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REDOGÖRELSE
EÖR

HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKEM ÖSTERSUND
LÅSEÅRET 1 88G— 1 887.

A. Undervisningen.
1. llöstter minen började den 31 Augusti och slutade den ‘20 December. Vårterminen, som 

öppnades den 20 .Januari, kommer att afslutas den 8 Juni.
Den egentliga undervisningen tog sin början den 0 September och fortsattes till den 18 December, 

men börjades fiter den 21 Januari, fin- att fortgå till den 4 Juni.
Sarskilda lofdagar för hela läroverket voro — i anledning' af pågående marknader — den 9 

September och 10 Mars, för én ntmarsdi den 28 September, den 23 Oktober i anledning af Öster
sunds sekularfest till minne af stadens grundläggning, den 30 Ok ober för skurning af lärorummen. 
den 1 December, fottisdagon den 22 Februari, samt den 2 Maj.

Månadslof åtnjöto under höstterminen klassen 7:2 sex dagar. 7:1 fem dagar. I dessa klasser 
användes å lärorummet under tillsyn af lärare 2 af nämda lofdagar till latinskrifning. I till fransk 
skrifning och I till utarbetande af uppsats på modersmålet. Af de elfva månadslofdagar. som under 
Januari —April tillfallit klassen 7:2. hafva. i skolan 3 egnats åt latinskrifning. 3 åt fransk skrifning 
och 1 åt uppsatsskrifning på modersmålet. Klassen 7:1 har på fyra af sex under Januari och följande må
nader. till medium af Maj infallande månadslofdagar ä lärorummet skrifvit. 2 öfversättningar till did 
latinska språket och 2 till det. franska. L. (1:2 har af åtta, månadslofdagar under läseåret användt 
2 till latinskrifning och 3 till tysk skrifning å lärorummet: L. G:i har på lärorummet vid månadslof 
4 gånger skrifvit latinskt tem: lärjungarue å real linien i dessa klasser 2 ganger tyskt och 1 gång 
engelskt tem.

2. För alla klasser gemensam bön mod sång och bibel läsning har li varje arbetsdag förrä ttats 
kl. 7:i;4 — 8 f. m.

Undervisningen har i alla klasser varit förlagd till kl. 8—10 f. m.. 12—3 e. m. alla dagar, 
endast med den inskränkning, att ha klassen tre dagar i veckan varit ledig kl. 2 — 3 o. m. Hvarjc 
af klasserna 4. 3, G:i och G:2 har dessutom två gånger i veckan haft lärotimme kl. 3—6 c. m.. 
likasom ock de lärjungar i 7:1 A och 7:2 A. som åtnjutit undervisning i engelska och hebreiska.



Öfningarna i sång och instrumentalspel hafva mistälts fyra dagar kl. 41 2—6. en dag kl. 
4—(i, en dag kl. 4'.,— 5 k., c. ni., samt en dag 111/.,—1’2 f. ni.: i olUskrifni-ug oc/t teckning dag
ligen kl. 12 — 3 c. in.: i gymnastik kl. 71 4—7^, 10—lo1., och ll1^—12 f. ni. alla arbetsdagar: 
i vapenföring tvä gånger i veckan kl. 41.—(i e. ni.

3. Uppgift tor höstterminen 1886 å antalet lärotimmar i veckan, under hvilka enligt den fast- 
stäkla arbetsordningen undervisning af särskilda lärare meddelats i läseämneiia.

1 2 3 4 5 6 7
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Afdelniiigar ... ----- —

och
O: |=u æ 9» » 555 Hi _ K S ff“ A ii in ä r k ii i ii g a r.

linier. S %- s " O 2 Ö « c te s
* * £ s

— K S-«

i . . . 26 24 24

2a.. 19 28 — 28 1) Med K. 4 gemensamma i kristendom 2 timmar, 
modersmålet 4 t., tyska 4 t., matematik 5 t.,

„ b . . 20 28 1 28 naturlära 2 t., historia och geografi 5 t.

3a.. 10 28 — —
1

28 2) Med B. 5 gemens, i kristend. 2 t., modersmålet 
3 t., tyska 3 t., franska 3 t., matematik 5 t.,

„ b . . 21 28 — — 28 naturlära 2 t., historia och geografi 4 t.

B. 4 . . . 14 7 — 22 29 3) Med 1!. 6:1 gemens, i kristend. 2 t., modersm.
2 t., franska 41., naturalhistoria 11., historia 11.

L. „ . . . 18 8 ■ — (22) i) 8

22 29
ä) Med L. 6:1 B gemens, i latin 8 t., tyska 1 t..

B. 5 . . . ø t — matematik 3 t., fysik 1 t., historia 2 t.

L. „ . . . 13 8 — ,22) 2) 8 5) Med B. 6:1 gemens, i tvska 2 t., engelska 3 t.,

li. (bi . . 7 4 15 10 29
matematik 7 t., fysik 3 t.

L. „ B . (10) 20
6) Med B. 6:2 gemens, i kristend. 2 t., modersm.

15 5 Ih 3) 2 t., franska 41., naturalhistoria 11., historia 11.

„ A . 4 — ^H15)

(15)

■0 (10)

10

3) 7

14

U Med L. 6:1 A gemens, i grekiska 7 t., med 
L. 6:2 B i tyska 1 t., latin 8 t., matematik 3

li. . 3 4 S) t., fysik 1 t., historia 2 t.

L. „ B . s 5 15

(22)

(10)

(10)

«) 20 *) Med L. 7:1 B gemens, i kristend. 2 t., moders
målet 2 t., franska 3 t., latin 8 t., matematik

„ „ A. 1 — 7) 6) — 3 t., fysik 2 t., historia 3 t’, filosofi 1 t.

L. 7:i B . 15 3

6+ (24)

— 28 9) Med L. 7:1 B gemens, i modersmålet 1 t., 
engelska 1 t.

„ „ A. 3 2 8) — 8

L. 7:2 B. 4 3 23 +(2) •J) 26
10) Med L. 7:i A gemens, i grekiska 6 t., med 

L. 7:2 B i kristendom 2 t., modersmålet 2 t.,

(30)
franska 3 t., latin 8 t., matematik 3 t., fvsik

„ ,. A. 4 10) — 2 2 t., historia 3 t., filosofi 1 t.

Summa 217 194 106 64 364



4. Begagnade läroböcker och genomgångna lärokurser i läseäninena inom särskilda klasser.

Läro- cell Läseböcker m. m_ i

Kristendom: Bibeln (I 7). svenska psalmboken (1—■>). biblisk historia af >1. Bäckman 
(I d). anvisning till bibelns kännedom af Velander (4. 5). kyrkohistoria af HorneIins (6. 7). 
Luthers lilla katekes med kort utveckling (I—3). Norbecks teologi (G, 7):

'Modersmålet: Sundéns språklära i sammandrag (1—5). läsebok for folkskolan (I—3). Sun
déns och Modins läsebok (4, 3), öfversigt af svenska språkets och literaturons historia af 
Claeson (G. 7). Hammerich, danska och norska läsestycken: dikter af Tegnér, Runeberg. 
Wisén, m. fl.

Tyska: Calwagcns språklära (1—3). Calwagens elementarbok (1—3) och läsebok (4. 5): 
Schiller, die Jungfrau von Orleans (L. 6:1). Wilhelm Teil (R. 6. L. 6:2):

Engelska: Calwagens språklära och öfversättningsöfningar till engelska (4—7). Wallströms 
läsebok (4—7). Dickens skizzer. utgifna af Locke (R. 6), Sturzenbeckers läsebok 2:dra delen 
(7:2 B):

Erauska: Dubbs språklära (3 — 7): Ploetz, manuel de litteratur francaise (6:2. 7): Sou vestre, 
au coin de ten (7:2 B): Scribe, le verre d’eau (7:1 B); Voltaire, histoire de Charles XII (7:2 B):

Latin: Ellendt-Seyfferts språklära, bearb. af Ehrnberg (4—7). Ruhes extemporalier (5. 6:1). 
TörnebIadhs extemporaliebok (6:2). Törnebladlis elementarbok (4), Corn. Nepos med anmärk
ningar och lexikon af Törnebladh (3), Cæsar de hello gallico af Häggström (6:1). Livius mod 
kommentarier af Wimmercranz eller Broman (6:2, 7): Cicero, orationes in Catilinam. Törnebladlis 
eller Crush edition (6:2). Tuscul. disp. komment. af R. Kühner'eller J. M. Sundén (7): Ovidii 
metamorph, selectæ med forklar, af S. G. Cavallin. C. J. Brodén eller R. Törnebladh (6:1): Wir - 
gi li vis. Æneis 11 tg. af Törnebladh (6:2. 7:1): Horatii oder ntg. af C. A. Fahlcrantz:

Grekiska: SiHén-L0fstedts grammatik (6). Löfstedts gramm. (7): Zenofons Anabasis ntg. 
af Aulin eller Gumælius (6. 7): Homer i Odyssé ed. Aminson, Crusius, Dalsjö (7);

Hebreiska: AV. Gesenii grammatik öfvors. af A. F. Wimmercranz och Arvid Sundberg (7), 
O. F. Tullbergs läsebok (7):

Historia och Geografi: Odhner. fäderneslandets historia för skolans lägre klasser (1—3. 3): 
Odhncr. Sveriges, Norges och Danmarks historia för skolans högre klasser (6, 7): Pallin. allm. 
historien för läroverkens mellanklasser (4. 3): Scfiotte. gamla tidens hist, för elementarläroverkens 
högre klasser (L. 6:1); Pallin, medeltidens hist, för elementarläroverken, den förkortade upplagan 
(L. 6:2); Pallin. nya tidens historia (R. 6, 7): Malmström, Sveriges statskunskap i kort sam
mandrag. 7:de och 8:de uppl. (7:2): Velander. förberedande lärobok i geografi på grundvalen af 
Erslevs läroböcker (1—3): Erslev, lärobok i geografi 11:0 2 tredje uppl. (4, 3): Erslev, allmän geo
grafi tbr skolans högre klasser (R. 6):

Matematik: Zweigbergk, lärobok i räknekonsten (I - ß:i): E. G. Björling, elementariärobok 
i Algebra (4—7). problemsamling (G. 7: t): Lindman, samling af exempel och problem (R. 6:2. 
L. 6:2 B. 7 B): A. J. Andersson, algebra för nybogynnare (begagnas för exempel vid repetition) 
(L. 6:1): Lindman, samling af exempel och problem (R. 6:2, L. 6:2 B, 7 B): Ekman. Euklids



G 

proportionslära (G. 7): Bergius, geometri och linearteckning för don första undervisningen (2—3): 
Eu klides. geometriens elementer (3—7): Tod li unter, geometriska öfningssatser till Euklides (R.G. 
L. G;2 B, 7 B):

Naturvetenskap: Areschoug. läran om växterna i sammandrag (1—3. G): Lyttkons läran 
om djuren i sammandrag (1--3. 5): Geländer, naturlära (4, Kindberg, svensk Hora (3—6): 
Erdman, sex geologiska väggtaflor (3): läroverkets mineralsamling (4). dess paleontologiska, sam
lingar (5): zoologiska väggtaflor (3): C. R. Sundström, naturläran i bilder (3, 5): C- J. Hartman, 
handbok i Skandinaviens flora (G): L. J. Waldstedt..lärobok i zoologien (G); Christie, lärobok i fysik 
(L. G, 7): Floderus. fysikens första grunder (R. G), problemsamling af samma författare (R. G): 
K. M. Lindeberg, öfningsuppgiftcr till begagnande vid undervisningen i fysik vid de allmänna 
läroverken (7); Blomstrand, kort lärobok i oorganisk kemi (R. G): Rüdorff. kemiska laborations- 
öfningar (R. G):

Fihsojisk propedevtik: Sjöberg och Klingberg, antropologi (7); Sjöberg och Klingberg, 
logik (7:2).

Lärokurser.

FÖ rst (t k' /(t sxe h.
Kristendom 3 t. Biblisk historia: gamla testamentet. Katekes: första hufviidstycket. Bibel

läsning, psalmverser. (Söderqvist).
Modersmålet 3 t. Uppläsning af valda stycken jämte öfuiug att med egna ord ätergifva inne

hållet af det lästa. Öfuingar att särskilja den enkla satsens delar samt ordklasserna, äfveiisom att 
bilda satser. Rättskrifningsöfningar. (Söderqvist).

.Tyska G t. Elementarbokens första kurs jämte motsvarande delar af formläran, ölhingar a tt sär- 
skilja den enkla satsens delar under jämförelse med modersmålet. (Söderqvist).

Historia och Geografi 4 t. Fäderneslandets historia: forntiden och medeltiden. Geografi: det 
allmännaste om verldsdelarne efter kartan: Sveriges. Norges. Danmarks. Finlands och Rysslands fysiska 
och politiska geografi. (Gillberg).

Matematik 4 t. De fyra räknesätten i hela tal med tillämpning på sorter, öfning i decimalers 
användande; hufvudräkning. (Söderqvist).

Naturlåra 2 t. Menniskokroppen. dess byggnad och förrättning. De. sju första växttyperna. 
Undersökning af lefvande växter. Söderqvist). *

J n d r a k‘ I a s x e n ((.
Kristendom 3 t. Nya testamentets bibliska historia till 43:te berättelsen. Katekes. 1m ocli 

2:a artikeln. Bibel- och psalmläsning. (Svenson).
Modersmålet G t. Innanläsning med redogörelse för innehållet. Utanläsning af "Fänrik Stål". 

Gramatiska öfningar och satsanalys. Rättskrifningsöfningar. (Sallander).
Tyska 7 t. Elementarbokens andra kurs samt styckena 1 — Ls af andra afdelningen genom

gångna och repeterade. Det motsvarande af formläran jämte en kort repetition af första klassens 
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kurs. Resolution och ordböjning' under jämförelse med modersmålet: muntliga och skriftliga öfningar. 
Vokabelläsning. (Sallander).

Historia 3 t. Fäderneslandets historia från och med Gustaf I till frihetstiden. (Edholm).
Geografi 2 t. Mellan- och Sydeuropas fysiska och politiska geografi. (Svenson).
Matematik o t. Vanliga bråk och decimalbråk med tillämpning på sorter. Hufvudräkning. 

Geometrisk åskådningslära samt inledning till storhetsläran. (Edholm).
Naturlära 2 t. De fem ryggradsdjurstyperna. Däggdjuren. De femton växttyperna. Under

sökning af lefvande växter. (Söderqvist).

A ii d r (t k l a s s e h b.
Kristendom 3 t. Samma kurser som i 2 a. (Svenson).
Modersmålet 6 t. Samma kurser som i 2 a. (Gillberg).
Tyska 7 t. Elementarbokens andra kurs, st. 1—20: st. 1 —18 af andra afdelningen. Det 

vigtigaste af formläran, muntliga och skriftliga öfningar. resolution och ordböjning under jämförelse 
med modersmålet. Vokabelläsning. (Gillberg).

Historia ock Geografi ö t. Se 2 a! (Svenson).
Matematik 5 t. Lika med 2 a. (Edholm).
Nahirlära 2 t. De fem ryggradsdjurstyperna. Ryggradsdjurens indelning och däggdjuren till 

idislarne. De 15 växttyperna. Undersökning af lefvande växter. Excursioner. (Edholm).

Tredje klassen (t.
Kristendom 3 t. Nya testamentets bibliska historia. Tredje, fjärde och femte hufvudst. 

af katekesen. Läsning af Efesierbrefvet och valda psalmer. (Öhrvall).
Modersmålet 6 t. Formlära och allmän satslära. Innanläsning i förening med öfning att 

åtskilja ordklasserna och den enkla satsens delar samt utanläsning af stycken ur "Fänrik Stå,T’. 
(Augustin).

Tyska 7 t. Styckena 21—38 af elementarbokens andra afdelning genomgångna och repeterade. 
Resolution. Formläran genomgången och repeterad. Muntliga och skriftliga öfningar. (Sallander).

Historia ock Geografi ö t. Fäderneslandets historia afslutad och repeterad. De främmande 
verldsdelarnes geografi genomgången och och repeterad. Repetition af Europas geografi. (Sallander).

Matematik 5 t. Geometri (I t.): Enkl. elem. I, 1—26 samt plauimetriska och stereometriska 
öfningar. Aritmetik (4 t.): bråk, sorter, regula de tri och intresseräkning. (Kökeritz).

Natwlära 2 t. Zoologi (1 t.): de evertebrerade djurens typer. Fåglar, kräldjur, groddjur. 
fiskar samt de ryggradslösa djuren. Botanik (1 t.): fröväxternas yttre organ, sexualsystemet, under
sökning af lefvande växter. (Kökeritz).

Tredje klassen b.
Kristendom 3 t. Gamla och nya testamentets historia. Tredje och fjärde linfvudstyckena af 

katekesen. Bibel- och psalmläsning. (Svenson).



Modersmålet 6 t. Formlära och allmän satslära. Läsning af valda stycken ur läseboken ined 
disposition och muntligt återgifvande af det lästa. Utaniäsning af stycken ur Fänrik Stål . Rått- 
skrifning efter diktamen i förening med sats- och interpiinktionsöfningar. Skriftliga öfversättningar 
från tyska språket. (Holmhäck).

Tyska 7 t. Elementarboken afslutad. Af extemporalierna hafva st. 1 —17 öfversatts muntligt, 
st. 18—25 skriftligt. Skrifning efter diktamen. Formläran. (Holmhäck).

Historia och Geografi 5 t. Fäderneslandets historia afslutad och repeterad. Europas fysiska 
och politiska geografi och en kort öfversigt af de »friga verldsdelarnes. (Svenson).

Matematik 5 t. Lika med 3 a (Kökeritz).
Naturlära 2 t. Undersökning af lefvande växter: fröväxternas yttre organ samt sexualsystemet, 

Ujurtypenm 5—13, djurrikets indelning samt fåglar — urdjur. (Olsson).

Fj ii >‘fl e k I (t s s e a.
Kristen dom 2 t, Öfversigt af gamla testamentets böcker, katekisation och bibelläsning. (Svenson).
Modersmålet 4 t. Innanläsning i förening med läran om den sammansatta satsen. Utaniäs

ning af stycken ur "Fänrik Stål". Skriföfningar på lärorummet 1 timme h varje vecka under 
vårterminen. (Augustin).

Tyska 4 t. Explikation till "Anfang der Reformation" i läseboken. Det vigtigaste af syntaxen. 
(Lindström). Hvar annan vecka ett hmntema. (Södenjvist. Sållander).

Engelska 7 t. Uttalslära efter Herlén. Cahvagens språklära och öfversättiiingsöfningar. genom
gångna till "Ordbildningslära" och "Öfningar till syntaxen". Explikation af 17 stycken nr läseboken. 
(Lindström).

Latin 8 t, Elementarboken. st. I—32. 55—74. Det vigtigaste af formläran. Behöfliga 
delar af syntaxen, muntligen meddelade. Skriföfningar på lärorummet. (Edholm).

Historia och Geografi 5 t. Gamla och medeltidens historia. Europas geografi. (Jonson).
Matematik 5 t. Geometri (2 t.): Eiikl. elem. I och TI. Aritmetik (höstt. 2 t., vårt. 1 t.): 

repet, af bråk, sorter, reg. de tri och intresseräkning. Algebra (höstt. 1 t... vårt. 2 t,): till division 
i enkla tal. (Kökeritz).

Naturlära 2 t, Femton lefvande höstväxter examinerade på lärorumnmt: lärpmgarnes herbarier 
granskade. Af (.'eländers lärobok afdelningarne fysik, kemi och mineralogi. (Olsson).

Femte klassen.
Kristendom 2 t. Bibelns kännedom 2:a afdeln. nya testamentets böcker, repetition af La 

afdelningen. Katekisation och bibelläsning. (Svenson).
Modersmålet 2 t, Innanläsning i förening med satsuppläsning mod tillägg af sammansatta 

satsbindningar och satsfogningar. Utaniäsning af "Svea". "Axel och Maria“, samt stycken ur "Fänrik 
Stål". (Augustin). Hvar annan vecka på tid utom lärotimmarne en uppsats eller öfversättning från 
tyska, språket, (G il Iberg).

Tyska, 3 t. Explikation af st. 20-27 i läseboken. Syntaxen repeterad. (Lindström). Hvar 
* annan vecka ett hemtema. (Holmhäck ).
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Engelska 7 t. Läseboken pag. 32—103. Formläran, Syntax till § 172 jämte motsvarande 
öfversättningsöfningar till engelska. (Holmbäck).

Franska 3 t. Formläran §§ 1—50 jämte motsvarande öfversättningsöfningar (Wiekström, Fant).
Latin 8 t. Cornelius Nepos: Aristides, Cimon, Lysander, Conon, Iphicrates, Chabrias, Pelo- 

pidas, Agesilaus, Phocion och Timoleon. Formlära och syntax. Skriföfningar paläroruminet. Extem
poralien (Gillberg).

Historia och Geografi 4 t. Nyare tidens historia: repetition af gamla historien, medeltidens 
och fäderneslandets historia samt Europas och de främmande verldsdeiarnes geografi. (Söderkvist.)

Matematik ö t. Geometri (höstt. 2., vårt. 1 t.): Eukl. elem. III och IV samt repetition afl. 
Aritmetik (vårt. 1 t.): repet, af bråk, sorter och regula de tri. Algebra (3 t.): hela tal och bråk, 
negativa qvantiteter, eqvationer af första graden med en obekant jämte några problem. (Kökeritz).

Naturlära 2 t. Nitton lefvande höstväxter examinerade på lärorummet-, lärjungarnes herbarier 
granskade. Insekter — Urdjur. Astronomi, geologi, meteorologi. (Olsson).

SJ ä tte k l a s s e n s n e d r e afd e 1 h i a g.

Kristendom 2 t. Kyrkohistorien, första perioden. Teologien, kap. 1—3, §§ 1—9. Efesier-
brefvet. (Öhrvall).

Modersmålet 2 t. Svenska literaturens historia till och med Stjernhjelmska tidehvarfvet. Danska 
och norska stycken ur läseboken till sid. 97. (Augustin). På tid utom lärotimmarne en uppsats 
hvar annan vecka. (Svenson, Kökeritz).

Tyska. Reallinien 2 t. gemens, med R. 6:2. Explikation af "Wilhelm Tell". Hemtema 
hvar annan vecka. Latinlinien 1 t. ”Die Jungfrau von Orleans". (Lindström).

Engelska. Real lini en 3 t. gemens, med R. 6:2. Explikation af st. 10, 12 af Dickens 
skizzer. Syntax till konjunktioner: motsvarande öfversättningar till engelska. Ett hemtema i må
naden. Latinlinien B 4 t. Uttalslära efter Herlén. Cahvagens språklära och öfversättnings
öfningar genomgångna till “Ordbildningsläran" och "Öfningar till syntaxen-”. Explikation af 16 st. 
ur läseboken. (Lindström).

Franska 4 t. Formläran §§ 42—74 jämte motsvarande öfversättningsöfningar (W-ickström, 
Fant).

Latin 8 t. Cæsar, första boken. Ovidius, valda berättelser. Syntax. Extemporalior efter 
Ruhe. Ett tema hvarje vecka. (Jonson).

Grekiska 7 t. Formlära till och med verba på hk Läseboken, under vårterminen Xenofons 
Anabasis I: 1, 2. (Jonson).

Historia och Geografi 3 t. Real- och Latin linien gemensamt 1 t.: Fäderneslandets historia 
från 1520 till 1611. Reallinien 2 t.: Nyare tidens historia till trettioåriga kriget; Nordeuropas 
och Östeuropas geografi. Latinlinien 2 t.: Gamla tidens historia. (Jonson).

Matematik. Reallinien 7 t. geniens, med R. 6:2. Algebra (5 t.): repetition af hela tal och 
bråk, eqvationer af l:a och 2:a graden med en obekant till § 6 i 7:e kap. Lösning af algebraisk» 
och geometriska uppgifter. På tid utom lärotimmarne en matematisk uppsats i månaden. (Dalén).
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Proportionslåransamt 18 propositioner af Euklides’ 6:ebok. Geometriska uppgifter. (Edholm). Latin- 
linien 3 t. Algebra (2 t.): eqvationer af La graden, irrationela qvantiteter, qvadratrötter, räkning 
med radikaler och imaginärer. Geometri (1 t.): Euklidos, I—-IV. Proportionslåran, prop. 1—15. 
Linien B särskildt (1 t.) lösning af planimetriska och stereometriska uppgifter, intresse- och rabatt
räkning. (Olsson).

Naburalhistoria 1 t., i Sept. 2 t. Tretton lefvande höstväxter examinerade på lärorummet, 
herbarierna granskade, fröväxternas system till de kalkblomstriga. Menniskans anatomi och fysiologi 
till känsolorganerna. (Olsson).

Fysik. Real linien 3 t. gemens, med R. 6:2. Magnetism, elektricitet, mekanik 2 t. Pro
blemlösning 1 t. Latinlinien 1 t., under Sept, ingen timme. Allmän fysik. (Olsson).

Kemi 2 t. Inledningen och metalloiderna. Försök och reaktionsprof efter Rüdorff.

SJ ä tte kla s s e n s öfr e afä e l n l a g.
Kristendom 2 t. Medeltidens kyrkohistoria. Teologien, kap. 1—3, §§ 1—19. Efesierbrefvet. 

(Öhrvall).
Modersmålet 2 t. Svenska literaturens historia från Stjernhjelm. Läsning af svenske för

fattare samt af danska och norska stycken ur läseboken till sid. 236. (Augustin). På tid utom 
lärotimmarne en uppsats hvar annan vecka. (Edholm).

Tyska. Reallinien 2 t. Se R. 6:1! Latinlinion 1 t. Explikation af ”Wilhelm Tell”. 
(Lindström).

Engelska. Reallinien 3 t. Se R. 6:1! (Lindström). Latinlinien B 4 t. Läseboken 
pag. 38—91. Formläran. Syntax till § 172 jämte motsvarande öfversättningsöfningar till engelska. 
(Holmbäck).

Franska 4 t. Ploetz’ Manuel: Le Sage, Histoire de Gil Blas; Florian, Imitation de Don 
Quichotte: Voltaire, Jeannot & Colin. Syntaxen §§ 78—81 jämte motsvarande öfversättningsöf
ningar till franska. (Wickström, Fant).

Latin 8 t. Livius I, 1—20 och Virgilii Æneis I, 5 t. (Sundberg). Ciceros första och andra 
Catilinariska tal, syntax jämte extemporerad öfversättning från svenska till latin 3 t. På tid utom 
lärotimmarne ett tema i veckan. (Öhrvall).

Grekiska 7 t. gemens, med 6:1 A. Under höstterminen Xenofons Anabasis I: grammatik. Vår
terminen ingen lärjunge. (Jonson).

Historia ock Geografi. Reallinien 3 t. Nya tidens historia från och med trettioåriga kriget 
till Polens delning och undergång (1 t.); Mellaneuropas och Sydeuropas geografi (11.); Skandinaviens 
historia 1611—1697 (1 t.). Latinlinien 3 t. Medeltidens historia (2 t.); Skandinaviens historia 
(1 t.) gemens, med reallinien. (Kardell).

Matematik. Reallinien 7 t. tillsammans med R. 6:1. Algebra 5 t.: repetition af La och 
2:a gradens eqvationer med en obekant. Fortsättning från § 6 i VII kap. uti ha delen af Bjor
lings algebra. Eqvationer med flera obekanta, läran om potenser och logaritmer (i 2:a delen). Lös
ning af algebraiska och geometriska uppgifter. På tid utom lärotimmarne en matematisk uppsats j 
månaden. (Dalen). Geometri 2 t.: Eukliden’ 6:o bok och repetition af den 5:e samt delvis af. de 
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foregående böckerna. Geometriska uppgifter. (Edholm). Latinlinien B 4 t. Algebra 3 t.: 
repetition af hela tal och bråk: La gradens eqvationer med en obekant; läran om qvadratrötter. 
Geometri 1 t.: repetition af föregående; proportionsläran; Euklides’ 6:0 bok till 19:de propos. Lösning 
af algebraiska och geometriska uppgifter. (Dalén)

Natur alhistoria 1 t., under Maj 2 t. Monokotyler, spor växter, växternas inre byggnad och lifs- 
yttringar. Menniskans anatomi och fysiologi afslutade, djurrikets hnfvudafdelningar och klasser. (Olsson).

Fysik. Reallinien 3 t. tills, m. R. 6:1. Se R. 6:1! Latinlinien 1 t., i Maj ingen timme. 
Mekanik. (Olsson).

Kemi 2 t. Metallerna samt repetition af hela läroboken. Reaktionsprof. (Olsson).

Sjunde klassen nedre afdelniny.

Kristendom 2 t. Hela kyrkohistorien. Teologien, kap. 5—8. Efesierbrefvet. (Öhrvall).
Modersmålet 2 t. Danska och norska stycken ur läseboken till sid. 323, 1 1. (Augustin). Med 

7:2 gemens. 1 t.: under höstterm, literaturhistoria från Gustavianska tidehvarfvet till ”skrifter i 
obunden stil” på sjätte tidehvarfvet, Runebergs ”kung Fjalar” genomgången och förklarad, frivilliga 
föredrag — af 4 lärjungar — (Wickström); under vårterminen sjätte tidehvarfvets prosaliteratur och 
den nyaste literaturen, läsning af svenska skalder. (Kardell). På tid utom lärotimmarne hvarje 
månad en uppsats, skrifven i hemmet sex gånger och på lärorummet vid månadslof två gånger, 
(lekt. Olsson rättat alla dessa uppsatser utom 4 lärjungars, hvilka höstt. rättats af v. lekt. 'Wick
ström och vårt, af adj. Augustin).

Engelska. Linien B 2 t., hvaraf den ena timmen gemensamt med 7:2 B. Wallströms läse
bok, st. 1—4 af andra afdelningen. Grammatik (tillsammans med 7:2 B), hela syntaxen med undantag 
af § 2 (om substantivet) och en del af § 7 (om propositionerna). Motsvarande öfversättningsöfningar 
till engelska, så mycket tiden medgifvit (Wickström, Fant). Linien Alt. Läseboken st. 1 —15. 
Formläran. (Holmbäck).

Franska 3 t. Ploetz’ Manuel: Octave Feuillet, Dalila, Le roman d’un joune homme pauvre; 
Erckmann-Chatrian, Le bioens; Victor Hugo (Notise biographique et littéraire) Hernani (delvis); 
George Sand, Le marquis de Villemer; Toepffer, Le lac de Gers. Grammatik §§ 78—83, § 88 
(50, 51) jämto motsvarande öfversättningsöfningar till franska, så mycket tiden medgifvit. Ett 
hemtema hvar annan vecka. Talöfningar. Linien B dessutom utan förberedelse: Scribe, Le verre 
d’eau. (Wickström, Fant).

Latin 8 t. Livius I, 31—60, II, 1—40. Virgilius, Aeneis II. Cicero, Tusculanæ 
disp. I, 1—40. Syntax till consecutio temporum jämte grammatisering och antiqviteter. Ett tema 
i veckan, vanligen skrifvet i hemmet, men stundom vid månadslof på lärorummet. (Kardell).

Grekiska 6 t. gemens, med 7:2. Anabasis, 3:e boken, repetition af den La boken. Odys
séens 4:e sång samt repetition af första, andra och tredje sångerna. Formlära och syntax. (Öhrvall).

Hebreiska 1 t. Genesis, kap. 37—42. En del af formläran. (Öhrvall).
Historia och Geografi 3 t. Nya tidens historia till inemot 1789, 2 t. Skandinaviens historia 

1718—1792 1 t. (Kardell).
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Matematik 3 t. gemensamt för hela afdolningen. Algebra 1 t. repetition af 1 :a gradens eqva- 
tioner med en obekant: 2:a gradens oqvationer med en obekant: eliminations-metoderna vid eqvationer 
med liera obekanta- Repetition af de 4 första böckerna af Enklides och af proportionsläran; Euklides’ 
(ko bok. Linien B dessutom 1 t. lösning af algebraiska och geometriska problem. (Dalen).

Fysik 2 t. Akustik, optik, elektricitet och en del af värmeläran. Problemlösning. (Dalen).
Filosofisk propedevtik 1 t. Antropologi. (Augustin).'

SJ tf h d e k l a s* s ens öfr e afd e l h i n <j.

Kristendom 2 t. Teologien, kap. 7—11. Repetition af kyrkohistorien och teologien. Efesier- 
brefvet. (Öhrvall).

Modersmålet 2 t. Den ena timmen gemensamt med 7:1 se 7:1! (Wickström, Kardell). Läs
ning af danska och norska stycken. Wiséns Oden och. Loke, några af Runebergs större dikter 
m. fl. Skriftliga uppsatser dels i hemmet, dels på lärorummet vid månadslof: Om våra dagars sam
färdsel, jämförd med forna tiders. Tiggaren Aron (efter Runebergs skildring i Elgskyttarne). Hvilka äro 
menniskans grundform ögenheter, och huru skilja de sig från hvarandra? Katarina II af Ryssland. Hvilka 
voro de förnämsta orsakerna till vetenskapernas upplifvande? Den pågående tullstriden i vårt land. Fri
hetens begrepp och arter. Frankrike under Ludvig XIV. (Augustin). „

Engelska. Linien B 2 t., hvaraf den ena gemensamt med 7:1 B. Wallströms läsebok, st. 
8: II, 9, 11, 12. Sturzenbeckers läsebok, 2:a delen: Irving, The spectre bridegroom; Scott, The 
Tournament, The Lay of the last minstrel: Shakespeare, Hamlet’s Soliloquy on death; Moore, The 
harp of Erin; Byron, Venice. Grammatik (tillsammans mod 7:1 B) hela syntaxen med undantag af 
§ 2 (om substantivet) och en del af § 7 (om propositionerna). Motsvarande öfversättningsöfningar 
till engelska, så mycket tiden medgifvit. (Wickström, Fant).

Franska 3 t. Explikation, Ploetz’ Manuel: Moliere, Le Tartuffe; Racine, Andromaque; Victor 
Hugo, Hernani; Alfred de Musset, II faut qu’une porte soit ouverte ou fermöe: Octave Feuillet, 
Le roman d’un jeune homme pauvre; Erckmanu-Chatrian, Le blocus; Lanfrey, Histoire de Napo
leon: About, La mbre de la marquise; Sarcey, Le Parisien d’avant le siege; Cherbuliez, Prosper 
Randou. Grammatik, hela syntaxen med undantag af kasusläran. Ett hemtema hvar annan vecka. 
Linien B dessutom 1 t. Utan förberedelse: Sou vestre, Au coin du feu; Voltaire, Histoire de 
Charles XII. Talöfningar (Wickström, Fant).

Latin 8 t. Livius, liber II. Cicero, Tusculanæ disput. I, 31—49. Horat ii Car mina, 
I. Syntax, prosodik och metrik. Tern, skrifna dels hemma, dels å lärorummet vid månadslof. 
Extemporerade öfversättningsöfningar. (Sundberg).

Grekiska 6 t. gemens, med 7:1. Anabasis, tredje boken samt repetition af första och andra 
böckerna. Odysséens fjärde sång samt repetition af de tre första sångerna. Formlära och syntax. 
(Öhrvall).

Hebreiska 1 t. Genesis, kap. 40—45. Psalmerna 3, 8, 10, 103, 84, 114, 139 och 104. 
Formlära. (Öhrvall).
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Historia och Geografi 3 t. Nya tidens historia från 1789 — 1878, 2 t. Skandinaviens historia 
1792—1866, 1 t. Det vigtigaste af Sveriges statskunskap, 1 t. i 2 månader Allmän repetition. 
(Kardell).

Matematik 3 t. gemens, för hela afdelningen. Algebra och geometri: allmän repetition; bruket 
af logaritmer. Linien B särskildt 1 t. problemlösning. (Dalén).

Fysik 2 t. Elektricitet och magnetism, värmelära, allmän repetition med problemlösning. (Dalén).
Filosofisk propedevtik 1 t. Antropologi och Logik. (Augustin).

5. Ombyte af läroböcker.

J. P. Veland ers förberedande lärobok i geografi, hvilken i stället för Er sie vs lärobok N:o 2 
från och med läseåret 1884—1885 begagnats i första klassen och under nästlidna och innevarande 
läseår användts i den andra klassen, har, enligt ett i föregående årsredogörelser omnämdt beslut, vid 
innevarande läseårs början äfvenledes inträdt i den tredje klassen.

För nästkommande läseår har något ombyte af läroböcker ännu icke blifvit beslutadt.

6. Välskrifning.
Undervisningstid i första klassen tvä timmar, i 2 a och 2 b gemensamt en timme, i klasserna 

3 a och 3 b hvardera en timme.
Undervisning  smedel i klasserna 1 och 2: Praktiska förskrifter för skolor och sjolfunder visning 

af J. M. O:n Påhlman; i klassen 3: Förskrift för skolans lägre klasser af T. A. von Mentzer.
Läroverksadjunkten Kökeritz har undervisat både den första och den andra klassen, v. teck- 

ningsläraren Moberg den tredje.

7. Teckning.
Uppgift å öfningstider och antalet af öfningstimmar för särskilda afdelningar.

Linie, 
klass 
och 

A fdelning.

D a g 0 C 11 T i m m e.
Stimma 

Timmar.
Måndag. Tisdag. Onsdag. Torsdag.

! Fredag.
Lördag.

1. — — — — — 12—1 1
2 a. . . — - 12—1 ; ---- __ 1

b. . . — — — — 1—2 1
3 a. . . — — 1—2 — 1 ---- — 1
„ b. . . 12—1 _ 1 -- — 1

R. 4........... 1—2 1—2 — — ' 1—2 — ;.>

L................ — 1—2 — — 1—2 -— 9

R. 5........... 1—2 12—1 — — • 12—1 3 (

L................ — 12—1 — — j 12—1 — 9

R. 6:i . . . 2—3 — 12—1 — ; 2—3
1, 9 9 9 *’ 9

R. 6:2 . . . 2-3 — 2_ 3 — i 2—3 b
L „ ... — — 9 3 — 2—3 — 2
L. 7:i . . . — — 12—2 ■ — — 2
L. 7:2 . . . — — 12—2 ; ---- — 9
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Genomgångna kurser och använda undervisningsmodel inom do olika afdolniiigarna.
1. Teckning i rutbok efter Stuhlmanns frihandsteckning, häft 1.
2 a. Teckning dels i rutbok, dels i punkterad bok efter Stuhlmann, h. 1.
„ b. Detsamma som 2 a.
3 a. Ofvergångskurs efter Conny Burman, rätliniga figurer efter Stuhlmanns väggplancher.
„ b. Se 3 a!
4. Teckning efter Stuhlmanns och Wohliens väggplancher. Konstruktionsritning efter lärobok

af A. Pasch. Perspektivritning efter Hetsch.
5. Teckning efter Stuhlmanns och Wohliens väggplancher, konturgipser och klotsar. Kon

struktionsritning efter Pasch. Perspektivritning efter Hetsch.
G. 7. Teckning efter Stuhlmanns och Wohliens väggtaflor, klotsar’, tillämpningsmodeller samt skugg- 

och konturgipser. Konstruktions- och projektionsritning efter Pasch. Perspektivritning 
efter Hetsch.

8. Redogörelse för undervisningen i säng och instrumentalmusik, öfningstidor, kurser och öf
ningar inom de särskilda musikafdclningarna. m. m.

a) Sång oeh musikens teori.

Sång af delningarna hafva varit fyra, hvilka haft öfningar kl. 5—6 e. m. följande dagar, näm
ligen sängklassen I fredagar, II tisdagar, III torsdagar, IV onsdagar och dessutom lörd. kl. 4 W — 5 V, 
e. m. Oberoende af indelningen i sängklasser hafva lärjungarne i de fem lägsta klasserna gemen
samt öfvats i koralsäng månd. kl. 5—6 e. m.

Inom de särskilda sängafdelniugarna hafva kurser och öfningar varit följande, nämligen inom 
I och II skalor, tonträffning, unison- och koralsäng samt musikens teori;
III teori, tonträffning samt en- och tvästämmiga sänger, hvarvid första och andra delen af Linds 

sängskola hufvudsakligen begagnats:
IV samma öfningar som i näst föregående afdelning samt qvartettsång.

b) Instrumentalmusik.

Öfningstider: måndag kl. 111/.,—12 f. m., tisdag kl. —5 e. m., onsdag kl. 4—5 e. m., 
torsdag kl. 41/,—5 e. m., fredag kl. 4//,—5 e. m.

Under visning smedel: L. Hennes pianoskola. Mozarts, Haydns och Kulans sonater, Hen
nings violinskola samt Kreutzers och Kaysers etyder; qvartetter, qvintetter m. m.
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9. Redogörelse för de gymnastiska och militära öfningarna.

Uppgift å antalet lärjungar, som pä grund af nedanstående orsaker icke deltagit i gymnastiköfningarne.

Gymnastik oeh vapenöfningar 
enligt Kong]. cirkuläret den 19 Juni 1866.

T e r m i n 
och 

a 1 (1 e r s g r u p p.
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j 
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i andra sjukdom

ar.

j 
8 u m m a.

A
ndra orsaker.

Sum
m

a i öfningarne ieke 
deltagande lärjungar.

H
ela aulalet närvarande 

lärjungar.

i nervsystem
et.

1

! Ü

i ?
1

i rörelse- 
organerna.

bråck. 
J

m
issbildning.

//östterniinen 1886
1

Under 15 år ....
15 år eller deröfver . I __

1 1 2
_

i —
__  ■ ---- 1

— (i
7

— 6
7

130
87

S u m rn a 1 — 1 2 —
i

8
1

1 — 13 — 13 217

Vårterminen 1887 i 1 1

Under 15 år ....
15 år eller deröfver .

-
2

— 1 1
4

1 : : 2 ‘
5 ,

1 1

) 2
— 5

13 —
5

1 13
99

113

Sum m a 2 — 1 5 1 7 — ! _ 2 — 18 — 18 212

Från deltagande i de gymnastiska öfningarna hafva således 204 lärjungar under höstterminen 
och 194 under vårterminen icke varit befriade. Likväl hafva endast vapenöfningar varit obligatoriska 
för den öfre sjunde klassens lärjungar, af hvilka sju deltagit i dessa öfningar. De till gymnastik- 
afdelningen III hörande lärjungar hafva öfvat såväl vapenföring som annan gymnastik. Af denna., 
afdelning äro under vårterminen endast två lärjungar i den femte klassen att räkna till den yngre 
åldersklassen.

Gymnastikafdelningarne hafva varit tre. Hvarje afdelning har under Jästiden till den 1 Maj 
dagligen gymnastiserat på följande tider före middagen:

Afd. I, klass 1, 2 a och 2 b, kl. Il1/,—12:
„ II, „ 3 a, 3 b och 4, 10—10%;
,. III, .. 5, 6:1, 6:2 och 7:1, „ 71'—73

Ungefär halfva tiden har under hvarje öfningstimme användts till fristående gymnastik och andra 
hälften till redskapsgymnastik.

Så ofta väderlek och förhållanden i öfrigt medgifvit, hafva gymnastiköfningarne utbytts mot 
lekar ute såsom snöbollskrig, skridskoåkning, bollslagning m. m. Dessutom har under en dol af vår
terminen ungefär 1 timme i veckan af den öfversta afdelningens gymnastiktid måst användas till 
till fäktning för klassen 6:i, emedan öfver hälften af de gymnastiserande i denna klass på grund 
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af nattvardsläsning-, som pågått tisdags- och fredagseftermiddagar under den för deras fäktöfningar 
anslagna tiden, hindrats att då deltaga i dessa öfningar.

Läsklasserna 5—7:2 hafva för öfningarne i vapenföring varit indelade i 4 fäktafdelningar.
Dessa fäktafdelningar och tiderna för deras öfningar hafva varit följande:

Lägsta afdelningen, klass 5, kl. d1/^—5 e. m. tisdagar och fredagar,
andra „ „ 6:1 och 6:2 kl. 5—5y2 e. m. tisdagar och fredagar,
tredje „ „ 7:1 kl. 5V,—6 e. m. tisdagar och fredagar,
öfversta „ „ 7:2 „ 5—6 e. m. lördagar.

I lägsta afdelningen har hufvudsakligen öfvats florettfäktning, i de öfriga derjämte sabelhugg- 
ning och bajonettfäktning.

Efter den 1 Maj hafva utsträckta militäröfningar pågått med klassera 6:1, 6:2 och 7:1. Under 
denna tid hafva gymnastiköfningarne för de lägre klasserna utbytts mot rörelser i sluten trupp, 
såsom marscher, vändningar, uppslutningar o. d. ute i det fria.

Utsträckta Militäröfningar
enligt Kongl. cirkuläret den 23 Mars 1870.

a) Vårterminen.
/

Redogörelse för militäröfningarna vårterminen 1886 vid Östersunds högre allmänna läroverk.
Militäröfningarna togo sin början den 29 April och slutade den 5 Juni: de hafva sålunda fortgått 

,j veckor och 3 dagar.
Undertecknad har i egenskap af vikarierande gymnastiklärare under Herr Kapten och Ridd. Brandelii 

tjenstledighet ledt dessa öfningar.
Exercistiden har varit 1 timme dagligen, alltså 6 timmar i veckan, med undantag af den 29 

och 30 April då den blott utgjorde en */2 timme.
Öfningarna hafva bestått af handgrepp, exercis på små afdelningar med lärjungarna i nedre 

7:de till instruktörer, afdelningsexercis och kompanimanöver: hvarjemte en inilitärisk utmarsch före
tagits till Frösö läger.

Målskjutningsöfningar ined salongsgevär hafva hållits 4 timmar i veckan.
I exercisöfningarna hafva deltagit 9 lärjungar i nedre 7:de klassen samt 38 i den 6:te. Befriade 

1 i nedre 7:de för knäskada samt 1 i öfre 6:te för allmän svaghet.
För sig sjelfva hafva 5:te klassens lärjungar, till ett antal af 29, fått exercera 1 timme i 

veckan i stället för gymnastik.
De timmar hvarmed gynnastikl ärarens tjenstgøring skulle hafva minskats enl. Cirk. af den 23 

Mars 1870 hafva i stället användts till frivilliga lekar.
I öfrigt ingenting att bifoga.
Östersund den b Juni 1886.

Theodor Guinchard,
Löjtnant.
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b) Höstterminen.
Redogörelse för militäröfningarne vid Östersunds högre allmänna läroverk under höstterminen år 1886.
Öfningarne, hvilka togo sin början den 6 September och fortgingo till och med den 13 derpå 

följande Oktober under en tid af 53/- veckor, hafva på grund af Chefens för Kongl. Jemtlands Fält- 
jägare^Corps order varit stälda under ledning af undertecknad samt omfattat:

a) exercis på mindre af delningar under de två första veckorna med lärjungarne i 7:2 som 
instruktörer.

b) kompanimanöver såväl i sluten- (stångkompani på 3 plutoner) som spridd ordning: till 
dessa öfningar användes under första veckan 2 timmar hvarannan dag och derefter 1 timme dagligen.

c) kammar skjutning, hvartill under första veckan användes 1 timme hvarannan dag och der
efter timme dagligen.

d) skarpskjutning, hvartill användts sammanlagdt 9 timmar fördelade på 3 dagar. Resultatet 
af denna skjutning synes af hosfogade sammandrag af under skjutningen förda protokoll. (Bil. 1,2.)

Dessutom hafva 2 timmar användts till bibringande af kännedom om gevärets delar samt dess 
skötsel och vård samt 1 timme till inhemtande af kunskap i infanteriets bevakningstjenst såväl nmlcr 
marsch som hvila, hvilken tid tagits från de till exercis och kompanimanöver anslagna.

Till utmarsch till Odensala för läroverkets samtliga klasser har en dag varit anslagen.
I öfningarne hafva följande antal lärjungar deltagit:

i 7:2 ....'.............................................. 7
7:1..........................................................16
6:2........................ .................................12
6:1..........................................................23 58.

Befriade hafva varit:
i 7:2........................... .............................. 1

7:1..........................................................2
6:1..........................................................25.

Orsakerna till befrielse hafva varit knäskada (1) allmän svaghet (2) armbrott (1) och benbrott (1).
Det föga tillfredsställande resultat som ernåddes under kammarskjutningen torde till en stor dol 

få tillskrifvas den härtill använda ammunitionen (salongspatroner af Eley Bros tillverkning, laddade 
med rundkula), hvilken utom ringa träffsäkerhet hade olägenheten af att i hög grad förorena gevären 
(efter hvart 10 skott måste dessa rengöras); och vågar jag antaga att dessa målskjutningsöfningar 
skulle vinna betydligt på att dertill användes salongspatroner af A. Bosquettes tillverkning (dubbla, 
med spetskula) synnerligast som med användning af sistnämde patroner ej så mycken tid under 
öfningarna behöfde användas till gevärens rengöring.

Den till skarpskjutningen använda skjutbanan å s. k. Minnesgärdet är med afseende å sitt läge 
under all kritik och vore det önskligt att till dessa öfningar en bättre belägen bana upplätes.

Af de under exercisöfningarne använda gevären är ett flertal i sådant tillstånd att de torde 
tarfva större eller mindre reparationer: endast ett mindre antal äro skottstälda i meter, hvarförutoni 
samtliga behöfde rengöras. Östersund den 16 Oktober 1886.O o

Axel Svensson,
Löjtnant.
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Bil. 1. Sammandrag af protokollen, hållna under målskjutningar utan point- 
räkning med eleverna i 7:2 vid li. allm. läroverket i Östersund höstterminen år 1886.

A
fstand i 
m

eter.

M å 1.
Antal Antal träffar Procent 

träffar.

man. skott.
i 

figuren.
i 

rote- 
Qlanet.

i 
taflan. Summa.

100 Skoltafla................ 7 84 59 2 19 80 95,2
150 D:o ................ 7 98 35 15 27 77 78,6

Östersund den 16 Oktober 1886.
Axel Svensson.

Ledare af öfningarna.

Bil. 2. Sammandrag af protokollen, hållna under målskjutningar medpoint- 
riikning med eleverna i 7:2 vid h. allm. läroverket i Östersund höstterminen år 1886.

Point. 

___

1 
Serien.

2 
Serien.

3 
Serien.

Medelresultatet af 
de två sista serierna.

Antal 
man.

Antal 
man.

Antal 
man. Procent.

21 1 __
*

20 — — —
19 — 1 — 1 14,29
18 — ' — 1 — -—.
17 — — .— — .—
1(5 — — 1 1 14,29
15 1 — — — —
14 1 — 1 — —
13 2 __ — — —
12 — ___ — 1 14,29
11 1 1 — — —
10 — 1 — _  / —

9 —
1 1 1 14,29

7 1
1

1 14,28
(i — — — — - —
;)
4 '1 — 2 —• —
•>
2 _ 1 — 1 14,28
1
0

—
1

1 1 14,28

Summa 100,00

Östersund den 16 Oktober 1886.
Axel Svensson.

Ledare af öfningarna.
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B. Lärarne.
10. Redogörelse för lärarnes tjensteåligganden under höstterminen:

Rektor A. Sundberg liar undervisat i latin 5 t. 6:2 och 8 t. 7:2 . . . till samman 13 timmar,
rättat latinska tom i 7:2.

Lektor J. E. Dalén i matematik 5 t. R. G, 4 t. L. 6:2, 4 t. 7:i, 4 t.
7:2; fysik 2 t. 7:1, 2 t. 7:2 .........................................................., . ,, 21 „
rättat matematiska uppsatser i R. G.

Lektor S. J. Kardell i historia och geografi 5 t. 6:2, 3 t. 7:1, 3 t. 7:2; 
latin: 8 t. 7:1................................................................................ ,, 19
rättat latinska tem i 7:1.

Lektor P. Olsson i naturlära 2 t. 3 b. 2 t. 4, 2 t. 5; naturalhistoria
1 t. 6:1, 1 t. 6:2; fysik 3 t. R. G, 1 t. L. 6:1, 1 t. L. 6:2: kemi
2 t. R. 6:1, 2 t. R. 6:2; matematik 4 t. L. 6:1 ........................... 21
rättat svenska uppsatser (af 14 lärjungar) i 7:1.

v. Lektor V. H. Wickström i franska 3 t. 5, 4 t. G:i, 4 t. 6:2, 4 t.
7:1, 4 t. 7:2; engelska 1 t. 7:1 B och 7:2 B gemensamt, 1 t. 7:1
B, 1 t. 7:2 B; modersmålet 1 t. 7:1 ............................................ 23 .,
rättat franska tem i 7 och svenska uppsatser (af 4 lärjungar) i 7:i.

v. Lektor P. Öhrvall i kristendom 3 t. 3 a, 2 t. G:i, 2 t. 6:2, 2 t. 7:1,
2 t. 7:2; grekiska 6 t. 7;i och 7:2 gemensamt; hebreiska 2 t. 7: 
latin 3 t. 6:2 ......................................................................................... „ 22
rättat latinska tem i 6:2.

Adjunkt N. D. Augustin i modersmålet 6 t. 3 a, 4 t. 4, 3 t. 5, 2 t.
6:1, 2 t. 6:2, 1 t. 7:1 och 7:2 gemensamt, 1 t. 7:2: filosofi 1 t.
7:1, 1 t. 7:2.......................................................................................................... 21
rättat svenska uppsatser i 7:2 och 4.

Adjunkt N. M. Jonson i latin 8 t. 6:1; grekiska 7 t. 6:1 och 6:2 gemen
samt; historia och geografi 5 t. 4, 1 t. 6:1, 2 t. R. 6:1, 2 t. L. 6:1 „ 25
rättat latinska tem i 6:1.

Adjunkt C. G. R. Svenson i kristendom 3 t. 2 a, 3 t. 2 b, 3 t. 3 b,,
2 t. 4, 2 t. 5; historia och geografi 5 t. 2 b, 5 t. 3 b; geografi 
2 t. 2 a.............................................................. ................................... .. 25
rättat svenska uppsatser (af 13 lärjungar) i 6:1.

Adjunkt 0. E. Lindström i tyska 4 t. 4, 3 t. 5, 2 t. R. 6:1 och R.
6:2 gemens., 1 t. L. 6:1, 1 t. L. 6:2; engelska 7 t. 4, 3 t. R. 6:1 
och R. 6:2 gemens., 4 t. L. 6:1......................................................... 25
rättat tyska och engelska tem i R. 6.

Adjunkt C. E. H. Köker itz i matematik 5 t. 3 a, 5 t. 3 h, 5 t. 4. 5 t.
5; naturlära 2 t. 3 a; välskrifning 2 t. 1, 1 t. 2 ...................... .. 25
rättat svenska uppsatser (af 13 lärjungar) i 6:1,
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Adjunkt Å. E. Gillborg- i modersmålet 6 t. 2 b: tyska 7 t. 2 b; latin st.
3 : historia och geografi 4 t. 1 ......................................... .. 25
rättat svenska uppsatser i 5.

Adjunkt M. Hol mbäck i modersmålet r> t. 3 b: tyska 7 t. 3 b; engelska
7 t. 5, 4 t. L. 6:2. 1 t. 7;1 A ......................................................... 25 „
rättat tyska tem i 5.

Adjunkt E. Edholm i latin 8 t. 4; matematik 5 t. 2 a, 5 t. 2 b, 2 t.
R. 6: historia 3 t. 2 a: naturlära 2 t. 2 b ................................... 25 ,,
rättat svenska uppsatser i 6:2

Extralärare J. Söderqvist i kristendom 3 t. 1: modersmålet 5 t. 1: tyska
g t. 1: matematik 4 t. 1: naturlära 2 t. 1. 2 t. 2 a; historia 4 t. 5 .. 26
rättat tyska tein i 4.

Extralärare 0. W. Sållander i modersmålet ß t. 2 a: tyska 7 t. 2 a,
7 t. 3 a: engelska 1 t. 7:2 A: historia och geografi 5 t. 3a.. ., 26 .. .
rättat tyska tem i 4.

Musiklärare A. F. Blomström i musikens teori och sång c> t., instru
mentalspel 3'/2 t............................................................................. .. "

v. Teckningslärare J. F. N. Moberg i teckning iß t., välskrifning 2 t. ... 18
v. Gymnastiklärare J. 0. N. Aspgren i gymnastik 9 t., vapenöfningar 3 t. ,, 12

I afseende på lärarepersonalen och dess tjensteåligganden hafva följande förändringar under 
läsekrets lopp inträffat:

De till lektorsbefattningen i franska och engelska språken hörande åligganden, hvilka under 
höstterminen bestriddes af v. lektor Wickström, har den nye ordinarie lektorn C. J. M. Fant under 
vårterminen fullgjort. Den af v. lektor Wickström i följd af frivilligt åtagande äfven skötta under
visningen i modersmålet i 7:1 en timme i veckan öfvertog lektor Kardell vid vårterminens början, 
da på adjunkten Augustin öfverflyttats det af v. lektor Wickström likaledes åtagna rättandet af 
svenska uppsatser i 7:1. I stället för löjtnanten J. 0. N. Aspgren, som förordnats att tills vidare 
uppehålla den lediga gymnastikläraretjensten, har löjtnanten H. Westin under vårterminen ledt 
öfningarna i gymnastik och vapenföring.

Följande lärare hafva varit klassföreståndare: extra läraren Söderqvist för klassen 1, adjunkten 
Edholm för 2 a. adjunkten Dill berg för 2 b, extra läraren Sallander för 3 a. adjunkten 
Kökeritz för 3 b, adjunkten Jonson för 4, v. lektor Wickström under höstterminen och lektor 
Fant under vårterminen för 5. lektor Olsson för R. 6:1 och R. 6:2, adjunkten Lindström för 
L. 6:1, v. lektor Öhrvall för L. 6:2, adjunkten Augustin för 7:1, lektor Dalén för 7:2.

11. Tjenstledige: under hela läseåret lektorn d:r K. H. Brandt och teckningsläraren, majoren 
och riddaren G. F. J. Mnhlfeldt, bägge på grund af sjuklighet: gymnastikläraren, kaptenen och riddaren 
A. F. W. Bran del i us under Augusti och September samt vidare till den 13 Oktober för skö
tande af kompanichefs befattning och enskilda angelägenheter; lektorn d:r C. J. M. Fant från 
den 1 December till höstterminens slut för enskilda angelägenheter; gymnastikläraren löjtnanten J. T. 
G ninchard från 1 Maj till vårterminens slut, för att i egenskap af kommenderad gymnastikofficer 
fortsätta sin tjenstgøring vid volontärskolan ,å Karlsborg.
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12. Uppgift pfi vikarier ocli extra lärare.
Under höstterminen hade filos. doktor Viktor Hugo Wicks tröm förordnande att uppehålla 

don lediga lektorsbefattningen i franska och engelska språken, intill dess tjensten blefve mod ordi
narie innehafvare återbesatt, och förordnades sedan till lektor Fants vikarie till terminens afslutande 
den 20 December.

Såväl höstterminen, som vårterminen har filos, kandidaten P. Öhrvall varit förordnad att 
vikariera för tjenstledig© lektorn Brandt, och herr J. F. N. Moberg äfvenledes under begge termi
nerna för tjenstledige teckningsläraren Mühlfeldt.

Regementsadjutanten löjtnanten And Jemtlands Fältjägarekår C. A. Svenson, som af kårens 
befålhafvare beordrats att bestrida undervisningen i militäröfningar, fullgjorde äfven den tjenstledig© 
gymnastikläraren Brandelii åligganden under September och början af Oktober, hvarefter regements- 
qvartermästaren löjtnanten vid bemälta kår J. 0. N. Aspgren, som af eforus förordnades att under 
ledigheten uppehålla den från den 13 Oktober vakanta gymnastiklärarebefattningen, till höstterminens 
slut skötte denna tjenst. Som löjtnant Aspgren i följd af svår sjukdom icke kunde fortsätta denna 
tjenstgöring under början af vårterminen, anmodades löjtnanten vid samma kår H. Westin att under 
tiden uppehålla den lediga gymnastikläraretjensten, hvartill han ock sedan af eforus förordnades, först 
intill dess löjtnant Aspgren åter kunde inträda i tjenstgöring, och derefter, sedan löjtnant Aspgren 
anmält sig förhindrad att återtaga gymnastiklärarebefattningen, intill den 1 Maj, då den nye ordi
narie gymnastikläraren Gu inch ar d egde att tjensten tillträda. Af vederbörande kårchef beordrad 
att under innevarande Maj och början af Juni leda militäröfningarne vid läroverket har löjtnant 
Westin åtagit sig att derjämte till terminens slut fortfarande sköta gymnastikundervisningen.

Under hela läseåret hafva filos, studerande J. Söder q vis t och 0. W. Sal lan der varit anstälda 
såsom extra lärare.

13. Förändringar inom den ordinarie lärarepersonalen under tiden från den 30 April 1886 till 
den 1 Maj 1887.

a) Ordinarie lärares afgång från läroverket.

Kaptenen vid k. Jemtlands Fältjägarekår, kompanichefen och riddaren af k. Svärdsorden Axel 
Fredrik Wilhelm Brandelius erhöll den 13 sistlidne Oktober på egen begäran afsked från 
gymnastiklärarebefattningen vid läroverket, hvilken han från början af Juni 1874 innehaft.

b) Ordinarie lärares befordran till läroverket.

Filosofie doktorn Carl Johan Michael Fant, som den 27 Oktober sistlidna år utnämdes till 
lektor i franska och engelska språken, berättigades på grund af utfärdad fullmakt att den 1 derpå 
följande December tillträda sin lektorstjenst Lektor Fant har meddelat följande biografiska uppgifter:

Carl Johan Michael Fant är född i Upsala den 14 Febr. 1851. Föräldrar: dåvarande konsistorie-notarien, sedermera kon
traktsprosten och kyrkoherden i Sala, Johan Erik Fant och hans hustru Kristina Julia Angelina von Zeipel. Aflade, efter att 
ha genomgått läroverken i Sala och Vesterås, mafuritetsexamen vid sistnämda läroverk den 31 Maj 1870. Inskrefs vid Upsala 
Universitet den 19 Jan. 1871. Aflade den 13 Sept. 1876 fullständig filosofie kandidat-examen enligt Kongl. Brefvet af den 16 
April 1870 samt den 28 Maj 1881 filosofie licentiat-examen. Genomgick höstterminen 1878 och vårterminen 1879 profårskursen 
vid Högre Allmänna Läroverket i Upsala. Var läsåren 1878-79 och 1879—80 ordinarie medlem af seminariet i romanska språk. 
Företog sommaren 1873 en tre månaders resa till Paris i och för språkstudiers idkande. Vistades dersammastädes i enahanda 
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afsigt frän Juni 1881 till samma månad 1883. Egnade sig under denna tid åt biblioteksarbeten, bevistade föreläsningarna i 
humanistiska ämnen vid Sorbonne och College de France samt var elev vid Ecole des Hautes Etudes. Vistades Juni—Ukt. 1883 
samt Ilars—Juni 1881 vid universitetet i Bonn, Nov. 1883 - Febr. 1884 uti Italien. Disputerade för graden den 18 Sept. 1886. 
Utnämdes den 27 Okt. samma år till lektor i franska och engelska språken vid Östersunds Högre Allmänna Läroverk. Förordades 
Nov. 1886 af Professor W. E. Lidforss till docent i franska språket och litteraturen vid Lunds Universitet, hvilket dock icke 
ledde till någon påföljd, emedan saken ej hann komina före, förr än lektorsutnämningen nyss förut skett.

Af trycket utgifvit: 1) L’ Image du Monde, poeme ine'dit du milieu du XIILe siécle, étudié dans ses diverses redactions 
fram/aises (gradual-disputation). Upsala Universitets Årsskrift 1886. 2) Legende de Saint Gregoire, redaction du XlV:e siecle. 
Upsala 1886. 3) The combination of a distinct vowel sound and a comparatively indistinct vocal murmur. Upsala 1886. Har 
dessutom medverkat vid utgifvandet af Svensk-Fransk Ordbok af Ferdinand Schulthess.

Löjtnanten vid k. Jemtlands Fältjägarekår Josef Theodor Guinchard, för hvilken konstitu- 
torial å gyninastikläraretjeiisten vid läroverket af Domkapitlet utfärdades den 4 sisti. April, egde 
att den 1 innevarande Maj samma tjenst tillträda. Gymnastikläraren Guinchard har om sina lof- 
nadsförhållandcn lemnat följande meddelande:

Josef Theodor Guinchard föddes den 24 Augusti 1856 i staden Fredrikshamn i Finland. Min fader var Kollegii-Assessorn 
och språkläraren vid Krigsskolan i nämde stad Jean Josef Guinchard, bördig från Neuchatel i Schweiz. Min moder är svenska 
till börden, dotter till framlidne Damaschören Ejlitz i Eskilstuna. År 1868 inflyttade familjen till Sverige och har sedan dess 
varit bosatt härstädes. Efter att i Fredrikshamn hafva genomgått ett tvåklassigt läroverk intogs jag i Jakobs femklassiga läro
verk i Stockholm, uppflyttades derifrån till Uiddarholmens Gymnasium och aflade såsom lärjunge vid detta läroverk mogen
hetsexamen 1877. Är 1875 antogs jag till volontär vid kongl. Jemtlands Fältjägare-Corps, inkom 1877 i krigsskolan å Karlberg, 
der officersexamen aflades 1878, utnämdes samma år till underlöjtnant öfver stat, år 1881 till underlöjtnant på stat och år 1883 
till löjtnant af 2:a klass. Genomgick åren 1881, 1882, 1883 Gymnastiska Centralinstitutet och har nu genomgått kommende
ringen vid Infanteri-Volontärskolan i Karlsborg såsom gymnastikofficer. Vikarierande gymnastiklärare vid H. Allm. Läroverket 
i Östersund i Sept. 1883, April, Maj, Juni samt höstterminen 1884, vårterminen 1885 till den 27 April och höstterminen samma 
år samt vårterminen 1886. Vårterminen 1884 på grund af vederbörliga kårchefsordres ledt militäröfningarna vid nämde läroverk, 
hvilka jag eljest ledde i egenskap af tillförordnad vikarierande gymnastiklärare.

14. Den 1 Maj 1887 var ingen ordinarie lärareplats vid läroverket ledig.

C. Lärjungarne.

15. Uppgift för hvardora terminen öfver antalet närvarande lärjungar i de särskilda klasserna.

a) Höstterminen 1886.

Klasse r. Gemensamma 
linien. Beallinieu.

Latinlinien

Summa.utan med

grekiska.

1.........................................................
2
3.........................................................
4.........................................................
5.........................................................
6:i......................................................
6:2......................................................
7:i......................................................
7:2......................................................

Summa

26
39
40

1 
1 

1 
1

18
13
15

8
15
4

1 
I 

1 
1

26
39 
.40
32
16
26
12
18
8

105 27 73 12 217
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b) Vårterminen 1887.

Klasse r. 

■

Gemensamma 
linien.

■

Keallinien.

Latinlinien

Summa.utan med

grekiska.

1.........................................................
2
3.........................................................
4......................................................
5.........................................................
6:i......................................................
6:2......................................................
7a......................................................
7:ä......................................................

Summa

11
!1

11

3
14
t

1

18
13
14
10
18
4

■—-

—
4
»)
4

25
41
36
32
16
22
ii
21

8

102 22 ’ 77 11 212

De närvarande lärjungarnes ålder höstterminen 1886.16.

Klasser och 
linier.

9 
år.

10
år.

11 
år.

12 
år.

13 
år.

14 
år.

15 
år.

16 
år.

17 
år.

18 
år.

19 
år.

20 
år.

21 
år.

22 
år.

23 
år.

Summa.

1.................... 5 7 5 g 2 3 1 —. _ __ _ _ _ _ 26
2.................... — 10 12 7 3 6 1 — — — __ — — — — 39
3.................... — 1 7 13 9 5 4 1 — — ._ — — — — 40
R. 4 .... — — — 1 1 5 3 4 — — __ — — — — 14
L. „ .... — — — 3 6 5 3 — — 1 __ — — — — 18
R. 5 .... _ _ — — — 1 1 1 — — _ —. — — — 3
L. „ .... — — — — 2 4 3 — 1 2 _ 1 — — — 13
R. 6:1 .... — — — — — 1 1 — 3 2 _ — — — — 7
L. „ . . . . — — .-- — 1 1 11 4 — 2 _ — — — — 19
R. 6:2 ... . — _ — — — .— --- 1 2 — _ — — — 3
L. .................. — — — — — 1 — 5 i — 1 1 — — 9
L. 7:t . . . . — — _ — -— 1 1 6 5 1 1 — 1 18
L. 7:2 .... — — — — — — — 2 2 i 1 1 1 8

Gemens, linien 5 18 24 23 14 14 6 1 — — — — — 105
Reallinien . • — — — 1 1 7 5 6 5 2 — — — — — 27
Latinlinien . . - — — 3 9 11 18 10 8 12 4 5 2 1 2 85

Summa 5 18 1 24 27 24 32
i

29 17 13 14 4 5 2 1 2 217

17. De lärjungar, som hösterminen 1886 bevistade läroverket, hade hemort i Jemtlands län 
205, Westernorrlands 8, Gelleborgs 1. Kronobergs 1, i Stockholm 2.

Af de Jemtlands län tillhörande hade 131 sina hem i läroverksstaden och 74 i landsbygden.
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18. Följande antal lärjungar i sjunde klassen, hvilka deltagit i undervisningen i grekiska, 
hafva under höstterminen tillika begagnat sig af undervisningen

a) i både engelska och hebreiska.............1 i 7;i, 1 i 7:2;
b) i engelska, men icke i hebreiska .... O i 7:1, 1 i 7:2;
c) i hebreiska, men icke i engelska .... 1 i 7:1, O i 7:2;

höstterminen 1886.
19. Antal i teckning, i musik samt i gymnastik och militäröfningar undervisade lärjungar

Afdelningar 
och 

linier.

_________________________

- . -----------
M u s i k.

Gymnastik 
och

Mi 1 i täröfningar.

Närvarande
lärjungar.

1 e c k 111 n g.

Lärjungar, som deltagit Lärjungar, som 
undervisats i

Lärjungar, som 
deltagit i

i obligatorisk 
teckning.

i frivillig teck
ning och där
jäm

te i obliga
torisk teckning.

endast i fri
villig teckning

m
usikens teori 
och säng.

instrum
ental

m
usik.

gym
nastik och 

vapenöfningar.

utsträckta m
ili

täröfningar.

1........................ 26 ■ 26 — — 26 — 25 __
2........................ 39 39 — — 39 — 39 —
3........................ 40 39 — — 40 4 37 —

R. 4........................ 14 14 — — 5 2 13 —

L- „........................ 18 18 — — 8 6 18 —
R. 5.......................

13
3 — — — — 2 —

L. ........................... 13 — — 6 4 9 —
R. 6:i..................... 7 7 — — 2 — 7 7

1QjB. . . 15 15 — — 1 — 13 131- „ .................   ■ 19U. . . 4 — — — 1 1 2 2
R. 6:2..................... 3 3 — — — — 3 3
b „.....................

00 8 — — 1 1 7 7
J(A. . . 1 — — — — — 1 1

L. 7:i..................... 1 o f B . . . 15 15 — — 5 — 15 14
3181A. . . 3 — — — 2 — 3

S(B. ■ ■ 4 4 — — 2 _ 4 4L. C2..................... 8jA. . . 4 — — — 1 — 3 3

Gemensamma linien 105 104 __ __ 105 4 101
Real Ii nien ............ 27 27 — 7 2 25 10

IL.4,5 31 — — — 14 10 27 ___
Latinlinien............ 851 B. 6,7 42

/A. 6,7 12
73 — — 9 1 39 38

— — — 4 1 9 9

Summa 217 204 . -- __ 139 18 201 57
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20 . Uppgift å antalet ämnen, i hvilka hemlexor i allmänhet blifvit för hvarje dag lärjungarne 
föresatta, äfvensom ä den tid, som hemarbetena i allmänhet kunnat anses upptaga för lärjungar af 
medelmåttiga anlag.

Klas s. Antal ämnen 
dagligen.

1 Antalet timmar 
iför bemlexors öfver- 
1 läsning dagligen.

Antalet timmar för 
skriftliga hem

arbeten i veckan.

Hela antalet timmar, 
som af hemarbetet 
dagligen upptagits.

1.................................... .... 2 - 3 I1/, — Vh
2........................................ • 2-4 : 1% — 17a
3........................................ • 2-4 i ivä — 172

R 4 ................................. .... 3-4 ' 2 1 27c
u „........................................• 3 - 4 2 1 27o
R. 5.................................... .... 3 4 37» 1'A 3s/4
u „........................................ • 3—4 37a IV2 33A 1
R. 6:i................................ .... 2-4 4 5% 4'712 !

L „ .... 3—4 1 3 4 33Å
R. 6:2................ .................... 3—5 47» 5U, öVio
L. „ ............................ 4 — 5 6 , 4
L. 7:. .................................... ' 3 - 5 71/ 

‘ /2 ^A
L 7:j . ................. 4 5 1 ^A (i «'A :

21.
följande uppgifter.

Angående lär jungarnes kroppskonstitution och helsotillstånd har läroverkets läkare lemnat

a) Vårterminen 1886.

A. Uppgift öfver lärjungarnes kroppsbyggnad och allmänna helsotillstånd samt 
öfver antalet närsynta.
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B. Uppgift ä åntalet sjuke och sjukdomar bland lärjungarné.

Sjuke personer.

r s t i d
Sunnna.

Anm.

Januari. Februari. Mars. April. Maj.Insjuknade.

D
öde.

1 
-1 

r
Insjuknade.

ö

Insjuknade.

D
öde.

Insjuknade.
I

D
öde.

Insjuknade.

D
öde.

Insjuknade.

D
öde.

Under 15 år.................... 3 — — __ 2 __
2 __ 7 __

15 år eller derutöfver . . 1 — — — - — l — 1 — 3 .—

Summa 4 — —- — — 3 — 3 10 —

Sjukdomar:
Skarlakansfeber................ — — — __ __ 1 __ __ __ 1 ____

Mcssling............................ — — — __ — 1 — 1 __ 2
Acut lunginflammation . . 1 — — — __ __ __ • __ 1
Luftrörskatarrh................ 1 __ — — — __ —_ _ __ __ — 1 __
Gastrisism........................ 1 — — — — __ __ 1 __
Agghvitsjukdom................ 1 — — — ■— — — 1 __
Muskelreumatism .... — — — — __ 1 __ 1. __
Benbrott (underarmen) . . — — — — — __ — 1 __ 1 —
Krossår ............................ ■—• — — - — .— — 1 — 1

Summa 4 — — — — 3 3 — 10 1—

b) Höstterminen 1886.

A- Uppgift öfvor lärjungarnes kroppsbyggnad och allmänna helsotillstånd.



B. Uppgift ä antalet sjuko ocli sjukdomar bland lärjungarne.

Sjuke personer.

! <
 
i Insjuknade.

usti.

U

1 
1 57 Insjuknade, 
i00 _______

- Å 

niber.

Ü C: 
O

c
d 

i 2
 
1

■ 
o 

Insjuknade.
1 

!_______

• 
1

. 
i 

i 
. 

D
öde.

H
dr

_________

d___
Nove

■g"

Insjuknade.
• 
1

ä 
J 

D
öde.

n ber.

g

i 
a? 

1 Insjuknade.

ma.

e
o

Anm.

Under 15 år....................
15 år derutöfver................ —

— __ —
4

1
— 3

7
- ' 5
— ■ 3

— 12
II

— i

Summa
Sjukdomar:

Skarlakansfeber................
Sockersjuka (?)................  
Lungsäcksinflammation . . 
Lungkatarrh (akut o. kronisk) 
Lunginflammation .... 
Halsfluss............................  
Akut Tarmkatarrh .... 
Diarrhö ............................ 
Njurinflammation (efter skar

lakansfeber) ................ I II 1 
1 1 1 

1 1 
1 -

—

1 1 i 1
II1

11
 

1

1 1 1 II
 1 1 

1 i 1 5

1
1
2

1

1 
1 1 1 

1 1 I 
1 1 

1 10

1 
i
2

4
1

1

oo 
_ H „ r

, 
1 

J

1 
i 

1 
1 

I 
1 

1 
1 

1 
1 ! 1 i 1 

I 1 1 
1 1 

' 23

1
1
1
6
1
8
3

1

1

—

Summa — — 5 — 10 — 8 — 23 —

Allmänt omdöme.

Helsotillståndet har under sistlidnc hösttermin varit synnerligen tillfredsställande, hvaremot 
under vårterminen den messlingsopidemi, som hemsökt staden, äfvon angripit någon del af skolung
domen, men i öfrigt ingen anmärkningsvärd sjuklighet förekommit.

K. A. Hernblom,
Läroverkets läkare.
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22 a. Antalet inom läroverket flyttade lärjungar kalenderåret 1886.

1 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16

JN
 äi- 
vå V å r t e i minen 1886. Höstterminen 1886.

A f d e 1 n i n g a r

varande 
rterm

in
flytt

Lärjungar, som vid vårterminens slut 
flyttats till afdelningen.

Lärjungar, som vid höstterminens början 
flyttats till afdelningen

j och
linier.

! lärjunga 
ions slut 

i 
ningen.

efter att liafva tillhört närmast 
lägre afdelning af samma linie 

följande antal terminer.

från ai linii

efter att hafva tillhört närmast 
lägre afdelning af samma linie 

följande antal timmar.

från an 
linier vid 

före

0 1 2 3 4 5 
eller 
flere.

m
an 0 1 2 3 4 5 

eller 
flere.

g

1........................
2........................
3 .....................

28
44
31

— 4
1

14
26

i 2 1 — — — 1 4
6

— 1
1

— —

R. 4........................
L. .............................
R. 5........................
L. ............................
R. 6:i.....................
L. „ B..................

8
16

8
21

6
9

—
—

10
13

3
12
8

16 1 1 1 
1 1 1

—

1 1 1 
1 1 1 — 2

1

1 
1 

1 
1 

1

1

1 1 1 1 
-1

 1
1 1 1 

I 1 1 —

—

„ „ A..................
R. C>:2.....................
L- „ B..................
- „ A..................
L. 7:i B..................
„ „ A..................

1
?

18
3
6
4

1 
1 

1 
1 

1 
1

—
3
1
7
1

11
3 1 1 1 

1 1 1 —
—

—

—

—
1
1

3

z

1 
1 

1 
1 

1 
1

—

—

L. 7:s B..................
.. „ A..................

— — — 4
3

— — — — — 
—

— 1 — — — ---  1

7
Gemensamma linien
Reallinien................. '
Latinlinien...............

103
24
78

—
ö 40

22
73

1
—

1
1

10
?!

3

w 
1 

1

— —

Summa 205 — 5 135 1 3 — — 3 2 18 1 1
11 2 — —



22 b. Öfversigt for hvardora terminen under under sist förflutna kalenderår ölver lärjungarnes 
omsättning’.

Lärjungarnes omsättning vårterminen 1886.

1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10

Närvarande lärjungar i afdelningen Lärjungar afgångne från läroverket
den 1 Februari. i afdelningen

A f d e 1 n i n g a r

1.Q
var

1 
frå 

i

Flyttad till 
afdelningen på grund B 0: ro” c:

och af beslut. »g. 2. B B B Q. B B
linier.

afdel 
föregt 
•rm

in vid före- vid vår-

g^g
B B 2 
2 ö

Summa.

term
i 

till ot 
Janna

g HO 2 P 0 B P o' B » 1 
5’ S s

Summa.

ro ti. gående ter- terminens B üw
• ro p:

mins slut. början. -s ro “ B
B &

1.............................................. 23 ___ _ 5 28 ___ — 2 2
2.............................. 41 — 1 2 44 — — 3 3
3.............................. 29 — — 2 31 ----- — 1 1

R. 4.............................. 9 — — — 9 1 1 3 5
L....................................... 16 — — — 16 — — 1 1
R. 5.............................. 8 — — — 8 — — 2 2
L....................................... 90Jo — 23 — 1 9 Q
R. 6:i.............................. 6 — — 6 — — 3
L. „ B........................... 9 — — — 9 — — 1 1
„ „ A........................... 1 — — — 1 — — —
R. 6:2......................................... 2 — — 1 3 — 1. 1 2
L. „ B........................... 17 — — 1 18 — 1 1
„ „ A........................... 0 — — — 3 — — — ■--
L. 7:iB........................... 7 — — — 1 __ — — —
„ „ A........................... 4 — — — 4 - 1 — 1
L. 7:2 B........................... 6 — — — 6 — 6 — 6 

ti1? A........................... 6 — — — 6 — 6 —

Gemensamma linien. . . 89 -__ 1 9 103 — 6
Real linien..................... 25 — — 1 26 1 2 9 lo
Latinlinien..................... 92 — — 1 93 14 5 19

Summa 210 — 1 11 222 1 16 20 37
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Lär jung arnes omsättning höstterminen 1886-

1 i 2 r 3 4 5 6 7 ; 8 9 : 10

Näi varande länungar i afdelningen Läriuugar afgångne från läroverket
den 15 September. i atuelningeii

A f d e 1 n i n g a r

Q
var 
frå ! Flyttade till

afdclningen på grand 3
I 

frå 
börja14 ©: 1

och 3 at beslut kri 
ert 
ter æ°B 1 B « £5 /3 P ef- Ö g 1

linier. b o: jj
5.5 25 Ug. i vid före- vid höst-

fne i 
:et ur 
m

ine Summa.

;erm
ii 

ill o< 
iptem

3 O O o B fl Ö S P*M V
5 °
? S M

1 Summa, 
i

» 3 gående ter-l terminens t2 Cu ~ 1 m B >5 S' rt>
»5D

mins slut.
i

början. ?? ' • s S i 
g.

3

—
1 . . 26 26 __ 1 — 1
> il 19 (i 11 39 — — 9 2

9 . 4- 28 7 1 40 — — •> 9

R 4 . . . 2 9 2 1 14 — — 1 1

1............... 2 13 2 1 18 — — — —

R 5 . . . — 9 1 — 9 1 1 — 9

L .......... — 11 2 13 — — 2 9

R (i:i 1 5 — 1 7 — — 3 9

L B — 14 1 — 15 i — 1 1

.. .. A . .— .) — 1 4 ___ 1 — — —

R fe . . 1 1 1 — *.) 
’) — 1 — 1

L B . ( 1 — 8 1 — ' — 1

.. „ A . — 1 — — - 1 — — — —
L. 7:i B . — 11 9 1 15 — — — —

,. A . — — 3 — 9 — — — —
L. 7:s B . — 4 — — 4 — — — —

„ „ A . .................... ........................ — • ) 1 — 4 — — — —.

Gemensamma linien............... l 47 13 38 105 — 1 5 6
Reallinien 4 17 4 2 27 1 2 4 7
Latinlinien 2 67 13 3 85 1 — 9 4

. Summa 13
i

131 30 43 217 2 3 12 17

23. Af 
ligen senast

de under läseåret inskrifno lärjungar har följande antal förut bevistat läroverk, näm-

folkskola....................................................................................21
allmänt läroverk.................................................................. 8
senast åtnjutit enskild undervisning . . . 15

Summa 44.

24. Följande lärjungar, som genomgått läroverkets sjunde klass, aflade godkänd mogenhets
examen under

vårterminen 1886:

å latinlinien med grekiska: Högvall, Jonas........................... 
Löwenadler, Gustaf Johan Wilhelm 
Mesch, Wilhelm Florentin . . . 
Nordenskjöld,. Nils Otto Giistaf

att idka studier vid veterinärinstitut,
universitet, 
universitet, 
universitet,



å latinlinien med grekiska: Olsson, Per........................................att idka studier vid universitet,
Östgren, Nils Magnus.................... ,, ,. universitet,

å latinlinien utan grekiska: Edström, Karl Johan Haqvin . . .. .. veterinärinstitut,
Fresk, Ernst Axel...................... .. .. landtbruk,
Jonson, Martin........................... .. .. universitet,
Leczinsky, Karl August .... .. .. universitet,
Jjindalil, Karl Viktor Emamiel . 
Ocklind, Anders Johan Emanuel .. ,, universitet:

vårterminen 1887 :

å latinlinien med grekiska: Molund, Per Olof...........................att idka studier vid universitet,
Torbjörnsson, Gösta .................. „ „ universitet,
Torbjörnsson, Ture...................... „ „ universitet,

ä latinlinien utan grekiska: Backman, Olof.......................... „ „ universitet,
Sandberg, Anders Emamiel . . „ „ till dentistyrke.

25. Förteckning öfver de lärjungar, som utan att hafva aflagt mogenhetsexamen afgått från
läroverket under sist förflutna kalenderårs såväl vår- som hösttermin samt under den hvarje af dessa
terminer påföljande mellantermin.

a) Undei• vårterminen 1886 och derpå följande sommarferier afgingo

från klass L. 7: i A Lindholm, Svante Gottfrid . . . . . till fabr.-rörelse i Amerika (Illinois),
R. 6:2 Festin, Karl Reinhold Laurentius . . „ landtbruksinstitut,

55 55 Jonson, Fredrik Wilhelm . . . . . . „ bokhandel,
L. „ B Wikström, Anders Peter . . . . „ enskildt läroverk,
B. 6:1 Jonson, Klas Mauritz .... . . ,, handel,
55 55 Lundgren, Karl Teodor . . . . . utan anmälan,
55 55 Olsson, Per Viktor...................... • • 55 5*
L. ,. B Olsson, Paulus........................... . . till obestämd verksamhet,
B. 5 Hallström, Erik Håkan . . . . . „ handel,
ft 55 Nilsson, Olof................................. . . ,, landtbruk,
L. ,. Englund, Per Bernhard . . . . . ., smeds- och hofslagareyrke,

Jonson, Nils Axel...................... . . utan anmälan,
55 51 Olsson, Olof Martin .... • • 55 55
B. 4 Blomgren, Paulus . . , . . . . utan uppgifvet ändamål.
* • • «1 Hansen, Nils Gustaf Severin * ' 5« *5 55
55 55 Hester man, Karl Otto Hugo . . • ’ 55 55 5«
55 5* Holmer, Nils Otto...................... . . utan anmälan,
•5 55 Öhman, Karl Hjalmar . . . . . till mekanisk verkstad,
L. „ Winnberg, Alexander .... . . .. handel,

a Lönnqvist, Johan Adolf Emanuel . . ,, Jakobs allm. lärov. i Stockholm,
o Holmqvist, Karl Einar . . . . . enskild undervisning,7 . O ‘
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från klass 2 Larsson, Lars . ..... . utan anmälan,

från klass

., Olofsson, Erik ..............................................
1 Holmqvist, Bror Albert Justus . . . till enskild undervisning,
,. Häggmark, Johan Axel .............................. ,. .. :

b) under hostterminen och nästfoljande mellantermin
K. 6:2 Magnusson, Emil........................................... till Sundsvalls h. allm. läroverk,
L. ,, B Frisendahl, Per Johan Ferdinand .
R. 6:1 Banck, Hans Martin Tobias . .
,, ,. Faxén, Johan Magnus ....
., ,. Forssius, Karl Gustaf ....

L. ,, B Olsson, Olof Frithiof......................  
R. 5 Hellström, Erik Guslaf ....
,, ,, Svensen, Karl Bernhard ....

L. ,, Halén, Salomon Axel.......................
,, „ Aström, Erik Olof Wilhelm . .
R. 4 Sundgren, Karl Johan ....

3 Byström, Nils..................................
„ Holmbäck, Bror Simeon ....
,, Åström, Johan Herman ....
2 Jonson, Olof B,einhold.......................
„ Nilsson, Per Olof............................
1 Svensen, Axel Ferdinand ...

. . ., enskilda studier,
. . ,. länsmanskontor,
. . „ obestämdt yrke,
. . „ länsmanskontor,
. . „ informatorsplats,
. . „ handel,
. . utan anmäld afsigt,

. till praktisk skola,
. . „ militäryrke,
. . utan anmälan, 
. . utan anmäld afsigt,
• • M M
. . till kommissionskontorsuppassning,
. . „ handel,

. utan anmälan, 
. . af helsoskäl.

26. Under sist förflutna kalenderår hafva till lärjungarne utdelats såsom 
Stipendier.............................................1,015: oo
Premier.................................................................. 367: 85

Understöd................................................................. 172: oo
Summa 1,554: 85.

27. Uppgifter för hvardera terminen af läseåret angående antalen befriade från terminsafgifter.

Befriade från afgift till
endast biblioteks- ocli materialkassan............................................

,, byggnadsfonden.......................................................................
båda ofvanmimda kassor......................................................................

Ej befriade från någondera afgiften.................................................................

Summa närvarande lärjungar

Höst- 
terniinen.

Vår
terminen.

— __
.36 34
63 62

118 116

217 212

Afgiften till ljus- och vedkassan har utgjort 5 kronor under både höstterminen och vårter
minen och erlades af 215 lärjungar under den förra terminen — 1 af hela antalet 217 måste näm
ligen efter den 15 September för sjuklighet upphöra att bevista läroverket, och 1, som först den 
11 November ankom till läroverket, hade redan erlagt afgifter för terminen vid annat allmänt läro- 
verk, från hvilket han den 4 i samma månad hade afgått —, under den senare terminen af 212. 7 o ~



D. Boksamlingar och Undervisningsmateriel.
28. Biblioteken. Såväl läroverkets enskilda boksamling som äfven den Zetterströmska 

liafva jämväl under det nu till ända lupna läseåret ihågkommits med rätt många gåfvor. Särskildt 
omnämnande förtjänar den stora samling af porträtt, som af hen- artisten J. A. Vinqvist i Stock
holm, hvilken äfven vid flera föregående tillfällen med frikostig välvilja omfattat detta läroverk, för
ärats till det Zetterströmska biblioteket. — Äfven hafva boksamlingarna ökats genom inköp. — 
De tillkomna böckerna uppräknas i nedanstående förteckningar:

a) tiåfvor till läroverkets enskilda bibliotek:
Erån Staten eller Offentliga myndigheter: Läroverksprogram för läseåret 1885—1886 från h. alhn. 

läroverken i Hernösand, Östersund, Umeå, Luleå, Sundsvall, Upsala, Hudiksvall, Gefle, Stockholm (h. 
latinlärov. å Norrmalm, d:o å Södermalm, h. reallärov., nya elem. skolan), Falun, Vesterås, Örebro, Strengnäs, 
Nyköping, Norrköping, Linköping, Vestervik, Kalmar, Jönköping, Vexiö, Karlskrona, Kristianstad, Lund, 
Malmö, Helsingborg, Halmstad, Göteborg (h. latinlärov. och reallärov.), Venersborg, Skara, Visby; från 
Motala läroverk och Sundsvalls handelsinstitut samt från läroverken i Aalesund, Arendal, Bergen (kathe
dralskolen och Tanks sk.), Drammen, Fredrikshald, Hamar, Kristiania (Aars’ og Voss latin- og realsk., 
Anderssens d:o d:o, Gjertsens sk., kathedralskolen, borger- og realskolen), Kristiansand, Laurvig, Lille
hammer, Molde, Skien, Stavanger, Trondhjem (kathedralskolen och borgerlige realsk.), Tromsø; Aalborg, 
Frederiksborg, Herlufsholm, Horsens, Kjøbenhavn (borgerdydskolen i Kjøbenhavn, d:o paa Kristianshavn 
[äfv. för 1884—1885], Haderslev læreres skole, lyceum, metropolitanskolen), Nykjøbing, Odense, Randers, Ribe, 
(jämte Ribe kath. skoles bogsamling, af J. Kinch, 3:e h.), Roskilde, Rønne, Sorø, Viborg; — Stockholms 
högskola, styrelsens berättelse för tiden till 1885 års slut; Föreläsningar och öfningar vid Stockholms hög
skola höstt. 1886 och vårt. 1887; — Underd. utlåtanden och yttranden ang. läroverkskomiténs framställ
ningar och förslag, IV, 3 ex ; — Sveriges offentl. bibliotek, Stockh , Uns., Lund, accessionskatalog], 1886, 
utg. gn. E. AV. Dahlgren, Stm 1887; — Universitets- og skoleannaler, i:caarg., 1886, Kristiania; — Bidrag 
till Sveriges offic. statistik, A) Ny följd XXVII, B) Ny följd XXVIII, 1 o. 2, G) Ber. för 1885, D) Ber. 
för 1884, E) Ber. för 1884, F) Ber. för 1884, 1) Ny följd, 25, N) XX, j:te sammandrag af Kgl. Maj:ts 
befalln. hafvandes årsväxt ber. för 1886, O) XIX, P) 4 och 5, Q) XVII, R) VH, t, S) 14, T) XIII, 
U) XI, X) I, 4; — Fredholm, Ofversigt af Norrbottens geologi, Stm 1886; — Riksdagens protokoll år 
1886, j:te bihang, 25 band; — J., M., Valda uppsatser på tyska, franska och engelska språken, 4:e h., Lund 
1886; — Svenska riksrådets protokoll, utg. gen. Sev. Bergh, IV, 1632, Stm 1886; — Meddelanden från 
svenska riks-archivet, X, Stm 1886; — Kon. Gustaf I:s registratur, utg. gen. V. Granlund, IX, 1534, 2:a 
h:t, Stm 1885; — Nordenskiöld, Vega expeditionens vetenskapliga iakttagelser, d:ne 1—3; — Samlingar, 
utgifna af svenska fornskriftsällskapet, h:na 83, 85—90; — Om dödsstraffets befogenhet och lämplighet (af 
Kleen), 2:a uph, Stm 1868; — Baltzer, Hällristningar från Bohuslän, Stm VIII och IX; — Rydberg, 
Sverges traktater med främmande magter, 4, i och 2, Stm 1885, 1887.

Från Norrlands nation i Upsala: Upsala universitets kataloger för höstt. 1886 och vårt. 1887.
Från det Kongel. Norske videnskabers selskab: dess utgifna skrifter 1885.
Från artisten J. A. Vinqeist i Stockholm: Nordlandz chrönika, Wijsingzborg 1670; — Register öfver 

påfvarne, 4:o, mscr; - Jen d’echecs dit de Charlemagne, 4:o, mscr; — Grafisk jämförelse af ett antal höga 
byggnader, 8:0, mscr; — - Hauteur des principales montagnes, 4:o, mscr; — Hauteur de quelques monumens 
remarquables, 4:o, mscr; — Invigning af en katolsk kyrka i Paris 1844, mscr; — A4 o Iff, Neues elegantestes 
Conversations-Lexicon, 1—4, Leipzig 1834—1837; — lindbeck, 01 , Samlade dikter, Ups. 1852; — Homäros’ 
Odysseia, öfvers. af M. Wallenberg, 2 d:r, Link. 1819, 1821; —- Homäros’ Iliad, öfvers. af d:o, 2 d:r, 
Stm 1814, 1815; — Virgilii Aeneis, öfvers. af G. J. Adlerbeth, Stm 1804; — Yoricks känslosamma resa, 
öfvers., d:ne I o 2, Stm 1790, 1791; — Helsning till studenterna fr. Köpenhamn, Christiania o. 
Lund d. 7G 1843; Till minne af studentfesten på Gamla Upsala högar d. GG 1843; — Studenttåg 
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till Christiania 1852 fr. Upsala, Ups. 1854; — 23 st. myntkataloger; — Snoilsky, Ett svenskt mynt
kabinett, Stm 1873; — Thieme, Numismatischer Verkehr, n:r 3 o. 4, 1884; — Bill, till Göteb. kgl.
vet. och vitt, samhälles handlingar, år 1884; — Döring, De förnämsta munkordnarnes historia, öfvers.,
Christianstad 1834; -— Seutter, Atlas novus, Aug. Vind., omkr. 1700; — Ett antal tidningsnummer, näm
ligen Illustrerad tidn., 1855 n:o 5; Damernas tidn. 1884, profnummer; Åbo underrättelser 185 1, mo 48, 1870, 
mis 2, 22, 23 o. 104; Roeskilde avis- og avertissements tidende 1851, n:o 87; Kölnische Zeitung .1872, mo
150; Javasche Courant 1850, n:o 73; 'The clerkenwell news 1855 n:o 7, London; The morning chronicle
1860 '!1/8, London; Extracts from the regulations of the port of Gibraltar 1832; The Singapore market 
report 1862 5/5; China overland trade report 1861 ll/8, Hongkong; L’indépendance 1870, n:o 136, Brüssel; 
Lc Nord 1856, n:o 199, Brüssel; Journal des debats 1845 ,s/r„ Paris; Le moniteur universel 1859 w/ä, Paris; 
Le siede 1859 2/s, Paris; Akhbar, journal de l’Algérie 1859 l1/l0; Diario do governo 1854 n:o 274, Lisboa; 
La libertå 1878 o. 21/i, Boma; L’opinione nazionale 1875 Eirenze; Lo statuto 1859 n:o 231, Cag
liari; The New-York herald 1856 !W/7; The Philadelphia press 1881 -'*/«? The times 1883 Philadelphia; 
'Die Harrisburg daily patriot 188] ■-%; Sändebudet 1868 n:o 37, Chicago; Svenska amerikanaren 1868 mris 
46, 50 o. 51, Chicago; Ywasg 1881 mo 43, Pittsburgh (keltisk tidn.); The daily picayune 1851, mo 262, 
New Orleans; California-Scandinav 1873, mo 1, San Francisco; Marysville daily appeal 1871, mo 56, Marys
ville, California; The evening telegram 1878 -"/t’ Portland, Oregon; The daily standard 1878 'yy, Portland; 
The Portland daily bee 1878 27/7, Portland; Correio mercantil 1852, mo 101, Rio de Janeiro; Jornal do 
commercio 1855, mo 23, Rio de Janeiro. — En sanding urklipp ur diverse tidningar.

Från rektor J. Sundberg: Post- och inrikes tidn., årg. 1884 och 1885.
Från fru Anna Westvall i Baku: Preces saneti Nersetis Clajensis Armeniorum patriarch», Venetiis 1837.
Från lektor JA Olsson: Lunds universitets-biblioteks accessionskatalog 1867, Lund 1868; — Diskus

sionsämnen under brukssocietctens sammankomst 1886, Stm; — Indelning af befäl och manskap vid Öster
sunds brandkår 1883—1886; — Olsson, P., Förteckning öfver Östersunds h. allm. läroverks mynt- och 
medaljsamling, III medeltidsmynt, Östers. 1886; — Kapitalkonto till rikshufvudboken för år 1885 ,Stm 1886; 
— Getingen, l:a årg. 1882, mo 0; — Folkets röst 1850, mo 9; — Riksdagens år 1886 församlade revisorers 
berättelse om granskningen af riksgäldskontorets tillstånd och förvaltning, Stm 1886; — Olsson, P., Ett 
graffynd från vikingatiden vid Trusta, Stm 1887; — Olsson, P., Om myrornas lif, Östersund 1887.

Från läroverksadjunkten Aa:el Gillberg: Rudelbach und Guericke, Zeitschrift für die gesammte luthe
rische Theologie und Kirche, Jahrg. 17—23, Leipzig 1856—1862.

Från kontrollant A'. L. J ailj eil ahl: Svensk literatur-tidning, b:d 1 —14, Ups. 1813 —1819.
Från kronojägaren J. Danielsson i Föllinge: Cober, Then uprichtige cabinet-predikanten, 2:a d:n; — 

Bedröfvade själars helgedom, utan titelblad.
Från rådmannen R. Fresk: Fören. mot lifsmedeltullar, Uppsatser och meddelanden, II o. III; — 

Walidén, Huru många och hvilka etc., Stm 1887; — Beckman, Den stora presenten; — Fruntimmersföre- 
ningens för Kinamissionen 36:te årsber., ian. 1887; — Axelsson, Guds råd och verk i sin regering öfver 
mennisko-slägtet, Stm 1775.

Från bokhållaren Lambye: (Richardson), Lettres angloises ou histoire de miss Clarisse Harlove, 1— 
13, Paris 1770.

Från vederbörande redaktioner: Jemtlands tidning för år 1886; — Ostersunds-Posten för år 1886; — 
Jämtlandsposten för år 1886, jämte festnumret 1786—1886.

Från författaren eller förläggaren: Div. kataloger från Klemmings antiqvariat; •— Ekmark, J. O., 
Svensk läsebok för de allm. läroverkens tre lägsta klasser, Stm 1887; — Philp, Inledande skriföfningar Ö 7 7 1 7 o
till franska språket, Stm 1886; — Afzelius, J. A., Engelsk läsning, I, H, Göteb. 1886; — Noreen, Ad., 
Prof. Es. Tegnér och rättstafningsfrågan, 2:a artikeln, Ups. 1886; — Kataloger från Qvidings antiqvariat.

Från lektor »S. J. Kardell: Stockholms dagblad, landsortsupplagan för 1886; — Kardel], Minnen från 
fjällbygden och Fyrisvall, Stm 1886; — En samling broc.hyrer i tullfrågan.



Från lärj. A. Behm: Retzius, Inledning- till djurriket Stm, 1775; - Orpliica, ed. ster., Lipsiæ, 1829; 
-- AV öldicke, Compendium theologiæ theticæ, Loud. Goth. 1760; —Odmanu, Beskrifning om Kamtschatka, 
Ups. 1787.

Från lärj. O. Groth, Ilushållningsjournal för oct. 1780.
Från lärj. J. B. Olsson: Forssell, Algebra för begynnare, 4:e uppL, Stm 1828; — Björkegren, Fran- 

syskt och svenskt samt svenskt och fransyskt lexicon, 2 delar, Stm 1795; — Genealogisch- historisch- 
statistischer Almanach, Weimar 1839.

Från lärj. 0. IF. Nordenson: Kgl. vet. acad:s handlingar för år 1821.
Från lärj. P. Hedlund: Anquetil, Romerska historien, Stm 1806; — Ett lat. lex. utan tit. blad; — 

Lilljenwalldh, Theol, och religieus läsning, Stm 1810; — Alberti Magni de seeretis mulierum libcllus, 
Lugduni 1598.

Från lärj. Henr. Rissler: Curieuses und reales Natur-, Kunst-, Berg-, Gewerck- und Handlungs- 
Lexicon, 1741; — Gütner, Die kräfitigen Hülffsmittel zum wahren Christenthum, Dresden 1740; — Ciceronis 
tre böcker de officiis, 4:e upl., West. 1813; — Brauner, J., Tankar och försök om åker och äug, 4:e uph, 
Stm 1761; — Sjögrens lat. lexicon, def; — Sal. Gessners Schriften, 1—3, Ups. 1795; —Hermelin, Charta 
öfver Gästrikland och Hellsingland, 1796; — Appert, Den oumbärliga hushållsboken, öfvers., 2:a uppl., 
Stm 1811; — Bred, af v. pastor J. Fvllenius, mscr; — Verser af kapt. Michael Jacobsson, mscr; —Eke
lund, Fäderneslandets historia i sammandrag för begynnare, h:a 1 o. 2, Stm 1832; — Dahl, Grammatica græca, 
Orebro 1814; — Försök på vers och prosa till herr- och bondpraktika, 2:a uppl., Ups. 1840; —- S., S. T., 
Den swenske fiskaren, Stm 1778, def; — Hochheimer, C. A. F., Allmän hushålls- och konstbok, l:a d:n, 
Orebro 1805; — Richter, A. G., Medicinische und chir. Bemerkungen, Ler Band, Göttingen 1793; — Berze
lius, J. J., Om biåsrörets användande i kemien och mineralogien, Stm 1820; — A collection of poems in 
six volumes, by several hands, vol. I—V, London 1758; —Proföfversättning af then hel. skrift, af bibelcom- 
missionen, 1 —15, Stm 1774 — 1793; — Silverstolpe, A. G, Skaldestycken, Stm 1801; — Optåg ve bröllopc 
i Bote den 23 Sept. 1803, mscr; — Hülphers, Samlingar till en beskrifning öfver Norrland, 4:e saml., om 
Angermanland, West. 1780.

Från lärj. J. A. Ortendahl: De Chevigni, La science des personnes de cour, t. 4, Amsterdam 1729. 
Från lärj. P. Jonsson: Palmstruch, Svensk botanik, La b:t, Stm 1802.
Från lärj. II Lundgren: Buchlerus a Gladbach, Thesaurus conscribeudarum epistolarum, Lipsiæ 1762. 
Från lärj. A Hammarberg: Ett kyrkohistoriskt arbete på svenska, def., pag. 91—528 finnas.
Från lärj. C. B. Svensen: Rasch, Indledning til zoologien, Christiania 1845.
Från lärj. G. och S. Kinman: Annalen der Physik, B:d 1—4, 6—27, 52—63, Halle u. Leipzig 1799 

o. följ, år; — Annalen der Physik und der physikalischen Chemie, Jahrg. 1820, St. 3, 6, 8; Jahrg. 1821, 
St. 2, 4, 5, 9; — Heideggeri historia papatus, Amstel 1698; — J. Barclaii icon animorum, Dresdæ 1680; 
— Thucydidis bellum peloponnesiacum, Glasguæ 1759; — Kgl. maj:s och riksens cammarcollegii instruction 
för landtmätarne i riket, af wl2 1736; — Hesiodi opera et dies, Strengnesiie 1776; — Bioerner, Prodromus 
tractatuum etc, Stmiæ 1726; — Heineccii fundamenta stili cultioris, Lipsiæ 1761.

Från lärj. A.r. I lörnfeldt: Grammatica latina, Hernös. 1816; — Sohlman, Bengt Erland Fogelberg, 
Orebro 1862; — Leseübungen in der deutschen Sprache, Linköping 1736, j:te Wörterbuch, ihm 1837; — 
Wallenberg, Syntaxis latina, 4:e upl., Linköping 1845.

Från lärj. Aug. Lundholm: Carleson, C., Hushålslexicon, Stm 1756.
Från lärj. Tear Carlsson: Handbok, Stm 1693.
Från lärj. R. Pastborg: Leopold, E. F., Lexicon hebraicum et chaldaicum, Lipsiæ 1866; — Dahl, 

Chrestomathia græca, Ups. 1808.
Från lärj. L,. Ulin: Pasoris lexicon manuale novi testamenti, Lipsiæ 1755.
Från lärj. B. Bergvall: Funkes lärobok för ungdom, öfvers., Stm 1803; — Odmann, Anvisning att 

christeligen inrätta skriftetal, Stm 1823.
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Från lärj. T. Österman: Wikfors, Tvskt och svenskt lexicon, Stm 1804; •— Lefwernesbeskrifning om 
Henric IV, Stm 1768; — Samling af lefwernesbeskrifningar, 1 :a b:ts l:a st., Om Stanislaus Lecszinski, Stm 
1773; — D:o d:o, l:a b:ts 2:a st., Om Zenobia, Stm 1773: — Samling af tillfällighetsqväden fr. medlet af 
förra seklet, utan tit. blad.

Från lärj. C. Edström: Traiani Bocealini Relationes auss Parnasso, Franckfurt 1644.
Från lärj. E. Magnusson: Adlersparre, C., Historiska samlingar, I—3, Stm 1793—1797.
Från lärj. E. Lindgren: Heumannus, Conspectus reipublicæ literariæ, ed. Vll:a, Hanovera' 1763.
Från lärj. S. Långström: Försök til et biogr. lexicon öfver utländske män, 2:a d:n, Stm, Ups. och 

Åbo 1783.
Från lärj. F. Bergman: Växande gradearta uti minuter etc., mscr., skadad.
Från lärj. 77. Nilsson: Bvordning för Jemtlands län, Stm 1822: — Instruktion för ordningsmännen 

uti Jemtlands län, Hernös. 1843, 2 ex.
Från lärj. J. IF. G. Bande: The plays of Shakespeare, vol. 1, London 1819.
Från lärj. P. M. Sellström: Kgl. vet. acad:s handlingar för åren 1767, 1768 och 1775; — Chelius, Hand

buch der Chirurgie, Wien 1833.
Från lärj. Georg Wennérström: Den svenska psalmboken, Stm 1783.
Från lärj. O. Osterman: L’histoire des imaginations extravagantes de monsieur Oufle, Amsterdam 

1710, skadad.
Från lärj. Hadar Bissler: J. P. Brissots nya resa genom Nordamerikanska fristaterna år 1 788, öfvers., 

Stm 1799.
Från lärj. G Paul sson: Flintenberg, J. D, ABCbok i latinska språket, Stm 1804.
Från lärj. 77. K. Norrman: Ecclesia' evangelic® libri symbolici, C- M. Pfaffius rec., Tubing® 1730; — 

Thümmigius, L. Ph., Institutiones philosophiæ Wolfianæ, ed. nova, tomus II:or, Francof. & Lipsiæ 1736.
Från lärj. Nils Edström: Liljeblad, Sam., Utkast til en svensk flora, Ups. 1792.
Från lärj. Emil Jakobsson: Ekstrand, J., Lärobok i geometriens elementer, Jönköping 1833; — 

Hamnerin, N., Vägvisare till det eviga lifvet, 8:de uppl., Götheb. 1823, def.: — Bibliotheque choisic et 
amüsante, tane 6, Amsterdam 1750; — Baggesen, Ungdomsarbeider, 2:en deel, Kjobenh. 1791; — L., M., 
Den fullkomlige engliske wägwisaren för de swenske, Stm 1730-talet: — Tunelds geografi öfver konungar, 
Swerige, 8:e uppl., 4:e b:t, l:a afd., Westergöthland, Stm 1833.

Från lärj. Ag. Nordström: Regnér, Första begreppen af de nödigaste vettenskaper, Stm 1807.
Från lärj. Hugo Ocklind: Atlas des enfans, nouv. éd., Amsterdam 1766.
Från lärj. G. Dahlberg: Le nouveau testament (1666), def.
Från lärj. J. Hammarström: Vår frälsares Jesu Christi barndomshändelser, tr. 1776; — Nyman, C. 

F., Sylloge floræ europææ, Oerebro® 1854, 5.
Från lärj. Kr. Aspgren: Retzius, A. J., Försök till en flora æconomica Sueci®, Lund 1806.
Från lärj. E. Hedman: Almanacco dell’ anno 1841, Malta.
Från lärj. Ant. Borgh: J. Arendz paradijs-lustgård, utan tit. blad, 1600-talet.
Från lärj. A. Engström: Arre, Grekisk läsbok för begynnare, Ups. 1836.
Från lärj. E. 11. Wikander: Schön, Bewis, att svenska jordbrukarens kalkuler äro riktigare än Greves

mühlens, Stm 1804.
Från lärj. C. Söderberg: Enfaldig förklaring öfver Lutheri lilla cateches, af Svebilius, Stm 1796.
Från lärj. P. A. Jonsson: Wåhlin, Handbok uti svenska kyrkolagfarenheten, 2:a upl., Lund 1807.
Från lärj. A. F. Delin: Hochheimer, Allmän hushålls- och konstbok, öfvers., 2:a d:n, Örebro 1807.
Från lärj. Vidar Ifolmbäck: 2 gipsmedaljonger, föreställande kon. Ludvig Filip med gemål och barn.

b) Gåf ror till Jämtlattds bibliotek:
Från artisten J. A. Vwgvist. Stockholm: En större samling äldre och nyare porträtt, nämligen 56 af 

skandinaver, 460 af tyskar, österrikare och schweizare, 236 af engelsmän, 95 af nederländare, 551 af frans
män, 94 af spanjorer och portugiser, 304 af italienare, greker, rumener, albaneser och serber, 72 af ryssar 
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och polackar, 27 af nordamerikaner, 12 af central- och sydamerikaner, 51 af turkar, araber, hinduer, kineser 
och negrer, till sammans 1,958 stycken.

För enskilda biblioteket hafva inköpts:
Brockhaus, Conversations-Lexicon, B:d 12—16.
Cramér, Mitt sista ord i läroverksfrågan, Stm 1887.
Duruy, V., Geschichte des römischen Kaiserreichs, übers, von G. Hertzberg, B:d 1 u. 2, Leipzig 1885, 1886.
Estländer, Finsk tidskrift, 1887.
Geijer, Ny svensk tidskrift, 1887.
Gosselman, Besa i Colombia, 2 d:r, Nyköping 1828.
Hellwald, Jorden och dess folk, öfvers.
Hildebrand, Em., Historisk tidskrift, 1887.
Hildebrand, Hans, Sveriges medeltid, b:d 1 o. 2, Stm, 1879—1885.
Hult, Pedagogisk tidskrift, 1887.
Linder, N., Regler och råd, Stm 1886.
ljunggren, Svenska akademiens historia, 2 d:ar.
Meijer, B., Svenskt literaturlexicon, Stm 1886.
Nordisk tidskrift for Filologi, ny række, VIII b:d, 1887.
Nordisk tidskrift, utg. af Letterstedtska föreningen, årg. 1887.
Nordstedt, Botaniska notiser, 1887.
Petermanns Mitteilungen, 1887.

D:o d:o , Inhaltsverzeichnis» 1875-—1884.
D:o d:o , Ergänzungsheft 82—85.

Petersen, Nordisk mytologi, Stm 1869.
Post- och inrikes tidningar, 1886.
Ranke, L., Geschichte Preussens, 1—3, Berlin 1848.
Rydberg, V., Undersökningar i germanisk mytologi, 1 :a d:n, Göteb. 1886.
Schulthess, Svensk-fransk ordbok, 2 ex.
Scribe, Le verre d’eau, Stm 1880, 11 ex.
Stoll, Fornromerska bilder, Stm 1882.
Sunden, Ordbok öfver svenska språket, h:t 2.
Sveriges statskalender för 1884 och för 1885.
Tegnér, Ninives och Babylons kilskrifter, Stm 1875.
Törnebladh, I skolfrågan, Stm 1887.
Verdandi, tidskr., årg. 1887.
Voltaire, Histoire de Charles XII, Stm, 8 ex.
Wägner, Hellas, Stm 1864.

För Jämtlands bibliotek hafva inköps:
Skrifter, under året utgifna af svenska literatursällskapet.
Palm, Likpred. öfver Sam. Adrian, Stm 1804.
Alrot, E., Hymnus in Parnassum, Ups. 1725.
Grundel, A. J., Festivus adplausus, Ups. 1725.
dlyntsa Hil hujen har ökats genom inköp med 1 guldmynt, 108 silfvermynt (hvaribland 4 antika, 

2 medeltidens), 34 kopparmynt (deribland 24 antika) och 3 medaljer; genom utbyte af dupletter med 1 
guldmynt, 4 silfvermynt och 16 kopparmynt; samt genom gåfvor från

K. Svenska Akademien dess minnespenning i silfver öfver B. B. v. Platen; K. Vetenskapsakademien 
dess minnespenning i silfver öfver J. P. Lefrén; stadsläkare K. A.. Hemblom anna India 1877, Singa
pores kepeng 1247 e. IL; bokhållare J. N. Höglund Egypten Abdul Medschids 5 para 4:de reg. å., 
Konstantinopel d:o (1 para) ll:te reg. å., Inverness halfpenny 1796, 3 dupi. (deribland 2 franska sedlar); 
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läroverksadjunkterna //. Kökeritz, M. 11 <>1 nt bilfk m. fl. Portugals 500 reis IS(5S; adjunkt O. B. lÅndström 
2 dupl. (deribl. 20 kopek 1870): herr I'. C. Nordholm 5 dupl. i silfver; artisten J. A. Winguist i Stockholm 
8 antika kopparmynt.

Af l&rjungarne vid läroverket /s’. Augustin 4 dupl.; II. J/. 7’. Banck 2 d:o; A. J. Berg Canadas 5 
cents 1881, 7 dupl.; J. II. Bergvall tysk 5 pfenn 1876 D., 16 dupl. (deribl 4 öre s. m. 1659, penny 1797); 
B. O. M. Bergvall Förenta staternas trade dollar 1878, 3 dupl- (deribland 1/_1 anna 1858); K. G. JC. Daldin 
persiskt sint 1297 (1880); A. E. Delin 3 dupl.; G. Edvall 1 dto; P. A. B. Bastborg rd. sp. 1855, 5 
dupl.; J. M. Faxen 6 dupl.; K. G. Eorsins Sthlms ångsl. bolags pollett å 5 öre (ny); K. II. B. Halldin 
Chinas tsian Tao-kuang kian pao, 2 dupl.; •/. Hammarström 2 dupl.; J. H. Hansson medalj vid Carl XV:s 
död Hd. 26, 3 dupl.; 0. A. Hedman 1 dupl.; B. G. Hellström Sthlms I öre 1611, 1611 var., 4 dupl.; O. 
B Hernblom Cochinchinas 1 c(ent) 1885; F. B. Holmbäck 3 dupl. (deribland en bristfällig sedel å 1 rdr 
rmt); K. P. Holmqvist 6 dupl.; P. A. Högdahl 1 d:o; O. A. Höglund, Barbadoes penny 1788, Newfound
lands one cent 1880, Canadas half penny token 1857, Egypten 5 para Abdul Medschid 6:te reg. å., 10 para 
Abdul Aziz 5:te r. å., China, Khanghis tsian fr. Schun-thian-fu, Bombay pie 1833, Turkiet 5 para Abdul 
Medschid 12:te reg. å., VIII (maravedis) af Philip III omstämplad 1641 och 1669; franska republikens 
assignat å 125 livres, Guernesey 4 doubles 1864, Hibernia penny 1823, Dublin halfpenny token 1813, 
Maria Stuarts plack fr. Edinburg, eTacob Vts plack fr. d:o, Carl I:s bodle u. å., Alexander Hits i Scotland 
(1249—86} penny, 8 dupl. (alla utländska, några sällsynta); Ax. Hörnfelt avesta plåt å 1/2 dalers, m. 1726, 
11 dupl.; •/. A. Hornfelt 4 dupl.; J. Jonsson 2 d:o; Av A. Jonsson 5 d:o (deribland Chiles centavo 1853); 
P. Jonsson 5 kopek 1787, 2 dupl.; I. Karlsson 5 dupl.; G. E. Kinnman Östersunds hundskattemärke 1886, 
5 dupl.; E. J. Leijon 1 d:o; H. Belj on l dto (5 öre s. m. 1691); Av Lindgren 1 dto; A. L. Lundholm 4 
(maravedis) 1804, 5 dupl.; E. Magnusson 5 dto; J. N. Moberg I pfennig 1876 F, 14 dupl.; P. I. G. Moberg 
ett koreanskt messingmynt, Chinesisk tsian Khianlung kian-pao, 1 dupl.; P. 0. Nilsson 2 d:o (5 öre s. m. 
1693, dansk IIII skill. 1677); S. Nilsson 1 dto; J. G. Nordling Hannovers 2 pfenn 1836, 1 Rd. 3 d. s. m. 
1775, rd. sp. 1852, 4 dupl.; .4. Nordström 1 dto; K. 0. Nordvall 7^ öre 1634, 5 dupl.; E. K. Norrman 
3 dto; 'Lim. Ocklind 2 dto; K. A. Olsson 2 dto (1 öre s. m. 1669, skotsk bawbee); 0. E. Olsson engelsk 
shilling i messing 1790, 1 dupl.; Paul Olsson 1 dto; T. Osterman 5 pfennig 1876 G, 7 dupl.; O. W Ouehter- 
lony 1 dto; J. L. Paulson 5 pfennig 1875 A, 2 öre 1886, 2 dupl.; F. Percival Chiles medio decinio 1879, 
nederl. Indiens 7r gulden 1858, 1/10 g. 1855, 2 kopek 1838, Preusens VI einen thaler 1822, 1 silb. gr. 1862 
A, six pence 1851, 7i öre 1634, öre 1683 var., 39 dupl. (deribland 8 skill, d. 1734, 7s Rd. 1767); G. 
G. Rissier 1 dto; Hadar Rissler 4 dto; Henrik Rissler 6 dto; E. E. Sandelin Förenta staternas half dime 
1840, 6 dupl.; P. M. Sell ström 1 dto; A. G. Sundberg 2 dto; K. B. Svensen Italiens 10 cent. 1862 utan 
mtin, 2 dupl.; IF. E. Welander 1 dto; K. G. Wennerström one dime 1876 C, 1 öre 1637, 4 dupl.; J/. 
Wickström 1 mark 1693; E. II. Wikander 4 dupl.; K. E. Wikström 1 dto (78 rd. 1832); P. Wikström 5 

dto; K. E. Winberg 2 dto; E. Winnberg 1 dto; I. A. Örtendahl mexikansk piaster (falsk) 1805; K. A. 
Örtendahl 5 dupl., två onämde 2 dto.

Samlingen utgjordes den 1 sistlidne Maj, oberäknadt dupletter, af
Mynttyper och varieteter svenska 1415, utländska 5247, Summa 6662.

hvaraf guld . . . . 7, » 6, » 13.
silfver . . . » 776, » 2193, » 2969.
koppar m. m. 632, » 3048, » 3680.

Minnespenningar .... » 302, » 257, » 559.
Polletter, spelpenningar m. ID. » 352, v 45, » 397.
Pappersmvnt.................... )) 34, » 52, » __ 86.

Summa tvper svenska 2103, utländska 5601, Summa 7704.

Af mynten äro 492 antika (S. 85, K. 40 < J, 541 från medeltiden (S. 422, K, 119). Bland koppar
mynten äro 18 plåtmynt.
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Till myntkabinettet halva äfven nedan näinda böcker blifvit skänkta näml. af konsthandlanden H. 
Buko/eski i Stockholm den af honom utgifna illustrerade »Samling af svenskt och utländskt Sedelmynt» Sthm 
1886, hans Förteckningar N:o 20 och N:o 24 öfver Svenska mynt och medaljer m. m. Sthm 1885 och 188G jämte 
Prislista till Förteckning N:o 24 Sthm 1886; af artisten J. A. Vimjcist, i Stockholm Förteckning öfver 
Meinanderska myntsamlingen Sthm 1872 jämte Prislista dertill af samma år.

Historiska och etnografiska samllnga.ru a hafva erhållit af handlanden P. Jönsson i Öster
sund en fruntimmerssadel från Häggenås; lektor P. Olsson afskrifter af 12 pergamentbref och ganda dokument 
daterade 1553, 1544, 1551, 1557, ett odateradt, 1485, 1498, 1501, 1531, 1533, 1592, 1600; lärjungarne O. E 
Groth en solfjäder med målningar fr. Ostra Asien; F. Olsson ett jernborr (?) f. i Sota, Rödö s:n; Paul 
Olsson en barkhyfvel med årtalet 1756 fr. Sunne s:n; Z. A. AL Inndelius ett par kinesiska skor af fibrer; 
P. O. Nilsson ett litet bronsspänne: E. Lindgren spjutspets af jern f. under plöjning vid Trusta i Rödön 
1885; J. Jonsson ett kärl för knallhattar f. i Wemdalen under gräfning; K. J. Ortendahl en halfmånformig 
skrapa af flinta f. i Hästefjorden, Dalsland; AL Backlund och L. Plin åtskilliga saker funna under plöj
ning dels vester och dels norr om Rödö kyrka 1886, näml. ett bronsspänne (skospänne), en jernnyckel, en 
grytskrapa och ett beslag af jern samt ett jernredskap med langsgående rännformiga fördjupningar; 8. 
Nilsson och A'. .Lindgren ett bronsbeslag ocli ett föremål af brons (ring med skifva) till okändt bruk f. 
under plöjning på Rödögården 1886; Jt. J. L. Winuberg kopparbeslag till en slantpung fr. Sveg; A. G. 
Sundberg ett flintlås; A . G. Wiklund en half sporre f. i en skans vid Oviken.

'NaturaliesaiHlhtgarna hafva erhållit af jernvägsbokhållare F. Sahlin ätta af honom skjutna och 
uppstoppade foglar näml. Falco lithofalco, Turdus torqnatus, Numenius phoeopus (2 ex.), Scolopax rusticula, 
C'haradrius apricarius, Sterna arctica och Totanus Glottis; d:r A. P. Carlsson i Stockholm tuffkalk med 
Dryas fr. Fillsta, Frösö s:n, nöt af Trapa natans fr. Böhmen; lektor P. Olsson rom och mjölke af en två- 
könad siklöja från Gåxsjön, Ilammerdal; herr Th. Hellberg röding fr. Ragunda s:n; herr AL Blomberg i 
Ilillsand, Ström, petrifikat af en fisk £ på Wedjeön i Ström; f. riksdagsmannen O. Larsson i Häste miss
bildning af gran med hopgyttrade kottar fr. Rödön; herr A. A/athson en sillmås; bokh. J. Höglund slipad 
s. k. Pebbles fr. Skottland; lärjungarne C. E. Lignell Spongior fr. Holmsjön i Medelpad; P. A. Jonsson 
hörntand af svin, vril af en tall fr. Ilammerdal; //. Wikander tvillingsfoster i sprit, antimon, vismuth, zink 
och flera mineral; Z. Ulin och Al. Backlund yngel af röding; J. L. Tmndholm en uppstoppad hummer; J. 
H. Hansson snäckskal; J. N. Atoberg, O. Holnibåck, E. J Berg frukter; K. Holmbäck en björnklo; 'rim. 
Ocklind, tuffkalk fr. Östersund (Kyrkogatan, Storsjöstranden) och Ilornsberg; J. H. Rissler, E. Jacobsson, 
E. E. Sandelin, J. H. Bergvall, Otto Edström, A. Nordström, Tim. Ocklind, H. Hansson, S. Nilsson, A. 
Edcall, siluriska petrifikat; B. R. Pestin, J. G. Nordling, Th. Nilsson, IL Ti,. Idolen, F. T. Ocklind, P. 
S. Långström, E. Sandelin, Otto Edström, 0. Osterman, J. Hammarström, P. A. Högdahl diverse mineral
stuffer.

Till arkivet har utgifvaren herr kaptenen och riddaren E. A. L. Porssius skänkt 1 ex. 
»Plankarta öfver Östersund och Villastaden Ilornsberg, utgifven till minne af stadens etthundra-års jubi
leum den 23 Oktober 1886».

Här må äfven omnämnas den värdefulla gåfva, som herr arkitekten A. E. ATelander i Stockholm 
höstterminen 1885 förärade läroverket, men som af förbiseende icke förut blifvit offentliggjord, ehuru tack- 
sägelsebref den 22 Oktober samma år tillsändes den ädle gifvaren. Gåfvan tillegnades läroverket genom 
följande skrifvelse:

Till Elementarläroverket i Östersund.
»Då jag, såsom innehafvare af ett ibland de få exemplar af den byst, hvilken för några år sedan blef 

utförd i Stockholm, återgifvande en af Sveriges store män, den verldsbekante grundaren af den svenska 
gymnastiken, professorn Per Henrik King, trott mig af densamma kunna bereda ett mer lämpligt tillgodo
görande genom dess uppställande inom någon läroverkslokal, får jag, på grund af det särskilda intresse, 
jag hyser för elementarläroverket i min fädernestad Östersund, härmed uttrycka min önskan att såsom 
gåfva till läroverket få öfverlemna denna byst, under antagande, att den må, för uppställande uti någon 

lnga.ru
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af dess lokaler, emottagas såsom ett enkelt uttryck af min höga aktning för elementarläroverket och hän- 
gifvenhet för den studerande ungdomen i Östersund. Stockholm den 14 Oktober 1885.

A. E. Melander, Arkitekt.»
För de vackra bevis på fortfarande välvilja och intresse för läroverket, hvilka de här uppräknade 

gåfvorna tydligen ådagalägga, frambäres härmed å läroverkets vägnar den varmaste tacksamhet och lif- 
ligaste erkänsla till samtlige de hedervärda gifvarne.

E. Läroverksbyggnader och Inredningsmateriel.
29. Den 11 sistlidne Juni ankommo från Hernösands Domkapitel 10 st. ritningar till nytt 

läroverkshus, — hufvudfasad, fasad mot Gröngatan, gafvelfasad m. m., sektioner, plan af källarvåningen, 
d:0 af bottenvåningen, d:o af våningen en trappa upp. d:0 af våningen två trappor upp, d:0 af vinds
våningen, d:o af byggnadens belägenhet —, uppgjorda af stadsarkitekten i Hernösand P. Appelberg, 
jämte ett af honom upprättadt kostnadsförslag, slutande å 199,041 kronor för själfva lärolmset. 
Någon ritning och kostnadsberäkning å gymnastikhus synes icke blifvit uppgjord.

Med de nämda 10 ritningarna följde en afskrift af Domkapitlets underdåniga, skrifvelse och 
af Kongl. Maj:ts derpå följande svar, hvilka nu här meddelas.

Afskrift.
Till konungen!

’’Östersunds läroverks collegium har sedan flera år tillbaka fört klagomål öfver sin inskränkta 
skollokal, och dels sjelf sökt åstadkomma ritning och förslag till nytt läroverkshus, dels, när detta 
icke lyckats, anmodat Domkapitlet alt ombesörja en sådan åtgärd. Med anledning häraf har Con- 
sistorium anmodat Stadsarkitekten P. Appelberg härstädes att i enlighet med den erfarenhet, som 
vunnits dels genom uppförandet af Hernösands läroverksbyggnad, dels genom jemförelsen med ritnin
garna till en mängd andra läroverkshus. uppgöra ritning och kostnadsförslag till ett nytt hus som 
på en gång motsvarar läroverkets behof af utrymme och dock är så lättbygdt som möjligt, samt 
icke för uppvärmning och underhåll erfordrar allt för tryckande årliga omkostnader. Efter flerlaldiga 
försök har nu Herr Ark. P. Appelberg lyckats att framlägga en sådan rikning jemte kostnads
förslag, som Consistorium anser sig på goda skäl böra förorda till Eders Kongl. Majestäts stadfästelse.

Huset utgöres af 3 hela våningar med 23 klassrum, hvaraf, ett i öfversta våningen må använ
das till laboratorium: dertill komma 11 andra rum, neml. Festsal, Musik- och ritsal, Collegii- och 
rektorsrum, Bibliotek och museum, 2 Vaktmästarrum och två förvaringsrum.

Consistorium förutser att man skall finna hufvudfacaden enformig och i behof af framstående 
ändpartier; men alla försök i denna rigtning hafva slutat med sönderbrytning af rummens anordning, 
hvarjemte de föranleda en onödig ökning af kostnaden.

Man lärer äfven fästa sig vid trappfönsterna å bakre fasaden, såsom icke fallande i linie med 
de andra fönsterraderna; men då denna fa^ad står tätt intill bakgatan och fönsternas läge är nöd
vändigt för trappgångarnas ljus, så lärer väl ingen ändring böra komma i fråga. Vid rummens 
anordning vågar Consistorium framhålla som en förtjenst att festsalen motsvarar de akustiska pro
portionerna, sådana de af fackmän blifvit nppgifna och af erfarenheten härstädes äro bestyrkta. 
Musiksalen ä.r med afsigt förlagd invid festsalen, så att vid uppvisningar instrumenterna kunna, lätt 
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dit inflyttas. Tveinie läktare, 32 alnar länga, rymma en mängd af åskådare, ocli ett stort antal 
sådana kunna inrymmas i de till salen vettande musik- ocli ritrummen. Naturhistoriska museet 
.jämte undervisningslokalen i dit hörande ämnen äro med flit förlagda i öfversta våningen, på det 
att ingen afdunstning af djursamlingarna må skada den luft, hvari ynglingarna dagligen vistas. 
Vaktmästarens rum äro placerade afsides, så, att ingångarne ej behöfva belamras med barn och 
hushållseffekter, såsom stundom sker. Emedan det visat sig vara svårt att göra sig hörd i stora 
rum med ringa antal elever, så har Consistorium ansett tre särskilda slags klassrum böra förefinnas, 
på det att lämpliga localer ej måtte saknas för olika antal ynglingar.

Hvad murarnas fasthet beträffar, ville Consistorium blott anmärka att deras dimensioner äro 
precist de samma, som blifvit godkända för läroverkshuset i Hernösand och som bevisat sig fullt 
tillfredsställande, ehuru ett högt torn ofvanpå festsalen alfvarligt pröfvar de underliggande murarnes 
styrka. För att bortskaffa koloxid och andra tyngre skadliga luftsorter äro å kostnadsförslaget 
upptagna 50 afföringsventiler att anbringas i närheten af golfven ined rör upp genom murarne och 
invid kakelugnarne, som sjelfva böra innehålla 2 luftventiler. Dertill komma 90 Wimans patent- 
ventiler, som bortskaffa kolsyran och direct införa frisk luft i rummen. Slutligen, och jämte det 
att Consistorium på alla dessa grunder obetingadt tillstyrker nådig stadfästelse af det framlagda 
förslaget, vill Consistorium tillägga en önskan, att i läroverkshusen stora fönsterrutor måtte und
vikas enär sådana, då de bräckas, blifva onödigt dyra både för fattiga kassor och fattige ynglingar. 
Derjemte böra alla de festsalens dörrar som vetta mot corridorerne förses med speglar af glas för 
spridning af ljus in i corridorerne.

En tredje förbättring vore att i ettdera af förvaringsrummen bredvid vestibulen anbringa en 
vattenvärmare för alla golfvens skurning, särdeles om en brunn kunde derunder upptagas, hvarifrån 
vattnet omedelbarligen kunde pumpas i pannan. Då dessa frågor icke hafva någon egentlig infly
telse på kostnadsförslaget, så vill Consistorium blott hafva framställt dem för att tagas i betrak
tande, då arbetet skall verkställas.

Hernösands Domkapitel den 7 Januari 1886.

(Consistorii underskrifter.)

Vidimeras
ex officio

E. A. Tjernéld.
Afskrift.

OSCAR etc. etc.
Vår ynnest etc. etc.
Sedan läroverkskollegiet vid allmänna läroverket i Östersund hos Eder anhållit, att I måtten 

ombesörja anskaffandet af ritning och förslag till ny byggnad för nämda läroverk, hvars lokaler 
redan länge varit otillräckliga, samt på Eder anmodan Stadsarkitekten i Hernösand P. Appelberg 
till sådan byggnad uppgjort ritnings- och kostnadsförslag, det senare slutande å 199,041 kronor, 
hafven I med skrifvelse den 7 sistlidne Januari till Oss öfverlemnat och till stadfästelse förordat 
omförmälda ritningar, hvar vid I likväl framhållit såsom önskvärdt att sådana anordning-ar måtte 
vidtairas att stora fönsterrutor undvekes. att de af festsalens dörrar, som vette mot korridorerna. 
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blefve försedda med dörrspeglar af glas, saint att en vattenvärmare kunde anbringas i ett af förva
ringsrummen bredvid vestibulen: och har Öfverintendentsembetet uti infordradt utlåtande förmält sig 
icke hafva funnit skäl till anmärkning vare sig mot de uppgjorda ritningarna eller mot den beräk
nade kostnaden.

Vid föredragning af detta ärende hafve VI funnit godt gilla ifrågavarande ritningar: egande 
vederbörande att vid byggnadsarbetets verkställande efter omständigheterna besluta angående ofvan- 
berörda af Eder föreslagna åtgärder. Hvilket VI Eder till kännedom och vederbörandes förständi- 
gande härigenom meddele, låtande härjemte återsända ritningarna och kostnadsförslaget. Stockholms 
Slott ‘den 4 Mars 188(i.

Under Hans Maj:ts, Vår AUernådigste Konungs och Herres frånvaro, 
Dess tillförordnade Regering:

GUSTAF.

Henric Lovén. C. v. Otter. ,T. Ohr. Fächert.

Nils Claeson.
Till Domkapitlet i Hernösaml ang. ritningar till ny byggnad fi»r allmänna läroverket i Östersund.

Vidimeras
ex officio

E. A. Tjerneld.

Som läroverkets egna tillgångar endast kunna lemna ett allt för ringa bidrag till uppförande 
af ett nytt lärohus, och från Stiftets hyggnadskassa förmodligen icke heller är att vänta synnerligt 
tillskott för närvarande, och dessutom någon hjelp från länet och staden, hvarförutan riksdagen icke 
för modas anslå några byggnadsmedel, knappast synes kunna påräknas under nuvarande tryckta för
hållanden, förhindras det åsyftade byggnadsföretaget tills vidare af brist på nödiga medel.

Under de trångmål, som bristen på tillräckligt antal lär orum under flere år förorsakat, har 
man, så- godt sig göra låtit, sökt att i någon mån afhjelpa denna svåra olägenhet genom förhy
randet af behöfliga rum till lärosalar på större eller mindre afstånd från läroverksbyggnaden. Utom 
de 2 rum, som nu det tredje läseåret begagnats i Goodtemplarnes ordenshus, hafva under inneva
rande läsetermin ytterligare 3 rum blifvit i samma hus upplåtna för läroverket. Genom sistnämda 
anordning har visserligen olägenheten af flere klassers samtidiga undervisning i samma lärosal i 
någon mån minskats och ett i högsta måtto behöfligt större utrymme för biblioteket och det natural- 
historiska museet kommit till stånd, men de förhyrda lokalerna hafva icke blott genom deras tämme- 
ligen betydliga afstånd från läroverksbyggnaden, utan äfven i flere andra afseendon befunnits mer 
eller mindre otjenliga till lärosalar. Derföre hafva flera förslag att inom sjelfva läroverkshuset möj
ligen bereda flera läronun blifvit framstälda och till en del noga pröfvade. Dock hafva dels de 
anstälda undersökningarna icke ledt till förväntadt resultat, dels väntas i dessa dagar utlåtande af 
behörig person, innan ett afgörande beslut fattas, ehuru vissa hinder för en önsklig framgång redan 
äro undanröjda. Om nämligen gymnastikundervisningen kan förläggas till annan lämplig lokal utom 
skolan, kan den sålunda lediga nuvarande gymnastiklokalen inredas till två lärosalar.
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Den af liorr bandirektörcn och riddaren C. F. Sundberg' lemnade redogörelsen lör de inom läro- 
riimmen anstälda luftundersökningarna, hvilken synts böra, här intagas, har följande lydelse:

Till Kollegium vid Högre Elementarläroverket i Östersund.
Öfverlemnande resultatet af de undersökningar, som Helsovårdsnämdens i Stokholm kemist, Herr 

Ingeniör Klas Sanden, utfört för utrönande af kolsyrehalten i de af undertecknad med biträde af 
Herrar Lektorn P. Olsson och Doktorn E. Warodell Lördagen den 19 Februari 1887 tagna prof pä 
luft i fyra af Järosalarne i Elementarläroverkets eget hus och i tvonne i Goodtemplarhuset förhyrda 
rum, torde det tillåtas mig att till detta vid berörda undersökningar förda protokoll foga följande 
upplysningar och yttrande:

Luftprof togos i
Elementarläroverkets hus

i klasserna 2 a, 2 b och 3 b vid början och slutet af lektionerna kl. 9—10 f. m., äfvensom efter 
slutet af dessa lektioner i klassen 2 a efter 12, i klassen 2 b efter 10 och i klassen 3 b efter 17 
minuters vädring medelst ett öppet fönster i hvarje rum, hvarjemte prof togos i klassen 2 a kl. 2,5 
e. m. eller 5 minuter sedan lärjungarne lemnat rummet, i klassen 2 b kl. l,5i e. m. och i klassen 
3 b kl. 1,55 e. m. samt i bönesalen kl. 3,15 e. m., sedan flertalet af skolans lärjungar varit sam
lade der under c:a 15 minuter, och dörrarne till förstugan hållits öppna omkring 3 minuter: och i

Goodtemplarhuset
i klassen 5 vid början och slutet af lektionen kl. 2—3 e. m. och i klassen 7:1 vid slutet af lektionen 
under senast nämda tid; alltså inalles 16 prof. Af dessa hafva dock fyra stycken, neml. profvet 
Iran 2 a i början af lektionen kl. 9—10, från 3 b i slutet af lektionerna 9—10 och 1—2 samt 
från klassen 5 i slutet af lektionen 2—3, gått förlorade dels till följd af å kolfvarne uppkommen 
skada antingen under igenblåsningen eller transporten till Stockholm, dels under sjelfva undersökningen.

Beträffande luftens beskaffenhet, visa de gjorda undersökningarna, att vid slutet af lektionerna 
i klasserna 2 a, 2 b och 7:1 uppgick kolsyrehalten på 1000 volymdelar luft till respektive 
4,3, 2,3 och 7,3 och i början af lektionen i klassen 5 till 2,3, oaktadt enligt uppgift denna 
klass blifvit vädrad under närmast föregående 10 minuters lof. Hvilka menliga följder för lä- 
rarnes och lärjungarnes helsa en sådan kolsyrehalt skall medföra, inses lätt, då man genom 
Pettenkofers undersökningar vet, att rumluft, som på 1,000 volymdelar luft håller mer än 1 
volymdel kolsyra, är för menniskan oduglig, samt att luften i rum, i hvilka menniskor under längre 
tid måste vistas, ej får, såvida den ej skall blifva helsovidrig, hålla mer än 0,7 volymdelar kolsyra 
på 1,000 volymdelar luft, hvilken senare fordran den framstående engelska läkaren Parkes bland 
andra skärpt derhän, att kolsyrehalten ej får uppgå till mer än 0,6 på nyss nämda antal volymdelar 
luft. Och likväl är det satt utom allt tvifvel, att luftförskämningen är vid vissa tillfällen och tör- 
hända ej så sällan vida betänkligare. Hade profven — hvilket vid ifrågavarande tillfälle ej var för
hållandet — tagits t. ex. vid slutet af eftermiddagslektioner, sedan lamporna brunnit en eller flere 
timmar i lärosalarne och dertill vid sådana väderleksförhållanden, att vädring medelst fönstern under 
10 minuters lofven ej kunnat företagas, ligger det i sakens natur, att resultatet blifvit betydligt 
sämre än det nu erhållna, som dock utan gensägelse är i hög grad betänkligt.

Att hiftprofvet från bönesalen visat sig vara ytterst kolsyrehaltigt, är helt naturligt, då man 
betänker, att mer än 200 ynglingar voro sammanträngda i ett rum, som saknar både det kubik
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innehåll och det slags ventilation, som ett sådant antal ovilkorligen kräfver tor att luften ej skall 
blifva allt för mycket blandad med kolsyra: men deremot torde man i afsoende på resultatet af under
sökningen af Inftprofvet från 7a med fog kunna anmärka, att detsamma var något oväntadt, al klen
stund rummets kubikinnehåll är jemförelsevis stort i förhållande till lärjungarnes antal. Jag tillåter 
mig dock påpeka att. när lärjungarne äro placerade på sätt de fulldragna linierna i närstående figur 
angifva med ansigtena vända dels mot linien 11 bc, dels mot de, och rummet saknar ven- 
tilationsinrättning för bortförande af den , : förskämda luften, torde naturliga följden
häraf blifva. att ett i a taget luftprof i slutet  j— af en lektion ovilkorligen måste visa be
tydlig halt af kolsyra. e

Det särdeles gynsamma resultat, som i 2 a och 2 b vanns genom vädring medelst fönstren, 
innebär en kraftig maning att så ofta som möjligt begagna detta medel att förbättra luften i lärosalarna.O O d O O O

Då förhoppningarna att erhålla ett nytt tidsenligt inrättadt läroverkshus sannolikt ej komma 
att snart förverkligas, torde de i hög grad helsovidriga luftförhållanden, som enligt nu gjorda under
sökningar förefinnas i vissa lärosalar — och sannolikt är förhållandet ungefär enahanda i de öfriga — 
göra det till en tvingande nödvändighet, att i nuvarande läroverkshuset snarast möjligt anordna en 
tillfredsställande ventilation. Östersund den 1 April 1887. C. F. Sundberg.

Resultaten af undersökningarna af luftprof tagna i några af högre elementarläroverkets i Östersund 
lärorum den 19 Februari 1887.

Klas Sandén.

j
' Klassrum. Tid. !

Temperatur i Kolsyra

A n in ä r k n i n g a r.
vid i

mansh"]d.
vid 

golf.
1 per mille.

Bönesalen 3j5e. m.
1

15 : 13.5 6.1 Alla lärjungar der sedan kl 3. Ventila
tion genom dörren.

2 a 9,50 f. m. 16 13.5 4.3 20 lärjungar; 1 lärare.

2 a f. ni. 13 — 0.65 Vädring sedan 12 m. ruin tomt.

2 a 2,5 e. m. 16.5 14 3.S Lärj. (20) bade för 5 m. sedan gatt.

2 b 9,27 f. 111. 14.5 12.5 2.6K 20 lärjungar, ingen vädring.

' 2 b 9,58 f. 111. 15 12.5 2..r, r " ??

2 b lO.io f. m. : 13 ! — 0.6C Vädring sedan 10 ni.

2 b 1.5 e. m. ' 15 2.3 19 Lärjungar; 1 lärare.

3 b 9.20 f. ni. 15 15 O.so Efter vädring. 18 lärjungar, 1 lärare.

3 b 10.17 f. 111. 15 — 0.56 Efter vädring, ingen i rummet.

5 2,20 e.m. 16 15 2.3 Efter vädring, 15 lärjungar, 1 lärare.

7: i 2,50 e. in. 19 i 19 7.3 20 lärjungar: 1 lärare.
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Under innevarande lilseftr liafva inga fuidrhjgar i ulsecudo på, lilrohuset fbrokonnnit, men väl 
åtskilliga reparationer, såsom omsättning af en kakelugn och lagning af fjorton andra: dessulom 
nödtorftigt afhjelpaudc af åtskilliga bristfalliglieter å golf, i sammanhang hvarmed äfven må nämnas 
anbringandet af en ny bro mellan gatan och gårdsplanen: äfvenledes har sjelfva gårdsplanens ytter- 
kan', åt Kyrkgatan till blifvit förbättrad genom ntfyllning med torf och annan jord samt några träd 
planterade på de ställen i främsta trädraden närmast Kyrkgatan. hvarest de ursprungligen satta 
träden gått ut.

Möbleringen har blifvit ökad med ett dussin stolar, ett bord, en bokhylla med dörrar, ett 
väggur, trettio droppkoppar till lamporna samt en assuransspruta.

F. Ekonomiska förhållanden.

31. Uppgifter om nedannämda till läroverket hörande kassors ställning kalenderåret 1886.

K a s s a n s i u b r i k

I) e b e t

Skuld 
vid 

årets början

Kr

Summa 
utgifter 

under uret

d i t

Behållning 
vid 

fårets början
Summa 

inkomster 
under åretå

Skult 
vid 

rets s

1
Summa 

ut i
Behållning 

vid 
urets slut

Sum nia

1 Kr. ;öre Kr. Örel Kr. öre Kr. öre Kr. 'öre
1

Kr. ;öre 
i

1 Kr. jöre Kr. öre

Byggnadsfonden................................ . 1 8089 03 ..... 1
1»16 6» — - 9605’72 559 05 9045 77 9605 72

Ljus- och vedkassan........................ 5385 o? 2492 71 .— -1 7877 78 — ' — 1754 so 6122 os 7877 7.8
Biblioteks- och materialkassan . . — — 1486 so — - 1486 50 63 95 1416 50 5' 96 1486 50
Zetterströmska bibliotekets kassa . ' --  1 “ 282 i4. 148 . 430 5o 131 02 299 4s -- 1 _ 430. so
Premie- och fattigkassan................ 152. os 229' - — — 1 381 68 — — 329 40 52 381 68
Per Wikströms premiekassa . . . _  _ 60-1 — 60 - — ! — 60 - — i- 60 -
Burmanska fonden............................ . 4963; se 283 S3' — - 5247 .11 i — — — 5247ui 5247 4i
Bredmanska inventariefonden . . . . 4108 87 217; 60 114 98 4441'45 1 254 is 4187 27 4441 45

» stipendie-och premiefonden 4880,14 263! 20; — — 5143 .34 — i- 615 45 4527; so 5143
Hamréiska stipendiefonden .... . 248115 12,40 _! 260 55 — . — — 260 55 260.55
Weinbergska » .... . 3391'43 179 44 — —। 3570,8? — — 150 — 3420 s? 3570' s?
Justelii » .... . 2080 - 120-' — -! 2200 - 14 84 105 - 2080 is 2200; -
N. Wikströms » .... . 3169 82 1 80; 50 — _ 3350 32 — 150 3200 32 3350| 32

Fjellmanska stipendiets fond . . . . 3091 o? 1581 :w — _, 3250 - — 150 - 3100. 3250 -

Summa 39560 44 7482 34 263 34 47306 12 209 si 5844 so 41251 m 47306 12

Redan ett år efter den i näst föregående årets redogörelse omnämda bevakningen af M. 
Justclii testamente, af den 15 Maj 1883, hvilket borde delgifvas utom andra testators närmaste 
arfvingar äfven en i Australien bosatt, har oxsecutor testament! apotekaren A. G. Unger låtit till
ställa läroverket de. enligt testamentets föreskrift, till det stipendium, hau medelst 2,000 kronor förut 
donerat till läroverket, tillagda 3,000 kronor, hvarefter hela den sålunda bildade fonden skulle för
valtas under namn af "Apotekaren Justelius’ stipendiefond”.

Äfven till nu förestående utdelning af premier och stipendier har en summa af 25 kronor 
blifvit såsom ’‘viaticum" på samma vilkor, som under flera föregående år, gifven af samme väl vil lige
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man. som förut sfi ädolnmdigt lemmit dylikt frikostigt understöd åt lärjungar, som frän läroverket 
afgätt. för att vid universitetet fortsätta studiorna. För sä stor kärleksbevising betygas den onämde 
välgöraren härmed den förbindligaste tacksamhet.

32. Summariska uppgifter för det sist förflutna kalenderåret öfver de belopp, som utgått för 
underhäll och tillökning af

a) boksamlingarna.............................................................................kronor 331: «2
b) den öfriga undervisningsmaterielen..................................................... 365: 91

c) inredningsmaterielen.................................................................. „ 87: 75

Summa kronor 7 8 5 : 28.

G. Examina och Terminsafslutniiig m. m.
33. Afgång sexamen.

Af de till afgängsexamen vårterminen 1887 anmälde åtta lärjungarne i klassen 7:2, hvilka den 
15, 16 och 18 April aflade skriftlig examen, berättigades 5 till undergående af muntlig examen, 
hvilken förrättades under ledning och tillsyn af kongl. hofpredikanten, kontraktsprosten och kyrko
herden i Fellingsbro, ledamoten af k. N. 0., teol. och fil. d:r A. G. L. Collinder och professorn 
vid Upsala universitet, riddaren af k. N. 0., fil. d:r C. G. Lundqvist, samt i närvaro af de af 
läroverkets Inspektor å Efori vägnar utsedde examensvittnen, öfverstelöjtnanten, R. S. 0., 0. G. 
Nordenskjöld, trafikintendenten och band i rektoren, R. W. 0. och S:t 0. 0., C. F. Sundberg, 
auditören och lånsnotarien, R. N. 0. och W. 0., v. häradshöfdingen 0. E. Ocklind, samt stads-, 
lasaretts- och kurhusläkaren, med lic. K. A. Hernblom. Alla de examinerade vunno mogonhets- 
förklaring. Tre erhöllo mogenhotsbetyget ”godkänd", och två "med beröm godkänd”.

34. Terminsexamina.

Den, 20 December atslutadcs höstterminen med examen inom läroverkets fem nedre klasser i 
närvaro af läroverkets Inspektor, kontraktsproten och kyrkoherden, L. N. 0., Ernst Ar b man. 
Att såsom vittnen öfvervara denna examen hade Inspektor inbjudit landshöfdingen, k. N. 0. l:a kl., 
friherre John Ericson, öfverstelöjtnanten. R. S. 0., 0. G. Nordenskjöld, landssekreteraren, R. 
N. 0., P. G. Rissler, auditören och länsnotarien, R. N. 0. och W. 0., v. häradshöfdingen 0. E. 
Ocklind, trafikdirektören, R. S. 0. och Bad. Z. Löw. 0. l:a kl., kapten J. A. Örtendahl, jäg
mästaren E. U. A. Ouchterlony, rådmannen A. P. Fjellman samt rådmannen R. Fresk.

År sex a,men anställes med alla klasser och afdelningar af läroverket den 7 och 8 Juni.
Tisdagen den 7 Juni kl. 4 e. m. skall uppvisning i gymnastik, vapenföring och militäröfningar 

företagas.
Onsdagen den 8 Juni förrättas examen i de olika läroämnena kl. 8—10 f. 111. samt kl. 11 f. 

m.— 1 e. m. enligt den ordning, som skall tillkäiinagifvas genom i läroverkslokalens särskilda rum 
befintliga anslag. Samma dag skola under sistnämda timmar prof på lärjungarnes arbeten i teck
ning vara till beseende framlagda i gymnastiksalen.
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Uppvisning i sång och instrumentalmusik förekommer kl. 1 e. m. samma dag.
Ffter sålunda afslutad årsoxamen komma flyttningarna inom läroverket att för den samlade 

ungdomen offentligen kungöras samt de lärjungarno tillerkända premier, stipendier och understöd 
att utdelas, hvarefter skolungdomen hemförlofvas.

Till den förestående årsexamen, som H. H. Eforus, Biskopen, k. in. st. k. N. O., l. K. V. A , 
m. m. teol. och fil. doktorn L. Landgren kominer att hedra med' sin närvaro och vid hvilken 
Eforus torde täckas sjelf handhafva öfverinseeudet och ledningen, har läroverkets Inspektor, kontrakts
prosten och kyrkoherden, L N. O. Ernst Arbman å Efori vägnar till examensvittnen låtit kalla 
Öfverstelöjtnanten och Chefen för kongl. Jemtlands Fältjägarekår, r. s. O., 0. G. Nordenskjöld, 
Landskamreraren, R. N. O., C. H. Ekberg, Majoren, R. s. O., J. A. Sandler. Auditoren och 
Lånsnotarien, R. N. O. och w. O. v. Häradshöfdingen 0. E. Ocklind. Trafikdirektören, r. s. O., 
R. Bad. Z. L C). l:a kl., J. A. Örtendahl, Borgmästaren I. von Stapelmohr. Rådmannen A. P. 
Fjellman och v. Stadspredikanten E. J. Östman-

35. Att öfvervara förut nämda årsexamen och uppvisningar inbjudas vördsamligen 
nyss bemälta herrar examensvittnen, den, studerande ungdomens föräldrar och måls
män samt alla som med välvilja och kärleksfullt deltagande omfatta, läroverket och den 
allmänna uppfostran och undervisningen.

36. Nästkommande hösttermin öppnas läroverket enligt H. TT. Efori beslut onsdagen den 31 
Augusti, då alla med vederbörliga betyg försedda lärjungar, som önska undergå profiling för inträde 
i läroverket, äfvensom de, som vilja anmäla sig till examen för uppflyttning till högre klass eller 
öfvergång till annan bildningslinia, böra infinna sig i läroverkets samlingsrum kl. 8 f. m.

Allmänt upprop med läroverkets samtlige lärjungar anstälics onsdagen den 7 September kl. 12 
på dagen.

Östersund i Juni 1887.
A. Sundberg.




