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Berättelse
om

Högre Elementarläroverket i Östersund
1861 —1862.

A) Undervisningen.
Den allmänna lärotiden har varit indelad i Hösttermin, Vintertermin och Vår

termin. Af dessa terminer började den förslå den 51 Augusti 1861, den andra den 11 sist- 
lidne Januari, den tredje den 1 April, slutades de två förstnämnda hvar i sin ordning den 20 
December och 51 Mars, och kommer den ännu icke lilländalupna tredje att afslutas den 6 
näslinslundande Juni; innefattande således höstterminen en tidrymd af 16 veckor, samt vinter- 
och vårterminen, en veckas påskferier oberäknade, tillsammans 20 af läseårels trettiosex veckor.

Den dayliya lärotidens indelning har hufvudsakligen varit densamma, som under 
de nästföregående läseåren allt ifrän höstterminen 1857. Sålunda hafva tjugu minuter näst 
före kl. 7 på morgonen varit egnade åt bön, sång och bibelläsning. Från sistnämnda timme 
har läsningen, utom 10 minuters ledighet kl. 8. fortgått lill kl. j 10 f. m. hvarje socken dag 
med undantag af Onsd. och Lord., då den slutats kl. 0 f. m., hvilken inskränkning i morgon
läsningen älven under de öfriga dagarna egl rum för klass. 1 och II i anseende derlill, att 
läroverksladgan för dessa bestämt färre undervisningstimmar, än för de öfriga klasserna. 

• Eran kl. 11 f. in. har läsningen, med 10 minuters uppehåll kl. 12 och kl. 1, åter blifvit fort
satt till kl 2 e. m., då den för samtliga klasser gemensamma arbetstiden för dagen afslutals 
med bön och sång. Under lärotimmarna kl. 11—2 inbegripas tre öfningslimmar i Teckning 
och Välskrifning för hvarje af klass. I och II, samt tvenne för klass. III och reallin. i klass. 
1¥ och följande, hvaremol åt öfningar i teckning för begge lin. gemensamt i klass. IV —VII 
varit anslagna serskilta förmiddagstimmar Onsd. och Lord., neml. för klass. V—VI kl. 9—10 
och för klass. IV kl. 10 —11; hvadan inga af ifrågavarande öfningar infallit tidigare än kl. o 
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eller sednare än kl. 2 f. m. Gymnastiktimmar hafva varit: för klass. I och II kl. 9-410, 
för klass. III och IV kl. |10—10 f. m. Månd., Tisd., Thorsd., Ined.; för klass. V—VII kl. 
4—5 e. m. Onsd. och Lörd. S&ngiifningarna hafva varit anställda på aftontimmar, Tisd. och 
Fred. kl. 4—5 rned den lägsta sångklassen och kl. 5—6 ined den mellersta; Månd. kl. 4—5 
och Fred. kl. 5—6 med den öfversta, denna sednare timmen tillsammans med den mellersta 
sångklassen. Åt Musiköfningar hafva följande timmar varit anslagna: Månd. kl. 5—6, Onsd., 
Thorsd. och Lörd. kl. 4—6 e. m.

Enligt den sistl. hösttermin upprättade och al H. IL Ephorus godkända läsordning 
och ämnesfördelning hafva de egentliga undervisningslimmarna och skyldigheten att genom
gå och rätta lärjungarnes skriftliga uppsatser varit på följande sätt fördelade mellan lärarne: 
Rektor Sundberg undervisat klass. VI. VII i Latinska språket med undantag af Latinsk 

poesi i klass. VI 1, tillsammans 15 timmar, samt granskat sjunde klassens Latinska 
stilprof;

Lektor SJammargren klass. V, VI, VII i Franska, klass. VI, VII i Engelska, klass. VII 
i Filosofi, tillsammans 16 timmar, samt granskat de i dessa klasser förekommande Fran
ska och Engelska skriföfningar;

Lektor Balén klass. V, VI, VII i Mathematik och Fysik, tillsammans 17 timmar, och gran
skat femte klassens Svenska uppsatser;

Lektor Brandt i Kristendom klass. IV—VII, i Grekiska språket klass. VI, VII, tillsammans 
19 limmar, samt granskat sjette klassens Latinska stilprof;

Adjunkten Weinberg i Historia och Geografi klass. Ill—VII, i Geografi klass. I, tillsam
mans 20 timmar, samt granskat den klassiska liniens i klass. III Svenska skriföfningar;

Adjunkten Augustin i Modersmålet klass. II—VII, tillsammans 16 timmar, och granskat 
VI och VII klassernas Svenska uppsatser jemle realliniens i klass III;

Adjunkten Oeklind till inemot slutet af sistl. Mars, och derefter
Adjunkten Svenson undervisat klass. Ill, IV i Latinska språket, klass. Ill i Kristendom, 

tillsammans 21 timmar;
Adjunkten Jonson klass. IV och V i Grekiska, klass. V och VI, 1 (två timmar) i Latin

ska språket, i Hebreiska språket klass. VII, tillsammans 25 limmar, samt granskat femte 
klassens Latinska stilprof;

Adjunkten Svenson till slutet af Mars och sedan
v. Adjunkten Löjtn. Borsgren undervisal I klassen i alla ämnen, utom politisk Geografi, 

tillsammans 24 limmar;
Adjunkten Ottmark klassen II i alla ämnen utom Modersmålet, tillsammans 25 timmar;
v Adjunkten Billmark under höstterminen, och under den ofriga delen af läsearet 
Adjunkten Bindström klass. IH—VI i Tyska språket, klass. IV i Franska, klass. III—V 
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i Engelska, tillsammans 20 timmar, samt granskat de i dessa klasser förekommande Tyska 
och Engelska skriföfningar;

v. Adjunkten Svetlberg klass, III, IV i Mathematik, klass. III—VI i Naturalhistoria. klass- 
VI, VII i Kemi och Mineralogi samt granskat fjerde klassens Svenska uppsatser;

Löjtnant Forsg^en i Gymnastik tillsammans 6 timmar;
Löjtnant JliMfeldt i Välskrifning och Teckning tillsammans 12 limmar;
Direktör HEentser i Sång och Musik tillsammans 12 limmar.

Genomgångna Lärostycken och begagnade Läroböcker:

Kristendom.
i:sta Klassen: l:sla lexlaget: Bibi. Hist. Gaml. Test, enligt Hübner till 10:e berättelsen; Katekes 

till 4:de budet.
2:a lexlagel: Bibi. Hist, lill 40:e ber.; Katekes l:a hufvudst.
3:e lexlagel: Bibi. Hist, hela G. Test; Katekes till 5:e artikeln.

Sulra Klassen: 1 :a lexlagel: Bibi. Ilist. 12 ber. af N. Test.; Katekes 5:e artikeln.

3:dje Klassen:

2.a lexlaget: Bibi. Ilist. 27 ber af N. Test.; Kalekes 5:e artikeln och en del af 
5:e hufvudst.
5:e lexlaget: Bibi. Hist. hela N. Test.; Katekes 5:e art., 5:e och 4:e hufvudst. 
Katekesen repeterad till 5:e artikeln; Bibi. Hist.: N. Test, repet, och 10. ber. af 
G. Test, efter Ekelund.

4:de Klassen: De tre sista hufvudst. af Katekesen; och Katekesen ifrån början till och med

5:te Klassen:
5:e hufvudst. med förklaringar repeterad. 10 kap. af Lucæ Evang, med förkl. 
Spridda slällen af N Test, förklarade. Bibliologien och den egentliga Theolo

fi:te Klassen:
gien efter ^orbecks lärobok. Forsla perioden af kyrkohist. efter Cornelii lärob. 
l:a afdelningen; Matlh. Evang, kap. 1—7 på grundspråket, med innehållets för
klaring, hvari äfven realister deltagit. Öfversigl af G. och N. Testis skrifter till

C:te Klassens 
2:a afdeln. o.
7: de Klassen:

deras innehåll och historia. Bibliologien och den egentliga Theologien. Första 
perioden af kyrkoh.
.Anthropologien och de följande delarne af Trosläran; samt denna i dess helhet 
! repelerad. Tredje perioden af kyrkoh.; vidare denna i dess helhet, repeterad. 
) Öfversigl af G. och N. Test:s skrifter, såsom i föregående klass.

Lsta Klassen:
Historia och Geografi.

Historia: Muntliga berättelser ur Sveriges Sagoperiod. Geografi; lista lexlaget: 
Inledning till Sveriges politiska; 2;a lexlagel: hela Sveriges politiska; 5:e lexla
get: Sveriges, Norriges och Danmarks politiska efter Palmblad.
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2:dra Klassen: la lexlagel: Finlands polit. Geografi; Sveriges hist. Ynglingaätten.
2:a lexlagel: Rysslands och Finlands polit. Geografi; Sveriges hist, till Folkun- 
gasläglen.
5:e lexlaget: Rysslands, Polens och Finlands samt repetition af Sveriges, Nor
riges och Danmarks polit. Geografi, efter Palmblads lärobok. Från början till 
Kalmare-Unionen, efter Dahms lärobok i Sveriges hist.

3:dje Klassen: l:a lexlaget: Sveriges hist, under Kalmare-Unionen samt Britiska rikets politi
ska geografi.
2:a lexlaget: detsamma jemte fortsättning till och med Johan III samt Tysklands 
polit, geografi.
5:e lexlaget: detsamma jemte fortsättning till och med Christina samt Neder
ländernas och Belgiens polit, geografi, efter Dalim och Palmblad.

4:de Klassen: l:a lexlaget: fortsättning af Sveriges hist, till och med Cari XII samt af Europas 
politiska geografi till och med Pyreneiska halfon.
2:a lexlaget: Sveriges hist, fortsatt till och med Gustaf III; Europas polil. geo
grafi afslutad.
5:e lexlagel: Sveriges hist, fortsatt och afslutad efter Dalim; samt Gamla hist, 
påbörjad efter Ekelund; Geografi: allmän öfversigt af verldsdelarna utom Euro
pa, efter Palmblad.

5 te Klassen: l:a lexlaget: l:a och 2:a perioderna af Gamla hist, efter Ekelund, repetition af 
Europas polil. geografi lill och med Briliska riket.
2:a lexlaget: Da, 2:a ocli 5:c perioderna af Gamla hist., repetition af Europas 
polit, geografi fortsalt Jill och med Tyskland.
5:e lexlaget: Inledningen till Medeltidens hist efter Ekelund, repetition af Eu
ropas polit, geografi fortsatt till och med Belgien, efter Palmblad.

6:te Klassens D.a afdelning: D.a lexlagel: l:a perioden af Medeltidens hist, samt den Svenska 
ifrån och med Gustaf I till och med Johan III, Europas politiska geografi fort
satt till Italien.
2:a lexlaget: D.a och 2:a perioderna af Medeltidens hist., den Svenska fortsatt 
till Carl IX saml Europas politiska geografi afslutad.

6:te Klassens 2:a afdelning: 5:e och De perioderna af Medeltidens hist., den Svenska fortsatt 
till och med Frihetstiden, saml en allmän öfversigt af verldsdelarnes ulom Eu
ropa geografi, efter Ekelund och Palmblad.

7 de Klassens l:a afdelning: Nyare hist, efter Palmblad, den Svenska afslutad.
7:de Klassens 2:a afdelning: Repetition af alil det foregående.



Naturvetenskap.
l:sta Klassen: Fysisk geografi efter Palmblad: Land och haf.
2:dra Klassen: Botanik: Inledning, enl. Anderssons lärobok.
3:dje Klassen: Klassiska linien: Botanik: Anderssons terminologi till Blomman (pag. 102). 

Växlbeskrifningar efter Thedenii och Anderssons Skolbotanik. Insamling af 75 
växtarter.
Reala linien: Botanik: lika med klassiska linien. Insamling af likaledes 100 
växtarter. Zoologi: Inledning och till Glires efter Sundevalls lärobok.

4:de Klassen: Klassiska linien: Botanik: Första häftet af Anderssons terminologi. Fortsatt 
växtbeskrilning och insamling af ytterligare 100 växtarter. Zoologi: lika med 
5:dje kl. Realister.
Reala linien: Botanik: lika med klassiska linien. Zoologi: Mammalia och de 5 
första ordningarne af Aves.

5:te Klassen: Klassiska linien: Botanik: hela terminologien. Fortsatt växlbcskrifning och in
samling af 100 växtarter. Zoologi: l:a lexlaget: lika med 4;de klass. Realister; 
2:a lexlaget: Mammalia och Aves.
Reala linien: Botanik och Zoologi: lika med klassiska linien. Fysik: De 4 för
sta kapp, af Mekaniken efter Mullers lärobok.

6:te Klassen: Klassiska linien: Botanik: Jemlländska växter efter Fries’s naturliga system till 
serien Calycifloræ. Zoologi: till Leddjuren. Fysik: De 4 första kapp, af Me
kaniken och hela Akustiken efter Müllers lärobok.
Reala linien: Botanik och Zoologi lika med klassiska linien. Kemi; Metalloi- 
derna efter Berlins lärobok,'jemle smärre experimenter. Fysik: Akustik och 
Optik.

7:de Klassen: Fysik: Värmeläran och Magnetismen.

Mathematik.
l:sta Klassen: De fyra räknesätten i hela tal. Geometrisk askådningslära: Lsta kursen, efter 

lärobok af Bergius.
2:dra Klassen: l:a lexlaget: Inledning till bråk, efter Zweigbergks Arithmetik. 2;a lexlaget: 

Till decimalbråk 5:e lexlaget: Till sorträkning. 4:e lexlaget: Till enkel Regula 
de tri. Geometri: l;a lexlaget: Inledningen till 2-.a kursen, enligt Bergii lärobok 
i Geometrien. 2:a lexlaget; Till jemförelse emellan vinklar. 3-.e lexlaget; Till 
Fyrsidingar.
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Sidje Klassen: Klassiska linien: Arithmetik: repeterat bråk och sorter efter Zweigbergks läro- • 
bok, samt genomgått mer eller mindre fullständigt enkel Regula de tri; Geo
metri: l:a lexlaget 8, 2:a 15, öidje 26 propositioner af Euklidis första bok. 
Reala linien: Arithmetik: Repetition af bråk och sorter, samt dessutom enkel 
och sammansatt Regula de tri. Geometri: Euklidis första bok.

Tide Klassen: Klassiska linien: Arithmetik: Sammansatt Regula de tri och Intresseräkning. 
Geometri; l;a lexlaget första boken och 2:dra 2 böcker af Euklides.
Reala linien: Arithmetik: Intresseräkning. Algebra: Be fyra räknesätten i hela 
tal efter Bergii lärobok. Geometri; 4 böcker af Euklides.

5:te Klassen: Klassiska linien: Algebra: lia lexlaget: de fyra räknesätten i hela tal, 2:a till 
l:a gradens equationer med t obekant, 5:e till La gradens cquationer med flere 
obekanta, efter Bergii lärobok. Geometri: de flesta 5:e och 4:e boken af Eu
klides.
Reala linien: Algebra: lika med klassiska liniens 2:dra lexlag. Geometri: Pro- 
porlionsläran efter Ekman.

6:te Klassen: Klassiska linien: Algebra: Några Läran om digniteter och rötter, räkning med 
radikaler till equationer af 2:dra graden med 1 obekant (XII kap.); andra börjat 
med equat. af 2:dra graden till XIII kap. Proportionsläran.
Reala linien: Algebra: Några läran om digniteter och rötter, andra 2:dra gra
dens equationer med 2 och flera obekanta efter Bergii lärobok. Geometri: 6:le 
boken i Euklides samt en lärjunge Stereometri efter Alreik.

Tide Klassen: Hela 2:dra delen af Björlings lärobok med läran om logarilhmer och progres
sioner; några hafva ock genomgått Analytiska expressioners konstruktion och 
plana Trigonometrien efter Lindmans lärobok.

Svenska.
I:sta Klassen: L.a lexlaget: Det allmännaste af Formläran, efter Fryxells lärobok. 

2:a lexlaget: Formlära och de 5 första kapp, af Svedboms Satslära.
2dra Klassen: Läsning af strödda stycken ur Svedboms Läsebok. Berättelser ur Nordiska 

Sagohistorien. Formlära, efter Fryxell, samt La kursen af Svedboms Satslära.
3:dje Klassen: Läsning af strödda stycken ur Svedboms Läsebok. Satsöfningar med ledning 

af Svedboms lärobok, samt talrika tillämpningar på genomgångna stycken. 
Smärre skriftliga uppsatser.

Tide Klassen: Läsning af strödda stycken ur Svedboms Läsebok. Dessutom hafva några 
fullständigt, andra blott till någon del, genomgått Runebergs ”Fänrik Ståls Säg
ner”, Tegnérs ”Axel” och ”Frilhiofs Saga”. Satsläran fullständigt genomgången 
efter Svedboms lärobok, samt läran om skiljetecknen. Ämnesskrifning.



5:te Klassen. Allmän repetition af det föregående. Läsning af valda stycken ur Svenska 
författare, med tillämpning af Satsläran. Ämnesskrifning.

6:te Klassen: Läsning af valda stycken ur Svenska, Morska och Danska författare. Det 
allmännaste af Svenska språkets och litteraturens historia. Utförligare ämnes
skrifning. Talöfningar.

7:de Klassen: Lika med den föregående.

Tyska.
2:dra Klassen: l:a lexlaget: 7 stycken, 2:a lexlaget 50 st., 5:dje lexlaget 40, -4.de lexlagel till 

Kleine Gedichte af Svedboins Elementarkurs i Tyska språket; det allmännaste 
af Formläran, efter Lyths lärobok.

3:dje Klassen: l:sta lexlaget: 15 st., 2:dra lexlagel: 19 st. af Lyths läsebok. Lyths Formlära.
4:de Klassen: l:sta lexlaget: pag. 50—80, 2:dra lexlaget: pag. 50—95 i Lyths Läsebok; 

skriftlig öfversätlning till ”Adverbierna” i Lyths skriföfningar.
5:te Klassen: lista lexlagel: till 46 :e st., 2:dra lexlaget: fr. 55:e till 90:e st. af Svedboms Läsebok; 

skriftlig öfversätlning från modersmålet.
6:te Klassen: Schillers ”Wilhelm Tell” och ”Die .Jungfrau von Orleans”. Muntlig öfversätt- 

ning från modersmålet.

Engelska.
3:dje Klassen: Reala linien: May’s Grammatik och Läsebok utom skrilöfningarna.
4 -.de Klassen: Reala linien: l:sta lexlaget: explikalion af 14 Kapp., 2:dra lexlaget: 20 Kapp, af 

”The Vicar of ’Wakefield”; skriftlig öfversätlning.
5 .te Klassen: Reala linien: May’s Grammatik och Läsebok.
6:te Klassen: Reala linien: The Vicar of Wakefield by Goldsmith jemte skriföfningar.
7- .de Klassen: Repetition af May’s Grammatik; explikalion af History of England by Macaulay 

Vol. III till p. 7L Muntlig öfversältning af skriföfningarne.

' Franska.
4de Klassen: Reala linien: Oldes Grammatik till oregelbundna verber; explikalion till 65:e st. 

af Oldes Läsebok.
5:te Klassen: t:a lexlaget: Oldes Grammatik l:a kursen till relativa pronomina jemte dertill 

hörande explikationsöfningar.
2:a lexlaget: Hela formläran till oregelbundna verber samt explikalion till 69:de 

4.de
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st. af läsöfningarne 4:a afd,, jemte skriftlig och muntlig öfversättning af skrif- 
öfningarne till 21:a st.
5:e lexlagel; Repetition af formlärans l:a kurs; oregelb, verberna samt Expli
kation fr. o. m. 69:e st. i första afdelningen till o. m. 15:e st. i andra afdel— 
ningen; skriftlig öfversättning fortsatt fr. o. m. 2La st. af skriföfningarne.

6:te Klassens nedre afdelning: Repetition af formläran; explikation fr. o. m. p. 1 t. o. in. p. 
160 af Une Lecture par jour par Boniface Tom. IV; öfversättning fr. o. m. 58:e 
t. o. m. 50:e st. af skriföfningarne.

6:te Klassens ofre afdelning: Repetition af formläran; explikation fr. o. m. p. 155 till slut (p. 
400) af Une Lecture par jour par Boniface Tom. I; öfversättning fr. o. m. 57:e 
t o. m. 66:e st. af skriföfningarne.

T.de Klassen: Det allmännaste af syntaxen; explikation fr. o. m. p. 276 till slut (p. 414) af 
Une Lecture par jour par Boniface Tom. III; munllig öfversättning af skriföf
ningarne.

Latin.
3dje Klassen: Da lexlagel: Dahlströms Läsebok: Colloquia, Fabulæ; Formläran till Verba De- 

fectiva, efter Nordqvist.
2:a lexlagel: Dahlströms Läsebok; Corn. Nepos, Vilæ Imp. I—III; Nordqvists 
Satslära till Objektet i Dativus; skriftliga öfversältningar från modersmålet, på 
lärorummet.

4:de Klassen: l:sta lexlagel: Corn. Nepos, Præfatio, Imp. Il—V, VIII, XI, XV.
2:a lexlagel: Corn. Nep., Præfalio, I -IX, XI, XIV, XV.
Hela klassen: Nordqvists salslära till 5:e kap.; skriftliga öfversältningar till mo
dersmålet, på lärorummet.

5 te Klessen: l:a lexlagel: Corn. Nepos, Vitæ Imp. XIV—XX. Brodén. Valda stycken ur 
Ovidii Metamorhhoser, VII, VIII samt repetition af I—V,200.
2:a lexlagel: l:a och 2:a böckerna af Cæsars Bellum Gallicum samt repetition 
af Cornelius. Brodén, Valda St. ur Ov. Metam. VII, VIII samt repetition af I—V. 
Hela Klassen: Nordqvists Satslära i förening med extemporerade öfningar. Ett 
hemthema hvarje vecka.

6:te Klassen: Cicero, Oral, pro Arch. Poeta, in Catil. I IV, pro Sex. Roscio Amerino; åt
skilliga af Epistolæ ad Familiäres. Nordqvists Gramm. Dessutom La lexlagel: 
Brodén, Urval ur Ov. Metamorf h. I—XIV, 2:a lexl.: repetition af Brodéns Urval 
ur Ov. Metamorph. I—XIV, saml Virg. Æn. Lib. I.

7:de Klassen: Liv. Ill, IV repel; Liv. V.; Cic. Quasst. Tuscul. I, II; Hor. Od. I—III. Grammat 
efter Rabe.

T.de
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Grekiska.
4:dc Klassen: Del vigtigaste af Formläran efter Langes Grammatik. Ärres Läsebok, 2:a kursen. 
5:te Klassen: Formlära efter langes Grammatik.

l:a lexlaget: Xenoph. Anabasis, Boken I, kapp. 1, 2.
2:a lexlaget: Boken I, kapp. 4 — 3, samt Boken II, kapp. 1-4.
3:e lexlaget: Boken II samt repetition af Boken I.

6:te Klassen: l:a afdelningen: Xenophons Anabasis, 4:de och 5:te boken, samt den 5:de till 
en del. Homeri Odyssé rhaps. 1 och 2. Grammatik efter Aulins öfversältning 
af Krügers.

6:te Klassens t Homeri Iliad, rhaps. 3—6. Xenophons Anabasis, 7:de boken och vissa delar 
•2:a aldeln. o. >ur de andra. Platos dialoger: Crito, Apologia Socralis. Skriftliga öfningar i 
7:de Klassen: 'öfversältning till Grekiska. Grammatik efter förutnämnda lärobok. Den Gre

kiska prosan har utom i Apologien, der liden ej medgifvit det, blifvit öfver- 
sall pa Latin.

Hebreiska.
7:de Klassen: Grunddragen af Formläran efter Lindbergs Grammatik samt explikation af Ge

nesis, kapp. 37—40, efter 0. F. Tullbergs Läsebok.

Filosofi.
7:de Klassen: Afzelii Logik och Psykologi.

Sång och Instrumentalmusik.
l:sta Sängklassen: Notläsning, skalor, lättare inlervallöfningar, stycken efter l-.sta 

kursen af Nordbloms Sångskola, samt enstämmiga koraler: 2:dra Sångklassen: tonträffning, 
koraler och andra sånger, en- och flerstämmigl; 3:dje Sångklassen: äfvenledes till en del ton
träffning, samt koraler och andra sånger i en och flerstämmig kör. Då inom denna af de 
äldre ynglingarna bestående afdelning varit brist på Tenorröster, och tillgång nästan endast 
på Basröster och Barytoner, har öfning med manqsvarletter icke kunnat ifrågakomma; hvare- 
mot denna sångklass tillsammans med den andra (Sopraner och Altar) öfvat en del fyrstäm- 
miga sånger, af Läraren enkomt (för barn-och mansröster) arrangerade och från trycket ulgifiia

Uti Instrumentalmusik hafva 16 lärjungar erhållit undervisning, hvaribland 10 på Piano, 
4 på Violin, t på Violoncelle och 1 i Flöjtblåsning.
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Teckning.
1 detta undervisningsämne hafva lärjungarna, efter hvars och ens fallenhet och llit och 

utan nägotafseendepå klassindelning, ifrän de första elementera öfningarna fått fortskrida till teck
ning af ornamenter, landskaps- och djurstycken.

Gymnastik.
Vanlig skolgymnastik, dels fristående, dels med biträde af attiralj. Af brist på 

nödig undervisningsmateriel hafva vapenöfningar hilttills icke kunnat förekomma, hvaremot, 
sedan denna brist, enligt hvad rubriken E närmare upplyser, numera till en del blifvit afhjelpt. 
ifrågavarande öfningar med nästa läseår kunna påbörjas.

B) Itürarne.
Afgängne: Adjunkten i främmande Lefvande Språk Filos. Kand. Göran Dillner, som, 

efter det han blifvit till Matheseos Docent vid Upsala Universitet utnämnd, hos Hernösands 
Consistorium ansökte om afsked från sin befattning vid härvarande läroverk, hvilket den 24 
Augusti 1861 erhölls; Adjunkten i Naturvetenskap och Mathematik Filos. Doktor Jonas Bern
hard Unger, den 29 November 1861 befullmäktigad Lektor i Mathematik och Naturvetenskap 
vid Jönköpings högre Elementarläroverk; Adjunkten i Latinska språket Filos. Doktor Carl 
Ocklind, hvilken den 1 Mars 1862 erhöll fullmakt å Rektorstjensten vid Skellefteå tvåklassiga 
Elementarläroverk.

Tjenslledighet från innehafvande Adjunktstjenst åtnjöt Lektor Unger under höst
terminen, dels för profs afläggande inför Wcxio Consistorium, dels ock för undvikande af en 
kostsam resa hil och sedan tillbaka till Jönköping, der han egde alt tilllräda sin befattning 
den 1 December.

Anställde: Filos. Doktor Carl Henrik Brandt, såsom Lektor i Grekiska och Theolo- 
gi, enligt fullmakt af den 12 Juli 1861; Adjunkten vid Hernösands högre Elementarläroverk, 
Filos. Kand. Otto Emil Lindström, såsom Adjunkt i främmande Lefvande Språk, enligt fuilmakt 
af den 10 Januari 1862; tillförordnade Läraren i Teckning, Löjtnanten vid Westernorrlands 
Beväringsbalaljon, Gustaf Jlilhlfcldt, såsom Ordinarie Lärare i Teckning, enligt konstitutorial 
den 26 Febr. 1862.

1 högre lönegrad uppflyttad: Gymnastikläraren, Löjtnant C. 0. Forsgren, i 5:e lö
negraden med Rdr 1000.

Vakante lärarebefattningar: Adjunktliren i främmande Lefv. Språk, från läseårets 
början till den 1 sisllidne Februari, då Adjunkten Lindström densamma tillträdde; Adjunkturen 
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i INaluralhisturia, Kemi och Mathematik, hvartill ny ansökningstid utgår den 8 nästkommande 
Juli; samt den genom Rektor Ocklinds afgång lediga Adjunktstjensten, hvilken, enligt den af 
M. V. Consistorium den 16 -Mars 1859 fastställda ämnesfördelning, Latinska Sprakel såsom 
undervisningsämne tillkommit. Till sistnämnda från den 1 näsllidne April lediga Adjunkts
befattning har Consistorium ännu icke bestämt någon ansökningstid. Till läroämnen för .'den 
ifrågavarande befattniagen hade Rektor nemligen efter öfverläggning i läroverkets Collegium 
uti afgifven skrifvelse till Consistorium den 15 srstlidne Mars föreslagit i första rummet det 
tjensten förut ovillkorligen tillhörande undervisningsämnet, ”Latin”, samt derjemte "Kristendom 
och Historia", hufvudsakligen med afseende på läroverksstadgans föreskrift, att föreläsnings- 
prof i trenne läroämnen bör af sökande till Adjunktsbefattning afläggas. Med undervisningen 
uti det ena af dessa sistnämnda ämnen, nemligen Kristendom, har det hittills icke ålegat nagon 
viss Adjunkt att inom de öppna klasserna biträda den Lektor, som är lärare både uti delta 
ämne och i Grekiskan. I det sednare åler af de tvenne föreslagna fyllnadsämnena, nemligen 
Historien, tillhör det ingen af de få härvarande Lektorerna alt meddela undervisning, ulan 
skötes detta läroämne af en af de, före tillämpningen af nya läroverksstadgan, redan befmtlige 
ordinarie Adjunkterna, åt hvilken undervisningen inom läroverkets öppna klasser uti Historia 
och Geografi btifvit, i sammanhang med den förutbemälla ämnesfördelningen den 16 Mars 
1859, af M. V. Consistorium anförtrodd. Sedan omförmälda förslag till ämnesfördelning till 
Consistorium inkommit, fattades följande beslut, hvilket innehålles uti Consistorii protokoll för 
den 19 sistlidne Mars, hvars 9:de §. är af följande lydelse: ”Sedan Rektor A. Sundberg nu 
"inkommit med infordrad! förslag till ämnesfördelning för den Adjunktstjensl, som efler till 
"Rektor befordrade Mag-.r C. Ocklind bör vid Östersunds högre Elementarläroverk tillsättas, 
"dervid till läroämnen för nämnde Ijenst föreslagits Latin, Kristendom och Historia, så ock 
"med såväl närmaste föranledande af alt del sistnämnda af berörde ämnen, Historia, icke är 
"af någon Leklorsljensl vid Östersunds läroverk representerad!, som ock med afseende på att 
"likartadi förhållande med samma och andra ämnen eger rum vid Stiftets öfriga högre läro- 
"verk, beslöt Consistorium alt till Kongl. Maj:t ingå med underdånig framställning härom och 
"begäran om nådig tillåtelse alt, vid ledighetens kungörande till sådana Adjunktsljeuster, som 
”fått sig tilldelade läroämnen, af hvilka ett eller flera icke äro genom Lektor vid läroverket 
”representerade, få förelägga blifvande sökande undervisningsprof inför läroverkets högsta 
"klass uti det eller de den sökta tjensten tillhörande ämnen, i hvilka, af ofvan omförmäld an
ledning, tjenstens blifvande innebafvare kan komma alt älven i läroverkets högre klasser 
”meddela undervisning. Och skulle, intill dess Kongl. Maj:ls svar på denna framställning er- 
"hålles, åtgärderna uppskjutas för ledigförklarande af Adjunktstjensten vid Östersunds läroverk 
"efter Mag-.r C. Ocklind.”

Vikarierande Lärare: v. Adjunkten E. Billmark under höstterminen och Adjunkten 
Lindström under de tre första veckorna af vinterterminen, vid Adjunkluren i främmande Lefv 



14 —

Spräk; v. Adjunkten P. Svedberg under hela läseåret, vid lediga Adjunkturen i Naturvetenskap 
och Mathematik; under vårterminen v. Adjunkten Löjtnant Porsgren, vid Adjunkturen med 
undervisningsskyldighet i första klassen, i Adjunkten Svensons ställe, hvilken efter Rektor 
Ocklinds afflyttning till Skellefteå öfvertog dennes dittills halda ijensleåliggandeii.

Klassfiireståndare: Lektor Hammargren för klassen VII, Lektor Brandt för kl. VI, 
Lektor Dalén för kl. V, Adjunkten Weinberg för kl. IV, Adjunkten Augustin för kl. III, 
Adjunkten Öhmark lör kl. II, Adjunkten Svenson för kl. I.

C) Lärjunym'ne.
Efter fullbordad lärokurs och aflagd abilurientexamen hafva J. Arbman, II. N. E. 

Amnéus och Fredrik Reinhold (lylleuhaal till Universitetet afgått.
Före afslutad lärokurs till Universitetet afgångne: P. 0. 0. Wikström från klass. 

V1L1; C. A. W. Ström och E. L. Forssell från klass. VI, 1.
Ö/rige afgångne: från klass. V: E. Högdal och O, V. Delin, att erhålla anställning 

vid Brukskontor; J Norberg, alt under enskild undervisning bereda sig till Studentexamen; 
C. A. M. Axell, alt inlagas i Upsala Elementarläroverk; från klass. IV: A. Anderssson, att 
egna sig åt handel; från klass. III: T. J. H. 0. Palmcrantz, till skrifvarebefaltniiig; S. B. Fast
borg, till handlverk; H. T. Ruulh, till Hernösands Elementarläroverk1. O. Agerberg och E. O 
Lithander, ulan anmäld afsigt; från klass II: J. Jonsson, ulan anmälan; J. A. M. Axelsson, i 
afsigt att intagas i Sundsvalls Elementarläroverk; från klass. I: C. M. Milde till handlverk; 
M. Södergren och H. Östlund, utan anmäld afsigt.

Frånvarande: under höstterminen: O Högman i klass. I; under vinter- och vår
terminen 0. D. Hansson i klass. IV, för anmäldt sjukdomsforfall; 0. Uiander i klass. II och 
P. Henriksson i klass. I, utan uppgifven orsak.

Genom döden af gick den 16 sistiidne Febr. Anders Wilhelm Salin, en genom lyck
liga nalursgåfvor, utmärkt flit och goda seder synnerligen lofvande lärjunge i klass. VI,t.

Inskrifne: höstterminen 18, deribland tre förut bevistat offentligt läroverk; vinter- 
lenniuen 18, af hvilka en förut bevistat offentligt läroverk; vårterminen 4.

Aterkomne: höstterminen 1 lärjunge i klassen II efter ett års frånvaro, och vinter
terminen äfven 1 i samma klass efter en termins frånvaro.

Uppflyttade under höstterminen: 2 till klass. II, 2 till III, 7 lill IV, 6 lill V, 1 till 
VII; under vinterterminen: 14 till II, 5 till III, 1 till IV, 1 till V, 1 till VI, 5 till VII,2; under 
vårterminen: 9 till II, 5 till IV, 1 lill V, 1 till VI, 2 till VII,2.. hvarutom åtskilliga uppiiytt- 
pingar under de sista dagarna af läseåret förestå.

Fron klassiska till reala linien hafva öfvergått: 1 i klass VI,i. och 1 i klass. V. 
Vid förra läseårels afslulande utgjorde lärjungarnes antal 136.



— 15

Antalet af tid läroverket närvarande lärjungar uppgick vid höstterminens början 
till 142, hvarai 55 i klass. I, 24 i II, 51 i III, 18 i IV, 15 i V, 14 i VI,1, 1 i VI,2, 6 i 
VII,i; vid viniertermmens början till 153, af hvilka 47 hörde till klass. I, 25 till II, 22 till 
III, 19 till IV, 22 till V, 13 till VI,1, 7 till VII,1; och vid vårterminens början till 157, med föl
jande fördelning: 57 i I, 52 i II, 27 i III, 18 i IV, 22 i V, 14 i VI,1, 4 i VII,i, 5 i VII,2.

For närvarande äro lärjungarna med afseende på klasser och “präklineer pä föl
jande sätt fördelade: 28 i I, 41 i II; uti klassen III reala lin. 2, klassiska lin. 22; IV real. lin. 
5, klass, lin. 15; V real. lin. 2, klass, lin 20; VI, 1 real, lin 3, klass, lin. 12; VII,1 klass, 
lin. 2; VII,2 klass. lin. 2; således i de slutna klasserna tillsammans 69 lärjungar, och i de 
öppna 85, af hvilka sednare 12 tillhöra realklasserna III—VI och 73 latinklasserna 
III—VII. Af det sistnämnda antalet äro 5 befriade från förbindelsen att läsa Greki
ska, nemligen 1 i V och 4 i VI. Uti klassen VII läses Engelska af alla lärjungar, He
breiska endast af en.

hrån Gymnastik hafva 4 varit dispenserade; från Teckning 5 under höstterminen, 
6 under vinterterminen, 8 under vårterminen; från Säng 61 under höstterminen, 69 under 
vinterterminen, 85 under vårterminen.

De närvarande lärjungarnes antal belöper sig nu till 154.

D) Skollokalen.
Den å lärohusets tak förut befintliga betäckningen, hvilken, bestående af takpapp, 

så litet uppfyllde sin bestämmelse, att den, äfven efter derå nyligen verkställd stark bestryk- 
ning med tjära, vid inträffande regn och snösmältning genomsläppte en större rnängd vatten, 
som hotade alt helt och hållet förstöra byggnaden, har blifvit utbytt mot en ny, som öfver 
Attiken och nedanför de å taket anbragte af jernplåt förfärdigade vattenledarne utefter takets 
hela långd beslår af jernplåt, men å hela den öfriga ytan utgöres af takstickor, hvilken be
täckning, äfven under forlidna sommares ymniga regn, visat sig fullkomligt skyddande och 
ändamålsenlig.

Uti den å skollomlen befintliga norra flygelbyggnaden hafva boningsrum för Vakt
mästaren blifvit inredda.

Det Contubernii-inrättningen förut tillhöriga, ål Vaktmästaren sedermera upplåtna 
rum, hvilket är beläget invid den för de tvenne slutna klassernas undervisning hittills be
stämda mindre lärosalen på nedra botten i lärohuset, har blifvit inredt till lärorum för den 
ena af dessa klasser. Då nu från höstterminens början andra klassen blifvit inflyttad uti det 
nya lärorummet, häfdes den mångåriga olägenhet, som, serdeles då lärjungarnas antal i de 
tvenne klasserna tillsammans uppgick till 40 och derutöfver, varit från dessa klassers under
visning på det gemensamma lärorummet oskiljaktig; och sålänge det genom nyinskrifna redan 
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höstterminen betydligt ökade antalet af lärjungar uti hvarje af ifrågavarande klasser var pro- 
portioneradt efter lärorummens storlek, befanns det mindre lärorummet ännu lemna tillräck
ligt utrymme. Äfven vid vinterlerminens början, då, vid ett större tillopp af nyinskrifna, antalet 
af lärjungar i första och andra klassen tillsammans uppgick till 70, egde samma förhållande 
rum med afseende på det sistnämnda lärorummets tillräcklighet, hvaremol det större af de 
tvenne ifrågavarande läsrummen endast under trängsel och dermed sammanhängande olägen
heter kunde inrymma den första klassen, som då utgjordes af 47 lärjungar. Då ater till 
följe af en den 15 Februari inträffande större uppflyttning förhållandet mellan antalet lärjungar 
i dessa klasser blifvit så förändradt, att 57 tillhörde den andra och 35 den första klassen, 
blef det mindre läsrummet för trångt för någondera klassen. Det fanns derföre ingen annan 
utväg, än att för den tid, som kunde erfordras för verkställandet af den redan pågående in
redningen af nordvestra salen i öfra våningen — ett af f. d. Conluberniirummen — inrym
ma den ena af de ifrågavarande klasserna tillsammans med de öppna klasserna uti den vid 
dessas undervisning begagnade stora lärosalen, hvaremol den tredje klassen, till hvilken en
dast 22 lärjungar hörde, inflyttades uti det minsta lärorummet. Sedan emellertid den nyss
nämnda lärosalen på öfra botten, under afvaklan af M. V. Consistorii bifall till den under den 
19 sisll. Februari härom gjorda framställning hunnit iordningsställas utom hvad oljemålning 
å dörrar och listverk m. m. beträffar, hvilket arbete ansetts lämpligast all uppskjuta till som
maren, inflyttades andra klassen vid medlet af Mars uli den nyinredda lärosalen, då den 
tredje klassen äfven återflyttades till slora lärosalen.

Med samma inskränkning i afseende på oljemålningen, som nyss nämndes, har 
under påskferierna reparation äfven skett å deu till det nya läsrummet pä öfra botten hö
rande korridor jemte förstuga, sedan dessförinnan utdrag af Consistorii protokoll den 26 
sisll. Mars, innehållande dess medgifvande till dessas och den merbemälla lärosalens istånd— 
sättande, hunnit Rektorsembetgt delgifvas.

Under sisl. sommar och höst pågick planeringen af skoliomten, i sammanhang med 
hvilket arbete äfven blifyil upplagen en brunn, till hvars förseende med skoning en del af 
den vid planeringen erhållna slen blifvit använd. I anseende till flere från tomten ännu icke 
undanröjde impedimenler af slen och jord har den föreskrifna trädplanieringen ännu endast 
å den till kyrkgatan gränsande delen kunnat verkställas, och måste i öfrigt uppskjutas till 
hösten, sedan det återstående planeringsarbetet hunnit under sommaren afslulas.

Sistlidne höst verkställdes åtskilliga mindre reparationer å de gamla lärorummen. 
Till Gymnastiksalen hafva förut saknade innanfensler blifvit anskaffade.

E) Undervisning snutter ielen.
Bihlioiiet har erhållit: Af Konyl. Maj:t är 1861 anslagna böcker: Rydgvist, 

Svenska språkets lagar, 4:e h. (2:a bandels 2:a h), 4 ex.; Svenskt Krigshistoriskt Arkif, 2:a 
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bandet, 1 ex.; Dybeck, Runurkunder, 2ta Sami. h. 4, 5 (i ett band), 4 ex.; d;o, Ny följd, La 
h., t ex.; Chemnitz, (Jesch, des Schwed. Kriegs in Deutschland, 7:te Lief., 1 ex.; Olai Petri 
Svenska krönika, 1 ex.; Hahr, karta öfver Sverige, h 5, 4 (bladen 5—8), 1 ex.;

Från Kongl. Welenskapsakademien: Sveriges ätliga och giftiga svampar, tecknade 
efter naturen under ledning af E. Fries, 4:a h. (Tab. I—VIII) och 2:a h. (Tab. IX- XVII);

Från Skolorna i Danmark: årsprogrammer, nemligen för Melropolitanskolen i 
Kjöbenhavn 1861, Borgerdydsskolen i d:o 1861, det v. Westenske Institut i d;o 1861, Lalin- 
og Realskolen i Store Kongensgade 1860 och 1861, Sorö Akademis Skole 1861, Nykjöbing 
kathedral- d:o 1861, Roeskilde d;o d:o 1861, Randers lærde d:o 1861, Horsens d:o d:o 1861, 
Herlufsholm d:o d:o 1861, Fredriksborg d:o d:o 185", 2 ex.; d:o d:o d:o 1858, 1859, 1860 
och 1861, 1 ex.; Ribe kathedralskole 1861, Aalborg d;o d:o 1861, Odense d:o d:o 1861, 
Aarhus d:o d:o 1861, Haderslev lærde d:o 1861, Miborg katedral- d:o 1861, Christianshavn 
Bogerdyds d:o 1861, Rönne Real d:o 1861, Flensburgs Gelehrte- und Real-Schule 1861, 
Schleswigs Dom schule 1861, Reykjavik Latinskole 1859, I860;

Från Elementarläroverken i Sverige: Årsberättelser 1861;
Af Herr Häradsskrifvaren och Riddaren C. J. Caralliu: Samling af ritningar öf

ver diverse Mekaniska Inrättningar och gående Verk;
För Läroverkets medel: Böcker och Musikalier, för hvilka ulgifvits 175 Rdr 25 

öre riksmynt.
Pysikalishct, Instrumentsamlingen har blifvit förökad med en Hydro- 

elektrisk Induktionsapparat, inköpt för läroverkets medel, samt åtskilliga af Handlanden Hen 
P. Wiklund skänkta äldre apparater för Friktionselektricitet, hvaribland Elektricitetsmachin, 
Laddflaskor, Elektrofor, Elektriska Ägget, Blixtskilva, Klockspelet m. m.

lUyntsamlingen och Herbarierna halva deremot icke vunnit nå
gon tillökning.

Till anskaffande af exercisgevär hafva blifvit insamlade frivilliga bidrag, utgörande 
tillsammans 255 Rdr 50 öre, hvarutom den för samma ändamål afsedda behållngen å en an
ställd bal, öfverbetalningar å biljetter inberäknade, uppgått till 154 Rdr 50 öre. Af den så
lunda sammanbragta summan, 565 Rdr Rmt, hafva 240 Rdr bifvit till Kongl. Krigskollegiet 
ufversända, till betalning för 40 stycken på Stockholms Gevärsförråd ulanordnade, till exer
cisbruk istandsatte gevär med bajonetter, hvilkas inköpande för läroverkets räkning Kongl. 
Majit den 26 sistlidne November funnit godt i nåder tillåta.

Till premiekassans förstärkande har en onämnd till Rektorsembetet aflemnat 50 
Rdr Rmt med föreskrift, att medlen vid läseårets alslutande måtte fördelas såsom belö
ningar till 2 eller 5 ynglingar, som bäst förtjenat och och kunna vara i behof af ett dy
likt understöd
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F) Examina.
Offentliga flyttningsexamina hafva under loppet af läseåret varit anstälda på efter- 

iüidd. Onsd. och Lord., så ofta lärjunge efter föregående temfamen dertill blifvit anmäld; och 
äfven någon gång på andra dagar, serdeles då antalet af examenssökande, i slutet af termi
nerna vid förestående ny klassificering af lärjungarna, varit betydligare.

Examen för afgäng till Akademien förrättades den 50 sistlidne April med trenne 
ynglingar, hvilka, såsom förut bemält är, sin lärokurs redan afslutat.

Årsexamen anställes Thorsdagen den 5 instundande Juni i närvaro af Läroverkets 
inspektor Herr Kontraktsprosten och Ordensledamoten J. Östlund samt följande herrar, hvilka 
il. H. Ephorus anmodat att såsom ledare och vittnen densamma öfvervara, nemligen: f. d. Pro
vincial-, Stads- och Lazarettsläkaren, Riddaren Herr Doktor P. Rissler, Herr Landskamereraren, 
Riddaren C. IL Ekberg och Herr Borgmästaren J. J. Rosén. Sedan bön blifvit förrättad, börjas 
förhören kl. 8 på morgonen och fortgå till kl. 10 f. m. Efter en timmes uppehåll komma 
de sedan åter att försättas från kl. 11 f. m. till kl. 2 efter middagen. Fredagen den 6 Juni 
kl. 9 f. m. företes prof på ungdomens insigter i sång och teckning, hvarefter kl. 10 f. m. 
premieuldelningen företages, flyttning verkställes och ungdomen hemförlofvas.

Abiturientexamen kommer alt samtidigt med årsexamen anställas med ynglingarna 
C. T. E. Durietz, II. F. II. Balén och G. Winnberg.

Till bevistande af den årsexamen, som, enligt hvad förut nämndt 
är, Thorsdagen den 5 instund. Juni kl. 8—10 och 11—2 på dagen kom
mer att anställas med lärjungarne vid härvarande Högre Elementarläro
verk och den uppvisning i Teckning och Sång, som blifvit utsatt till på
följande dag den 6 Juni kl. 9 f. m., samt läseårets högtidliga afslutande 
medelst premieutdelning och flyttning samma dag kl. 10 f. m., får jag 
härmed äran vördsammeligen inbjuda vetenskapernas och den allmänna 
undervisningens gynnare och vänner samt den studerande ungdomens för
äldrar och målsmän. Östersund den 20 Maj 1862.

A, Sundberg.

Östersund, tryckt hos C. M. Berg 1862.



Till efterrättelse meddelas, att nästinstundande hösttermin börjar den 30 Augusti, och slutar den 19 December.


