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INBJUDNING

T II ,L

ÖFVERVARANDE AF ÅRSEXAMEN OCH LÄSEÅRETS AFSLUTANDE

VID

HÖGRE ELEMENTARLÄROVERKET I ÖSTERSUND
DEN 4 OCH 5 JUNI 1873

AF

ABRAHAM SUNDBERG, 
Läroverkets Rektor.

ÖSTERSUND,

tryckt hos C. M. Berg, 
1873.



Högre Elementarläroverket i Östersund 

1872—1873.

A. Undervisningen.

Den allmänna lärotiden har varit fördelad i Höstterminen, som böljade den 24 Augusti 
och slutade den 13 December 1872, Vinterterminen, som omfattade tiden från och med 
den 17 sistlidne Januari till och med den 31 Mars, samt Vårterminen, hvilken öppnades 
den 1 April och kommer att afslutas den 5 instundande Juni.

Den dagliga lärotiden har likasom under flere föregående år varit förlagd på följande 
timmar, nämligen kl. 7—9 och 11—12 f. m. samt 12—2 e. m. Till fyllande af det för 
klasserna IV—VI genom K. Kung, den 10 Mars 1869 bestämda antalet af trettiotvå läse- 
timmar samt till ersättning för tvenne i nyssnämnda grupper innefattade timmar, från hvil- 
ka klassiska linien i klassen VH åtnjutit ledighet, hafva denna och de förstnämnda klasser
na äfven undervisats kl. 4—5 e. m. måndag och thorsdag. För öfningarna hafva följande 
timmar varit bestämda: för Sång kl. 9—11 f. m. måndag och thorsdag, kl. 4—5 e. m. tis
dag och fredag; för Instrumentalmusik kl. 5—6 sistnämnde dagar, kl. 4—5 onsdag och 
lördag; för Teckning kl. 9—11 f. m. tisdag och fredag, kl. 10—12 f. m. och 12—2 e. m. 
onsdag och lördag; för Gymnastik kl. 10—11 f. m. och 4—6 e. m. måndag, onsdag, 
thorsdag, lördag; för Militäröfningar dels gymnastiktimmar, dels ock, i öfverensstämmelse 
med K. M:ts Bref den 18 Augusti 1871, andra öfnings- och läsetimmar.

Bön med bibelförklaring har hållits hvarje söknedag kl. 6,4o’—7 f. m.; gudsijenst de 
fleste sön- och högtidsdagar i samlingsrummet.

Undervisningen har fortgått i öfverensstämmelse med de genom Nåd. Kungörelsen den 
10 Mars 1869 föreskrifna undervisningsplaner.

Undervisningsskyldigheten har varit fördelad på följande sätt:
Rektor Sundberg: latin i VI,2 och VII, tillsammans 12 timmar, latinskrifning i VII;
Lektor Hammargren: franska i IV—VII, filosofi i VII, tillsammans 20 timmar, fransk 

skrifning;
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Lektor Dalén: matematik i V—VII, fysik i VI, VII, tillsammans 20 timmar, rättandet 
af matematiska uppsatser;

Lektor Brandt: kristendom i VII, grekiska i VI, VII och hebriska i VII, tillsammans 20 
timmar, latinskrifn. i VI,2;

Lektor Kardell: historia i VI, VII, latin i VI, tillsammans 20 timmar, latinskrifning i VI,1;
Lektor Olsson: naturalhistoria i II—VI, fysik i IV, V, kemi i VI, VII, mineralogi i VII, 

tillsammans 18 timmar, svensk skrifn. i VI,1;
Adjunkt Augustin: modersmålet i II—VII 18 timmar, svensk skrifn. i VI,2 och VII;
Adjunkt Jonson: latin i III, V, grekiska i IV, V, tillsammans 24 timmar, latinskrifning i V;
Adjunkt Svenson: kristendom i II—VI, historia i II, förrättandet af morgonbön, tillsam

mans 23 timmar, svensk skrifning i V;
Adjunkt Öhmark: alla ämnen i I utom naturalhistoria, tillsammans 26 timmar;
Adjunkt Lindström: tyska i III—VI, engelska i IV, VI, VII, tillsammans 22 timmar, 

tyska och engelska skrifningar i samma klasser;
Adjunkt Kökeritz: matematik i real. II, i III, IV och real. V, hist, i V klass, linien, till

sammans 25 timmar, svensk skrifning i IV;
Adjunkt Gillberg: latin i II och IV, tyska i II och real. III, naturvetenskap i I, tillsam

mans 26 timmar, latinskrifning i IV;
Adjunkt Holmbäck: engelska i V och realklasserna II—IV, historia i III, IV och real.

V, matematik i II, tillsammans 26 timmar;
Musikläraren Mentzer: vokal- och instrumentalmusik, I—VII, 10 timmar;
Ritläraren Mühlfeldt: teckning, I—VII, 12 timmar;
v. Gymnastikläraren Brandelius: gymnastik och vapenöfningar, I—VII, 12 timmar, samt 

fältöfningar.

Lärokurser och Läroböcker:

Kristendom.

I. l:a lexlaget har genomgått 35 her. i nya test., 2:a lexlaget hela bibliska hist, efter Hübner, 
båda lexlagen l:a hufvudstycket af katekesen samt bibelspråk och psalmer.

II. Öfre lexlaget: 2:a hufvudstycket af katekesen med förklaring. Gamla och nya testamentets 
bibi. hist, efter Hübners lärobok. De sex första kapitlen af Lucæ evang. Nedre lexlaget: till 1 ar
tikeln af 2:a hufvudstycket i katekesen, de 30 första berättelserna af Hübners bibi, historia. Båda 
lexlagen: lämpliga psalmer.

III. Katekesen, 3:e och 4:e hufvudst. jemte repetition af de föregående. De 12 första kapitlen af 
Lucæ evang., utantill tal och liknelser, jemte psalmer.

IV. Hela katekesen. ”Bibelns kännedom”, gamla test, efter Welander. Bibelläsning.
V. Katekisation. ”Bibelns kännedom”, gamla och nya test, efter Welander. Apostlagerningarne 

och Romarebrefvet.
V I,1. Jesu parabler ur Evangelierna. Dogmatik: kap. 1—6 af Norbecks lärobok. Kyrkohist. l:a 

perioden efter Cornelius’ lärobok.
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V I,2. Båda Korinterbrefven, klassiska linien på grundspråket. Dogmatik: kap. 1—7 af Norbecks 
lärobok. Kyrkohist. l:a och 2:a perioderna efter Cornelius’ lärobok.

V II. l:a Korinterbrefvet, på grundspråket. Dogmatik: kap. 8—11 i Norbecks lärobok. Kyrkohist. 
3:e perioden efter Cornelius’ lärobok. Hela dogmatiken och kyrkohistorien repeterad.

Historia och Geografi.

I. Till ”Unionens fullbordan” efter Odhners lärobok. l:a lexlaget: repetition af Sveriges, Norges 
och Danmarks pol. geografi, samt Finlands, Rysslands och Polens efter Palmblad. 2:a lexlaget: lika 
med l:a, dessutom Europas öfriga stater i kort sammandrag.

II. Fäderneslandets historia efter Odhners lärobok, från och med ”Kalmare-Unionen” till Carl XI. 
Större delen af Europas fysiska och politiska geografi efter Palmblads lärobok.

III. Fäderneslandets historia afslutad och repeterad. Europas politiska geografi afslutad.
IV. Klassiska linien. Gamla historien till puniska krigen efter Pütz eller Assman. Europas 

geografi repeterad.
Reallinien. Gamla historien efter Wennerström. Europas geografi.

V. Klassiska linien. Gamla hist, efter Pütz, medeltidens hist, efter Assman, period 1. Geografi: 
Europas, Asiens, Afrikas, Amerikas och Australiens efter Sörensson.

Reallinien. Medel- och nyare tidens historia efter Wennerström. De främmande verldsde- 
larnes geografi efter Sörenson och Erslev.

VI,i. Klassiska linien. De tre första perioderna af medeltidens hist, efter Assman, en del deraf 
äfven repeterad.

Reallinien. Större delen af nyare tidens hist, efter Assman. Skandinaviens geografi utför
ligare. Dessutom tillsammans med sjunde klassen nyaste tidens hist, till 1815.

V I,2. Klassiska linien. Fjerde perioden af medeltidens hist, repeterad. Skandinaviska hist, enligt 
Odhners större lärobok till nyare tiden.

V II,1. Klassiska linien. Nyare tidens hist, efter Assman; för öfrigt detsamma som öfre afdelningen 
af klassen.

V II,2. Klassiska linien. Nyaste tidens hist, efter Assman till 1815 och skandinaviska hist, efter 
Odhner till 1809. Dessutom delar af historien och geografien repeterade.

Natural historia.

I. Det allmännaste af fysiska geografien efter Sörensson.
II. Examinerat 10 växter på lärorummet. Nedre lexlaget genomgått sexualsystemet samt kapit

len om roten, stammen, bladet och knoppen efter Areschoug och Anderssons väggtaflor. De sist upp
flyttade läst om bladet och för öfrigt fått muntlig undervisning, belyst genom väggtaflorna. Öfre 
lexlaget: om blomställningen och blomman samt däggdjuren t. o. m. Glires efter Wahlstedt.

III. Examinerat 22 växter på lärorummet, genomgått och repeterat kapitlen om blomställningen, 
blomman och’ frukten efter Areschoug och Anderssons väggtaflor. Nedre lexlaget: däggdjuren till So- 
lidungula efter Wahlstedt. Öfre lexlaget: Solidungula till indelningen af foglarne. Realisterna dess
utom examinerat 8 växter, repeterat en del af kurserna i botanik och zoologi samt genomgått menni- 
skans skelett.
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IV. Examinerat 15 växter på lärorummet. Nedre lexlaget: Solidungula till Reptilia efter Wahl- 
stedt, till en del repeteradt. Öfre lexlaget: Serpentes—Pleuronectes, Reptilia till Saurii samt början af 
växtanatomien. Realisterna hafva dessutom examinerat några växter och repeterat en del af Aves.

V. Examinerat 40 växter på lärorummet. Nedre lexlaget: växternas anatomi och fysiologi efter 
Areschoug, Reptilia, Batrachia och Pisces efter Wahlstedt. Öfre lexlaget: Synanthereæ—Alsinaceæ de 
vigtigare familjerna, Insekterna t. o. m. Diptera.

VI,i. Examinerat några lefvande vexter. Växtsystematik till Nemeæ efter Areschoug. Leddjur och 
blötdjur, reala linien äfven stråldjuren, efter Wahlstedt.

VI,2. Växtgeografi muntligen. Kryptogamerna och de vigtigaste dicotyledona familjerna till Rosaceæ. 
Anatomi, fysiologi och osteologi.

Fysik.

IV. Reallinien. Nedre lexlaget inledningen, det öfre akustiken efter Schabus.
V. Reallinien. Nedre lexlaget inledningen och värmeläran, det öfre geostatik, problemlösning 

samt en del af electricitetsläran efter Schabus.
VI,1.
VI,2.

VII,i.
VII,2.

Reallinien. Mekanik efter Floderus.
Klassiska linien.
Klassiska linien.
Klassiska linien.

Inledningen, värmeläran och statik efter Schabus.
Akustik, optik, magnetism och elektricetet efter Schabus.
Repetition af hela kursen samt lösning af dithörande problemsamling.

Kemi.

VI,i. Metalloider och syror till kolets syror efter v. Borck. Experimenter belysande de fleste me
talloider med ledning af v. Borck och Stöckhardts kemiskola.

Matematik.

I. l:a lexlaget: reduktion och sorter; 2:a lexlaget: sorter och bråk. Några hafva äfven räknat 
decimalbråk och enkel regula de tri. Lärobok Zweigbergks aritmetik.

II. Klassiska linien. Vanliga bråk och decimalbråk. Geometrisk åskådningslära efter Bergius.
Reallinien. Aritm. bråk, sorter och enkel regula de tri. Geom. Eukl. b. 1.

III. Klassiska linien. Aritm. bråk, sorter och enkel reg. de tri. Geom. Eukl. b. 1.
Reallinien. Aritm. till och med betaln. term, reduktion. Geom. Eukl. b. 1—4.

IV. Klassiska linien. Aritm. till och med rabatträkning. Geom. Eukl. b. 1—2.
Reallinien. Aritm. Zweigbergks räknebok. Geom. Eukl. b. 1—4. Algebra: de 4 räknesät

ten i hela tal och bråk.
V. Klassiska linien. Geometri: Eukl. b. 3—4. Aritmetik: repetition af bråk och sorter samt 

regula de tri, intresse och bolagsräkning efter Zweigbergk.
Reallinien. Aritm. lika med realkl. IV. Geom. Eukl. b. 1—6. Algebra: lika med realkl. IV 

samt eqv. af l:a graden med en och flera obekanta jemte problemer.
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VI,i. Klassiska linien. Geometri: Euklidis b. 4.; problemlösning efter Todhunter. Proportionslära 
efter Ekman. Algebra: hela tal och bråk efter Bergii lärobok.

Reallinien. Proportionslära efter Ekman. Euklidis 6:te bok. Algebra: l:a gradens equat. med 
1 och flera obekanta, läran om digniteter och rötter efter Bergii lärobok.

V I,2. Klassiska linien. Proportionslära efter Ekman och 20 prop, af Euklidis 6:e bok. Problem
lösning efter Todhunter. Algebra: läran om digniteter och rötter, 2:dra gradens equat. efter Bergius.

V II,1. Klassiska linien. Geometri: Eukl. 6:te bok; skriftliga problemlösningar efter Todhunter. Alge
bra: Bergii lärobok afslutad; 2:dra delen af Björlings lärobok om equat. af 2:dra graden med flera obe
kanta; lösning af problemer ur Björlings samling.

V II,2. Repetition af kurserna; några lärjungar läran om logaritmer och progressioner efter Björling. 
Algebraiska och geometriska problemlösningar.

Svenska.
I. Uppläsning och förklaring af valda stycken, öfning att med egna ord redogöra för innehållet 

af det lästa, öfningar i rättskrifning, satsöfningar och en del af formläran efter Sundéns svenska språk
lära i sammandrag.

II. Formlära efter D. A. Sundéns lärobok till kap. 6. Läseöfningar enligt D. A. Sundéns och J. 
E. Modins läsebok.

III. Formlära och allmän satslära efter Sundéns lärobok. Satsöfningar jemte läsning af valda 
stycken ur svenska författare och läseboken. Öfningar i rättskrifning på lärorummet.

IV. Satslära enligt Sundéns och Svedboms läroböcker. Öfningar i rättskrifning på lärorummet. 
Läsning af valda stycken ur svenska författare samt smärre skriftliga uppsatser.

V. Satsläran afslutad. Läsning af utmärkta svenska författare, skriföfningar på lärorummet samt 
ämnesskrifning.

VI,i. Läsning af svenska författare jemte literaturhistoria till och med Stjernhjelmska tidehvarfvet 
efter Bjurstens lärobok. Danska och norska stycken efter Hammerichs. Ämnesskrifning.

VI,2. Läsning af svenska författare jemte det väsentligaste af literaturhistorien efter Bjurstens lä
robok. Danska och norska stycken efter Hammerichs. Utförligare ämnesskrifning två gånger i månaden.

VII. Hufvudsakligen lika med den föregående. Utförligare skriftliga uppsatser en gång i månaden 
samt talöfningar.

Tyska.

I. Explikationsöfningarna efter Lyths tyska språklära, det allmännaste af formläran till starka 
verber.

II. Till 28 st. af Lyths läsebok. Formlära efter samma författare, muntliga öfningar i öfversätt- 
ning från svenska till tyska.

Reallinien dessutom 2 timmar i veckan skriföfningar på lärorummet.
III. Från 25:e till 41 :a st. af Lyths läsebok; skriftlig öfversättning till ”Verbet” i Lyths skriföf

ningar.
Reallinien dessutom 1 timme i veckan skriföfningar på lärorummet.

IV. Från 140:e till 157:e st, af Svedboms läsebok; skriftlig öfversättning till ”Blandade öfningar” 
i Lyths skriföfningar.
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V. Från 147:e till 163:e st. af Svedboms läsebok; skriftlig öfversättning till ”Bref” iLythsskrif- 
öfningar.

VI. Schiller, ”Die Jungfrau von Orleans”, ”Wilhelm Tell”; Gæthe, ”Hermann und Dorothea”.

Engelska.

II. Beallinien. May’s grammatik och läsebok.
III. Reallinien. ”The Vicar of Wakefield” 8 kap. Skriföfningar efter May.
IV. Reallinien. ”The Vicar of Wakefield” kap. 6—18. Skriföfningar efter May.

De från grekiska dispenserade. May’s grammatik och läsebok.
V. Reallinien och de från grekiska dispenserade. ”The Vicar of Wakefield” kap. I—XII. Skrif

öfningar efter May.
VI. Reallinien och de från grekiska dispenserade. ”The History of England” by Macaulay, Vol.

III Chapt. VII, VIII. Skriföfningar ur Herléns engelska grammatik.
VII. De från grekiska dispenserade. ”The History of England” by Macaulay, Vol. III. Skriföf

ningar ur Herléns engelska grammatik.
De som äfven läsa grekiska. May’s grammatik och läsebok.

Franska.

IV. Reala linien. Oldes grammatik l:a kursen till oregelb. verberna, explikation af 68 stycken af 
läseboken jemte skriftlig öfversättning af skriföfningarne till 21:a st.

V. Klassiska linien. l:a lexlaget: Oldes grammatik till regelb. verberna samt explikation af 40 
stycken af läseboken. 2:a lexlaget: Oldes grammatik till oregelb. verberna, explikation af 68 stycken 
samt skriftlig öfversättning af skriföfningarne till 21:a stycket.

Reala linien. l:a lexlaget: Oldes grammatik till regelb. verberna och explikation af 40 stycken. 
2:a lexlaget: detsamma som klassiska liniens 2:a lexlag. 3:e lexlaget: detsamma som 2:a lexlaget samt 
dessutom oregelbundna verberna och explikation af 75 stycken af läseboken.

VI,1. l:a lexlaget: Oldes grammatik t. o. m. oregelb. verberna samt explikation af 52 stycken af 
läsebokens 2:a afdelning jemte skriftlig öfversättning af skriföfningarne till 40:e stycket. 2:a lexlaget: 
Oldes grammatik t. o. m. oregelb. verberna, explikation af läseboken från 34:e stycket till slut samt 
skriföfningar dels efter Olde dels efter Löwenhielm.

VI,2. l:a lexlaget: Oldes läsebok från sidan 94 till 160 samt Charles douze från början till sid. 50. 
2:a lexlaget: Paul et Virginie fr. sid. 36 till slut samt Charles douze från början till sid. 50. Skrif
öfningar för båda lexlagen efter Löwenhielm.

VII,1. Charles douze från sid. 140 till slut samt 50 sid. af 4:e delen af une lecture par jour p. Bo
niface.

VII,2. Februari och Mars månader af une lecture p. jour (l:a delen) och 50 sid. af 4:e delen utaf 
samma verk.

Skriföfningar efter Löwenhielm för båda afdelningarne till dels muntlig dels skriftlig öfver
sättning.
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Latin

IL Det vigtigaste af formläran efter Ellendt—Seyfferts lärobok. 31 stycken af l:sta afdelningen 
af Törnebladhs läsebok. Muntliga och skriftliga öfningar.

III. Törnebladhs elementarbok, styckena 33—48. Nep. Aristides, Pausanias, Cimon, Lysander, 
Iphicrates, Chabrias, Timotheus. Skriföfningar på lärorummet 2 timmar i veckan efter Ruhe. Gram
matik efter Ellendt—Seyffert.

IV. Nep. XVI—XXIV. Formlära och syntax efter Ellendt—Seyffert. Skriföfningar på lärorum
met efter Ruhe. Ett hemtema hvarje vecka.

V. Nep. Atticus. Cæsar B. G. I, II. Ovidii metam. sei. efter Brode'n, I—VIII. Skriföfningar 
på lärorummet 2 timmar i veckan efter Rabe. Ett hemtema hvarje vecka. Grammatik efter Rabe.

VI,1. Liv. I genomgången och till en del repeterad. Två af Ciceros Catilinariska tal. Virg. Æn. 
II med repetition, I påbörjad. Syntax efter Ellendt—Seyffert. Extemporalier och antiquiteter vid till
fälle. Ett hemtema i veckan, samt dessutom för de lärjungar, som äro befriade från läsning af greki
ska, latinskrifning å lärorummet.

VI,2. Liv. II och en del af III, hälften af Ciceros tal pro Sexto Rose. Am., Virg. Æn. II, III jemte 
repet, af I—III. Syntax efter Ellendt—Seyffert, hemtemata, dessutom för de från grekiska dispense- 
rade latinskrifning på lärorummet.

VII. Liv. XXI och III, den sednare boken äfven repeterad. Cic. Tusc. I, Virg. Æn. VI. Hor. 
Od. I, II. Extemporalier och hemtemata.

Grekiska.

IV. Det vigtigaste af formläran till verba contracta efter Aulin—Krüger. Lattmanns läsebok: 
Æsopische Fabeln.

V. Formlära efter Aulin—Krüger. Lattmans läsebok: Geschichten von Thieren och Anekdoten.
VI,i. Xenofons Anabasis bok 1. Homeros’ Odyssé raps. 1. Grammatik: attisk formlära fullständigt, 

efter Aulin—Krüger, episk muntligen; syntax, det för explikationen nödvändiga, muntligen.
VI,2. Xen. Anab. bok 2 och 3. Hom. Od. raps. 2 och 3. Grammatik: formlära efter förenämnda 

lärobok; syntax muntligen.
VII. Xen. Anab. bok 4 och 5. Hom. II. raps. 1—4. Platons Kriton. Grammatik: repetition af 

formläran; syntax muntligen.

Hebreiska.

VII. Formlära efter Lindberg. Psalmi 1—20, Genesis kap. 1—4.

Filosofi.

VII,2. Afzelii logik, psykologi efter ett handskrifvet kompendium.
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Sång.
Lägsta sångklassen: notläsning, skalor, intervall-öfningar, koralmelodier. Mellersta sångklassen: ton- 

träffning, taktöfningar, läran om tonarter m. m., koraler och andra sånger en- och två-stämmigt. Of- 
versta sångklassen: hufvudsakligen qvartetter för mansröster.

Instrumentalmusik.

Undervisning på piano, violin, violoncell, kontrahas och flöjt har meddelats 21 lärjungar.

Teckning.
I, II. Teckning efter väggplancher, utgifne af byrån för den högre undervisningen, samt Köhlers 

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

tivritning.
Reala linien och de från grekiskan dispenserade: detsamma jemte perspektivritning med till- 

hjelp af instrumenter, samt skuggkonstruktioner.

Gymnastik och militäröfningar.
I, II. Fristående och redskapsgymnastik, marschöfningar och enkla trupprörelser utan gevär.

III—V. Fristående och redskapsgymnastik, rörelser med enkelt stöd. Handgevärsexercis (de äldre).
Kompanimanöver med stänger och lefvande plutoner.

VI, VII. Fristående och redskapsgymnastik, rörelser med enkelt och sammansatt stöd. Bajonett
fäktning och värjförning. Infanterimanöver enligt exercisreglementet, af hvilket rekrytskolan och kom
paniet blifvit genomgångna. Målskjutning har öfvats af VII,2 med Remingtonsgevär på 600 fots af- 
stånd. VII,1 och VI hafva öfvat skjutning med salongsgevär.

Mot höstterminens slut förvandlades en del gymnastiköfningar till danslektioner, då de äldre yng
lingarne på gymnastiklokalen instruerade de yngre. Äfvenledes hafva vid gynnande väderlek gymna- 
stiköfningarne utbytts mot bollspel, skridskoåkning samt skidlöpning.

B. Lärarne.

Sedan de i Maj och Juni månader sistlidne år befullmäktigade adjunkterna A. E. Gill- 
berg och fil. kand. M. Holmbäck tillträdt sina befattningar, har ändteligen efter mera än 
tjugu års förlopp det bestämda antalet af ordinarie lärare blifvit fulltaligt.
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Tjenstledighet har under hela läseåret åtnjutits af gymnastikläraren, ryttmästaren A. A. 
Löthman, dels för helsans vårdande och dels för enskilda angelägenheter.

Till vikarierande lärare i gymnastik har löjtnanten vid k. Jemtlands fältjägarekorps A. F. 
W. Brandelius under tiden varit af Eforsembetet förordnad. Genom erhållen militärkom- 
mendering har löjtnant Brandelius dock efter den 3 innevarande månad varit förhindrad 
att bestrida ifrågavarande lärarebefattning, hvilken löjtnanten vid samma fältjägarekorps 
grefve H. J. Cronhjelm derefter öfvertog, men i följd af sin militärtjenst redan den 15 i 
denna månad nödgades åter lemna, hvarefter gymnastik och vapenöfningarna af brist på 
lärare måst inställas för denna termin.

Genom K. M:ts nåd. bref den 30 sistl. Januari hafva följande lärare innevarande år blif- 
vit i högre lönegrad uppflyttade näml. lektorn d:r J. E. Dalén i den 4:e med 3500 rdr, 
adjunkten d:r N. D. Augustin i den 4:e med 2500 rdr, läraren i teckning majoren och rid
daren G. F. J. Miihlfeldt i den 3:e med 1000 rdr.

Klassföreståndare: för klassen I adj. Öhmark, II under höstterm. adj. Svenson, vint, och 
vårterm. adj. Gillberg, III adj. kand. Holmbäck, IV adj. Kökeritz, V adj. d:r Jonson, 
VI,i lekt. d:r Kardell, VI,2 lekt. d:r Brandt, VII lekt. d:r Dalén, real. II höstt. adj. Gill- 
berg, vint, och vårterm. adj. Svenson, real. III—VI adj. kand, Lindström,

C. Lärjungarne.

Efter fullbordade mogenhetsprof dimitterades den 10 sistl. Juni L. Häggström, den 5 De
cember G. F. L. K. Liljesköld.

Före afslutad lärokurs hafva följande ynglingar afgått, nämligen under sommarferierna eller 
höstterminen från V grek. lin. O. J. Johansson till Upsala priv, elementarläroverk, C. E. de 
Ron till Hudiksvalls högre och J. Ahlström till obestämdt, V reallin. G. E. Behm till handel, 
från IV reallin. S. O. Sahlin till handelsinstitut, IV latinlin. E. Sodenstierna till postverket, 
från III latinl. N. M. Nilsson till skrifvarebetattning, G. F. du Rietz till boktryckeri, C. O. Ulin 
till handtverk, III reallin. C. J. E. Lundström till handel, från II latinlin. A. O. Wingstedt 
till handel, H. Henriksson, E. Petersson och P. Edström utan anmälan, P. I. Sundqvist död 
den 26 Juni, O. J. Palmqvist och A. Agerberg till landtbruk; vinterterminen från VII,2 grek, 
lin. J. Tirén och W. Frisendahl samt från VII,1 latinlin. O. Lindberg och P. Lindblom till 
enskilda studier, från VI,2 latinlin. P. R. Steenmark till praktiskt yrke, III reallin. S. R. 
Edlund d:o, II latinlin. S. W. Linnborg utan anmälan N. O. Holm till handtverk; vårter
minen från H latinlin. H. Eriksson till handel, A. Nordlund död den 26 April.

Frånvarande: under höstterminen Z. N. Ulin i IV, H. Eriksson och O. Eriksson i II, E. 
Edström i I; vinterterminen P. O. Forsgren i IV, A. Nordlund i II för sjuklighet; hela läs
året J. Sundin i V.

Återkommen vinterterm, i V reall. O. W. Medin, som föregående vårt, från lärov. afgått. 
Inskrifne: höstterminen i I B. C. F. Staaff, D. R. Näslund, C. Larsson, M. J. Wallin, A. 

Jonsson, C. A. T. Hjelm, F. J. Forssius, P. A. Rissler, B. R. M. Fesfin, J. O. Palmqvist, 
J. I. H. Byström, N. Olsson, I. Falk, C. F. H. Bergvall, N. Gisslen, E. Jacobsson, C. G. 
Medin, E. W. Widmark, C. G. P. Olsson, C. H. Högdin, N. Nilsson, af hvilka fem åtnju
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tit undervisning i folkskola, femton både i folkskola och enskildt, och en endast enskild un
dervisning, i II C. L. Wallgren från Westerås h. elementarläroverk; vinterterminen i I B. 
J. A. Schultz, N. Odelberg, O. Eriksson, V. C. Nordholm och P. A. Sandberg, hvilka förut 
bivistat folkskola, samt G. A. Wennerström och J. Genberg som åtnjutit ensk. undervisning; 
vårterminen i I J. Jonsson från ensk. undervisning, samt i VI,1 A. Dillner från Upsala priv, 
elementarlärov. och enskilda studier. Således äro under läseåret inskrifne 31 lärjungar.

På framställning af vederbörande målsmän hafva tre lärjungar i III, en i IV och två i 
V öfvergått från klassiska linien till den reala, fem lärjungar å klassiska linien vid upp- 
flyttning till IV blifvit befriade från läsning af grekiska språket, samt sex vid uppflyttning 
till II ingått på reallinien.

De från grek, dispenserade hafva sysselsats med teckning två timmar i veckan i klasser
na IV—VII, med engelska språket fyra timmar i IV, två timmar i V och VI, tre timmar 
i VII, med latinskrifning å lärorummet en timme i V och två timmar i VI.

I VII grek, linien hafva fyra lärjungar åtnjutit undervisning i engelska, en i hebreiska.
På grund af anstälda läkarebesigtningar hafva sex lärjungar varit befriade från alla gym- 

nastiköfningar, tre blott från vissa svårare rörelser.
Afgift till byggnadskassan har ålegat för höstterminen 35, vinterterminen 42 lärjungar; till 

materielkassan den förra terminen 80, den sednare 88 lärjungar.
Under läseåret hafva till högre afdelning uppflyttat höstterminen: 1 lärjunge till II, 8 till 

III, 3 till IV, 4 till V, 1 till VI,1, 3 till VI,2, 2 till VII,1, 1 till VII,2; vinterterminen 10 
till II, 5 till III, 2 till VI,i, 3 till VI,2, 1 till VI1,1, 6 till VII,2; vårterminen 16 till II, 
7 till IH, 9 till IV, 3 till V, 5 till VI,1, 1 till VI,2.

Lärjungarnes antal med afseende på klasser och linier

Af de under sista terminen närvarande lärjungar hafva alla utom tvenne i afseende på 
hemort tillhört Jemtlands län och 71 bland dessa Östersunds stad; i afseende på fadrens yr
ke eller stånd äro 41 söner till landtbrukare, 17 till handtverkare, 22 till personer af han
delsklassen, 7 af arbetsklassen, 60 till embets- och tjenstemän samt andre i det allmännas 
tjenst anstälde personer.
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D. Skollokalen.

Sedan Consistorium beviljat nödiga medel dels att iståndsätta tvenne rum på öfre botten 
i lärohuset till golf, väggar och tak, dels att förbättra stenfoten och brädbeklädnaden å hu
sets ytterväggar, har detta arbete, hvartill materialier under vintern anskaffades, sedan bör
jan af innevarande månad pågått, hvad husets yttre beträffar, och torde, i fall gynnsam vä
derlek inträffar, den yttre målningen inom tå dagar vara fullbordad, h varemot de inre ar
betena icke kunna företagas, förr än rummen efter läseårets afslutande blifva fullt tillgäng
liga för handtverkarne.

E. Undervisningsmaterielen.

Biblioteket har erhållit följande gåfvor, nämligen genom
Kongl. Ecklesiastik-Departementets förordnande: Gustaf I:s Registratur, band. V; Riksarki

vets pergamentsbref, band. Ill; Kyrkoordningen m. m. från 1786, band. I; Dybeck, Runur
kunder: Stockholms Län, h. 5; Svenska Vitterhetsarb. utgifna af Hanselli, banden I, XIII 
—XV; Linnström, Svenskt Boklexikon, h. 7—16; Gronholm, Gustaf II Adolfs historia, del. 
V:1, 2, VI: 1; Bäckman, Psalmhistoria, h. 15, 16; Underd. Betänkande och Förslag, afgifna 
den 23 Juli 1872 af den för revisionen af gällande läroverksstadga och de särskilda tid 
efter annan meddelade föreskrifter rörande denna stadgas tillämpning i nåder förordnade 
komité; Underd. Betänkande af komit. för behandlingen af åtskilliga till undervisningen i 
Matematik och Naturvetenskap hörande frågor; Nordia läroverksprogram för 1872 från Chri
stiania Kathedralskole, Aars og Voss’s Latin- og Realskole, Kongsbergs offentlige Skole, 
Drammens d:o, Skiens d:o, Arendals d:o, Kristianssands Kath. Skole, Aalesunds offentl. Sko
le, Molde Lærd- og Realskole, Tromsö offentl. Skole; Danska progr. för 1872 från Metro- 
politansk. i Kjøbenhavn, Latin- og Realskolen i Store Kongensgade, Borgerd. sk. i Kjøben
havn, d:o på Kristia nshavn, det v. Westenske Institut, Frederiksborg lærde Skole, Roskilde 
Kath. Skole, Sorø Akademies Skole, Herlufsholms lærde Skole, Nykjøbing Kath. Skole, Oden
se Kath. Skole, samt Inbydelseskrift till Højtideligheden vid Odense Kath. Skole d. 29 Nov. 
1871, Aalborg Kath. Skole, Randers lærde Skole, Viborg Kath. Skole, Aarhus d:o, Horsens 
lærde Skole, Haderslev Læreres Skole, Ribe Kath. Skole, Rønne højere Realskole samt 
Skyrsla um hin lærda Skola i Reykjavik skola—årid 1870 — 1871;

Riksgaidskontorets Kommissariat: 1871 års Urtima Riksdags protokoller med dertill hö
rande bihang, 1872 års Lagtima Riksdags med tillhörande bihang, samt Svenska Riksda- 
garnes från och med år 1786 till och med år 1866 tryckta protokoller med bihang, för
tecknade af D. M. Sandahl, Riksdagens bibliotekarie, Stkm 1871; från

Högre Elementarläroverken i Hernösand, Umeå, Luleå, Upsala, Gefle, Hudiksvall, Wester
ns, Falun, Strengnäs, Örebro, Nyköping, Karlstad, Linköping, Norrköping, Westervik, Wis- 
by, Kalmar, Wexjö, Jönköping, Göteborg, Halmstad, Lund, Helsingborg, Malmö, Kristian
stad, Karlskrona, Skara, Wennersborg, Stockholms Gymnasium och N. Elementarskolan års
berättelser för 1871—1872, från Upsala äfven för 1870—-1871, från Skara Inbjudn. til] 
invigningen den 26 Sept. 1871;



14 —

Upsala Privata Elementarläroverk: årsberättelse för 1871—1872 samt katalog öfver lär- 
jungarne höstt. 1872;

Norrlands Nation i Upsala: Universitetets kataloger för höstterminen 1872 och vårtermi
nen 1873;

Utgifvaren, ledamoten af Riksdagens l:a Kammare, bruksegaren, L. K. W. A. fil. d:r C. 
F Bergstedt: Samtiden, veckoskrift för politik och litteratur 1872, n:is 1—14, 16, 20—37, 
39—52;

Författaren, å egna och förläggaren hr Ivar Häggstroms vägnar: Svenska Slägtboken af 
Gabriel Anrep, band. I, h. 1 —4;

Den del af framl. kontraktsprosten och ordensledamoten J. Östlunds boksamling, som af arf- 
vingarne, enligt hvad nästföregående årsberättelse förmälde, erbjudits läroverket och på för
anstaltande af utredningsmannen i den aflidnes bo, direktören P. U. Nilsson, blifvit lärover- 
ket tillstäld, utgöres, enligt en af stud, vid Upsala universitet N. J. A. Nilsson upprättad 
förteckning, af 769 verk, hvaraf 169 innefatta teologisk literatur, 23 filosofisk, 173 klassisk, 
100 ny-europeisk, 97 historisk, 28 medicinsk, matematisk och naturvetenskaplig, 179 diverse.

Inköpen för biblioteket hafva hufvudsakligen varit inskränkta till anskaffandet af fortsätt
ningen af Petermanns geogr. Mittheil., Neue Jahrb. für Philologie ound Pædagogik, Schmids 
Encyclopädie, Tidskrift for Philologi og Pædagogik, Upsala Univ. Årsskrift, Pædagogisk Tid
skrift, Tidn. för Folkskolan utg. af Anjou och Eastman, Botaniska Notiser, Tidskr. f. popu
lär Framstilling af Naturvidenskaberne utg. af Fogh m. fl. Bland öfriga inköpta arbeten 
märkas: Örsted, Nålsporväxterna; Thomson, Skandin. insekter; Stjernstedt, kopparmynten; 
Gesenii Hebr. Lex. och Fiedler, anatom. Wandtafeln mit Text.

Møntsamlingen har ökats genom gåfvor från
Kongl. Svenska Akademien: dess minnespenning öfver G. O. Stenbock; Kongl. Vetenskaps- 

Akademien: dess medalj öfver Isr. Hvasser; lektor E. Dalén: en större svensk medalj i tenn 
öfver regementsförändringen 1772; handlanden R. Fresk: Englands 3 pence 1845, 24 skil
ling danske 1757, 8 skilling 1713, 2 skill, danske 1677, 1 d:o 1764, 8 skill, skillemynt 
1809, en Erik XII:s örtug sannolikt slagen i Åbo (men olik den förut kända), funnen på 
Wermdön i Stockholms län, 1 smt öre 1666, W öre 1641, 1L öre s. m. 1666; fröken 
Hilma Isaksson: Lübecks 2 schill. 1727, Italiens 5 centesimi 1861, 2 skill, danske 1655, 
1762, 5 öre s. m. 1693, 1 öre k. m. 1719, 1/4 skill. 1821; apothekaren M. Justélhis: 1 
grekisk drachmi 1868, Hessen-Darmstadts 6 kreuzer 1853, 1 hannoveransk groschen 1858, 
1 hamburg. schill. cour. 1795, 1 preuss. silbergroschen 1869, 1870, 1 österrik, florin 1860, 
1 bayersk kreuzer 1869, Belgiens 5 centimes 1861, 2 cent. 1862, 1 nederl. cent 1861, 1 
fransk franc 1872, 10 d:o cent. 1853, 5 d:o 1865, 2 skill, danske 1783, 4 d:o skillem. 1807, 
4 rigsbankskill. 1841, 4 skill. Rm. 1854, 1 skill. d:o 1869, Norges 2 skill. 1842, 1871, 1 
d:o 1870, */2 d:o 1867, Revals 2 öre 1666; adjunkten D:r B. Kallenberg i Kristianstad: 
Carl XI:s kopparplåt å 1 daler sölffmynt 1676; adjunkten H. Kökeritz: Finlands 5 pennia 
1866, 2 skill, danske 1787, 1788, 16 skill. Rm. 1857, 4 d:o 1856, */2 norsk skill. 1867, 
mynttecknet hoppet och 1 sv. skill. 1819, 1822; adjunkten O. E. Lindström: Norges 4 skill. 
1871; handl. Näs: 1 nederländsk gulden 1848, 25 d:o cents 1849, 10 d:o 1849, 1 fransk 
franc 1867, 5 d:o centimes 1855, 1862, ’/2 rigsdaler 1854, 16 skill. Rm. 1856, 4 d:o 1854, 
1856 samt svenska slöjdföreningens medalj i brons; lektor P. Olsson: 8 danske skilling 1608, 
2 skill, danske 1779, 1 norsk skill, species 1818; stadskassören A. G. Rodling: 8 skilling 
danske 1778, Norges 3 skilling 1869; fru Maria Södergvist: Brasiliens 80 rees utan årtal, 
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Buenos Ayres’ 2 reales 1853*, I860*, 1861, 5 kopek 1837, 1 nederländsk cent 1823*, 
1828, Schweitz’ 5 centimes 1850, 1 fransk franc 1856, 5 d:o cent. 1853, 1861, 1 engelsk 
halfkrona 1836, 1 d:o shilling 1859, ‘/2 penny 1861, 1 engelsk pollett ”ships colonies & 
commerce”, ett hertig Johan Adolfs af Holstein-Gottorp silfvermynt 1594, 4 skill, danske 1783, 
16 skill. Rm. 1856, 1 skill. d:o 1856, 1860, 1 silfveröre 1706, 1 öre k. m. 1719, 1726, 
‘/6 skill. 1832 samt 2:ne svenska medaljer, den ena i silfver öfver Ulrica Elenora, Carl XI:s 
gemål, den andra i koppar öfver Amiral af Trolle 1784; trenne onämnde: 1 penni 1865, J/2 
sv. skill. 1827, rigsgäldscont. poll, å ‘/ skill. 1800; af följande läroverkets lärjungar näml. 
N. Agerberg: 1 spelpenning af messing; A. M. Andersson: */2 öre s. m. 1720, 2 öre s. m. 
1768, ’/4 skill. 1820, ‘/12 skill. 1812; C. O. Andersson: 5 öre s. m. 1694, 1 kopparöre 
s. m. 1733, 2 öre s. m. 1766, 1 öre k. m. 1726; H. A. C. Behm: en anvisning å Tijo da
ler silfvermynt Anno 1717; C. M. Bergmark: Brasiliens 40 rees 1830, Förenta Staternas 3 
cents 1869, Danmarks 2 skill, courant 1810; C. A. Bergstrand: Finlands 25 penniä 1865, 
1 penni 1871, Englands ‘/2 penny 1861; O. J. C. Blix: Danmarks 4 skill, skillem. 1809; 
M. G. Bäckström: Danm. 2 skill, courant 1810; C. W. Charlier: Belgiens 2 centimes 1864, 
Damn. 2 skill, cour. 1810, '/4 skill. 1805; A. E. Edelsvärd: 12 skill, danske 1718, 1721 
(olika), 2 öre s. m. 1777; C. G. Edlund: 4 skill, danske skillem. 1809; O. A. L. Edvall: 5 
kopek (silfver) 1840, Anhalts 24 mariengroschen 1796, 2 öre s. m. 1766; J. A. B. Englund: 
5 franska centimes 1862, Eric XIV:s svenska mark af 1561, 1I6 öre s. m. 1668; E. O. Er les
son: Preussens 4 pfennige 1860, 2 skill, danske 1782, 1786, 4 d:o skillemynt 1809, 1 skill, 
danske (koppar) 1771* (något olika), Norges 4 skill, species 1825, 3 skill. 1868 och p2 
skill. 1867, 2 öre s. m. 1761, 1 öre s. m. 1742, ‘/6 skill. 1830, Stora Kopparbergs pollett 
af 1791, Rigsgäldscontorets d:o ‘/2 skill 1799; II. Ericsson: 1 rigsbankskill. 1842, Norges 
1/2 skill, skillem. 1841; B. B. Hl. Festin: 1 öre k. m. 1721; A. Genberg: Christinas ‘/4 öre 
1644?, ‘/6 öre s. m. 1686; F. Genberg: Frankrikes 10 centimes 1808; E. Gisslén: Förenta 

.staternas 1 cent (billon) 1864; E. L. Hammargren: 2 kopek cererom 1844; H. W. Hammar
gren: en riksens ständers sedel å 16 schill. b:co 1848; C. Larsson: engelsk 3 pence 1861; 
S. V. Linnborg: minnespenning i messing öfver Ludvig XVI; E. C. Lwén: 1 skill, danske 
(kmt) 1771; J. A. Lundholm: 1 rysk denga 1734, Vj skill, norsk skillem. 1841*, Christi
nas ‘/4 öre otydligt årtal, 1 öre 1651 (koppar), */4 öre 1657, */6 öre s. m. 1666, 1668, 
1669, 1672, 1675, 1676, 1677, 1681, 1682, 1683, ’/2 skill. (Gustaf IV Adolphs, omprägl. 
fr. 1749 års öre), ‘/2 skill. 1820, rigsgäldscont. pollett l/2 skill. 1800, '/4 skill- 1805; C. E. 
Moberg: en engelsk spelpenning, Victoria, To Hanover 1861; A. Nilsson: 1 skill, rigsmönt 
1856, 1 öre k. m. 1719, 2 öre s. m. 1747, 1762*, 1764, */12 skill. 1812, mynttecknet Pu
blica fide samt en sedel å 12 skill. b:co 1849; A. A. F. Nordbeck: Mecklenburgs 1 schill. 
courant 1806, 1 rigsbankskill. 1842, Christinas ‘/4 öre 1653, mynttecknet Saturnus,‘/4 skill. 
1802, 1806, ‘/6 skill. 1832, ‘/6 skill. b:co 1850; A. H. A. Nordbeck: Preussens 1 silbergro- 
schen 1867, 3 pfennige 1862, 1 d:o 1868, Belgiens 2 cent. 1851, 2 skill, danske 1667, 
1779, 1 d:o 1771, Norges 2 skill, (silfver) 1870, ‘/a skill. 1839, Christinas ‘/4 öre 1635, 
1636, 1644, 1 öre kmt 1719, ‘/4 skill. 1799, 1824; P. Näs: Badens ‘/a kreutzer 1866, 
Hamburgs .! schill. otydl. år, ett utslitet furstligt tyskt smt, Preussens 3 pfennige 1839, 1852, 
Österrikes ’/4 florin 1858, Frankrikes 2 francs 1870, 5 cent. 1855, Norges 4 skill. 1871, 
2 d:o 1871, ‘/a d:o 1867 samt 9 nya utländska medaljer i gul metall näml. öfver påfven 
Pius IX, franska republiken 1870, L. Gambetta, Thiers, Napoleon I, prins Jerome -j-1860, 
Napoleon konung af Rom, kejsarprinsen Napoleon, kejsarinnan Eugenie; H. Bosén: 1 min



16 —

dre engelskt kmt af 1679; J. G. Sandberg: 1 norsk skill. 1870, */6 skill. b:co 1847, öre 
1857, en Förenta staternas sedel å 5 cents (1868?), en riksens ständers sedel å 12 schill. 
b:co 1848; Jf. H. Schultz: 4 kufiska silfvermynt, hvaraf två med arabisk, två med obekan
ta, sinsemellan olika, asiatiska präglar; Förenta staternas 2 cents 1864, Polens 6 groszy 
(civit. Gedan) 1765, ryskt kmt å 5 kopek 1833, Preussens 4 pfennige 1847, 3 d:o 1865, 
2 skill, danske 1648, 1653, 1685, 1763, Norges 2 skill, (silfver) 1842, 4 öre s. m. 1672, 
1771, 10 öre s. m. 1740, 1 mark 1702, Stora Kopparbergs pollett 1791 samt en vacker 
medalj i brons från reformations)ubileet, Heilbronn 1717; A. Sodenstierna: Frankrikes 5 cen
times 1854, 1 öre k. m. 1719 (Stjernstedt n:o 1); O. Solberg d. ä.: Lüneburgs silfvermynt 
af 1562, funnet i jorden vid Ahs; C. N. Sundberg: 1 marek danske 1613, funnen på en 
gata i Östersund; G. E. Sundberg: 1 rigsbankskilling 1813, 1842, 1 skill, species 1816: T. 
F. Sundberg: */* skill. 1825; C. M. Sundqvist: Englands */, shilling 1816, 4 skill, species 
1825; O. J. Thiodolf: 1 rysk denga 1737, 1 engelsk spelpenning Victoria, To Hanover 1837, 
Norges 2 skill, (kmt) 1822, d:o skill. 1816, */6 öre s. m. 1677, 1 öre k. m. 1725; O. Ti- 
rén: Englands ‘/3 penny 1862; Z N. Ulin: Lippes 1 silbergroschen I860, Englands */□ pen
ny 1813; G. A. Wennerström: Carl XI:s 1 öre s. m. 1684 (koppar); F. A. W. Wingstedt: 
2 skill, dansk courant 1810, Norges ‘/2 skill, skillem. 1841, '/2 öre s. m. 1677; D. Ångman: 
*/3 öre 1858; P. W. Åslund: 1 nordamerikansk pollett fr. Staudinger i Newyork 1863, 
Frankrikes 5 cent. 1854, Spaniens 8 maravedis 1839, 1 irländsk penny 1769, 2 skill, dansk 
courant 1810, 1 rigsbankskill. 1852, 1 öre k. m. 1719 (omprägl. fr. Phoebus).

Under programmets tryckning har samlingen erhållit från adjunkten Költeritz Nya Skott
lands 1 cent 1861; lärjungarne vid läroverket: C. O. Andersson 1 räknepenning, Prince of 
Wales model etc. i gul metall, 1 skill, danske (kmt) 1771, Sveriges skill. 1803; C. A. 
Bergstrand svensk pollett, % skill. 1802; A. E. Edelsvärd 1 öre s. m. 1760; H. Ericsson 2 
öre s. m. 1759; E. O. Ericsson 2 kopek 1812, rigsgäldscont. pollett å V2 skill. 1801; F. J. 
Forssius Österrikes 1 kreuzer 1816, 1 preussisk silbergroschen 1822, 1 riksbankskill. 1853; 
C. O. Hasselgren 2 skill, danske 1782; C. G. P. Olsson 12 skill, danske 1716; C. L. Wall
gren 1 engelsk spelpenning Victoria, To Hanover 1837; O. H. Wiklund Belgiens 2 centi
mes 1856; F. A. W. Wingstedt 1 öre s. m. 1759, % skill. 1827; O. U. Winnberg öre 
s. m. 1686.

HiStorisliCt Samlingen har erhållit: af H. W. Hammargren ett pass för resa 
fr. Stockholm till Sundsvall, utfärdadt af öfverståthållaren Friherre Sparre år 1775, samt 
ett mästarebref, utfärdadt af hall- och manufaeturrätten i Stockholm 1756; af handlanden 
E. Wikén en egendomlig hästsko från Brasilien; af L. T. Aspgren diverse adliga sigiller; af 
hr O. Molander 1) en knackad flintknif, funnen i Semlan, en å i Mörsills socken Jemtland, 
2) en solvisare af sten, väl arbetad, försedd med årtalet 1688 och bokstäfverna A. P. S., 
från Eggen i Mörsills socken; af H. Rosén ett obekant verktyg af messing, funnet på Sul- 
fjellet och möjligen från Carl XH:s krigare. — Ett curiosum, nämligen en ovanligt formad 
sten, är meddeladt af B. R. M. Festin. Fröken Hilma Isaksson har skänkt ett fastebref 
på pergament, utfärdadt år 1702 af Erich Sparrman, ”häradshöfdinge öfver Jempteland och 
Härieodahlarne sampt dess tillydande Lappmarker” och stud. O. Lindström ett fragment 
af ett stenverktyg, likt en stridsyxa af jern, funnet (jemte några sedan frånbrutna och för
störda delar samt ett ergigt kppparstycke) en aln under jordytan i Tullus af Nässkott socken.

Natnraliesamlingarne hafva ökats genom gåfvor från ingeniör F. Behm: 
några stycken bituminös kalksten med petrifikater (mest trilobiter) från Tossåsen af Bergs 
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socken i Jemtland; stud. P. Näs: ett majsax; E. L. Hammargren: en lake; lektor Olsson: en 
guldfisk, ödlor (Lacerta vivipara hanne, hona och foster fr. Skåne och Jemtland) samt stam
mar af grof Calluna vulgaris fr. Skåne; stud. E. F. Ström: en Vespertilio fr. Östersund; G. 
F. Hellberg: en vanlig groda i sprit; II. Ilosén: två mineralstuffer fr. Jemtland samt en större 
pannsten; 5. P. Edlund, E. L. Hammargren och O. Al. Rödén: Jemtländska insekter; P. A. 
Forsgren: gren af rönn blommande for 2:dra gangen samma år, föry>>““4 inom glas och ram; 
yngl. Gynther: monstrositet af gran med platta grenar o. s. v.*-^ Jonsson: en spillkrå
ka, stud. N. Dillner: en fjelluggla, II. A, G. Behm: bergkristax.^ xi, Offerdals socken vid 
Westsjön; O. J. M. Bergvall: en kokosnöt; A. Dillner: petrifikater frårTottland, några snäc
kor samt en Mustela erminea i vinterdrägt; löjtnant C. G. Busch några malmstuffer från 
Oldfjället i Offerdal s:n.

För undervisningen i Militäröfningar hafva genom
Kongl. Ecld. Departementets förordnande 2 exemplar af en af löjtnanten Gustaf Frumerie 

utgifven plansch, föreställande bakladdningsgeväret af 1867 års modell och dess särskilda 
delar, blifvit läroverket tillstälda samt ammunitionen förstärkt med 2760 salongsskott och 
500 skarpa remingtonsskott.

Genom köp för läroverkets medel hafva 30 monterade floretter och 10 lösa florettklingor 
anskaffats.

Förrådet af Musikaliska, Instrumenter har blifvit ökadt med ett 
vid Ph. Traysers fabrik i Stuttgart förfardigadt orgelharmonium, innehållande 5 72 spel för
delade på två manualer, under tre års garanti för instrumentets bestånd inköpt af herr I. 
Dannström i Stockholm för en summa af 900 Rdr Rmt, som utaf Bredmanska inventarii- 
fondens tillgångar blifvit anordnade. I frakter och assurans för samma instrument hafva 
dessutom blifvit utbetalde öfver 80 Rdr Rmt.

För samtlige gifvare, som lemnat ofvannämde bidrag till förökandet af samlingarna, får 
jag härmed å läroverkets vägnar betyga den varmaste och förbindligaste tacksamhet.

F. Examina.

Muntlig afgangsexamen anstäldes den 10 sistlidne Juni med lärjungen i öfversta klassen 
L. Häggström och de enskildt studerande ynglingarne C. A. Svensson och O. T. Wessman, 
hvilkas i nästföregående årsberättelse omnämnda skriftliga afgångsprof blifvit godkända; den 
5 December med lärjungen från läroverket G. F. L. K. Liljesköld och lärj. från ensk. un- 
derv. A. J. A. Huss, hvilka den 11, 12, 14, 15 nästföregående November aflagt godkända 
skriftliga prof. Alla dessa ynglingar blefvo mogne förklarade med betyget ”godkänd”. Af 
K. M:t nådigst tillförordnade censorer voro vid den förra af dessa examina professorn vid 
k. universitet i Lund d:r C. T. Odhner och adjunkten vid samma univers. d:r K. A. V. 
Holmgren; vid den sednare häradshöfdingen och riddaren J. G. Hasselberg och stadspre- 
dikanten d:r N. T. Feltström. Till den förra examen hade h. h. eforus såsom vittnen in
bjudit sistnämnde tvenne herrar och provincialläkaren och riddaren d:r E. M. Grenholm; 
till den sednare landskamreraren och riddaren C. H. Ekberg, landssekreteraren och ridda
ren P. G. Rissler samt föreståndaren för landtbruksskolan i Öpe C. J. Lindström.

Skriftlig afgangsexamen anstäldes den 18, 19, 21, 22 nästlidne April med fem ynglingar 
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vid läroverket och lyra enskildt studerande, hvilka före afslutad lärokurs derifrån afgått. På 
grund al de allagda skrilprolven blefvo alla dessa utom en af privatisterna berättigade att 
muntlig examen undergå. Till vittnen vid denna förestående muntliga profiling, lör hvil
ken blifvande herrar censorer ännu icke utsatt tid, har h. h. eforus utsett häradshöfdingen 
Hasselberg, landssekreteraren Rissler och stadspredikanten Feltström.

Offentliga flyttnirff^^hör i olika ämnen och kurser halva efter af lärarne anstälda enskilda 
pröfningar hållits på ~ "’-lementet bestämda tiderna onsd. och lörd. efter midd., dels ock, 
mot slutet af läseterminema, äfven på andra tider. Dessa förhör belöpte sig under höst
terminen till 73, bf ittigande till 224 flyttningar; vinterterminen till 57 med 168 flytt
ningar till följd; vårterminen till 69, medförande 148 flyttningar. Aliså utgör hela antalet 
af ifrågavarande förhör 199 och deraf följande flyttningar 540.

Uppvisning i gymnastik skedde redan den 3 innevarande månad med anledning af förut 
omnämndt förhinder för den tillförordnade läraren att vidare fortsätta undervisningen under 
innevarande termin.

Årspröfningarne komma att under inseende af läroverkets inspektor landshöfdingen och 
kommendören af K. N. O. hr J. G. Asplund samt i närvaro af de af h. h. eforus utsedde 
ledare och vittnen häradshöfdingen och riddaren af K. N. O. hr J. G. Hasselberg, lands- 
kamereraren och riddaren af K. N. O. hr G. H. Ekberg, landssekreteraren och riddaren af 
K. N. O. hr P. G. Rissler, samt stadspredikanten hr d:r N. T. Feltström anställas onsda
gen den 4 instundande Juni i språk och vetenskaper, thorsdagen den 5 i sång och instru
mentalmusik jemte uppvisning i teckning.

Innevarande års hösttermin tager sin början lördagen den 30 Augusti och afslutas freda
gen den 19 December.

Till öfvervarande af bemälta årspröfningar, som anställas onsdagen den 4 Juni kl. 8—10 
f. ni. och 11 f.m.—2 e.m. samt fortsattes thorsdagen den 5 kl. 11 f. m. och afslutas med 
premieutdelning samt afkunnandet af terminsbetygen och flyttningarne inom klasserna, 
inbjudas vördsam meligen ungdomens föräldrar, målsmän och vårdare samt alla andra den 
offentliga undervisningens gynnare och vänner.

Östersund den 28 Maj 1873.

A. Sundberg.


