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INBJUDNING
till öfvervarande af 

årsexamen och läseårets afslutande 

vid

HÖGRE ELEMENTARLÄROVERKET I ÖSTERSUND 

den 4 och 5 Juni 1867.

Af

Abraham Sundberg,
Läroverkets Rektor.

Öatwannti 1867, tryckt hos C» M. Berg.



Berättelse
om

Högre Elementarläroverket i Östersund 
1866—1867.

A. Undervisningen,

Höstterminen började den 30 Augusti och afslutades 
den 19 December. Vinterterminen öpnades den 17 Ja
nuari och utgick den 31 Mars. Vårterminen, hvilken tog 
sin början den 1 April, kommer att afslutas den 5 instun
dande Juni.

Enligt den af H. H. Ephorus faststälda läseordning 
hafva de dagliga lärotimmarne infallit på morgonen kl. 7—9 
med utsträckning till kl. 9‘/2 f.m. månd. tisd. thorsd. fred, 
för klass. III—VH, samt under dagens midt kl. 111/2 f. 
m.—e.m. Till sångöfningar hafva följande timmar 
varit föreskrifna, neml. för den lägsta sångklassens öfre af- 
delning kl. 9—9‘/2 f.m. onsdag och lördag, för den nedre 
afdelningen af nämnde sångklass samma dagar kl. 11—lP/2 
f.m., för den mellersta sångklassen thorsdag kl. 4—5 e.m., 
för den öfversta måndag och onsdag kl. 4-—5 e.m., 
samt för den lägsta och mellersta gemensamt lördag kl. 
4—5 e.m.; till musiköfningar kl. 4—6 e.m. tisdag och 
fredag; till öfningar i teckning, utom den åt detta ämne 
enligt nådiga läroverksstadgans föreskrift bland de förut 
bemälta dagliga lärotimmarna inrymda tid, kl. 10‘/?—11^2 
f.m. onsd. och lördag; till gymnastik och vapenöfmngar för 
klass. I och H kl. 9—9‘/2 f.m. månd. tisd. thorsd. fred. 
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samt kl. 5—u1;2 e.m. tisd. och fredag, för klass. III—IV 
kl. 9‘/2—10 fm. månd. tisd. thorsd. fred, samt —6 e. 
m. tisd. och fredag, för klass. V—VII kl. 5—6 e.m. månd. 
och thorsd. samt kl. 4—5 e.m. tisd. och fredag.

Tjugu minuter före den första lärotimmen på dagen 
hafva lärjungarna samlats till gemensam bön och bibelläs
ning, och efter den sista lästimmen har ungdomen äfven 
samlats till en kort andaktsstund.

Jemte åliggandet att anställa tentamina och flyttnings- 
förhör i de olika lärokurserna har undervisningsskyldighe- 
ten, i afseende på ämnen och klasser, på följande sätt va
rit fördelad mellan lärarne:
Rektor Sundberg: latinska språket, klass. VI, VH tillsam

mans 12 timmar, granskning af sjunde klassens latin
ska stilprof;

Lektor Hammargren: franska språket, V—VII, engelska språ
ket, VI, filosofi, VH, tillsammns 16 timmar, franska 
och engelska skriföfningar;

Lektor Dalén: mathematik och fysik, V—VII, 18‘/2 timmar; 
Lektor Brandt: kristendom och grekiska språket, VI, VII, 

16 timmar, granskning af sjette klassens latinska stil
prof;

Lektor Grape: historia och geografi, V—VII, samt moders
målet, VI, VII, 16 timmar, granskning af sjette och 
sjunde klassernas svenska stilar;

Adjunkten Weinberg: historia och geografi, III o. IV, ma- 
thematik i klassiska afdelningen af samma klasser, 18 
timmai’;

Adjunkten Augustin: modersmålet, III—-V, latinska språket, 
IV, 19 timmar, granskning af femte klassens svenska 
uppsatser;

Adjunkten Jonson: latinska språket, V, VI, 1 och grekiska 
språket, V, 20 timmar, granskning af femte klassens la
tinska hemthemata;

Adjunkten Svenson: kristendom, III—V, latinska språket, III, 
arithmetik, I, 22 timmar, granskning af tredje klas
sens svenska skriföfningar;



— 5 —

Adjunkten Öhmark: kristendom, historia och geografi, ma- 
thematik, svenska och tyska språken, II, 26 timmar;

Adjunkten Lindström: tyska språket, III—VI, engelska språ
ket, III—V, franska språket, IV, 20 timmar, tyska 
skriföfningar;

v. Adjunkten Selberg: naturalhistoria, II—VI, mathematik, 
III och IV reallinien, geometri, V klassiska linien, 21 
timmar, granskning af fjerde klassens svenska skriföf
ningar;

v. Adjunkten Bräckberg: kristendom, historia och geografi, 
geometri, svenska och tyska språken, I, 25 timmar;

Löjtnant Forsgren: gymnastik och vapenöfnningar, I—VH,. 
10 timmar;

Kapiten MiMfeldt: teckning, I—VII, 10 timmar;
Direktör Mentzer: sång och musik, I—VII, 10 timmar.

Genomgångna lärostycken och begagnade läroböcker;

Kristendom.

Kl. I. l:a lexlaget: katekesen med förklaring till 6:ie 
budet; biblisk historia, Gamla Test, enligt Hübner till 30 
berättelsen. 2:a lexlaget: katekesen till 2:dra hufvudstycket; 
bliblisk historia, Gamla Test.

Kl. n. l:a lexlaget: 15 berättelser af Nya Test. bibi, 
hist, efter Hübners lärobok; till l:a art. af 2:dra hufvud
stycket i katekesen. 2:a lexlaget: bibi, hist., 30 berättelser 
af Nya Test.; 2:dra hufvudstycket af katekesen. 3:e lex
laget: bibi. hist., hela Nya Test.; 2:dra hufvudstycket af ka
tekesen; psalmer och psalmverser.

Kl. III. l:a lexlaget: katekesen, 3:dje hufvudstycket,. 
jemte repetition af större delen af föregående kurs; bibi, 
hist., hälften af Gamla Test, efter Ekelund. 2:a lexlaget: 
katekesen till 5:te hufvudstycket jemte åtskilliga psalmer; 
biblisk historia, Gamla och Nya Test.

K1. IV. Katekesen med förklaring. Bibelläsning, 
Lucæ Evangelium och Ap. Gern.
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K1. V. Romare- och l:sta Korintherbrefven; öfver- 
sigt af Bibelns innehåll och historia efter Welander. Ka- 
tekisation.

Kl. VI, 1. Ap. Gern. kap. 1—12 (på grundspråket 
med humanisterna). Norbecks theologi kap. 4—7. Första 
perioden af kyrkohistorien efter Cornelius.

Kl. VI, 2. Första Korintherbrefvet kap. 7—16. 
Norbecks theologi kap. 6—11. Tredje perioden af kyrko
historien.

K 1. VII. Det nyss anförda af Nya Test. Repetition 
af kyrkohistorien och dogmatiken.

Historia och Geografi.

K1. I. Muntliga berättelser ur Sveriges sagoperiod. 
l:a lexlaget: Sveriges politiska geografi till Norrland. 2:a 
lexlaget: hela Sveriges. 3:e lexlaget: Sveriges, Norges och 
Danmarks politiska geografi efter Palmblad.

Kl. II. l:a lexlaget: Rysslands, Finlands och Polens 
politiska geografi i kort sammandrag; Svenska historien till 
Kristna tiden, efter lärobok af Dahm. 2:a lexlaget: Euro
pas pol. geografi i kort sammandrag, repetition; Sv. hist, 
till Kalmareunionen.

Kl. III. l:a lexlaget: fäderneslandets historia under 
Kalmareunionen samt Britiska rikets och hälften af Tysk
lands politiska geografi. 2:a lexlaget: fäderneslandets hi
storia under Kalmareunionen, konungarne Gustaf I och 
Erik XIV, samt Britiska rikets och Tysklands poliska 
geografi. 3:e lexlaget: fäderneslandets historia från och med 
Kalmareunionen till och med Carl IX, samt Britiska rikets, 
Tysklands, Nederländernas och Belgiens geografi.

Kl. IV. l:a lexlaget: fortsättning af fäderneslandets 
historia till och med Ulrika Eleonora samt Frankrikes, 
Schweitz’s, Spaniens och Portugals politiska geografi. 2:a 
lexlaget: fäderneslandets historia fortsatt och afslutad efter 
Dahm, samt Europas politiska geografi fortsatt och afslutad, 
efter Palmblad.
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K 1. V. Klassiska linien. Gamla historien och geo
grafien efter Pütz.

Reala linien. Gamla tidens och 2 perioder af me
deltidens historia. Begge linierna hafva repeterat Europas 
politiska geografi till Frankrike.

K1. VI, 1. Klassiska linien. Tre perioder af me
deltidens historia efter Ekelund.

Reala linien. l:a lexlaget har genomgått nyare ti
dens historia till Franska revolutionen, 2:a lexlaget: nyare 
tidens historia efter Palmblad. Begge linierna hafva re
peterat Europas politiska geografi efter Palmblad.

Kl. VI, 2. Klassiska linien. l:a lexlaget har afslutat 
medeltidens historia, 2:a lexlaget medeltidens historia och i 
utförligare framställning genomgått Svenska historien från 
och med Gustaf I till och med Gustaf II Adolf.

Reala linien. Nyare tidens historia afslutad. Repeti
tion af geografien.

K1. VII, 1. Nyare tidens historia afslutad och Sven
ska historien i utförligare framställning genomgången från 
och med Gustaf I till och med Gustaf II Adolf.

K1. VII, 2. Nyare tidens historia afslutad; gamla ti
dens och 2 perioder af medeltidens historia repeterade.

Natural historia.

K 1. I. Fysisk geografi, land och haf samt berg och 
slätter, efter Palmblad.

K1. II. Botanik, inledning efter Anderssons lärobok- 
Sexualsystemet, insamling af 50 växter.

K1. III. Klassiska linien. Botanik, Anderssons ter
minologi till blomman. Insamling af 50—100 växter.

Reala linien. Botanik, lika med klassiska linien. Zoo
logi, inledning och de första ordningarna af Mammalia.

K1. IV. Klassiska linien. Botanik, blommans och 
fruktens terminologi, efter Anderssons lärobok. Insamling 
af ytterligare 100 växter. Zoologi, lika med 3:e klassens 
reala Imie.
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Reala linien. Botanik, lika med klassiska linien. Zoo
logi, de vertebrerade djuren, efter Sundevalls lärobok.

K1. V. Klassiska linien. Botanik, terminologien full
ständigare. Insamling af växter. Zoologi, lika med 4:e 
klassens reala linie.

Reala linien. Botanik, lika med klassiska linien. Zoo
logi, Sundevalls lärobok.

K1. VI. Klassiska linien. Botanik, naturliga växt
familjerna efter Schagerströms lärobok. Zoologi, Sunde
valls lärobok.

Reala linien. Botanik, lika med klassiska linien. Zoo
logi, repetition.

Fysik.

K 1. V. Reala linien. Inledning, värmelära, geosta- 
tik, efter Berlins bearbetning af Schabus’ lärobok.

Kl. VI, 1. Klassiska linien. 1—3 kap. till lutande 
planet, efter ofvannämnda lärobok.

Reala linien. Dynamik och akustik.
Kl. VI, 2. Akustik och optik.
Kl. VII. Läran om magnetismen och elektriciteten, 

j ernte lösning af fysikaliska problemer, allt efter Schabus.

Kemi.

K1. VI. Reala linien. Inledning och läran om me- 
talloiderna, efter Berlins lärobok.

Mathematik.

K1. I. De fyra räknesätten i hela tal. Geometrisk 
åskådningslära efter Bergius.

Kl. II. l:a lexlaget: reduktion samt addition och 
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subtraktion i sorträkning; geometri, inledningen samt till 
jemförelse emellan vinklar, enligt Bergii lärobok. 2:a lex- 
laget: reduktion och sorträkning efter Zweigbergks lärobok; 
geometri, till mångsidingar.

Kl. III. Klassiska linien. l:a lexlaget: arithmetik, 
inledningen till bråk; geometri, definitioner, postulater, axio
mer och 5 propositioner af Euclidis l:abok. 2:a lexlaget: 
arithmetik, quatuor species af vanliga och decimalbråk; geo
metri, 12 propositioner af Euclidis l:a bok. 3:e lexlaget: 
arithmetik, quatuor species i bråk och sorter; geometri, 26 
propositioner af Euclidis l:a bok.

Reala linien. Arithmetik, bråk och regula de tri. 
Geometri, Euclidis första bok.

K1. IV. Klassiska linien. 1 :a lexlaget: arithmetik, 
repetition af quatuor species i bråk och sorter; geometri, 41 
propositioner af Euclidis l:a bok. 2 :a lexlaget: arithmetik, 
enkel regula de tri; geometri, l:a boken afslutad, 6 pro
positioner i 2:a boken af Euclidis elementer.

Reala linien. Arithmetik, regula de tri och intresse
räkning. Algebra, hela tal och bråk efter Bergii lärobok. 
Geometri, fyra böcker af Euclides.

K1. V. Klassiska linien. Algebra, hela tal och bråk 
efter Bergii lärobok. Geometri, tre böcker af Euclides.

Reala linien. Algebra, l:a lexlaget: repetition af he
la tal och bråk samt l:a gradens equationer med 1 obe
kant; 2:a lexlaget: läran om digniteter och rötter, equa
tioner af l:a graden med flera obekanta, efter Bergii läro
bok. Geometri, proportionsläran efter Ekman, lösning af 
problemer och theoremer ur Todhunter.

Kl. VI, 1. Klassiska linien. Algebra, l:a gradens 
equationer med flera obekanta, digniteter och rötter efter 
Bergii lärobok, lösning af problemer af l:a graden ur Bjor
lings problemsamling'. Geometri, 4:de boken i Euklides 
och proportionsläran efter Ekman; lösning af problemer och 
theoremer ur Todhunter, motsvarande 2:a och 3:e böckerna 
i Euclides.

Reala linien. Algebra, equationer af 2:a graden med
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1 obekant och biquadratiska equationer, jemte lösning af 
hithörande problemer ur Björling. Geometri, repetition af 
6:e boken i Euklides, stereometri efter Alreiks lärobok.

K1. VI, 2. Klassiska linien. Algebra, l:a lexlaget: 
2:a gradens equationer; 2:a lexlaget: Bergii algebra till 
slutet; lösning af problemer ur Björling. Geometri, l:a 
lexlaget: 6:e boken i Euklides; 2:a lexlaget: repetition af 
problemer och theorem er ur Todhunter, motsvarande 3:e 
och 4:e böckerna i Euclides.

Reala linien. Algebra och Geometri, lika med reali
sterna i VI, 1.

K1. VIL Klasiska linien. Algebra, sednare delen af 
Björlings algebra, med läran om logarithmer och progres
sioner, samt lösning af problemer ur Björlings problem- 
samlings sednare del. Geometri: repetition af proportions- 
läran och 6:e boken i Euclides; några påbörjat stereome
trien efter Alreik; lösning af problemer och theoremer ur 
Todhundter, tillhörande 4:e och 6:e böckerna i Euclides.

Svenska.

Kl. I. l:a lexlaget: Formläran till l:a konjugation 
efter Fryxell. 2:a lexlaget: hela Formläran efter Fryxell 
samt öfningar i resolvering och rättskrifning.

K 1. II. Formlära efter Fryxells lärobok; det hufvud- 
sakligaste af l:a kursen i Svedboms satslära; öfningar i 
rättskrifning; valda stycken ur Svedboms läsebok.

K1. III. Andra kursen af Svedboms satslära till kap. 
18. Satsöfningar. Valda stycken ur Svedboms läsebok samt 
enklare skriföfningar.

K 1. IV. Andra kursen af Svedboms satslära afslutad. 
Satsöfningar och interpunktionslära under läsning af valda 
stycken ur Svedboms läsebok, samt smärre skriftliga upp
satser.

K1. V. Allmän repetition af det föregående. Sats- 
öfningar och läsning af utmärktare svenska författare, samt 
skriftliga uppsatser öfver lättare ämnen.
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K1. VI. Läsning af Svenska författare samt valda 
stycken af Danska och Norska författare. Svenska littera
turens historia. Tal- och skriföfningar.

K 1. VII. Lika med, föregående.

Tyska.

Kl. I. l:a lexlaget: 20 stycken af Svedboms ele
mentarkurs, hjelpverbernas konjugationer efter Lyth. 2:a 
lexlaget: till ”Kurze Erzählungen” af Svedboms elementar
kurs, hjelpverbernas och de reguliera verbernas konjuga
tioner.

Kl. II. l:a lexlaget: från och med 41 :a stycket till 
”Kleine Gedichte” af Svedboms elementarkurs i Tyska språ
ket; 2:a lexlaget: till lärokursens slut samt repetition af he
la kursen; det allmännaste af formläran efter lärobok af Lyth.

K1. III. Explikation till 24:e st. af Lyths läsebok; 
formläran genomgången, skriftlig öfversättning till 4:de st. 
af ”Pronomen” ur Lyths skriföfningar.

Kl. IV. Explikation från 26:te till 41 :sta st. af Lyths 
läsebok; det allmännaste af Syntaxen; skriftlig öfversättning 
till "Adverbierna” ur Lyths skriföfningar.

Kl. V. Explikation från 130:e till l-48:e st. af Sved- 
boms läsebok; skriftlig öfversättning till ”Förnöjsamhet” ur 
Lyths skriföfningar.

K1. VI. ”Wilhelm Tell”, ”Die Jungfrau von Orleans", 
"Hermann und Dorothea".

Engelska.

K1. III. Reala linien. May’s läsebok utom skriföf- 
ningarne.

K1. IV. Reala, linien. Explikation till 23:e kap. af 
"The Vicar of Wakefield"; skriftlig öfversättning till "Blan
dade öfningar” ur "May’s skriföfningar.
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K 1. V. Reala linien. ”Columbus’’ af Washington Ir
wing; May’s skriföfningar afslutade.

Kl. VI. Reala linien. May’s Grammatik j em te skrif
öfningar; explikation af Historv of England by Macaulav 
Tom. Ill p. 1—140.

F r a n s k a.

Kl. IV. Reala linien. Explikation till 69 st. af Ol
des läsebok. Det allmännaste af formläran.

K 1. V. Reala linien. Oldes grammatik t. o. m. ore- 
gelbundna verberna; explikation af Oides hela läsebok jern- 
te skriftlig öfversättning af skriföfningarne till 36 st.

Klassiska. linien. Oides grammatik till oregelbundna 
verberna; explikation af Oides läsebok till 68 st. jemte 
skriftlig öfversättning af skriföfningarne till 21 st.

K 1. VI. Reala linien. Repetition af Oides gramma
tik; explikation af une lecture par jour par Boniface Tom. 
Ill p. 1—318 jemte skriftlig öfversättning af skriföfnin
garne.

Klassiska linien, nedre afdelningen. Repetition af Oi
des grammatik; explikation af Oides läsebok, 68 st. till slut.

D:o, öfre afdelningen. Repetition af Oides grammatik; 
explikation af une lexture p. jour par Boniface Tom. 1 p. 
43—330, skriföfningar efter 01de till slut i båda afdel- 
ningarne.

K 1. VH. Explikation af une lecture p. jour pai’ Bo
niface Tom. II p. 1—250, jemte skriföfningar.

Latin.

K1. III. l:a lexlaget (nyuppflyttade): af formläran 
efter Nordqvist verbernas konjugationer, deponentier och 
substantivers deklinationer. 2:a lexlaget: hela formläran, 
dock ej repeterad; några colloquia och fabulæ i Dahlströms 
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läsebok. 3:e lexlaget: repetition ai hela formläran; col- 
loquia och fåbulæ i Dahlströms läsebok jemte inlärandet af 
ord och fraser ur läseboken.

Kl. IV. l:a lexlaget: Corn. Nep. Vitæ Imperatorum 
I—IV. 2:a lexlaget: Corn. Nep. I—VI. Hela klassen: 
Nordqvists formlära och satslära till kap. V samt extempo- 
rerade skriföfningar.

K1. V. Cornelius Nep. Vitæ Imper. XIII—XXII; 
Cæsars Bellum Gallicum, Lib. I kapp. 1—20; Brodén, 
Ovidii metamorphoses selectæ st. 2—5. Grammatik efter 
Rabe, skriföfningar och extemporaler på lärorummet, samt 
hemthemata.

K1. VI, 2. Cie. Orationes in Catilinam samt pro Ar- 
chia poeta, Livius 1,45. Ovidii metamorphoser 3:e boken 
samt af Brodéns anthologi styckena 9—14. Gramma
tik efter Rabe, skriföfningar på lärorummet samt hem
themata.

K1. VI, 2. Liv. III o. 1,20. Virgil. Æn. I—HL 
Grammatik efter Ellendt. Hemthemata och extemporalier.

K 1. VII. Cic. Disput. Tiscul. I, Liv. I, II repet. Hor. 
Od. i, II. Extemporalier och hemthemata.

Grekiska.

K 1. V. Formlära efter Krüger. 1 :a lexlaget: Årres 
läsebok, 2:a kursen; 2:a lexlaget: 3:e kursen fullständigt 
samt en del af den 4:e.

K1. VI, 1. Xenofons Anabasis, 2 böcker. Homeros’ 
Odyssé, 2 rhapsodier.

K 1. VI, 2. Xenofons Anabasis en a två böcker. Ho
meros’ Odyssé, en rhapsodi. Homeros’ Iliad 2 rhapsodier.

K1. VH. Homeros’ Iliad, 3 rhapsodier. Herodotos, 
första boken kap. 1—94 öfversatt på latin. Platon, Apolo
gien kap. 17—33 samt dialogen Laches. Grammatik (efter 
Aulins bearbetning af Krüger) timme, extemporerade 
skriföfningar 2 timmar i veckan i båda klasserna.
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Filosofi

K I. VII. Afzelii Logik och Psykologi.

Sång.

l:a sångklassen, nedre afdelningen: notläsning, skalor, 
intervallöfningar, koralmelodier; öfre afdelningen: tonträffning, 
öfhingsstycken, koraler.

2:a sångklassen: koraler och andra sånger, en- och 
tvåstämmigt, äfven fyrstämmigt tillsammans med den näst- 
följande klassen.

3:e sångklassen: hufvudsakligen fyrstämmiga körer.

Instrumentalmusik.

I spelning har undervisning meddelats 10 lärjungar på 
piano, 8 på violin, 1 på violoncell, 1 på kontrabas, och 4 
på flöjt. De mera försigkomna hafva öfvat duetter, trior, 
qvartetter, flerstämmigt arrangerade marscher, potpouri- 
er m. m.

Teckning.

K1. I. Köhlers ritkurs, häft. 1;
Kl. n. Häft. 1 och 2;
Kl. III. Häft. 1—3;
K 1. IV—VH. Repetition af föregående, samt häft. 4 

och 5. Dessutom figur-, djur-, landskaps-, blomster-, or
naments- och frukt-ritning m. m. efter okända författare.

Gymnastik.

K1. I—IV. Öfningar såväl utan, som med redskap 
jemte marscher och manövrer.
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K 1. V—VII. D:o d:o jemte gevärsexercis, spridd ord
ning och bajonettfäktning.

Till åtlydnad af den i Kongl. Maj:ts cirkulär den 12 
Maj 1865 meddelade nådiga föreskrift får jag angående de 
arbeten, som varit lärjungarne ålagda att i hemmet fullgö
ra, lemna följande upplysningar.

Uti klass. I har hemarbetet inskränkt sig till afskrifning 
af stycken ur den svenska läseboken, och hemarbeten för 
öfrigt hafva i denna klass icke ålagts andra, än försumliga 
lärjungar.

Antalet af läroämnen, i hvilka hemlexor i allmänhet 
blifvit för hvasje dag föresatta lärjungarna i de öfriga klas
serna, hafva i klass. Il varit 2 till 3, i klass. III, IV vanli
gast' 3, i klass. V, VI, VII högst 4.

För lärjungar af medelmåttiga anlag kunna hemarbe
tena anses hafva dagligen upptagit 2 å 2 4/2 timmar i klass. 
II, 3 timmar i kasserna III och IV, omkring 4 timmar i 
V och VI, 1, samt 4 till 5 timmar i VI, 2 och VII.

B. Lär arne.

Till Lektor i historia och modersmålet befullmäktiga- 
des den 2 sistl. November Adjunkten vid Umeå högre e- 
lementarläroverk Filos. Doktor E. O. Grape.

Såsom vikarie vid lektionen i historia och modersmålet 
under höstterminen, både innan tjensten hunnit med ordi
narie besättas och äfven under den tjenstledighet, som be
viljades Lektor Grape för December månad, tjenstgjorde 
Filos. Kandidaten C. E. H. Gestrin.

Under hela läseåret hafva v. Adjunkterna E. A. Sel
berg och C. O. Bräckberg haft Eforsembetets förordnanden 
att med den tjenstgörigsskyldighet, hvarom förut blifvit om- 
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förmäldt, vikariera vid hvar sin af de två sedan den 1 De
cember 1861 och 1 April 1862 lediga adjunktsbeställnin- 
garna.

Kongl. Maj:t har funnit godt förklara Lektor K. H. 
Brandt och Adjunkten O. E. Lindström berättigade att från 
och med innevarande år åtnjuta lön i 2:a lönegraden, den 
förre med 2500, den sednare med 1500 Rdr Rmt.

Följande lärare hafva detta år varit klassföreståndare: 
Lektor Hammargren för klass. VII, Lektor Dalén för VI, 2, 
Lektor Brandt för VI, 1, Adjunkten Jonsson för V, Adjunk
ten Augustin för IV, Adjunkten Svenson för III klassiska li
nien, Adjunkten Lindström för realklasserna IH—VI, Adjunk
ten Ohmark för II, v. Adjunkten Bräckberg för I.

C. Lärjungarne.

Afgångne under sommmarferierna, från klassen I: J. 
Borg, S. E. V. Burman, död den 8 Augusti; från klass. II: 
O. Eriksson Rödström, S. O. Sahlin; från klass. IH: J. O. 
Staff, C. A. Werner; från IV: II. W. Hellberg; från V: P. 
Edling till landtbruket; från VI, 1: P. :O. S. Lilje sköld till 
handel i Amerika; från VI, 2: J. E. Dahlin till Hernösands 
elementarläroverk; under höstterminen, från klass I: P. E. 
F. Agren för sjuklighet; från klass. HI: A. O. Lindberg; 
under julferierna från klass. IV: A. A. Liljesköld; under 
vinterterminen: A. Lindeberg från VI, 1 samt A. L. F. 
Höijei’ och C. A. Roos från VII, 1 till enskilta studier; un
der vårterminen, från klass V: J. F. Medin till sjömansyr
ket, O. W. Schüssler till krigsskolan; från VI, 1: E. A. Tho- 
mée till handel.

Höstterminen inskrefvos 20 lärjungar, af hvilka 17 i 
klassen I och 3 i V; vinterterminen 16 i klassen I, vårter
minen 9 i klassen I.

Återkomne höstterminen: E. Lithander i I och N. 
Näslund i II efter frånvaro under föregårende vinter- och 
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vårtenn, samt S. G. Palén i VI, 1 efter att hafva varit från- 
varande nästföregående vårtermin. Aterkomne vintertermi
nen: O. Näslund och I. L. A. Sunding i II efter 1 termins 
frånvaro, P. W. Amnelius och P. Gerdvall i III efter 2 ter
miners frånvaro, A. B. Roos i IV efter 5 terminers från
varo.

Från klassiska till reala linien öfvergick 1 lärjunge i 
V höstterminen, men återgick till klassiska linien vid vin
terterminens början. At en lärjunge på klassiska linien i 
klass. V har Rev. Ephorus på läroverkskollegiets framställ
ning funnit skäligt att medgifta befrielse från läsning af 
grekiska språket.

Under loppet af höstterminen uppflyttade 13 lärjun
gar till II, 13 till III, 5 till IV, 1 till V, 5 till VI, i, 4 
till VI, 2 och 1 till VII, i; under vinterterminen 13 till II, 
5 till III, 1 till V, 3 till VI, 1 och 3 till VII, 2; under 
vårterminen 13 till II, 7 till III, 10 till IV, 9 till V, 3 till 
VII, 1 och 1 till VII, 2.

Utom de lärjungar, som för beredelsen till konfirma
tionen vissa timmar varit förhindrade att besöka läroverket, 
har för samma ändamål P. Lithner i IV under större de
len af vårterminen vistats i sin hemort, och äfven E. Sell- 
ström i III på fadrens begäran under de sista veckorna icke 
bevistat läroverket. Under en del af vintert, och hela vårt, 
har J. Sundin i klass. II varit frånvarande.

Från gymnastik och vapenöfningar hafva under hösttermi
nen 22 lärjungar samt vinter- och vårterminen 24 varit befria
de; dock har denna befrielse för de flesta varit vilkorlig, så att 
de bort deltaga i de öfningar, som deras krafter oaktadt lokala 
åkommor medgifvit. Från teckning hafva under höstterminen 
och vinterterminen 14, och vårterminen 12 varit befriade. 
Antalet af lärjungar, som i sångöfningarna icke deltagit, 
har höstterminen utgjort 44, vinterterminen 54, och vårter
minen 55.
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Till följe af omförmälta förhållanden har de vid lä
roverket närvarande lärjungarnes antal vid olika tidpunkter 
af läseåret, med afseende på klasser och linier, varit följan
de, nemligen

vid börj. af Höst t. vid börj. af Vintert. vidbörj. af Vårterm. vid slut* af Vårterm.
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1). Skollokalen.

Framför eldstäderna i nedre våningen af lärohuset haf- 
va planstenar blifvit inlagda och nya friser anbragta. För 
öfrigt hafva endast några mindre reparationer å kakelugnar 
m. m. egt rum.
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E. Undervisningsmaterielen.

har ökats genom gåfror, nem!.

af KongL M:t anslagne: Konung Gustaf I:s registratur, 
2:a och 3:e bandet; Kon. Carl IX:s lagförslag; Riksarkifrets 
pergamentsbref, l:a bandet; Brunius, Gotlands konsthisto
ria, 2:a och 3:e delen; Dybeck, Runurkunder: 1) Uppland, 
5:e h. 2) Stockholm län; Möller, Ordbok ofrer Halländska 
landskapsmålet; Mankell, om Sv. Krigsmaktens styrka; Gron
holm, Kon. Gustaf II Adolfs historia, 4:e delen; Qviding, 
Svenskt författningsregister;

fra Hans Majestæt Kongen: C. I. Schive, Norges Mynter 
i Middelalderen;

af Kongl. M:ts Befallningshafvande i Jemtlands län: fem
årsberättelse för åren 1861—1865;

från Kongt. Statistiska Cenlralbgråen: Berättelse för år 
1863, Befolkningsstatistik, ny följd, V; d:o för år 1864, 
d:o d:o, VI;

från Rikets Elementarläroverk och Upsala Privata d:o: 
Årsberättelser för läseåret 1865—1866;

af Norrlands Nation i Upsala: Universitetets kataloger 
för höstterminen 1866 och vårterminen 1867, samt åtskil
liga Akademiska Afhandlingar;

af Kontraktsprosten, L. TV. O. Herr J. Östlund: Fri Kyr
ka i Fri Stat, tankar af en prest, en läkare och en jurist, 
Stockholm 1866;

af S. M. Adjunkten J. Bergstrand: La Sainte Bible, 
Basle 1744; Psalm- och Evangeliibok tryckt år 1695, en 
äldre d:o utan årtal och titelblad; Cic. Epist. ad Familiäres, 
Antw. 1624; Selahn, J. L, de Hernoesandia, Ups. 1837; 
Ordbok öfter Nov. Test., manuskr.; Förklaring öfrer ord i 
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Sv. Psalmboken, Stkni 1765; Aphorismi doctrinæ eccl. re
form., prop, a Dav. Pareo, Hanoviæ 1634; oC. Helenius, 
Finsk och Sv. samt Sv. och Finsk Ordbok, Åbo 1838; J. 
A. Tingstadius, Proföfvers. öfver Psaltaren, Upsala 1796; 
d:o d:o Esaias, Ups. 1805; d:o d:o Job, Ups. 1797;d:od:o 
de mindre Profeterna, Ups. 1813; d:o d:o Höga Visan, Ups. 
1792; d:o d:o Salomos Sedespråk, Ups. 1800; E. G. Lund- 
blad, om sättet att finna logarithmen för summan af eller 
skilnaden mellan två tal, hvilkas logarithmer äro gifna, 
Stregn. 1851; C. F. Gellert, geistl. Oden und Lieder, 
Leipzig 1767; J. A. Cramer, neue geistl. Oden und Lieder, 
Frankf. u. Leipzig 1766; P. Fjellström, Lappsk katekes, 
1755; The book of commun prayer and administration of 
the sacraments, and other rites and ceremonies of the Church, 
according of the use of the Church of England, Together 
with the Psalter or Psalms of David, Cambridge 1696; samt 
åtskilliga disputationer.

har såsom gåfvor emottagit 
af Kongl. Svenska Akademien dess minnespenning för år 
1866 öfver Jakob Frese, af Doktor J. L. Strandberg medalj 
öfver Job. Aug. Wahlberg, af Landträntmästaren O. P. Hell
berg ett franskt silfvermynt, af Kopparslagaren O. Högvall 2 
svenska och 2 danska smt, af Kyrkovärden M. Andersson 
i Korsta 4 svenska kmt, af Gästgifvaren E. Jönsson diverse 
in- och utländska kmt, af Sjöfaranden A. Köhl d:o dito, 
deribland kinesiska, japanska, siamesiska, sydamerikanska 
etc., af S. M. Adjunkten J. Bergstrand en samling in- och 
utländska kmt, af Smeden H. Törnqvist ett svenskt och ett 
danskt kmt, af Farmaceuten E. F. Liljesköld och skolans 
lärjungar N. M. Lalander, L. Häggström, C. A. Svensson, 
O. T. Wessman, H. F. A. F. Mühlfeldt, A. O. Lind, A. B. 
Roos, F. B. Holmberg, H. A. C. Behm, P. A. R. Ström, 
G. F. H. L. Mühlfeldt, C. Hessling, K. Jakobsson, C. H. 
L. Rosén åtskilliga mynt.

Nafurwliesamföngarna hafra emottagit 



21 —

gåfvor, neml. af Brukssocieten den i nästföregående årsber. 
såsom utlofvad omförmälta samlingen af .150 stuffer berg
arter med åtföljande tryckt förteckning, af Bruksbokhålla- 
ren J. Norrman en samling af stenarter, af Stud. C. B. S. 
Cavallin en större samling mineralier, af Inspektoren C. 
G. L. Obbarius 1 ex. Gråtruten (Larus argentatus), af 
Stud. G. F. L. K. Liljesköld 1 ex. Sidensvansen (Ampelis 
garrulus), af Källarm. F. J. Wingstedt 1 ex. Lafskrikan 
(Garrulus infaustus), af Hushållerskan C. Bräckberg 1 ex. 
Rackelhanen (Tetrao urogallides), af Hemmansegaren L. 
Olsson i Thorvalla 1 ex. Hönshöken (Falco palumbarius), 
af Farmaceuten V. Behm 3 i sprit inlagda ex. af Hugg
ormen (Vipera Berus) och 2 d:o af Tomtormen (Coluber 
natrix), af Stud. C. H. L. Rosén en samling snäckor, af 
Stud. C. A. Lundholm 2 ex. af Snösparfven (Emberiza 
nivalis) hanne och hona.

En onämnd välgörare har skänkt 10 Rdr Rmt, att 
efter lärarekollegiets profiling vid läseårets afslutande till
delas någon välartad behöfvande lärjunge.

F. Examina.

Skriftlig afgångsexamen aflades den 24, 25, 27 och 
29 sistl. April af tre lärjungar i öfre afdelningen af klas
sen VII och två privatister. Om tiden för den munteliga 
examen, som med de tre förstnämnde, hvilkas skriftliga prof 
blifvit godkändt, kommer att anställas, har underrättelse 
ännu icke ingått.



22 __

Offentliga, flyttningsexamina haha hållits onsdagar och 
lördagar eftermidd., när lärjungar efter förutgånget prof- 
förhör blifvit af vederbörande lärare till sådan examen an
mälde.

Uppvisning i gymnastik och vapenföring försiggick den 
20 i denna månad.

Arsexamen anställes den 4 instundande Juni från kl. 
8 f.m. till kl. 2 e.m. i den ordning, som genom sär
skilt anslag i lärohuset tillkännagifves, under inseende af 
läroverkets Inspektor Kontraktsprosten, L. K. W. O. Herr 
J. Östlund. Att såsom examensvittnen närvara har M. V. 
Consistorium å Eforsembetets vägnar anmodat Landshöfdin- 
gen, R. K. N. O. Herr J. G. Asplund, Herr Häradshöfdiu- 
gen J. G. Hasselberg, Herr Provincialläkaren Doktor E. 
M. Grenholm och Stadspredikanten Herr Doktor N. T. 
Feltström samt, sedan de två förstnämnde anmält sig för
hindrade att detta uppdrag emottaga, Landskamereraren, 
R. K. N. O. Herr C. H. Ekberg och Häradsskrifvaren, R. 
K. W. O. Herr C. J. Cavallin.

Examen i sång och instrumentalmusik samt utställning 
af prof på lärjungarnes framsteg i teckning sker den 5 
Juni kl. 10 f.m., hvarefter premieutdelning och flyttning 
kommer att företagas samt läseåret afslutas.

Nästkommande hösttermin tager sin början den 29 
Augusti.



Till öfvervarande af slntpröfningarna den 4 och 5 in
stundande Juni inbjudas härined den offentliga undervisnin
gens gynnare och vänner samt lärjungarnes målsmän och 
anförvandter.

Östersund den 29 Maj 1867.
A. Sundborg.


