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INBJUDNING

TILL

OFVERVARANDE AF ÅRSEXAMEN OCR LÅSEÅRETS AFSLUTANDE
VID

hOgre elementarlåroverket i Ostersund
DEN 3 OCH 4 JUNI 1872

AF

ABRAHAM SUNDBERG, 
Laroverkets Rektor.

OSTERSUND,

trvckt hos C. M. Berg.
1872.



Hogre Elementarlaroverket i Ostersund 

1871—1872.

A. Undervisningen.

Låseåret borjade den 26 Augusti och afslutas den 4 instundande Juni. Hostterminen 
utgick den 15 December. Vinterterminen fbrtgick tran och med den 17 Januari till den 
28 Mars. Vårterminen innefattar tiden från den 3 April till låseårets afslutande.

Lårotimmar: dagligen kl. 7—9, 11—12 f. m. och 12—2 e. m.; dessutom for klasserna 
IV—VII åfven kl. 4—5 e. m. måndag och thorsdag. Ofningstimmar: Sang kl. 9—10 1. 
m. måndag, tisdag, thorsdag, fredag samt 4—5, 6—7 e. m. tisdag, fredag; Instrumental
musik kl. 5—6 e. m. tisdag, onsdag, fredag och 4—5 e. m. Ibrdag; Teckning kl. 9—11 
f. m. tisdag och fredag, 10—12 f. m. samt 12—2 e. m. onsdag och lordag; Gymnastik 
kl. lO1^—11 1- m. och 4*/4—6 e. m. måndag, onsdag, thorsdag, lordag; Målskjutning 
och Militårofningar dels på timmar, som enligt låsordningen åro beståmda till gymnastik, 
dels ock på låse- och ofningstimmar, från hvilka befrielse enligt Eforsembetets medgifvande 
på grund af K. M:ts nådiga Bref den 18 Augusti 1871 lemnats lårj ungarne i de ofre 
klasserna.

Till forråttande af morgonbon med bibelforklaring hafva dagligen nåst fore den forstå 
lårotimmen tjugu minuter varit beståmda.

Undervisningstimmarna och skyldigheten att genomgå och råtta lårjungarnes skriftliga upp- 
satser hafva enligt af II. H. Eforus faststålld låsordning varit på fdljande sått fordelade 
mellan lårarne:

Rektor Sundberg: undervisning i latinska språket i klass. VI,2 och VII, 12 timmar, 
granskning af latinska skrifn. i VII;

Lektor Hammargren: franska språket i IV—VII och filosofi i VII, 19 timmar, franska 
skrifofningar;

Lektor Dalén: matematik i V—Vil och fysik i VI, VII, 19 timmar, granskning af ma
tematiska uppsatser;

Lektor Brandt: kristendom i VII, grekiska språket i VI, VII, 19 timmar, granskning af 
latinska skrifn. i VI,2;

Lektor Kardell: historia i VI, VII, latinska språket i VI, 20 timmar, granskning af la
tinska skrifn. i VI,1;



— 4 —

Lektor Olsson: naturalhistoria i II—VI, fysik i IV, V, kemi i VI, Vil, hebreiska språ- 
ket i VII, 19 timmar, granskning af uppsatser på modersmålet i VI,1;

Adjunkt Augustin: modersmålet i II—VII, 18 timmar, granskning af uppsatser på mo
dermålet i VI,2 och VII;

Adjunkt Jonson: latinska och grekiska språken i IV, V, 24 timmar, granskning af latin
ska skrifn. i IV, V;

Adjunkt Svenson: Kristendom i III—VI, latinska språket i II, 23 timmar, svenska skrifn. i V;
Adjunkt Ohmark: kristendom, naturalhistoria, matematik, svenska och tyska språken i I, 

forrattande af morgonbon, 26 timmar;
Adjunkt Lindstrom: tyska språket i III—VI och real. II, engelska i V—VII, 22 tim

mar, tyska och eng. skrifn.;
Adjunkt Kokeritz: matematik i III, IV samt real. II och real. V, historia i V, 2 7 timmar;
v. Adjunkt Bråckberg: kristendom i II, historia i I—III, matematik i II, engelska språ

ket i H, III, tyska i II, 27 timmar;
v. Adjunkt Holmbåck: latinska språket i III, engelska i IV, historia i IV och real. V, 

vålskrifning i I, 25 timmar;
Musiklåraren Mentzer: vokal- och instrumentalmusik, 1—VII, 12 timmar;
Ritlåraren Muhlfeldt: teckning, I—VII, 12 timmar;
Gymnastiklåraren Lbthman, under hostterminen, till en del med bitråde af Løjtnant C. 

G. Busch; under vinter- och vårterminerna v. Gymnastiklåraren Delin: gymnastik och va- 
penofningar, 10 timmar, samt målskjutning och faltbfningar.

Lårokurser och lårobocker:

Kristendom.

I. Gamla och nya testis hist, efter Hubner; till 2:dra hufvudstycket i katekesen; bibelspråk och 
psalmer.

II. l:a lexlaget: 2:a hufvudstycket af katekesen. Nya testamentet och hålften af gamla, efter 
Hiibners lårobok. 2:a lexlaget: 4:e hufvudstycket af katekesen. Gamla och nya testamentet, efter 
Hubner. Gemensamt bibelspråk och psalmer.

III. l:a lexlaget: 3:e och 4:e hufvudst. af katekesen, 11 kapp. af Lucæ evangelium och psalmer. 
2:a lexlaget: borjat "Bibelns kånnedom” af Welander, jemte psalmlåsning.

IV. Galaterbrefvet. Efeser- och Filipperbrefven. "Bibelns kånnedom”, gamla testam. eft. We
lander. Katekisation. (5:te hufvudst. forstå gangen).

V. Apostla gerningarne. Borjat Romarebrefvet. "Bibelns kånnedom”, gamla och nya testam., 
eft. Welander.

VI,i. Parablerna i de fyra evangel. Dogmatik: kapp. I—V i Norbecks lårobok. Kyrkohistorien 
l:a perioden, eft. Cornelii lårobok.

VI,2. Forstå Korinterbrefvet (humanisterna på grundspråket). Dogmatik: kapp. 1—7 i Norbecks 
lårobok. Kyrkohistorien: l:a och 2:a perioderna efter Cornelii lårobok.

VIL 2:a Kor.br. (på grundspråket). Dogmatik: kap. 8—11 i Norbecks lårobok. Kyrkohistoria: 
3:e perioden efter Cornelius’ lårobok. Hela dogmatiken och kyrkohistorien repeterad.
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Hi stor i a och Geografi.

I. Faderneslandets historia till Kalmare-Unionens fullbordan, efter Odhners mindre larobok. 
Sveriges, Norges, Danmarks, Rysslands politiska geografi utfcirligt samt en kort dfversigt af Europas 
bfriga stater.

II. l:a lexlaget: Faderneslandets historia efter Odhners mindre larobok till Johan III. 2:a lex- 
laget: Faderneslandets historia till Carl XI. Båda lexlagen hafva gemensamt genomgått Englands, 
Tysklands, Nederlåndernas och Belgiens politiska geografi. 3;e lexlaget: Faderneslandets historia till 
Carl XIV. Europas politiska geografi afslutad.

III. l:a lexlaget: Faderneslandets historia afslutad och repeterad. Europas politiska geografi re
peterad. 2:a lexlaget: gamla historien, efter Ptitz, till Grekland. Geografi lika med foregående lexlag.

IV. Klassiska linien. Gamla historien till Puniska krigen, efter Ptitz eller Assmann. Europas 
geografi repeterad.

Reallinien. Gamla- och medeltidens historia, efter Wennerstrom. Asiens och Afrikas geo
grafi jemte repetition af den Europeiska.

V. Ofre lexlaget: Gamla hist, efter Ptitz, afsl. Medeltidens hist, efter Assman, period. 1. Nedre 
lexlaget: Gamla hist, efter Ptitz från puniska krigen samt repet. af det foregående. Geografi: Båda 
lexlagen Asiens, Afrikas, Amerikas och Australiens efter Sorensson.

Reallinien. Medel- och Nyare tidens historia, efter Wennerstrom. De fråmmande verldsde- 
larues geografi.

VI,i. Kl. linien. Det ofre lexlaget har tvenne ganger repeterat de tre forstå per. af Medeltidens 
historia efter Ptitz’ larobok; det lagre, som under årets lopp ett par gånger rekryterats från femte kl., 
har genomgått de tre forstå per. af Medeltidens hist, efter Assmann.

Reallinien. En från femte kl. nyss uppflyttad lårjunge har borjat genomgå Nyare tidens 
hist, efter Assmann.

V I,2. Hela kl. har genomgått Odhners storre larobok till drottning Kristinas regering, åfvensom 
repeterat Afrikas och Amerikas geografi efter Sorensson. Dessutom har det hogre lexlaget, hest, af 
lårjungar, som dels forut tagit, dels vid årets borjan togo examen till sjunde kl., genomgått en del af 
Nyare tidens historia efter Assmann; det lagre lexl. har afslutat Medeltidens historia och under vår
terminens lopp tagit examen till kl. VII.

V II,1. har genomgått Nyare tidens hist, efter Assmann och sedermera låst detsamma som den ofre afd.
V II,2. till hvilken afdeln. ett par lårjungar for en tid sedan togo examen, har sedan dess genom

gått Nyaste tidens historia till år 1815 samt borjat repetera Gamla tiden, allt efter Assmann.

Natur al historia.

I. Det allmånnaste af fysiska geografien efter Palmblad.
II. Alla: examinerat 15 vaxter på lårorummet. Nedre lexlaget genomgått sexualsystemet samt 

kapitlen om roten, stammen, bladet och knoppen efter Areschougs larobok med begagnande af Anders- 
sons vaggtaflor. De sist uppilyttade hafva endast genom muntlig undervisning och nåmnde våggtaflor 
erhållit kånnedom om våxtens yttre organer. Ofre lexlaget, som blott for kortare tider funnits, har 
låst om blomstållningen och blomman samt borjan af dåggdjuren efter Wahlstedt.

III. Alla: examinerat 20 vaxter på lårorummet, granskat insamlade vaxter, genomgått låran om 
blomstållningen, blomman och frukten efter Areschougs eller Anderssons larobocker och den sistnåmn- 
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des våggtaflor åfvensom beskrifvit vaxter efter Thedenii skolbotanik. Nedre lexlaget: dåggdjuren till 
Solidungula efter Wahlstedt. Ofre lexlaget: Solidungula—Turdiformes. Realisterna dessutom exami
nerat lefvande vaxter och repeterat kurserna i botanik och zoologi.

IV. Alla: examinerat 20 vaxter på lårorummet och genomgått insamlade vaxter. Nedre lexlaget: 
Solidungula till Reptilia efter Wahlstedt, med repetition till Gallinæ. Ofre lexlaget, som blott tidtals 
funnits, har genomgått borjan af våxtanatomien efter Areschoug samt Reptilia. Realisterna hafva ser- 
skildt examinerat 12 vaxter samt repeterat organografien.

V. Alla: examinerat 35 vaxter på lårorummet. Nedre lexlaget: genomgått och delvis repeterat 
våxternas anatomi och fysiologi efter Areschoug, Reptilia, Batrachia och Pisces efter Wahlstedt. Ofre 
lexlaget (blott tidtals): Synanthereæ—Resedaceæ, Paucifloræ—Rosifloræ och Pilices, Arachnida—Ver
mes och borjan af Insecta.

VI,1. Examinerat 18 vaxter på lårorummet. Dipsaceæ—Musci efter Areschoug. Orthoptera t. o. m. 
Protozoa, samt Insecta till Hymenoptera efter Wahlstedt.

VI,2. Monocotyledoneæ och Nemeæ samt Dicotyledoneæ till Rosifloræ efter Areschoug. Anatomi, 
fysiologi och osteologi efter Wahlstedt och præparater.

Fysik.

IV. Ofre lexlaget: inledningen, vårmelåran, hydro- och aerostatik samt borjan af akustiken efter 
Schabus. Nedre lexlaget: inledningen till kemiska kraften.

V. En yngling: låran om magnetism och elektricitet samt optik. En annam inledningen, en 
del af akustiken samt (med foregående) optik och någon del af elektricitetslåran. En yngling, nyli- 
gen uppflyttad: inledningen till molekylarkrafter, allt efter Schabus.

VI,2. Klassiska linien. Inledningen och vårmelåran efter Schabus. Ofre lexlaget något aerostatik 
och meteorologi.

VII. Klassiska linien. Optik, magnetism och elektricitet efter Schabus, med losning afhithbrande 
problemer.

Kemi.

VI,i. (Vårterminen). Inledningen samt kap. om kemiska operationer efter v. Borck.

Matematik.

I. l:a lexlaget: reduktion, addition, subtraktion och multiplikation i sorter efter Zweigbergks 
råknebok. 2:a lexlaget: de fyra råknesåtten i sorter samt brak.

II. l:a lexlaget: till division i vanliga brak. Geometrisk åskådningslåra, efter Bergius. 2:a lex
laget: vanliga brak och decimalbråk. 6 prop, af Euclidis forstå bok.

Reallinien. Aritm. vanl. brak samt en lårjunge dec.bråk, sorter och enkel reg. de tri.
Geom. åskådn.låra efter Bergius. Några prop, af Eukl. bok 1.

III. Klassiska linien. Aritm. bråk och sorter. Geom. Eukl. bok 1.
Reallinien. Ofre lexlaget: Aritm. till och med betaln. term, reduktion. Geom. Eukl. b. 1—4.

Nedre lexlaget: Aritm. reg. de tri. Geom. Eukl. bok 1 och en del af bok 2.
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IV. Klassiska linien. Aritm. sammansatt reg. de tri och några lårjungar intresse-, rabatt- och 

bolagsråkning. Geom. Eukl. bok 1 och storre delen af bok 2. Några lårjungar hela bok 2 och en 
del af bok 3.

Reallinien. Ofre lexlaget: Geom. Eukl. b. 1—4. Algebra: de 4 raknesåtten i hela tal. Nedre 
lexlaget: Zweigbergks råknebok t. o. m. betalningsterm. redukt. Geom. Eukl. b. 1—3.

V. Klassiska linien. Geometri: 3:e och 4:e boken i Euclides. Aritmetik: intresse—kedjeråkning, 
efter Zweigbergk. Algebra: Ett lexlag hela tal, efter Bergii lårobok.

Reallinien. Ofre lexlaget: Geom. Eukl. b. 1—4. Algebra: de 4 råknesatten i hela tal och 
brak samt eqv. af l:a graden med en obekant. Nedre lexlaget: Aritm. hela Zweigbergks råknebok. 
Geom. lika med ofre lexlaget.

VI,i. Klassiska linien. Geometri: 4:e boken i Euclides och problemlosning efter Todhunter. Alge
bra: hela tal och brak efter Bergius.

V I,2. Klassiska linien. Geometri: proportionslåran efter Ekman, 20 prop, i 6:e boken af Euclides, 
problemlosning efter Todhunter. Algebra: ett lexlag l:a gradens equationer med 1 obekant; ett annat 
låran om digniteter och rotter, samt 2:a gradens equationer efter Bergius; ofningsexempel ur Bjorlings 
problemsamling.

V II,1. Klassiska linien. Geometri: 6:e boken i Euclides; problemlosning, till en del skriftlig, efter 
Todhunter. Algebra: Bergii lårobok till slut; problemer ur Bjorlings samling.

V II,2. Repetition af hela kurserna.

S v e n s k a.
I. Upplåsning och forklaring af valda stycken; ofning att med egna ord redogora for innehållet 

af det lasta; ofningar i råttskrifning; satsofningar; formlåra efter Sundéns lårobok.
II. Formlåra efter D. A. Sundéns lårobok till kap. 6. Forstå kursen af Svedboms satslåra i for

ening med talrika satsofningar, dels muntligen, dels efter D. A. Sundéns och J. E. Modins låsebok.
III. Formlåra och allmån satslåra efter Sundéns lårobok. Satsofningar jemte låsning af valda 

stycken ur svenska forfattare och låseboken. Ofningar i råttskrifning på lårorummet.
IV. Andra kursen af Svedboms satslåra afslutad. Ofningar i råttskrifning på lårorummet. Lås

ning af valda stycken ur svenska forfattare samt smårre skriftliga uppsatser.
V. Allmån repetition af det foregående. Låsning af utmårktare svenska forfattare samt åmnes

skrifning.
VI,i. Låsning af svenska forfattare jemte literaturhistoria till Stjernhjelmska tidehvarfvet efter 

Bjursténs lårobok. Danska och norska stycken efter Hammerichs. Åmnesskrifning.
VI,2. Låsning af svenska forfattare jemte det våsentligaste af literaturhistorien efter Bjursténs 

lårobok. Danska och norska stycken efter Hammerichs. Utforligare åmnesskrifning två ganger i må- 
naden.

VIL Hufvudsakligen lika med den foregående. Utforligare skriftliga uppsatser en gang i måna- 
den samt talofningar.

T y s k a.
I. l:a lexlaget: 25 st. explikationsofningarna i Lyths tyska språklåra, deklinationerna och hjelp- 

verberna. 2:a lexlaget: explikationsofningarna till slut; det allmannaste af formlåran.
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II. ' Till 28 st. af Lytiis låsebok. Formlara, efter samma forfattare, med muntliga ofningar r 

ofversåttning från svenska till tyska.
III. Från 25:e till 41:a st. af Lyths låsebok; skriftlig ofversåttning till "Verbet” i Lyths skrifof

ningar.
IV. Från 129:e till 140:e st. af Svedboms låsebok; skriftlig ofversåttning till "Blandade ofningar” 

i Lyths skrifofningar.
V. Från 133:e till 147:e st. af Svedboms låsebok; skriftlig ofversåttning till ”Bref” i Lyths 

skrifofningar.
VI. Schiller, ”Die Jungfrau von Orleans”, "Wilhelm Tell”; Gothe, "Hermann und Dorothea”.

E ii g e 1 s k a.

IL May’s grammatik och låsebok.
III. ”The Vicar of Wakefield” till 23 kap. Skriftlig ofversåttning till "Blandade ofningar” i May’s 

skrifofningar.
IV. Reallinien. May’s grammatik och låsebok. "The Vicar of Wakefield” kap. I—IX. Skrifofningar 

efter May.
De från grekiska dispenserade: May’s grammatik och låsebok.

V. "Columbus” by Washington Irving. May’s skrifofningar afslutade.
De från grekiska dispenserade: ”The Vicar of Wakefield”. Skriftlig ofversåttning till "Blan- 

dade ofningar” i May’s skrifofningar.
VI. De från grekiska dispenserade: ”The History af England” by Macauley, Vol. III Chapt. VIL 

May’s skrifofningar afslutade.
VIL Den från grekiska dispenserade: ”The Vicar af Wakefield”.

De som åfven låsa grekiska: May’s grammatik och låsebok.

Fransk a.

IV. Reala linien. Oides grammatik l:a kursen till oregelb. verberna; explikation af 68 stycken 
af låseboken jemte skriftlig ofversåttning af skrifofningarne till 21:a st.

V. Klassiska linien. l:a lexlaget: Oides grammatik uttalsreglorna jemte dertill horande expl. 
ofningar och 8 st. af låseboken. 2:a lexlaget: Oides grammatik till pronomen; explikation af 30 mot- 
svaraude st. i låseboken. 3:e lexlaget: Oides grammatik l:a kursen till oregelb. verberna; explikation 
af 68 st. af låseboken samt skriftlig ofversåttning af skrifofningarne till 21 stycket.

VI,i. l:a lexlaget: Oides grammatik till och med oregelb. verberna; explikation af 33 st. af låse- 
bokens andra afdelning jemte skriftlig ofversåttning af skrifofningarne t. o. m. 40:e st. 2:a lexlaget: 
Oides grammatik t. o. m. oregelb. verberna; explikation af låseboken till slut samt 36 sidor af Paul 
& Virginie jemte skriftlig ofversåttning af skrifofningarne till slut och anekdoterna af Lowenhielms 
skrifofningar.

VI, 2. Oides grammatik repeterad; explikation af Charles XII p. Voltaire till 140:e sidan; skrifof- 
ningar efter Lowenhielm.

VIL Oides grammatik repeterad; explikation af une leeture p. jour p. Boniface Tom. I t. o. m. 
lGO:e sidan; skrifofningar efter Lowenhielm.
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. Latin.

II. l:a lexlaget: de åtta forstå paragraferna af Tornebladhs låsebok, substantivernas deklinationer, 
hjelpverbet och præsentia af l:a och 2:a konjugation, vokabellåsning. 2:a lexlaget: de tolf forstå pa
ragraferna af ofvannamnde lasebok, substantiver och verber, vokabellåsning. 3:e lexlaget: tjugusex pa
ragrafer af samma lasebok, formlåran efter Ellendt—Seyfferts grammatik, vokabellåsning och låttare 
fraser.

III. Nep. I—VI. Några lårjungar efter aflagd examen: Nep. VII—X. Hela klassen: formlara 
repeterad, samt det vigtigaste af låran om casus efter Ellendt—Seyfferts grammatik. Muntliga och 
skriftliga bfningar i ofversåttning till latin.

IV. Nep. XII—XV samt XIX—XXIV. Cæsar B. G. I, 20 kapitel; grammatik och skrifofningar 
på lårorummet efter Rabo, ett hemtema hvarje vecka.

V. Nep. Atticus. Cæsar B. G. l:a och 2:a bockerna. • Brodén: Ovidii metamorphoses selectæ 
I—VIII; grammatik och skrifofningar på lårorummet efter Råbe, ett hemtema hvarje vecka.

VI, 1. Liv. I, kap. 49—slutet; Virg. Æn. I, v. 305—slutet jemte några verser af andra boken; Ci
ceros Catilinariska tal, det andra och en del af det tredje. Dessutom ha repeterats større delen af Li- 
vii forstå bok, 1 boken af Virg. Æneid och de två forstå Catilinariska talen. Syntax efter Ellendt— 
Seyffert. Ett hemtema i veckan. Under årets lopp från femte Id. uppflyttade lårjungar hafva infør- 
lifvats i samma lexlag med de aldre lårjungarne.

VI,2. Ciceros tal pro Sext. Roscio Amorino fr. kap. X—slutet, åfvensom Livii andra bok. Efter till 
sjunde kl. aflagd examen har dessutom det ofre lexlaget genomgått en større, det lagre en mindre del 
af Livii tredje bok. Virg. Æn. II—V; III, IV repot. Syntax efter E. Seyffert, hemtemata.

VIL Liv. III två ganger genomgången. Cic. Tusc. I. Hor. Od. I. Extemporalier och:;hemtemata.

G r e k i s k a.

1IV. Formlara efter Aulin—Krugers grammatik. Lattmanns låsebok: Æsopi fabler.
V . Formlara efter Aulin—Krugers grammatik. Lattmanns låsebok: Geschichten von Thieren 

och Anekdoten.
V I,1. Xenofons Anabasis bok 1. Homeros’ Odyssé raps. 1. Grammatik: Attisk formlara fullstån- 

digt, efter Kruger—Aulin; episk muntligen; syntax, det for explikationen nodvåndiga, muntligen.
V I,2. Xen. Anab. bok 2 och 3. Horn. Od. raps. 2. II. raps. 1. Grammatik: formlara efter fore- 

nåmnde lårobok; syntax muntligen.
VII. Xen. Anab. bok 4 och 5. Horn. Od. raps. 3. II. raps. 2 och 3. Platons Kriton. Gramma

tik: repetition af formlåran; syntax muntligen.

Hebreiska.

VIL Formlåran efter Lindberg. 10 Davids psalmer.

Filo so fi.
VII,2. Afzelii logik; psykologi efter ett handskrifvet compendium.
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Så ug.
l:a sångklassen: notlåsning, skalor, intervallofningar, koralmelodier. 2:a sångklassen: fortsåttning af 

forutnåmnda ofningar, enståmmiga stycken ur Nordbloms l:a sångkurs. 3:e sångklassen: en- och två- 
stammiga koraler och andra sånger, sopran- och altståmman till blandade korer, tontråffning m. m. 
4:e sångklassen: qvartetter, trior m. m. Brist på tenorroster har dock hindrat qvartettsångens framgång.

Instrumentalmusik.

Undervisning har meddelats på piano, violin, violoncell, kontrabas och fløjt åt 27 lårjungar. En or
kester har bildats af en l:a violin, två 2:a d:o, två alt- eller 3:e violiner, en violoncell, kontrabas och 
flojt samt piano å quatre mains. Marscher, 2:ne ouverturer, ”Hemlandstoner” af Oung’l m. m. hafva 
blifvit inofvade.

Teckning.

I, II. Teckning efter våggplancher, utgifne af byrån for den hogre undervisningen, samt Koblers 
ritkurs.

III, IV. Detsamma jemte klotsritning.
V—VII. Ornaments-, landskaps-, djur- och figurritning efter Kobler, St. Julien m. fl., samt per- 

spektivritning.
Reala linien och de från grekiskan dispenserade: detsamma jemte perspektivritning med 

tillhjelp af instrumenter, samt skuggkonstruktioner.

Gymnastik.

I—III. Ofningar i fristående och appareljgymnastik, marscher, kapplopning, bollspel, skridskoåk-
ning, samt andra lekar.

IV, V. Detsamma jemte militårofningar enligt Kongl. Maj:ts nådiga exercisreglemente for infan
teriet l:a och 2:a delarne.

VI, VII, 1. Ofningar lika med forestående klasser. Målskjutningsofningar med salongsgevår.
VII,2. Detsamma jemte målskjutning med gevår af 1867 års modeil enligt infanteriets mål-

skjutningsreglemente.

B. Lår arne.

Till adjunkt i kristendom, latin och grekiska befullmåktigades v. adjunkten vid h. ele- 
mentarlåroverket i Hernbsand A. E. Gillberg den 17 innevarande månad, sedan ifrågavarande 
adjunktsbefattning af brist på kompetente sbkande forblifvit obesatt allt ifrån den 1 Augusti 
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1869. Åfven en annan adjunktstjenst hårstades, hvilken stått ledig från den 1 April 1870, 
har nu blifvit besatt, sedan den ende sbkande till densamma v. låroverksadjunkten fil. kand. 
M. Holmbåck den 17 innevarande Maj fullgjort fbrelagdt undervisningsprof i tyska och en
gelska språken samt matematik och samma dag blifvit till adjunkt i dessa undervisningsåm- 
nen utnåmnd.*)

Tjenstledig: gymnastiklåraren, ryttmåstaren A. A. Lothman under hela vinter- och vår
term. for fortfarande sjukdom.

Vikarierande: under hela låseåret studeranden C. O. Bråckberg vid den forrå af ofvan- 
nåmnda vakanta adjunktstjenster, vid den sednare filos. kand. M. Holmback; under vinter- 
och vårterminerna lojtnanten vid k. Jemtlands fålijågarekorps P. V. Dalin vid gymnastik- 
låraretjensten.

Af Kongl. Maj:t forklarade beråttigade att från och med innevarande år åtnjuta Ion i 
den tredje lonegraden: lektorn fil. d:r K. H. Brandt med ett belopp af 3000 rdr, adjunkten 
fil. kand. O. E. Lindstrbm med 2000 rdr.

Klassfbreståndare: for klassen I adjunkt Ohmark, II v. adjunkt Bråckberg, III v. adjunkt 
Holmbåck, IV adjunkt Kbkeritz, V adjunkt Jonson, VI,i lektor Kardell, VI,2 lektor Brandt, 
VII lektor Dalén, reallinien adjunkt Lindstrbm.

C. Lårjungarne.

Fbljande lårjungar hafva fore lårokursens fullbordande afgått: hbstterminen från V O. Fors- 
berg for sjuklighet, från IV P. A. R. Strbm utan anmålan, E. M. Andersson for sjuklighet, 
från H Paulus Genberg, P. O. Sundin och S. Wallmark utan anmålan, P. W. Rislund till 
boktryckeri, från I E. Persson utan anmålan; vinterterminen från VII,1 C. A. Svenson och 
A. J. A. Huss samt från VI,2 O. T. Wessman till enskilda studier, från III L. Agerberg till 
landtbruk, J. Berg och A. M. Gustafsson utan anmålan, från II J. G. Hermansson till handt- 
verk, C. J. Welander till obeståmdt yrke, E. Agerberg till landtbruk, J. C. E. Ocklind utan 
anmålan, från I O. Øllander utan anmålan; vårterminen från I J. Simonsson for sjuklighet, från 
IIN. G. Andersson i anledning af flyttning från orten, från V O. W. Medin till sjbmansyrket.

Frånvarande under hbstterminen: O. Svensson i VI, L. T. Staaf i V, T. Petersson i IV, 
P. J. A. Montelius, A. B. Åstrbm, S. A. Åstrbm i III.

Inskrifne: hbstterminen i II O. J. M. Bergvall efter undervisning uti folkskola, i I E. E. 
Leczinsky, T. V. Sundberg, O. J. C. Blix, O. U. Winnberg, M. G. Dalén och N. J. H. S. 
Westerlund, hvilka åtnjutit enskild undervisning, samt S. W. Linnborg från folkskola; vin- 

*) De nyutnåmnde adjunktcrna hafva lemnat foljande biografiska meddelanden:
Axel Erik Gillberg fodd i Soderala socken af Gefleborgs lan den 9 Mars 1813, student i Upsala vårterminen 1863, 

v. adjunkt vid Gefle h. elementarlåroverk under en del af hostterminen 1865 och vid Hernosands h. elementarlåroverk 
från och med hostterminen 1868 till och med vårtenninen 1872, utnåmnd adjunkt vid Ostersunds h. elementarlåroverk 
den 17 April 1872.

Magnus Holmbåck fodd den 18 September 1842. Foråldrar: afl. fårgaren J. O. Holmbåck och Brita Mårtensdotter. 
Student i Upsala den 22 Maj 1861, fil. kand. den 9 April 1870, v. adjunkt vid Ostersunds elementarlåroverk låseåren 
1870—1872, v. musiklårare vid samma laroverk under en del af ht. 1870 samt hela vt. 1871, utnåmnd till adjunkt vid 
Ostersunds 11. elementarlåroverk den 17 Maj 1872.
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térterminen i II T. A. Hellberg efter enskild undervisning, i I O. J. Thiodolf, E. Gissién, 
A. Agerberg, C. G. Edlund, C. M. Bergmark, J. Agerberg, P. A. Lindahl, E. O. Eriksson, 
E. Jonsson och E. Edstrbin, hvilka erhållit undervisning i folkskola, samt C. W. L. Charlier, 
J. U. Holm, A. B. Nåslund, N. G. Andersson och S. Olsson från enskild undervisning; vår
terminen i II C. M. Sundqvist och E. E. Livén, hvilka åtnjutit enskild undervisning, i IJ. 
Simonsson, O. Tirén och C. M. Nordlander från folkskoleundervisning, C. O. Hasselgren och 
C. A. Friman efter erhållen enskild undervisning. Under låseåret inskrifne tillsammans 31 
lårjungar.

En lårjunge i HI har bfvergått från reallinien till den klassiska, en i IH, en i IV och 
en i V från denna till den reala. Af lårjungar å klassiska linien hafva fyra i VI,2 och en 
i VI,1 upphbrt att låsa grekiska, två vid uppflyttning till IV erhållit befrielse från detta 
språk. Bland tjugusju under låseårets lopp i klassen II intagne hafva endast tre ingått på 
reallinien.

Af de lårjungar i klassen VII, hvilka låsa grekiska, hafva två åfven åtnjutit undervisning 
i engelska, en i hebreiska.

Från deltagande i gymnastikbfningar befriades 7 lårjungar efter anstålld låkarebesigtning 
vid hbstterminens borjan, 10 vid enahanda besigtning i borjan af vinterterminen.

Afgift till byggnadsfonden ålåg 45 lårjungar for hbstterminen, 31 for vinterterminen. Till 
materialkassan voro 64 lårjungar forbundne erlågga afgift for den forrå terminen, 73 for
den fbljande.

Till hbgre afdelning uppflyttade: hbstterminen 15 lårjungar till klassen II, 6 till HI, 1
till IV, 2 till V, 5 till VI, 3 till VII; vinter termin en 9 till II, 1 till III, 3 till IV, 11 till
V, 2 till VI, 1 till VII, 2 till VII,2; vårterminen 6 till II, 7 till III, 6 till IV, 6 till V,
2 till VI, 6 till VIL Således hafva under låseårets lopp uppflyttat: 30 till II, 14 till III, 
10 till IV, 19 till V, 9 till VI, 10 till VII, 2 till VU,2.

Efterstående tabellariska uppgift visar lårjungarnes fbrdelning med afseende på klasser och 
linier vid olika tider af låseåret.
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D. Skollokalen.

Under sistlidne sommar omsattes kakelugnanie i den storre lårosalen på nedre botten och 
insattes en ny i forrå biblioteksrummet, hvarjemte mindre reparationer å bfrige eldståder och 
fbrbåttring af fyllningen å taket i IV och V klassernas gemensamma lårorum skedde. Der- 
emot forestå betydligare reparationer å lårohuset både i afseende på stenfotens och den ytt- 
re brådfodringens iståndsåttande och malning, och omlåggning af golf samt andra fbrbått- 
ringar å två rum på bfra botten enligt till Consist. nyss ingifvet kostnadsfbrslag.

E. Undervisningsmaterielen.

hafva foljande gåfvor tillfallit, nåmligen genom
Kongl. Ecklesiastik Departementet: Norska program for 1871 från Christiania Kathedral- 

skole, Aars og Voss’s Latin- og Realskole, Nissens d:o (for Aarene 68—71), Fredrikshalds 
offentlige Skole, Lillehammers d:o, Kongsbergs d:o, Arendals d:o, Kristianssands Kathedral- 
skole, Bergens d:o, Aalesunds offentlige Skole, Molde Lærd- og Realskole, Trondhjems Ka
thedralskole; Danska program for 1871 från Metropolitanskolen i Kjøbenhavn, Latin-og Re
alskolen i Store Kongensgade, Borgerdydsskolen i København, Borgerdydsskolen paa Kri- 
stianshavn, det von Westenske Institut, Frederiksborg lærde Skole, Roskilde Kathedralskole, 
Sorø Akademis Skole, Herlufsholms lærde Skole, Nykjøbing Kathedralskole, Odense d:o, Aal
borg d:o, Randers lærde Skole, Viborg Kathedralskole, Aarhus d:o, Horsens lærde Skole, 
Haderslev Læreres Skole, Ribe Kathedralskole, Rbnne hbiere Realskole, samt Skyrsla um 
hinn lærda Skola f Reykjavik skola—årid 1869—70;

Kongl. Vetenskap s-Akademien: Handlingar, ny fbljd, Bd. VII.2, VIII, IX.1; Ofversigt Bd. 
26, 27 (årg. 1869, 70); Meteorol. iakttagelser f. åren 1867, 68, 69, Bd. 9, 10, 11; Lef- 
nadsteckningar 1.2; Carlsson, F. F., Minnesteckning bfver E. G. Geijer.

Kongl. Statistiska Centralbyrån: Bidrag till Sveriges officiela statistik N) jordbruk och bo- 
skapsskbtsel V, hushållningssållskapens beråttelser for året 1869 jemte sammandrag utarbe- 
tadt i k. Stat. Centralbyrån; Underd. beråttelse for år 1870 A) befolkningsstatistik, ny 
fbljd XII.1;

Kongl. M:ts Befallnlng skafvande i Jemflands Lan: dess femårsberåttelse for åren 1866—1870;
Riksgaldskontorets Kommissariat: ett komplett exemplar af 1871 års lagtima Riksdags tryck- 

ta protokoll med dertill hbrande bihang; från
Hogre Elementarlåroverken i Gefle, Hudiksvall, Linkoping, Norrkbping, Westervik, Skara, 

Wenersborg, Strengnås, Nykbping, Westerås, Falun, Wexib, Jbnkbping, Lund, Malmb, Carls- 
krona, Christianstad, Helsingborg, Gbteborg, Halmstad, Kalmar, Carlstad, Umeå, Luleå, Wis- 
by, Stockholm — Gymn. och N. Elementarskolan — beråttelser for låseåret 1870—1871; 
dessutom inbjudningsskrift till firandet af femtionde årsdagen af Stockholms Gymnasii in- 
vigning;

Upsala Privata Elementarldroverk: årsberåttelse for 1870—1871;
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Norrlands Nation i Upsala: Akademiska disputationer samt Universitetets kataloger for host

terminen 1871 och vårterminen 1872; af
Landslidfding  en och Kommenddren J. G. Asplund: Menniskans Egna Kraft, från engelskan 

bearbetad af A. von Colenfeld, från tyskan omarbetad af G. Svederus, Stkm 1868;
Komminister J. Bergstrand: Appiani Alexandrini de civilibus Romanorum bellis libri V; 

ejusdem libri VI, Rlyricus, Celticus, Libyens, Syriens, Parthicus, Mithridaticus. Lugduni 1551;
Lararen i Bokhalleri, B. K. W. 0., B. S:t Stan. O. 3:e Id., D. B. O., A. P. Wy Bro- 

mander: Frukterna af fyratio års modor på undervisningens fait, l:a delen, Stockholm 1871.
Ldrjungen i 4:de klassen C. H. L. Bosén: Bergman, C. J., iDe nummis gothlandicis dis- 

sertatio, Upsaliæ 1837; E. Ziervogel, Fbrelåsningar bfver Upsala akademies myntsamling, 
Upsala 1772 (defekt).

Aflidne Kontraktsprosten, L. K. N. O., J. Osflunds arfvingar hafva genom Nerr Direktor 
P. U. Nilsson meddelat, att de vilja foråra låroverket en betydlig del af bemålte Kontrakts
prosts efterlemnade bibliotek. Herr Direktør Nilsson, som godhetsfullt dragit forsorg om upp- 
råttandet af fbrteckning dfver ifrågavarande boksamling, har ock beredvilligt lofvat att fbr- 
anstalta om bockernas inpackande och hitforslande.

Från Amerikas Forenta Staters Beskiekning i Stockholm: Fbrenta S:s af Amerika 
publika lånderier, årsber. af Chefen for F. Staternas Generallandkontor 1869, i fbrkortad 
bfversåttning af Oscar O....g, Washington, Guvernementets boktryekeri 1871, med åtfbljan- 
de karta bfver de F. Staterna.

Låroverkets bibliotek har dessutom under innevarande låseår vunnit tillbkning genom in- 
kop hufvudsakligen af fortsåttningen af forut anskaffade verk och tidskrifter, våggtaflor till 
undervisning i teckning, samt Bauer, Karte v. Europa.

Møntsamlingen har bkats genom gåfvor från
Kongl. Svenska Akademien: dess minnespenning bfver E. J. Stagnelius; Kongl. Vetenskaps- 

Akademien: dess medaljer bfver C. J. Ekstrbmer och J. A. v. Hartmansdorff; Fru Carol. Wein- 
herg i Ostersund: 1 ryskt smt 10 kopek 1766, 2 d:o kmt kopek 1713, 2 kopek 1812, 1 
medalj ”Romulus och Remus” 1601 samt 3 sv. mynttecken; Landskanslisten I. Boos: 1 
svenskt smt Carolin 1718; Stadskassbren A. G. Bodling: 1 danskt smt 2 skiil. danske 1783, 
1 d:o kmt 1 skiil. 1771, 1 norskt kmt 1/2 skiil. 1867; Adjunkten C. E. H. Kdkeritz: 1 danskt 
smt 24 skiil. danske 1757, 1 sv. kmt 1 bre smt 1760 samt en Stockholms ångslupsaktie- 
bolags pollett; Inspektor C. A. Steenmark: 2 norska smt 3 skiil. 1869, 2 skiil. 1871; Ur- 
niakaren O. Melander: 1 sv. kmt ‘/2 skili. 1803; tvenne Onamnda gifvare: 7 nyare svenska 
kmt; dessutom af fbljande låroverkets lårjungar nåmi. G. Liljeskold: 1 sv. smt Stockholm 
1566 fannet i Hallen; P. Nas: 1 franskt guldmynt 10 francs 1864, 2 d:o kmt 10 cent. 
1855, 5 cent. 1853; S. O. Sahlin: 1 ostindiskt kmt Anna 1835, 1 ryskt d:o 3 kop.ee- 
rerom 1840, 1 norskt smt 4 skili. 1842, 5 sv. kmt ‘/4 bre 1644, 2 bre kmt 1665, 1 bre 
kmt 1720, 2 bre smt 1761, ‘/2 $re 1858, 1 Kopparbergs pollett 1791, 1 Stockholms ångsl. 
bol. d:o å 3 bre; M. H. Schultz: 1 belgiskt kmt 5 cent. 1851, 1 danskt d:o skili. 1863, 
3 sv. kmt nåmi. 1 bre smt 1738, 2 bre smt 1760, 1 skili. 1812; N. M. Nilsson: 1 finskt 
kmt 10 pennia 1865, 2 ryska kmt 2 kopek 1799, 1859, 1 preuss. kmt 2 pfennige 1856, 
1 vestphaliskt smt 10 cent. 1810, 1 nederl. kmt 1 cent 1861, 1 franskt smt 10 cent. 1809, 
2 engelska kmt 1 penny 1867, 1 farthing 1860, 1 danskt smt 2 skili. 1688, 1 d:o kmt 
] rigsbankskill. 1842, 2 sv. kmt 1 bre kmt 1719, 1724, 2 stora Kopparbergs polletter 1763, 
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1765, 1 mynttecken (Saturnus); 0. Solberg (i kl. III): 1 vestphaliskt smt 10 centimes 1812, 
1 franskt d:o 10 cent. 1809, 1 sv. smt 1698; J. G. Sandbag: 1 ryskt kmt 1/4 kop. cere- 
rom 1840, 1 preuss. kmt 1 pfenning 1846, 1 engelskt d:o 1 penny 1861, 1 danskt d:o 
rigsbankskill. 1818, 1 sv. d:o 1/6 bre 1671, 2 mynttecken å 1 dal. smt, 2 rigsgåldskonto- 
rets polletter 1li skili. 1800, ’/2 skiil. 1800, 1 Avesta pollett på 48; B. P. Holmberg: 5 
franska smt å 10 centimes 1809, 1 danskt kmt 2 skiil. courant 1810, 1 norskt d:o’/ skili. 
1867; F. A. W. Wingstedt: 1 franskt smt 10 cent 1809; A. H. A. Nordbeck 7 sv. kmt 
nåmi. iii ore 1640, 1 ore s. m. 1738, 1761, 1 ore k. m. 1720, 1726 och af otydl. årtal; 
N. J. H. Westerlund: 1 brasil. kmt 20 rees 1830, 1 ostind. d:o ’/4 cent 1845, 1 ryskt smt 
10 kop. 1861, 1 franskt d:o b2 franc 1845, 1 eng. d:o 6 pence 1856, 1 d:o kmt penny 
1855, 1 danskt d:o 1 skiil. rigsm. 1860, 1 sv. mynttecken.

Æltiquiletsstimlingen har erhållit af Fanjunkaren 0. NUsson: ett jernsvard, 
funnet en fot under jordytan å Hållsta torp under Haga by i Lockne socken af Bertil An
dersson derstådes.

hafva undfått gåfvor från Lbjtnant C. G. Busck 2:ne 
mineralstuffer från Ammeberg; Lårjungen vid Wisby elementarlåroverk L. Tb. Jacobsson: en 
samling in- och utlåndska snåckskal jemte en torkad sjbstjerna; Anders Ersson i Rbdbn och 
Westerkålen: en lefvande snok (Columber natrix), fångad derstådes; C. O. Oberg i Rodon: 
monstrøsitet af Tripleurospermum inodorum; Lektor P. Olsson: en samling jemtlåndska fjå- 
rilar. o

Låroverket har inkbpt Sophie Akermarks typsamling af Skandinaviens alger.
På varden af såmlingarna och deras forbkande har herr lektor Olsson nedlagt mycket 

arbete. I synnerhet har myntsamlingens ordnande o.ch uppråttandet af ny katalog bfver 
densamma erfordrat icke ringa tid och i hbg grad tagit hans oegennyttiga intresse i anspråk.

For alla nu nåmnda skanker, genom hvilka gifvarne ådagalagt en synnerlig vålvilja mot 
låroverket, får jag å låroverkets vågnar, hårmed aflågga de forbindligaste tacksågelser.

F. Rmmina.

Afgångsexamens skriftliga del aflades den 19, 20, 22 och 23 sistlidne månad af två lår
jungar i bfversta klassen samt tre enskildt studerande, som fore afslutad larokurs lemnat 
låroverket. Om tiden for den muntliga prbfningen, till hvilken en af de fbrstnåmnde och 
två af de sistnåmnde ynglingarne blifvit beråttigade, har ingen underråttelse från herrar 
censorer ånnu ankommit. Till vittnen vid ifrågavarande blifvande examen har M. V. Cons. 
å Eforsembetets vågnar utsett Håradshofdingen R. N. O. Herr J. G. Hasselberg, Provin- 
ciallåkaren R. W. O. Herr D:r E. M. Grenholm och Stadspredikanten Folkskoleinspektbren 
Herr D:r N. Th. Feltstrbm.

Offentliga flyttningsfbrhbr anstålldes under hbstterminen till ett antal af 70 med påfbljan- 
de 209 flyttningar i olika åmnen, vinterterminen 61 forhor med 186 flyttande, vårterminen 
59 forhor med 159 flyttningar till fbljd. Således hafva under hela låseåret till innevarande 
dag hållits tillsammans 190 flyttningsfbrhbr, medfbrande ett antal af 554 flyttningar till 
hogre afdelningar uti sårskilda undervisningsåmnen.
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Slutofningar i gymnastile och mililara roreiser uppvisades redan den 17 innevarande må- 
nad, emedan den tjenstforråttande låraren strax efter pingstferierna måste infinna sig vid 
mote å Froso låger.

Årsexamen anstålles mandagen den 3 Juni kl. 8—10 f.m. och kl. 11 f.m.—2 e. m.; 
slutofningar i sång och instrumentalmusik samt uppvisning i teckning tisdagen den 4 Juni 
kl. 11 f.m. Sedan premieutdelning derefter blifvit verkstålld och flyttningarna kungjorda, 
afslutas innevarande låseår.

Nåstkommande låsetermin kommer enligt Eforsembetets forordnande att taga sin borjan 
lordagen den 24 Augusti och sluta den 13 December.O o

Till bivistande af forrbemålda årsprofningar och uppvisningar, hvilka måndagen den 3 
Juni kl. 8—10 f. m. och 11 f. m.—2 e. m. samt tisdagen den 4 Juni från kl. 11 f. ni. under 
inseende af låroverkets Inspector Landshofdingen K. N. 0. Herr J. G. Asplund samt i nårvaro 
af de herrar, hvilka M. V. Consistorium å Eforsembetets vågnar anmodat att såsom ledare 
och vittnen denna årsexamen bfvervara, nåmi. Håradshofdingen R. N. 0., J. G. Hassel- 
berg, Provinciallåkaren R. W. 0. D:r Grenholm och Stadspredikanten Folkskoleinspektoren 
Urr N. Th. Feltstrom, komma att anstållas, får jag hårmed vordsammast inbjuda lårjungar- 
nes Foråldrar och Målsmån samt hvar och en, som med vålvilja omfattar låroverket och 
dess bemodanden for ungdomens bildning.

Ostersund den 29 Maj 1872.

A. Sundberg.


