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Några upplysningar om fornsaker i Jemtland.Af Lektor P. OLSSON.

Jemtlands forntid har hittills varit höljd i djupt mörker, ända derhän att det ej med någon sä
kerhet kunnat afgöras, huruvida landet varit bebodt under de oberäkneligt långa förhistoriska tid
rymder, som man kallar stenåldern och bronsåldern. Man kunde hafva anledning förmoda, att 
ett land, som ligger invid fjellryggen, först sent blifvit befriadt från det ishölje, som under det 
geologiska tidskifte, man derför kallat istiden*),  betäckte den skandinaviska norden jemte åtskilliga 
angränsande länder, och det möjligen så sent, att, när landet ändtligen blef beboeligt och upp
täckt, man redan i närmast angränsande trakter kände bättre redskap än de såsom eggverktyg alltid 
ofullkomliga om än slutligen ganska väl arbetade stenredskapen. Ja man synes hittills till och med 
hafva antagit, att denna provins äfven under bronsåldern saknat befolkning, och att dess första invå
nare inkommit under jernåldern**),  som i vårt fädernesland började ungefär vid eller kort efter Kri
sti födelse. Om och i hvad mån en sådan förmodan är grundad, derom kan dock endast jorden 
sjelf vittna genom de redskap och andra minnen af menniskan, den i sitt sköte åt oss förvarat från 
dessa aflägsna tider. Hittills torde dock ingenting vara bekant om fynd af dylika fornsaker i Jemt
land; ty enligt uppgifter i allmänna tidningarne var den stenyxa, som detta år (1874) meddelades 
K. Vitterh. Hist, och Antiqvitetsakademien i Stockholm och som äfven här nedan skall omnämnas, 
det första stenfynd från denna provins, som kommit till statens historiska Museum; och enligt O. 
Montelius***)  var ännu förlidet år ingen bronssak från bronsåldern känd från Jemtland och en
dast tvänne från Norrland (Medelpad).

Till belysning af förhållandena torde här böra erinras derom, att fornforskarne af fornfyndens 
beskaffenhet och hittills kända utbredning inom vårt fädernesland kommit till det resultat, att un
der den äldre stenåldern endast det sydligaste Sverige varit befolkadt, att befolkningen under den 
yngre stenåldern spridt sig öfver Götaland och det sydligare Svealand, under bronsåldern till hela 
landet söder om Dalelfven, men att Norrland egentligen först under jernåldern blifvit bebygdt.

*) Såsom ett intyg på isperiodens aflägsenhet i tiden, och att Jemtland redan länge haft ungefär samma klimat som för när
varande, kan här anföras, att vid gräfning i en torfmosse (s. k. flo) på södra delen af Frösön förlidet år på fyra alnars djup 
träffades kolossala stammar af barrträd. Närmast derunder fanns dock lera.

*•) Jfr Oscar Montelius, Om lifvet i Sverige under hednatiden Sthlm 1873, sid. 51.
***) 1. c. sid. 51 och Sveriges Forntid Atlas I, Sthlm 1872 sid. 2-1.



- 4 —
Äfven i Norge finnas spridda redskap af sten, hvarjemte det äfven lär ega ett fast minne från 
stenåldern*);  bronsvapen hafva der, ehuru sparsamt, blifvit funna ända upp mot Nordlands amt.

Genom de upplysningar, som här skola meddelas, hufvudsakligen om fornsaker, som förvaras i 
Östersunds elementarläroverks museum, skall det, som jag tror, tydligt nog framgå, att Jemtland 
under den yngre stenåldern (neolitiska tiden) varit bebodt, åtminstone utefter åtskilliga större 
vattendrag och insjöar. Flera här funna redskap såväl af oslipad flinta som af andra stenarter 
visa detta. Dermed vill jag dock icke påstå, att stenåldern i Jemtland till tiden noga motsvarat den 
i södra Sverige. Flintan är säkerligen hemtad från de vestra gränsfjellen, der den, enligt hvad de 
geologiska undersökningarne gifvit vid handen, förekommer i fast klyft (så åtminstone vid Mulfj eilet 
vester om Åreskutan), och icke från det aflägsna Skåne, som torde vara den euda fyndort för 
oarbetad flinta i sydligare Sverige.

Stenredskapen äro icke blott från den östligaste, närmast kusten belägna delen (Hellesjö, Håsjö) 
af provinsen, eller från den mellersta, kring Storsjön liggande (Brunflo, Frösön, Åhs, Rödön 
Näskott, Matmar, Oviken) utan äfven från den temligen vestligt belägna (Mörsil), ja till och med från 
de nordligaste trakterna (Ströms socken). Att dessa fynd alla äro gjorda vid de större vattendrag, 
på hvilka Jemtland är så rikt, bör så mycket mindre väcka förundran, som befolkningen städse längs 
dessa trängt framåt och ännu i dag bygden väsentligen är belägen utmed dem. Att oaktadt lan- 
dets ännu glesa befolkning flera fynd af stenredskap här blifvit gjorda, som bort komma fornforsk- 
ningen till godo men af okunnighet om deras betydelse icke blifvit tillvaratagna eller ock af vårds
löshet förstörda, är ganska säkert. Några sådana fall anföras vid fyndbeskrifningarne. Ilvad som 
förvaras i elementarläroverkets museum har till det mesta inkommit under några de senaste åren.

Ännu föreligga icke tillräckliga bevis för att Jemtland haft en bronsålder. Visserligen kan 
man vänta, att i framtiden sådana skola lemnas, dock är det icke heller otänkbart, att stenålderns 
folk i anseende till det afskilda läget eller andra orsaker kunnat förblifva okunnigt om eller obe- 
rördt af bronskulturen och omedelbart inträdt i jernåldern. Genom flera fynd är det bevisadt, 
att stenredskap, säkerligen för sin billighet och tillgänglighet, ännu länge under bronsåldern an
vändes, så t. ex. pilar och spjutspetsar af flinta, stenyxor o. dyl., men äfven flintdolkar vid offren**).  
Några väl formade, slipade stenyxor hafva af O. Montelius i hans atlas till Sveriges Forntid rent 
af blifvit hänförda till bronsåldern och en yxa af denna form är funnen äfven i Jemtland. Likväl 
har det synts mig alltför oegentligt att, innan ännu verkliga bronssaker från bronsåldern här blifvit 
funna, låta denna eller liknande stensaker bevisa tillvaron af en bronsålder inom provinsen.

Om Jemtlands bebyggande under jernåldern genom norska utvandrare tala de gamla sagor
na***)  äfvensom om förbindelsen mellan det nordanfjellska Norge och Sverige öfver detta land. 
Detsamma visa ock åtskilliga fynd, serskildt de ovala spännbucklor af brons från vikingatiden, som 
blifvit funna vid Storsjöns stränder. Att döma af skattläggningen synes Näs socken vara en af de 
tidigast bebyggda orterna.

*) K. Vitterh. Hist. Ant. Ak. Månadsblad 1873, sid. 51.
**) S. Nilsson Nordens Urinvånare. Bronsåldern. Sthlm 1862 sid 132.
***) Jfr P. Rissler Anteckningar om Jemtlands län. Sthlm 1866 sid. XII.
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Alven fasta fornlemningar, väl förijenta af en närmare undersökning, förekomma i Jemtland. 
Bland dem må här först omnämnas hällristningarne vid Glösa i Alsens socken, omnämnda och 
till en del afbildade i A. E. Holmbergs Skandinaviens hällristningar, Sthlm 1848. Der omtalas 
åtskilliga däggdjur af hjortslägtet, men enligt muntliga meddelanden af D:r N. D. Augustin före
komma på klipporna äfven klumpigt tecknade foglar. I ett skriftligt meddelande från Löjtnant 
C. A. Sparrman i Undersåker omtalas ytterligare ”hieroglyfiska målningar vid Blanktjern inom 
Kalls socken”, hvarjemte de ställas i samband med S:t Olofs tåg till Norge. I öfrigt torde ingen
ting vara bekant om hällristningar inom provinsen; visserligen omtalas sådana från Hofverberget i 
Bergs socken, men det lär vara endast tillfälliga linier, uppkomna utan menniskors medverkan.

Grafhögar förekomma enligt erhållna uppgifter i flera socknar kring Storsjön såsom Brunflo, 
Frösön, Rödön, Matmar, Näs, Hackas, men utan närmare undersökning, som dock ej utan veder
börligt tillstånd får företagas, kan det ej afgöras, från hvad tid de härstamma. Kunde det påvisas, 
att någon af dem gömde lik från stenåldern eller bronsåldern, skulle detta lemna ovedersägliga 
bevis för att landet under dessa tider varit bebodt. Sannolikast är dock, att de tillhöra jernåldern, 
ty i en dylik vid Undrom af Rödö socken hafva två ovala spännbucklor från vikingatiden påträffats. 
I en grafhög vid Brunflo, som tycktes förut hafva blifvit genomsökt, hittade D:r Augustin bitar af 
något lerkärl, hvarigenom dock ingen upplysning om högens ålder vinnes.

Blott en runsten är känd att finnas i provinsen, nämligen den som står vid brofästet på Frösö
stranden vid bron mellan denna ö och Östersund till minne af den, som der först byggde bro, 
och af kristendomens införande i ”Jotaland”. Med tystnad bör här ej förbigås en man, som ge
nom sina åtgärder för detta minnesmärkes bevarande gjort sig förtjent af att tacksamt ihågkommas, 
nämligen aflidne provincialläkaren i Jemtland och Herjeådalen Per Rissler. Det var han som år 
1819 upptäckte detta minnesmärke, då det, framdraget ur gruset, bortfördes för att användas som 
byggnadsmaterial för ett hus i Östersund, och som derefter lät hopsätta] och uppställa det, stadigt fä- 
stadt med jern, der det nu står. Inskriften, som nu är gjord tydligare genom oljefärg, är ristad 
med yngre men ostungna runor i en drakslinga utan tecken eller tomrum mellan orden (utom ef
ter SUN der ett kort lodrätt streck finnes) och synes lyda, om i brist på runtyper runan Thor teck
nas med th och de öfriga med hvar sin ursprungligen motsvarande bokstaf, sålunda: AUSTMOTHI*)  
KUTHFASTAR SUN I LIT RAI [SA STAIN] THING AUK^IRUA BRU THISA^UK H[AN LI]T 
KRISTNO IOTALONT. OSBIÜRN KIRTHI BRU. 1RIUN**)  RAISTA^UK STAIN RUNOR 
THISAR***).  Det inom [ ] ställda saknas nu i följd af skador på stenen. I midtelfältet står ett kors.

Slutligen är Jemtland ej heller fattigt på minnesmärken från senare tider. Bland dem märkas 
lemningar efter flera skansarf), i hvilkas närhet ännu ofta vapen af hvarjehanda slag hittas äfven- 
som mynt, hufvudsakligen svenska slagna för Christina, Carl XI och Carl XII. Gamla jernsvärd 

*) Målningen angifver här U, men endast en naken staf är ristad, såvidt man får döma efter känseln.
**) Målningen anger som första bokstaf i ordet ett O, men i sjelfva verket kännes ett L inristadt. Då detta dock svårligen 

torde kunna tolkas, har jag ansett det sneda strecket tillhöra drakslingan och läser alltså I.
***) Tecknet antyder, att föregående bokstaf sannolikt bör tänkas dubbel.
•;•) Jfr P. Rissler Anteckningar 1. c. sid. 66.
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finner man äfven förvarade i åtskilliga af länets kyrkor*)  och vid de sydvestra gränsfjellen hafva le
gat och ligga till en del ännu talrika minnen af svenska arméens olyckliga tåg vintern 1718—19.

Jag öfvergår nu till en kort beskrifning af de i Jemtlands jord gjorda fornfynd, som jag haft 
tillfälle se, hvarjemte jag skall omnämna åtskilliga dylika, som kommit till min kunskap mestadels 
genom lärjungar0 vid läroverket. De som för närvarande saknas i läroverkets museum äro num
rerade inom parentes. — Bristen på arkeologisk litteratur är på denna aflägsna ort ganska känn
bar, hvilket må i någon mån ursäkta bristerna i denna uppsats. Serskildt måste det beklagas, att 
hufvudarbetet för stenåldern, näml. lista delen af Professor Nilssons Skandinaviska Nordens Ur
invånare, icke varit tillgängligt.

Fornsaker af sten.
Nio 1. Spjutspets af flinta, funnen i Semla-ån i Mörsil socken och år 1873 skänkt åt läro

verket af Hr O. Molander i Östersund. Den är alldeles oslipad, temligen groft tillslagen och o- 
vanligt trubbig i spetsen, så att man skulle kunna anse den vara använd som knif; för öfrigt i 
anseende till formen ett mellanting mellan fig. 51 och fig. 46 i Sveriges Forntid, Atlas I af O. 
Montelius. Den är aflång men nedtill snedt afslagen, spetsen rundad men alldeles oskadad. På 
några ställen visar den sig i följd af sin ålder öfverdragen med en crusta. Längd 116mm (4 tum), 
största bredden 25ram, tjockleken ej obetydlig.

(2 .) Spjutspets af flinta, funnen vid plöjning i Dillne af Ovikens socken och lofvad ' läroverket 
af N. Dillner derstädes. Den är tillhuggen af mörkare flinta, oslipad, tväeggad, lancettlik, tillspet
sad åt båda ändar, således lik nyss citerade figur 51 och något större än föregående, o

(3 .) Spjutspets af flinta, funnen på en åker i Ahs kyrkoby och sedd af O. M. Rödén derstä
des. Den var oslipad, tväeggad, tillspetsad åt ena ändan afbruten i den andra och närmast lik 
fig. 49 i Montelii atlas men anses nu vara förkommen.

(4 .) Spjutspets eller dolk af flinta, funnen vid plöjning i Matmar kyrkoby af M. Öst enligt 
meddelande af A. Andersson derstädes, men nu förkommen. ”Den var 7 tum lång, hade ett
jemnbredt skaft (tånge) af 3 tums längd och ett tvåeggadt, oslipadt blad af 4 tums längd med
största bredden 1 tum och hvass spets.” Torde att döma af dessa upplysningar hafva närmast
liknat fig. 45 i Montelii atlas; men kan också hafva egt den form fig. 56 visar.

5. Spjutspets af svart skiffer, funnen vid åkerodling af tvenne bönder i Svedje by af Håsjö socken 
på edet mellan Hemsjön och Sicksjön och år 1867 skänkt åt läroverket af Comminister A. Amrén i 
Håsjö. Den är förfärdigad af hård, svart skiffer (som ej skall finnas i trakten), väl slipad och all
deles oskadad, försedd med hullingar och ett nästan jemnbredt skaft (tånge) nedanför dessa, 
således af en form som nästan alldeles liknar fig. 52 hos Montelius (Atlas I 1. c). Enda skillnaden 
är, att den afbildade spjutspetsen är en smula mindre och har mera afsmalnande skaft samt eggen 
vid hullingarne bågböjd. Vår har nästan raka sidor såsom flintpilen fig. 59, hvaremot den afbil
dade mera närmar sig flintpilen fig. 61. Längden uppgår till något öfver 61/2 dec. tum, största 
bredden l’/3 tum (39mm).

*) Serskildt må här omnämnas två svärd med läderslidor i Mörsils och Offerdals kyrkor.
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Trakten der fyndet gjordes är väl egnad för både jagt och fiske. Sicksjön borde väl, såsom 

Commin. Amrén menar, rätteligen heta Siksjön, då der ända till helt nyligen varit ett mycket 
gifvande sikfiske. Såsom belägen mellan tvenne sjöar, mellan hvilka högdjuren tvingas att gå 
fram, är lokalen också lämplig för djurfångst och Commin. Amrén framställer i en fyndet bifogad 
skrifvelse sin åsigt om redskapets användande vid ett slags elgsgiller, likt det som fordom kallades 
drag. Genom nedfällda träd bereddes ett stängsel öfver näset mellan sjöarne, dock med vissa öpp
ningar för djurens genomgång. I dessa öppningar var gillret, bestående af ett skaft med derpå 
fästad spjutspets, lagdt på en horizontal stång, så hög, att djuret af spjutspetsen kunde träffas i 
hjertat. Skaftet framdrefs af en annan mellan träd tillbakadragen fjedrad stång, som hölls i en i 
den horizontala stången huggen skåra medelst en kil. Vid kilen var fästadt ett streck, som gick 
öfver stängselöppningen. Då nu djuret gick fram mot strecket, uppdrogs viggen, den fjedrade 
stången lossades och gaf ett slag på det med spjut försedda skaftet, i följd hvaraf spjutet intvin
gades i djurets kropp.

6. Spjutspets af brun skiffer, funnen å Alavattnets egor i norra delen af Ströms socken (när
mare Alanäsets än Ströms kyrkor), der ån rinner ur sjön Stora Alavattnet, och år 1873 skänkt 
åt läroverket af Ingeniör W. Härnqvist i Östersund. Den liknar den föregående i formen ocli är 
liksom denne väl slipad och oskadad. Skaftet är dock här mycket kort, knappt längre än hullingarne 
och försedt med ett djupt hak på ändan i medellinien. Hullingarne äro dessutom vida större än 
hos föregående, som den i öfrigt liknar. Längd tum, största bredden tum

7. Spjutspets utan hullingar af brun och grå skiffer, från obekant lokal emedan läroverkets 
acqvisitionskatalog för tiden före 1870 saknas. Den är oskadad, väl slipad af brun skiffer, som 
har ett temligen bredt tvärband af gröngrå skiffer med mörkare kanter. Den är till formen i det 
hela smalt afiång, således afvikande frän de föregående, dock med spets, saknar egg på nedre 
tredjedelen äfvensom hullingar, men har nära nedre ändan midtför hvarandra två temligen djupa 
hak, tydligen för att den säkert må kunna fästas på ett skaft medelst ett snöre eller en smal rem. 
Längd 57/8 tum, bredd 1 tum (29mm).

8- Stycke af en spjutspets af gröngrå skiffer från obekant lokal, emedan den inkommit till lä
roverket före 1870. Den är slipad och synes hafva varit alldeles lik föregående, blott något tunnare 
och endast bestående af gröngrå skiffer. Nedre delen äfvensom yttersta spetsen saknas. Frag
mentets längd tum.

(9 .) Slipad stenyxa med skafthål, funnen den 5 Aug. 1873 i Refsundssjön vid Gimåns utlopp 
på en alns djup och omkring 2 alnar från land af Jonas Grönvall i Ammer. Den visades mig 
straxt derefter’ af Per Henriksson i Ammer och har sedan blifvit meddelad statens historiska mu
seum. Den liknade nästan fullkomligt fig. 96 hos Montelius (Atlas 1. c.), hvilken författare hänför 
den till äldre bronsåldern.

10. Slipad stenyxa med skafthål, funnen vid åkerodling i Svedje by af Håsjö socken på näset 
mellan Hemsjön och Sicksjön (se N:o 5) och år 1867 skänkt åt läroverket af Comminister A. 
Amrén i Håsjö. Den är af en serdeles vacker form och mycket väl arbetad samt tillhör säkerli
gen samma tid som föregående, ehuru den i anseende till formen är mycket olik denna. I Mon- 
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telii atlas finnes ingen dermed jemförlig. Den är förfärdigad af hård gråsten, något hoptryckt 
från sidorna (den föregående var deremot nedtryckt) men midtför skafthålet utvidgad, i ena ändan 
försedd med en rund, något utvidgad yxhammare. I andra ändan har den haft eggen, som dock af 
någon anledning gått sönder, hvilket säkerligen varit orsaken att yxan bortkastats, emedan den 
icke gerna genom förnyad slipning kunnat göras brukbar. Skafthålet är cylindriskt men icke vid 
någondera ändan framskjutande. Längs yxans både främre och bakre kanter från hammaren till 
eggen äro som prydnad två rännformiga fördjupningar, bildade genom slipning, hvarjemte yxans 
hela yta är slätslipad, nästan polerad. Skafthålet har varit ungefär vid midten. Ytans längd är 
4’/2 tum men synes hafva varit något öfver 5 tum, skafthålets längd l1^ tum, dess diam. 24ram 
(alltså ej 1 tum), bredden öfver skafthålet uppgår till l7/g tum.

(11 .) En stenyxa, funnen någorstädes i östra Jemtland, är enligt uppgift af Landtbrukaren Per 
Henriksson i Ammer lemnad åt nuvarande Landshöfdingen i Umeå Wästfelt.

(12 .) En stenyxa eller dylikt verktyg, funnen i Undrom af Rödöns socken, är lofvad läroverket 
men har ännu ej hunnit hit.

(13 .) En stenkammare med skafthål och tvär i båda ändar, funnen i Gimådalen (Hellesjö) i 
östligaste Jemtland, eges af Inspektor Pettersson i Westanbäck af Hellesjö socken enligt Per Hen
riksson i Ammer, som sett den.

14. En sten, lik en yxa, från nutiden med kort skaft, är funnen i jorden och meddelad läro- 
roverket af Rådman Skogh. Med all sannolikhet är den dock blott en lusus naturæ. Dess yta är 
ojemn, undantagandes ena sidan af skaftet, som är något glättad. Den synes vara alltför tunn för 
att kunna användas.

15. Stycke af en slipad stenkUa^?), funnen omkring en aln under jordytan på en åker i Tullus 
af Näskott socken och år 1873 skänkt åt läroverket af O. Lindström derstädes. Den blef genast 
af upphittaren afsigtligt sönderslagen och de frånbrutna delarne hafva icke kunnat återfinnas, men 
att döma af den långa och temligen starkt bågböjda eggen äfvensom fragmentets storlek kan det 
icke hafva varit någon rätmejsel utan snarast en bila eller tälgyxa, lik en stridsyxa af jern. Eg
gen, som blott på ena sidan är slipad, är jemn och likformigt bågböjd samt upptager på fragmen
tet en längd af nära 8 tum, men har varit något längre.

(16 .) Stycke af en slipad stenbila^ (ej af flinta), funnen nära Rannåstjernen i Brunflo socken 
straxt öster om Östersund af J. A. Lundholm. Stycket, som sedan förkommit, var något skärformigt 
med hvass egg i den yttre konvexa kanten, men den inre konkava kanten tjockare, och något ojemn.

17. Väfskyttelformadt redskap af quarts, funnet i jorden omkring hundra alnar från Refsunds- 
sjön vid Förbergsbyn i Refsunds socken af Länsman H. Berlin och år 1873 af honom skänkt åt 
läroverket genom Kapten A. Edelsvärd i Östersund. Det liknar alldeles nedersta figuren på sid. 
39 i Ledetrr ad til nordisk Oldkyndighed udg. af det nordiske Oldskrift-selskab, Kjöbenhavn 
1836. I Montelii atlas finnes intet sådant. Ehuru redskapet, hvars bruk är mig obekant, är af 
så hårdt material, är det dock öfverallt slipadt, åtminstone någorlunda jemnt, och har rundtomkring 
en rännformig fåra äfvensom en långsträckt fördjupning midtpå ena sidan. Till formen är det 
aflangt, hoptryckt med rundade ändar. Längd S1/^ tum (95n!m).
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18. KaTkstcnstrissa med tre ganger, funnen på tre alnars djup i backen vid skjutbanan på 01. 

Perssons egor i Östberget, Frösö socken och år 1864 skänkt åt läroverket af Byggmästaren 0. 
Lindberg. Gängorna, af hvilka i synnerhet den mellersta är ganska djup, hafva alla olika diame
ter och den största och den minsta ligga ytterst. Trissans största diameter utgör 64’™ (ytan är 
dock ej fullkomligt cirkelrund), minsta diametern 40""". Mellersta gängans djup omkr. 6”™, bredd 
omkr. 4nnn.

19. Hund stenskifva med inristad cirkel från okänd lokal af samma skäl som N:r 7 & 8. Det 
är en fint arbetad fullkomligt cirkelrund skifva (diam. 54""") af mörkgrå sten. Ena ytan är nä
stan platt (på midten dock något konvex) och har djupt inristad en cirkel med samma medel
punkt som skifvan och af 30mm diameter; andra ytan är mot randen afslipad och derigenom i det 
hela konvex, ehuru mellersta delen är detta blott i ringa mån. Skifvans största tjocklek 8’™, ran
dens tjocklek omkr. 4mm, öfverallt lika.

20. Sten formad till likhet med ett fickur och med inristad cirkel, funnen vid brunnsgräfning i 
Nygården af Matmar socken på sexton fots djup i hård blålera och detta år skänkt åt läroverket 
af A. Andersson i Matmar. Den är förfärdigad af samma material som föregående och visar full
komligt samma stil, men har vid ena kanten en halfrund utskjutande del (motsvarande bygeln på 
uret), afskild genom en temligen djup fåra på hela ena sidan samt båda kanterna, tydligen för 
att kunna medelst ett ombundet snöre fästa föremålet, hvilket väl derföre snarast är att anse som 
en amulett eller som en prydnad, ehuru ovanliga sådana af oädel sten må vara.)  ”Urets” diame
ter är 32mm, öfre sidan har en djupt inristad cirkel af 18'™ diameter kring skifvans medelpunkt 
och dess mellersta del är något konvex. Undre sidan är konvex, derigenom att den liksom hos 
föregående mot kanten blifvit afslipad. Randen, som också här är väl slipad,Uir bredare än hos 
föregående. Största tjockleken uppgår till 15’™.

*

21. En stenkula från obekant lokal. Ar ehuru väl formad på ytan icke alldeles slät, och allt
så kanske tillhuggen af menniskor (jfr Ledetraad til nord. Oldk. sid. 40). Med visshet kan 
derom intet sägas, då det ej är kändt, på hvad sätt den hittats. Diam. 35’™.

22— 23. Tvenne stensänken. Det större, på hvilket hålet är borradt nära ena hörnet, är funnet 
i ett sund mellan Refsundssjön och en tjern vid Ammer i Refsunds socken och detta år medde- 
ladt af Per Henriksson i Ammer. De kunna hafva varit använda vid fiske och härröra måhända, 
ehuru nu obrukliga, från en senare tid.

Fornsaker af metall.
24. Oval spännbuckla af brons, funnen jemte en annan dylik (som nu skall hafva förkommit) 

vid plöjning i Hof af Alsens socken och detta år skänkt åt läroverket af N. Olsson derstädes. 
Smycket, hvars stil utvisar, att det tillhör den yngre jernåldern (vikingatiden), utgöres af en större, 
elliptisk skål med något utböjda kanter och en derpå genom fyra naglar fastad, likaledes elliptisk och 

*) Prydnader af sten har jag ingenstädes sett omtalade såsom använda under stenåldern, men väl sådana af ben, bernsten, horn 
och musselskal.
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på utsidan konvex skifva af genombrutet arbete, allt af brons. Tvenne kopparnaglar sutto qvar, men 
i de öfriga hålen har upphittaren insatt jernnaglar. På undre sidan synas närmare ändarne fä
stena för brochens nål, hvilken varit af jern, såsom qvarlemnad rost utvisar. Den genombrutna 
delen af bucklan visar sex djurhufvuden, ormar och ormslingor m. m., som ej utan teckningar 
kan åskådliggöras, och innanför randen är ett band med flätade slingor i samma stil. Längddia
metern 105mm, tvärdiametern 70ram.

(25 , 26.) Ett par ovala spännbucklor af trons, funna i en grafhög vid Undrom af Rödöns 
socken, skola vara öfverlemnade åt statens historiska museum i Stockholm. Ännu flera sådana 
torde vara funna, dock kan jag med säkerhet uppgifva endast ännu en efter O. Montelius, hvil
ken uppgifver 3:ne sådana vara kända från Jemtland).*

27. Ett ergigt kopparstycke, funnet i närheten af stenbilan N:o 15 omkring 1 aln under jor
den i Tullus af Näskott socken och skänkt af O. Lindström. Det är någorlunda fyrkantigt och 
plattadt men tydligen oarbetadt, bibehållande den form, det fått vid smältningen, och starkt öfver- 
draget med erg.

(28 .) En bågspånnare af brons lär enligt H. Rosén sedan äldre tider förvaras i Äre kyrka. 
Sannolikt är den från medeltiden. Närmare kännedom derom eger jag ej.

29. Tvenne jernspadar, funna vid plöjning af ett slotterland bredvid 58 stycken af samma slag 
nedgräfda på släta marken å Säthers militieboställes egor inom Åflo by af Offerdals socken och 
år 1869 skänkta af Löjtnant C. A. Sparrman. Spadarne, som äro simpelt gjorda och mycket ro
stiga, hafva öppen hylsa. Deras längd utgör 1 fot, bredden 33/4 tum. Sannolikt hafva de, såsom 
insändaren menar, blifvit nedgräfda under något fälttåg, om också ej, såsom han anser, vid Olof 
den heliges tåg genom Jemtland.

30. Svärd af jern, funnet 1 fot under jordytan å Hållsta torp under Haga by i Lockne soc
ken och år 1872 skänkt af Fanjunkaren O. Nilsson. Svärdet, som är tvåeggadt, har rundad spets, 
saknar fästet och har lång men klen parerstång. Längd 2 fot 9 tum, parerstången 4s/4 tum.

31. Dolk af jern, tvåeggad, funnen vid plöjning å Hårdsta Militieboställe i Undersåker och 
skänkt af Hr G. W. Norrman. Klingans längd öfver 4 tum.

Till slut må här äfven omnämnas öfriga till Östersunds elementarläroverks historiska samlingar 
(med undantag af myntsamlingen) hörande föremål, ehuru de alla med säkerhet tillhöra en nyare tid.

N:o 32. En solvisare af sten, väl arbetad, visande i upphöjd skrift bokstäfverna A. R. S. och 
årtalet 1688. Är från Eggen i Mörsil socken och år 1872 skänkt af Hr O. Molander.

33. Undre stenen af en mindre handqvarn eller s. k. saltqvarn, förlidet år funnen vid grund- 
gräfning å tomten N:o 77 i Östersund. Diam, omkring 1 fot. Midtelhålet har varit för att 

*) K. Vitt. Hist, och Ant. Ak. Månadsblad 1873 sid. 178.
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medelst en deri instucken stör sammanhålla båda stenarne. Den öfre stenen har, såsom nötningen 
utvisar, varit vida mindre än den undre.

34. Stort svärd (pamp), minne af svenska arméens olyckliga tåg öfver fjellen 1718—19, funnet 
vid Klocke by nära Ena elf af skolläraren Andersson i Åre ooh meddeladt af Ingeniör C. E. 
Kinnman. Af svärdet, som har grof parerstång och fäste, saknas spetsen. Stycket har nära 2 
fot 5 tums längd och vid basen öfver 2 tums bredd.

35. Okändt verktyg af jern med hake i spetsen från samma trakt och tid, meddeladt af den
samme.

36. Sabelbajonett, 2 fot lång utom hylsan och
37. En kanonkula (jern), båda förmodligen från någon af de gamla skansarne.
38. Obekant instrument af messing, funnet på Sulfjellet och skänkt af H. Rosén. Är möjligen 

från fälttåget under Carl XII:s tid.
39. Bronsfana från nyare tid, enligt påskrift funnen i Albrunna åkrar 1821. Har väl varit 

skrufvad på någon fanstång. Skänkt af A. Burman 1864.
40. Jernhacka, halfmånformig, fordom begagnad att skära grässvålen för plogen, funnen vid 

plöjning i Rödön och skänkt af L. T. Staaff. Längd 1 fot 4 tum. Den har icke som andra 
hackor eggen tvärställd utan i rak linie med skaftet.

41. Mekanisk ljussläckare, sjelfsläckande, af jern. Skänkt af E. G. Sundberg.
42. Hästsko af ovanlig form från Brasilien. Af Handl. E. Wikén.
43. En yxa af jern belagd med messing, förfärdigad för en frimurare (Kyrkoherden Behm i 

Oviken), försedd med dennes initialer och årtalet 1755. Af Ingeniör H. F. Behms i Oviken 
sterbhus.

44. Amaranterordens stjerna med årtalet 1760. Af B. R. Festin.
45. En runstaf, plattad, rektangulär. Af A. G. Rodling.
46. En runstaf, serdeles fint skuren. Den har form af en käpp med krycka. Skänkt af Or

ganisten J. Sundin i Sunne.
47. En falkhufva, begagnad vid falkjagt troligen i Jemtland. Af Ingeniör Behms i Oviken 

sterbhus.
48. En större lapp-pung med 3:ne rum, vackert arbetad. Af Grosshandl. Näs 1866.
49. En mindre lapp-pung, enrummig. Af Byggmästaren A. J. Rissler 1864.
50. 794 stycken väl utförda teckningar af adliga sköldemärken, hvardera på 1/8 ark. Af Landt- 

mäteriauskultanten O. L. Cassberg.
51. En större, inbunden bok med adliga sigill. Af A. Thomée.
52— 53. Två hopfästade pergamentbref (köpebref), det ena dateradt 1447, det andra 1599.
54. Ett pergamentbref (köpebref) dateradt 1539. Af Handl. P. M. Moberg.
55. Ett pergamentbref (köpebref) dateradt 1545(F). Af P. Genberg.
56. Ett pergamentbref dateradt 1583. Af Bonden Olof Jonsson i Undrom, Rödö socken.
57. Ett pergamentbref (fastebref) dateradt 1702. Af Fröken Hilma Isaksson.
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58. En kunglig fullmakt, daterad lägret vid Thorn d. 27 Juni 1703 och undertecknad Carolus. 

Af Förste Landtmätaren L. T. Jacobsson.
59. Ett mästarébref, utfärdadt af Hall- och Manufakturrätten i Stockholm 1756. Af H. W. 

Hammargren.
60. Ett pass för resa från Stockholm till Sundsvall, utfärdadt af Öfverståthållaren Frih. Sparre 

1775. Af H. W. Hammargren.
61. Ett turkiskt pass. Af en onämnd gifvare.

Tillägg:

”En knif af rod sten” är funnen i Sellsjö af Mörsil socken och lofvad läroverket men har än
nu ej hunnit hit. Säkerligen är det ett skifferredskap, kanske likt N.-o 7.



Östersunds Elementarläroverk

1873—1874.

Hans Maj:t Konung OSCAR II FREDRIKS besök härstädes förra årets sommar framstår 
såsom en skön minnesvård vid gränsen mellan tvenne läseår. Det var nämligen dagen, sedan 
det sistlidna läseårets arbeten slutats med den muntliga mogenhetspröfningen den 18 och 19 Juni, 
som denna afskilda orts innevånare hade den oförgätliga hugnaden att få helsa Hans Maj:t Ko
nungen välkommen inom deras byggder. Under den långa tidrymd, som ligger mellan inneva
rande år och det, då Jemtland och Herjeådalen införlifvades med den svenska statskroppen, näm
nas endast tvenne föregående besök af landets konungar i dessa trakter. Det förra af sistnämda 
konungabesök träder snart två århundraden tillbaka, från det sednare hafva fyra tiotal af år inom 
kort förflutit. Det tredje konungabesöket kunde derföre icke annat än med stor längtan emotses 
helst på denna tid, då stora, för detta läns förkofran vigtiga frågor vänta på lösning. Under 
Hans Maj:ts vistelse i läroverksstaden den 21 Juni täcktes Hans Maj:t nådigst låta lärarekorpsen 
Sig föreställas och besöka läroverkslokalen vid en af en talrik samling innevånare från landsbyg
den och staden till Hans Maj:ts ära anställd fest, som Hans Maj:t hedrade med sin höga närvaro.

A. Undervisningen.
Den allmänna lärotiden har enligt läroverkets särskilda stadga varit fördelad på tre terminer, af 

hvilka Höstterminen omfattar tiden från och med den 30 Augusti till och med den 19 December, 
Vinterterminen från och med den 17 Januari till och med den 31 Mars, Vårterminen från och 
med den 1 April till och med den 5 Juni.

Den dagliga undervisningstiden har varit förlagd till kl. 7—9, 11 —12 f. m. och 12—2 e. m. 
samt dessutom måndag och thorsdag 4—5 e. m.; öfningarna i sång och instrumentalmusik kl. 
9—10 f. m. och 4—7 e. m • i teckning kl. 9 f. m.—2 e. m.: i gymnastik och vapenföring kl. 
10—12 f. m. och 4—6 e. m.

I den genom K. Författningen den 10 Mars 1869 fastställda undervisningsplan hafva inga an
dra väsentliga förändringar blifvit vidtagna, än att undervisningstiden för klassen I blifvit inskränkt 
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till 24 timmar i veckan och för II till 28, samt att zoologi och botanik inträdt såsom undervis
ningsämnen i I och latinska språkets studerande upphört i II, men åt modersmålet och tyska 
språket i denna klass i stället anvisats tillsammans 6 timmar mer än förr hvarje vecka, allt i följd 
af föreskrifterna i Kongl. Maj:ts nådiga Skrifvelse till Eforalstyrelserna den 6 Juni 1873.

Undervisningsskyldighetens fördelning har varit följande:
Rektor Sundberg: latin i VI,2 och VII tillsammans 12 timmar, latinskrifning med VII;
Lektor Hammargren: franska i IV—VII, filosofi i VII, tills. 19 timmar, fransk skrifning;
Lektor Dalén: matematik och fysik i VI—VII, tills. 18 timmar, matem, uppsatsers rättande;
Lektor Brandt.- kristend. i VH, grek, i VI, VII, latin i VI,2, tills. 20 timmar, latinskr. med VI,2;
Lektor Kardell: historia i VI, VH, latin i VI,1, tills. 19 timmar, latinskr. med VI, 1;
Lektor Olsson: naturalh. i II—VI, fysik IV, V, kemi, tills. 18 timmar, svensk skrifn. med VI,1;
Adjunkt Augustin: modersmålet i II—VII 18 timmar, svensk skrifn. med VI,2 och VH;
Adjunkt Jonson: latin i III, V, grekiska i IV, V, tills. 24 timmar, latinskr. med V;
Adjunkt Svensson: kristend. i II—VI, hist, i II, morgonböns förrättande, tills. 24 timmar;
Adjunkt Öhmark: kristend., hist., geogr., aritm., modersm., tyska och välskrifn. i I, tills. 24 timmar; 
Adjunkt Lindström: tyska i III—VI, engelska i IV, VI, VII, tills. 22 timmar, tyska och engel
ska skriföfningar;
Adjunkt Kökeritz: matematik i III, IV, V, hist, i V, naturalh. i I, tills. 22 timmar, svensk skrifn. 
med IV, V;
Adjunkt Gillberg: tyska, matematik, modersm. i II, latin i IV, tills. 23 . timmar, latinskr. med IV; 
Adjunkt Holmbäck: historia i IH, IV, V, matem, i III, eng. i HI, V, tills. 23 timmar, eng. skrifn.; 
Musikläraren Mentzer höstterminen, vikar, läraren Holmbäck vint, och vårterminen: sång och in
strumentalmusik i I—VII tills. 10 timmar;
Ritläraren Mühlfeldt: teckning i I—VII, tills. 11 timmar;
v. Gymnastikläraren Brandelius: gymnastik och vapenföring i I—VH 14 timmar, utom fältöfningar.

Följande lärokurser äro under läseåret genomgångna och nedannämnda läroböcker dervid använda:

Kristendom.

I. Hela bibi. hist, efter Roos. Katekesen till 2:a hufvudst. Bibelspråk och psalmer.
II. ha lexlaget: 2:a hufvudstycket af katekesen. Börjat repetera gamla testam. bibi. hist, efter Hübners 

lärobok. 2:a lexlaget: 2:a hufvudstycket af katekesen, gamla ocb nya testam. bibi. hist, efter Hübner eller Ek- 
lundh. Gemensamt bibel- och psalmläsning.

III. 3:e och 4:e hufvudstycket af katekesen med förklaring. 11 kapitel af Lucæ evang. Börjat ”Bibelns 
kännedom” efter Welander. Psalmläsning.

IV. Katekisation, 5:e hufvudst. ”Bibelns kännedom”, gamla test, efter Welander. Bibelläsning.
V. Korinterbrefven. ”Bibelns kännedom”, gamla och nya test, efter Welander.

VI,i. Parablerna i de fyra evangelierna. Dogmatik: kap. 1—5 i Norbecks lärobok. Kyrkohist.: ha perio
den efter Cornelii lärobok.

VI,2. ha och en del af 2:a Korint.-brefvet, humanisterne på grundspråket. Dogmatik: kap. 1—7 i Norbecks 
lärobok. Kyrkohist.: l:a och 2:a perioderna_efter Cornelii lärobok.
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VII,i. l:a Korinterbrefvet. Norbocks teologi, kap. 8—11. 3:e perioden af kyrkohistorien efter Cornelias.
VII,2. Det nyss anförda jemte repetion af hela dogmatiken och kyrkohistorien.

Historia och Geografi.
I. Till Kalmare-Unionen efter Odhner. De skandinaviska ländernas pol. geografi fullständigt; det öfriga 

Europas geografi i kort sammandrag.
II. l:a lexlaget: Fäderneslandets historia från och med ”Kalmare-Unionen” till Erik XIV efter Odhners 

lärobok. Englands, Nederländernas och Belgiens fysiska och politiska geografi efter Sörenson. 2:a lexlaget: 
Fäderneslandets historia till Carl XI efter Odhner. Större delen af Europas fysiska och politiska geografi efter 
nyssnämda lärobok.

III. Fäderneslandets historia efter Odhners mindre lärobok afslutad och repeterad. Europas politiska geo
grafi afslutad.

IV. Klassiska linien. Gamla historien till Puniska krigen efter Hildebrand. Europas geografi repeterad.
Reallinien. Gamla historien efter Wennerström. Europas geografi.

V. Klassiska linien. Gamla hist, efter Pütz. De främmande verldsdelarnes geografi efter Sörensson.
Reallinien. Medel- och nyare tidens historia efter Wennerström samt Kastman och Brunius. De främ

mande verldsdelarnes geografi efter Sörensson samt Kastman och Brunius.
V I,i. Klassiska linien. Ofre lexlaget afslutat och till en del repeterat de 3 första periodern aaf medeltidens 

historia efter Assman. Nedre lexlaget genomgått l:a och en del af 2:a per. af medeltidens historia efter Pallins 
lärobok. Båda lexlagen tillsammans genomgått af Odhners lärobok i Sveriges, Norges och Danmarks hist, 
forntiden och medeltidens förra tidehvarf.

Reallinien. Assmans lärobok i nyare tidens hist, påbörjad. Svensk historia lika med kl. lin. Den skan
dinav. nordens, östra och mellersta Europas geografi mera utförligt.

V I,2. Klassiska linien. Medeltidens 4:de per. efter Assman afslutad. Svensk historia efter Odhners lärobok 
från nyare tidens början till Karl X Gustaf. De främmande verldsdelarnes geografi repeterad.

Reallinien. Nyare tidens historia efter Assman afslutad. Svensk historia lika med kl. lin. Geografi 
lika med kl. VI,1, reallinien.
VII,i. Klassiska linien. 2:a per. af nyare tidens historia afslutad. Svensk hist, efter Odhner från och med 

Karl X Gustaf till Gustaf III. För öfrigt lika med kl. VII,2.
V II,2. Klassiska linien. Nyaste tidens historia till år 1815 efter Assman. Svensk historia efter Odhner till 

Karl XIII. Repetition.

Natur al historia.
I. Det vigtigaste af menniskokroppens anatomi efter Wahlstedt till sinnesorganerna. Anderssons Inled

ning till botaniken, 20 växter, förnämligast med afseende på rot, stam och blad.
II. De 20 växterna i l:a häftet af Anderssons Inledning til botaniken, 6:te upplagan. Beskrifvit några 

lefvande växter. Däggdjurens ordningar och familjer med föregående inledning efter Wahlstedt.
III. Examinerat lefvande växter på lärorummet efter Anderssons Elementarflora och Kindbergs Norra Sveri

ges Flora. Om roten, stammen, blomställningen, blomman och frukten efter Areschoug. Nedre lexlaget: dägg
djuren till Solidungula efter Wahlstedt. Ofre lexlaget: Soliduugula—Monotremata. Realisterna dessutom men- 
niskans anatomi och fysiologi till skelettet efter Wahlstedt.

IV. Examinerat lefvande växter. Nedre lexlaget: Solidungula till Reptilia efter Wahlstedt, till en del re- 
peteradt. Ofre lexlaget: Saurii—Cyclostomi samt l:a kapitlet af växtanatomien. Realisterna dessutom menni- 
skans anatomi och fysiologi efter Wahlstedt.
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V. Examinerat lefvande växter. Nedre lexlaget: växternas anatomi och fysiologi efter Areschoug, Reptilia 
—Pisces efter Wahlstedt. Öfre lexlaget, som blott tidtals funnits: inledningen till Insecta, början af Dicoty- 
ledoneæ äfvensom af Monocotyledoneæ.

VI,1. Af växtsystematik Nemeæ, Dicotyledoneæ och början af Monocotyledoneæ efter Areschoug. Stråldjur, 
urdjur, leddjur och större delen af blötdjuren efter Wahlstedt.

VI,2. De vigtigaste fanerogama familjerna samt Heteronemeæ. Växtgeografi muntligen. Menniskans anato
mi och fysiologi.

Fysik.
IV. Reallinien. Nedre lexlaget inledningen, det öfre dels problemlösning dels början af värmeläran efter 

Schabus.
V. Reallinieu. Inledningen, värmeläran och något meteorologi, större delen äfven repeterad, efter Scha

bus. Problemer.
V I,1. Reallinien. Mekanik efter Floderus.
V I,2. Klassiska linien. Inledningen, värmeläran, statik och akustik efter Schabus.

Reallinien. Fortsättning af mekaniken, akustik och optik efter Floderus; lösning af uppgifter efter 
tillhörande problemsamling.
V II,1. Optik, magnetism och elektricitet efter Schabus.
V II,2. Repetition och problemlösning efter Schabus.

Kemi.
VI, 1. Under höstterminen inledningen samt början af metalloiderna jemte laborationsöfningar. Under vår

terminen inledningen efter Berlins mindre lärobok.
VI,2. Laborationsöfningar. Metalloider och syror samt alkalimetaller efter v. Borck.

Matematik.
I. Reduktion, de fyra räknesätten i sorter efter Zweigbergks räkenbok. Några hafva äfven räknat bråk.
II. Geometrisk åskådningslära efter Bergius. Aritm. bråk och decimalbråk med tillämpning på sorter 

efter Zweigbergk.
III. Klassiska linien. Aritm. bråk, sorter och och reg. de tri. Geom. Eukl. bok 1.

Reallinien. Aritm. till och med betaln. term, redukt. 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—5. Algebra: de 4 räknesätten i hela 
tal och bråk.

V. Klassiska linien. Aritm. till och med alligationräkning. Geom. Eukl. b. 3—4.
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.
VI,i. Klassiska linien. Geometri: Eukl. 4:e bok; problemlösning efter Todhunter. Proportionslära efter Ek

man. Algebra: ett lexlag, bråk och början af l:a gradens equationer; ett annat, hela tal till division efter 
Bergii lärobok.

Reallinien. Geometri: proportionslära efter Ekman och Eukl. 6:e bok. Problemlösning efter Todhun
ter. Algebra: l:a gradens equat. med en och flere obekanta, läran om digniteter och rötter efter Bergius.
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V I,2. Klassiska linien. Geometri: repetition af proportionsläran, 20 prop, i Eukl. 6:e bok; problemlösning 
efter Todhunter. Algebra: l:a gradens equat. med en och flere obekanta, läran om digniteter och rötter.

Reallinien. Geometri: repetition af Eukl. 6:e bok. Algebra: Bjorlings 2:a del till logaritmer. Skriftl. 
lösningar af geometr. och algebr. uppgifter.
V II,1. Klassiska linien. Geometri: Eukl. 6:e bok; problemer efter Todhunter skriftl. Algebra: Bergii läro

bok afslutad.
V II,2. Repetition af de förut genomgångna kurserna; skriftliga lösningar af geometr. och algebr. uppgifter.

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

lästa, öfningar i rättskrifning, läran om enkla satsen samt formläran efter Sundéns lärobok.
II. Formlära efter D. A. Sundéns lärobok till kap. 6. Läseöfningar såsom i föregående klass.
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 ämnes- 

skrifning.
V I,1. Läsning af svenska författare jemte literaturhistoria till och med Stjernhjelmska tidehvarfvet efter Bjur- 

stens lärobok. Danska och norska stycken efter Hammerichs. Ämnesskrifning.
V I,2. Läsning af svenska författare jemte det väsentligaste af literaturhistorien efter Bjurstens lärobok. Dan

ska och norska stycken efter Hammerichs. Utförligare ämnesskrifning två gånger i månaden.
V II. Hufvudsakligen lika med den föregående. Utförligare skriftliga uppsatser en gång i månaden.

Tyska.
I. Första afdelningen af Flachs elementarbok, Lyths språklära enligt de anvisningar, som i nyssnämda 

elementarbok gifvas.
II. 30 st. af Lyths läsebok. Formlära efter samma författare, muntliga och skriftliga öfningar på läro

rummet.
III. Från 29:e till 42:a st. af Lyths läsebok; skriftlig öfversättning till ”Verbet” i Lyths skriföfningar. 

Reallinien dessutom 1 timme i veckan skriföfningar på lärorummet.
IV. Från 157:e till 176:e st. af Svedboms läsebok; skriftlig öfversättning till ”Blandade öfningar” i Lyths 

skriföfningar.
V. Från 163:e till 184:e st. af Svedboms läsebok; skriftlig öfversättning till ”Bref” i Lyths skriföfningar.
VI. Schiller, ”Die Jungfrau von Orleans”, ”Wilhelm Teil”; Goethe, ”Hermann und Dorothea”.

Reallinien dessutom 1 timme i veckan tyska scripta.

Engelska.
III. Moréns läsebok, första kursen. Formlära efter Ilerlén.
IV. Reallinien. ”The Vicar of Wakefield” 5 kapitel. Moréns läsebok, första kursen. Grammatik och skrif

öfningar efter Herlén.
De från grekiska dispenserade. May’s grammatik och läsebok.
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V. ”The Vicar of Wakefield” 4 kapitel. Moréns läsebok, 3:e kursen. Grammatik och skrifningar efter 

Herlén.
VI. Reallinien och de frän grekiska dispenserade. ”The History of England” by Macaulay, Vol. III, Chapt. 

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

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

Franska.
IV. Reallinien. 68 st. af Oldes läsebok. Grammatik till de oregelb. verberna.
V. Klassiska linien. l:a lexlaget: uttalsläran och 10 st. af Oldes läsebok. 2:a lexlaget: 45 st. från bör

jan till verberna. 3:e lexlaget: 68 st. jemte formläran.
Reallinien: l:a kursen, sedan till och med oregelb. verberna samt expl. till och med sid. 94.

V I,1. l:a lexlaget: från 19 st. i första afdelningen till 32:a i andra afdelningen. 2:a lexlaget: från andra 
afdelningens början till 5:e st. i 3:e afdelningen. 3:e lexlaget: från 30 st. i andra afdelningen till slutet af 
Oldes läsebok.

V I,2. l:a lexlaget: Oldes läsebok från sidan 102 till slut. 2:a lexlaget: Charles XII från sid. 50 till slut 
och 40 sidor från början af ”une lecture par jour”, 3:e bandet.
V II,1. Charles XII från sidan 50 till slut samt sid. 213—240 af une lecture par jour, 4:e delen.
V II,2. Une lecture par jour (par Boniface) 4:de delen sid. 50—240. Alla ha haft öfning med öfversättning 

från svenska till det andra språket.

Latin.
III. Törnebladhs elementarbok st. 33—49 med motsvarande öfningar från svenska till latin, Nep. III—V, 

IX, XI. Skriföfningar på lärorummet efter Ruhe. Formlära samt det vigtigaste af läran om casus efter 
Ellendt—Seyfferts grammatik.

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

V. Cæsar B. G. I,II. Brodéns Ov. metam. I—VIII. Grammatik efter Ellendt—Seyffert. Skriföfningar 
på lärorummet 2 timmar i veckan efter Ruhe; dessutom ett hemtema hvarje vecka.

VI,1. Livii första bok genomgången och till en del repeterad. Virgilii ha bok genomgången och repeterad. 
Af Ciceros Catilinariska tal läst det första och andra samt repeterat det första. Syntax efter Ellendt—Seyf
fert. Ett hemtema i veckan.

VI,2. Liv. 11,1—50. Cic. Or. pro Sexto Rose. Am., Virg. Ænl—III. Syntax efter Ellendt—Seyffert, hem- 
temata, samt skriftliga öfnin. å lärorummet för de från läsning af grek, befriade.

VII. Liv. III, TV. Cic. Tusc. I. Virg. Æn. IV—VI. Hor. Od. I, II. Extemporalier och hemtemata.

Grekiska.
IV. Det vigtigaste af formläran till verba contracta efter Aulin—Krügers grammatik. Lattmanns Lese

buch: Æsopische Fabeln.
V. Formlära efter Aulin—Krüger. Lattmanns Lesebuch:) Geschicten von Thieren och Anekdoten,

VI,1. Xenofons Anabasis bok 1. Homeros’. Odyssé raps. 1.
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VI,2. Xonofons Anabasis bok 2 och 3. Homeros’ Odyssé raps. 2 och 3; Iliad raps. 1. Klassens båda af- 

delningar: grammatik med begagnande förnämligast af Aulin—Krügers lärobok. Extemporalier.
VII. Xenofons Anabasis bok 4—6. Platons Kriton. Homeros’ Iliad raps. 2—5. Grammatik såsom i före

gående klass. Extemporalier.

Filosofi.
VII,2. Logik och psykologi, den förra disciplinen efter Afzelii lärobok, den sednare efter ett handskr. kom

pendium.

S å ii g.
l:a sångklassen: notläsning, skalor, tonträffning, koralmelodier. 2:a sångklassen: fortsättning af förut nämn

da öfningar, enstämmiga sånger efter Nordblom och Josephson. 3:e sångklassen: en- och tvåstämmiga sånger, 
sopran- och altstämman till blandade körer, tonträffning. 4:e sångklassen: qvartetter.

Instrumentalmusik.
På piano och violin har undervisning meddelats åt 12 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 perspektivritning.

Reala linien och de från grekiskan dispenserade: detsamma jemte perspektivritning med tillhjelp 
af instrumenter, samt skuggkonstruktioner.

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

III—V. Fristående och redskapsgymnastik, rörelser med enkelt stöd, handgevärsexercis (de äldre), kompa
nimanöver med stänger och lefvande plutoner.

VI, VII. Fristående och redskapsgymnastik, rörelser med enkelt och sammansatt stöd. Florettfäktning. 
Infanterimanöver enligt exercisreglementet, af hvilket rekrytskolan och kompaniet blifvit genomgångna. Mål
skjutning har öfvats med salongsgevär mot tafia dels i gymnastiksalen och dels ute.

Vid gynsam väderlek hafva gymnastiköfningarne utbytts mot bollspel, kälk- och skridskoåkning.

B. Lärarne.

Afsked från gymnastiklärarebefattningen undfick ryttmästaren A. A. Löthman uppå derom gjord 
begäran den 3 December.
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Såsom sökande till den lediga läraretj ensten i gymnastik hade vid ansökningstidens utgång den 

2 Februari anmält sig vikarierande gymnastikläraren härstädes, löjtnanten vid k. Jemtlands fålijä- 
garekops A. F. Brandelius och gymnastikläraren vid Göteborgs folkskollärareseminarium, treklassi- 
ga elementarläroverk och realgymnasium, underlöjtnanten i arméen C. A. Lundgren. Öfver de re
mitterade ansökningshandlingarna, hvilka hitkommo den 20 April, afgaf läroverkskollegium den 23 
i samma månad utlåtande, förordande löjtnant Brand elii utnämning till de nsökta tj ensten. Ehuru, 
enligt hvad formales, Consistorium den 6 innevarande månad till gymnastiklärare härstädes förord
nat underlöjtnant Lundgren, har dock enligt sedermera ingången underrättelse löjtnant Brandehus, 
efter att Hr Lundgren ”afgått”, blifvit den 20 i denna månad af Consistorium till samma befatt
ning utnämnd.

Tjenstledighet beviljades under höstterminen gymnastikläraren, ryttmästaren Löthman för enskil
da angelägenheter.

Till vikarierande gymnastiklärare har löjtnant Brandelius under hela läseåret varit förordnad. 
Under det för löjtnant Brandelius i September genom militärkommendering inträffade hinder sköt
tes ifrågavarande lärarebefattning af löjtnanten, grefve H. J. Cronhjelm, och vid enahanda förfall 
för löjtnant Brandelius den 7—21 Maj har löjtnanten P. V. Delin uppehållit gymnastikläraretjensten.

Lektorn d:r S. J. Kardell har innevarande år uppflyttats till den andra lönegraden med 2500 rdr.
Klassföreståndare: för kl. I adjunkten Öhmark, II adjunkten Gillberg, III adjunkten kand. Holm- 

bäck, IV adjunkten Kökeritz, V adjunkten d:r Jonson, VI,1 lektor d;r Kardell, VI,2 lektor d:r Brandt, 
VII lektor d:r Dalén, för realklasserna III—-VII adjunkten kand. Lindström.

C. Lärjungarne.

Efter aflagda mogenhetsprof sistlidne Juni dimitterades å klass, linien Lars Johansson Hoflin, 
Hemming Persson, O. Svensson till universitetet, Lars Jonas Hallström, Erik Hampus Mörner till 
högre tekniskt läroverk. Ehuru Hemming Persson genom en före inträdet i läroverket grundlagd 
bröstsjukdom nödgades under långa mellantider af bryta studierna, idkade han dem dock med så 
stor framgång, att han på mindre än fem år genomgick kl. III —VII med de utmärktaste flytt- 
ningsbetyg och äfven för mogenhetsexamen, från hvars afläggande han oaktadt synbarligen ökad 
kroppslig svaghet icke ville afstå, erhöll hedrande vitsord. Lika utmärkt i sedligt hänseende, som 
genom sin brinnandn kärlek till studierna, förvärfvade han lärares och kamraters välvilja och vän
skap, hvarföre ock underrättelsen om hans den 19 Augusti inträffade död, ehuru icke oväntad, väck
te stor sorg och saknad. I

Före afslutad lärokurs afgångne: under sommaren och höstterminen från VI,2 latinl. A. O. Lindh 
och E. Lindh till enskilda studier, L. T. Aspgren till fortsättande af militäryrket, A. I. Sundberg 
till brukskontor, VI,i latinl. T. Petersson till sjömannayrke, V reall. P. Näs till Upsala Priv. Ele
mentarläroverk IV latinl. Z. N. Ulin till handel, N. Agerberg, M. Jonsson, till landtbruk, O. J. M. 
Bergvall till sjäm., S. P. Lindberg till landtbruk, III reall. B. P. A. Holmberg och P. W. Åslund 
utan anmälan, O. Solberg till handel, O. Tunfors till Hernösands h. Elementarläroverk, II O. A. 
L. Edvall utan anmälan, A. Nilsson till prakt, yrke, A. M. och C. O. Andersson i följd af 38 § i 
k. Läroverksstadgan, F. A. W. Wingstedt till handel, S. S. W. Linnborg till obest, yrke, C. A. Fri
man och V. C. Nordholm utan anmälan, N. Gisslen till handel, I G. A. Wennerström utan anmä
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lan; julferierna samt vinter- och vårterminerna från VI,i latinl. L. T. Staaff till obest, prakt, yrke, 
reall. H. A. C. Behm till farmaci, gr. lin. J. Sundin till folksk. seminarium, V reall. G. F. Hell
berg till handel, III latinl. O. H. Liljesköld till farmaci, O. H. Wiklund till handel, II J. Falk till 
obest, yrke, I P. J:son Svedberg till landtbruk, K. O:son Engström, O. Nyländer, O. Westman till 
ensk. undervisning.

Frånvarande: höstterminen J. Agerberg i II, P. A. Rissler i I; vint, och vårt. P. J. A. Monte
lius, i IV, P. O. Carlsson i I; vårt. S. Amrén i III.

Aterkomne: höstterminen O. Lindberg i VH,1, J. Sundin i V, S. W. Linnborg i II; vintert. O. 
Solberg i IIL

Inskrifne: höstterminen A. J. Berg, O. Olsson, E. Eriksson, E. O. G. Lindqvist, P. Bahrd, hvil- 
ka förut bivistat folkskola, samt A. I. Hjelm, F. W. Hellberg, S. C. O. Forsgren, J. N. Höglund, 
P. O. Carlsson, J. G. Rissler, E. G. Bäckström, hvilka åtnjutit enskild undervisning; vintert. P. E. 
Wikström, P. J:son Svedberg, K. O:son Engström, O. Falk, E. Nordling, O. Nylander, O. West
man från folkskoleundervisning, och C. A. Steenmark, O. N. E. Edström, A. H. Hammargren, A. 
B. Hammargren från ensk. undervisning; vårterm. G. T. Hasselberg och H. E. Charlier efter ensk. 
underv., samt P. M. Sundberg, som undervisats i folkskola; således tillsammans 26 under läseåret. 
Af dessa inskrefvos alla i kl. I utom Hasselberg, som genast intogs i kl. H.

Till reallinien hafva med målsmäns begifvande tre lärjungar öfvergått vid uppflyttning till V, tio 
vid uppfl. till III; till klassiska linien har en i IH återgått efter att nästl. vårtermin tillhört reall.

Från läsning af grekiskan har en lärjunge vid uppfl. till V och två i IV, hvilka börjat detta 
språk, samt två vid uppfl. till denna klass frikallats på vederbörlig begäran.

De från grek, dispenserade hafva i stället varit sysselsatta med teckning två timmar, med engel
ska fyra timmar i IV, två i V och VI, tre i VII, med latinskrifning en timme i V och två i VI.

Tre lärjungar i VII hafva jemte grekiska äfven studerat engelska.
Från gymnastiköfningar befriades efter föregående läkarebesigtning höstterminen fyra, vinterter

minen fem lärjungar.
Erläggandet af afgift till materielkassan ålåg höstterminen 81 lärjungar, vinterterminen 84; till 

byggnadsfonden höstterminen 33, vinterminen 38 lärjungar.
I afseende på hemort tillhöra alla i vårterminens katalog upptagna lärjungar utom en provinsen 

Jemtland och halfva antalet Östersund.
I afseende på fadrens yrke eller stånd äro 28 söner till landtbrukare, 18 till handtverkare, 2 

till arbetskarlar, 24 till personer af handelsklassen, 2 till domare på landet, 8 till officerare, 3 till 
underofficerare, 2 till soldater, 10 till tjenstemän vid läns- och stadsstyrelsen, 7 till landtmätare, 1 
till posttjensteman, 1 till postiljon, 15 till prester, 7 till lärare vid elementarläroverket, 3 till lära
re vid folkskola.

Till nedanstående afdelningar från närmast lägre uppflyttade:

II. III. IV. V. VI,i VI,2 VII, 1 VII, 2 Summa.

höstterminen 12 14 4 3 8 — — 3 44
vinterterminen 11 8 2 4 1 3 — — 29
vårterminen 4 2 2 3 2 — 2 — 15

Summa 27 24 8 10 11 3 2 3 88
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Antalet lärjungar, som under läseåret bevistat läroverket:

K
lasser.

vid början af vid slutet af läseåret.
höstterminen. vinterterminen. vårterminen.

B CD p CO

5‘

w cd p 
EP. 
ct> p

t-t p
E 
E 
cd* p

0
&

E 
cd’ p

P
B
B p

0 CD
B cd p CO

E

w cd 
& 
E S’ p

S3 
E 
E 
S

0 
cd PV

E 
cd* p

CÄ p 
! 
p

0 CD
B CD P CO

p‘

w CD 
£
cd’ p

CD
P
B. cd’ p

0
CD PU

E
p

TO P
B 
B p

o 
B CD P CO

E

CD 
& 
E 
cd’ p

tr» SD
B’
E 
cd’ P

0
CD

E
CD* P

B 
B

I.
II. 

III. 
IV.
V.

VI,1.
2.

VII,i.
2.

24
41

3 
2
4
1
1

17
10

3
2
7
2

3
7
6
5
1

24
41
20
15
14

9
13

3

22
34

5
2 
4

1

26
11

3
3
5

2

1
1

11
5

1

22
34
31
14

8
14
11

3

10
39

11
2
5
1
1

24
9
5
3
5

2

1 
1
8 
8

1

10
39
35
12
11
12
14

3

6
41

13
2
5
1
1

20
8
7
4
5

2

1

9
6
2
1

6 
41 
33 
11 
12 
14
12 

2
3

Summa 65 11 41 22 139 56 1 12 50 19 137 49 20 48 19 136 47 23 46 19 134

E. Undervisningsmaterielen.

Biblioteket har erhållit följande gäfvor, nämligen genom
Kongl, Ecklesiastik-Departementet: Geologiska väggtaflor, I—VI, af Edv. Erdman; Utdrag af prot. hållet in

för K. Maj:t i Statsrådet å Stockholms slott den 31 Dec. 1873; Plan till Statistik rörande Elementår-Under
visningen enligt ett inom Eckl. Departementet utarbetadt förslag jemte Statistika Beredningens deröfver af- 
gifna utlåtande; Betänkande och Förslag till inrättande af en Pedagogisk Undervisningsanstalt för Elementar- 
lärare, afgifvet den 13 Dec. 1873 af den dertill utsedda komité; Norska läroverksprogram för 1873 från Chri
stiania Kathedralskole, Gjertsens Skole, Aars og Voss’s Latin- och Realskole, Kongsbergs offentlige Skole, 
Laurvigs d:o, Skiens d:o, Arendals d:o, Stavangers d:o, Kristiansands Kathedralskole, Bergens d:o, Trondhjems 
d:o, Aalesunds off. Skole, Molde Lærd- och Realskole; Danska läroverksprogram för 1873 från Metropolitan- 
skolen i Kjøbenhavn, Borgerdydsskolen i d:o, d:o på Kristianshavn, Latin- och Realskolen i Store Kongens
gade, det v. Westenske Institut, Frederiksborg lærde Skole, Roskilde Kathedralskole, Sorø Akademies Skole, 
Herlufsholms lærde Skole, Nybjøbing Kathedralskole, Odense d:o, Aalborg d:o, Randers lærde Skole, Viborg 
Kathedralskole, Aarhus d:o, Horsens lærde Skole, Haderslev Læreres Skole, Ribe Kathedralskole, Rönne höjere 
Realskole, samt Skyrsla um hinn lærda Skdia i Reykjavik Skdia—Arid 1871—72;

Kiksgäldskontorets Kommissariat: 1873 års Riksdags protokoll med dertill hörande Bihang;
K. Statistiska Centr al-Byrån: Bidrag till Sveriges Ofiiciela Statistik A) Befolkningsstatistik. Ny följd XIII. 

Underd. Berättelse för år 1871; d:o N) Jordbruk och boskapsskötsel. VII. Hush, sällskapens berättelser för 
året 1871; d:o H) K. Befallningshafvandes Femårsber. Ny följd III jemte sammandrag för åren 1866—1870; 
d:o R) Statistik. II. Underd. Ber. rörande Kommunala Rösträtten för år 1871;

K. Kommer se-Kollegium: Bidrag till S:s Offic. Statistik. C) Bergshandteringen. Underd. Ber. för år 1872; 
d:o D) Fabriker och Manufakturer. Underd. Ber. för år 1872; d:o F) Utrikes Handel och Sjöfart. Underd. 
Ber. för år 1872;
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K. Styrelsen för Allm. Väg- och Vattenbyggnader: Bidr. till 8:S Offic. Statistik. S) Allmänna Arbeten. I. 
Underd. Ber. för år 1872;

K. Skogsstyrelsen: Bidr. till S:s Offic. Statistik. Q) Skogsväsendet. III. Underd. Ber. för år 1871.
K. Landtmäter i-Styr elsen: Bidr. till S:s Offic. Statistik. O) Landtmäteriet. VI. Underd. Ber. för år 1872.
M. V. Consist, i Bernösand: Allm. Kyrkomötets Protokoll 1873 samt Bihang till d:0; Underd. Betänkande 

ang. pensionering af enkor och barn efter prestmän och elementarlärare j ernte Förslag till pensionsreglemen- 
ten, afgifvet af den dertill i nåder förordnade komité; från

K. Vetenskaps-Akademien: Handlingar, ny följd. 4:o. Band. 9: 2, 10; Bihang t. Handl. 8:o. Band. l,h. 1; 
Öfversigt af K. W. Ak:s Förhandi. 28:e årg. 1871, 29:e årg. 1872; Hamilton, Henning, Minnesteckning öf
ver J. A. v. Hartmansdorff;

Det Kongelige Norske Frederiks Universitet i Christiania: Synnestvedt, A. S. D., Anat. Beskrifvelse af de paa 
over- og underextrem, forekommende Bursæ Mucosæ, prisbelønnet Afhandling, utg. ved J. Voss. Christ. 1869; 
Lieblein, J., Recherches sur la Chronologie égyptienne. Christ. 1873; Morkinskinna, Pergamentsbog fra første 
Halvdel af det trettende Aarhundrede, udgiven af C. R. Unger. Christ. 1867; Munch, P. A., Nordens ældste 
Historie. Gave fra H. M:t Kongen. Christ. 1872; Hetting, M. G., Veiledning i at bygge Laxetrapper. An
det oplag. Christ. 1872; Blytt, A., Christiania Omegns Phanerogamer og Bregner. Christ. 1870; Almindelig 
Norsk Huus-Kalender med Primstav og Merkedage. Christ. 1859; Det Kongl. Norske Frederiks Universitets 
Aarsberetning for Aaret 1871; Sexe, S. A., On the rise of land in Scandinavia. Christ. 1872; Kjerulf, P. Th., 
Om Skuringsmærker, Glacialformationen og Terasser samt om Grundfjeldets og Sparagmitfjeldets Mægtighed 
i Norge. I. Grundfjeldet. Christ. 1871; Amund Helland, Forekomsten af Kise i visse Skiffere i Norge, ud- 
gifvet ved E. B. Münster. Christ. 1873; Schübeler, F. C. Die Pflanzenwelt Norwegens. Christ. 1873; de 
Seue, C., Le névé de Justedal et ses glaciers. Avec une carte, 9 photographies et une planche lithographée; 
Prøveforelæsninger till concurrence om den medicinske professorpost. Marts 1873; Anden Beretning om La- 
degaardsøns Hofvedgaard. Første Hefte. Christ. 1872; Holmboe, C. A., Ezechiels syner og Chaldæernes astro- 
lab. Christ. 1866; Index Scholarum in univ. reg. Fredericiana CXX:o ejus semestri anno MDCCCLXXIII ab a. 
d. XVII kalendas Febr. habendarum; Sars, George Ossian, On somme remarkable forms of animal life from 
the great deeps off the Norwegian coast. With 6 copper plates. Christ. 1872; Nicolaysen, N., Om Trond- 
hjems Domkirke. Christ. 1872; Det K. Norske Frederiks Univ:s Aarsberetning for aaret 1872, med bilage; 
Hertsberg, N., Om nogle læreseminarier i fremmede lande, fra en reise 1866 og 1867; Udkast til lov om det 
lavere undervisningsvæsen i kjøbstædeme. Christ. 1873; Lov om embedsexamener for lærere ved de off. skoler 
for den højeri almendannelse, d. 3 Maj 1871; Lov om almueskolevæsenet paa landet, d. 16 Maj 1860; Lov om 
almueskolevæsenet i kjøbstæderne, d. 12 Juli 1848; Lieblein, J., die ægygtischen Denkmäler in St. Petersburg, 
Helsingfors, Upsala und Kopenhagen. Christ. 1873; Lov om off. skoler for den højere almendannelse, d. 17 
Juni 1869; Actstykker, vedkommende de ved Universitetet anordnede lærerexamina; Betænkninger og Erklæ
ringer om ordningen af det højere skolevæsen; Notif. om Christof. Hansteens död; d:o om Ax. J. Boecks; från

Rikets B. Elementarläroverk i Hernösand, Umeå, Luleå, Upsala, Gefle, Westerns, Falun, Strengnäs, Örebro, 
Nyköping, Stockholm — Gymn. och N. El. Skolan —, Linköping, Norrköping, Westervik, Visby, Kalmar, 
Wexiö, Jönköping, Lund, Malmö, Kristianstad, Helsingborg, Karlskrona, Göteborg, Halmstad, Skara, Wenersborg,

Upsala Privata Elementarläroverk och Pastor G. E. Beskows Skola i Stockholm: årsberättelser för 1872—1873;
Norrlands Nation i Upsala: Universitetets kataloger för höstterminen 1873 och vårterminen 1874;
Bruksegaren, Ledamoten af Riksdagens 1:a Kammare, L. K. W. A., Fil. D:r C. J. Bergstedt: den af honom ut- 

gifna veckoskriften ”Samtiden” för 1873 samt åskilliga saknade nummer för 1872;
Komminister J. Bergstrand i Alanäs: Catulli, Tibulli, Propertii nova editio. J. Scaliger recensuit. Ejusdem 

in eosdem Castigationum Liber. Antverpiæ. MDLXXXII; Ciceronis de Philosophia libri cum Scholis P. Ma- 
jmtii. 2 Band. Venetiis MDLX; Hesiodi opera cum interpretatione latina. Basiliæ 1564; Isocratis scripta, 
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græcolatina. Basiliæ 1571; Lucretii Cari de rer. nat. libri sex. Antverp. MDLXVI; Erasmus Roterod. de 
recta latini græcique sermonis pronunciatione. Lugd. Batav. MDCXLIII; af

Lärjung. vid läroverket, närnl. P. O. W. Oilander: 30 folioplancher af C. P. Thunbergs Flora Japonica. Up
sala 1800—1801; och C. H. L. Rosén: A. 0. Rhyzelii Episcoposcopia Sviogothica. Linköp. 1752; Ledetraad til 
Nordisk Oldkyndighet. Kjubenhavn 1836; 16 plancher till byggnadsritningar. i

För läroverkets medel äro inköpta: forts, af Petermanns geogr. Mittheilungen jemte Ergänzungshefte, Schmids 
Encyclopädie, N. Jahrb. für Philologie u. Pædagogik, Tidskr. for Philologi og Pædagik1; Pædag. Tidskrift, 
Tidn. för Folkskolan, Tidskr. f. popul. Framstilling af Naturvidenskaberne, Botan. Notiser; Erslevs Geografi, 
Sæmundar Edda utgifv. af H. Lüning, d:o d:o af Sophus Bugge; C. A. Bretschneider, Wandkarte von Europa 
zur Zeit der Reformation, nach Karl von Spruner. Gotha, J. Perthes; H. Kiepert, Wandkarte des deutschen 
Reiches. Berlin 1873; Stielers Hand-Atlas über alle Theile der Erde und über das Weltgebäude, neu bear
beitet von D:r Aug. Petermann, D:r Herm. Berghaus und Carl Vogel, 90 color. Karten in 30 Lieferungen, 
Lief. 1—19. Gotha, J. Perthes, 1871—1874.

Jflyntsamlingen har ökats dels genom utbyte af dupletter, hufvudsakligen med Strengnäs högre ele
mentarläroverk, hvarigenom för samlingen förvärfvades 6 utländska och 26 svenska medaljer, 78 utländska och 
22 svenska mynt, 5 polletter och 5 spelpenningar, dels genom gåfvor från

Kongl. Vitterh. Hist, och Antiqvitets-Akademien ett Olof Skötkonungs mynt; Kongl. Svenska Akademien dess 
minnespenning öfver Olaus Petri; Kongl. Vetenskaps-Akademien dess minnespenning öfver H. Järta; Christiania 
Universitet dess Hårfagermedalj och dess Kröningsmedalj öfver Oscar II och Drottning Sophia; Ursila Ruinée 
i Aspås 1 öre k. m. 1719; häradshöfding O. E. Ocklind Nederländernas 25 cents 1849, Frankr. | franc 1821, 
1 shilling 1858; räntmästare O. P. Hellberg en bronsmedalj öfver professor J. Holmbergson; adjunkt H. Kökeritz 
Norges 12 skill. 1873, Sveriges i rdr 1787; lektor P. Olsson Oscar ILs 10 öre utan värde eller årtal men med 
konungens bild på båda sidor, 2 öre 1873; snickare Borgström 1 öre (koppar) 1650; ingeniör \c. Kuylenslierna 1 
Markka 1865; telegrafkommissarien J. Lundgren Markka 1872, penni 1869, 2 skill, dansk skillem. 1802; direktör 
K. Lindström i Ope 5 pennia 1866, 1 penny 1806, | d:o 1862, 1 skill. Rm. 1856*; lektor L. O. Hammargren en 
bronsmedalj öfver Lars Hjortsberg, Meklenb. Schwerins 1 schill. cour. 1700, Hamburgs 1 schill. 1759, Braunschw. 
Wolfenb. thaler 1788, i skill. Rm. 1857; handlanden N. Åström 1 sachsisk neugroscheh 1842, Meklenb. 
Schw. 1 schill. cour. 1772, Lübecks 8 schill. c:t 1730, Hamburgs 1 schill. 1726, Hannovers;! groschen 1859, 
Badens 1 kreutzer otydl. årtal, Preussens j thaler 1797, 1 silbergroschen 1847, 1851, | d:o [1869, 1870, | flo
rin 1859, Italiens 50 centesimi 1863, Frankr. 50 cent. 1872, 10 d:o 1854, 1855, 5 d:o 1853; 54, 55, 64, | pen
ny 1860, 8 skill, danske 1694, 8 skill, skillem. 1809*, 16 skill. Rm. 1856*, 1857*, 4 d:o 18^54*, 4 rigsbanksk. 
1842, 4 skill. 1842, 3 skill. 1868, 1 skill, spec. 1832; apothekare HL Justelius 1 turkiskt smt, 1 d:o kmt, 20 
kopek 1840, 2 neugroschen 1856, 1 d:o 1853, Lübecks 4 schill. 1728, Hamburgs 1 d:o otydl. år, Preussens 4 
groschen 1804, 08, 2 { d:o 1843, 66, 67, 1 d:o 1851, 56, 68, | florin 1858, Österrikes kreutzer 1862, Belgiens 10 
cent. 1861, 2 d:o 1861,4 skill, danske 1783, 4 rigsb. skill. 1841, 1 skill. Rm. 1869, 72, 4 skill, species 1825, 3 
skill. 1868, 2 d:o 1870 samt en Österrikisk sedel å 1 gulden af 1866; fröken Edla Sundin Brasiliens 80 rees u. å. 
omprägladt; bokhållaren S. R. Edlund i Hudiksvall Perus 2 centavos 1863, Brasiliens 80 rees (ompr.) 1830, 
20 rees 1830, % Anna 1835, turkiskt kmt af år 1277 (1860—61), Rumäniens 5 bani 1867, 1 penni 1866, 71, 
20 kopek 1869, 1 d.-o 1798, 2 d:o 1801, 53, 65, 3 d:o 1868, Hamburgs 4 schill. cour. 1727, 1 d:o 1795, Bel
giens 5 cent. 1837, 2 d:o 1870, Hollands 10 cents 1849*, 1 d:o 1863, | d:o 1822, Frankr. 10 cent. 1853, 8 
Maravedis 1780, 1 penny 1860, 4 skill. Rm. 1869, 71, Tegu for 12 skill. 1813, 1 rigsbankskill. 1853, 1 skill. 
Rm. 1867, 2 skill. 1842, 1 skill, spec. 1820, f öre 1636, 37*, 44, | öre s. m. 1675, 2 d:o 1760, 61, 66, 1 d:o 
1763, 1 skill. 1812, 32, { d:o 1807, Kronan 1715, 1 skill. 1799; { d:o 1799, Kopparbergs p^)ll. 1762; krono
fogden E. Forsell 1 öre s. m. 1760; fru Agren i Alsen 1 öre s. m. (koppar) 1675; bokhållare' Lamby 4 öre s. m. 
1669; pastor Höglunds i Frostviken sterbhus 2 marck danske 1644; ingeniör H. F. Behms i| Oviken sterbhus 
en Ljusnedals kopparplåt å 1 daler s. m. af 1748, en rikets ständers banksedel å 6 daler k. m. af år 1775, 5 
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kopek 1761, 2 d:o 1799, 1812*, 25, & thaler 1782**, 83*, & d:o 1777, Belgiens 2 cent. 1844, 1 son 1724, 1 
spelpenning med Ludvig XVLs bild, Portugals 10 reis 1776, 5 d:o 1713, 97, 4 maravedis 1807, två engelska 
kmt ett mindre af 1604, ett större af 1698, ett irländskt d:o af 1753, 2 skill, dansk 1664, 1 d:o 1722, 1 d:o 
k. m. 1771, I d:o 1771, 1 skill, dansk 1812, 2 skill, cour. 1810, 2 skill, sp. 1832, 1 d:o 1816, 27, | skill. 1841, 
fyra svenska smt 1 öre 1576, 1707, 1747, thaler 1763, åtta d:o polletter och 150 d:o kmt nästan alla du- 
pletter mestadels från tiden Carl XI—Bredrik I; handlanden C. Wennerström rdr 1831; yngl. C. E. Sund
berg i Kall i öre 1666, 1 öre 1719*, 20; gästgifvare J. Olofsson i Banbyn 2 skill, danske 1664, 1 öre 1668, 
90, i öre 1634, | d:o 1669; bruksbokhållare A. I. Sundberg 1 kinesiskt kmt, 1 kopek 1853, Bostocks 3 pf. 
1761, thal. 1775, 3 pf. 1844, 63, Breyburgs kmt af 1787, Sardiniens 1 cent. 1826, en jetton med Ludvig 
XVLs bild, 1 öre i silfver 1666, 83, 98, 1727, | thaler 1761, j öre 1634, | d:o 1666,’ två mynttecken; en 
onämnd minnespenning öfver en fest i Calais 1872; lärjungarne C. A. Bergstrand 4 rigsb. sk. 1842, | öre 1666; 
J. II. Byström 1 öre s. m. 1750; C. A. Bäckström i skill, sk. 1841, 1 öre s. m. 1735, 1 skill. 1802, 19, | d:o 
1803, 5 öre 1873; AI. G. Bäckström 1 öre s. m. 1778, | sk. 1828; C. W. L. Charlier Börenta stat. 2 cent 1869, 
1 d:o 1872, & Bd. 1777, 1 öre (s.) 1722, 1 öre s. m. 1748, 10 öre 1872 (Oscar ILs), i sk. 1817, | d:o 1832; 
A. Dillner 1 sk. sp. 1819; C. G. Edlund 1 öre k. m. 1719; E. Edström en tennmedalj öfver industriutställnin
gen i Stockholm 1866; .4. E. Edelsoärd Norges 2 skill. 1842; E. O. Ericsson 1 sk. dansk 1771, 2 öre s. m. 
1758, 61, 1 d:o 1760, (s.) 1723; O. Ericsson från Matmar staten Louisianas sedel å 5 dollars 1863; J. A. B. 
Englund pfaltziskt (?) kmt af 1752; O. Falk 16 sk. Em. 1856, Belg. 5 cent. 1837; B. B. Al. Festin Börenta 
stat. 1 cent 1866, 2 kop. cer. 1841, Hamburgs schill. 1752, | sk. Bm. 1857, 1 öre k. m. 1719, 78, löres. m. 
1745, i d:o 1718; P. Forsgren 1 kop. cer. 1842; i öre 1573 funnet vid plöjning i Offerdal, Ed. 1779; A. Gen
berg spelpenning med Carl XILs bild; J. Genberg Österrikes 1 kreuzer I860; P. Genberg 2 kop. 1800, minnes- 
pen. af Ludvig XVI, Norges 4 skill. 1842, 2 d:o 1871, 1 skill, sp. 1816, 20, | sk. 1867, 1 öre 1722, k sk. 
1799, -J d:o d:o; E. Gisslen Brankr. 5 cent. 1856; V. Gisslen | penny 1851, 1 sk. danske 1771, | öre 1677, 81, 
1 öre k. m. 1719, | sk. 1802; G. Hallström 1 penny 1862; C. O. Hasselgren Brankr. 10 cent. 1855, | penny 
1862, 1 sk. dansk 1771, 1 sk. Em. 1860, 8 skill, spec. 1819, 2 öre 1760, | skill. 1830; C. A. Hjelm brons
mynt å 1 penny u. v. 1819; sk. 1802; C. H. Högdin Brasil. 80 rees omprägl. u. å., Börenta stat. 3 cents 
1865, Brankfurts 1 schill. otydl. år, 6 pence 1855, 2 sk. danske 1785; J. N. Höglund 10 penniä 1866, Preus
sens 4 groschen 1807; E. Jacobsson medalj öfver drottn. Victoria 1870; A. Jonsson 2 kop. cer. 1840,1 sk. dansk 
1771, 1 sk. spec. 1820, 1 öre (s.) 1715, 1 öre s. m. 1735, 63, { sk. 1828, 29, 1 mynttecken, Kopparbergs pol
lett 1790; E. Jonsson i penny 1861, öre 1667; C. Larsson 1 öre s. m. 1759; O. II. Liljeskuld 1 obekant kmt, 
1 kop. cer. 1845, Meklenb. Schwer. 4 schill. cour. 1763, Brankr. 50 cent. 1867, 2 öre 1666, 5 öre 1731, | öre 
1708, Phoebus 1718; L. E. Lithander Hannovers j thaler 1823, Schlesw. Holst. ± sp. 1812; J. A. Lundholm 
Brasil. 20 rees 1869, en medalj öfver Maria Josepha, | penny 1806, 25, 2 sk. danske 1667, 90, 1782, fyrk 
1592, i öre (s.) 1615, 2 öre 1665, 1 öre k. m. 1720 (Ulrica), 25, ett mynttecken; V. Nilsson .1 obekant (spanskt?) 
kmt u. å. funnet i jorden, i öre 1666, i öre s. m. 1761, | sk. 1799, 1827, Stiernsunds pollett å i stop (Stjern
stedt sid. 141 N:o 12); C. AI. Nordlander 32 rigsbankskill. 1842, 2 sk. danske 1786, | sk. 1806; P. Nylander 
2 kop. 1798; N. Olsson 16 rigsbanksk. 1842, 1 d:o d:o, 1 öre k. m. 1724, sk. 1812; O. J. Perman Nederl. 
Indiens Deut 1792, Würtembergs 6 kreuz. 1805, 3 d:o 1810, Hamburgs schill. otydl. år, Braunschw. Wolf. tha
ler 1766, Bayerns 1 kreuzer 1817, Preuss. 1 Silbergr. 1822, Basels 1 batzen 1826, Glarus 3 schill. 9 rappen 
1808, Granbündens 1 batzen 1807, S:t Gallens | batzen 1807, Churs 1 schill. 1748, Wallis’ kmt u. v. 1722, 
1 schill. 1816, 4 pence 1836, 1) d:o 1834, 4 sk. danske 1727, 178., 4 sk. skillem. 1809, 4 sk. Em. 1854, 8 
gute grosch. f. Pomern 1761, fa thaler d:o 1763; C. IL L. Rosén 2 kop. 1812, 2 sk. cour. 1810, 1 öre (s.) 
1723, 1 öre s. m. 1746; J. G. Sandberg 25 penniä 1866, | öre 1707; P. Æ Sandberg 2 sk. cour. 1810, 1 sk. 
danske 1779, 2 öre s. m. 1758, 1 d:o 1740, 63, 68, | sk. 1803, 02, { d:o 1806, 25, 01, 00, Kopparbergs pol
lett 1791; B. J. A. Schultz 2 sk. dansk 1662, 1786; Al. H. Schultz 2 öre s. m. 1764, 1 d:o u. ä.; A. Sodenstierna 
1 penni 1870; O. Solberg d. ä. Brasiliens 80 rees omprägl. u. å., minnespenning af Ludvig XVI, Brankrikes 
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IO cent. 1809, Norges 4 sk. 1871, | öre 1666, Kopparbergs pollett 1791; O. Solberg d. y. 1 kop. cer. 1841; E. 
A. Staaff Rd. 1779; E. G. Sundberg Preussens 1 silbergr. 1856, minnesp. af Ludvig XVI 1792, 3 pence 
1872, I d:o 1860, farthing 1860, 2 skill, danske 1784, 85, 1 sk. Rm. 1867, Norges 4 sk. 1842, 1 d:o 1870, 
1 sk. sp. 1820, £ sk. skillem. 1840, 10 öre 1873, 1 öre 1675, 1873, 1 öre s. m. 1742, 45, 50, | d:o 1666, 1 
1 öre k. m. 1719, 25, 1 skill. 1820, 21, | d:o 1801, 02*, 21, 24, 25, I d:o 1802, 05, 20, 25, | d:o 1832, d:o 
1808, I sk. bco 1847, | d:o 1836; T. V. Sundberg 1 öre k. m. 1719, sk. 1802; J. Sundin j öre 1676; O. J. 
Thiodolf Norges 2 sk. 1871; C. Wallgren 1 sk. spec. 1831, 1 öre k. m. 1778; N. J. H. S. Westerlund Förenta 
stat. J dollar 1855, 20 kopek 1867, 3 pence 1862, i rigsdaler 1855, 24 sk. dansk cour. 1750, 2 sk. d. skillem. 1801, 
1 öre (s.) 1723; E. Widmark Förenta stat, sedel å 25 cents 1863,o | öre 1718; O. H. Wiklund 10 penniä 1866; 
D. Ångman Braunschweigs 1 pf. otydl. år, 2 mynttecken; A. B. Aström medalj öfver Salomon Heine; S. A. 
Åström 2 kop. 1812, Frankr. | franc 1845, 50 cent. 1846, 5 öre s. m. 1709, 37, | d:o 1673, 1 öre k. m. 1719, 
I sk. 1833, ett mynttecken, en nya ångslupsbolagets pollett.

Under programmets tryckning hafva erhållits: af handlanden L. Norman Brasiliens 80 rees (omstämpl.) 1831; 
lärjungarne J. G. Sandberg Bayerns 1 pfennig 1797, 1871; E. G. Sundberg Norges kmt å 2 skill, sp. 1833; E. 
4. staaff Norges 2 skill. 1871.

Ilistorisha samlingen har erhållit af ingeniör W. Härnqvist en slipad spjutspets af skiffer, fun
nen å Alavattnets egor i Ströms sm, der ån rinner ur sjön Stora Alavattnet; länsman H. Berlin genom kap
ten A. Edelsvärd en väfskyttelformad sten (brynsten?) af qvarts, funnen vid Förbergsbyn i Refsunds sm; 
landtbrukaren Per Henriksson i Ammer ett stensänke, funnet i ett sund mellan Refsundssjön och en tjern 
vid Ammer; stud. W. Frisendahl undre stenen af en liten handqvarn, funnen vid grundgräfning i Östersund; 
ingeniöi- H. F. Behms i Oviken sterbhus en skaffad yxa, belagd med messing, från år 1755 och en falkhufva 
af läder och sammet, begagnad vid falkjagt; af lärjungarne A. Andersson en bearbetad sten lik ett fickur 
och sannolikt använd som prydnad, funnen vid brunnsgräfning i Nygården vid Mattmar kyrkoby på sexton 
fots djup; B. R. Festin en förgyld Amaranterordens stjerna; 0. Lindström ett ergigt kopparstycke, funnet 
tillsammans med en stenbila i Tullns af Näskott sm; N. Olsson en större elliptisk spännbuckla af brons, 
jemte en dylik funnen vid plöjning i Hof af Alsens sm; L. T. Staaff en halfmånformig jernhacka, funnen vid 
plöjning i Rödön; E. G. Sundberg en mekanisk ljussläckare af jern.

Naturalien och Auriositetssamlingarne hafva erhållit af öfverstelöjtnant Liljesköld en 
större knölpåk, vuxen på Frösön och förvarad sedan 1600-talet, nu försedd med inskrift på en silfverplåt; 
handlanden F. Westermark en sten af form och utseende som en medvurst; lärjungarne vid läroverket A. 
Andersson monströs gren af gran från Matmar; O. N. E. Edström ett växtpetrifikat och en fossil korall 
från stranden vid Odensala; B. R. Fes t in ett stycke glasartad slagg; P. Genberg jernmalm från stranden söder 
om Östersund; J. Genberg en sjöstjerna; N. Gisslen en sten af ovanlig form (möjligen bearbetad), funnen i 
jorden på en stadslott; C. Högdin en del af en palmstam; O. Lindström en tagelmask; J. G. Rissler dropp
stenar från Tyskland; H. Rosén foster af en kalf och ett större korallstycke från Medelhafvet; B. J. Schultz 
och E. G. Sundberg petrifikater från Gottland; S. Amrén, C. A. och M. G. Bäckström, E. Edström, E. 
O. Ericsson, B. R. Festin, J. Genberg, N. Gisslén, C. Högdin, A. Jonsson, 0. M. Nordlander, J. 
G. och P. A. Rissler, P. A. Sandberg, B. J. Schultz, B. C. och E. A. Staaff, O. Thiodolf och E. 
Wikström diverse utländska snäckskal.

För ofvannämnde betydliga bidrag till samlingarna får jag å läroverkets vägnar härmed uttala dess stora 
förbindelse till de välvilliga gifvarne.
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D. Skollokalen.
De under Maj månad förra året började, i nästföregående berättelse omnämnda yttre reparatio

nerna af lärobuset fullbordades redan före midsommaren. Hvad åter beträffade det beslutade istånd- 
sättandet af tvenne lärorum å öfre botten, hvilket arbete hufvudsakligen afsåg inläggandet af nya 
golf samt väggarnes beklädande med träpanel från golf till tak, försenades detta arbete derigenom, 
att den snickare, som åtagit sig dess verkställande, gick miste om påräknade arbetsbiträden, i hvil- 
kas ställe det icke blef honom möjligt att anskaffa fullt dugliga arbetare. Det var derföre med 
knapp nöd snickeriarbetet i det större af dessa rum hann fullbordas före höstterminens ingång, 
hvadan och rummets målning måste tills vidare stadna med den första oljefärgsstrykningen. Un
der dessa ogynsama förhållanden och då alla snickare voro öfverhopade med arbeten, visade det 
sig dag för dag allt mer omöjligt att före höstterminen få det andra af de ifrågavarande rummen 
inredt. Slutligen lyckades det dock att öfvertala en annan snickare att i den förstnämdes ställe 
öfvertaga detta arbete, hvilket han ock med egne arbetare verkställde under sista veckan af som
marferierna. Målningen af detta sednare rum kunde nu icke medhinnas före läseterminens början 
och ansågs dessutom böra uppskjutas äfven derföre, att en del af de till väggpanel använda brä
derna icke voro så befriade från fuktighet, att icke en derpå beroende krymping kunde erfordra 
deras ytterligare hopdrifning, förr än målningen företoges. I sitt ofullbordade skick hafva dessa 
rum dock allt ifrån höstterminens början användts till lärosalar. Utom nu omnämnda större repa
rationer företogos efter förra vårterminen äfven några mindre, hvilka afsågo iståndsättandet af den 
mycket bristfälliga takbeklädnaden i stora lärosalen på nedre botten, bättring af den nötta oljemål
ningen å pelare, sockel och midtelbandslist samt eldstädernas vidmagthållande i hela skollokalen 
äfvensom rappningens upphjelpande på grundmurarne för flygelbyggnaderna.

F. Exa^nina.
Muntlig afgångsexamen undergingo den 18 sistl. Juni lärjungarne L. J:son Hoflin och H. Pers

son samt privatisterne W. Frisendahl och J. Tirén, följande dag lärjungarne L. J. Hallström, O. 
Svensson och H. E. Mörner samt privatisten P. Lindblom, alla med latin såsom examensämne, 
Hoflin, Frisendahl och Tirén dessutom med grekiska och, liksom de öfrige, äfven engelska. Hof
lin och Persson erhöllo ”med beröm godkänd” såsom mogenhetsbetyg, de öfrige ”godkänd”. Exa- 
menscensorer voro professorn d:r C. Th. Odhner och professorn ridd. m. m. d:r Uj. Holmgren. Så
som vittnen fungerade häradshöfdingen ridd. J. G. Hasselberg, landssekreteraren ridd. P. G. Rissler 
och kyrkoherden d:r N. Th. Hellström.

Skriftlig mogenhetspröfning anställdes den 17, 18, 20, 21 nästlidne månad med lärjungarne i 
VII,2, hvilka berättigades till den muntliga afgångsexamen, för hvilken tiden dock ännu icke är känd.

Offentliga flyttningsförhör förrättades under höstterminen till ett antal af 91, medförande 302 kurs
flyttningar; vinterterminen 51 förhör åtföljda af 173 flyttningar; vårterminen 51 förhör med 109 
flyttningar till följd.

Årsexamen anställes den 4 och 5 instundande månad under inseende af läroverkets inspektor 
landshöfdingen och kommendören hr J. G. Asplund och i närvaro af de af h. h. eforus till leda
re och vittnen utsedde herrar, häradshöfdingen och ridd. J. G. Hasselberg, landskamreraren ridd. 
C. H. Ekberg, landssekreteraren ridd. P. G. Rissler och länsnotarien v. häradshöfding O. E. Ocklind.
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Att öfvervara nyssbemälta årsexamen, som förrättas thorsdagen den 1 Juni kl. 8—10 och 11—12 
f. m. samt 12—2 e. m. i språk och vetenskaper samt fortsattes följande dag, fredagen den 5 Juni 
t. m. med uppvisning i gymnastik och militäröfningar kl. 9—11, i sang, instrumentalmusik och 
teckning kl. 11—12, och derefter afslutas med kungörandet af terminshetygen, 'flyttningarna inom 
läroverket samt de belöningar och understöd, som blifvit lärjungar tillerkända, inbjudas vördsam- 
meligen ungdomens föräldrar och målsmän samt alla andra, som lifvas af intresse för den offent
liga undervisningen och hysa välvilja för läroverket och dess bemödanden för ungdomens bildning.

Östersund den 28 Maj 1874.
A. Sundberg.

Nästkommande hosttermin börjar lördagen den 29 Augusti.

Den förut tillkännagifna gymnastikuppvisningen inställes i följd af sedan ingången underrättelse 
om oundvikligt förfall för läraren, förorsakadt af ledvrickning och fortfarande envis svullnad i ena 
foten, som tvingar honom iakttaga af läkaren anbefalld stillhet.


