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INBJUDNING

TILL

Ofvervabande af arsexamen och låsearets afslutande

VID

HOGRE elementarlåroverket i ostersund
DEN 1 OCH 2 JUNI 1871

AF

ABRAHAM SUNDBEBG,
Liirovcrkets Rektor,

Innehåll: r.o) Om Froso Trivialskola, af Lektor Kardel!. 
2:o) Årsberållelse for 1870—1871.

OSTERSUND, 
tryckt I103 C. M. Berg.

1871.



upplysningar om FrosO Trivialskola,
efter och ur samma skolas handlingar

meddelade

S. KARDELL.



Kn forjitida skriflslållare yttrade en gång, att han ej ansåge något, som anginge menskligheten, vara 

for sig likgiltigl. Troligen utlalade han den gangen en åsigt, i hvilken lilet hvar for sin del år bojd att 
inståmma. Nalurligtvis år de menskliga håndelsernas och tingens inlresse olika, allteftersom de hafva 
eller hafva haft ett større eller mindre inflytande på mensklighetens utveckling. Alt framstålla, hvad Froso 
Trivialskola i delta hånseende utråltat, torde i mångas ogon foga lona modan; men såkert år, att hennes 
verksamhet, huru obelydlig den ån kan synas, icke varit utan frukier. Då jag sålunda icke tror, att 
hennes historia år alideles likgiltig; så vågar jag hårmedelst till publicerande ullemna nedanstående lilla 
bidrag till densamma.
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Jemtland var giest befolkadt i det sjattende seklet; kanske hade det vid Froso trivialskoias gruri- 
dande c:a 12,000 invånare.* Men eliuru få, gingo de dock med beredvillighed in på att nåstan ensam- 
ma underhålla henne, då Proslen Planlin våckt forslag om hennes inrållande. Ty just vid den tiden var 
statsverket i hiig grad ulbloltadt. For anledningen till hennes forsla inrållande, åfvensom for den fore
gående skolan i Oviken har Herr Lektor Hammargren tillråckligt redogjort i 1848 års skolprogram. 
Jag behofver derfiire ej hår sysselsåtta mig dermed, ulan vill nu ofvergå (ill den egenlliga afsigten med 
dessa rader eller meddelandet efter och ur skolans handlingar af sådaua upplysningar ur hennes histo— 
ria, som torde vara af inlresse. EU sådant foretag torde nu tara så myckel mera beråtligadl, som 
ifrågavarande skola, då den for mer ån (jugu år sedan upphOH, numera tillhor historien.

Konung Carl den Elftes bref om Froso trivialskoias inrållande år dateradl den 2 April 1674.“* I 
anseende till orlens fattigdom kunde hon ej erhålla ett så stort antal lårare, som andra skolor af samma 
slag. Derom beståmmes imellertid intet ullryckligen i det Kongl. brefvel, ulan ofverlemnades afgorandet 
deraf åt Consistorium. Då del prolokoll, som fordes i Konsistorium vid det lillfålle, då skolans consti- 
tution uppgjordes, ånnu finnes qvar, så må derulur meddelas ioljande: ”Dcn 25 Marlj anno 1679 sam- 
inankommo hoos hans Faderi. Hogv. Superintendenten, i Såbrå lians Ehrevyrdighet Mag. Zacharias Plan- 
tinus, Præposilus i Gtferdaal, Mag. Nicolaus Buscherus, Rector Gymnasii ncrndsandensis och Eioq. Rector 
Mag. Strom, ulhaf hans Faderliga Elirevyrdigheel dit kallade, alt sententiera om några årenden. — t.Då 
proponerades forst, huru många docentes skulle blifva uli Scholan i Jemptcland; och blef belofvat, att 
der fvra blifva skulle, een Rector och tree Collegæ. — 2. Sedan, hurudan proportion mellan docenles 
angående belåningen blifva skulle; och blef slulit, all Rector alla åhren tager den rena halfva parlen och 
Collegæ den andra ulhaf alla docenlibus tillagde lågligheter. — 5. For det tredje hvilka docentes dertil! 
in parliculari forordnas skulle; och blef efter någon foregående discurs om Dom. Svanbergio och Mag. 
Hofvenbergh Clariss. Dom. Sundius ulhaf reverend. Dom. Præsule till Reclorem nåmbder med den for- 
-såkringen, alt han skulle få det forslå Pastorat der i landet faller, som han kan linna sig vara belient 
med, ceteris suffraganlibus nisi quod Mag. Strom addideril eum oportere adesse. Sedan forordnades 
Dom. Petrus Holsl till collegatum supremum och Dom. Claus Molun till apologis!; och Dom. Matthias 
Filmerus, som redan år in curalo officio, blifver bestandig ulhi iufima classe. — 4. For det fjerde ofr 
proposition om lexorna scnlentierados, alt rever. Dom. Præposilus, som nogast hafver Scholornas con- 
stilulioner for dgonen, skulle således deruthinnan umgå, all dee derifrån kommande hijt till Trivialscho- 
lan(?) på genuina semila malle betinnas.................................

Ex protocollo Iradidil anno et die supra citalo 
Klemens R u d u n
Cons. Eccl- Notarius.”

Till fdljd af lårarenas fåtal måsfe en fi ån den allmånna Kongl. Ekolstadgan afvikande sladga anlagas 
for Froso skola. [Jr denna, som år daler..d den 22 Apr. 1679, må hår meddelas ett och annal. Apo
logislen skulle ej alienasl sysselsåtta sig med råknegossarna, ulan åfven bislå sina åmbelsbroder vid 
humanisternas undervisning. Emedan ingen conreclur fans, så skulle den ofverste af collegerna vid 
Rectors frånvaro eller sjukdom forelråda hans plats. 1 slåliet for kl. 5, såsom faslslåldt var i den all
månna skolstadgan, skulle ynglingarne samlas forst kl. 7 om morgnarna till bon och bibellåsning, hvar- 
vid samtlige lårarena skulle vara tilislades. Undervisningstiden skulle for hvarje vecka belopa sig till 3« 
timmar. Lårjungarne i den forstå kl. eller Classis Alphabetica skulle for hvarje vecka sysselsållas med 
Lalin i 20 timmar, med Kristendom i 6, med Vålskrifning i 5, med Innanlåsning i 1 och med Sang i

* Annu år 1754 hade Jemtland allenast 17,764 iuvån. och 1811 28,277.
’* Dock heter det redan i en Kongl. resol. af 1672 ‘’/u: "Kgl. Maj;t profvar vara godt och nodigt, det någon Schola der i landet 

må blifva inriittat, och vil med det forderligaste tilse, hvad medel som dertil kunna forordnas«,
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6 timmar; den andra klassens (= Classis Apologisticæ) humanister med Latin i 20, med Latinskrifning 
i 5, med kristendom i 7 och med Sang i 6 timmar; råknegossarna med Arithmelik i 20, med Krist. 
i 7, med Vålskrifning i 5 och med Sång i 6 t; den tredje klassens (=Classis Etymologicæ) lårjungar 
med Latin i 20 t., med Latinskr. i 4 t., med Krist. i 6 t., med Vålskr. i 1 t., med Repetition i t t. och 
med Sång i 6 l.; den fjerde klassens (= Classis Syntacticæ) med Grekiska i 8 t., med Latin i 16 t., 
med Latinskr. i 4 t., med Krist. i 5 l., med Vålskr. i 1 t. och med Sång i 6 t. Såsom låro- ochlåse- 
bocker begagnades for Latinet inom de olika klasserna Veslibulum, Donalus, Grammalica contracla, Ti- 
deri Gramm. latina, Rhetorices Compendium Vossii, Colloquia selccliora Ciceronis a Gezelio coilecta, 
Colloquia Corderi, Fabulæ Aæsopi, Colloquia Helvici 1. Erasmi, Cornelius Nepos och Terentius eller 
Cæsar; for Grekiskan Grammat. Græca Gezelii; for Kristendomen Katekesen, epistofa Dominicalis och 
evangelium Dominicale, Symbola æcumenica, Compendium loc. comm. Hafenrefferi 1. Synopsis minima 
etc. — Undervisningen i sång skulle meddelas af en, vant den yngste af lårarena mol elt årligt hono- 
rarium af 5 daler s. m.* Privalim skulle åt mera forsigkomna lårjungar inom den 4 kl. lemnas under
visning i Logik efter Hornajus eller Lenæus eller någon annan låttare forfattare. Hvarje Sondag skulle 
lårjungarne samlas i skolan, for alt derifrån, ålfoljda af sina lårare, marschera till kyrkan, hvarifrån de 
efter Gudsljenstens slut for predikoforhors undergående skulle till skolan återvånda. Såsom lidemåtare 
skulle anvåndas ell valtenur; men, om man får doma af 1691 års inventarium, synes man till en borjan 
hafva ålnojt sig med elt limglas.

Ursprungligen fans icke någon låmplig skolfokal; ly Stocke Østergård, som forul (illhort Prosten 
Planlin, men genom byte mot kronojord i Offerdahl den 25 Nov. 1676 kommit till kronan och blifvit 
under stommcfrihet anslagen till skolan, var då mycket dåligt bebygd, hvilket man kan fmna af ett in
ventarium från år 1677. Ungdomen undervisades, så vidt gorligt var, i de gamla, forfallna, halft ned- 
rullnade slugor, som funnos; och hvar lårare och lårjungar inlogerade sig, torde ej vara så låti all saga. 
Forofrigt var man val ej noga af sig i den gamla, goda Carolinska tiden. Forsi år 1681 uppbygdes 
genom dåvar. Rektor Anzenii forsorg ell nyli skolhus; hvarjemle lårarenas boslåder dels reparerades, dels 
nybygdes. Ehuru skolhuset uppfordes i hasi och, såsom det ser ut, mindre omsorgsfullt, då ell nytt 
redan år 1729 måste byggas; låler dock inventariet af år 1691 låiigt mera liilfredsståilande, ån del of- 
van omnåmnda "Skolhuset utgor,” heler del, ”een bygning med fyra dasser, spijs och spjell; muren 
behofver reparation.” Denna byggnad hade vidare 11 st. fenster, hvaraf 4 utan ramar. Till alla klasser 
funnos bånkar och dorrar med dorrjern och klinker. Rundtom huset gick ell piank, hvarpå var en 
grind, forsedd med klinka och huf.

Enligt ånnu belinlliga råkningar uppfordes ifrågavarande hus for 242 daler 18 dre kmt. 1684 dels 
reparerades, dels nybygdes åt lårarena for 236 dir 26 dre samma mynt. På den tiden kunde man få 
en tolft bråder for 1 dir 21 ore, 1 lass mossa for 8 ore, 1 tunna kalk for 24 dre. 1 lås for 18 dre. 
En arbelskarl fick 1 dir om dagen; och, såsom det héter i en af nyssnåmnda råkningar, "kåringen, som 
tilpynlal alla skorslenarue innan till medli leer”, fick 1 dir 16 ore.

Men fjerran ofver borg och dal fjudade från det nya huset en klockas gripande toner, manande 
lårjungarne till arbetc. Donna klocka var en skank af en viss llåradshofding, måhånda, om man får 
slula af ell uttryck i lacksågelsebrefvel, en broder liil Proslen Plantin. Nyssnåmnda (acksågelsebref år 
med hånseende både till stil och innehåll ganska egcndomligt. Del år af foljande lydelse: "Hogachtade 
och hogvijse Hr llåradshofding, fornåhme och bevågne vålgynnare helso och vålsignelse af Gudi! — 
Then gratiarum aclionem, som jag nomine publico munlel. hår på Frdson årnade, men for Hr Hårads- 
hofdingens oformodade afrcsa intet kunde, eliter min hdga onskan och skyldighet i verket slålla; (hen 
kommer iag nu och skriftel. i vålmenl enfaldigheet framteer, med åhrebudig tacksamhet och herom

’ Till en borjan emlast 3 dal, 1O2/, ore s, m., hvilket t. o. m, ansågs for mycket, så att myndigheterna klagade derofverår 1703. 
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ihogkommandes Hr Håradshofdingen, som behagat regalera Landsens Schola på Frdsdn medelst enkost- 
bahr, tiånlig, nodig och nyttig klockas tilågnande och foråhrande, och sålunda forokat sine forre meriter, 
som Hr Håradsh. tid effter annan disponerat till Statens uphielpande, prydnat och fdrfråmjande, såsom en 
Cordat Gudsraan och Konungens Troliånare, then ther velat låta Ungdomens forkofring uti Guds kånne- 
dom och Svånsk indole, i. e. Planlationem Plantinianam (icke) taga någon merkeligare afsagtnat och 
slockne genom dess sal. och hogberoml. Broders frånfålle, ulan vist sin lusi och kårlek till Israels reena 
brunnar och vårl vålslånd. Hvilket når iag pro documento veritatis vill contestera, så begårar iag ock 
Hr Håradshofdingen tåckles Scholan therom en lijten skrift meddehla, then ther till andra scholans do- 
cumenter låggias kan, på thet posteritelen må kunna få part af gifvarens beromliga nampn. Gud som 
sagt hafver: all thel J hafven gjordl en af the minste som troo på mig, thet hafven i ock giort mig, 
han skal forvara Eder en skall i himmelen, ther the klockor klinga; thet onskar af hiertatnomineScho- 
læ Frosoensis Hogachlat Hr Håradshofdingens horsamme liånare och trogne forebidiare .Petrus Kiornin- 
ger. Froosoon d. 1 Febr. 1692.” — Tacksamhet år en kostelig dygd, och icke synes Rektor Kiorninger 
hafva brustit derutinnan; men af ”gifvarens beromliga nampn” får dock ”posleritelen” icke genom ofvan- 
stående bref någon såker ”parl”.

Emellertid fortgick skolan i sin obemårkta, men vålsigiielsebringande verksamhet, strångl ofvervakad 
af Consislorium och Inspektor. Isynnerhet ingrep den senare då vida mera, ån nu, i undervisningens 
omedelbara ledning. År 1707 tiilskref Consislorium Rektor Drake bland annal foljande: ”Elliest så
som vid delta mole forsporjes, det myckel lijten frequens af Discentes vid Scholan for denna tijden finnes 
emot forrå vanligheelcn; ly fororsakas Consislorium Hr Mag. tillskrifva med begåran, del ville Hr Mag. 
gifva tillkiånna, hvad orsak dertil! månde vara, och huru med ungdomen uti information procederes, på 
■det Consislorium må kunna hår vid gora någon åndring, om på någons flijt vore brist.” — Och samma 
år den 22 Mars skrift es yttcrligare: ”och kan Consislorium eij underlåla at vidare vånkn påminna, det 
han icke allenast sielf, som eij annars forsporls, gor sin flijt, uthan ock flitigl inseende hafver på dhe 
andra Docenfes, det de också anvanda all moijelig flijt på ungdomens Information och framsteg i dhe 
studier, som i dhe andre Trivial-Scholor bora vara.” — Den 22 Ocl. 1708 skrifter Insp. Burman dels, 
all Dom. Olof Brunnius skulle i ofverensslåmmelse med ell af honom sjelf en gång giftet lofte under- 
hålla sin gamle svårfader Filmerus och endast i så fali sjelf få disponera om sin Ion, hvaremot åfven 
Dom. Filmerus formanas till måltliga anspråk i ans. till de hårda och dyra tiderna; dels all samme Brun- 
njus såsom infimus collega skulle forestå sången; dels åfven, all, ehuru visserligen de svåra tiderna voro 
fornåmsla orsaken till lårjungarnes fåtal, Rektor dock skulle noga tilise lårarnes ifver och sorgfållighel. 
”0k må”, heler det vidare, ”ingen Collega understå sig borlvara någon dag eller stund forsuma, ulan 
Hr Recloris vetenskap, lof och minne, hvilkom åiigger noga absenliæ causas beprofta, . . . . , at -ickie 
Docenles discenlium paucilalem forordsaka. Hårvid år ok til achtandes, alt all olidig ok hastig castiga- 
tion biir håmmed, ok ickie tiilåtit Någon te små ok spåda Barnen med håårdragande, sparkande, ohr- 
filars gifvande, ok dylikt mera handhafta, hvaraf år skiedt, al många aldeles ifrån Scholan biir afskråmde, 
ok många sin balsa forloral, och Præceplorerne samkat ell hårdt ansvar med tiden ofr sig 
Dock gillar Inspektor ”en foglig correclion, som le spåda lemmarne anståndigasl falla kan.” — I forbi
gående må hår om ofvanomtalle Ktliega Brunnius meddelas, alt han, driften af fattigdom och andra svå- 
righeter, natten mcllan den 25 och 26 Nov. 1709 medelst hångning sokte berofta sig liftet. I anseende 
till formildrande omslåndigheter, blef han for delta tilltag af Svea Hofråll domd till allenast, såsom det 
heler, ell års suspension, hvarlill Consislorium yllerligare lade forlusl for alllid af preslåmbetet. — År 
1711 den 27 Febr. oftersånde då lilltrådande Insp., Paslorn i Brunflod, Claes Halling, sjelf forut Rektor, 
ett memorial ang. undervisningen af foljande lydelse: ”J) Jn Prima Classe låras barnen rent stafva och 
låsa innan, transfereras eij derifrå for ån dee percurerat Vestibulum, och kunna någorlunda sinDonalum.
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Når de Veslibulum och Donatum låsa, måge ofvas at tala latin, corrigerandes Asinum. — 2) Jn Secunda 
continueras mad Donato, alt dee den perfect kunna, jemle flilige explicationer in Colloquiis Corderi, 
sampt Grammatica en gång val percurreras med begynnelse af Syntaxi, som altid for dem bor val expliceras; 
bora aldrig annat tala ån latin, corrigerandes hvarandra, och begynnelse goras till alt Componera sampt 
val tilsee, at dee hafva goda forskrifter och låra val skrifva. — 5) Jn Tertia ofvas val in præceptis 
Grammalicis och Syntaxi, mad fliliga explicationer och componerande, och slappes eij derifrå foran de 
Syntaxin och Grammaticæ præcepta richligt kunna. Ofvas flitigt uti synopsi, och lågges god grund til 
Græca af Gezelius och flilige explicationer uli evangeliis; bora val exerceras i Componerande och hafva 
val percurrerat Cornelium Nep. — 4) Jn Qvarla folier af sig sielft hvad der drifvas bor. Hafenreff. Comp., 
Græca, Rhetorica, Logica, Curtius, prosodia etc.; bora kunna val componera, variera, verlera och ofvas 
i Latins talande. — 5. En flilig examen i Collegernes dasser hållas af Hr Reclore en gång hvar 14 
dagar, och finnes någon af Collegerne forsuramelig, formanas furst, sådan, om det eij gåiler, angifves.
— 6. Bora richligt arbela uli sina vissa timar. Om morgonen från G till G*, sådan från 9 lil 10; från
12 Canlus till 1. Sådan exercilia i skrifvande och explicerande til 2; sist de vanlige excrcilier från 5
til 5; ingen gång forr ur sin Class, ulan icke ob causam sonlicam. — 7. En anslåndig klådedråcht
måste åntekn Urr Docentes hafva, når de i Scholan gåå, och ingalunda gå sordide dijt. — 8. Discen- 
tes måge ingalunda brukas til privata Syslor af Docentibus. — 9. Docenles måge sålian gifva lof och 
ingalunda genom resor forsumma Scholæarbetet. — 10. Canlus må flitigt drifvas, bon hållas och en godh 
och alfvarsam disciplin bfveralt idkas. — 11. Så år ock Hogvordige Hr Biskopens alfvarliga befalning, 
at Hrr samptlige Docentes flitigt ofva sig i predikande hvar sin gång. — 42. Een tiånlig respect och 
vordnad bor altid observeras af Collegerne emol Hr Rector och deremot Rector dem honeste i alla måhl, 
dock mad alfvarsamhet och maneer hantera. — 15. Uthi exercitiernas optåcknande år sponte något for- 
bigådt, som Urr Docentes såsom nolissimum doch maxime necessarium formodet observera, såsom en 
flilig barnens fifning i Catechesen och sin salighels kunskap mad mera, som dee sielfva af Conslilutioni— 
bus och praxi låra sig erhindra. — 14. Ulhi alt ofrigil finskes dem alla så Docentibus som Discentibus 
Guds nåde, vålsignelse och lycko. — . . . — På uppdrag af Consistorium påbjod Inspektor Sven
Bidenius Renhorn år 1716 12/9 i elt bref anlagandet vid skolan af Cellarii Grammatika och Boelii Logica. 
— Ifrån samme man anlånde ffilj. år likaledes ett bref, dat. d. 17 Apr. 4717, i hvilket han bland annat 
dels godkånner skolans upplosning for terminen i ans. till messling, dels ullalar sig om Dom. Jonas 
Linds opassande uppffirande i skolan. Ror. denna sak anmodas Rektor, "såsom des forman forestålla 
alfvarsaml. D:n Lind des ofog och obeskiedligheet, med vile, at der ban conlinuerar vidare i något ovelt, 
skall han i Ven. Cons. med sine liflige fårger angifven och afmåhlat blifva. Vill han intet låla luchta 
sine sonner, når de ohoflige och skamlose finnas, så må han hafva dem sielf och intet andre med them 
ffirarga. Håller han ock med barnens odygd, och det som slyggarc år, ingalunda vill låta straffa sine 
vanartige barn, år thet el klart teckn till en oforståndig fader och oduglig lårare for andras små. Når 
correclionen skier med beskiedligheel, och till bamsens nytta, skall præceptoren haler niula tack, ån 
skamlfisa ord, sed nimia acerbitas, ne dicam, crudelilas omnino proscribcnda. etc.” — — I en samma 
bref bifogad bilaga, utgfirande copia och extiact af elt consist. bref af den 6 Apr. 1 7 4 7, rfir. åtskilliga 
reparationer vid Stocke, låses bland annal; "dock måstc alt skie under Jnspecloris Hr Kyrkoherdens 
noga påseende, så at Rector Mag. Turdin dår vid intet antager, ulan han forsi dårom rådgiort med Jn- 
spectore Hr Kyrkoherden.” — Inspektor Wargentin, Prost i Sunne, synes någon lid hafva varit mindre 
nilisk i sin verksamhel; ly han erhfill ett consist. bref, dateradl den 26 Juli 1727, så lydande; "Ehuruvål 
Consistorium alilid vånlat och ffirmodat, del Hr Probsten, såsom Jnspeclor Scholæ å Frossen åhrligen 
skolat i underdånigst ffilje af Kongl. Maj;ts ffirordning d. 51 Jan. 1695 cap. IV § 10 mom. 8 som ock

* Trol. Biissiag.
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Kongl. Maj-.ts fårnyade Scholæordning d. 4 Febr. 4 724 cap. X § 4 till Consistorium inskicka lillfårlitelig 
efterråttelse om det som uli exami.nbus anniversariis befinnes, på thet Consistorium må veda så val 
præceptorum anvånda flit och beskiedlighet som ock ungdomens framsleg i sludierna samt forehållande 
uti lefvernel; dock som detta i någre åhr icke år elterkommit; Fordenskull år Consistorii liensti. begiå- 
ran, Hr Probsten ville ofårdråijeligen sådana acter, enkannerligen for innevarande åhr, dfver thet forhor 
som i forledne våhr skiedde, hit ofversånda, uli hvilke korteligen år uplecknat: 4:o Hvilka bocker hvar 
och en Præceptor uli sin Class, eller hvilka stycken han af Ihem forelåsit; 2:o Å hvad sålt han them 
fårklaral, och hurudan (lit han thervid anvåndt. — 5:o Enkannerligen hurudana fundamenter the piltar 
fått uli Grammatica Lalina saml Græca, hvilka uti sludierna tånkia (ortfara och till Gymnasium dfverresa 
och thet i anledning af sidst nåmnde Kongl. forordning Cap. III § 6. 4:o hvilka piltar i delta åhr be
finnes vara mogne all afskickas till Gymnasium. Skulle emot formodan någon Scholebelient befinnas 
vara i silt åmbele forsummelig och obeskiedelig vid sin information och i siti lefverne, så ville Hr Prob
sten honom alfvarligen formana till flit och beskiedlighet, och der det intet vill fororsaka någon bållring, 
honom i Consistorio vederborligcn angifva; på del med ungdomens information, som så angelågen år, 
må alt skickeligen och ordenteligen tillgå.”

Den 5 Oct. 4 747 afsåndes till Inspektor från Consistorium en skrifvelse, innehållande uppdrag for 
honom att meddela Fråså skolas lårare innehållet af ett Kungl. bref, dat. den 2 Sept. 1747, i hvilket 
framhålles, ”huru hogst angelågil vara vil, at besynnerligen then del af Landets ungdom, som sig til 
bokliga konsters idkande begifver, må varda val anford och grundeligen underråttad, så vål om then 
hoga rått, magt och forman, hvilka Os, och thet Konungsliga Huset lilhora, som the Riksens Stånder, 
enligit Rikels Grundlagar, tilståndige fri- och råltigheler; men i synnerhet om undersåtares skyldigheter, 
så at the Studerande af begynnclsen måga låra forslå och kånna theras underdånighetsplicht och sålun
da thes mera upvåckas, at skicka sig ihcrcfler, och at altid och alleslådes vål besinna, at en råilskaffens 
vordnad och uprichtig kårlek for sin lagi. Ofverhet, en siclfkrafd och godvillig lydna for Lagen, saml en 
trogen omhel om Fåderneslandets basta, ådagalagd genom en bestandig, dygdig och årlig vandel, allena 
gidra them til vårdige undersåtare, och berålligade at ålniula Ofverhetens beskydd, omvårdnad, nåd och 
belåning.” På grund af allt delta belallas Consistorierna låla sig angelåget vara, ”al igenom Docentes 
vid Gymnasierne och Scholarne bibringa then Studerande Ungdomen, så vida åldren kan medgifva, så 
hålsosamma och vålgrundade begrep och ofvertygelser om theras undersåteliga plicht, som kunna tiena 
them til rållesnore i theras lefnad vid mognare år.” I sanning hade det varit hogst onskligt, alt den 
tidens magtegande sjeifva i sin ungdom fått hos sig inpreglade lårdomar af samma slag, som dem, hvil
ka de nu sOkte få inplanlade i del uppvåxande slågiet. Men kanske var del just en dunkel kånsla af 
deras egen ofullkomlighet i della hanseende, som diklerade for dem ofvanstående rader. Dock kan man 
ej neka, all Fnhetstidens mån, oakladt allt. krångel i poliliken, likval i allmånhet både intresserade sig 
for och befordrade hvad som kunde vara af vigt for landets inre ulveckling, så vida del ej stod i strid 
med deras egna inlressen.

Den 24 Oct. 1748 afsånde Consistorium liil Inspektor, Prosten Nensén, en skrifvelse, innehållande 
for Den Kongl. Kommissionens ofver Akademierna och Skoleverken råkning begåran af uppgifter på 
lårjungarnes antal, på deras foråldrars stårid och nåring samt på Lårarenas lonevilkor. Afskrifter af 
dessa uppgifter finnas bland handiingarna. Om lårjungarnes antal skall långre ned meddelas fullslåndi- 
gare uppgifter. Imellcrtid finner man af nåmnda afskrifter, att lårjungarnes antal vårterminen 1748 upp- 
gick till 95; alt af dem 8 liUhorde den 4:de kl., 11 den 5:dje, 14 den 2:dra, 22 apologistklassen, och 
58 den l:sla kl.; alt inom hvarje klass lårjungarne voro fordelade i superiores och inferiøres; alt 47 
lårjungar voro soner till Bånder, 52 till Mililårer, 10 till Presler, 2 till civile Ambets- och Tjenstemån 
och 2 till Ståndspersoner. Hostlerminen samma år uppgick lårjungarnes antal till endast 68, hvilken 



— 9 —

låga ziffra berodde på en fdrminskning af l:sta kl. och isynnerhet apologistklassen. — For samma år 
uppgifves beloppet af lårarenas samfåldte Ioner efter 2 dir 8 ore smt tunnan till 550 dir, 5 ore och 12 
penningar smt. Deraf hade Rektor alt utfå hålften, och de ofriga lårarena hvar sin sjettedel.

Afven på den tiden lalades om ofveranslrångning i skolorna. Huru man från hogre ort soktemot- 
verka delta onda, kan ses af elt konsislorielt bref, dat. den 11 Nov. 1758, uti hvilket Proslen Nensén 
anbefalles ombesorja verkslållandet vid Froso skola af Kongl. Maj-.ts nådiga vilja och befallning, ”dei 
ungdomen vid Scholarne måtie tillhållas och upmuntras att emellan de vanliga låselimerne bruka så- 
dane handaslogder, hvarigenom de siukdomar kunna utestångas, som hårrora af stillasittjande”.

Af elt consist. bref, dat. den 26 Nov. 1760, inses, att då var fråga om inforande af en forbåttrad 
skolordning for Gymnasierna och Trivialskolorna i riket.

Kongl. Uppfoslrings-kommissionen låt hora af sig åfven år 1771, hvilket år den under den HDec. 
till Consistorierna utsånde en rundskrifvelse med anhållan om uppgifter på vid Låroverken begagnade 
lårobocker och om hvad vid dem kunde vara alt anmårka, åfvensom på hvad andra skolbocker kunde 
vara i de sårskilda åmnena att tillgå.

Af visitationer, forenade med examen, omtalas i handlingarne trenne, nemligen for åren 1704, 1747 
och 1750. Resultatet af dem alla var i del hela godi. Prolokollel for visitalionen år 1750 lyder sålun
da: ”År 1750 d. 16 Junii holt Herr Præsul visilalion och Examen uli Froso Trivial-Schola, i nårvaro af 
Inspeclor Scholæ Hr Probslen Mag:r Anders Nensén. Tilstades voro ock foljande Docentes vid Scholan: 
Rector Scholæ Hr Mag:r Olof Unæus, Collega Ill:æ classis Hr Olof Forsman, Collega H:æ classis Hr 
Mag:r Michael Strom, collega l:mæ classis Hr Eric Fougt.

Discentes hafva varit delta år, i IV Classe 15, uli III Classe 15, uli II Classe 56,neml. 10 Låsegos
sar och 26 Råknegossar, uli l:ma Classe 42, tilsammans 104 Disciplar. § 1. Sedan Hr Rector Scholæ 
hållit el kort och vackerl Tal på Latin, låmpat til hårvarande tilfålle, gjordes begynnelse med Examen 
uli IV Classe, och forhordes Disciplarna 1) uli Theologien af Doet. Benzelii Epilome. Thet formårckles 
med noje, att the icke allenast kunde fårdigt ulan til Definilionerna, som memoriler reciterades nåstan in 
til bokens slut, ulan ock dicta classica både af gamla och Nya Testamentet, hvilka sednare Superiores 
låste på Grækiska, och inferiøres på Latin och Svenska. In arliculo de Deo blefvo the sedermera i syn- 
nerhet examinerade och gjorde vackert besked. — 2) I Grækiskan explicerade och resolverade the något 
af Marci XII Capitel. — 5) Jn Historicis forehades Hiibners korla inledning til Universal-Historien, och 
sedan något af Elisæi Hypphoffs om Sveriges Konungar til nårvarande lid. — 4) Jn Poeticis en Del af 
Virgilii Ecloga VII. J dessa stycken så val som in Logicis hade Disciplarne beromkn blifvit iifvade, åfven 
i Geographien och andra til den Classen horande stycken. — Hr Rector slot examen med et kort pry- 
deligit Tal. — Uti Terlia Classe forhordes scholæpiltarna forsi utaf Epilome Benzeliana in arliculo de 
Scriplura Sacra. Tbe åldre låsle thesforulan en hop Definitioner ulan til. — Sedan explicerades och 
resolverades i Grækiskan något af Malthei Evangelio, och i Latin af Cornelio Nepole i Agesilai vita, 
hvarvid de åfven hade några Loculioner. En Discipel i synnerhet giorde besked på några frågor i Hi
storien. — Uli Secunda Classe examinerades Låsebarnen af Corderi Colloquier, och Arithmelici viste sin 
fårdighet uli några Exempels utråknande af de svårare braken, som ex tempore blefvo tagne och låm- 
pade til praxin, jemvål i sin Christendomskunskap af Lulheri och Svebilii Caleches. Deras skrifbocker 
blefvo ock genomsedde. — Uli Prima Classe repeterades Grammatica Lalina och något lilel af Corderi 
Colloquier samt Catechismi låra af Lulheri Ultydning och Svebilii Sporsmål, hvaruli de voro af olika 
profecler eliter olika alder. J skrifvande hade de ock blifvit iifvade. — Under Hiet Secunda och prima 

.dasserne forhordes, utarbetade de ofre dasserne på Latin ex tempore exercilium stili som Jnspector 
Scholæ gaf them på Svenska.

2
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§ 2. Sedan Examen således sluten var, forsamlades alla i Rectoris Class, tå Herr Præsul holt et 
Tal och berdmde både Docentium och Discenlimn flit. Sedermera frågades, om Hr Rector Scholæ och the 
andre Docentes hade några vanartiga Disciplar at nåmna, som for någon besynnerlig last voro kande? 
Rector svarade, at val någonlhera finnes, som begåli något fel, for hvilket han blifvil agad eliter om- 
ståndigheterna, men nu viste han såsom ock the ofrige intet vidare. Herr Præsul formanle Scholæbarnen 
at achta sig for ondt, med tillåggning, alt ther någon ej ville med godo och lienlig aga låla ralla sig, 
skulle han fruchta al blifva aldeles utur scholan forskolen. — Discentes fingo i synnerhel en mycket beveke- 
lig foreslållning, at allid komma ihog den Guds nåd, som them vederfares thermedelst, attheigenom hoga 
Ofverhetens milda forsorg hafva tilfålle, al hår i scholan blifva handledde på vishetenes och dygdenes våg, 
såsom ock at med bestandig och tacksam vordnad erkånna sina Præceptorers flir them och til deras 
båsla anvånda osparda flit och moda, saml ånteligen påminna sig den plicht, som them åligger at visa 
emot sina foråldrar och anforvanler, som them hår i scholan icke utan koslnad underhålla. — Til slul 
blefvo sungne tvenne verser af psalmboken, samt vålsignelsen låsen, hvarmed samleliga Scholæpiltarna 
dimitterades.

§ 5. Therefller hade Herr Præsul samtal med Jnspector Scholæ samt Docentes och lemnade them 
nu frihel at andraga, om the hade något som i någon måtlo kunde lånda til scholans båsla eller inbor— 
des fortroende, endråchlighet och forbåltring. Och som Ihe icke androgo något isynnerhet, så fant sig 
Herr Præsul foranlåten, al lemna Dn. Fougt en Henlig och kiårlig varning och formaning, at icke for 
hårdt handlera'sina Disciplar, såsom ock at laga sig til vara for starka drycker och beflita sig om gran- 
såmja, samt kårligt och skickeligl lefverne med sin åchla Hustru: hvartil Hr Rector sade sig ock hafva 
honom formanat, tå han lofvat bållring; hvilket han ock nu lofvade.” — Protokollet innehåller dessulom 
några paragrafer, rorande penningfrågor och lillforordnande af yllerligare en lårare, något, som dock 
icke blef af. Det år underlecknadl af 0. Kiorning, Superint. Hernos. och konlrasigneradt af C. J. Gen- 
berg, Cons. Hern. v. Notar.

Lårarenas Ioner voro små och dertill ej fullt beslåmda, isynnerhet i borjan, enår hufvudbeståndsde- 
len deri eller den tredje delen af kyrkornas lerlial alll inliil år 1755, då ell Kongl. bref af den 21 Jan. 
annorlunda beslåmde, ej ulgjordes, ifall for kyrkorna nodvåndiga reparationer voro under arbete. Men 
dessa olågenheler uljemkadcs af den i allmånhet raska befordringen till mera lonande plalser. Så finnas 
uppgifna for tiden från 1679 till 1800 16 Rektorer, hvilket ger till resultat ung. 73/5 års Ijenstgoringslid 
på hvar och en; vidare for 5:dje kl. 21 lårare, hvaraf fdljer en Ijenstgoringslid af ung. 52/3 år på hvar; 
for 2:dra kl. 20 lårare, enl. hvilken uppgift ung. 6 år komma alt belopa sig på hvarje sårskild. For 
forstå kl. deremot uppgifvas for samma tid endast 10 lårare; och al dem uppgifvas de 4 forstå halva 
undervisal i lillsammans 96 år. En af dem, den ofvanomtalle Dom. E. Fougl, var forstå kims lårare 
från år 1750 till år 1 775, då han dog. — Afven hans andre foretrådare, Dom. 0. Brunnius, var teml. 
långe lårare. Saken lorde ha varil hell naturlig, enår ingendera af dessa båda herrar synes ha varit 
val anskrifven på hogre ort.

Bosalla på samma egendom och derlill kamrater vid samma låroverk måste lårarena hafva fort ell 
lif, hvars trefnad mer ån på de flesla andra orter betingades af inbordes vånskap och grannsåmja. Alla 
onera ulgjordes lika i forhållande liil inkomsterna; eller ock beståmdes deras utgorande genom loltkast— 
ning, såsom l. ex. fallcl var med en våglagning, hvarom en vacker vårmorgon år 1752 lolt drogs på 
ort och stalle. — En bland handlingarna befinllig afskrift af en manlalsuppgift for år 1749 har foljan- 
de lydelse:

"Rector Scholæ 01. Unæus, des hustru och tvenne pigor, som brukas til Boskapskiotsel och Land
bondens liielp vid hemmanets brukande;

Landbonden Erich Ersson och des husrtu;
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Collega Olof Forssman, des hustru och en halfvuxen piga, som brukas til åkerbruk, fodd d. 15 
Julii 1729;

Collega Mag. Michael Strdm och des piga, som brukas til Boskapsskiotsel och busbetjening;
Collega Eric Fougt, des hustru.
Hårjemte angifves till Bevilningens erlåggande samma år: Scholæ Belienternas Ion for år 1748, som 

består neml. I Uli Stocke hemman, under Stommefrihet; II Uti Spanmål, som ses af Tjonde Långderna, 
då allenast i acht tages, at 5 Tunnor af Bodons Kyrkoherberges behållning, och hallva behållningen af 
Offerdals Kyrkoherbergc afgå til Sundsvalls Pædagogie; III Ulj Penningar, bestående a) af halfva Jemte- 
lands dieknepenningar, som ses af Rokelångden, ehuruval the sålian til fullo ulfalla, och af Inhysesro- 
karna aldrig. — b) Colleclepenningar, som årligen ovist ulfalla, men efler del i fbrledil år tagna Medium 
ulsåttes lil 115 dal. Silfvermynl; utaf hvilken Lon Rector Scholæ ålniuler halfparlen och collegæ hvarje 
sin siclte del, hvarlil allenast Collega Fougt har for sangen 5 dir silfml. — I lika målto angifves utaf 
Rectoris hus 10 fonslerlufter, och af Landbondens 2 fonsterlufler; Coll. Forssmans hus 7 fonsterlufler, 
och Roktobak for en person; Coll. M. Stroms hus 5 fonslerlufter, och Roklobak och Puder for en per
son; Coll. Fougts hus 7 fonsterlufler, och Roklobak for en person. Stocke d. 20 Febr. 1749.

01. Unæus. 01. Forssman. M. P. Strom. Eric Fougt.”
En något bcsynnerlig tvist hade lårarena omkring år 1750 med Skolans dav. Inspektor, Prosten 

Nensén i Sunne. Emedan Stocke hemman blifvit till Låroverket och lårarena forlånadt under slomme- 
frihel; så hade alllifrån skolans grundande ingen tionde af nåmnda hemman utgjorts till Pastor i Sunne. 
Men Proslen Nensén var af annan åsigl och ville ovillkorligen ulfå lionde åfven af Stocke. Forgåfves 
erbjodo sig lårarena alt på de lider, då forbindelsen mellan Sunne och Froson i ans. till svag is var 
osåker eller rent af afbrulen, bitråda med predikande i Froso kyrka. Vid visitationen år 1750 foreståi
de Superintendenten Prosten Nensén hans obillighet, hvarvid denne till en borjan leg och forst på en for- 
nyad hemslållan svarade, alt han for lillfållel icke hade så noga lånkt på den saken. Tvisten måste 
slulligen slitas genom en Kongl. Resolution, gifven Stockholm i Rådskammaren den 1 Oct. 1754, hvari- 
genom lårarena befriades från erlåggande af sådeslionde liil Pastor i Sunne, ”helst deråst de skulle full- 
gora, hvad de ulfåst sig all fullgora.”

Men icke allenast presten i forsamlingen ville sko sig på ”lhe fattige Scholæbelientes” bekostnad; 
åfven lånsmannen visade sig en gång litel kinkig, om man får doma af foljande klagan, som af Skol- 
staten i odmjukhet foredrogs for Superintendenten vid en den 26 Febr. 1691 forelagen visitation. ”Såsom 
Lånsmannen hår på Frosoon,” heler del, Uforstandig Alexander Pålack, gidr oss något intrång ulhi een 
och annor målto. l:o J del han forsi hafr een slåttermyra ifrån Scholæågorna; 2:o med vedhuggande 
giordt åverkan på vår skoug, och eliter våre vanke formaningar tråtsar och framhårdar, såjandes sig det 
giOra medh llijt, på del syyn må komma emellan Scholæågorna och hans, till hvilken ånda sample!. Scho- 
læbetienlerna åro af honom lingslåmbde; Ty begiåre vij odmiukel., at der något sådant skulle fdreldpa, 
Eders Faderi. Hogv.t låchles då råcka oss hånden. 5:o Lånsmannens olijdiga expressioner om Kongl. 
Maj-.ts forordning år at see af bijfogade vitnesskriffl.” Huru denna sak sedan afldpte, finnes ej nårmare 
angifvet.

I skolans album finnes bland lårjungarna for åren 1687—1695 upptagen en Jakob Alexandersson 
Pålack, olvifvelakligt en son till ofvannåmnde lånsman. Troligen hade han af sin fader insupit någon 
ovilja mot Froso skoia; så framt annars han år samme man med i nedanstående skrifvelse nåmnde 
Sundsvallshandlande. Ett konsisloriell bref af den 5 Jan. 1725 till dåv. Inspeclor har neml. foljande ly- 
delse: ”Såsom handels- orh herdagsmannen ifrån Sundsvald Hr Jacob Pålack vid sisla Consistoriidag d. 29 
December inkom och så å stadens som landels vågnar efler sin beråltelse talade och androg, al efter
som ungdomen i Sundsvald til en^sådan myckenhet sammanflyler så af staden som af landet, at den un-
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lertiden kommer til 70, 80, ja 420 Disciplar, det då i Sundsvald måtte i nåder forordnas en Docens. til, 
emedan del omoijeligil faller, for en person så många med nylta och fordehl at anfora, och vore antå 
til forvåntandes flera Disciplar, der man kunde om en Docens til forsåkrat blifva; gifvandes han det for
slag, at en Jånckning skie skulle emellan Froso Trivials Schola och Sundsvald, hålst emedan så stort 
tillopp af ungdommen år i Sundsvald som Froson. Om denna saak år Hr Pålack så mycket angelågnare, 
som Sundsvald tillika med landet åro sinnade, at en ny Schola i den afbråndas stalle anlågga, och då 
forut vetta borde, huru många rum komma alt inråttas. Altså som Consistorium til denna hans ansdch- 
ning intet svar gifva ville, forån den Hr Probsten såsom Jnspector Scholæ communiceral vore, ty un
derstålles hon nu så Edert som Recloris på Froson, med del ofriga Clericiets belånekande i Jemteland, 
och behagade Hr Probsten, efter forutgångit ofverlåggande med vederborande, sina tanckar Consistorio 
med det forstå meddela, efter Hr Pålack larer delta sit andragande vid Riksdagen inlågga”. — Huruvida 
Sundsvall fick sig en pædagog till, står ej i handiingarna omtaladt; men det lilla attentatet mol Froso 
trivialskola misslyckades nalurliglvis alideles.

Men åfven ett och annat exempel på vålvilja for skolan finnes i handiingarna antecknadt. Redan 
ofvanfore har blifvit omnåmnd den gåfva af en klocka, som 1692 gjordes liil skolan af formode!, en 
Håradshofding Plantin. År 1727 skånklcs liil skolan for obemedlade lårjungars råkning af General-Ma
joren Baron Reinhold H. Horns sterbhus en af honom på norra sidan om vågen vid Gladsåter uppfdrd 
byggnad, best. af 2:ne rum med nddig inredning. På samma sålt forårades år 1752 genom gåfvobref af 
Kyrkoherden Nils Bidenius i Anundsjo, med dess hustru Margarelha Burmans ja och samtycke, till sko
lan for medellbsa sluderandes råkning en al henne under hennes enkeslånd på Stocke egor uppford 
kammare.

Lårjungarnas antal var nalurliglvis mycket olika på olika tider. Medelantalet for hela tiden från 
4679 till 1799 uppgår till någol mer ån 70. Lågsi var antalel år 1687, nemligen 21 lårjungar; hogst 
år 4775, nemligen 129. Forsla året af sin lillvaro kunde skolan uppvisa antalet 50. Medelantalet for 
perioden 1679—1700 ulgor något ofver 59 lårj.; for per. 1701 — 1755 omkr. 64; for per. 1754—1782 
omkr. 92. Med året 1 785 intrader elt plotsligl aftagande, så att medelantalet for per. 1785 — 1799 biir 
endast något ofver 55.

Vid en och annan lårjunges namn finnas i albumet smårre biografiska anleckningar bifogade. Vid 
namnet Drake finnes sålunda antecknadt: ”Philos. Magist. i Upsala; sedan Felt-Secrelerare, vidare Slots— 
fogde i Stockh., nobililalus; ther efter Underståthållare; haft flera resor aiibud och varil på forslag till 
Riks-Råd, men vedersagt; åhr 1741 i Aug. Præsident i Commercie Colleg.”* Han lemnade Froso skola 
år 1694. — Den lårde Petrus Wargenlin, sedermera Sekreterare vid Kongl. Velenskaps-Akademien och eni. 
Bi o gr. Lex. (B. 1, pag. 119) forevigad genom Fredr. Akrells grafstickel, genomgick skolans båda ofre kl. 
åren 1726—4751. — Åfven den ulmårkte låkaren och naturforskaren J. O. Hagslrom genomgick Froso skola, 
hvilken han lemnade år 1755.** — Om en lårjunge vid namn J. Lofstrom står antecknadt: ”miles, trans
fuga et proditor palriæ”. Han lemnade skolan 1717. — 1742 ulgick från skolan en Carl Gust. Ham- 
marschiold, måhånda identisk med Kammarherren af samma namn, Lorenzo Hammarskolds far. Vid hans 
namn låsas orden: ”Holmiam a paire arcessitus”. — 1744—4747 genomgingos skolans båda lagre klasser 
af Petrus Staaff, son till dåv. Reklorn P. E. Staaff. Han blef sedermera Geschworner vid Sala grufva 
och far till den ulmårkte juristen, hvilkens lefnadsteckning finnes inford i Biogr. Lex. — Om lårjungen 
01. Lundberg berållas, all han, brinnande af en otrolig håg for studier, i slulet af 1726 inlrådde i sko
lan, ehuru han redan såsom simpel ryltare tjenat i 6 år, och att han med rålt vackra insigler i slutet afår 
4750 afgick till Upsala. Del hånde nemligen en och annan gång, alt. lårjungar, utmårkta genom insigter 
eller stadga, fingo efter af Ephorus inhåmlad tillåtelse från Froso skola afgå direkte till akademien. —

* Jfr Biografiskt Lexikon, band 4, pag. 126. — " Jfr Biograf. Lex., band 6, pag. 16.
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Åtskilliga namn forekomma ofta. Ifrån 4686 till omkr. 4780 genomgicks skolan af 14 lårjungar med 
namnet Klockhoff, ifrån 1680 till inpå 1800—lalet af 4 4 med naranet Grip. Från 4679 till omkring 4750 
forekomma 8 lårjungar, som heta Wulff, från 4686 till 4748 42, som heta Drake, från 4703 till 4764 9 
vid namn Hofverberg, från 4705 till 1786 14 vid namn Burman. Tvenne af de sistnåmnde, som dogo, 
den ene 1750 och den andre 1759, uppgifvas hafva blifvit Proslar i Offerdahl. Från 1691 till omkr. 
4750 forekomma sex Treffenbergar, från 4699 till omkring 4780 13, som fora namnet Tideman. Från 
4711 till omkr. 4800 anlråffas 40 med namnet Backman, bland dem scdermera Rektor Gunnar B., hvil
ken genomgick skolan åren 4773—4780. Mellan åren 4703 — 1800 linner man 7, som helat Bång; från 
1718 till 1800 6 vid namn Slaaff. Ej mindre ån 24 med namnet Huss igenfmnas i tiden mellan 1713— 
1800; intill samma tid ifrån år 4728 nio Lilljescholdar, från 4735 sex Vagenier, från 4745 sju med 
namnet Vaseli, från 4725 till omkr. 4750 sju Ulfsparrar. Sedermera Prof. C. Zellerstrora genomgick 
skolan under åren 1778 — 4785.

Afven ifrån andra provinser afsåndes ynglingar, for att i Froso skola inhåmta bildningens forstå 
grunder. Så behnnas ensamt for tiden 17 48—1737 bland lårjungarna upptagna 44 medelpadingar, 10 
finnar, 2 veslerboltningar, 2 dalkarlar, 4 ångermanlånning och en stockholmare. — Dessutom forekomma 
liera lappgossar, nemligen 2 på 4 730—talet, 4 på 1740-lalet och 1 på 1770-talet.

I allmånhet genomgicks Froso skola på en tid af åtta år. — De fiesta forblefvo dock ej qvar så 
långe, utan slutade redan i andra klassen, for att efter inhåmtande af vetandets allra forstå elementer 
egna sig ål landlbruk eller nåringar. Om några står antecknadt, atrde upphort med studierna, for att 
blifva soldater. Isynnerhet var delta fallel med många på Karl den Tolfles lid.

Jag har nu om Froso skola i aldre tider meddelat elt och annal, som vid genomlåsningen af sko- 
lehandlingarna forefallit mig vara vårdi uppmårksamhet. Jag har dock långt ifrån hunnit meddela allt; 
och ål nåmnda skolas verksamhel i senare tider har jag alis icke hunnit egna någon uppmårksam- 
hei. Långesedan hånsofna åro alla, hvilkas lefnad tillhor de tider, hvarmed jag mig sysselsatt. De 
torde sålunda ha litel svårt alt upptråda som viltnen i denna sak; men, åfven om de del kunde, skulle 
jag ej så sårdeles behofva frukla derfor, då jag, så vidt mojligt varit, undvikit all sjelfståndig bear- 
betning.

Hvilka frukter har Froso Trivialskolas verksamhet burit? Såkert torde denna fråga ej vara så lått 
att besvara. Etl kan man dock med beståmdhet påstå, och det år, alt de varit ymniga och stora, ty 
skolarbelel fann en fruklbar jordmån hår i Jemlland. Det glada medvelandel att så skulle blifva bar 
helt visst skolans grundlåggare inom sig; detsamma åfven de mån, som mol slulel af 4720—talet ifrigt 
arbelande for anskaffande af medel till uppbyggande af elt åndamålsenligare skolhus, både hos myndig- 
heterna och lånets innevånare rimte elt så stort lillmotesgående, att ell sådant redan sommaren 1729 kunde 
påborjas och foljande års host fullbordas.

I del jag hårmed afslutar denna uppsats, ber jag all få forsåtla låsaren tillbaka till den 17 Oktober 
år 1730, den dag, då nyssomtalla nya skolhus invigdes. For oss, som lefva på en tid, redan flera år 
aflågsen från den, då inom delsamma den sista undervisningslimman lopte lillånda, kan det ju vara af 
inlresse att laga del af de kånslor, med hvilka Jemtlands soner år 4 730 bevistade dess invigning, och 
ål hvilka dåv. Rektor Bång i nedanslående versifierade foredrag gaf ell ullryck.



Den 17 Od. år 1730 år inne. Från det gamla skolhuset. afgår till det nya en lång procession. 
Ortens honoratiores, militårer, ståndspersoner, allmoge af båda konen, alla i hogtidsdrågter, dels deltaga 
i, dels beledsaga densamma. Nu uppnår den den nya, ej mycket storartade, men inbjudande byggna- 
den. Lårjungarna till ett antal af 70 inlaga hvar och en silt rum. De inbjudna, damerna och kollegerna 
Mag. Medén, Dom. Aspgren och den då nykomne Dom. Fougt inlaga de for dem beståmda sittplalser. 
Rundtom i salen och i forstugan sammantrånger sig en stor mångd folk. Men i kalhedern uppstiger 
»kolans Rektor, Mag. Bang. En allmån tystnad intrader. Rektorn borjar att tala. Han redogor forst i 
allmånna ordalag for dagens betydelse och upplåser derpå foljande af honom forfattade qvåde:F Å G N E Q V Å D E

TÅ

UPPÅ HANS KONGL. MALTS 

WÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS, KONUNG 

FRIEDERICH THEN LSTES BEFALLNJNG

SAMT 

hOgyalborne greenen, general 
MAJORENS OCH LANDSH0FDJNGENS 

herr CARL GUSTAF BIELKES
MED 

hOgvOrdige och yidtberomde con- 
SISTOR1I HERN0SANDENS1S’ PRÆSULIS 

h:r NICOLAI STERNELLS , 
FORANSTALTANDE

FROSSO TRIVIÅLIS SC1IOLA 
DELS MED COLLECTEMEDELL I STIFTET 

MEN MERENDELS MED LANDETS SAMMANSKÅTT

Å NYO UPPBYGD 

INAUGVRERADES 

DEN 17 OCTOB. 1750 

UTI ANSEENLIGIT OCII FORNÅMT FÅLKS NÅRVARO

SIUNGIT 

AF ABRAHAM BÅNG 
AID SAMMA SCHOLA.

J som genom Svarel och penna, 
tro och flit nådt Åhran thenna, 
och beklåden vackra Kali;
J som Jord med ordet pldijer, 
mången Siål med Spis fornojer, 
som hår trotzar nectar all,
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J som dygd och blygd vet hysa, 
i en dåijelig Kropp, och lysa, 
Solen jåmlikt for vårt Kion;
Och tu ungdoms blomma låcka, 
then Schol-Klåckan plågar våcka 
till en Siåla-Spis så skion; 
Med the flere som hår kun na 
finnas, ber iag the mig unna 
gunstigt, villigt sitt åhor;
Medn en obfd Sånggudinna, 
kladder som en Svånsk Herdinna 
sig i qvåde lustig gibr.

Eho som noga vill thet skildfång eftersinna, 
som gifvcs mellan them, som scholor villia gådt, 
them stickta, ansa, och på slika medel finna, 
at the i fred och roo i långa tider stådt, 
och åter the som drifs utaf then leda siuka, 
at the med nbije see, om Scholor underduuka.

, Ho thelta tanker på, han måste ju beromma 
the berom vårda mån, som jd och tid anvåndt 
at bvgga Scholor upp, och theras vålstånd omma; 
Si the ett evigt lof for alla ha fbrtiånt: 
Ty desse val forstålt, fast alla thet ej trodde, 
hur mycket, mycket som på scholorna berodde.

Låt Scholor hbra up, så skal tu fåfångl leta 
Guds frucktan ibland falk; i Landsflyckt drefs ock bort 
Gudsliånsten; alt for få. hvad rått år, skulle vetta; 
hvad årbart vore, man eij fråga skulle stort 
Gudsdyrckan, dygd och rått in Suma lågo under, 
ock ofver hånden fecks hin ondes marga funder.

Men Scholor theremot, hvad dygdigt år, befråmja;
Guds Kyrcka, Riken, Land the kunna halla upp; 
och ibland hvar och en så sår the idel såmja, 
likt bandet som man seer bland lemar på en kropp; 
ja all den lilla eld, som i vår Siål sig dolljer, 
i Scholan bryter ut, och låga therpå follier.

Ett nedrigt Sinne ther till heder får apptiten; 
en troger muntras opp af andras dygd och flit; 
en jdog tycker, at hans moda år for liten 
mot hoppet honom gifs, at en gang lonter blå
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®ch årckar’n hålla ut och måhlet lyckelig hinner,' 
Hur skattar han sig såli for Ionen, then han vinner.

Att Rjken, Landskap, fålck, the kunna trygt florera, 
fast mera vara vill, ån nu andragas kan; 
men ho i thenna Sak vill något raisonera, 
skal finna hvad for skick, som rones i thet land, 
ther ingen Schola ar: forbistring måst ther vara: 
vi hafva många prof, the iag dock nu vill spara.

Jag af Er gunst, som mig hår villigst åhor gifvit 
upmuntrad qvåda vill om nyttan, skolor ge, 
med mera som thervid kan Hånligt blifva drifvit, 
lag bnskar till behag thet af mig kunde skie! 
men ådran springer lamt, min flår år illa skuren; 
hvar vers forråder mig, at iag ej skaid år buren.

Jag har vål budit till hoos våna mon Thalia, 
at låra något slag på Orphei harpa slå; 
men Korgen hon mig gaf, så snart iag månde fria; 
jag elliest uti Thon så gielt nu skulle gå, 
at ståckar, steen och diur af glådie sku’ sig rbra; 
Dock gynna, hvad iag kan och plichtigt måst nu gidraf

Vår forste Far och Mor af Gud fullkomligt skapte, 
i Siålen skarpt forstand, i villian renan hog, 
the pryddes med; men sj! the gåfvor blef bort tapte, 
når ormen listigt them uppå sin sida drog: 
en fbrlust skiedde tå af ovårderlis; skiånker.
Tvi tig, tu snbda orm, thet giorde tina ranker.

Mitt hierta bloda vill, min 62:00 blifva våta, p
når som iag tanker på skildfånget, som man fant 
emellan forrå glans, hvarmed the fingo ståta 
och mbrkret, hvilket them uti fåvisko bant;
forståndet dunkelt blef och villian all orenat; 
the stridde mot hvarann, the Gud dock forst forenat.

Oss ussla Adams barn, vj blod utaf hans biode, 
han gaf et arf så godt som han thet nyligt bytt; 
når som vj foddes, straxt omkring oss alla stode 
begiårelse til ondt; forståndet var ock lytt.
J grytan dilden år, så månd’ thet fordom heta; 
at slutet åfven biir: vi måste db, vi veta. —

Men uti thenna nbd vj evigt ej skull’ stana, 
hvad medel. tråffad blef, nåst Guds Sons helga dbd:. 
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som vågen något når oss alla kunde bana 
till thet vj hafva mist, och slippa thenna nbd? 
iag menar Scholan ar then vågen som år såker; 
then thetta neka vill, sin upkomst sielf han vråker.

Hår låmnas oss ju barn, på oforstånd helt rjka, 
men fattig’ nog på dygd, på aga åfvenså; 
Kort sagt: hvad gioras bor, thet villia the undvika, 
och hvad forbudit år, thet syfltia the uppå. 
hvad skal val slutet bli på sådan farlig vandel? 
et skråckligt Debet man sidst tråffar i slik handel.

Men Gudi åran skie! som Scholor oss upråltat, 
ther vishets sota miblck for barnen giutas ut. 
ther biir en mager Siål af dygdens Nectar måttat, 
all odygd tvåltas af med agans skarpa lut.
Guds ådla bild, som var så hiskelig handterat, 
å nyo på vist sått hår varder reparerat.

Så at thet skiål, som fins i Sjålen sjukt och svager, 
thet biir i scholan låkt, når som thet brukas opp: 
thet Sinne, som på sned en syndig lusta drager, 
thet biir i scholan tamnt, når tomm lågs på vår kropp. 
Ja hvad vj skola tro, och hur’ man sig skal skicka, 
thet blifver altihop i scholor lårt til pricka.

Hårmed så håfves ej then Siåla vård, Gud lemnat 
åt sina Herdar for hvar en af Christi får; 
then åker plbijas skalk som man til Såde åmnat, 
man elliest skiordetid’n om frucht mistom går. 
Skal Guds ords ådla Sad sig fast i Siålen rota, 
så måste man i tid, hvad våxten hindi’ar, bota.

J tid så boijs en qvist, thet skier for sent i våxten; 
rått svårligt klappas ock thet Hierla med Guds nåd, 
som eij från vaggan år bevant med thenna Texten, 
ty elak vana vill eij lyda goda råd.
Siukdomen brytas skal, så snart han vill oss hota, 
forsent tu honom vill med låkdom sedan bota.

På våt och kulen vår en fruchtlos Host må folja; 
så året med et barn, i sielfsvåld ammat opp, 
thet kan sin gamla skalck på åldren intet dolja, 
men far i Synden fort, som strommar i sitt lopp. 
Then smak ett Kiårill nytt en gang har til sig dragit, 
thet har med insen Kånst man frå’ thet samma tamt.O O
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Then stbrsta Kong man sedt, sen vårlden låg i linda, 
var Alexander, och præceptorn halp ther til; 
then lårdast var ock han, som fans på Klotet trinda; 
thet viste fadren val, ty sitter han ej still; 
men låt then mannen see sin glådie dubbel vara, 
fbrst for sin fbdda son, sen for lårfadren rara.

Cornelia en fru upvistes ådla smycken 
utaf en annan fru, som giorde theraf flås, 
then hine hindrat blef, tils barnen några stycken 
från scholan kommo hem; tå sade bon: «kom vås, 
iag rikar’ år ån tu; iag ålskar desse gåssar, 
som taga til i dygd, mer ån tin’ Silfver Påssar«.

Tu Hednaqvinna gior med titt exempel stora, 
at mången rodnar, om han sig bak bra tar, 
han med gullklimpen sin vill mycket helre hora, 
ån kåsta på sitt barn en daler eller par 
at låra’t, thet man ej med Gullet kan upvåga; 
Ty om man mistar alt, then skatt kan man dock åga.

Jag spar at flera skiål i thenna Sak framfbra, 
kom fblj mig till Guds ord; om tu ock tviflar ån, 
en rått uptucktan, hvad then gior skal tu få hbra: 
Jsmael blef en skalck, men Jsac en Guds vån; 
ty Isaac våxte upp in under Abrams aga; 
på Ismaels ondska feck for modren ingen klaga.

Att Loths och Noachs huus ur bppen fara rycktes, 
for Disciplin, som hblls i huset, skiedde’t vist; 
hvad årbart var och rått, thet tjdt uti them trycktes; 
och at Guds enda Son på slikt ej sku’ ha brist, 
lat Guden Joseph bli hans Lår- och fosterfader; 
af slikt exempel biir hvaren præceptor glader.

Håraf tå flutit har then hbga drifft, man funnit 
hoos Svidios Kångar mång; iag vbrdsamt nåmner en, 
then Elfte Carl, som ett odbdlist berbm vunnit, 
så for vår låra, at den skulle bhfva ren, 
som scholor dels, at'the uti godt skick skul! såttas, 
dels ock, hvar nbdigt fans, tå forstå gang inråttas.

Then vittra Kongen såg, hur nbdigt thet vill vara 
for rena Låran och for Rikets såkra flor 
at Scholor bygga opp; ty ville han ej spara 
nån Dressel af sin skatt, fast then ock var nå stor; 
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men then uplåta til de Njo Systrars boning.
At By han bygger bo, som ranta vill nån honing.

Sax ganger tio hvarf har stora himla liuset 
bestrålt vår norre vårid, så ock vår Jåmtlands ort, 
seen thenne milda Kong anlade hår schol-Huset 
och tarfligt thet forsedt, som alla vj ju sport; 
ther uti mangen lagt en grund til storsta åra, 
har tiant sin Gud, sin Kong, och fosterlandet kiåra.

Upp upp i Jåmtelands barn, upp med Er giella tunga; 
si! denne milda Kung, han forst ock lade ann 
vår Frbsso schola; ty bor nu ock Eder siunga 
om thenne Carols nåd, som J hoos honom fant: 
uphojer Eder rost, then Sålla Kong till heder, 
at eftervårlden må tacksamma hora Eder.

Nu faller mig et inn, hvarofver iag må undra 
och åskar åfven låf af hvar belåsen man, 
at når den grymma Mars så grufligt månde dundra, 
at hela Svidiod skalf, vår Schola nåd dock fann; 
hon stod lik Systran sin i ro med sine Soner; 
hon i en lang ofred den storsta frihet roner.

Ty kysse vj ock nu then Tolfte Carols aska 
och låfva tig til Ion en evig tack och lof! 
Tu var, med’n lifvet var, storst ibland hieltar raska, 
och namnet lefver ån uti tin fiends Hof, 
fast mer hoos them, som tig i lifvet mån så omma, 
at vj tin hulda vård for scholor aldrig glomma.

Men hvart så båre’t på? Ert lof, J Carlar store, 
mig bragte från min Sats; dock år ån litet sagt, 
ty, hade iag det glomt, en evig skam thet vore, 
otacksam = Giokens namn mig billigt blef tillagt: 
then omsorg, njt och vård, i våra scholor viste, 
thet prisa the ånnu och, tå J lefden, priste.

Jag boriar åler på, hvad som iag tiyss mån qvåda, 
skiont rosten then år hes, och salTtlos år min Sång; 
min skaldmo har ej lårt i fråmmand’ dråckt sig klåda, 
men siunger, som hon kan, halst nu for thenna gång; 
tå både t i d och rum mig varit alllfor trånga, 
ty våntar hon af Er undslippa dommar vrånga.

lag til fornufftets dom Er hog vill tå framståmma 
at losa Knuten, som år knytt med mångfalt garn, 
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then iag på thenna stund har ordsak til at nåmna, 
om båttre vore til at hålla sine barn
at låsa hemma, ell’ the uti, scholan sattes.
Ehvad man vållier ut, på skiål slått intet fattas.

Hvad mycket hårom sags, iag vill dock ej framfora, 
men tvenne skiål iag ser, som tvingar mig at gie 
then sen’re sats bifall, them iag ock vill omrora, 
om thet med Eder gunst kan thenna gangen skie. 
«hvad som forfarenhet och sundt fornulFt oss såger, 
bland alt, som ther mot skrifs, thet aldra minsta våger.«

J arglim. Ej nekas kan, at ju tillfållet båttre gifves 
i Scholor taga till i lårdom, flit och vett? 
når småa piltar i en visser ordning skrifves, 
som hoos oss altid skier och fordom jåmvåhl skiedt; 
the af medfoddom art tå om fortrådet strida, 
at hvar en onskar forst sin Lagerkrants få vrida.

Then tafling mycket gior hoos spåda barnsens sinne; 
och, medelst hemlig drifft, them aggar sent och tidt; 
så fastnar ock, hvad sags om dygd, i deras minne, 
hvar en han tycker, at slikt berom thet år sitt: 
hvad åter stralfbart år, om någon thermed binnes, 
en annan flyr’et straxt; sin nåstas straff han minnes.

Hur’ trånger thet sig eij hoos Gåssen in i Siålen? 
når som then ena biir for dygd och flit beromd; 
then andra for sin lat biir fblgt i hack och halen 
och ingen timma ser sig (herfor blifva glomd: 
ty sannas thet ock hår: exempel gior oss visa; 
så måste du med mig slikt lårosått beprisa.

Hur småligt håller eij Lårjungen til at vika 
for sin Camrat i en den aldraminsta prick? 
men utan rast och ro han theremot vill fika, 
at for the andra han åtminston’ något stick: 
af detta biir en eld hoos piltarna uppvåckter, 
som eij af slorsta brist elf motgång kan bli slåckter.

Ehuru våhl thet syns, som sådan tafling vore 
i skyldskap med odygd, så blifver thet dock vist, 
at utan henne mann om mfinga dygder fore 
rått vilse, ja uppå mång dygd sku finnas brist; 
en menlos Hbgfård hoos the små iag vill ursåckta, 
men Gud bevare mig hoos andra then forfåckta.
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! argum. Then nyttan har ock then, som uti Scholan sitter, 
utaf omgiånget, som han med så många har: 
medfbdde blygden sin han aldels blifver qvitter, 
som mangen lårder man i otid hållit qvar; 
ty når then fbrre har en parasie at tala, 
then hine sitter tå ratt som han låg i dvala.

Hur trbg år tungan eij ifrån vår forstå linda!
och når bon rors, så skier, hon stapplar vid hvart ord; 
men brukas hon eij opp, så vore’t henne binda, 
ther man botrådet sielf har hoos sig innom bord.
i unga år tig van blant många ordet fora, 
på åldren skabet tig våltalande vist gibra.

Jag bnskar, at min dickt then skulle Er behaga, 
som iag med fågnad ser nu henne hbra på; 
men frucktar några fins, som ville therpå klaga, 
att iag uti mitt tahl thes mening går ifrå; 
The fromma frihet ha sin egen mening hysa, 
the andra håremot iag tror på munnen mysa.

Jag menar Secten, som sig sluter uppå Tister 
och utspyr alt sitt gifft emot vår Scholæ hus, 
men therfdr skier’et, att then såleds frihet mister 
at med sin vrånga salts fbrdunkla Guds ords lius: 
så lånjm Scholor och Hbgscholor the florera, 
kan Gudi lof et slikt ogrås sig ej fbrmera.

Inslaa. Det forstå skiålet, som mot Scholor the frambåra, 
år myckenheten then i skiblden godt ej bår, 
utaf hvarandra the odygd snart kunna låra, 
rått som et skabbot får the andre smitta piår. 
Sj thetta såija the! thet åfven alla sanna, 
dock får man intet straxt therfbre Scholor banna.

Besp. Man samma fara har'’i Huset också hemma, 
så hoos den låras bor, som andra låra skal: 
år gåssen ond, så får han sålian sådan Klemma 
therfbre, så som skier i scholan i slikt fali: 
år ock lårfadren ond, uti sin lefnad stygger,, 
ther med rifs mera ned, ån han med låran bygger.

Och skulle samma fel man uli Scholan trafTa, 
som ål’ta skiedt thes vårr! och ånnu torde skie, 
så år’et många, som i tid thet kunna råtta,

4
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at barnen for hans skul! ej skola dras på sne: 
Hvad Schola vore thet, then odygd så besinittat, 
at lemna sina barn theri man intet gittat?

Jag Er til vittne tar, som uti Scholor tråkat 
och omse Karar hafTt, som Eder skiota bordt; 
han J et våsend’ slikt hoos alla nånsin råkat? 
Jag vet J svaren nej. Thet år tå illa gjordt 
att aha for ens fel utofver Kammen skiara; 
ty alla bora eij for en Hund hufvud båra.

Men Solklart året nog, at anhvart bofvestycke 
uti enskylte huus sin aflelse ha fådt 
och ther opfostrat, samt med hemlighetens smycke 
beprydd år långan tid, fdr’n man thet har forstådt; 
och når’et krupit fram, har thet som Kråfv’tan fråtit 
omkring sig och Siål likt gluper ulf upålit.

Men thelta har man ej i Scholor at befara, 
ty tå så hade the eij kommit uppå ban; 
then något fråga vill, mån qvinnan Joab svara* 
i Abeli fråge han, ther Schola var i Stad'n — 
så sad’ hon: «skiedde forr, och lyckan fblje giorde 
the råd, them gafs, når the i Scholan therom sporde«.

En Plato, Zeno och en Aristotel hade 
ej visligt gjordt, ther the dock voro vise mån, 
at the til Scholor grund i forna tider lade, 
hvar the ej nyttan sedt, som vercket gaf igen. 
Carthago, Pyzants och Corintus’ med Egypten 
med sine Scholor på et valstånd hafTt sin syften.

Nu finnes intet Land i hela Svea Rike.
thet ju en Schola har, som står i båsta flor.
Och om vj med vår hog sku utom Riket fika, 
se man Apolio ther med sina Soner bor 
i rum, som bppna slår for hvar en, som vil laska 
en tom och lysten Siål med visdoms sbte våska.

Om Konger skrifs, at the sin throner velat byta 
i scholor til en tid och ther i hafva låst: 
Pompejus heter en, Tibenus vant lyte 
och loije, att han geck i Scholan aldramåst; 
ån kan jag nåmna en af Kungar hos oss krdnte, 
af then the Svånska mån dock illa blefvo lonte.

* SA halla mast vare Theologi fore, som forklara detta rummet.
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Thet var Kong Christiern, then vj plagar Tyran kalla; 
han på sin Herr fars råd i scholan geck en tid 
och efter kom alt thet, præceptorn mand’ befalla; 
men at han Gud och dygd på slutet slyggdes vid, 
af Scholan intet flot, men af hans arga Sinnc; 
mot thet man hvarcken råd ell’ medel kunde finna.

Privatim lemna barn uti en god mans hånder, 
thet kan ock vara godt, helst then som åger geldt, 
och till ingens skymff, hvad talat år nu, lander; 
men hvad som båttre år, iag vålment foreståldt 
och blifver vid min ord, tils iag med skiål biir bunden, 
tå iag ock villig år for sanning gie mig vunnen.

Ty såije ingen, at iag skurit har i våxten;
hvad, som fbrnufTtet gier vid hånden, tar jag mot: 
och året illa giordt, iag drifvit thenna Texten; 
så vill iag, som iag kan, therfbre gifva bot: 
uppforstre sielf sin barn thet båsta, som man gitter! 
syns thet ock vara svårt, så må han bli ogififter!

Ja såkert år thet svårt, thet kunna the båst veta, 
som med then sysslan har tillsalt båd’ tid och mod; 
hur kan en trbger Pilt sin Lårfar intet reta, 
når han i qvarstad står, som han i leret stod, 
then hvarcken lof ell’ hot, ej eller tiånlig aga 
til flilighet och dygd vill nånsin emottaga!

The muntra Sinnen må af sådant ock bli matta; 
en ung han kiånna måst i fortid gråa hår; 
hvar en ju ledsa for then sysslan måste fatta, 
for then han liten Ion, men mycken ogunst får; 
Så skier’et ofta nog med trågne scholbeliente; 
the sålian eller seenf ur Oket blifva spånte.

Åntå så måste the med flit sitt Kali ulfbra, 
eij blott på Lbnen see, men mer på then som sagt: 
«Fbrbannat vare then, som Herrans vårck mån gibra 
fbrsummeligt;« och si then hotelse ha krafft, 
bevar’ oss Gudi frå; the vee uppå oss ladda; 
vj år thes utan nock i Siåla-våda stadde.

Ty bor oss med stor flit then sysslan stads så skibta, 
at Gud eij retat biir, och barnen tilstand få 
i fåfångt lidsfbrdrif sin ådla tid fbrnbta;
Ett barn sitt tarf eij vet, thet måsle vj forstå, 
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och eij, hvad barnet vill, men nyttan thes befråmia; 
ånskiont the villia eij, man skal thes lust så temja.

Gudsfruchtan måste forst i barnets Siål intryckas, 
at then i borjan kan the fasta rotter få. 
the med exempel eij med tiden må oppryckas, 
men mot hvar Syndalust med andras hielp bestå. 
Thet Huus skal grundas vabl, hvarpå tu mer vill bygga; 
then Gud at fruchta lårt, flyr alla synder stygga.

Fast trådet thet år vildt och bar ej ringste blomma, 
men oculerat med en ymp, som goder år, 
hvad giåller, om ej frucht med tid’n theraf skal komma; 
Så ock ett barn, thet sielf thet goda eij begiar; 
men lål Gudsfruchtan forst i hiertat sig val rota, 
hvad årbart låres sen, skal strax sig ther på fota.

Hålst skier’et fogelig; ty får man intet spara 
at noga leta ut skildfånget på the små; 
then ena myckét qvick, then andra trog kan vara; 
En ålskar dygd, en an odygden kan åtrå; 
then ena råttas kan, om bara han berømmes, 
men både pock och lock hoos andra straxt forglommes.

Och såsom barnen fins af så olika Sinne, 
af qvickhet, villia, drifft, forstand och stadig hog; 
så år lårfadrens plicht val sbka alla vinna, 
dock på olika sått, och thel skal skie med fog; 
man elliest trycker ut mång suck och många tårar 
och, for'n man vet’et sielf, Samvetet illa sårar.

Låt thetta, åmbetsbror, oss nårma gå til hierta, 
at vj med andans hiålp så barnen forestå, 
at the eij skada få, och theras fader smårta; 
och vj en hårder dom oss skulle draga på! 
Om lika flit och drifft eij alla villia visa, 
thet kan then modan, som en annan gior, forlisa.

Tycks Ionen vara knapp, och modan ganska diger, 
fortalet såkert nog, når man har giordt som båst; 
men sj! at eder Ion langt ofver andras stiger; 
val stiernlikt lysa skal hvar trogen Siål, dock måst 
the som til Salighet the andra undervisat; 
så trusten Er hårmed: Er moda biir tå lisat.

Mitt tal nu giåller tig, tu ungdomsbloma tåcka; 
tag tiden uti acht uti tin ungdoms lopp;
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nar Scholæklåckan tig af Somnen skal uppvåcka 
och ropar: «kom, kom, kom; folg villig straxt hitopp!«, 
Befalla Gud tin vag, och, medan skiorder vanka, 
af visdomstrådet må tu adla fruchter samka!

«The samma foda tig uti tin ungdoms Sommar;
«i åldren gifva the ifrån sig soter lucht;
«the hugna tig, når som tu hemman ifrån kommer; 
«och hemma har tin Siål af them en godan frucht; 
«i motgång gie the trost, i medgång tig the pryda. 
«Tu thetta rona skal, om tu milt råd vil lyda.

Tråtts’ åhra, mackt och guld emot et sådant noje;
i jåmvickt kunna the med lårdom aldrig stå;
år visdom intet med hoos rikedom i fdliie, 
tå våger Solf och Guld eij mera ån som strå; 
ja hvarcken tid ell’ ord the råcka til at prisa, 
hvad dygd och lårdom år, som Sial och Sinnen spisa,

Ty samlen all Er bog, Apolios gossar qvicka, 
och tacken Eder Gud, som skiånkt er sundan Siål, 
then af visdomsens flod till ofverflod få dricka! 
Foråldren tacken ock, som villia Er så val!
i glomskans morcker må J them ej eller skiuta, 
hvars låra, id och tid i daglig hår fått niuta!

Ja tig, Hårskaras Kong och Himla rector store, 
hembåres bdmiuk tack for hvarje nåd, oss skiedt! 
Ach! i hvad morcker vj fast allesamman fore, 
om eij tin dyra nåd oss stundlig blefve tedt! 
Tig tackar anda, lif, forstand, vett, Sjal och tunga; 
vi alle tacke tig, the gamla med the unga!

Ett tacksamt liud til slut for them vj ock upboje, 
som uti Landet bo och giordt et sammanskått; 
at Jåmtlands Musa fått en boning til sitt nbije, 
hvars like intet for på Frbssbn hafver stått.
Si hvar en Pilt med thes præceptor sig nu glåder, 
att Frbsso schola feck så vackra, nya klåder.

En gosse muntras opp eij litet af den Saken, 
at han i varma rum i stillhet låsa får;
thet drifver Somnen bort, når som han blifver vaken, 
och med en dubbel lust han up i scholan går.
Åntå år boken svår, fast kidid ej gåssen plågar; 
men tåck och varmer loge thet bonom mycket hågar.
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Ty skal ock theras namn med heder hoos oss gronska, 
som vårcket boriat och nu fortet til et slut; 
vj skola them alt godt for modan sin tilonska, 
så lange minsta bit biir qvar af någon Knut.
For thet, som allmånt år, eij alla vil bry hiernan; 
svårt bråcka notet år, når andra åta Kiårnan.

Man ser, hvad omhet stor den Herren jåmvål burit 
for fria Kånster, som sin hånd lagt forst hårvid; 
eij någon bielke an i nya Scholan sutit, 
om eij Gref Bielke haft ospard sin hielp och tid. 
Ty skal Gref Bielkes låf så gielt ibland oss hbras, 
at Scholans bielkar all af dånet skola roras.

En Odmiuk suck och bon vj hoos tig ock nerlågga 
for hela Rikets flor samt dyra Landsens Far 
och hulda Drottning, at tu ville thesse begge 
Omfamna med tin nåd; på detta dyra Par 
vårt Kiåra Svedios val och alla Scholors båsta, 
ja hvar ens frogd och lif sig nåra månde fåsta.

Når Solen år som hogst på himlafestet hoga, 
tå frogdar jorden sig, och menniskan år glad: 
blef ock vår Kalia nord af Sverges liufva dga 
bestrålat, sungo vj, som Simon fordom qvad; 
Thes glants som veder-skien vår dygd val tidt upvarmar, 
men Sodra orten har Sol-ogat i sin armar.

Hvad himlen emot står, vi kunna dock ej rygga; 
hvar odet bo har bygt, ther måste man ock ro; 
ther skal Kring thenna O, som namnet bar af Frigga, 
på vordnad, tro och njt eij horas slå tapto: 
fast orten Kalier år, vår hierlan å’ dock hela 
mot Landsens Far och Mor; The giordt oss gådt, vj veta.

Stor Sion skal fom bli torr, Årskutan forr nedramla, 
ån vj then ådla skatt af Huldhet och af Frid, 
som Edra namn oss giedt, sku glomma til afsamla 
uti vår minnes book, i vår och bamsens tid. 
Er Sållhet fråmje Gud; Er dagar många blifve! 
Gud oss en bnskad frucht af Edra lander' gifve!

The tvånne Tålfter Mån, som Kongen nårmast sittia, 
tin nåd forlåne, Gud, at råda thet som bor! 
the utan nåden tin ej goda råd påhitta; 
visdomsens anda thet, och ej fornufftet gior.
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Med Kraft beklåd ock them, som råden sku utfora, 
at the med våldig arm må ovåns hot forstora!

Vålsiene alla Stand i hela Svea Rike! O
Låt bland them eni"het thet fråmsta rumet få, 
och egen nylta bort til blåa Kulien vjke! 
Tå skulle Svediod ån sin forrå Heder nå.
O! alt then sammankomst, som innan Kårt skal borja, 
for Låra, Rike, fålck allenast ville sorja!

Tin anda gif och them, som andans Kali beklåda, 
at the med tinom hiålp the paddor skingra må, 
som Isra’ls Kiållor med et grumligt vatn utspåda 
for Fåren, som i bet på grona ångar gå! 
Men, Herre, skingre them och tina Herdar lede, 
i sanning emot them så hysa sådan vrede!

Them varden gifven år at sig om Scholor vårda 
uti vårt StifTt och Land, tin nåd, o Gud, beskiår! 
med theras hielpsamhet så lindras stenen hårda, 
som hvar en Schol-betiånt at vålta tiltrodd år. 
Ett rågat mått af godt iag alla, alia onskar, 
som gierna sedt och se, at Frosso schola gronskar.

Till lycka, Schola ny, Apolios egen våning!
Till lycka så lang tid, som Friggas O mån stå!
Till lycka, så at dygd sig hyrar hår sin boning!
Till lycka uppå them, som uti Scholan gå!
Till lycka åfvenvåhl på trogna Lårefåder!
Till lycka, hvad iag bedt! Jag mera nu ej qvåder.

(åetersund 1871, trj’ckta hos C. M. Berg.



Hdgre Elementarlåroverket i Ostersund 1870—1871.

A. Undervisningen.

Innevarande låseår omfattar tiden från och med den 27 sistlidne Augusti till och med 
den 2 instundande Juni. Hbstterminen gick till ånda den 16 December. Vinterterminen 
bppnades den 14 Januari och afslutades den 31 Mars. Vårterminen tog sin bbijan den 1 
April.

Den dagliga lårotiden har varit fdrdelad på foljande timmar, nåmligen kl. 7—9 f.m. och 
kl. 11 f.m.—kl. 2 e.m. samt dessutom en timme kl. 4 e.m. mandag och thorsdag. Dock 
hafva de tre lågsta klasserna icke varit sysselsatta med låsning den sistnåmnda timmen.

Ofningarna halva varit forlagda till foljande tider: Sång kl. 9-—10 f.m. måndag, tisdag,, 
thorsdag samt kl. 4—5 och 6—7 e.m. tisdag, fredag; Instrumentalmusik kl. 5—6 e.m. tis
dag, fredag samt kl. 4—5 e.m. onsdag, lordag; Teckning kl. 10—11 f.m. tisdag, fredag 
och kl. 9—11 f.m. onsdag, lordag, dessutom sårskildt dels for real- och latinlinierna i klas
serna IV—VII, dels for klassen I kl. 11 f.m.—2 e.m. sistnåmnde dagar; Gymnastik och 
militårofningar kl. 4’/4—63/4 e.m. måndag, thorsdag, kl. 10’/4—11 f.m. och 5‘/4—63/4 e.m. 
onsdag, lordag samt dessutom under de sednare veckorna af låseåret Målskjutning och 
Fåhofningar tre timmar i veckan, hvilka, sedan låraren for hvarje gång derom gifvit for
slag, af rektor beståmmas, åtnjutande de klasser, som i sistnåmnda bfningar deltaga, be
frielse från ett motsvarande antal låstimmar.

Till morgenbon och bibelforklaring har en half timme nåst fore den forstå lårostunden 
dagligen varit anslagen, deruti dock inbegripas tio minuter, som beråknas åtgå for lårjun
garnes forsamlande. Under den kalia årstiden har sårskild gudstjenst hvarje son- och hog- 
tidsdag forråttats å låroverkets samlingsrum. Denna anordning har mer, ån någonsin forr, 
befunnits nbdvåndig sistlidne vinter, under hvilken en i mannaminne nåstan oerhord, ihål- 
lande strång kold hår å orten intråflat.

Under borjan af hbstterminen fortgick undervisningen, med endast ringa afvikelse, enligt den 
under nåstforegående terminen fbljda låsordning. Svårighet att ordna undervisningen upp- 
stod dock, då en af de hos Eforsembetet fbreslagne vikarierne, hvilka på anmodan strax
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vid terminens borjan, innan forordnande ankommit, instållt sig till tjenstgøring vid lårover- 
ket, efter blott en veckas fdrlopp, då underråttelse ingick, att han icke enligt åtagande 
och ingifvet forslag blifvit al Eforsembetet forordnad att under terminen forestå den ena af 
de vakanta adjunktstjensterna, utan i stållet att for den kortare tiden af en månad under 
den af adjunkten Kokeritz sokta tjenstledighet uppehålla dennes lårarebefattning, fann sig 
foranlåten att instålla sin tjenstgøring. Denna svårighet afhjelptes dock genom åtskillige 
larares bereddvillighet att utom egna tjensteåligganden åtaga sig hvar sin del af adjunkten 
Kokeritz’ befattning. Sedan den sistnåmnde i borjan af Oktober återkommit, for att sjelf 
bestrida sin lårarebefattning, uppgjordes ny låsordning.

Enligt nyssbemålda af Eforus godkånda låsordning faststålldes foljande fordelning af un-' 
dervisningstimmarna och skyldigheten att genomgå och råtta lårjungarnes skriftliga upp- 
satser:

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, till
sammans 20 timmar, franska skrifofningar;

Lektor Dalén: matematik i V—VII, fysik i VI, VII, tillsammans 20 timmar, granskning 
af matematiska uppsatser;

Lektor Brandt: kristendom i VII, grekiska språket VI, VII, tillsammans 19 timmar, gransk
ning af latinska stilprof i VI,2;

Lektor Kardell: historia och geografi i VI, VII, latinska språket i VI, tillsammans 20 
timmar; granskning af latinska stilprof i VI, 1;

Lektor Olsson: naturalhistoria i II—VI, fysik i IV—VI, kemi i VI, VII, mineralogi, he- 
breiska språkef, tillsammans 21 timmar, granskning af lårjungarnes svenska uppsatser i VI, 1;

Adjunkten Augustin: modersmålet i II—VII, tillsammans 17 timmar, granskning af upp
satser på modersmålet i VI,2 och VII;

Adjunkten Jonson: latinska språket i IV, V, grekiska i V, tilis. 21 timmar, granskning 
af latinska temata i IV, V;

Adjunkten Svenson: kristendom i IV-—VI, latinska språket i II, fdnåttandet af morgon- 
bon med bibelforklaring, tillsammans 23 timmar;

Adjunkten Ohmark: alla amnen i I utom naturvetenskap och vålskrifning, 25 t.;
Adjunkten Lindstrom: tyska språket i III—VI, engelska i IV—VI, tilis. 22 timmar, tyska 

och engelska skrifofningar;
■ Adjunkten Kokeritz: grekiska språket i IV, matematik i II—V, tilis. 21 t., svenska skrif
ofningar i IV, V;

v. Adjunkten Brackberg: kristendom i II, III, tyska språket 2 t. i real. II, engelska i 
II, III, matematik i II latinlinien, historia och geografi i II, III, tilis. 24 timmar;

v. Adjunkten Holmbåck: latinska språket i III, tyska i II, naturkunnighet och vålskrif
ning i I, historia och geografi i IV, V, tillsammans 24 timmar;

Musiklåraren Mentzer till den 10 November, och sedan vikarierande musiklåraren Holm- 
back: vokal- och instrumentalmusik, I—VII, 11 timmar;

Ritlåraren Mtihlfeldt: teckning, I—Vil, 12 timmar;
Gymnastiklåraren Lothman till den 9 Mars och sedan v. gymnastiklåraren Busch: gym

nastik och vapenofningar, I—VII, 10 timmar.
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Genomgångna larokurser:

Kristendom.

I. l:a lexlaget: till nya test.; 2:a lexlaget: hela bibi. hist, efter Hiibner. Båda lex- 
lagen hafva låst till 2:dra hufvudstycket af katekesen samt bibelspråk och psalmer.

II. l:a lexlaget: till 2:a artikeln af 2:a hufvudstycket i katekesen, till 26 beråttelsen af 
Hiibners bibi. hist, nya testam. 2:a lexlaget: till 3:e artikeln af 2:a hufvudstycket i kate
kesen, bibi. hist, lika med l:a lexlaget. 3:e lexlaget: till 4:de hufvudstycket af katekesen, 
elfva kapitel .af Lucæ Evangelium. Gcmensamt bibelspråk och psalmer.

III. l:a lexlaget: 3:e och 4:e hufvudstyckena af katekesen, Lucæ evangelium och 
psalmer. 2:a lexlaget: bibelns kånnedom till nya testam. efter Welander, Lucæ evangelium 
och psalmer.

IV. Galaterbrefvet. ”Bibelns kånnedom”, gamla testam. efter Welander. Katekisation 
(5:te hufvudstycket forstå gången).

V. Galater-, Efeser- och Filipperbrefven. Borjat Apostlagerningarne. ”Bibelns kån
nedom”, gamla och nya testam. efter Welander. Katekisation.

V I,1. Ofre lexlaget: Parablerna i de fyra evangelierna. Dogmatik: kap. 1—5iNorbecks 
lårobok. Kyrkohistoria: repeterat l:a perioden efter Cornelius’ lårobok. Lagre lexlaget: de 
tre forstå kap. af nåmnda lårobok i dogmatiken. l:a perioden af kyrkohistorien.

V I,2. Andra Korinterbrefvet (humanisterna på grundspråket). Dogmatik: kap. 1—7 i 
ofvannåmnda lårobok. Kyrkohistoria: l:a och 2:a perioderna.

V II,i. Andra Korinterbrefvet. Norbecks teologi, kap. 8—11. Tredje perioden af kyr
kohistorien efter Cornelius.

V il,2. Det nyss anfbrda jemte repetition af hela dogmatiken och kyrkohistorien.

Histo ria ocli Geografi.

I. l:a lexlaget: till Ivar Widfamne; 2:a lexlaget: till Kalmare-unionen. l:a lexlaget: 
Sveriges och Norges pol. geografi; 2:a lexlaget: Sveriges, Norges, Danmarks, Finlands, Ryss- 
lands och Polens pol. geografi fullståndigt efter Palmblads lårobok; bfriga Europas pol. 
geografi i kort sammandrag.

II. l:a lexlaget: fåderneslandets historia efter Odhners mindre lårobok till Karl IX. 
Europas politiska geografi till Frankrike efter Palmblad. 2:a lexlaget: fåderneslandets hi- 
etoria afslutad och repeterad. Europas politiska geografi afslutad.

III. l:a lexlaget: fåderneslandets historia repeterad. Europas politiska geografi repete
rad. 2:a lexlaget: gamla historien till Europa efter Assman. Geografi lika med foregående 
lexlag.

IV. Klassiska linien. Gamla historien till Puniska krigen, efter Piitz. Europas geo
grafi repeterad.

Reallinien. Gamla- och medeltidens historia, efter Wennerstrom. Europas geo
grafi repeterad.
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V. l:a lexlaget har afshitat Gamla historien, efter Piitz, samt genomgått forstå perioden 
af Medeltidens historia, efter Assman. 2:a lexlaget har genomgått och repeterat Gamla 
historien från Puniska krigen. Dessutom hafva båda lexlagen låst Asiens, Afrikas, Ameri
kas och Australiens geografi, efter Sbrensson.

VI. Ofre afdelningens l:a lexlag genomgått 2 perioder af Nyare Tidens Historia efter 
Piitz. Stbrre delen af detta lexlag har under vinterterminen uppflyttats till VIL Det 2:a 
lexlaget genomgått och repeterat Medeltidens fjerde period efter Ekelund. En del af detta 
lexlag aflade den 11 Febr. innevar. år examen och har sedan genomgått Nyare Tidens 
Historia efter Assman till pag. 28. Med de qvarvarande af detta 2:a lexlag hafva sedan 
de vid forlidne hbsttermins slut, likasom de den 1 Apr. innevar. år från lagre afdelningen 
uppflyttade lårjungarne blifvit sammanslagne. Hela afdelningen tillsammans genomgått dels 
de fråmmande verldsd elarnes geografi efter Palmblad, dels 40 sidor i Odhners lårobok for 
skolans hbgre klasser.

Lagre afdelningens båda forstå lexlag hafva, sedan de genomgått medeltidens 3 
forstå per., under årets lopp uppflyttats till den ofre. Det tredje lexlaget, best. af en vid 
mediet af forlidne hbsttermin till kl. uppflyttad lårjunge, har i det nårmaste genomgått 
medeltidens 3 forstå per. efter Piitz. Med detta lexlag har sammanslagits en vid fbrl. host- 
termins slut, en den 25 Jan., tvenne den 4 Mars och en den 5 Apr. från femte kl. upp
flyttad lårjunge.

VII. Ofre afdelningen dels genomgått Nyaste Tidens Historia efter Assman, dels repe
terat forut genomgångne klasskurser.

Nedre afdelningens ena lexlag genomgått och den 18 Febr. innev. år tagit exa
men i Nyare Tidens Historia efter Piitz; derpå sammanslagits med ofre afdeln. Det an
dra lexlaget i det nårmaste genomgått Nyare Tidens Historia efter Piitz.

Naturalhistoria.

I. Det allmånnaste af verldsdelarnes fysiska geografi, Europas något fullståndigare, 
efter Palmblad.

II. I borjan af låseåret examinerat 19 våxter på lårorummet, och torde hår, såvål 
som i de tre foljande klasserna, under låseårets båda sista veckor ånnu några få kunna exa- 
mineras; genomgått inledningen samt kap. om roten, stammen, bladet och knoppen efter 
Anderssons eller Areschougs lårobocker och den forres våggtaflor, men de sednast uppflytta
de blott något om bladet samt inledningen och roten. Ofre lexlaget, som blott for kortare 
tider funnits, har låst om blomstållningen samt borjan af dåggdjuren efter Wahlstedt.

III. Alla: examinerat 19 våxter å lårorummet, granskat de insamlade vaxterna, låran 
om fruktåmnet, frukten, blomstållningen och blomman efter ofvannåmnde lårobocker, dess
utom inledningen af zoologien och organsystemerna, mestadels efter Sundevall, dåggdjuren 
till Bruta. Ofre lexlaget (blott under vårterminen): Solidungula, Pecora, Belluæ. Realister- 
na dessutom examinerat 7 lefvande våxter, beskrifvit torkade våxter, genomgått låran om 
frukten och blomstållningen, samt Glires m. m. till Pecora.

IV. Alla: examinerat 26 våxter å lårorummet, granskat herbarier, fbretagit ett par 
mindre excursioner, genomgått rotens och stammens terminologi fullståndigare. Zoologi.
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Nedre lexlaget: Glires till Reptilia. Ofre lexlaget: Reptilia till leddjuren. Realisterna dess- 
utom examinerat några vaxter, genomgått låran om djurens organsystem och sårskildt 
skelettet.

V. Alla: examinerat 15 vaxter å låro rummet, granskat herbarier, fbretagit ett par 
mindre excursioner. Nedre lexlaget: våxternas anatomi och fysiologi efter Areschoug, Rep
tilia, Batrachia, Pisces samt dåggdjurens skelett efter Wahlstedt. Ofre lexlaget, (hbstter- 
minen): Faucifloræ, Rosifloræ och delvis Centrifloræ efter Areschoug, Crustacea, Vermes efter 
Sundevall eller Wahlstedt.

VI,i. Faucifloræ t. o. m. Fungi samt inledningen till våxtsystematiken. Arachnida t. o. 
m. Protozoa samt de fiesta Insecta.

VI, 2. Våxternas anatomi och fysiologi efter Areschoug. Respirationsorganerna t o. m. 
skelettet samt om djurkroppens våfnader efter Wahlstedt.

Fysik.

IV. Inledningen efter Schabus, den sednast uppfl. blott slutet och bbrjan.
V. Vårmelåran. En yngling åfven akustik. Problemer.
VI, 2. Klassiska linien: inledningen och vårmelåran efter Schabus. Ofre lexlaget något 

aerostatik och meteorologi.
VIL Klass. lin. Optik, magnetism och elektricitet efter Schabus, med losning af hitho- 

rande problemer.

Matematik.

I. l:a lexlaget: reduktion, addition och subtraktion i sorter efter Zweigbergks råknebok; 
2:a lexlaget: de fyra råknesåtten i sorter; 3:e lexlaget: sorter, vanliga brak och decimalbråk. 
Några hafva åfven raknat enkel och sammansatt regula de tri.

IL Latinlinien. l:a lexlaget; addition och subtraktion i vanliga bråk. Geometrisk 
åskådningslåra efter Bergius. 2:a lexlaget: vanliga bråk och decimalbråk, 20 prop, af 
Euclidis l:a bok.

Reallinien. Aritmetik: vanl. och dec. bråk samt sorter. Geometri: Eukl. bok 1.
III. Latinlinien. Aritmetik: bråk, sorter samt enkel regula de tri. Geometri: Eukl. 

bok 1.
Reallinien. Aritmetik lika med latinlinien samt stbrre delen af sammansatt reg. 

de tri. Geometri: Eukl. Bok 1 samt en del af bok 2.
IV. Latinlinien. Aritm.: lika med kl. III latinlin. samt sammansatt reg. de tri och 

borjan af intresseråkning. Geometri: Eukl. bockerna 1 och 2.
Reallinien. Aritm.: hela Zweigbergks råknebok. Geometri: 3 a 5 bbeker af Eucli- 

des. Algebra: de 4 råknesåtten i hela tal och bråk samt equationer af La graden med 
én obekant. '

V. Reallinien lika med kl. IV rcallin.
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Klass. lin. Geometri: 3:e och 4:e boken i Euclides. Aritmetik: Intresse—Kedje- 
råkning, efter Zweigbergk. Algebra: Ett lexlag Hela tal, efter Bergii lårobok.

VI, 1. Klass. lin. Geometri: 4:de boken i Euclides och problemlosning efter Todhunter; 
Algebra: Hela tal och brak efter Bergius.

VI,2 . Klass. lin. Geometri: proportionslåran efter Ekman; 20 prop, i 6:te boken af 
Euclides; problemlosning efter Todhunter. Algebra: ett lexlag l:a gradens equationer med 
1 obekant; ett annat laran om digniteter och rotter, samt 2:a gradens equationer efter 
Bergius; bfningsexempel ur Bjorlings problemsamling.

VII,i . Klass. lin. Geometri: 6:te boken i Euclides. Problemlosning, till en del skriftlig, 
efter Todhunter; Algebra: Bergii lårobok till slut; problemer ur Bjorlings samling.

VII ,2. Repetition af hela kurserna. En elev har genomgått Lindmans plana trigonome
tri och några kapitel ur Bourdons equationsteori.

S v e n s k a.

I. Upplåsning och forklaring af valda stycken, bfning att med egna ord redogbra for 
innehållet af det låsta, bfningar i råttskrifning, satslårans 1 :a kurs samt formlåra efter Land
grens lårobok.

II. Formlåra efter Fryxell. Forstå kursen af Svedboms satslåra i forening med tal- 
rika satsbfningar, dels muntligen dels efter låseboken.

III. Andra kursen af Svedboms satslåra till kap. 18. Satsbfningar jemte låsning af 
valda stycken ur svenska fbrfattare och låseboken. Ofningar i råttskrifning på lårorummet.

IV. Andra kursen af Svedboms satslåra afslutad. Satsbfningar och interpunktionslåra. 
Låsning af valda stycken ur svenska fbrfattare samt smårre skriftliga uppsatser.

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

VI, 1. Låsning af svenska fbrfattare jemte litteraturhistoria till Stjernhjelmska tidehvarfvet 
efter Bjurstens lårobok. Danska och norska stycken efter Hammerichs. Åmnesskrifning.

VI,2 . Låsning af svenska fbrfattare jemte det våsendtligaste af litteraturhistorien efter 
Bjurstens lårobok. Danska och norska stycken efter Hammerichs. Utfbrligare amnesskrif- 
ning två gånger i månaden.

VIL Hufvudsakligen lika med den foregående. Utfbrlig åmnesskrifning en gang i må
naden samt talbfningar.

T y s k a.

I. l:a lexlaget: 15 st. af explikationsbfningarna i Lyths tyska språklåra samt deklina- 
tionerna efter samma lårobok. 2:a lexlaget: explikationsbfningarna till slut, det allmånnaste 
af formlåran.

II. 23 st. af Lyths låsebok. Formlåra, efter samme fbrfattare, med muntliga bfningar 
i bfversåttning från svenska till tyska,
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III. Från 25:e till 41:a sL af Lyths låsebok; skriftlig bfversåttning till "Verbet" i Lyths 
skrifofningar.

IV. Från 115:e till 130:e st. af Svedboms låsebok; skriftlig bfversåttning till "Blandade 
bfningar” i Lyths skrifofningar.
. V. Från 115:e till 133:e st. af Svedboms låsebok; skriftlig bfversåttning till "Bref" i 
Lyths skrifofningar.

VI. Schiller, ”Willhelm Tell”, "die Jungfrau von Orleans"; Gbthe, "Hermann und Do- 
rothea”.

Engelsk a.

II. May’s grammatik och låsebok.
III. Vicar of Wakefield till kap. 8. Skriftlig bfversåttning till verbum.
IV. Reala linien. "Columbus" by Washington Irving.

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

De från grekiska dispenserade. "The Vikar of Wakefield”. Skriftlig bfversått
ning till "Blandade bfningar" i May’s skrifofningar.

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

VII. Dispenserade från grekiska: Christmas Carol by James Dickens samt Macaulay, 
History of England tom. III pag. 1—20; skrifofningar efter May.

De som åfven låsa grekiska: May’s grammatik och låsebok samt Christmas Carol 
by James Dickens; skrifofningar efter Mav.

F r a n s k a.

IV. Reala linien. l:a lexlaget (sedan den 26 Nov. 1870): l:a kursen till relativa 
pronomina; explikation af 39 stycken i låseboken. 2:a lexlaget: Oides grammatik l:a kur
sen till oregelb. verberna; explikation af 68 stycken i låseboken jemte skriftlig bfversåttning 
af skrifdftnngarne till 16 stycket.

V. Klassiska linien. l:a lexlaget (sedan den 14 Dec. 1870): Oides grammatik l:a 
kursen till regelb. verberna; explikation af 56 stycken i låseboken. 2;a lexlaget: Oides 
grammatik l:a kursen till oregelb. verberna; explikation af 68 stycken i låseboken jemte 
skriftlig bfversåttning af skrifbfningarne till 21 syeket. ~

Reala linien. l:a lexlaget (sedan den 19 Mars innev. år): Oides grammatik l:a 
kursen till substantivernas femininbildning; explikation af 18 stycken i låseboken. 2:a lex
laget: Oides grammatik 2:a kursen, oregelb. verberna samt det vigtigaste af syntaxen; ex
plikation till och med 59 stycket i andra afdelningen af låseboken jemte skriftlig bfversått
ning af skrifbfningarne till och med 50 stycket.

VI, 1. Oides grammatik 2:a kursen oregelb. verberna och det vigtigaste af syntaxen; 
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explikation till och med 54 st. andra afdelningen af låseboken; skrifofningar till och med 
48 stycket.

VI,2. Oides grammatik repeterad; explikation af Oides låsebok till slut samt Paul & Vir-
ginie par B:din de S:t Pierre; skrifofningar efter Olde (till slut) och sedan efter Lofvenhjelm.

VIL Paul & Virginie par B:din de S:t Pierre, Une leeture par Boniface tom. IÉ p. 
1-220 och tom. IV p. 268—413; skrifofningar efter Lofvenhjelm.

Latin.

II. l:a lexlaget: substantivernas deklinationer och de reguliera verbernas konjugationer. 
De tre forstå paragraferna af Tbrnebladhs lasebok. Vokabellåsning. 2:a lexlaget: form- 
låran efter Nordqvist. Colloquia och fabulæ efter Dahlstrbms lasebok. Vokabellåsning. 
Lattare fraser.

III. Cornelius Nep. I—VI. Grammatik: formlåran repeterad, samt det vigtigaste af 
låran om casus, efter Nordqvist. Muntliga och skriftliga ofningar i bfversåttning till latin.

IV. Corn. Nep. VII—IX, XI—XII, XV— XXIII. Skrifofningar på lårorummet fbrutom 
ett hemtema hvarje vecka. Grammatik efter Råbe.

V. Cæsar de Bello Gallico 1,26—11,35. Brodén I, Ovidii metamorphoses selectæ, 
styckena I—VIII. Skrifofningar på lårorummet fbrutom ett hemtema hvarje vecka. Gram
matik efter- Råbe.

VI, 1. De båda bfversta lexlagen hafva under årets lopp uppflyttats till VI,2, sedan de ge
nomgått och till storsta delen repeterat Livii l:a bok, två af de Catilinariska talen, forstå
boken af Virgilii Æneis och syntax till modi efter Ellendt—Seyffert. Det tredje lexlaget,
bestående af sex på olika tider från femte klassen uppflyttade lårjungar, har icke hunnit 
genomgå fullt hålften af samma kurs. Ilela afdelningen dessutom haft ett hemtema i veekan.

VI,2 . Ofre lexlaget, som under vinter- och vårterm, till stbrre delen uppflyttat till
kl. VII, har genomgått ungefår två tredjedelar af Livii tredje bok samt Virgil. Æn. 
IV—VI. Det andra lexlaget har genomgått Livii andra bok, en del af Cic. or. pro SexL 
Rose. Amer. samt Virgil. Æn. II, III. Med detta lexlag hafva de vid vinterterminens slut 
till afdelningen uppflyttade blifvit fbrenade. Efter Ellendt—Seyfferts gramm. åro af Syn- 
taxen genomgångna afdelningarna om tempora och modi, hvarutom bfversta lexlaget repe
terat låran om casus. Ett hemtema i veekan.

VIL Liv. III, Cic. Disp. Tusc. I, 1—36, Virgil. Æn. IV—VI jemte repet. af I—111, 
Hor. Od. I, II, kursiv låsning af valda stycken af Sallustius och Livius. Grammatik efter 
Ellendt-Seyffert. Metrik. Hemtemata.

G r e k i s k a.

IV. Det vigtigaste af formlåran efter Aulin-Krugers grammatik. Explikation af ”Æso- 
pische Fabeln” efter Lattmann.

V. Formlåra efter Aulin-Krugers grammatik, Arres låsbok från 17:de stycket af an
dra kursen till tredje kursens slut.
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VI,i. Xenofons Anabasis bok. 1 och någon del al 2. Homeros’ Odyssé raps. 1.
VI,2. Xenofons Anabasis bok. 3 och 4. Homeros’ Hiad, raps. 1 och 2. Klassens båda 

afdelningar: grammatik med begagnande fbrnåmligast af Aulin-Kriigers lårobok. Extemporalier.
VIL Xenofons Anabasis sjunde boken. Platons Apologi. Homeros’ Iliad raps. 3—5. 

Grammatik med begagnande fbrnåmligast af Lbfstedts lårobok. Extemporalier.

Hebreiska.

VIL Formlåra efter Lindberg. 10 Psalmer, 2 kap. af Genesis. En yngling (nyl. uppfl.): 
borjan af formlåran.

Filosofi.

Vn,?. Afzelii logik. Psykologi efter ett håndskriftet compendium.

Sång.
l:a sångklassen: notlåsning, tontråffning, koralmelodier. 2:dra sångklassen: tontråffning, 

taktbfningar, kånnedom om skalorna, enståmmiga sånger. 3:e sångklassen: låran om ton- 
arterna m. m., tvåståmmiga sånger. Dessutom har denna klass tillsammans med den 4:e 
bftat sig i fyrståmmig sång for blandad kor; 4:e sångklassen har derjemte genomgått och 
till en del inbftat en mångd kbrer for mansrbster.

Instrumentalmusik.

Undervisning har meddelats 10 lårjungar i pianospelning, 7 i violinspelning, en på violon- 
cell och en på kontrabas.

T e c k n i n g.
I. Teckning efter våggplancher, utgifne af Byrån for den hbgre undervisningen.
H, III. Detsamma jemte klotsritning.
IV—VI. Ornaments-, landskaps-, djur- och figurritning efter Kbhler, 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 i fristående och appareijgymnastik; skridskoåkning.
IV—V. Detsamma jemte kompaniexercis i sluten och blandad ordning.
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VI—VII,1. Ofningar gemensamt med' foregående klasser. Målskjutningsofningar med 
salongsgevår.

VII,2. Gymnastik och militårofningar gemensamt med nyssnåmnda aldelningar. Mål—
skjutningsofningar med remingtonsgevar i enlighet med infanteriets målskjutningsreglemente.

B. Lårarne.

Genom Kapitenen vid Kongl. Westernorrlands Bevåringsbataljon Carl Oscar Forsgrens 
den 7 sistlidne Juni timade dbd blef gymnastiklåraretjensten bårstådes ledig. Den 26 Fe- 
bruari 1851 erholl Kapiten Forsgren konstitutorial å bemålda tjenst, hvilken han sedan med 
utmårkt ordning och varmt nit bestred, till dess en mer och mer forsvagad helsa. nodgade 
honom att i borjan af April 1869 afbryta, en verksamhet, som de svigtande krafterna ne- 
kade honom att sedermera återtaga.

Till gymnastiklårare utnåmndes den 7 sistlidne Januari Ryttmåstaren vid Kongl. Jemt- 
lands Håstjågarekorps Anders Axel Lothman, hvilken utnåmning i nåstfbljande månad ge
nom konstitutorial stadfåstades.

Två adjunktstjenster åro fortfarande vakanta, den ena från den 1 Augusti 1869, den an
dra från den 1 April 1870. For Fil. Kandidaten F. W. Amark, hvilken år den ende sokan
den till den ena af dessa tjenster, formåles undervisningsprof varit utsatt till den 19 inne- 
varande månad. Till den andra lediga adjunktstjensten skall å fataliedagen den 14 sist
lidne Februari ingen kompetent sbkande befunnits hafva anmålt sig. Gymnastiklåraretjen
sten deremot stod obesatt endast från den 7 Juni 1870 till den 7 nåstlidne Februari.

Tjenstledige: Adjunkten Kokeritz från borjan af hbstterminen till den 1 Oktober, for hel
sans vårdande; Musiklåraren Mentzer från den 10 November till låseårets slut, af enahanda 
anledning; Gymnastiklåraren Lothman från den 7 Februari till den 25 Maj, for att i Stock
holm taga nårmare kånnedom om de under de sednare åren vidtagna åndringar och for- 
båttringar i gymnastikundervisningen.

Vikarierande: under hela låseåret Studeranden C. O. Bråckberg vid den ena vakanta ad
junktstjensten, Fil. Kandidaten M. Holmbåck vid den andra; Ryttmåstaren Lothman vid 
gymnastiklåraretjensten under hela vakansen; Kandidaten Holmbåck såsom musiklårare och 
Lbjtnanten C; G. Busch såsom gymnastiklårare under den ordinarie innehafvarne af dessa 
lårareplatser beviljade tjenstledighet. Studeranden E. Svensson instållde redan efter- forlop- 
pet af hostterminens forstå vecka sin borjade tjenstgøring såsom vikarierande adjunkt, af 
anledning, som i det foregående redan blifvit antydd.

Genom Kongl. Maj:ts nådiga bref den 14 sistlidne Februari forklaredes adjunkten Oh
mark beråttigad att från och med innevarande år åtniuta aflbning i tredje lonegraden med. 
2000 Rdr Rmt.

Foljande lårare hafva under låseåret varit klassforeståndare, nåmligen for klassen VII 
lektor Dalén, for VI,2 lektor Brandt, for VI,i lektor Kardell, for V adjunkten Jonson, for 
IV adjunkten Kokeritz,. for. HI v. adjunkten Holmbåck, for II adjunkten. Svensson, for real
linien i II v. adjunkten Bråckberg, for samma linia i de bfriga klasserna adjunkten 
Lindstrbm, for I adjunkten Ohmark.



C. Larjungarne. •

Efter afslutade mogenhetsprof afgångne den 24 innevarande månad: J. P. Sellberg, O. 
P. Behm, J. Soderqvist, A. Genberg och A. Lindeberg.

Afgångne fore afslutad lårokurs: vid slutet af forrå låseåret från VI, i O. Lindgren till apo
tek och A. Diliner till Upsala privata elementarlåroverk, från IV C. A. Lundholm till obe- 
ståmdt yrke, C. A. Englund till Luleå elementarlåroverk, från III A. W. Edlund och från 
II E. A. Edlund till Hcrnosands elementarlåroverk, från forberedande klassen IL F. C. 
Hestermann; under sommarferierna eller i borjan af hostterminen från V A. G. Lundholm 
till brukskontor, P. W. Amnelius till obestamdt yrke, från III C. A. Hallgren till Geflé 
elementarlåroverk, J. H. Frisendahl till slbjdskolan i Stockholm, från II A. W. Mellgren, 
C. Burman, B. G. S. Lindgren, A. Dalin, M. Astrom och från I J. Jonsson, alla dessa 
utan anmåld afsigt, från I C. I. Pyhlson for flyttning till Stockholm; vid slutet af hostter
minen från IV A. A. M. Wåstfeldt och från III C. A. F. G. Wåstfeldt till Hernosands 
elementarlåroverk; vid vinterterminens ingång från II J. A. Johansson och från I A. Ris
lund till praktiska yrken, under loppet af vinterterminen fr. VII, 1 H. E. N. Nordbeck och 
från VI,2 A, L. Winnberg till enskilda studier, från II E. S. Lindblad till obeståmd sys- 
selsåttning; vid borjan af vårterminen från III O. Ahlstrom till handel.

Frånvarande: under hela låseåret M. J. Liljeskold i IV, N. H. R. Nordenmark i II, un
der hostterminen J. Berg, P. O. Sundin i II; under host- och vinterterminerna C. O. Ulin 
i II; under vinter- och vårterminerna. S. W. Zeidlitz i IV i anledning af sjuklighet; under 
vårterminen J. Olander i IV och M. II. Schultz i III for skriftlåsning.

Inskrifne: hostterminen i klassen I Anders Andersson, Erik Agerberg, Erik Gustaf Sund- 
berg, Carl Axel Båckstrom, Mats Gerhard Båckstrom, Carl Adrian Bergstrand, Magnus 
Jonsson, Nils Agerberg, Nils Olof Holm, Olof Solborg, Johan Adolf Lundholm, Otto Helmer 
Wiklund, hvilka alla åtnjutit undervisning i folkskola, samt i klassen II Seth Arthur Astrom 
efter att hafva begagnat enskild undervisning; vinterterminen i klassen I Henrik Eriksson, 
Olof Eriksson, Olof Tunforss, Olof Johan Palmqvist, Olof Alfred Laurentius Edvall, Paulus 
Edstrom, Sven Peter Lindberg, Henrik Henriksson, Erik Petersson, Sven Wallmark, Johan 
Elias Wikstrom, af hvilka nio fbrut undervisats i folkskola, en åtnjutit enskild undervisning, 
en dels folkskolans och dels enskild undervisning, samt i klassen II Hans Westin efter be- 
gagnad undervisning i folkskola och enskildt; vårterminen i klassen I Frans Wilhelm Wing
stedt, Anders Nordlund, Per Nylander, Erik Persson, Olof Oilander. Således inskrefvos 
under låseåret tillsammans 30 lårjungar.

Aterkomne efter långre eller kortare frånvaro: hostterminen A. Genberg i VI,2 , C. A. 
F. G. Wåstfeldt i III; vinterterminen J. Berg och P. O. Sundin i II; vårterminen C. O. 
Ulin i H.

Under låseårets lopp hafva fyra lårjungar bfvergått från latinlinien till reallinien, nåmli- 
gen en i V, en i IV och två i III.

Af tjugu lårjungar, hvilka hittilis under detta låseår blifvit intague i klassen II, har in
gen anmålt sig till befrielse från det latinska: språkets låsning, hvaremot af aderton under 
låseåret till klassen IV uppflyttade, hvilka låsa nyssnåmnda språk, sex blifvit med målsmåns 
bifall befriade från låsningen af det grekiska.



— 12 —

Alla lårjungar i VII hafva åtnjutit undervisning i engelska språket, tvenne åfven i det 
hebreiska.

Vid den låkarebesigtning, som i bbrjan af hbstterminen anstålldes, befriades sjutton lår
jungar från gymnastikofningar; efter fbmyad besigtning vid vinter terminens bbq an inskrånk- 
tes befrielsen till fjorton.

Hbstterminen har afgift till byggnadskassan blifvit erlagd af 25 lårjungar, vinterterminen 
af 28. Afgift till materialkassan har ålegat 60 lårjungar for hbstterminen, 61 for den 
sednare delen af låseåret.

Uppflyttade: hbstterminen 8 till II, 2 till IH, 12 till IV, 4 till V, 2 till VI,i, 3 till VI,2;
vinterterminen 9 till H, 10 till III, 7 till IV, 3 till V, 3 till VI, i, 5 till VI, 2, 2 till VII, i,
5 till VII,2; vårterminen 3 till IH, 1 till IV, 2 till V, 2 till VI, i, 1 till VII,i.

Efterfbljande tabeil utvisar lårjungarnes antal och fbrdelning i afseende på klasser och
linier under olika tider af låseåret.

Antalet lårjungar, som bevistat låroverket.

Summa 291 9 i 731 25 '136| 301 101 72 29'141 261 11 ] 741 31 j’142 26 ; 10 711 29 136;

D. Skollokalen.

Utom åtskilliga for lårohusets vidmakthållande oundvikliga mindre reparationer har gym
nastiksalen blifvit fullståndigt iståndsatt i afseende på våggar, golf, eldståder o. s. v. Bland 
de nbdvåndigaste reparationer, som forestå, åro inlåggning af nya golf i de tvenne lårosa- 
larna på nedra botten jemte fbrstugan, samt iståndsåttandet af den lårosal i ofra våningen, 
hvilken begagnats for klasserna IV och V, men på sednare tider vid intråffande strång kold 
eller kali blåst befunnits nåstan ombjlig att hålla vid en någorlunda dråglig temperatur.
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E. Undervism

Biblioteket har blifvit bkadt genom åtskilliga gåfvor, namligen af
Kongl. Eckles. Departementet laroverket tilldelade, for allmanna medel inkopta arbeten, 1 ex. 

Stephens, Old-Northern runic monuments, part. II, 1 ex. Vetenskapliga iakttagelser under fregat
ten Eugenies resa, h. 12, 1 ex. Riksarkivets pergamentsbref del. 2, 1 ex. Montelius, Från jern- 
åldern, h. 1, 2, 1 ex. Dybeck, Runurkunder, Stockholms lån, h. 3, 4, 1 ex. Svenska vit- 
terhetsarbeten, utgifna af Hanselli, del. 8—12, 1 ex. Wiberg, Om de klassiska folkens for
bindelser’ med norden, 1 ex. Peder Svarts Krbnika, 1 ex. Holmgren, Om konstgjorda fågel- 
bon, 1 ex. Beckman, Psalmhistoria, h. 11 —14, 2 ex. Rietz, Ordbok bfver sv. allmogespråket, 
h. 11, 1 ex. Lindstrom, sv. boklexikon, h. 1—6; Norska programer for 1870 från Christia
nia Cathedralskole, Aars og Voss’s Latin- og Realskole, Gjertsens Skole, Fredrikshalds 
lærde- og Realskole, Laurvigs Middel- og Realskole, Skiens lærde- og Realskole, Kristians- 
sands Kathedralskole, Molde Lærd- og Realskole, Bergens Kathedralskole, Stavanger lærde- 
og Realskole, Trondhjems lærde Skole, Kristianssunds lærde og Realskole, Aalesunds Lærd- 
og Realskole, Tromsb lærde- og Realskole; Danska programer for 1870 från Metropolitan- 
skolen i Kjbbenhavn, Latin- og Realskolen i Store Kongensgade, Borgerdydsskolen i Kjb- 
benhavn, det von Westenske Institut, Borgerdydsskolen på Kristianshavn, Frederiksborg lærde 
Skole, Roeskilde Kathedralskole, Sorø Akademis Skole, Herlufsholms lærde Skole, Nykjoe- 
bing Kathedralskole, Odense d:o, Aalborg d:o, Randers lærde Skole, Viborg Kathedralskole, 
Aarhus d:o, Horsens lærde Skole, Haderslev Lærerers Skole, Ribe Kathedralskole, Ronne 
hojere Realskole, samt for 1869 från Latinskolen i Reykjavfk;

Kongl. Statistiska Centralbyrån: Sveriges offic. statistik N) jordbruk och boskapsskbtsel IV. 
hush. såliskapens beråttelser for året 1868 jemte sammandrag utarbetadt i K. Stat. Cen
tralbyrån;

Riksgaldskontorets Kommissariat: Riksdagshandlingarne for åren 1867—1870 jemte Bihang;
N. Elementår skolan i Stockholm och Rikets ofriga allmanna Elementarlåroverk: Beråttel- 

serna for låseåret 1869—1870; o
Upsala Privata Eiementarlaroverk: Arsberåttelsen for 1869—1870;
Christine Kyrkoråd: Upplysningar, huru det forhaller sig med den vandalism, som skall 

hafva bfvergått Christine kyrka i Gøteborg;
Norrlands Nation i Upsala: Universitetets kataloger hostterminen 1870 och vårterminen 1871;
Komminister J. Bergstrandh: Thesaurus Ciceronianus, Basiliæ 1583, fol.; Pfeifferi Critica 

Sacra, Lipsiæ 1688, 8:o; Ovidii Nasonis Heroidum Lib. I, Elegiarum Libri III, De arte 
amandi Libri III, De remedio amoris Libri II, In Ibin, Consolatio de morte Drusi, De nuce 
elegia, De medicamine faciei, De pulice, De Philomela, Fragmentum ex epigrammatis, Ad 
Pisonem, Basiliæ 1534, 12:o; Psalmer af Michael Choræus, J. O. Wallin, F. M. Franzén, 
Stockholm 1807, 1809, 1811, 1812, 1838, 1840, i ett band 12:o; Psalmer af Christ. Dahl 
Upsala 1807 och af Sam. Odman Upsala 1806 i ett band 12:o; Profpsalmboken, Stock
holm 1765 ock 1767 i ett band 8:o; A. M. Sahlstedt, Observationes in Glossarium Svio- 
gothicum a Joh. Ihre editum, Holmiæ 1773; Carolus Jonæ Genberg, Dissertatio academica 
de Medelpadia, 4:o Holmiæ 1734 et Upsaliæ 1737; S. Puffendorf, De jure naturæ et gen- 
tium; G. Backman, Homerus comparans; Om nationalrepresentationens ombildning, Stæk-
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holm 1847; G. H. Sijerngranat, Militårstatistik, Preussen 1; Forslag till Kyrkosånger, Stock
holm 1814; d:o d:o Upsala 1793; M:me Staél Holstein, de l’Allemagne Tom. 1, Upsala 
1814; C. Linné, Systema naturæ, Stockholm 1748; Livius decas 4:a 1570; Curtius, Fran- 
cofurti 1658; Justinus (utan titelblad);

Skollararen E. Forsgren: Andreas Randel, Qvartett N:o 1 (G-dur) for 2 violiner, alt och 
violoncell.

Laroverlcsadjunlden C. E. IL Kdkeritz: Oeuvres de P. J. de Crebillon de l’Academie 
Francaise, Tom. 1, 2. Paris 1750, halffr. band.

Boksamlingen har dessutom bkats genom inkbp af filologiska, pedagogiska, naturalhisto- 
riska och geografiska tidskrifter, dels nya dels fortsatta aldre, och andra vetenskapliga ar- 
betcn, fbretrådesvis i matematik, samt af åtskilliga musikalier.

har erhållit gåfvor från
Kongl. Svenska Akademien: dess for år 1870 slagna minnespenning bfver Er. Sparre; 

Adjunkten AL D. Augustin: 1 svenskt smt bI2 Rdr 1778; Lurjungarna i Id. VI och VII 
gemcnsamt: 1 kmt från Buenos Ayres 1 decimo 1825, 1 brasiliansk! kmt 40 Rees (af Petrus 
II imp., på andra sidan omskriften: ”in hoc signo vinces”), 1 nordamerik. fristaternas kmt 
1 cent 1863, 1 kinesiskt mynt af messing, 1 d:o af koppar, 2 ryska kmt 1 kopek 1840,
2 kop. 1814, 1 bsterrikiskt kmt 1 kreuzer 1851, 1 hannoveranskt d:o 2 pfennige 1845,
1 Hamburgs smt 1 sechsling 1855, 1 nederlandsk! smt 10 cents 1849, 1 schweitziskt kmt 
5 cent. 1850, 1 sardinskt d:o 1 centesimo 1826, 1 italienskt d:o 5 cent. 1861, 1 franska
republikens kmt 5 centimes l’an 4, 1 franskt kmt 5 cent. 1854, 1 spanskt d:o 8 Marav.
1848, 1 d:o d:o 25 cent, de real 1859, 1 engelskt d:o 1 penny 1862, 1 danskt d:o 1 
skiil. 1860; dessutom af foljande lårjungar vid låroverket neml. A. E. Edélsvård: 1 bra- 
cteat funnen på Gottland; N. AI. Filsson: 1 engelskt kmt 1i2 penny 1861; Hugo Ham- 
margren: 1 ryskt kmt 5 kopek, 1806; Z. N. Ulin: 1 svenskt kmt å bre af drottning 
Christinas, fannet i jorden vid Rodon; IL Rosén: 1 stbrre medalj aftenn funnen på Frbsbn 
(den visar å ena sidan en val bibehållen brbstbild med omskrift, hvaraf tydligt synes 
. . D. G. Rex Po . . ., å andra sidan otydliga figurer samt latinsk omskrift); Eric Ager- 
berg: 2 ryska kmt, 2 kopek 1798, 1 kopek 1810, 1 nederlandsk! kmt Overyssel 1753, 1
d:o ‘/2 stuber L. x. 1805, 1 franskt kmt af Ludvig XVI 1791, 1 engelsk! kmt 1773, 1
danskt d:o H skiil. 1771, 2 svenska kmt å H bre s. m. 1677, 1 d:o H bre 1708, 15
mynttecken å 1 daler s. m. med olika prågel, 1 bre k. m. 1719, 5 bre s. m. 1722, 
skiil. 1808, 1 pollett (1 S. kobl, Sahla bergzlagh) samt 1 spelpenning (å ena sidan 
bilden af ”fugax fortuna”, å andra inskriften ”den som har lycka behbfver intet’’).

hafva undfått gåfvor. af Artisten J. A. Wingvist en 
flaskkarbits (frukten af Cucurbita lagenaria); af Eric Lindbeck i As och Sem tallkottar; af Jonas 
Persson i Odensala 1 ex. Larus marinus; af Postiljon Bergstrand 1 ex. Corvus frugilegus, 
skjuten i Medelpad; af lårjungarne i kl- VI, VII några mineralier och koraller.

har erhållit bidrag genom foljande till låroverket fbrårade 
gåfvor, nåmligen af

AL V. Consistorium i Hernosand: ett i olja måladt portrått af framlidne Pro'e sorn D:r 
C. Zetterstrbm; samt å Artisten R. JF. O. och Fr. Hcd&rsl. N. AI. Alandelgrens vågnar ge
nom Stud. E. A. Selberg: ett af lir Mandelgren litografieradt portrått bfver Robert Brown.

har blifvit bkadt genom af K. Eckl. Departementet, i och for 
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de genom Nådiga Cirkulårbrefvet den 23 Mars 1870 anbefallda skjutbfningarna, anskaffade 
2 st. remingtonsgevår, det ena med salongsaptering, jemte tillbehbr af skrufmejslar och 
borstviskor m. m.

F. Exmina,

Afgångsexamen aflades skriftligen den 21, 22, 24, 25 sistlidne månad af de fem ofvan- 
nåmnde lårjungarna i VII,2 samt en enskildt studerande å klassiska linien, som fått tillåtelse 
att hårstådes undergå mogenhetsprbfning. Alla blefvo beråttigade till det muntliga forhoret, 
hvilket anstålldes den 24 innevarande månad med den utgång, att de forstnåmnde, af hvil- 
ka alla undergingo profning i latin och engelska, två i grekiska och en i hebreiska, fbrkla- 
rades ega den mogenhet, som en fullståndig elementarundervisning åsyftar, hvaremot priva
tistens examen underkåndes. Mogenhetsgraden bedbmdes for fyra af de examinerade med 
vitsordet Gned berom godkand”, for en med ”godkånd”. Bemålta muntliga mogenhetsprof 
aflades infor de af Kongl. Maj:t nådigst tillforordnade censorerna Herrar Professorn L. K. 
W. A. D:r Hj. Holmgren och Akademieadjunkten D:r F. W. Håggstrom. Herrar Hårads- 
hofdingen J. G. Hasselberg, Provinciallakaren R. W. O. D:r E. M. Grenholm och Stadspredi- 
kanten D:r N. T. Feltstrbm voro nårvarande såsom af Eforsembetet utsedde testes.

Offentliga flyttningsforhor hafva hållits dels på de i låroverkets sårskilda reglemente be- 
ståmda timmar onsdagar och lordagar, dels några ganger, i synnerhet de sista dagarne af 
hvarje låsetermin, då tilloppet af examenssokande vanligen år starkare, åfven på andra ti
der. Antalet af dessa flyttningsforhor utgjorde hostterminen 84, som hade 213 flyttningar 
i olika amnen till foljd, vinterterminen 67 forhor med 176 flyttningar, vårterminen till denna 
dag 53 forhor, hvilka med fort 106 flyttningar; således hittilis under hela låseåret 204 offent
liga flyttningsforhor, på hvilka 495 flyttningar till hbgre afdelning i sårskilda åmneskurser 
fbljt. Under de få återstående dagarne af låseåret torde dock flere lårjungar ånnu komma 
att undergå flyttningsforhor.

Uppvisning i gymnastik och militara ofningar forsiggick redan den 24 innevarande månad, 
enår den tjenstgorande låraren Herr Lojtnant Busch fbljande dag nodgades instålla sig till 
befålsmbte å Froso låger.

Åsexamen anstålles thorsdagen den 1 instundande Juni kl. 8 —10 fan. och kl. 11—2 e. 
m.; uppvisning i sang och instrumentalmusik samt teckning fredagen den 2 Juni kl. 11 
f.m.—12 midd., hvarefter premieutdelning verkstålles, flyttningarna kungbras och låseåret 
afslutas.

Innevarande års hosttermin skall i foljd af Eforsembetets foreskrift taga sin bijrjan den 26 
Augusti och afslutas den 15 December.
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Att ofvervara forutnåmnda årsexamen och uppvisningar, hvilka thorsda
gen den 1 Juni kl. 8—10 f.m. och kl. 11 f.m.—2 e.m. samt fredagen den 2 
Juni kl. 11 f.m. komma att vid elementarlåroverket hårstådcs anstållas un
der inseende, såsom vi hoppas, af låroverkets Inspektor Landshofdingen K. 
N. O. Herr J. G. Asplund, såvida han dessforinnan hinner återkomma från 
Stockholm, samt i nårvaro af de af Eforsembetet forordnade ledare och 
vittnen, Håradshofdingen Herr J. G. Hasselberg, Provinciallåkaren R. W. 
O. Herr D:r E. M. Grenholm och Stadspredikanten Herr D:r N. T. Feltstrom, 
inbjudas hårmed vordsammeHgen lårjungarnes Foraldrar och Målsmån samt 
hvarje stadens och ortens invånare, som af nitålskan for ungdomens for- 
kofran i kunskaper och sann bildning vill egna låroverket och dess arbeten 
vålvillig uppmårksamhet.

Ostersund den 26 Maj 1871.
A. Sundberg.


