
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


INBJUDNING

TILL

ÖFVERVARANDE AF ÅRSEXAMEN OCH LÄSEÅRETS AFSLUTANDE
VIDHÖGRE ELEMENTARLÄROVERKET I ÖSTERSUND

DEN 3 OCH 4 JUNI 1869.

AF

ABRAHAM SUNDBERG, 
Läroverkets Rektor.

Östersund 1869, tryckt hos C. M. Berg.



Högre Elementarläroverket i Östersund 1868—1869.

A. Undervisningen.

Den allmänna lärotiden har under innevarande läseår varit fördelad på följande terminer, 
nämligen Höstterminen, som böljade den 29 Augusti och slutade den 18 December, Vinter
terminen, som ingick den 16 Januari och afslutades den 24 Mars, samt Vårterminen, som 
öppnades den 1 April och kommer att afslutas den 4 instundande Juni.

Den dagliga undervisningen har varit förlagd till kl. 7—9 f. m. och kl. 11 f.m.—2 e.m. 
Dessutom hafva för klasserna V—VII lärotimmar infallit kl. 4—5 e. m. måndag och thorsdag.

Sångöfningar hafva första och andra sångklasserna förehaft, en half timme hvar, kl. 9— 
10 f. m. måndag och thorsdag, samt gemensamt kl. 4—5 e. m. lördag; tredje sångklassen 
kl. 5—6 måndag och thorsdag; fjerde sångklassen kl. 4—5 tisdag och fredag. För 
öfningar i instrumentalmusik hafva eftermiddagstimmar varit bestämda måndag kl. 4—5, 
onsdag kl. 3—5 och lördag kl. 4—5.

I teckning har undervisning meddelats tisdag och fredag f. m. kl. 9—-10 åt tredje läs
klassen, kl. 10—11 fjerde klassen, onsdag och lördag kl. 10—11 f. m. åt de öfre klas
serna, dessutom åt reallinien i dessa sistnämnda klasser äfvensom åt de två lägsta klasser
na hvardera två af de ofvanförmälda lärotimmarna kl. 11 f. m.—2 e. m.

Gymnastik och militäröfningar hafva infallit för klasserna I, II kl. ’/210—10 f. m. mån
dag och thorsdag, kl. 4—‘/25 e. m. tisdag och fredag, kl. 9—10 f. m. onsdag och 
lördag; för klass. III, IV kl. 9—1l210 £ m. måndag och thorsdag, kl. ]/25—5 e. m. tis
dag och fredag, kl. 10—11 f. m. onsdag och lördag; för klass. V—VII kl. 10—11 f. m. 
måndag och thorsdag, kl. 5—6 e. m. tisdag och fredag.

Under höstterminen samlades lärjungarna, såsom föregående år, hvarje morgon tjugu 
minuter före kl. 7 till bön med sång och bibelläsning. Sedan äfven bibelförldarlng, hvil- 
kens förrättande jemte ledningen af ifrågavarande andaktsstund Adjunkten Svenson välvil
ligt åtagit sig, från och med vinterterminens början blifvit med bemälda bibelläsning förenad, 
har samlingen till morgonbön skett kl. ‘/ 7. Vid lärotimmens slut kl. 2 e. m. har ock bön 
dagligen förrättats. Gudstjenst har under lärares ledning hållits i läroverkets samlingsrum 
hvarje sön- och högtidsdag utom i början af höstterminen, då den allmänna gudsijensten it 
stadskyrkan bevistades.
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Då i början af läseåret samma lärare hade att besörja undervisningen, som under före
gående vinter- och vårtermin, endast att undervisningen i historia uti klass. V—VII jemte 
IV:e klassens undervisning i latinska språket, hvilken under sistnämnde terminer bestrid- 
des af vikar. Lektorn Stud. C. O. Samuelsson, nu blifvit anförtrodd åt vikar. Lektorn Stud. 
M. Nordström, hvaremot en betydligare förändring i lärarepersonalen genom besättandet af 
icke mindre än tre läraretjenster, hvartill flere sökande anmält sig, inom några få veckor 
förväntades, ansågs någon förändring i den af H. H. Eforus under föregående läseåret stad- 
fästade och först från början af samma läseårs vintertermin tillämpade läsordning icke lämp
ligen böra företagas, förr än ifrågavarande tjenster blilvit, såsom man hoppades, i medium 
af sistl. Oktober med ordinarie innehafvare försedda. Då emellertid endast en af de ifrå
gavarande lediga tjensterna blef besatt och den till tjensten utnämnde erhöll tjenstledighet 
för den återstående delen af höstterminen, för hvilken tid vikarieförordnandet för Stud. Nord
ström förlängdes, och således någon ny läsordning icke påkallades af inträffad förändring 
af den tjenstgörande lärarepersonalen, bibehölls för hela höstterminen samma fördelning mel
lan lärarne af undervisningsskyldigheten, som under nästföregående läsetermin.

Enligt den förändrade nya läsordning, som i anledning af Lektor Kardelis tillträdande 
af sin lärarebefattning, tillförordnandet af en vikarie vid den obesatta lektionen i naturve- 
tenskap, af ny vikarie vid en af de lediga adjunkturerna, och deraf föranledda ändringar 
i andra lärares tjenstgøring, samt med afscende fästadt derpå, att undervisningen, utan att 
för mycket betunga lärarne — hvilkas tid vid detta läroverk icke blott är upptagen med 
undervisningen och granskning af lärjungarnes skriftliga arbeten, utan ock derjemte tages i 
drygt anspråk för städse återkommande tentamina och flyttningsförhör, — måtte så mycket 
som möjligt komma lärjungarne till godo, under julferierna utarbetades och till Eforsembe- 
tet insändes, hafva lärarne under vinter- och vårterminerna haft följande undervisningsskyl- 
dighet, nämligen

Rektor Sundberg: latinska språket i klass. VI,2 och VII, tillsammans 15 timmar, gransk
ning af latinska stilprof i VII;

Lektor Hammargren: franska språket i V—VH, engelska språket och filosofi i VII, till
sammans 17 timmar, granskning af franska och engelska skriföfningar;

Lektor Dalén: matematik i VI och VII, fysik i V—VII, tillsammans 18 timmar, gransk
ning af skriftliga matematiska arbeten;

Lektor Brandt: kristendom och grekiska språket i VI och VII, 18 timmar, granskning af 
latinska stilprof i VI,2;

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

Adjunkten Augustin: modersmålet i III—VII, naturvetenskap i I, tillsammans 18 timmar, 
granskning af uppsatser på modersmålet i III, VI,2 och VII;

Adjunkten Jonson: latinska och grekiska språken i V, hebreiska i VII, tillsammans 21 
timmar, granskning af latinska temata i V;

Adjunkten Svensson: kristendom i III—V, latinska språket i III, tillsammans 19 timmar, 
förrättandet af den dagliga morgonbönen och bibelförklaringen;

Adjunkten Öhmark: alla läroämnen i II utom naturvetenskap, tillsammans 26 timmar;
Adjunkten Lindström: tyska och engelska språken i III—VI, franska i IV, tillsammans 

21 timmar, granskning af tyska och engelska skriföfningar;
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v. Lektor Selberg: naturalhistoria i III—VI, kemi i VI och VII, mineralogi och geologi i 
VII, historia och geografi i III, matematik i III klassiska linien, tillsammans 20 timmar, 
granskning af fjerde klassens uppsatser på modersmålet;

v. Adjunkten Bräckberg: alla läroämnen i I utom naturvetenskap, tillsammans 26 timmar;
v. Adjunkten Cassberg: matematik i IV och V samt i III reala linien, naturvetenskap ill, 

tillsammans 21 timmar, granskning af femte klassens uppsatser på modersmålet;
v. Adjunkten Durietz’ undervisningsåligganden, hvilka han genom sjukdom strax efter 

vinterterminens öppnande urständsattes att fullgöra, öfvertogos af den sedan tillförordnade
v. Adjunkten Roos, som bestridt undervisningen i latinska språket uti IV, i historia 

och geografi uti IV och V samt granskat uppsatserna på modersmålet i VI,1;
Gymnastikläraren Forsgren: gymnastik och vapenöfningar, I—VII, 12 timmar;
Ritläraren Mühlfeldt: teckning, I —VII, 12 timmar;
Musikläraren Mentzer: vokal- och instrumentalmusik, I—VII, 11 timmar.

Under läseåret hafva följande lärokurser blifvit genomgångna;

Kristendom.
I. Luthers lilla katekes med förklaringar, bibelspråk och psalmverser. l:a lexlaget: ka

tekesen till 93 :e frågan af första hufvudstycket. Bibliska historien till 30:e berättelsen af 
gamla testamentet efter Hübner. 2:dra lexlaget: katekesen till andra hufvudstycket. Hela 
gamla testamentets bibliska historia efter nämnda lärobok.

II. l:a lexlaget: 15 berättelser af nya testis bibi. hist, efter Hübners lärobok; till l:a 
art. af 2:a hufvudstycket i katekesen. 2:a lexlagat: hela nya test:s bibi, hist.; 2:a hufvud
stycket i katekesen. Bibelspråk och psalmer.

III. l:a lexlaget: 3:e hufvudstycket af katekesen med förklaringar och bibi, historia, 1 — 
30 berättelsen af gamla testamentet efter Ekelund. 2:a lexlaget: de trenne första hufvud- 
styckena af katekesen samt bibi. hist, hela gamla test, och större delen af nya test, ef
ter samma lärobok.

IV. l:a lexlaget: 4:de och till en del 5:te hufvudstycket af katekesen. 2:a lexlaget: Re
petition af hela katekesen. Båda lexlagen: gemensam bibelläsning med förklaring.

V. l:a lexlaget: Inledning till ”Bibelns kännedom” af Welander. 2:a lexlaget: ”Bibelns 
kännedom” af Welander. Båda lexlagen gemensamt: katekisation och bibelläsning med 
exeges.

VI,i. Ap. Gern. kap. 1—16 (på grundspråket med humanisterna). Första och andra
perioden af kyrkohistorien efter Cornelius.

VI,2 Galaterbrefvet och några kapitel af Romarebrefvet. Norbecks teologi kap. 7—11.
Andra och tredje perioden af kyrkohistorien.

VII. Det nyss anförda jemte repetition af hela kyrkohistorien och dogmatiken.

Historia och Geografi.
I. Muntliga berättelser ur Sveriges sagoperiod. l:a lexlaget: Sveriges politiska geografi 

till Norrland. 2:a lexlaget: Sveriges, Norges och Danmarks politiska geografi efter Palmblad.
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II. l:a lexlaget: Rysslands, Finlands, Östersjöprovinsernas och Polens politiska geografi 
efter Palmblads lärobok; sv. hist, till kristna konungarna efter Dahms lärobok. 2:a lexla
get: repetition af Sveriges, Norges och Danmarks pol. geografi; öfriga Europas pol. geografi 
i kort öfversigt; till Kalmare-unionen af sv. hist.

m. Fäderneslandets historia efter Dahm och Ekelund t. o. m. Carl IX. Europas po
litiska geografi.

IV. l:a lexlaget: Fäderneslandets historia från Gustaf II Adolf fortsatt och afslutad. 
Frankrikes, Schweitz’, Spaniens, Portugals, Italiens, Greklands och Turkiets fysiska och po
litiska geografi. 2:a lexlaget: fäderneslandets historia, lika med föreg. Gamla historien och 
geografien, efter Pütz, till Romanies historia. Europas politiska och fysiska geografi.

V. Klassiska linien. l:a lexlaget: gamla historien, efter Pütz, till Puniska krigen; 2:a 
lexlaget: afslutande och repetition af gamla historien samt inledningen till medeltidens hi
storia. Reala linien: gamla historien fortsatt och afslutad, 2 perioder af medeltidens historia. 
Hela klassen: Europas politiska och fysiska geografi.

VI,i. Medeltidens historia efter Ekelund, 3 perioder. Repetition af Europas geografi 
efter Palmblad påbörjad. Reallinien har dessutom genomgått Sveriges historia under hedna- 
och medeltiden efter Ekelunds större sammandrag.

VI,2. Medeltidens historia efter Ekelund afslutad. Sveriges historia från och med Gu
staf I till och med Kristina efter Ekelunds större sammandrag. Fortgående repetition af 
Europas geografi efter Palmblad.

Vn,i. Nyare tidens historia efter Palmblad, 3 perioder. Sveriges historia från och med 
Carl X till och med frihetstiden efter Ekelunds större sammandrag. Repetition af det vig
tigaste af de främmande verldsdelarnes geografi efter Palmblad.

VII,2. Nyare tidens historia efter Palmblad afslutad. Sveriges historia efter Ekelunds 
större sammandrag afslutad. Allmän repetition. Reallinien har dessutom genomgått nyare 
tidens historia utförligare.

N a t u r a 1 Ii i s t o r i a.
I. Sveriges, Norges och Danmarks fysiska geografi, land och haf samt berg och slätter 

efter Palmblad.
H. Botanik, inledning efter Anderssons lärobok. Sexualsystemet, insamling af 30 växter. 

Exkursioner.
III. Klassiska linien. Botanik, Anderssons terminologi till blomman. Insamling af 50 

—100 växter.
Reala linien. Botanik lika med klassiska linien. Zoologi till Glires.

IV. Klassiska linien. Det vigtigaste af blommans och fruktens terminologi efter Anders
son eller Arrhenius. Zoologi lika med 3:dje klassens realister.

Reala linien. Botanik lika med klassiska linien. Zoologi till Aves.
V. Terminologi fullständigare. Zoologi till Leddjuren.
VI. Schagerströms växtfamiljer, Sundevalls Zoologi.

F y s i k.
V. Reala linien. Inledning, värmelära och geostatik efter Berlins bearbetning af Scha bus’ 

lärobok.
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V I,1. Klassiska linien. De 2 första kapitlen af ofvansagda lärobok.
Reala linien. Öfningsexempel till den i V klassen genomgångna kursen.

V I,2. Klassiska linien. Statik, akustik, magnetism och elektricitet efter samma lärobok.
Reala linien. Lika med Reallinien VIl,i.

VII,i. Klassiska linien. Optik, magnetism och elektricitet.
Reala linien. Lika med klassiska linien, men efter Floderi lärobok.

V II,2. Klassiska linien. Repetition af föregående kurser.
Reala linien. Likaledes, jemte en kort öfversigt af Dynamiken.

Kemi.
VI. Reala linien. Läran om metalloiderna,
VH. Reala linien. Berlins kemi fullständigt. Paykulls mireralogi och geologi.

Matematik.
1. De fyra räknesätten i hela tal efter Zweigbergks lärobok. Ofning i hufvudräkning. 

Geometrisk åskådningslära till andra kursen efter Bergii lärobok.
II. l:a lexlaget: reduktion. 2:a lexlaget: reduktion och de fyra räknesätten i sorter ef

ter Zweigbergks lärobok. Några hafva äfven räknat bråk, 2:ne lärjungar dessutom 
enkel och sammansatt regula de tri. Geometri, l:a lexlaget: till 15:e lärosatsen; 
2:a lexlaget: till mångsidingar efter Bergii lärobok.

III. Klasiska linien. Bråk och sorter, 26 prop, i Euklidis första bok.
Reala linien. Aritmetik, vanliga bråk och decimalbråk. Geometri, 1—26 prop, i 

Euklidis första bok.
IV. Klassiska linien. l:a lexlaget: geometri, Euklidis första bok och 6 prop, af den 

andra. Aritmetik, repetition af bråk och sorter, enkel regula de tri. 2:a lexlaget: Euklidis 
l:a och 2:a böcker samt något af den 3:dje, aritmetik fortsatt.

Reala linien. Geometri, tre böcker af Euklides. Aritmetik, hela Zweigbergks lärobok. 
Algebra, hela tal och bråk efter Bergii lärobok.

V,i. Klassiska linien. Geometri, 3 böcker af Euklides samt lösning af problemer och 
teoremer ur Todhunter, motsvarande Euklidis första bok. Aritmetik, fortsatt.

V,2. Klassiska linien. Geometri, 4 böcker af Euklides jemte lösning af problemer och 
teoremer ur Todhunter, motsvarande Euklidis första bok. Algebra, repetition af hela tal 
och bråk samt första gradens equationer med en obekant jemte lösning af hithörande pro
blemer ur Todhunter.

Reala linien. Geometri, Euklidis 5:e och 6:e böcker; lösning af problemer och teoremer 
ur Todhunter, motsvarande Euklidis 2:ne första böcker. Algebra, equationer af l:a graden 
med en och flera obekanta jemte lösning af hithörande problemer, läran om digniteter och 
rötter samt equationer af 2:a graden med en obekant.

VI,1. Klassiska linien. Algebra, l:a gradens equationer med flera obekanta, läran om 
digniteter och rötter; efter Bergii lärobok. Geometri, 4:de boken af Euklides och propor- 
tionsläran efter Ekman, samt geometriska problemöfningar efter Todhunter, motsvarande l:a 
och 2:dra böckerna i Euklides.
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Reala linien. Hufvudsakligen detsamma som klassiska linien, (lärjungarne först efterjulen 
uppflyttat i denna afdelning).

VI,2. Klassiska linien. Algebra, läran om 2:dra gradens equationer efter Bergius. 
Geometri, repetition af proportionsläran efter Ekman och Euklidis 6:te bok; problemöfningar 
efter Todhunter, motsvarande 3:dje och 4:de böckerna i Euklides.

Reallinien. Lika med Reallinien VII,i.
VH,i. Klassiska linien. Algebra, 2:dra gradens equationer med flera obekanta efter 

Björlings lärobok, sednare delen. Geometri, repetition af 5:te och 6:te böckerna af Eukli
des. Algebraiska och geometriska problemers lösning efter Björlings och Todhunters pro
blemsamlingar.

Reala linien. Algebra, hela sednare delen af Björlings lärobok. Stereometri och plan 
trigometri efter Alreiks lärobok.

VII,2. Klassiska, linien. Repetition af de förut genomgångna kurserna och skriftligaFpro- 
blemöfningar i algebra och geometri.

Reala linien. Likaledes.

Svenska.
I. Formlära efter Fryxell. Ofningar i resolvering och rättskrifning.
II. Formlära efter Fryxells lärobok; det hufvudsakligaste af l:a kursen af Svedboms 

satslära; öfningar i rättskrifning; valda stycken ur Svedboms sv. läsebok.
III. Andra kursen af Svedboms satslära till kap. 18. Satsöfningar. Valda stycken ur 

Svedboms läsebok samt skriföfningar.
IV. Andra kursen af Svedboms satslära afslutad. Satsöfningar och interpunktionslära 

under läsning af valda stycken ur Svedboms läsebok samt smärre skriftliga uppsatser.
V. Allmän repetition af det föregående. Läsning af utmärkta svenska författare samt 

ämnesskrifning.
VI. Läsning af svenska författare jemte litteraturhistoria efter Bjurstens lärobok samt 

valda danska och norska stycken efter M. Hammerichs. Utförligare ämnesskrifning.
VH. Hufvudsakligen lika med den föregående.

Tyska.
I. l:a lexlaget: 20 stycken i Lyths explikationsöfningar. Hjelpverbernas konjugationer 

efter Lyth. 2:dra lexlaget: till ”Kurze Erzählungen” af Svedboms elementarkurs, hjelpver
bernas och de reguliera verbernas konjugationer samt substantivernas deklinationer eiter Lyth.

H. l:a lexlaget: till 35:e st. af explikationsöfningar i Lyths språklära, sista uppl. 2:a 
lexlaget: hela Svedboms elementarkurs; det allmännaste af formläran efter Lyths lärobok.

III. 25 st. af Lyths läsebok; formlära efter Lyth.
IV. Till 41 :a st. af Lyth; skriftlig öfversättning till ”Adverberna” i Lyths skriföfningar.
V. Från 180:e st. till 193:e af Svedboms läsebok; skriftlig öfversättning till ”Bref” i 

Lyths skriföfningar.
VI. Schiller, ”Wilhelm Tell”, ”die Jungfrau von’ Orleans”; Göthe, ”Hermann und Do

rothea”.
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Engelska.

III. Reala linien. May’s grammatik och läsebok utom skriföfningarna.
IV. Reala linien. ”The Vicar of Wakefield” till 23:e kap. Skriftlig öfversättning till

”Blandade öfningar” i May’s skriföfningar.
V. Reala linien. ”Columbus” af Washington Irving. May’s skriföfningar afslutade.
VI. Reala linien. Macaulay’s History of England, 3:e delen.
VII. Nedre afdelningen samt en lärjunge af den öfre: May’s grammatik och läsebok; the 

History of England by Macaulay Tom. HI p. 1—23.
Reala linien, öfre afdelningen: The History of England by Macaulay Tom. III. 

The Romance of Forest by M:rs Radcliff.

Franska.

I V. Reala linien. Oides formlära till oregelbundna verber; explikation till 69 st. af Oi
des läsebok.

V ,2. Reala linien: Oides grammatik t. o. m. oregelbundna verberna; explikation af Oides 
hela läsebok jemte skriftlig öfversättning af skriföfningarne till 36 st.

Klassiska linien, l:a lexlaget: Oides grammatik till verberna jemte explikation af mot
svarande stycken i läseboken. 2:a lexlaget: Oides grammatik till oregelbundna verberna; 
explikation af läseboken till 68 st. jemte skriftlig öfversättning af skrifofningarne till 21 st. 

VI,i. Reala liniens 2:ne lärjungar, nyligen uppflyttade: Boniface Tom. III p. 146—192.
Klassiska linien: repetition af Öldes grammatik samt oregelbundna verberna; expli

kation af läseboken från 68 st. till slut samt några stycken i une lecture p. jour par 
Boniface Tom. II jemte skriftlig öfversättning af skriföfningarne i Oldes läsebok.

V I,2. Repetition af Oldes grammatik; explikation af une lecture p. jour par Boniface 
Tom. IV p. 1—182; skriftlig öfversättning af Oldes skriföfningar till slut.

V II,1. Repetition af Oldes grammatik; explikation af une lecture p. jour par Boniface 
Tom. III p. 1—210 jemte skriföfningar efter Löfvenhjelm.

V II,2. Reala linien: explikation af Paul & Virginie p. Bernardin de S:t Pierre samt une 
lecture p. jour par Boniface Tom. H; skriföfningar efter Löfvenhjelm.

Klassiska linien: explikation af Paul & Virginie p. Bernardin de S:t Pierre; skrif
öfningar efter Löfvenhjelm.

Latin.

III. l:a lexlaget: grammat. till verba deponentia, efter Nordqvist; explikation af tio collo- 
quia i Dahlströms läsebok. 2:a lexlaget: gramm. repeterad till satsläran; explik. af collo- 
quia och fabulæ efter Dahlström. Båda lexlagen: vokabelläsning och bildandet af lätta fraser.

IV. Corn. Nep. I—VII samt formlära och satslära efter Nordqvist till 5:te kapitlet jemte 
större delen af läran om den sammansatta satsen. Skriföfningar på lärorummet och extem- 
poralier efter Rabe och Ruhe.

V,i. Cornelius Nepos, vitæ impp. XV—XXIV. Brodén, Ovidii metamorphoses selectæ, 
styckena H—V.
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V,2. Cæsars Bellum Gallicum 2 böcker, Corn. Nep. Atticus. Brodén, Ovidii metamor
phoses selectæ, styckena V—VIII.

Hela klassen: Skriföfningar på lärorummet 2 timmar i veckan, förutom hemtemata. 
Grammatik efter Rabe.

VI, 1. Cic. Or. in Cat. I—HL Brodéns Ovidii metamorph, sel. IX—XIII, Liv. I. Virg. 
Æn. påbörjad. Syntax efter Ellendt-Seyffert. Extemporalier. Ett hemtema i veckan.

VI,2. Liv. I, II. Virgil. IV-—VI och I v. 1—558. Extemp. och gramm. efter Ellendt- 
Seyffert. Ett hemtema hvarje vecka.

VII. l:a lexlaget Liv. IV. 2:a lexl. Liv. III, IV. Hela klassen: Virg. IV—VI, Hor. 
Od. I, II och Cis. Disp. Tusc. I. Gramm, efter Ellendt-Seyffert. Extemp. och hemtemata.

Grekiska.
V,t. Årres läsebok, l:sta kursen. Formlära efter Krüger.
V,2. Arres läsebok, 3:dje kursen. Formlära efter Krüger.
VI,i. Xenofons Anabasis, bok 1 och 2. Homeros’ Odyssé rhaps. 1 och 2. Grammatik 

efter Aulins bearbetning af Krüger.
VI,2. Xenofons Anabasis, bok. 5 och 6. Homeros’ Iliad, rhaps. 1 och 2. Grammatik

och extemporerade skriföfningar.
VII. Xenofons Anabasis, femte boken. Platos Kriton. Herodotos, bok. 1 kap. 1 — 93. 

Homeros’ Iliad. 2 rhapsodier. Några lärjungar derjemte Sofokles’ Antigone v. 1—867. 
Grammatik och extemporalier.

Hebreiska.

VH. Paradigmerna för reguliera och irreguliera verber samt det vigtigaste om vokaler» 
och konsonanters förändringar efter Lindbergs grammatik.

F i 1 o s o fl.

VH,?. Afzelii Logik och Psykologi.

Sång.

l:a sångklassen: notläsning, intervallöfningar, koralmelodier. 2:a sångkl.: fortsättning af 
förberedande öfningar, enstämmiga stycken ur Nordbloms l:a sångkurs. 3:e sångkl.: en- 
och tvåstämmiga koraler samt andra sånger, sopran- och altstämman till blandade körer, 
tonträffning. 4:e sångkl.: hufvudsakligen mansqvartetter.

Instrumentalmusik.
Undervisning har meddelats 9 lärjungar på violin, 5 på piano, 2 på flöjt, 1 på violon- 
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cell, 1 på kontrabas och. 5 på guitarre. De mera forsigkomne halva öfvat piano- och vio
lintrior, qvartetter, flerstämmiga marscher m. m.

Teckning.

I, IL Linearteckning.
III, IV. Linearteckning, teckning af sammansatta rätliniga och krokliniga figurer, samt 

klotsritning.
V, VI. Ornaments-, landskaps-, djur- och figurritning efter Köhler, S:t Julien, Hermes 

m. fl. samt perspektivritning efter Schreiber och Hetsch.
Reala linien. Detsamma jemte perspektiv- och projektionsritning med tillhjelp af instru

menter.

Gymnastik.

I—IV. Ofningar såväl utan som med redskap, marscher och manövrer, lekar och skrid
skoåkning.

V—VII. Ofningar lika med förenämnde klasser, gevärsexercis och bajonettfäktning.

Antalet föresatta hemlexor har i kl. II hvarje dag vanligen uppgått till 2 eller 3, i 
III—V till 3 eller 4, i klass. VI, VII till 4. För lärjungar af medelmåttiga anlag kunna 
hemarbetena anses hafva öfverhufvud dagligen upptagit 2'/2 timmar i klass. II, 3 timmar i 
III och IV, 4 timmar i V och VI i, 4 till 5 timmar i VI,2 och VH.

B. Lärarne.

Entledigad: Adjunkten, Teol. Kand.. Fil. D:r L. F. Weinberg, som i sitt sextionionde lef- 
nadsår, efter trettioåttaårig trägen nitisk lärareverksamhet, den 10 sistlidne Juni, uppå der
om gjord ansökan, erhöll afsked med rättighet att, på grund af Kongl. M:ts nådiga bref 
den 17 Mars 1868, från och med Juli månad samma år från allmänna indragninysstaten 
uppbära en hans innehalde lön motsvarande pension af 3000 Rdr Rmt.

Befullmägtigade: den 13 sistlidne November till Lektor i historia och latinska språket 
Adjukten vid högre elementarläroverket i Falun Fil. D:r S. J. Kardell, hvilken, tjenstledig 
under December månad, vid vinterterminens ingång började sin tjenstgøring härstädes; den 
12 Mars innevarande år till Adjunkt i kristendom, latinska och grekiska språken vikar. 
Kollega vid Sundsvalls elementarläroverk Fil. Kand. J. S. Nordström, som ännu icke till- 
trädt sin befattning vid härvarande läroverk, från hvilken han från den 1 sistlidne April 
till innevarande läseårs utgång åtnjuter tjenstledighet.
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Tillförordnade vikarier: Stud. HA. Nordström under höstterminen vid lektorstjensten i hi
storia och latin; Stud. E. A. Selberg under höstterminen vid en ledig adjunktsbefattning 
och under vinter- och vårterminerna vid den ännu otillsatta nya lektorstjensten i naturve
tenskap; Stud. C. O. Bräckberg och Landtmäteriauskultanten O. L. Cassberg under hela 
läseåret vid hvar sin adjunktstjenst. Vid vinterterminens ingång erhöll Stud. K. C. F. E. 
Durletz förordnande att förestå den tredje lediga adjunktstjensten, men hann knappt börja 
sin verksamhet såsom lärare der han få år förut utmärkt sig såsom en skicklig läijunge, 
förr än han den 19 Januari angreps af en svår bröstsjukdom, som den 25 Februari för
kortade hans genom grundliga studier löftesrika lefnadsbana vid 27 års ålder.

Efter Hr Durietz’ inträffade sjukdom blef Stud. C. A. Roos i stället förordnad till vika
rierande adjunkt och har i denna egenskap tjenstgjort under vinter- och vårterminerna.

I anseende till Löjtnant Forsgrens inträffade sjukdom har Löjtnanten vid Jemtlands Fält
jägarekorps C. G. Busch från den 19 sistlidne April, till dess han nödgades begifva sig till 
befälsmöte, välvilligt upprätthållit undervisningen i gymnastik och vapenöfningar.

Till de tre ännu lediga lärareplatserna hade vid ansökningstidens utgång den 27 sistlid
ne April följande sökande anmält sig, nämligen till den nya lektorstjensten i naturveten
skap: Docenten vid Universitetet i Lund Fil. D:r Peter Olsson, Adjunkten vid h. elemen
tarläroverket i Hernösand Fil. Kand. K. H. Berlin och v. Adjunkten vid h. elementarläro
verket i Kristianstad J. A. Wallin; till adjunkturen i matematik, zoologi och botanik: vikar. 
Adjunkten vid h. elementarläroverket i Westerås C. E. H. Kökeritz samt Fil. Kandidaterna 
A. H. Setterberg och C. G. Aström; till adjunkturen i latin, historia, och geografi: Extra
läraren vid h. elementarläroverket i Hernösand Fil. D:r R. W. Gillberg.

Klassföreståndare: under höstterm, för klass. VII Lektor Hammargren, för VI,2 Lektor 
Dalén, för VI, i Lektor Brandt; under vinter- och vårterm, för VII Lektor Dalén, VI,2 Lek
tor Brandt, VI, i Lektor Kardell; under hela läseåret för V Adjunkten Jonson, IV Adjunk
ten Augustin, III Adjunkten Svenson, realklass. VI—Hl Adjunkten Lindström, H Adjunk
ten Ohmark, I v. Adjunkten Bräckberg.

C. Lärjungarne.

Afgångne: från klass. VH,2 O. E. Arbman, M. Nordström, J. Wallén, P. F. O. Norden
mark, O. M. Nässén, efter den 3 sistlidne Juni afiagd afgångsexamen; under sommarferier
na från VI,i O. Bjöklund och M. F. Öberg till Hernösands elementarläroverk, C. Öberg till 
apotek, från V H. F. A. F. Miihlfeldt till sjömansyrket, C. F. F. de Ron till Hudiks- 
valls elementarläroverk, L. A. C. Burman, från IV J. K. Medin, från IH O. W. Fastborg, 
O. A. F. Ingelman, P. Olsson, från II E. Almgren död den 28 Juni, C. J. Norrman, från 
I N. Borgman, M. A. C. J. E. Sunding, E. Lithander; under höstterminen från VI,i C. P. 
Festin, från III C. E. H. Steenmark till enskilda studier; under Julferierna från IV J. O. 
E. Unander, N. Näslund, från III P. E. F. Ågren till Umeå elementarläroverk, från II F. 
L. Lundstedt; under vinterterminen från VII,i C. B. S. Cavallin, C. G. Lagergren till en
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skilda studier, från VI, i C. G. Z. Öhrling till handel, från IH E. S. Lindblad; från II A. 
Genberg; under vårterminen från V P. J. Genberg till Uppsala privata elementarläroverk, 
från III E. T. Amnelius.

Frånvarande: A. Genberg i VI,2 hela läseåret utom de första veckorna af höstterminen, 
G. Svärd i VI, 1 under höstterminen, P. Gerdvall i V hela läseåret, O. Molander i V vint, 
och vårterm., P. I. Staaff, T. Persson, A. E. Edelsvärd i III höstterminen, P. A. V. Ock- 
lind i II hela läseåret utom början af höstterminen.

Återkomne: höstterminen P. J. Strindberg och J. E. Björkqvist i VI,2 , J. Söderqvist i 
VI,1, P. Lindblom, C. A. Lundholm och A. O. Lind i V, L. J. Hallström i IV, O. Ahl- 
ström, J. Ahlström, A. W. Edlund och C. E. de Ron i II; vintert. G. Svärd i VI, 1, E. Lind 
i IV, H. Persson, P. I. Staaff, T. Persson och A. E. Edelsvärd i III; vårterminen O. Svenson i V.

Nyinskrifne: höstterminen 10, näml. J. Olander i II, O. Magnusson Rödén, P. Genberg, 
C. T. Johansson, O. Solberg, J. H. Frisendal, P. I. Sundqvist, N. L. Lindblad, C. O. Ulin, 
P. O. Sundin i I; vinterterminen 10, E. L. Hammargren i III, P. F. G. Rissler i II, N. M. 
Nilsson, E. Persson, A. Nilsson, A. Johansson Bergstrand, F. C. Hesterman, N. Andersson 
Bergman, E. A. Staaff, A. Genberg i I; vårterminen 7, L. E. Lithander i III, N. Dillner, J. 
Jonsson, L. Tirén, J. A. B. Englund, C. O. Andersson, A. M. Andersson i I; under hela lä
seåret tillsammans 27, af hvilka 23 förut bivistat folkskola och 4 endast åtnjutit enskild 
undervisning.

Tre lärjungar i IV hafva öfvergått från klassiska linien till reala linien, en i III från 
reala till klassiska linien. Af de lärjungar, som läsa latin, har en i VI, 1, fortfarande varit 
befriad från läsning af grekiskan, och två i V under vårterminen erhållit enahanda befrielse.

Af sjunde klassens lärjungar hafva 5 jemte latin och grekiska läst engelska och 4 af 
dessa äfven hebreiska.

Från gymnastik hafva 16 lärjungar varit alldeles befriade, 8 dessutom blott från vissa 
öfningar. I teckning hafva alla lärjungar deltagit, utom sjunde klassens och sex, som till
hört andra klasser. I sångöfningarna hafva 4 lärjungar i sjunde klassen, 3 i sjette, 20 i 
femte, 13 i fjerde, 4 i tredje och 1 i andra klassen icke deltagit.

Under höstterminen erlades den i Kongl. läroverksstadgan påbjudna afgiften till materiel- 
kassan af 58 lärjungar, och af 23 bland dessa äfvenledes afgiften till byggnadsfonden. Ef
ter jul har den förstnämnda afgiften blifvit erlagd af 57 lärjungar, af hvilka 22 tillika er
lagt afgiften till byggnadsfonden. Alla, som från dessa afgifter varit befriade, har endast 
en afgift af 2 Rdr till de i § 134, mom. l,c omförmälda ändamål varit ålagd.

Uppflyttade: under höstterminen 8 till II, 20 till III, 16 till IV, 2 till V, 3 till VI,2, 6 
till VII.1; vinterterminen 1 till II, 1 till IV, 9 till V, 1 till Vlj', 1 till VI,2, 2 till Vll,i, 
5 till VII,2 ; vårterminen 10 till H, 8 till Hl, 4 till IV, 3 till V, 6 till VI, 1, 1 till VH,1, 
således under hela läseåret: 19 till II, 28 till III, 21 till IV, 14 till V, 7 VI,1, 4 till VI2, 
9 till VII,i, 5 till VH,2.

Huru lärjungeantalet i de serskilda klasserna, till en del i anledning af ofvan omförmälda för
ändringar, men 5 synnerhet till följe af nyssnämnda flyttningar, under läseårets lopp om- 
vexlat, utvisar efterföljande å nästa sida förekommande tabell.
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Närvarande lärjungars antal och fördelning efter klasser och linier:

höstterminen.

under början af 

vinterterminen. vårterminen.
vid slutet af läsearet.

U3

!5

CO 
c
B 
B

B
CD 
B 
&

CO 
P 
K

B

p
Ui 
V)

& 
e
3 g 
p

II 
III 
IV
V
VI, >
,, 2

VII, 1
„ 2

23
31

31
14
18
11

8
4

23
31
38
18
20
11
10
4

22
19

10
8
2
1
1
1

34
23
19

8
6
8

22
19
44
31
21

9
7
9

27
19

10
8
1
2

32
14
29

6
6
4
4

27
19
42
22
30

8
6
4
5

16
21

16

Summa 54 I 15 I 86 1155 41 I 23 I 98 162 46 I 22 I 95 1163 37

8
9
1
2

21

37
13
24
12

5
5
4

100

45
22
25
14

5
5
5

158

g B

B

W £5
B B

B B
B
B B

□ B

7
4
2

2

1 1

D. Skollokalen.

Sistlidne höst fullbordades inredningen af de tvenne på öfra botten af skolbygnaden åt 
södra sidan belägna salar, hvilka tillhört det förutvarande kontuberniet. De i dessa lokaler 
uppförda nya kakelugnar, i hvilka trisk luft inströmmar genom rörledningar, anbragta un
der golfven, och från hvilka den uppvärmd ingår i rummen nära taket, hafva visat sig ser- 
deles ändamålsenliga. Den större af nämnde salar har från vinterterminens början varit 
upplåten för undervisningen af klasserna V—VII och derjemte begagnats för sång och mu- 
siköfningar. Till den innanför detta lärorum belägna mindre salen hafva naturaliesamlingarna 
blifvit förflyttade från den trånga lokal, hvari de förut voro inrymda.

Åtskilliga oundgängliga reparationer, hufvudsakligen å eldstäder och tapeter, hafva före
kommit i de gamla lärorummen.

E. Undervisningsmaterielen.

ISibli&telset har erhållit följande gåfvor, nämligen från
Kongl. Eckles.-Departementet: 1 ex. Dybeck, Sverikes Runurkunder: 1) Uppland, 6:e h. 2) 

Stockholms län, 2:a h.; 1 ex. Stephens, The Old-north. Runic Monuments ef Scandin. and 
Engl. Part. 1; 1 ex. Uppström, Codices Gotici Ambrosiani; 6 ex. Grönhamn, Musica Sacra, 
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2:a delen; 1 ex. Rietz, Ordb. öfver Sv. allmogespr. h. 1—5; 2 ex. d:o h. 6 —10; 1 ex. Beck
man, Sv. Psalmhist. h. 7 —10; 1 ex. Kon. Gust. I:es Registratur, 4:e bandet; 1 ex. Han
seln, saml. Vitterhetsarbeten af Sv. Författare, 6 delar; 1 ex. BrigeUs ed. af Julius Cæsar, 
3 häften; 1 ex. Mandelgren, Monum. Scandin. Livr. 1—3; 10 ex. Underd. Betänkande af 
den i nåder tilis, kommissionen för behandling af åtskillige till undervisningen i hist, och 
geografi inom elementarläroverken hörande frågor;

Kongl. Vitterhets-, Hist, och Antiqvitets-Akademien: 1 ex. Sv. Fornskriftssällskapets Sam
lingar h. 27—49;

Kongl. Statistiska Centralbyråen: 1 ex. Sveriges Offic. Statistik, N) Jordbruk och Boskaps
skötsel, II, Hushållningssällskapens berättelse för året 1866, jemte sammandrag, utarb. i Kongl. 
Stat. Centralbyråen; 1 ex. So. Off. Statist., Underd. Berättelse för år 1867, A) Befolknings
statistik, Ny följd IX;

Allmänna Kyrkomötets Handlingar år 1868; från
Rikets Allm. Elementarläroverk: Berättelserna för läseåret 1867—1868, samt Stockholms 

H. Elementarläroverks program 1866 ooch 1867;
Upsala Privata Elementarläroverk: Årsberättelse föl’ 1867 —1868;
Norrlands Nation i Uppsala: Universitetets kataloger Höstterminen 1868 och Vårtermi

nen 1869;
Kopparslagaren A. Höglund: Weg zur Seligkeit, Amsterd. 1651 och Rydelii Philos, grund

sanningar, Stkm 1741; f. d. Fältjägaren Byström en gammal Statskalender.
Böcker och musikalier hafva blifvit anskaffade till värde, med bindning och planchers mon

tering, uppgående till något öfver 600 Rdr.
ItlfjntSamlingen har bekommit bidrag från

Kongl. Svenska Akademien: dess för år 1868 slagna minnespenning öfver Carl Piper;
Kongl. Wetenskaps-Akademien: den minnespenning akad. låtit prägla öfver C. G. Mosander; 
Kommissionslandtm. A R. Bäckström: medalj i silfver öfver Joh. Henr. Kellgren; Bon

den Jöns Andersson i Bjerme: 1 silfvermynt, 2 öre, af år 1666; Komminister R. M. V. Mat
thiesen: en N. Amerikansk sedel; Skolläraren C. Carlsson i Rödön och Kälen: 1 engelskt 
kopparmynt; Handlanden A. Andersson: 1 franskt kmt; Kyrkovärden Magnus Andersson i 
Lith och Korsta: 1 danskt och ett gammalt svenskt kmt; af studerande vid läroverket, näml. 
J. Tirén: 1 norskt och 1 tyskt kmt; B. Offlin: 1 danskt smt; H. Nordenmark: 1 belgiskt kmt.

X'fS.lumlleSd.mSwgifiV'tKl. hafva ökats genom skänker, aflemnade af
Ofverjägaren J. A. Nyberg: 1 ex. Lestris pomarina; Afvittringslandtmätaren J. H. Behm: 

1 uppstoppadt ex. Strix nyctea; Stud, vid lärov. C. A. Lundholm: 1 ex. Rana temporaria 
och 1 ex. Lacerta agilis; Bokhållaren N. J. Öhrling: en ovanligt formad sten; Demoiselle 
Agnes Andersson: en samling petrifikater från Gottland; Sadelmakaren E. Myhrféldt: en snäcka.

Dessutom hafva många bland skolans lärjungar icke blott lemnat bidrag till växt- och 
myntsamlingarna, utan äfven vid ordnandet af dessa och öfriga samlingar, bereddvilligt bi- 
trädt v. Lektor Selberg, som oegennyttigt derpå uppoffrat mycken både tid och möda.

AntikvitetS~ och kuriositetsamlinffen har undfått bidrag från
Skolläraren och Organisten Jöns Sundin i Sunne: en vacker Runstaf och ett tvilling

korn ax, aftaget den 25 Augusti sistl. år;
Ingeniör C. E. Kinman: l:o) ett afbrutet svärd, hvars spets förkommit, funnet i närheten 

af Ena elf och till H:r Kinman öfverlemnadt af Skolläraren Andersson i Ahre, 2 :o) ett jern 
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ai ovanlig konstruktion och okändt ändamål, utgörande dessa saker ”minnen efter den i fal
len vintern 1718—1719 omkomna svenska arméen”;

Artisten J. A. Winqvist: en teckning af Professor C. Zetterströms barndomshem, Ryttar- 
torpet i By, Rödö socken.

Fff siska Instrument samling en. Följande instrumenter, nämligen en 
Magnetoelektrisk Induktionsapparat med strömvändare och tillbehör, ett Bohnenbergers Elektro- 
skåp, en Qvadrantelektrometer, en Franklins skifva, en större Laddflaska, en mindre d:o, ett 
Batteri med 4 laddflaskor, en Galvanometer med astatisk nål, en Induktionsapparat, hafva 
anskaffats för ett pris af tillsammans 226 Rdr utom frakter.

Utom förutnämnde omkostnader för anskaffade böcker och instrumenter hafva för åtskil
lig annan materiel, såsom 2 nya stora skåp för den zoologiska samlingen, flera nya läsbord 
med tillhörande bänkar, klotsar för ritöfningarna m. m. äfvensom för iståndsättandet af gym
nastikattiraljen och af en genomgående reparation å nästan hela förrådet af läsbord och sitser 
utgifvits öfver 200 Rdr.

F. Examina.

Muntlig mogenhetspröfning anställdes den 3 sistlidne Juni med lärjungame i VII,2 0. E. 
Arbman, M. Nordstrom, J. Wallén, P. F. O. Nordenmark, O. M. Nässén, hvilka alla åtnju
tit undervisning i latin och grekiska, samt derjemte med en enskild studerande, A. W. Bur
man, som icke läst nyssnämnda språk. Samtelige desse ynglingar blefvo mogne förklarade. 
Bland de förstnämnde erhöllo tre såsom vitsord öfver mogenhetsgrad ”med beröm godkänd”, 
och en ”berömlig”. Vid bemälta pröfning tillstädesvoro de af Kongl. M:t tillförordnade cen
sorerna H:r Professorn D:r Hj. Holmgren och H:r Professorn D:r C. A. Walberg samt af Efors- 
embetet inbjudna examensvittnen H:rr Landshöfdingen och Ridd. J. G. Asplund, Härads- 
höfdingen J. G. Hasselberg, Provincialläkaren D:r E. M. Grenholm och Stadspredikanten 
D:r N. T. Feltström.

Med lärjungarne N. E. Héllddhl och J. Löfvenmark, den förre på reala linien och den 
sednare på den klassiska i VII,2, samt C. G-. Lagergren, som såsom privatist fått vederbör
ligt tillstånd att här undergå mogenhetspröfning, hvilka ynglingars vid den skriftliga pröf- 
ningen den 16, 17, 19 och 20 sistlidne April författade arbeten blifvit godkända, kommer 
muntlig afgångsexamen att anställas på den tid, hvarom, enligt erhållet tillkännagifvande 
från H:r Statsrådet och Chefen för Kongl. Feldes. Departementet, underrättelse genom te
legram från de blifvande censorerna kommer att meddelas.

Offentliga flyttningsförhör hafva vanligtvis förekommit hvarje onsdag och lördag e. m. men 
stundom ock på andra tider, som icke varit upptagna såsom lärotimmar.

Uppvisning i gymnastik och vapenöfningar förssiggick den 14 i denna månad kl. 5 e. m.
Årsexamen anställes thorsdagen den 3 instundande Juni under inseende af läroverkets 

Inspektor, Herr Kontraktsprosten och Ordensledamoten J. Östlund. Att såsom ledare och 
vittnen öfvervara slutpröfningarna sistnämnde och följande dag har M. V. Consistorium å 
Eforsembetets vägnar anmodat Landshöfdingen, R. K. N. O., Herr J. G. Asplund, Herr Hä-- 
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radshöfdingen J. G. Hasselberg, Herr Provincialläkaren D:r E. M. Grenholm och Herr 
Stadspredikanten D:r N. T. Feltström.

Fredagen den 4 Juni kl. 10 f. m. afläggas prof i sång och instrumentalmusik.
Sistnämnde tid förevisas äfven prof på lärjungarnes framsteg i teckning.
Samma dag efter anställd sångexamen företagas premieutdelning och flyttning, hvarefter 

läseåret afslutas.

Nästkommande hösttermin börjar lördagen den 28 Augusti och afslutas fredagen den 17 
derpå följande December.

Till öfvervarande af ofvannämnde årsexamen, hvilken, i den ordning uti 
lärosalarna befintliga anslag utvisa, kommer att anställas thorsdagen den 3 
instundande Juni kl. 8—10 f. m. och kl. 11 f. m.—kl. 2 e. m., uppvisnin
garna i sång, musik och teckning fredagen den 4 Juni kl. 10 1. m. samt öf- 
riga offentliga förrättningar, hvarmed läseåret derefter afslutas, får jag å 
läroverkets vägnar vördsamt inbjuda lärjungarnes Föräldrar och Målsmän 
samt öfriga stadens och ortens invånare, som med välvilja omfatta lärover
ket och dess angelägenheter. Östersund den 29 Maj 1869.

Abraham S u n d b e r g.



Till underrättelse meddelas följande utdrag ur

Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse den 10 Mars 1869, angående ändringar i 
Stadgan för Rikets Allmänna Elementarläroverk.

§ 28, första Mom.
Ej må i statens läroverk till lärjunge antagas någon, som icke är tio år gammal eller 

hunnit så nära denna åldersgräns, att den skulle under nästföljande termin af honom uppnås.

§ 29.
För inträde i elementarläroverkets lägsta klass fordras:
1) att kunna säkert och väl läsa innantill svenska språket, både latinsk och svensk stil, 

samt med egna ord redogöra för innehållet af en uppläst enkel berättelse;
2) att skrifva en redig ech jämn handstil;
3) att ega någon färdighet i rättskrifning;
4) att hafva inhemtat kännedom af bibliska historien efter en kortare lärobok samt ega 

insigt i kristendomens hufvudläror enligt Luthers lilla katekes;
5) att ega färdighet i användandet af de fyra räknesätten i hela tal äfvensom hafva för- 

värfvat någon öfning i hufvudräkning;
6) att kunna redogöra för en öfversigt af Sveriges, Norges och Danmarks geografi.

Uti Kongl. Maj:ts nådiga Cirkulärbref af samma dag anbefallas Eforerna att fästa veder- 
derbörande Rektorers uppmärksamhet på nödvändigheten deraf, att de för inträde i elemen
tarläroverkens lägsta klass föreskrifna fordringar varda noggrannt iakttagna, samt att synner
lig vigt fästes vid den fordrade beshaffenheten af innanläsningen, äfvensom vid förmågan att 
redogöra för det lästa.


