geografi repeterad.

IV. l:a lexlaget: gamla historien till Puniska krigen. Europas geografi repeterad. 2:a 
lexlaget: gamla historien afslutad. Geografi lika med foreg.

V. Gamla historien afslutad. Medeltidens historia påbbrjad. Europas och Asiens geografi.
VI, 1. Ofre lexlaget har genomgått och repeterat de tre forstå perioderna af medeltidens 

historia efter Ekelund. Dessutom har det genomgått Odhners lårobok till unionstiden. 
Det andra lexlaget har likaledes genomgått de tre forstå perioderna af medeltidens historia 
efter Ekelund, samt boijat repetera dem.
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VI,2 . Hela klassen tillsammans genomgått och repeterat 4:de perioden af medeltidens 
historia efter Ekelund, åfvensom repeterat den politiska geografien. En afdelning, som tog 
examen till kl. VII vid hostterminens slut, har sedan dess genomgått svenska historien från 
och med Carl X Gustaf, hufvudsakligen efter Odhner. Den ofriga delen af klassen har 
under vårterminen genomgått svenska historien till Carl X Gustaf efter Odhners lårobok.

VII, i har under hela låseåret varit forenad med kl. VII,2.
Vn,2 har repeterat svenska historien dels efter Ekelund dels efter Odhner, vidare nyare 

tidens historia efter Palmblad samt en del af gamla tidens historia efter Piitz.

Naturalliistoria.
1, 1. Sveriges, Norges och Danmarks fysiska geografi, land och haf samt berg och slatter 

efter Palmblad.
1,2 . Det allmånnaste af verldsdelarnes fysiska geografi, Europas något fullståndigare.
II. Botanik: om rot, stam och blad efter Anderssons eller Areschougs lårobocker och 

den fdrres våggtaflor; de nyss uppflyttade blott sexualsystemet. Ofre lexlaget: om blom- 
stållning, blomma och frukt. Några våxter examineracle å lårorummet. Ofre lexlaget dess- 
utom Zoologi efter Sundevall eller Wahlstedt: Mammalia till Solidungula.

III. Botanik: om blomstållningen, blomman och delvis frukten efter Andersson; våxtbe- 
skrifningar med begagnande af Anderssons våggtaflor, Thedenii skolbotanik eller torkade 
våxter; några våxter examinerade å lårorummet. Zoologi, nedre lexlaget: Mammalia till 
Solidungula; ofre lexlaget: Solidungula till Accipitres.

IV. Nedre lexlaget har beskrifvit 28 insamlade våxtarter samt å lårorummet examine- 
rat några. Zoologi: Aves efter Sundevall. Ofre lexlaget: Solidungula till Pisces. Reali- 
sterna dessutom beskrifvit insamlade våxter af kl. 1—10 i Linnés system.

V. Botanik: om våxtens inre byggnad och lifsyttringar efter Areschoug. Zoologi, nedre 
lexlaget: Aves, Reptilia, Batrachia och Pisces. Ofre lexlaget: leddjuren till Vermes.

VI, 1. Botanik: de vigtigaste våxtfamiljerna bland Corollifloræ och Thalamifloræ efter
Areschoug eller Schagerstrom. Zoologi: leddjuren efter Sundevall.

VI,2 . Botanik: kryptogamerna samt kapitlen om cellen och cellvåfnaderna efter Are
schoug. Zoologi: blotdjur, stråldjur och urdjur efter Wahlstedt samt om djurkroppens våf- 
nader och delvis nåringsverksamheten efter samme forfattare.

F y s i k.
IV. Reallinien. Inledningen efter Schabus.
V. Reallinien, nyligen uppfl. Borjan af vårmelåran.
VI. Vårmelåra, geostatik och hydrostatik samt stbrre delen af inledningen, allt efter

Schabus.
VIL Genområknat problemsamlingen i Schabus’ lårobok; repeterat optik, magnetism 

och elektricitet.

Matemati k.
De fyra råknesåtten i enkla tal.
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1, 2. l:a lexlaget: reduktion. 2:a lexlaget: reduktion och de fyra råknesåtten i sorter 
efter Zweig'bergks lårobok. Några hafva raknat brak, regula de tri m. m.

II. Aritmetik: bråk. Geometri: åskådningslåra efter Bergius, 26 prop, af Euclidis l:a bok.
Reala linien. l:a lexlaget: vanliga bråk och decimalbråk efter Zweigbergk. 2:a 

lexlaget: vanliga bråk, decimalbråk och enkel regula de tri efter samma lårobok. Euclidis 
forstå bok.

III. Aritmetik: regula de tri. Geometri: Euclidis l:a bok samt 10 prop, af 2 :a boken.
Reala linien. Hela råkneboken efter Zweigbergk. De fyra forstå bbckerna af Euclides.

IV. Klassiska linien. Geometri: 2, 3 å 4 bbcker af Euclides. Aritmetik fortsatt.
Reala linien. Geometri: 4 bocker af Euclides. Algebra påbbrjad. Aritmetik afslutad.

V. Klassiska linien. Geometri: 3:e och 4:e boken i Euclides; borjat losning af pro
blemer ur Todhunter; aritmetik: bolags-, alligations- och kedjeråkning etter Zweigbergks 
lårobok.

Reallinien. Lika med reallinien IV.
V I,i. Geometri: 4:de boken i Euclides; problemlosning efter Todhunter; algebra: ett 

lexlag equationer af l:a graden med en obekant; ett annat hela tal och bråk efter Bergius.
V I,2. Geometri: proportionslåran efter Ekman; problemlosning efter Todhunter; algebra: 

2:a gradens equationer efter Bergii lårobok; bfningsexempel ur Bjorlings problemsamling.
VII,i. En elev genomgått scdnare delen af Bjorlings algebra med logaritmer och pro

gressioner, de fysikaliska problemerna i Todhunters algebra och l:a kap. af Bourdons 
equationsteori; l:a afdeln. af Lindmans plana trigonometri; lost problemer efter Todhunter 
pag. 71—89.

V II,2. Repetition af 6 bocker i Euclides, losning af geometriska problemer efter Tod
hunter; repetition af 2 grader i algebra efter Bergii lårobok med bfningsexempel ur Bjbr- 
lings problemsamling.

S v e n s k a.

1, 1/ Upplåsning och forklaring af valda stycken jemte bfning att med egna ord redogbra 
for innehållet af det låsta. Råttskrifning.

1,2 . Upplåsning och forklaring af valda stycken, bfning att med egna ord redogbra for 
innehållet af' det låsta, bfningar i råttskrifning, det hufvudsakliga af satslårans l:a kurs.

II. Formlåra efter Fryxell. Forstå kursen af Svedboms satslåra. Satsbfningar. Valda 
stycken ur Svedboms låsebok samt skrifbfningar på lårorummet.

III. Andra kursen af Svedboms satslåra till kap. 18. Satsbfningar jemte låsning af 
valda stycken ur svenska fbrfattare samt skrifbfningar.

IV. Andra kursen af Svedboms satslåra afslutad. Satsbfningar och interpunktionslåra 
under låsning af Svedboms låsebok samt smårre skriftliga uppsatser.

V. Allmån repetition af det foregående. Låsning af utmårkta svenska fbrfattare samt 
åmnesskrifning.O

VI. Låsning af svenska fbrfattare jemte literaturhistoria efter Bjurstens lårobok. Dan
ska och norska stycken efter M. Hammerichs. Utfbrligare åmnesskrifning samt talbf- 
ningar.

VII. Hufvudsakligen lika med den foregående.
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T y s k a.

1, 1. Från l:a till och med 37 stycket af Lyths explikationsbfningar. Det allmånna- 
ste af formlåran efter Lyth.

1,2 . Explikationsbfningarna i Lyths tyska språklåra; det allmånnaste af formlåran efter 
gamma lårobok.

II. 20 st. af Lyths låsebok; grammatik: formlåra enligt samme forfattare.
III. Från 25:e till 41 :a st. af Lyths låsebok; skriftlig ofversåttning till "Adverberna” i 

Lyths skrifofningar.
IV. Från 88:e st. till 115:e af Svedboms låsebok; skriftlig ofversåttning till "Den be- 

straffade girige" i Lyths skrifofningar.
V. Från 88:e st. till 115:e af Svedboms låsebok; skriftlig ofversåttning till "Bref" i 

Lyths skrifofningar.
VI. Schiller, "Wilhelm Tell”, "die Jungfrau von Orleans”; Gothe, "Hermann und Do- 

rothea”.

E n g e 1 s k a.

II. Reala linien. May’s grammatik och låsebok utom skrifdfningarna.
III. Reala linien. "The Vicar of Wakefield”. Skriftlig ofversåttning till "Blandade bf-

ningar” i May’s skrifofningar.
IV. Reala linien. "Columbus” by Washington Irving.

De från grekiska dispenserade. May’s grammatik och låsebok utom skrifbfningarna.
V. Reala linien. "Columbus” by Washington Irving. May’s skrifofningar afslutade.

De från .grekiska dispenserade. "The Vicar of Wakefield”. Skriftlig ofversåttning 
till "Blandade bfningar” i May’s skrifofningar.

VI. De från grekiska dispenserade. May’s grammatik och låsebok.
VII, 2. May’s grammatik och låsebok; the History of England by Macaulay Tom 111 p. 

20—60.

F r a n s li a.

IV. Reala linien. l:a lexlaget: Oides grammatik l:a kursen till regelbundna verberna; 
explikation af 48 stycken af låseboken. 2:a lexlaget: Oides grammatik l:a kursen till ore- 
gelbundna verberna; explikation af 68 stycken af låseboken jemte skriftlig ofversåttning af 
skrifofningarne till 21:a st.

V. Klassiska linien. l:a lexlaget: Oides grammatik uttalsreglorna jemte dertill hbrande 
expl. bfningar. 2:a lexlaget: Oides grammatik l:a kursen till regelb. verberna; explikation 
af 48 stycken af låseboken. 3:e lexlaget: Oides grammatik l:a kursen till oregelb. ver
berna; explikation af 68 stycken af låseboken'jemte skriftlig ofversåttning af skrifbfningar- 
ne till 21 stycket.

VI,i. l:a lexlaget: Oides grammatik till och med oregelbundna verberna; explikation 
af 50 stycken af låsebokens andra afdelning jemte skriftlig ofversåttning af skrifofningarne
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t. o. m. 52 :a stycket. 2:a lexlaget: Oides grammatik till och med oregelb. verberna; ex- 
plikation af låseboken till slut jemte skriftlig ofversåttning af skrifofningarne till slut.

VI,2. l:a lexlaget: Oides grammatik repeterad; explikation af une leeture p. jour p. 
Boniface Tom. II p. 1—216 jemte skriftlig ofversåttning af skrifofningarne till slut. 2:a 
lexlaget: Oides grammatik repeterad; explikation af une leeture p. jour p. Boniface Tom. 
IV p. 1—280; skrifofningar efter Lofvenhjelm.

VIL Oides grammatik repeterad; explikation af une leeture p. jour p. Boniface Tom. 
III p. 210 till slut samt Tom. I p. 140—192; skrifofningar efter Lofvenhjelm.

Latin.

II. l:a lexlaget: hjelpverbet sum och de 2 forstå konjugationerna. 2:a lexlaget: form- 
låran efter Nordqvist. De 3 forstå kapitlen af Tbrnebladhs låsebok. 3:e lexlaget repete
rat formlaran etter Nordqvist, colloquia och fabulæ efter Dahlstrbms låsebok, vokabellåsning, 
låttare fraser.

III. Corn. Nepos I—-VI. Repetition af formlaran, samt satslåra kapitlen 1—3 enligt 
Nordqvist.

IV. Corn. Nep. XV—XXIII, Cæsar de Bello Gallico Lib. I kapp. 1—25. Grammatik 
efter Råbe. Skrifofningar på lårorummet 2 timmar i veckan samt hemtemata.

V. Cæsar de Bello Gallico Lib. 1 kapp. 25-—Lib. II. Cornelius Nepos, Atticus. Bro
dén, Ovidii metamorphoses selectæ, styckena I—IX. Grammatik efter Råbe. Skrifofnin
gar på lårorummet 2 timmar i veckan samt hemtemata.

VI, t. Ofre lexlaget genomgått och i det nårmaste repeterat l:sta boken af Livius, l:sta 
boken af Virgilii Æneis samt af Ciceros Catilinariska tal de två forstå; vidare syntax till 
infinitivus efter Ellendt-Seyfferts grammatik. Nedre lexlaget genomgått ungefår hålften 
af Livii forstå bok och af Virgilii Æneis, åfvensom det forstå af Ciceros Catilinariska tal; 
dessutom syntax till bihanget till casuslåran efter Ellendt-Seyffert. Hela klassen haft ett 
hemtema hvarje vecka. Halfrealisterna dessutom haft sårskilda scripta.

VI,2 . Ciceros tal pro S. Roscio Amerino, Livius II samt repet.; Virgil. Æn. II, HI jem
te repet.; syntax efter Ellendt-Seyffert. Ett hemtema hvarje vecka.

VIL Liv. III, Cic. Disp. Tusc. I, Hor. Od. HI, IV, kursiv låsning af delar af Liv. oclr 
andra fork; syntax efter Ellendt-Seyffert, extemporalier och hemtemata.

G r e k i s k a.
o

IV. Det vigtigaste af formlaran efter Aulin-Kriigers grammatik, Arres låsebok 2:a kur
sen, styckena 1—16.

V. Formlåra efter Aulin-Kriigers grammatik, Arres låsebok från 17:e stycket af 2:a 
kursen till och med 3:dje kursens slut.

VI, 1. Ofre lexlaget: Xenofons Anabasis, bok 1 och 2, Horn. Odyssé raps. 1 och 2. 
Nedre lexlaget: Xen. Anab. bok 1. Ett ånnu lagre lexlag: Xen. Anab. bok 1, kap. 1 
och 2. De sednast uppflyttade något mindre. Grammatik efter Aulin-Kriiger. Extem
poralier efter Lattmann.
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VI,2. Xenofons Anabasis, bok 3 och 4. Homeres’ Iliad, raps. 1 och 2. Grammatik 
efter Aulins och Lbfstedts lårobbcker allt efter lårjungarnes tillgång till den ena eller andra 
samt till olika kommentarier bfver texterna. Extemporalier.

VH. Platons Apologi. Homeros’ Iliad, några lårjungar två, några flera rapsodier; två 
lårjungar derjemte Sof. Antigone. Repetition af det som forut blifvit genomgånget i Hero- 
dotos m. m. Extemporalier. Grammatik, fbretrådesvis efter Lofstedts lårobok.

Ilcbreiska.

VH. Under hbstterminen. Formlåra efter Lindbergs grammatik.

Filosofi.

Vn,2. Afzelii Logik och Psykologi efter ett handskrifvet compendium.

Så ug.

l:a sångklassen: notlåsning, skalor, låttare intervallofningar, koralmelodier; 2:a sångklas- 
sen: fortsåttning af forutnåmnda bfningar, enståmmiga stycken af Nordblom, Josephson m. fl.; 
3:e sångklassen: en- och tvåståmmiga koraler och andra sanger, sopran- och altståmman 
till några blandade korer, tontråffning m. m.; 4:e sångklassen: hufvudsakligen fyrståmmiga 
korer for mansrbster.

Instrumentalmusik.

Undervisning har meddelats 10 lårjungar på piano, 9 på violin, 2 på flojt och 1 på 
violoncell. De mera forsigkomna hafva bfvat duetter, trior, qvartetter m. m.

Teckning.

I, i, 2. Teckning efter våggplancher, utgifne af Byrån for den hogre undervisningen.
II, HL Detsamma jemte klotsritning.
IV—VI. Ornaments-, landskaps-, djur- och figurritning efter Kohier, S:t Julien m. fl., 

samt perspektivritning.
Reala linien och de från låsning af grekiskan dispenserade: detsamma jemte perspektiv- 

och projektionsritning med tillhjelp af instrumenter.

Gymnastik.

I—HL Ofningar såvål utan som med redskap, marscher, manbvrer och lekar såsom
skridsko-, skid- och kålkåkning samt bollslagning.

IV—VH. Ofningar lika med foregående klasser, gevårsexercis, bajonettfåktning.
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Foresatta hemlexor hafva i medeltal dagligen uppgått till 2 for kl. 1,2 och latinlinien 
i U, till 3 å 4 for realklasserna II och III, till 3 for latinkl. III samt kl. IV och V, till 
4 for VI, till 3 for VIL Deremot hafva hemlexor icke ålagts lårjungarne i 1,1. Till lex- 
beredelse hafva lårjungarne åfven i de ofriga klasserna fått aiivånda en storre eller mindre del 
af de offentliga lårotimmarna. Hemarbetena anses, skrifningarne oberåknade, for lårjungar 
af medelmåttiga anlag dagligen erfordra bfverhufvud foljande tid, nåmligen 2 timmar i 
1,2; 3 timmar for reallinien i II—V; for klassiska linien: 2 å 3 timmar i II och III, 4 å 
4’/a timmar i IV, 3 timmar i V och VIj, 4 timmar i VI,2 och VII.

B. Lårarne.

Den 29 sistlidne Oktober befullmågtigades Docenten Filos. D:r P. Olsson till Lektor i 
naturve tenskap, vikarierande Adjunkten C. E. H. Kokeritz till Adjunkt i matematik, zoo
logi och botanik, Extralåraren Filos. D:r R. W. Gillberg till Adjunkt i latinska språket, 
historia och geografi.

De ordinarie lårare, som år 1869 borjade sin tjensteutofning hårstådes, hafva lemnat fol- 
jande biografiska meddelanden:

Sven Johan Kardell fodd den 30 Jan. 1842. Fbråldrar: Parkontrolloren vid Falu 
grufva Johan Kardell och Maria Norberg. Student den 23 Maj 1861. Filosofie kandidat 
den 29 Mars 1866. Disputerade for filosofiska graden den 19 Maj 1866. Promov. d. 31 
Maj 1866. Befullmågtigad adjunkt vid Falu h. elementarlåroverk den 14 Oktober 1866. 
Befullmågtigad lektor i historia och latinska språket vid Ostersunds h. elementarlåroverk d. 
13 Nov. 1868. Utgifne skrifter: Hesiodi carmen, qvod Dies inscribitur, suefhice conversum 
et comment. instructum, Holmiæ 1866; De origine liberæ Romanæ civitatis quæstio, Hol- 
miæ 1867.

Petero Olsson fodd den 11 December 1838 i Horja socken af Christianstads lån. For- 
åldrar: Aboen Ola Nilsson och Bengta Nilsdotter i Hbija by. Student vid Lunds univer
sitet den 11 September 1858. Filosofie kandidat den 15 Mars 1865. Disput, for filoso
fiska graden den 31 Maj s. å. Promov. den 7 Juni s. å. Aflade akademiskt disputations- 
prof den 30 Mars 1867. Docent i zoologi vid Lunds universitet den 29 Maj s. å. Ut- 
nåmnd till lektor i naturvetenskap vid Ostersunds h. elementarlåroverk den 29 September 
1869 och tilltrådde den 1 November s. å. Tjenstgjorde såsom vice collega vid Carlshamns 
elementarlåroverk hostterminen 1860, såsom vice adjunkt vid Christianstads h. elementar
låroverk hostterminen 1861 och vid Lunds från den 13 Nov. 1865 till hbstterminens slut. 
Somrarna 1866—1869 gjort vetenskapliga resor till Sveriges och Norges vestra kuster, de 
trenne sednare åren med understod af statsmedel eller af k. Vetenskapsakademien; bivista- 
de skandinaviska naturforskaremotet i Christiania 1868; valdes till utlåndsk medlem af Den 
botaniske Forening i Kjobenhavn 1866. Af trycket utgifvit: lakttagelser ofver matsmåltningsor- 
ganerna hos några arter af slagtet Mus, Lund 1865; Entozoa, iakttagna hos skandinaviska 
hafsfiskar. PJatyelminthes I, Lund 1867 (i Lunds universitets Arsskrift Tom. III); Ento
zoa, iakttagna etc. II, Lund 1868 (Ibid. Tom. IV); om en anmårkningsvård varietet af Gun- 
nellus vulgaris Cuv. (i k. Vetenskapsakademiens Forhandl. 1867); Beråttelse om en zoologisk 
resa till Norges vestkust (Ibid. 1867); Beråttelse om en zoologisk resa till Bohuslån och Ska- 
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gerrack (Ibid. 1868); Om Entozoernas geografiska utbredning och forekomst hos olika djur, 
Christiania 1869 (i 10:de skandinaviska naturforskaremotets forhandlingar); Prodromus fau- 
næ Copepodorum parasitantium Scandinaviæ, Lundæ 1869 (i Lunds universitets Arsskrift 
Tom. V); Nova genera parasitantia Copepodorum et Platyehninthium (i Lunds univ. årsskr. 
Tom. VI). Dessutom lemnat bidrag till Blekinges Flora af C. A. Gosselman, Carlskrona 
1860—1861, till Skånes Flora af F. W. C. Areschoug, Lund 1866, och af N. Lilja, Stocks 
holm 1870, till Botaniska Notiser 1867 och till Rietz’ ordbok ofver svenska allmogespråket.

Carl Efraim Helge Kokeritz fodd den 13 Augusti 1842. Foraldrar: afl. andre Landtmå- 
taren i Westerås lån J. G. Kokeritz och L. C. Granell. Student i Upsala den 23 Maj 1861. 
Extralårare vid h. elementarlaroverket i Westerås låseåret 1862—1863. Vice adjunkt vid 
samma låroverk låseåren 1863—1869. Vikarierande adjunkt vid h. elementarlaroverket i 
Ostersund hostterminen 1869 till den 1 November. Utnåmnd till adjunkt i matematik, zoo
logi och botanik vid Ostersunds h. elementarlåroverk den 29 Sept. ,1869. Tilltrådde den- 
na tjenstebefattning den 1 November s. å.

En adjunktstjenst i kristendom, grekiska och latin, hvilken genom adjunkten D:r J. S. 
Nordstrøms efter ansokan vunna transport till kollegabefattning vid elementarlaroverket i 
Sundsvall blef ledig den 1 Augusti 1869, står ånnu fortfarande obesatt. Afvenså år sedan 
den 1 sistlidne April en annan adjunktstjenst vakant efter adjunkten D:r R. W. Gillberg, 
som erhållit sokt adjunktsbefattning vid h. elementarlaroverket i Umeå.

Under hostterminen voro såsom vikarier anstållde: Stud. E. A. Selberg vid lektorstjensten 
i naturvetenskap forst till den 1 November, då lektor Olsson egde att befattningen tilltrå- 
da, och sedan under den bemålte lektor for hitflyttning från Skåne beviljade tjenstledighe- 
ten till den 15 i samma månad; v. adjunkten C. E. H. Kokeritz vid den lediga adjunkts- 
tjensten i matematik, zoologi och botanik, hvilken han derefter såsom ordinarie adjunkt den 
1 November tilltrådde; Stud. C. O. Bråckberg hela terminen vid den adjunktsbefattning, 
som D:r Gillberg sistnåmnde dag hade att tilltråda, men hvarifrån H. H. Eforus beviljade 
honom tjenstledighet till terminens slut; Stud. E. Svensson vid den genom D:r Nordstrøms 
transport lediga adjunktstjensten. Afven under vinter- och vårterminerna haka H:rr Bråck
berg och Svensson haft enahanda vikarieforordnanden som under hostterminen, den forre 
med anledning af D:r Gillberg af Eforsembetet beviljad fortfarande frihet från tjenstgøring 
hårstådes och llerr Gillbergs forutnåmnda fbrflyttning till annat låroverk, den sednare i an
seende dertill, att den genom D:r Nordstrøms afgång lediga adjunktstjenst fbrblifvit obesatt.

Ryttmåstaren A. A. Lbthman har under hela låseåret på Eforsembetets forordnande be
stridt gymnastiklårarcbefattningen i stållet for ordinarie låraren Kapiten C. O. Forsgren, 
som af fortfarande sjukdom varit forhindrad att sin tjenst bestrida.

Enligt Kongl. Brefvet den 27 sistlidne Februari råkna adjunkten D:r N. M. Jonson, 
adjunkten C. G. R. Svenson och låraren i sång och musik Direktor A. Mentzer från den 
1 Januari 1870 afloning i den 3:e lonegraden, de forre med 2000, den sistnamnde 
med 1000 Rdr Rmt.

Under hela låseåret hafva foljande lårare varit klassforeståndare: for klassen VII lektor 
Dalén, for VI,2 lektor Brandt, for VI,i lektor Kardell, for V adjunkten Kokeritz, for IV 
adjunkten Jonson, for III vikarierande adjunkten Svensson, for II adjunkten Svenson, for 
reallinien i samtliga klasser adjunkten Lindstrbm, for 1,2 eller den forstå klassen enligt den 
vid låseårets borjan på Nådig befållning vidtagna nya klassfordelningen adjunkten Ohmark, 
for I,i eller forrå forstå klassen vikarierande adjunkten Bråckberg.



- 13 —

C. Larjungarne.

Afgångne från VII,2 efter afslutade mogenhetsprof: N. E. Helldahl och J. Lbfvenmark 
den 5 sistlidne Juni; O. Sellstrom, S. G. Palén och J. P. Strindberg den 9 December; P. 
Rbdstrom, A. Nilsson, J. Jonsson den 25 innevarande månad.

Fore afslutad lårokurs afgångne: under sommarferierna från VI,2 O. A. v. Torne till h. 
elementarlåroverket i Hernosand, från VI,i N. E. C. Perman till handel och O. A. Nord
borg utan uppgifven afsigt, från V J. Jonsson och från IV E. O. Engstrøm till Upsala pri
vata elementarlåroverk, från III A. B. Weltzin till landtbruksinstitut, I. L. A. Sunding utan 
anmalan, från II E. M. Forsgren och från 1,1 N. L. Lindblad for bristande medel till stu
diers fortsåttande; under hbstterminen från VI,2 A. Genberg till enskilda studier, från 
VI, 1 G. Svård till folkskollårareseminarium, A. B. Roos utan anmåld afsigt, från IV C. Hess- 
ling till eriskild undervisning, C. J. Stjernberg till handel, från II C. J. F. Hestermann till 
obeståmdt yrke, från I,i J. Jonsson for sjukdom; under julferierna från II N. M. Thaién 
till handel, E. A. Andersson utan anmalan, från 1,1 B. G. Bergstedt utan anmalan; under 
vinterterminen från VII, i E. Beckman och J. E. Bjbrkqvist till enskilda studier, från IV 
F. B. Holmberg till bokhandel; under vårterminen från IV G. F. H. L. Muhlfeldt utan an
måld afsigt, O. G. Wiklund till sjbmansyrket, från III C. A. F. G. Wåstfeldt utan anmå- 
lan, från II L. Olsson till handel.

Genom dbden bortry cktes den 27 sistlidne Februari Erik Persson, en vålartad, forhopp- 
ningsfull lårjunge i klassen II.

Frånvarande: under hbstterminen A. O. Lind i V, J. A. Johansson i II och N. Anders
son Bergman i I,i, under vinterterminen A. O. R. Wingstedt i 1,2, under vårterminen F. 
C. Hestermann i 1,1.

Under vinterterminen, sårdeles den sednare delen af Februari, intråffade bland skol ung
domen talrika sjukdomsfall, fbrorsakade af en messlingsepidemi, som dock lyckligtvis var 
af den lindriga beskaffenhet, att låkare på derom gjord forfrågan fbrklarade, att de icke 
ansåge någon framstållning om afbrott i låroverkets verksamhet bora hos Eforsembetet gb- 
ras. I fbljd af dessa sjukdomsfall voro stundom ganska många lårjungar och en gang ånda 
till femtio samtidigt från låroverket frånvarande.

Under låseåret hafva 17 lårjungar blifvit inskrifne, nåmligen hbstterminen Alfred Bern
hard oAstrbm, Paulus Genberg, Lars Olsson, Erik Andreas Andersson, Lars Agerberg, Mag
nus Astrbm, Ernst Agathon Edlund, Jonas Jonsson, hvilka intogos i klassen 1,2, och Per 
Johan Arvid Montelius i klassen II; vinterterminen Olof Johan Johansson, Sven Olof Nor
denson, Salomon Amrén, Anders Nyberg i I,? och Mauritz Hugleik Schultz i II; vårter
minen Carl Isak Pyhlson, Axel Rislund och Per Wilhelm Rislund i 1,2. Bland dessa in
skrifne hade 13 bivistat folkskola, 2 åtnjutit endast enskild undervisning, 2 forut en ter
min bivistat Ostersunds elementarlåroverk samt sedan begagnat den ene enskild undervis
ning och den andre undervisning i folkskola.

Aterkomne: hbstterminen efter en termins frånvaro O. Forssberg i III, vinterterminen 
efter två terminers frånvaro E. S. Lindblad i II.

Under låseåret hafva tre lårjungar, deraf en i IH och två i II, bfvergått till den klas
siska linien från den reala, en i V från den forrå till den sednare.

Från låsning af grekiska språket i den fjerde och foljande latinklasserna befriades: host
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terminen 13 lårjungar i IV, 2 i V, 7 i VI,1, 3 i VI/2, vinterterminen 1 i IV, 1 i V, 
vårterminen 1 i IV, under hela låseåret tillsammans 28.

Under hostterminen åtnjoto 5 lårjungar, tillhbrande sjunde klassens klassiska linie, un
dervisning i engelska språket och 4 bland dessa åfven i det hebreiska; vinterterminen be- 
gagnade sig 4, vårterminen 3 i bemålta afdelning af undervisningen i det forstnåmnda 
språket.

Efter vederbbrlig låkarebesigtning blefvo från gymnastikbfningar befriade: hbstterminen 
12 helt och hållet, 13 endast från vissa rørelser; under den ofriga delen af låseåret 13 
ovillkorligt, en och annan efter lårarens beprofvande endast från somliga bfningar. Från 
teckning hafva sjunde klassens lårjungar samt i foljd af svaga bgon en lårjunge i forstå 
klassen varit befriade. I sångbfningarne hafva lårjungarne deltagit, såvida de icke med 
stod af K. M:ts Nådiga Cirkulår den 19 Juni 1866 kunnat från dessa bfningar befrias.

Afgiften till materialkassan erlades hbstterminen af 63 lårjungar, vinterterminen af 65; 
till byggnadsfonden den forrå terminen af 28, den sednare af 25 lårjungar.

Uppflyttade: hbstterminen 1 till VII,i, 4 till VI, 1, 12 till IV, 24 till III, 20 till II, 6 
till 1,2, tillsammans 67; vinterterminen 3 till VII,2, 6 till V, 3 till IV, tillsammans 12; 
vårterminen 3 till VII,1, 5 till VI,2, 6 till VI,1, 5 till V, 6 till IV, 9 till III, 9 till H, 
7 till 1,2, tillsammans 50; under hela låseåret: 3 till VII,2, 4 till VII,1, 5 till VI,2, 10 till 
VI,t, 11 till V, 21 till IV, 33 till IH, 29 till II, 13 till 1,2, tillsammans 129; hvarutom nå- 
gra flyttningar fore låseårets afslutande ånnu emotses.

Antalet vid låroverket nårvarande lårjungar

vid slutet af låseåret.

26
31
14
12
10
10
4

1
19
36
31
18
13
10
10
4

20 15 107 142

D. Skollokalen.

Lårohuset, hvarå sedan sistfbrflutna låseår inga andra, ån smårre tillfålliga reparationer, 
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hvilka icke medgifvit uppskof, blifvit gjorda, erfordrar snarligen iståndsåttande både till 
det yttre i afseende på brådfodring och malning m. m., och till det inre, isynnerhet hvad 
gymnastiksalen angår, om hvilket sistnåmnda behof framstållning till Consistorium forst den 
11 Juni 1869 och sedan den 18 Mars innevarande år har skett, hittills dock utan bnskad 
framgång i anseende till bristande medel i Stiftets allmånna byggnadskassa. Dock har 
Consistorium beslutat, att så fort Kongl. M:t lemnat nådigt bifall till kassans forstårkande 
genom tillgångliga vakansmedel, skall den till den ifrågavarande reparationen enligt upp- 
gjordt kostnadsforslag erforderliga summan Rdr 48 8,57 utbetalas. Utan gymnastiksalens 
snarliga iståndsåttande torde kroppsbfningarna, som redan sistlidne vinter for lokalens brist- 
fållighet flere ganger måste instållas, under nåsta låseår mota ånnu storre svårighet.

E. Undervisningsmaterielen.

Hihii&teket har erhållit foljande gåfvor, nåmligen genom Kongl. Eekles.-Departemen- 
iet: Beråttelse af Kgl. Direktionen åfver Gymnastiska Centralinstitutet for låroåret 1866— 
1867; Norska och Danska låroverksprogrammer for låseåret 1867-—1868 från Kristiania 
Kathedralskole, Nissens Latin- og Realskole, Aars og Voss’s Skole, Skiens lærde og Real
skole, Kristiansands Kathedralskole, Arendals Middel- og Realskole, Stavangers lærde og 
Realskole, Bergens Kathedralskole, Kristiansunds Skole, Aalesunds lærde og Realskole, Lærd- 
og Realskolen i Molde, Trondhjems Kathedralskole, Borgerdydsskolen i Kjbbenhavn, Metro- 
politanskolen, Det von Westenske Institut, Latin- og Realskolen i Store Kongensgade, Bor
gerdydsskolen paa Christianshavn, Fredriksborg lærde Skole, Roeskilde Kathedralskole, Her- 
lufsholms lærde Skole, Soro Akademis Skole, Ronne hbiere Realskole, Odense Kathedral
skole, Horsens lærde skole, Aalborg Kathedralskole, Viborg Kathedralskole, Aarhus Kathe
dralskole, Ribe Kathedralskole, Nykjobing Kathedralskole, Randers lærde Skole, Haderslev 
Læreres Skole samt från Latinskolen i Reykjavik (1866—1867); for 1868—1869 från Kri
stiania Kathedralskole, Gjertsens Latin- og Realskole, Frcdrikshalds lærde og Realskole, 
Drammens d:o, Lillehammers d:o, Kongsbergs Middel- og Realskole i Juli 1868, Laurvigs 
d:o d:o (1867—1869), Kristiansands Kathedralskole, Bergens Kathedralskole, Aalesunds Lærd- 
og Realskole, Kristiansunds d:o d:o, Molde d:o d:o, Kjøbenhavns Metropolitanskole, Borger
dydsskolen i Kristianshavn, Borgerdydsskolen i Kjbbenhavn, von Westenske institut, Latin- 
og Realskolen i St. Kongensg., Haderslev Læreres Skole, Sorb akad. Skole, Latinsk, i Rey
kjavik (1867—1868), Viborg Kathedralskole, Fredriksborg lærde Skole, Nykjobing Kathe
dralsk., Aalborg d:o, Randers lærde Skole, Roeskilde Kathedralsk., Horsens lærde Skole, Ri
be kathedralsk., Ronne Realsk., Herlufsholms lærde Skole, Aarhus Kathedralsk., Odense Ka- 
thedralskole;

Kongl. Statistiska Centralbyrån: Bidrag till Sveriges offic. statistik, N) Jordbruk och Bo- 
skapsskbtsel, HL HusIl såliskapens Beråttelser for året 1867. Jemte sammandrag utar- 
betadt i K. Stat. Centr.-byråen; Bidrag till Sveriges offic. Statistik, A) Befolkningsstatistik. 
Ny fdljd. X. Statist. Centralbyråens Underdåniga Beråttelse for år 1868;

Kongl. Vetenskaps-Akademien: Sveriges åtliga och giftiga svampar, tecknade under led
ning af E. Fries, h. 7—10 (slutet); Akademiens Handlingar Band V.2, VI.t/<, VH.1; Ofver- 
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sigt af K. V. Akad:s forhandlingar 22—25 (åren 1865, 66, 67, 68); MeteoroL iakttagel- 
ser (6, 7, 8) for 1864, 65, 66; Lefnadsteckningar 1.1;

Pikets Allm. Elementarlåroverk: Beråttelserna for låseåret 1868—1869 från Nya Elemen- 
tarskolan i Stockholm och ofrige h. elementarlåroverk utom Gefle, Hudiksvalls, Westerviks 
samt Stockholms Gymnasium;

Uppsala Privata Elementarlåroverk: Beråttelse for låseåret 1868—1869;
Norrldndska Nationen vid Uppsala Universitet: Universitetets kataloger hostterminen 1869 

och vårterminen 1870 samt åtskilliga akademiska disputationer m. m.;
af Artisten R. W. O. Herr N. M. Mandelgren genom v. Lektor E. A. Selberg: Samlin

gar till Svenska Konst- och Odlingshistorien, utgifna af N. M. Mandelgren, h. 1, 2;
af Herr Kontraktsprosten Kyrkoherden J. A. Englund: Demosthenis Orationes, Basiliæ 1547.

Iflyntsamlwgen har bekommit bidrag från
Kongi. Svenska Akademien: dess for år 1869 slagna minnespenning ofver J. H. Kellgren;
Kongl. Vetenskaps-Akademien: dess minnespenning ofver E. G. Geijer;
Civilingeniøren A. E. Melander: 1 ostind, silfvermynt ‘/2 half rupee, 2 nordamerik. fri- 

staternas d:o, lal cent, 1 å 5 cents, 1 engelskt d:o ll/2 penny, 1 preussiskt d:o 1 sil- 
bergroschen samt 9 eng. kopparmynt och en pollett af tenn (Free church of Scotland 1843. 
Let a man examine himself. 1 Cor. XI. 28); Adjunkten IL Kokeritz: 1 danskt silfver
mynt 16 skilling danske från år 1717; Landtingsmannen D. Frisendahl: 1 sårdeles vacker 
minnespenning i silfver ofver P. A. Ornskbld af år 1808, 1 svenskt silfvermynt 2 mark 
1650, 1 portugisiskt kmt 20 rees 1847, 1 ryskt kmt 5 kopek 1860, 1 ryskt kmt 1/2 ko
pek 1840; Kyrkovården Magnus Andersson i Lith: 1 svenskt smt 2 bre af 1666, 1 eng. 
kmt 1 penny af 1863; onamnd gifvare: 1 ryskt kmt 1 kopek af 1852; Styrmannen J. F. 
Medin: 1 liibskt smt 4 schill. courant af 1719, 1 hamburger smt 1 schill. courantaf 1855, 
1 franskt kmt 5 centimes af 1864, 2 brasilianska kmt å 20 reis af 1868 och 1869, 2 otyd- 
liga kmt, sannolikt sydamerikanska, 1 sedel å 5 pesos från Buenos Ayres af 1867.

Samlingamu hafva undfått skanker: af Civilingeniøren A. E. Me
lander 13 uppklistrade sjbvåxter från England samt 1 cederkotte från Libanon; af stude
rande vid låroverket, nåmligen A. O. Lind 1 ex. Turdus pilaris, C. A. Lundholm 1 upp- 
stoppadt ex. Ampelis garrula; af Styrmannen I. F. Medin 2 ex. Exocoetus och 2 ex. Echeneis 
från sbdra delen af Atlantiska oceanen; af Lektor Olsson skelett af Falco lithofalco.

Dessutom hafva samlingarna okats genom inkop af Mustela erminea, Fringilla monti- 
fringilla, Emberiza lapponica, Emberiza schæniclus mas & fem., Accenter modularis, 
Muscicapa atricapilla, Turdus viscivorus, Turdus torquatus, Motacilla alba, Anthus praten- 
sis, Corvus corax, Corvus cornix och Tetrao tetrix mas, alla uppstoppade.

F. Inspektionen.

Den 4—11 sistlidne September hedrades låroverket med besok af dess Eforus, H. H. 
Biskopen K. N. O. Herr Doktor A. F. Beckman. Under sin visitationsforråttning bivistade 
Herr Biskopen tråget samtliga lårarnes lektioner och fbrefallande flyttningsforhor samt høli 
med lårarne flere sammantråden for bfverlåggningar om låroverkets angelågenheter.
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Vid samma tillfalle blef Landshofdingen, R. N. O. Herr J. G. Asplund i egenskap af 
laroverkets Inspektor for lårarekollegiet fbrestålld.

Den 2 sistlidne Augusti afgick genom dbden laroverkets forre Inspektor, Kontraktspro
sten L. N. O. Herr J. Ostlund, hvilken under de elfva år, han bestridt inspektorsbefatt- 
ningen, ådagalagt det varmaste intresse och en sårdeles stor vålvilja mot låroverket, hvadan 
både lårare och lårjungar med stbrsta vbrdnad och tacksamhet fbrvara det kåra minnet af 
den i sitt 82 lefnadsår hådangångne hedersmannen.

G. Examina.

Muntliga mogenhetsprbfningar anstålldes den 5 Juni och den 9 December sisti. år samt 
den 25 i denna månad. De till dessa prbfningar admitterade ynglingar godkåndes, nam- 
ligen vid den forstå N. E. Helldahl och J. Lofvenmark, den forre på den reala, den sed-
nare på den klass. lin. i VII,2, samt enskildt stud, human. C. G. Lagergren; vid den an-
dra O. Sellstrbm, S. G. Palén och J. P. Strindberg i VII,2 klass. lin. samt enskildt stud,
real. C. B. S. Cavallin; vid den sista P. Rbdstrbm, A. Nilsson, J. Jonsson i VH,2 och pri-
vatisterna E. Beckman och J. E. Bjbrkqvist, hvilka fem sistnåmnde alla undergingo prbfning 
i latinska och grekiska språken. For Rbdstrom utfbll såsom vitsord ofver mogenhetsgrad 
”berbmlig”, for Nilsson ”med herom godkånd”, for de tio ofrige "godkånd”. Censorer voro 
fbljande herrar: den 5 Juni Professorn D:r C. A. Hultkrantz och akademieadjunkten, L. 
K. W. A. D:r T. R. Thaién, den 9 December Stadspredikanten D:r N. T. Feltstrbm och 
Forste Landtmåtaren, Kapitenen R. S. O. Erik Chr:son Burman, den 25 innev. Maj Pro
sten, L. N. O. D:r Joh. Andersson och Professorn L. K. W. A. D:r Hj. Holmgren. Af 
Eforsembetet inbjudne såsom testes tillstådesvoro vid den forstå af dessa examina Lands- 
hbfdingen R. N. O. Herr J. G. Asphind, Håradshbfdingen Herr J. G. Hasselberg, Pro- 
vinciallåkaren, R. W. O. D:r E. M. Grenholm och Stadspredikanten D:r N. T. Feltstrbm; 
vid den andra Herrar Hasselberg och Grenholm samt Landssekreteraren, R. N. O. Herr 
P. G. Rissier; vid den tredje Herrar Hasselberg, Grenholm och Feltstrbm.

Offentliga flyttningsfbrhbr hafva under låseåret till ett antal af 248 blifvit anstållda å 
timmar e. m. onsdagar och lordagar samt mot slutet af låseterminerna åfven å andra tider, 
som icke varit till lårotimmar beståmda. Antalet af samtidigt i samma lårokurs examine- 
rade, ehuru mycket vexlande och sålian belbpande sig till hbgre ån det i reglementet fast- 
stållda maximum fem, har i medeltal utgjort omkring tre.

Årsexamen anstålles thorsdagen den 2 instundande Juni under inseende af låroverkets 
Inspektor, Herr Landshofdingen, Ridd. Asplund samt i nårvaro af de fbrbemålte till sist 
fbrråttade abiturientexamen inbjudne testes, hvilka Eforsembetet anmodat att såsom ledare 
och vittnen tillstådesvara åfven vid de den sistnåmnde och derpå fbljande dagar forekom- 
mande uppvisningar.

Fredagen den 3 Juni kl. 10—11 f. m. sker uppvisning i sång och instrumentalmusik, 
kl. 11 f. m.—12 midd. uppvisning i gymnastik och militårbfningar. Samtidigt med dessa 
uppvisningar utstållas åfven prof på lårjungarnes framsteg i teckning. Sedan derefter de 
lårjungarne tillerkånda belbningar och understod blifvit utdelade samt flyttningarna inom 
låroverket kungjorda, afslutas låseåret.
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. Nåstkommande ■ hosttermin borjar lørdagen den 27 Augusti och alslutas fredagen den 16 
December 1870.

Till ofvervarande af ofvannåmnda årsexamen, hvilken, i den ordning uti 
larosalarna befintliga anslag utvisa, kommer att anstallas thorsdagen den 2 
instundande Juni kl. 8—10 f. m. och kl. 11 f. m.—2 e. m., uppvisningarna 
i sang, musik, teckning, gymnastik och militarofningar kl. 10 1. m.—12 
midd. fredagen den 3 i samma månad, samt ofriga olfentliga forrattningar, 
hvarmed lasearet sistnåmnde dag kommer att afslutas, inbjudas vordsam- 
meligen lårjungarnes Foraldrar och Målsman jemte en hvar af stadens och 
ortens invånare, hvilken låroverket och dess angelågenheter ligga varmt 
om hjertat. Ostersund den 30 Maj 1870.

Abraham Sundberg.


