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INBJUDNING
TILL

ÖFVERVARANDE AF ÅRSEMEN OCH LÄSEÅRETS AFSLUT ANDE

VID

HÖGRE ELEMENTARLÄROVERKET I ÖSTERSUND
DEN 1 OCH 2 JUNI 1876.

AF

ABRAHAM SUNDBERG
Läroverkets Rektor*

ÖSTERSUND, 
tryckt Ros C. M. Berg. 

1876.



Hö^re Elementarläroverket i Östersund, o
1875—1876.

A. Undervisningen.

Den allmänna lärotiden har fördelats i tre läseterminer med följande begynnelse- och afslut- 
ningsdagar: Höstterminen den 28 Augusti—17 December, Vinterterminen den 15 Januari—31 
Mars, Vårterminen den 1 April—2 Juni.

Den dagliga undervisningen, som under höstterminen var förlagd till kl. 7—9 f. m. och kl. 
11 f. m.—2 e. m., har sedan varit framflyttad till kl. 8—10 f. m. och kl. 12—3 e. m. Derjämte 
har en undervisningstimme förekommit hvarje måndag och torsdag kl. 4—5 e. m. under höstter
minen, kl. 5—6 e. m. vinter- och vårterminerna.

Öfningarna i teckning hafva varit fördelade på timmar mellan kl. 9 f. m. och kl. 3 e. m.; i 
musik infallit dels kl. 9—9*/2 f- m. under höstterminen och de två senare terminerna kl. 10—10^2 
f. m., dels ock kl. 4—7 e. m.; i gymnastik med en half timme dagligen för hvarje afdelning fö
rekommit kl. 9—11 f. m. under den först nämda terminen, 10—12 f. m. under de andra termi
nerna; i fäktning två dagar i veckan kl. 4—5 e. m.

Den genom k. Cirkuläret den 12 Mars 1875 för fjerde och femte klasserna anbefalda under
visningsplan har i öfverensstämmelse med nådiga föreskriften i samma cirkulär med innevarande 
läseårs början tillämpats för den fjerde klassen, i hvilken läsetimmarnes antal i hvarje vecka in
skränkts till trettio och för samteliga lärjungar gemensam undervisning i alla ämnen utom latin
ska språket blifvit införd; och hafva de från läsningen af detta språk befriade under de för det 
samma bestämda lärotimmar i stället hvarje vecka åtnjutit undervisning i engelska språket sju tim
mar samt i teckning en timme.

Undervisningsskyldigheten och åliggandet att granska lärjungarnes skriftliga arbeten var på 
följande sätt fördelad under höstterminen:
Rektor Sundberg latin i VI,2 och VII 12 timmar, latinskrifning i VII;
Lektor Dalén matematik och fysik i VI, VII, 18 timmar, matem, skrifn.;
Lektor Brandt kristendom i VII, grekiska i VI, VII, latin i VI,2, 18 timmar, latinskr. i VI,2;
Lektor Kardell historia i VI, VII, latin i VI, 1, 18 timmar, latinskr. i VI,1;
Lektor Olsson naturvet. II—VII, 18 timmar, svensk skrifn. i VI,2:
v. Lektor Augustin filosofi i VII, svenska i IV—VII, välskrifn. il, 18 timmar, svensk skrifn. i 

VI,2 och VII;
v. Lektor Lindström franska i VI,2 och VII, tyska i V, VI, engelska i VI, VII, 20 timmar, tyska 

och franska samt engelska skrifn.;
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IV. Examinerat lefvande höstväxter. Af Geländers naturlära hela andra afdelningen, innefattande grun
derna för fysik och kemi, samt metallerna i den tredje. Växternas yttre organ efter AresChoug. Öfre lexla- 
get: insekterna efter Geländer.

Nat ur alhistoria.

V. Examinerat lefvande höstväxter. Om växternas inro byggnad och lifsförrättningar efter Aresehoug. 
Kräldjuren—fiskarne efter Wahlstedt. Öfre lexlaget: växternas naturliga familjer till Coniferæ, leddjuren till 
Vermes.

VI, 1. Växtfamiljerna Gramineæ—Fungi och Dicotyledqneæ efter Aresehoug.
Klassiska linien. Dé ryggradslösa djuren efter Wahlstedt.
Realinien. Dels maskar och blötdjur, dels kräftor och maskar efter Wahlstedt.

VI,2 . De vigtigaste naturliga familjerna Incomplete—Fungi efter Aresehoug. Växtgeografi muntligen. 
Känsel- och rörelseorganen samt blötdjuren efter Wahlstedt.

Fysik.

V . Reallinien. Ett lexlag halfva inledningen, ett annat mekanik med dithörande problem samt akustik 
efter Schabus.

V I, 1. Reallinien. Ett lexlag problemlösning till mekaniken, ett annat, nyligen bildadt, början af mekaniken 
med problem, allt efter Floderi lärobok.

V I,2. Klassiska linien. Inledning, värmelära, statik efter Schabus.
V II,1. Klassiska linien. Akustik och optik efter Schabus.
V II,2. Klassiska linien. Magnetism och elektricitet efter Schabus med problem och repetition af de före

gående kurserna. :

K e ni i.

VI,1. Ett lexlag metalloider och syror efter Berlin, ett annat, nyligen bildadt, inledningen i C. W. Blom
strands lärobok.

Matematik.

I. Aritmetik: Quatuor species och sorter med hela tal efter v. Zweigberks räknekonst.
II. Geometrisk åskådningslära efter Bergius. Aritmetik: brak och decimalbråk med tillämpning pä sorter 

efter Zweigbergk. i
III. Aritmetik: bråk, sorter, regula de tri, intresseräkning. Geometri: Eukl. bok 1.
IV. Geometri: Eukl. I och II. Algebra: Björlings lärobok till bråks liknämniggörande. Aritmetik: repe

tition till och med intresseräkning.
V. Klassiska linien. Aritmetik: Zweigbergks räknebok till och med kedjeräkning. Geometri: Eukl. I—IV. 

Reallinien. Aritmetik lika med klassiska linien. Geometri: Eukl. I—IV; proportionslära efter Ekman. 
Algebra: Björlings lärobok till och med l:sta gradens equationer med en obekant jämte problem.



Högre Elementarläroverket i Östersund.
1875—1876.

A. Undervisningen.

Den allmänna lärotiden har fördelats i tre läseterminer med följande begynnelse- och afslut- 
ningsdagar: Höstterminen den 28 Augusti—17 December, Vinterterminen den 15 Januari—31 
Mars, Vårterminen den 1 April—2 Juni.

Den dagliga undervisningen, som under höstterminen var förlagd till kl. 7—9 f. m. och kl. 
11 f. m.—2 e. m., har sedan varit framflyttad till kl. 8—10 f. m. och kl. 12—3 e. m. Derjämte 
har en undervisningstimme förekommit hvarje måndag och torsdag kl. 4—5 e. m. under höstter
minen, kl. 5—6 e. m. vinter- och vårterminerna.

Öfningarna i teckning hafva varit fördelade på timmar mellan kl. 9 f. m. och kl. 3 e. m.; i 
musik infallit dels kl. 9—9h2 f- m. under höstterminen och de två senare terminerna kl. 10—10‘/2 
f. m., dels ock kl. 4—7 e. m.; i gymnastik med en half timme dagligen för hvarje afdelning fö
rekommit kl. 9-—11 f. m. under den först nämda terminen, 10—12 t. m. under de andra termi
nerna; i fäktning två dagar i veckan kl. 4—5 e. m.

Den genom k. Cirkuläret den 12 Mars 1875 för fjerde och femte klasserna anbefalda under
visningsplan har i öfverensstämmelse med nådiga föreskriften i samma cirkulär med innevarande 
läseårs början tillämpats för den fjerde klassen, i hvilken läsetimmarnes antal i hvarje vecka in
skränkts till trettio och för samteliga lärjungar gemensam undervisning i alla ämnen utom latin
ska språket blifvit införd; och hafva de från läsningen af detta språk befriade under de för det 
samma bestämda lärotimmar i stället hvarje vecka åtnjutit undervisning i engelska språket sju tim
mar samt i teckning en timme.

Undervisningsskyldigheten och åliggandet att granska lärjungarnes skriftliga arbeten var på 
följande sätt fördelad under höstterminen:
Rektor Sundberg latin i VI,2 och VII 12 timmar, latinskrifning i VII;
Lektor Dalén matematik ocb fysik i VI, VII, 18 timmar, matem, skrifn.;
Lektor Brandt kristendom i VII, grekiska i VI, VII, latin i VI,2, 18 timmar, latinskr. i VI,2: 
Lektor Kardell historia i VI, VII, latin i VI,1, 18 timmar, latinskr. i VI,1;
Lektor Olsson naturvet. II—VII, 18 timmar, svensk skrifn. i VI,2;
v. Lektor Augustin filosofi i VII, svenska i IV—VII, välskritn. il, 18 timmar, svensk skrifn. i 

VI,2 och VII;
v. Lektor Lindström franska i VI,2 och VII, tyska i V, VI, engelska i VI, VII, 20 timmar, tyska 

och franska samt engelska, skrifn.;
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Adjunkt Jonson latin och grekiska i V, svenska i II, bönhålln., 22 timmar, latinskr. V;
Adjunkt Svenson kristendom i II, IV—VI, historia och matematik i II, 22 timmar;
Adjunkt Öhmark kristendom, historia, matematik, svenska och tyska i I, kristend. i III, 25 timmar;
Adjunkt Kökeritz matematik och historia i IV, V, 21 timmar, svensk skrifn. i VI,n
Adjunkt Gillberg tyska i II, III, latin i IV, 22 timmar, svensk skrifn. i V;
Adjunkt Ilolmbäck engelska i IV, V, franska i V, VI,1, 20 timmar, franska och engelska skrifn.;
v. Adjunkt Skogsberg naturlära i I, historia, matematik, svenska i III, tyska i IV, 22 timmar, 

svenska skrifn. i IV;
Musikläraren Mentzer sång och instrumentalmusik 11 timmar;
Ritläraren Mühlfeldt teckning och välskrifning 14 timmar;
Gymnastikläraren Brandelius gymnastik och vapenföring 11 timmar, dessutom militäröfningar.

Sedan den af Lektor Hammargren under höstterminen åtnjutna tjenstledighet gått till ända, 
uppgjordes ny arbetsfördelning, enligt hvilken lärarne under vinter- och vårterminerna haft följan
de undervisningsåligganden:
Rektor Sundberg latin i VI,2 och VII, 14 timmar;
Lektor Hammargren franska i VI, VII, engelska och filosofi i VII, 19 timmar, franska skrifn.;
Lektor Dalén matematik och fysik i VI, VII, 18 timmar, matem, skrifn.;
Lektor Brandt grekiska i VI, VII, latin i VI, 18 timmar, latinskrifn. i VI,2;
Lektor Kardell historia i VI, VII, latin i VI,i, 19 timmar, latinskrifn. i VI,i och VII;
Lektor Olsson naturv. i II—VII, 18 timmar, svensk skrifn. i VI,2:
Adjunkt Augustin svenska, i III—VII, 18 timmar, svenska skrifn. i VI,2 och VII;
Adjunkt Jonson latin och grekiska i V och VI,i, historia och svenska i II, 23 timmar, latinskrifn. i V;
Adjunkt Svenson kristendom i III—VII, historia och svenska i III, 20 timmar;
Adjunkt i Lindström tyska i IV—VI, franska i V, engelska i VI, välskrifn. i I, 20 timmar, tyska skrifn.;
Adjunkt Kökeritz historia och matematik i IV, V, naturlära i I, 23 timmar, svensk skrifn. i VI,i;
Adjunkt Gillberg latin i IV, matematik, svenska och tyska i II, 23 timmar, svenska, skrifn. V;
Adjunkt Holmbäck engelska i IV, V, matematik, geografi och tvska i III, 23 timmar, svenska 

skrifn. i IV;
v. Adjunkt Lindblom, som den 21 Januari öfvertog Adjunkt Öhmarks tjensteåligganden, kristendom 

i I och II, historia, matematik, svenska, tyska i 1, 25 timmar, svenska skrifn. i IV;
Musikläraren Mentzer sång och instrumentalmusik 8 timmar;
Ritläraren Mühlfeldt välskrifning och teckning 12V timmar;
Gymnastikläraren Brandelius gymnastik och vapenföring, 11 timmar; dock har Hr Brandclii tjenst, 

såsom i nästa afdelning af denna berättelse förmäles, under större delen af innevarande må
nad blifvit genom andra dertill vederbörligen kommenderade officerare bestridd.

Uppgift å genomgångna kurser och begagnade läroböcker:

Kristendom.
I. Luthers lilla katekes och La hufvuds tyckets förklaring efter Lindbloms lärobok. Biblisk historia: 

gamla och nya testamentet efter Boos’ lärobok. Psalmer, valda: sex.
II. Katekes: öfre lexlaget en del af 3:dje hufvudstycket, nedre lexlaget 2:dra hufvudstycket. Biblisk 

historia: nedre lexlaget nya och större delen af gamla testamentet efter Hühner—Eklunds lärobok. Öfre lex
laget några kapitel från början af Lukas’ evangelium.
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III. 3:e och -l;e hufvudstyckena af katekesen med förklaring. 18 kap. af Lukas’evangelium. Börjat Bibelns 
kännedom af Welander. Psalmläsning.

IV. 5:e hufvudstycket af katekesen med forklaring. Katekisation. Bibelns kännedom, gamla test, efter 
Welander. Romarebrefvet.

V. Katekisation. Börjat Norbecks teologi. Johannis evangelium. Bibelns kännedom, gamla och nya te
stamentet efter Welander.

VI,i. ”Parablerna”. Dogmatik: kap. 1—5 i Norbecks lärobok. Kyrkohistoria: l:a perioden efter Cornelii 
lärobok.

V I,2. Andra korinterbrefvet, humanisterna pä grundspråket. Dogmat. 1—7 kap. af Norbecks lärobok. Kyr- 
kohist. l:a och 2:a perioderna af Cornelii lärobok.
V II,1. Andra Korinterbrefvet. Norbecks teologi, kap. 8—11. Tredje perioden af Cornelii kyrkohistoria.
V II,2. De 3 första kap. af Galaterbrefvet. Repetition af hela dogmatiken och kyrkohistorien.

Historia och Geografi.
I. Fäderneslandets historia till Kalmar-unionen efter Odhners mindre lärobok. Geografi, Skandina

vien fullständigt samt, med öfvervägande afseende å fysiska förhållanden, det öfriga Europa i kort öfversigt 
efter Sörensen.

II. Fäderneslandets historia från Kalmar-unionen till Frihetstiden. Geografi: Englands, Tysklands, Öster- 
rike-Ungerns, Italiens, Frankrikes, Pyreneiska halföns, Belgiens, Hollands, Turkiets, Greklands politiska och 
fysiska geografi. Läroböcker: Odhners och Sörensens.

III. Fäderneslandets historia fullständigt genomgången och repeterad efter Odhner. Europas geografi afslutad.
IV. Historia: Gamla och medeltidens historia efter Pallin. Geografi: Europas.
V. Historia: Gamla liistorien efter Hildebrand. Geografi: De främmande verldsdelarnes efter Sörenson.

VI,i. Klassiska linien. De två. första perioderna af medeltidens historia efter Pallin genomgångna och del
vis repeterade. Odhners större lärobok i Skandinaviens historia till Kristina.

Reallinien. Nyare tidens historia efter Assman. Skandinaviens historia lika med klassiska linien. 
Afrikas och Amerikas geografi.

V I,2. Klassiska linien. Den 3:dje perioden af medeltidens historia efter Pallin genomgången. Repet, af 
medeltidens historia påbörjad. Skandinaviens historia efter Odhner till Karl XII; repet, påbörjad. Europas 
geografi något utförligare.
V II,1. Klassiska linien. Nyare tidens historia efter Assman. Skandinaviens historia lika med VII,2.
V II,2. Klassiska linien. Nyaste tidens historia efter Assman till 1815. Skandinaviens historia efter Odhner 

till 1809. Allmän repet, påbörjad.

N a t u r 1 ä r a.
I. De "20 växterna i Anderssons inledning till botaniken med hufvudsakligt afseende pä rot, stam och 

blad. Geländers naturlära, kapitlet om menniskan.
11. Menuiskans sinnesorgan och skelett efter Waldstedt. Af Geländers naturlära däggdjuren, öfre lexlaget 

foglar, kräldjur, fiskar, de nyss uppflyttade deremot endast början af däggdjuren. Af Anderssons inledning till 
botaniken de 20 växterna, öfre lexlaget öfvorsigten af växtorganens former, do nyss uppflyttade endast 5 växter.

III. Examinerat lefvande höstväxter på lärorummet, hufvudsaksigen efter Anderssons elementarflora. Öf
versigt af växtorganens former efter Andersson. Sexualsystemet. Foglar, kräldjur och fiskar efter Geländer, 
öfre lexlaget äfven insekterna.
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IV. Examinerat lefvande höstväxter. Af Geländers naturlära hela andra afdelningen, innefattande grun
derna för fysik och kemi, samt metallerna i den tredje. Växternas yttre organ efter Areschoug. Öfre lexla- 
get: insekterna efter Geländer.

Natu r a 1 li i s t o r i a.

V. Examinerat lefvande höstväxter. Om växternas inro byggnad och lifsförrättningar efter Areschoug. 
Kräldjuren—fiskarne efter Wahlstedt. Öfre lexlaget: växternas naturliga familjer till Coniferæ, leddjuren till 
Vermes.

VI,i. Växtfamiljerna Gramineæ—Fungi och Dicotyledqneæ efter Areschoug.
Klassiska linien. Dé ryggradslösa djuren efter Wahlstedt.
Realinien. Dels maskar och blötdjur, dels kräftor och maskar efter Wahlstedt.

VI,2. Dø vigtigaste naturliga familjerna Incomplete—Fungi efter Areschoug. Växtgeografi muntligen. 
Känsel- och rörelseorganen samt blötdjuren efter Wahlstedt.

Fysik.

V. Reallinien. Ett lexlag halfva inledningen, ett annat mekanik med dithörande problem samt akustik 
efter Schabus.

V I,1. Reallinien. Ett lexlag problemlösning till mekaniken, ett annat, nyligen bildadt, början af mekaniken 
med problem, allt efter Floderi lärobok.

V I,2. Klassiska linien. Inledning, värmelära, statik efter Schabus.
V II,1. Klassiska linien. Akustik och optik efter Schabus.
V II,2. Klassiska linien. Magnetism och elektricitet efter Schabus med problem och rejetition af de före

gående kurserna.

K e m i.

VI,1. Ett lexlag metalloider och syror efter Berlin, ett annat, nyligen bildadt, inledningen i C. W. Blom
strands lärobok.

Mate m a t i k.

I. Aritmetik: Quatuor species och sorter med hela tal efter v. Zweigberks räknekonst
II. Geometrisk åskådningslära efter Bergius. Aritmetik: bråk och decimalbråk med tillämpning pä sorter 

efter Zweigbergk.
III. Aritmetik: bråk, sorter, regula de tri, intresseräkning. Geometri: Eukl. bok 1.
IV. Geometri: Eukl. I och II. Algebra: Björlings lärobok till bråks liknämniggörande. Aritmetik: repe

tition till och med intresseräkning.
V. Klassiska linien. Aritmetik: Zweigbergks räknebok till och med kedjeräkning. Geometri: Eukl. I—IV. 

Reallinien. Aritmetik lika med klassiska linien. Geometri: Eukl. I—IV; proportion slära efter Ekman. 
Algebra: Björlings lärobok till och med l:sta gradens equationer med en obekant jämte problem.



7 -

VI,j. Klassiska linien. Geometri: Eukl. 4:de bok och proportionsläran efter Ekman; problemlosning efter 
Todhunder. Algebra: hela tal och brak, samt början af l:sta gradens equationer efter Björlings lärobok.

Realtimen. Geometri: proportionslära efter Ekman; Eukl. 6:te bok; problemlösning efter Todhunter.
Algebra: läran om digniteter ocli rötter efter Björling.

V I,2. Klassiska linien. Geometri: repetition af proportionslära, Eukl. 6:te bok, 20 prop.; problemlösning efter 
Todhunter. Algebra: l:sta gradens equationer med en och flera obekanta, digniteter och rötter efter Björling.
V II,i. Klassiska linien. Geometri: Eukl. hela 6:te bok. Algebra: 2:dra gradens equationer med en obekant 

efter Björling. Skriftliga öfningar att lösa algebraiska och geometriska uppgifter.
V II,2. Repetition af de förut genomgångna kurserna; matem, skriföfningar.

Svenska.

I. Formlära: det vigtigaste af läran om ordklasserna efter Sundén. Satslära: läran om den enkla satsen 
efter den samme. Öfningar i formlärans och satslärans tillämpning på stycken ur samme författares läsebok, 
l:a delen.

II. Formlära och satslära till sammansatta satsbindningar och satsfogningar efter Sundén. Läsning af 
stycken ur läseboken med förklaring och ätergifvande medelst egna ord af det lästa. Öfningar i rättskrifning 
på lärorummet.

III. Formlära och allmän satslära, efter Sundéns lärobok. Satsöfningar jämte läsning af valda stycken nr 
svenska författare och läseboken. Öfningar i rättskrifning pä lärorummet, samt skriftliga öfversättiiingar fränO O 1 7 O O
tyska språket.

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 pa lärorummet samt ämnes
skrifning.

VI,i. Läsning af svenska författare jämte litteraturhistoria till och med Stjernhjelmska tidehvarfvet efter 
Bjursténs lärobok. Danska och norska stycken efter Hammerichs. Ämnesskrifning.

VI,2. Läsning af svenska författare jämte det väsentligaste af literaturhistorien efter Bjursténs lärobok. 
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.

Tysk a.

I. Formlära: det vigtigaste efter Lyths lärobok. Öfversättningar efter Flachs läsebok, ölre lexlaget af 
51 och nedre af 33 läsestycken.

II. 30 st. af Lyths läsebok. Formlära efter samma författare, muntliga och skriftliga öfningar på läro
rummet. Resolution och ordböjning under jemförelse med modersmålet.

III. Från 31:sta till 57:de stycket af Lyths läsebok; formläran utförligare genomgången; muntliga och 
skriftliga öfningar å lärorummet.

IV. Explikation från 52 st. ur Lyths läsebok; det allmännaste af Syntaxen; skriftlig öfversättning från 
”Verbet” till ”Blandade öfningar” ur Lyth.

V. Explikation ur Svedboms tyska läsebok; skriftlig öfversättning från ”Blandade öfningar” till ”BroP 
ur Lyth.

VI. Schiller, Wilhelm Tell och Die Jungfrau von Orleans; Goethe, Hermann und Dorothea.
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E ii gels k a.
IV. Moréns läsebok, första och andra kursen; formläran efter Herlén; extemporerade öfningar.
V. Moréns läsebok, andra och tredje kursen; formläran och det vigtigaste af Syntaxen efter Herlén; skrif

öfningar efter Herlén.
VI. Explikation ur History of England by Macaulay, vol. III; skriftlig öfversättning ur Herléns engel

ska grammatik.
VII. Klassiska linien. The history of England by Macaulay, vol. III p. 348—427. Skrifningar efter Herlén.

Fransk a.

V. Det allmännaste af formläran efter Olde. Explikation af de första 68 st. nr Ohles läsebok.
VI,t. Reala linien. l:a lexlagot: Oldes läsebok p. 166—181 jämte skriföfningar efter Olde samt orogelb. 

verberna. 2:a lexlaget: Oldes läsebok p. 68—144 samt Charles XII par Voltaire p. 1—85 jämte skriföfningar 
efter Löwenhjelm. Repetition af grammatik.

Klassiska linien. Oldes läsebok p. 79—165 samt Charles XII par Voltaire p. 1—85. jämte skriföf
ningar efter Löwenhjelm. Repetition af grammatik.

V I,2. Une lecture par jour par Boniface, tome III p. 1—240. Skriföfningar efter Löwenhjelm. Repetition af 
grammatik.
V II, 1. Une lecture par jour par Boniface, tome III p. 1—160 samt tome IV p. 166—211. Skrilöfningar efter 

Löwenhjelm. Repetition af grammatik.
V II,2. Une lecture par jour par Boniface, tome IV p. 65—211. Skriföfningar efter Löwenhjelm. Repetition 

af grammatik.

Lati ii.

IV. Törnebladhs elementarbok st. 1—32 och 49—54. Nep. III—V. Skriföfningar pä lärorummet. Formlä
ran samt det vigtigaste af läran om casus efter Ellendt—Seyffert.

V. 2 böcker af Cæsars Bellum Gallicum, st. I—VIII af Brodéns Ov. methaniorphoscs selectæ, grammatik 
efter Ellendt-Seyffert. Ett hemtema hvarje vecka, förutom skrifningar på lärorummet.

VI,1. Livii lista bok genomgången och till större delen repeterad. Cic. Or. Catil. Virg. Æn. bok 1 "och 
2. Syntax efter Ellendt—Seyffert. Ett hemtema i veckan.

VI,2. Liv. II, Cic. Or. pro S. Rose. Am., Virg. Æn. II, III. Syntax efter Ellendt-Seyffert. Hemtemata.
VII. Liv. III—IV, Cic. Tusc. I, Virg. Æn. IV—VI, Hor. Od. I, IL Hemtemata.

Grekisk a.

V, Formlära efter Aulin-Krüger, Lattmans Lesebuch.
VI,2. Xenofons Anabasis b. 2 och 3. Homeros’ Odyssé raps. 2 och 3. 

nämligast af Aulin—Krügers lärobok. Extemporalier.
VII,1. Xenofons Anabasis b. 4 och 5. Homeros’ Iliad raps. 1—3.
VII,2. Platons Apologia Socratis. Homeros’ Iliad raps. 4. Repetition, 

såsom i föregående klass. Extemporalier.

Grammatik méd. begagnande för-

I båda afdelningarne: grammatik



Filosofi.

VlT,i. Afzolii logik till metodläran.
VII,2. Afzelii logik. Psykologi efter ett handskrifvot compendium.

S å ii g.

Lägsta sångklassen: notlä suing, skalor, intervallöfningar, koralmelodier. Mellersta sångklassen: tonträff- 
ning, taktöfningar, läran om tonarter m. m., koraler och andra sånger en- och två-stämmigt. Öfversta sång
klassen: hufvudsakligen qvartetter för mansröster.

I n s t r ii in ental m u s i k.

Undervisning har meddelats på piano, orgel, violin, violonsell, kontrabas och flöjt åt 22 lärjungar. De 
mera försigkomna hafva öfvat duetter, trior, qvartetter m. m.

T e c k ii i ii g.

I—III. Teckning efter väggplancher, utgifne af byrån för den högre undervisningen, samt Kölders och 
Hermes ritkurs.

IV—VII. Ornaments-, landskaps-, djur-, figur-, frukt-, blomster- och trädritning efter Hermes, Köhler, Ju
lien m. IL, perspektivritning, klotsritning och geometrisk konstruktions- samt projektionsritning efter Pash.

Gymnastik o c li V a p e n ö f n i n g a r.

I—II. Fristående och redskapsgymnastik, marschöfuingar och enkla trupprörelser utan gevär.
III—V. Fristående och redskapsgymnastik samt rörelser med enkelt stöd, handgevärsexercis (de äldre),

kompanimanöver 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 af VII,2 med Bemingtongevär på 800 fots afstand. VTI,1, VI,2 och VI,1 hafva öfvat 
skjutning med salonsgevär.

Vid dortill gynnande väderlek hafva gymnastiköfningarne utbytts mot bollspel och skridskoåkning.

B. Lärarne.
Tjenstledighet har af Efors-ämbetet varit beviljad lektorn d:r L. 0. Hammargren under höst

terminen för enskilda angelägenheter; adjunkten A. Öhmark under vinter- och vårterminerna lör 
helsans vårdande.

Att upprätthålla lektor Hammargrens läraretjenst under höstterminen förordnade Efors-ämbetet 
adjunkten d:r N. I). Augustin och adjunkten kand. 0. E, Lindström, af hvilka den förre i ordinariens 
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ställe bestred undervisningen i filosofi, och den senare i franska och engelska. Derjämte förord
nades studeranden S. Skogsberg att såsom vikarierande adjunkt öfvertaga den undervisningsskyl- 
dighet, från hvilken adjunkterna Augustin och Lindström genom åtagandet att bestrida i fråga 
varande lektorstjenst befriades. Studeranden O. Lindblom, som i anledning af adjunkten Öhmarks 
inträffade sjukdom redan den 22 Januari på rektors anmodan öfvertog Öhmarks undervisningsålig- 
ganden, har sedan på grund af Efors-ämbetets förordnande fortfarande i egenskap af vikarie skött 
denna adjunktstjenst.

Som gymnastikläraren, kaptenen vid kongl. Jemtlands fält-jägare-korps A. F. W. Brande- 
lius, genom kommendering till tjenstgøring vid korpsen förhindrades längre än till den 8 Maj skö
ta sin ijenst vid läroverket, beordrade korps-chefen, med anledning af rektors anhållan, att annan 
officer måtte förordnas att under den återstående delen af läseåret i kapten Brandelii ställe leda 
gymnastik och militäröfningarna, löjtnanten C. G. Busch att från och med nyss nämde dag och 
tills vidare i fråga varande befattning bestrida. Men sedan korps-chefen i följd af brist på subal- 
tern-officerare nödgats återkalla löjtnant Busch till tjenstgøring vid korpsen, har kapten G. H. II. 
Lindberger blifvit kommenderad att från och med den 17 i denna månad leda exercis- och mål- 
skjutningsöfningarne vid läroverket.

K. M:t har funnit godt förklara adjunkten A. Öhmark berättigad att från och med innevaran
de år åtnjuta lön i fjerde lönegraden med 3000 kronor.

Klassföreståndare för närvarande: i klassen I v. adj. Lindblom, II adj. Gillberg, III adj. Holm- 
bäck, IV adj. Kökeritz, V adj. Lindström, VI,1 lektor Kardell, VI,2 lektor Brandt, VII lektor Da- 
lén. Under höstterminen var likväl klassföreståndarebefattningen något annorlunda fördelad i an
ledning af en med nuvarande låseordning i flera afseenden olika arbetsfördelning mellan lärarne.

C. Lärjimgarne.
Från läroverket afgingo efter afslutade mogenhetsprof den 23 i denna månad från klassen 

VII,2 å klassiska linien H. W. Hammargren, E. 8. Perman och O. Lundin, de två först nämde 
med tillkännagifven afsigt att vid universitetet fortsätta studierna, den tredje vid krigsskolan.

Före afslutad lärokurs afgingo vid slutet af förra läseåret eller under sommarferierna och 
höstterminen från följande klasser: VI,2 B. Offlin till enskilda studier; V T. V. Sundberg till sjö
fart; IV P. J. A. Montelius till obestämdt yrke, N. Nilsson till landtbruk; III J. A. Lundholm till 
obestämdt yrke, B. C. F. Staaff d:o, C. G. P. Olsson utan anmälan; II P. A. Lindahl till obest. 
yrke, J. Jonson utan anmälan, O. E. Hansson till handtverk, från I O. Eriksson till obest, yrke; vin
ter- och vårt.: från VII,i E. L. Hammargren till sjöfart; VI,2 O. Lindström till tekniskt läroverk; 
VI,i D. E. Ångman till ensk. studier; IV A. B. Näslund till sjöfart, 8. O. Nordenson till farmaci; 
III M. G. Bäckström på grund af § 38 i k. läroverksstadgan; från I C. M. Ivarsson utan uppgifven 
afsigt, P. A. Edelsvärd för sjuklighet

Frånvarande höstterminen: O. Lindström i VI,2, N. Odelberg i III, J. N. Höglund i II; vår- 
term. E. W. Widmark i IV; J. Genberg i HL

Inskrifne höstterminen: H. E. N. Stenbäck, N. Bergvall, J. A. I. Ocklind, J. W. Jonsson, A. 
Ljungberg, O. A Edlund, G. E. Brandberg, Ä. Larsson, E. E. Linnborg, P. Gärdin, S. W. Sö- 
derlindh, N. Lövenmark och P. A. Edelsvärd i klassen I, C. J. Ekberg, R. A. Lychou och A. 
A. W. T. Herbst i II, J. Gärdin och C. E Lychou i IV, E. L. Hammargren i VI,2, O. Lundin 
i VII,i; vinterterminen: S. G. S. Dillner, A. T. Hasselgren, A. P. Bill, P. Dillner, P. Simonsson, 
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A. J. W. Rosén, J. Holmer, K. W. E. Lundström, A. Jansson, C. 0. A. Olofsson, E. D. Olsén 
och V. Tirén i klassen I, O. Solberg i III, Bengt Offlin i VI,2; vårterminen: O. J. Näslund i I, 
N. Gislén i II, S. Amrén och M. Westin i III. Af de tjugusex i klassen I inskrifne hafva sjut
ton näst förut bivistat folkskola, åtta åtnjutit enskild undervisning, och en förut bivistat Nyköpings 
h. elementarläroverk; af de i klassen II intagne en åtnjutit enskild undervisning, två förut bivistat 
Linköpings h. elementarläroverk och en Östersunds; af de i III intagne hafva två förut bivistat 
Östersunds el.-läroverk och en åtnjutit ensk. undervisning; de två i IV inskrifne hafva näst förut 
bivistat, den ene Fjellstedtska skolan i Upsala, den andre Linköpings h. elem.-läroverk; de tre i kl. 
VI och Vll intagne hafva förut bivistat Östersunds.

Fem af de lärjungar, som under läseårets lopp flyttat till den fjerde klassen, jämte en, som 
förut läst latin i denna klass, hafva med bifall af sine målsmän befriats från latinska språkets läs
ning; en å den femte och en å den sjette klassens klassiska linie erhållit befrielse från läsning af 
grekiskan. Deremot har en lärjunge å den halfklassiska linien i femte klassen gått öfver från en
gelskans till grekiskans studium.

De lärjungar i fjerde klassen, hvilka icke läst latin, hafva i stället åtnjutit undervisning i en
gelska 7 timmar och i teckning 1 timme hvarje vecka. Den haltklassiska linien har sysselsats i 
femte klassen med teckning 2 timmar, engelska 2,. latinskrifning 1 timme; i den sjette klassen med 
hvarje af dessa trenne ämnen 2 timmar; i den sjunde klassen med teckning 2, med engelska 3 
timmar i veckan.

Af undervisningen i engelska språket har en lärjunge å den grekiska linien i VII begagnat sig. 
Till sin första nattvardsgång hafva fyra lärjungar blifvit beredda, af herr stadspredikanten N. 

Olsson.
Vid anstälda läkarebesigtningar blefvo för höstterminen 3 lärjungar, för vinter- och vårtermi

nerna 4 från gymnastik befriade.
Antalet flyttningsexamina, tagna i nedan nämde afdelningars lärokurser.

Ämnen.
Höstterminen. Vinterterminen.

ci 
H

ela läseåret. 
B

Vårterminen.

II. III. IV. V. n w,.

Sum
m

a II. III. IV. V. VI.
cp

B B II. 111. IV. V. VI. VII,i

Sum
m

a 
____

1

Kristendom................ 5 4 12 8 5 3 37 12 10 5 — 2 3 32 3 7 3 1 _ 4 18 87
Geografi och Historia|14 8 6 8 3 3 42 2 7 13 3 3 — 28 8 6 6 — — 1 21 91
Naturlära................... 12 8 2 — — — 22 8 5 9 — — — 22 4 9 9 — — ■ 22 65
Naturalhistoria . . . . — — — 2 1 — 3 — — — 1 1 — 2 — — — 6 3 — 9 14
Fysik......................... — — — 2 2 3 7 — — — — — — — — — — — 2 3 5 12
Matematik................ 12 10 1 4 1 3 31 7 1 5 5 4 — 22 5 11 11 2 — _ 29 82
Svenska språket . . . 15 17 3 — — 3 38 5 1 1 5 2 — 14 12 11 15 7 2 ■_ 47 99
Tyska „ 6 10 2 3 1 — 22 4 7 3 4 2 — 20 11 10 16 6 4 — 47 89
Engelska „ . . . — — — 1 — 2 3 — — 2 3 1 — 6 — — 2 3 1 — 6 15
Franska . . . — — — 2 4 3 9 — — — 1 5 — 6 ' -■ ~~ — — — — — — 15
Latinska ,, . . . — —- 3 - — — 3 6 _ — 2 2 4 — 8 — — 10 2 .— -— 12 26
Grekiska „ . . . — — — — 4 1 5 — — — — — — — — — — - — —- — 5

Summa 64 57 291 30 21 24225 38 31 40|24|24j 3 160l 43 54! 72 27 12 8;216|601
De i föregående tabell för vårt, och slutsumman uppg ifna tal torde genom en och annan åter-

stående flyttningsexamen i rlågon mån ökas.
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Till nedan stående afdelningar från närmast lägre uppflyttade.

höstterminen.
Klass, lin,

under loppet af

vinterterminen.
Klass, lin.

vårterminen.
Klass, lin.

uijder hela läseåret.

Klass, lin.

II. 
III.
IV. 
V.

VI, I.
2.

VII,i.
2.

Summa

3!
9'

25,

12 —i
8 —i
2-

1’

3] 31| 22j

! 12
i 8

8] —
6 j -
9 - -
-) 2
-!

11 i

li 1

3; 2; 29| 23 j 4 12] 1 i 40

24

701 6! 18 I 6 jlOO

B

79

w a

9 6
9 24;

1
3

1 3 a
o

De närvarande lärjungarnes antal.

höstterminen.
Gemen?, lin.! ! KL lin.

CA

under början af

vinterterminen
Gemens, lin.1 KL lin. '

i i £■ 
! Et 1 s 
i 2.

vårterminen.

Gemens, lin ;K1. lin.

era

mot slutet af läseåret.

Gemens, lin. 1 Kl. lin.

si

I.
IL 
III.
IV.
V.

VI,1. 
(2.

VII,i.
2.

20
416;

i li

30
20
20
10

5

25 —
17 —

24]

1! 4
-i 5

17
29
13

5

Summa 73 4'16? 4;17l 9'123 72? 5j24! 4117112)134

181
29

18
29

10 —
31 —
20 —

10

■ 5 23
4! 4

28
11

7
9
3
3

70? 417 12131 61| 4

18!----------
—) 315 4)

18' 6 25

20
22
29

11 125?

o

i

' 3
1 W

5
ö 3 3 B 

tn 33
3 
S

*

4
6
4

1

7
1

4 3
1

i
6
4
1

3

3

5
2
1

6 
q
1

4
3

7
4

Den i författningen bestämda afgiften till matcrielkassan liar för höstterminen erlagts af 59 
lärjungar, vinterterminen al 67; till bygnadsfonden den förra terminen af 19, den senare af 25 
lärjungar.
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De lärjungar, som innevarande läseår bivistat läroverket, hafva alla, utom en, hvilkens föräl
drar bo i Westerbotten, sina hem i Jemtland, nämligen 70 i staden och 68 på landsbygden.

Af desse lärjungar äro 26 söner af civile ämbets- och tjenstemän, 5 af officerare, 4 af under
officerare, 1 af soldat, 16 al prester, 3 af folkskollärare, 11 af handlande, 24 af fabriksidkare och 
handtverkare, 31 af landtbrukare, 2 af gårdsegare, 8 af inspektorer, 1 af ångbåts-befälhafvare, 5 
af vaktbetjente och 2 af arbetskarlar.

D. Skollokalen.
I afssende på byggnadernas hållande vid makt hafva sedan förra läseårets utgång inga åtgär

der af större betydenhet blifvit vidtagna. Dc hafva nästan uteslutande beträffat eldstädernas be
stånd och brukbarhet, hvarföre i stället för de utbrända kakelugnarna i gymnastiksalen nya ugnar 
af tegel med beklädnad af jernbleck blifvit uppsatta.

Deremot förestå nu större reparationer hufvudsakligen af golf och väggar i tre å nedre bot
ten belägna lärosalar; och har Consistorium den 12 sistl. April beslutat, att beloppet af kostnaden 
för dessa arbeten, hvilken förslagsvis är beräknad att uppgå till 3632 kronor 85 öre, skall få 
utbetalas ur Stiftets allmänna byggnadskassa.v o o

E. Undervisningsmaterielen.
Till Koksainlinfjen halva följande gä/vor öfverlemnats, nämligen genom
Kongl. E c k 1 esia s ti k - D ep ar t em en t e t: Skoleefterretninger for 1874—1875 om Christiania 

Kathedralskole, Gjertsens skole, Aars og Voss’s Latin- og Realskole, Fredrikshalds h. Almenskole, Lilleham
mers, Laurvigs, Skiens, Arendals, Stavangers och Bergens, Molde Latingymnasium og Middelskole, Aalesunds 
h. Almenskole, Metropolitanskolen i Kjobenhavn, Borgerdydsskolen i d:o, Latin- og Realskolen i Store Kongens
gade, Borgerdydsskolen paa Kristianshavn, Bet v. Westenske Institut, Frederiksborg lærde Skole, Roskilde 
Kathedralskole, Sore Akademis Skole, Herlufsholm« lærde Skole, Nykjobing Kathedralskole, Odense d:o, Aal
borg d:o, Randers lærde Skole, Viborg Kathedralskole, Aarhus d:o, Horsens lærde Skole, Haderslev Læreres 
Skole, Ribe Kathedralskole, Fredericia Latin- og Realskole, Rønne højre Realskole;

K o n g 1. J u s t i e - S t a t s - E x p e d i t i o n e n: Bidrag till Sveriges Ofiiciela Statistik, B) Rättsväsen
det, Ny följd XVI: 1, Justitie-Statsministerns underd. ämbetsberättelse för ar 1873, l:a afdelningen; d:o, d:o, 
d:o XVI: 2, d:o, 2:a afdeln.;

Kongl. Lots-S tyr elsen: d:o, T) Lots- och Fyrinrättningen samt Lifräddnmgsanstalterna ä Rikets 
kuster I, underd. ber. afgifven 1874; d:o, d:o 11, dæ;

Kongl. Statistiska C en t r a 1 - B y r ån: d:o, N) Jordbruk och Boskapsskötsel IX, Hushålln. 
sällskapens berättelser f. år 1873, jämte sammandr. utarbetadt i St. Centr.-Byrån; d:o, d:o, Sammandr. af K. 
M:ts Befallningshafvandes årsväxtberättelser f. år 1875 (årg. 2); d:o, A) Befolkningsstatistik, Ny följd XVI. 
underd. ber. f. år 1874; d:o R) Val-Statistik III, underd. ber. rörande Riksdagsmanna-Valen år 1875;

Kongl. K o m m e r s e - K o 11 e g i u m: d:o, D) Fabriker och ManufaKturer, underd. ber. f. år 1873; d:o. 
d:o, d:o f. år 1874; d:0, d:o, E) Inrikes Sjöfart och Handel, underd. ber. f. år 1873; d:o, C) Bergshandterin- 
gen, underd. ber. f. år 1874; d:o, E) Inr. Sjöfart och Handel, nnderd. ber. f. år 1874; d:o, F) Utr. Handel och 
Sjöfart, underd. ber. f. år 1874;

Kongl. L a n d t m ä t e r i - S t y r e 1 s e n: d:o, 0) Landtmäteriet VIII, underd. ber. f. år 1874;
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Kongl. Styrelsen för Allmänna Väg- och V a 11 e n b y g n a d e r: d:o, S) Allmänna Ar
beten 3, underd. ber. f. är 1874;

Kongl. Styrelsen för Statens J e r n v ä g s - T r a f i k: d:o, L) Statens Jernvägstrafik 13, un
derd. ber. f. år 1874;

Kongl. Telegraf-Styrelsen: d:o, 1) Telegrafväsendet, Ny följd 13, underdJ ber. f. år 1874;
Kongl. S k ogs-Sty reisen: d:o, Q) Skogsväsendet V, undord. ber. f. år 1873;
Redaktionen af Svensk Författningssamling: Allmänt Sakregister till de första femtio 

årg. af Sv. Författningssamling eller för åren 1825—1874, npprättadt af Ludvig B. Fallanan, generaldirektör;
Riksdagens R ik s g ä 1 d s - k o n t o r: 1875 års Riksdagskamrarnes protokoller med dertill hörande 

bihang; från
Det Kongel. Norske Universitet genom dess Sekreterare Chr. Holst: k. Fre

deriks Universitetets Aarsberetning for Aaret 1874 med Bilage; Siebke H., Enumeratio InSectorum Norvegico- 
rum, Fasciculus II, Chr. 1875; Müller J. W., Transfusion und Plethora, Chr. 1875; Sars G. 0., On soms re
markable forms of animal life from the great deeps off the norwegian coast, II researches on the structure 
and affinity of the genus Brisinga, based on the study of a new species: Brisinga coronata, Chr. 1875; 
Schübeler F. C., Die Pflanzenwelt Norwegens, Specieller Theil, Chr. 1875;

Kongl. V e t e n s k a p s - A k a de m i e n: Handlingar Ny Följd 12:e Band. 1873; Bihang till k. Sv. 
V. Ak:s Handlingar Bd 1: 2, 2: 1, 2; Öfversigt af k. V. Ak:s Förhandlingar årg. 30 och 31 för 1873, 1874; 
Lefnadsteckningar öfver ledamöter, aflidna efter 1854; Meteorologiska iakttagelser i Sverige Bd 12, 13, 14 för 
1870, 1871, 1872; Hamilton H., Minnesteckning öfver J. A. v. Hartmansdorff; De Geer, Louis, Minnesteck
ning öfver Hans Järta;

Rikets Högre Elementarläroverk i Hernösand, Umeå, Luleå, Upsala, Gefle,Hudiksvall, We- 
sterås, Falun, Strengnäs, Örebro, Nyköping, Linköping, Norrköping, Westervik, Wexiö, Jönköping, Kalmar, Wisby, 
Lund, Malmö, Kristiansstad, Karlskrona, Helsingborg, Göteborg, Halmstad, Skara, Wenerßborg, Karlstad och 

Upsala Privata Elementarläroverk: berättelser för läseåret 1874—i 875;
Norrlands Nation i Upsala: 66 st. akademiska afhandlingar och Upsala universitets katalog 

för höstterminen 1875 samt för vårterminen 1876; j
Kollega vid Maria elementarläroverk i Stockholm S. G. D a h l: Läroverks-Matri- 

kel för år 1874 af S. G. Dahl, 2 ex.; ;
Han delsbokhållaren. S. R. Edlund, Hernösand: Försök till Grammatik öfver Delsbomå- 

lot, utgifven af Helsinglands Fornminnessällskap; ,
Lärjungen 0. N. E. Edström: Handbook, ther uthi är författadt, huruledes; Gudstiensten, med 

Christelighe Ceremonier och Kyrkiosedher, uthi våra Svenska Församblingar skal blifiua hållin och förhand- 
ladt. Förbättrat och formeradt j Stockholm, Anno M.D.XC.IX. Och åter öffuerseed, Anno M.DC.VIII. 1 Cor. 14 
Låter all ting ährligha och skickeligha tilgåå. Cum gratia et privilegio S. Regiæ Majestatis. Tryckt j Up
sala, aff Eskil Matzson. Typogr. Acad. Anno Christi M.DC.XIV;

Lärjungen J. Strömgren: en lapsk katekes.
För läroverkets medel har, utom forts, af åtskilliga in- och utländska tidskrifter, Petermanns 

geogr. Mittheil., Stielers större Hand-atlas m. m., icke särdeles stor tillökning af boksamlingen åstadkommits.

Jflyntsatailiagen har okats dels genom utbyte af dupletter, hvarigenom förvärfvats 14 svenska och 
5 danska eller norska mynt, dels genom inköp af 109 svenska medeltids och moderna mynt, dels ock genom 
gåfvor frän

K o n g 1. Svens ka Akademien dess minnespenning öfver Svante Sture; Kongl. Vetenskap s- 
A ka domi en dess medalj öfver Ä. Ehrensvärd; apotekare P. AV. Amnelius 1 penni 1865, 69, 5 kopek 
1867 (silfver), 1860, 2 kopek 1811, Oldenburgs 3 schwären 1859, Hannovers thaler 1835, Hamburgs 1 
schilling otydl. år, 1 schill. cour. 1778, Badens 1 kreutzer 1851, Preussens \ silbergroschén 1868, 3 pfennig 
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1850, 60, 6-1, 68, Tyska rikets 20 pfennig 1874, 10 pfennig och 2 pfennig (båda af nickel) 1874, Nederlän
dernas 10 cents 1853, Italiens 50 centesimi 1863, a penny 1861, 72, Danmark 2 s(kill.) 1810, 1 rigsbanksk. 
1818, J d:o 1842, 52, 1 skill, rigsmynt 1868*, 1 öre 1874*, Norges 2 skill. 1870, 5 öre s. m. 1705, | öre 
1656, 1 öre s. m. 1740, 49, | skill. 1830, 32 och var., 1 öre 1857; kassör A. Beckmann 1 skilling dansk 
1809, 1 öre 1667 (båda i silfver) samt en medalj i brons öfver N. Ericson; bokhållare 0. A. Byström 10 
penniä 1865; 1 skill, danske 1771, 2 öre s. m. 1747, i skill. 1799; Kongl. Universitetet i Chri
stiania monumentmedaljen öfver Carl XIV Johan, brons; Jöns Danielsson i Fölinge och Laxsjön 2 
skill, dansk 1677; bokhållare S. R. Edlund i Hernösand Chilis 20 centavos 1866, Förenade staternas dime 
1860, 50 penniä 1865*, 1 penni 1871, 72, 5 d:o 1873, 3 kopek 1857, poluschka 1851, 50 centesimi 1863, 2 
skill, danske 1786, 16 skill, rmt 1856; rådman R. Fresk Mecklenburg-Schwerins 6 pfennig cour. 1766, 
Sveriges Th rdr 1832, ,'5 rdr 1810 samt 44 stycken svenska kopparmynt 1802—55; kronofogden E. L. For
sell Belgiens 2 cent. 1864, 1 skill, species 1819, Avesta kopparplåt å 1 daler s. m. 1759, i öre k. m. 1662 
samt 54 stycken andra svenska kopparmynt 1720—1851; tullvaktmästare S. G. Hallström en Förenade 
staternas sedel å 10 cents; skräddare E. Hedin Spaniens 2‘ centimes de escudo 1868; räntmästaro 0. P. 
Hellberg Förenade staternas dollar i guld 1862; ynglingen A. Holmberg 4 skilling danske 1783;lands
tingsmannen N. P. Holmer i Odensala 2 kopek 1813; Per Hemmings son i Åhs och Rösta löre 1687; 
adjunkt H. Kökeritz 5 kopek 1870 (silfver); urmakare N. Lundström Förenade staternas 1 cent 
1858, Braunschweigs 2 pfennig 1855, Italiens 5 cent. 1861; gårdsegare N. Nilsson 2 öre s. m. 1749; bok
hållare N. M. Nilsson 1 penni 1866, 1 kopek 1841, Mecklenburg-Schwerins 1 schill. 1803, Frankrikes 5 
cent. Fan 7, i penny 1861, 1 rigsbankskill. 1818, ■’ skill. 1805, 27, skill. 1803, 05, 12; handlanden M. 
Nordin i Grimnäs (Refsunds socken) en Avesta kopparplåt å 4 daler s. m. 1745; yngl. 8. Olsson 2 öres. m. 1765; 
comminister E. Sparrman i Åhs 1 son 1790; rektor Å. Sundberg Danmarks 1 krone 1875; conditor P. E. Sundin 
2 skill, danske 1784; ynglingen Z. N. Ulin Turkiskt kmt med värde 3 årtal 1200, 5 kopek 1868 (goda), 10 penniä 
1865, 5 d:o 1866, 1 d:o 1871, 1 penny 1873, 4 skill, danske 1783; artisten J. A. Winqvist i Stockholm 19 
stycken antika bronsmynt nämligen 3 Alexander don stores, 1 från Amisos i Pontus, 1 frän drottning Artemisia 
i Carien, 1 från drottning Hypsikrateia (båda falska), 1 från Karthago, 1 från Agathokles i Syracusæ, 2 ro
merska republikens, 1 Pompeji (falskt), 2 Alexander Severi slagna i Rom, 1 Decii från Antiochia och 4 frän 
Alexandria slagna för Tacitus, Aurelius Probus och Julianus, vidare 4 byzantinska kmt, deraf ett Justiniani 
Ls och 1 af Leo VI philosophus (de öfriga otydliga), Haitis 1 centime 1831 (”an 28”), Maltas kmt af 1751 
(stormästaren Eman. Pintos), Sigismunds halföre 1598, en bronsmedalj, präglad vid Carl XV:s död af Michaux, 
en d:o i tenn vid prinsessan Lovisas förmälniug 1869 (af Lindberg); hattmakare E. Åsen Sachsens 2 neugroschen 
18-17, Preussens 1 silbergroschen otydl. år; kolportör M. Öberg 2 kopek 1798, 1 öre 1666 (silfver); en 
onämnd 4 nyare svenska småmynt; lärjungarne vid läroverket A. J. Berg tyskt nickelmynt å 5 pfennig 
1875; J. R. Bergstrand en jetton Victoria 1849 )( To Hanover 1837; C. E. T. Blix Norges -J skill. 1839; C. A. 
Bäckström Förenade staternas 1 cent 1862, Belgiens 1 cent 1862, | penny 1863, Säters 1 öre 1629 (Stj. 12 var.), 
1 öre 1645 (Stj. 9); E. H. Bäckström i skill, bco 1854; J. H. Byström 5 öre s. m. 1710, 2 skill, 
danske 1784; P. O. Carlsson 4 skill, rmt 1856, 1 öre s. m. 1759; C. G. Edlund 3 kopek 1852; J. A. 
B. Englund 2 kopek 1815, } öre 1656; P. E. R. Englund spelpenning ”wer wagt gewinnt”; B. R. M. 
Festin 5 kopek 1845. Österrikes 10 (kreutz.) 1868, 4 skill, rmt 1854; C. H. Forsell Danmarks 25 öre 
1874; P. Fors gr en 2 skill, danske 1762; S. C. O. Forsgren Säters 1 öre klipping 1626 (Stj. 5) funnet 
i jorden vid Oviken; J. G e n b e r g Österrikes 2 kreutzer 1840, Irländsk 1 penny 1805, 2 öre k. m. 1663; 
A. H. H a m m a r g r e n en medalj öfver industriutställningen i Stockholm I860; C. 0. Hassel g ren 2 
skill, danske 1785; A. I. Hjelm Frankrikes 5 centimes 1855 B; J. G. Holm 2 skill, danske 1784; J. N. 
Höglund 10 kopek 1849, 1 öre s. m. 1750; C. M. Ivar son i skill, bco 1852; A. Jonsson Förenade 
staternas 1 cent 1844, 5 penniä 1873, Hamburgs schilling otydl. år, Preussens 1 pfennig 1788; Danmarks 
25 öre 1874, 2 skill, danske 1788, Norges 2 skill. 1842, 10 öre 3 skill. 1874, 1 skill. 1805 (ompr.); J. AV. 
Jonsson medalj öfver Ludvig XVI i mossing, 1 penny 1863, 1 skill, species 1816, 1 öre k. m. 1661; A.
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Larsson ! öre 1641, 2 öro s. m. 1762; C. L. L il j edal 5 penniä 1867; L. E. Li than der 2 skill, 
danske 1681; P. E. L. Lundström 1 kopek 1798, rdr 4 öre s. m. 1777; C. E. Lychou 50 penniä 
1874, Neapels 20 grani 1855, 57; IL A. Lychou 2 kopek 1812, Hamburgs 1 schill. otydl. år, I. skill, spe
cies 1816; C. G. Medin 2 öre s. ra. 1748, £ skill. 1802; C. E. Moberg ett persiskt krat; 0. Olsson d. 
y. Hamburgs dreiling 1855, 2 öre s. m. 1744, 48, 1 skill. 1820; P. A. Eissler 2 skill, danske 1661*, 24 
skill. d:o 1742, 1 skill. d:o 1779, 4 rigsbankskill. 1842, en medalj vid svenska läkaresällskapets 50:de årsdag 
1858 (brons), 1 öre 1701, t öre 1655, 2 öre s. m. 1763, Kopparbergs pollett 1763, en obekant ensidig fyrkan
tig pollett i messing; P. A. Sandberg Danmarks 1 öre 1874, 1 skill, rmt 1863, 1 skill, species 1816, J 
skill. 1805 (omprägl. från 1 öre 1750), ! skill. 1828; A. Sode nstie r na Venezuelas 4 centavo 1843; E. 
A. Staaff Förenade staternas 1 cent 1807, Nederl. Indiens dent 1792* (Geldern), 179Ö (Zeeland), denga 
1745, 1798, 5 kopek 1781, 2 kopek 1797, 1811, Eostochs 3 pfennig 1761, Hessen-Darmstadts 1 pfennig 1806, 
Jülich und Bergs | stuber 1790, Frankrikes sou 1782, litet engelskt kmt 1746, spelpenning Victoria 1848 )( keep 
your temper, 2 skill, danske 1658, 1677, 4 skill, d. k. m. 1762, 1771, 1 skill, cour. 1809, 1 rigsbankskill. 
1813, tegn for 12 skill. 1813*, 1 sechsling Schlesw.-Holst. 1787, Sveriges 2 öre 1591, 1 öre k. m. 1719, 2 
öre s. m. 1768, Stralsunds 3 pfennig 1792, 1806, medalj öfver besöket i Avesta den 9 Juli 1794, Kopparbergs 
pollett 1762 (mindre sorten), en obekant pollett (?), stämpeln inslagen på en dansk 2 skill, cour; E. G. 
Sundberg 1 skill, dansk 1(547; P. M. Sundberg Förenade staternas 5 cents 1867 (nickel), 25 kopek 
1855, Nederl. 10 cents 1849, 1 penny 1863, 1 skill, dansk 1812, 4 skill, rmt 1874, 8 skill, species 1817, 
2 skill. d:o 1824, 1 skill. d:o 1816, 24* 27, 2 skill. 1843, i skill. 1831; C. M. S un dq vist ’ öre 1644; C. 
A. Steenmark Hongkongs 1 mil 1866*, Förenade staternas 1 cent 1862 och sedel å 10 cents, Preussens 
2 pfennig 1861, | skill. 1817; J. H. S. Wester lund 24 skill, danske 1749, 5 öre s. ni. 1736, rdr 1778; 
F. Widmark 2 skill, danske 1783 och en svensk spelpenning: ”dristigt och slugt )( varsamt och försig- 
tigt”; K. H. Å ström 2 skill, danske 1786, 1 öre 1664 mod pfalz. lejonet, i öre s. m. 1671, 1 öre k. in. 
1719* (Stj. 1, 2); C. L. Österberg 1 skill, species. 1816, 2 skill, danske 1665, 1 öre 1683.

JfSistorisktt samUngarne hafva vidare erhållit af bokhållare S. K. E d 1 u n d i Hernösand en 
messingdosa med runstafven försvenskad från året 1787; fru Euphrosyne Hjelm en dosa af messing och 
koppar med holländsk inskrift och figurer å botten och lock; bonden Per Olofsson i Hackas och Dödrc 
genom ingeniör A. IL Bäckström ett prydligt svärdfäste af jern, som fordom tillhört en riddare Skunk och 
länge förvarats i Hackas; länsmannen P a. n 1 Andersson i Hackas och Sanne ett par näfverskor i miniatyr, 
förfärdigade i Hackas, samt två spjutspetsar eller dolkar af jern, funna jemte flera dylika i bottnen af ett 
stenrös nära ättehögarne i Sanne by af Hackas socken; lärjungarne B. B. M. Fes t in en lapsk urkedja mod tre 
länkar och i urnyckeln ett lejon; 0. Olsson d. y. en runstaf med årtalet 1709 från Offerdals socken; C. A. 
Steen m a r k en liten rektangulär medaljong af bly med kinesisk inskrift; A n ton J o n s s o n en adlig si
gillstamp, funnen i jorden i närheten af Östersund.

M^raUesamtöngarite hafva erhållit af adjunkt C. H. E. Kökeritz stuffer från Husågrufva; 
lektor P. Olsson bröd af arrowroton från Vestindien samt 2 ex. af skogsråttan; ångbåtsbefålhafvaren F. 
B u r m a n ett vedträ med en i stammen invuxen gren; lärjungarne Anton Jonsson talk frän Storsjöns strand, 
ett marsvin, ett större snäckskal; S. C. 0. F o r s g r e n glimmer från Örnsköldsvik, bergkristall från Alsen, 
en orm från Söderhamn; E. S. Per man en Sorex pygmæus från Åre socken; H. W. Hammar gren en 
boll svafvelkis från Östersund (funnen vid graining å en tomt); B. B. M. F e s t i n ett stycke qvarts (for- 
madt som ett äpple) från Canada; I. H. Byst rö m en marleka med ring från Storsjöns strand; C. J. 
Ekborg en Belemnites, en fossil echinid från Skåne; T. A. Hellberg en Sorex fodiens; E. L. Ham
margren maisbröd; M. G. Bäckström tre stycken sockerrör från Vestindien; T. E. Hammarström 
skal af en sjöborre från Australien; O. Tirén en Vespertilio mystacinus från Östersund; J. Strömgren 
en Sorex vulgaris från Ström; J. N. Fl ö g 1 u n d fossilier från Gotland; J. G. Holm, P. M. S u n d b e r g 
och A. I. Hjelm några snäckskal.
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För dissektioner under lärotiininarne hafva följande till läroverket skänkta djur användts nämligen råkor 
(Corvus frugilegus) skänkta af kapten Forsström i Sem, jägmästare A. Nyberg och lärjungen O. Ols
son d. ä.; en sångtrast gifven af lärj. J. W. Jonsson, en ekorre af lärj. C. A. Bergstrand och 
A. B. Näslund.

För alla här uppräknade värdefulla och om välvilja mot läroverket vittnande gåfvor aflägges 
härmed å läroverkets vägnar den förbindligaste tacksägelse.

F. Inspektionen af Militäröfningarna.
Sedan chefen för k. Jemtlands fält-j ägare-korps, herr öfverste-löjtnanten och riddaren K. A. 

Ryding hos general-befälet i 5:e militär-distriktet anmält, att han vore förhindrad att under höst
terminen inspektera militäröfningarna här vid läroverket, hvartill herr general-befålhafvaren, på 
grund af nådiga generalorder den 13 sistl. Juli, beordrat bemälte öfverste-löjtnant, blef den i fråga 
varande inspektionen, i följd af general-befälhafvarens derom utfärdade order, i stället förrättad af 
herr majoren och riddaren F. W. Fahlstedt, för hvilken uppvisning i militäröfningarna den 18 Ok
tober af gymnastikläraren och ledaren af dessa öfningar, kaptenen Brandelius, verkstäldes.

G. Examina.
Skriftlig afgångsexamen aflades den 21, 22, 24, 25 sistl. April af lärjungarne å klassiska lini

en i sjunde klassens öfre afdelning och en lärjunge från enskild undervisning å' reallinien. De 
först bemälte berättigades till den

Muntliga agångsexamen den 23 innevarande Maj, hvilken utföll så, att de både genom lärarnes och 
censorernes sammanstämmande utlåtanden förklarades ega den mogenhet, som med en fullständig ele
mentarundervisning åsyftas. Två af de examinerade ynglingarne, H. W. Hammargren och E. S. 
Perman, af hvilka den förre äfven undergick examen i grekiska, erhöllo betyget med beröm god
känd såsom uttryck för mogenhetsgraden, den tredje, O. Lundin, godkänd. Examenscensorer 
voro akademieadjunkterna, doktorerna E. W. E. v. Zeipel och A. M. Alexanderson; af efors-ämbe- 
tet tillförordnade vittnen häradshöfdingen ridd. J. G. Hasselberg, landskamereraren ridd. C. H. Ek
berg och landssekreteraren ridd. P. G. Rissler.

Flyttning sexamina i olika ämnen hafva på timmar e. m. onsdagar och lördagar blifvit af ve
derbörande lärare anstälda till ett antal af 83 under höstterminen, 56 vinterterminen, 88 vårterminen.

Årsexamen anställes den 1 och 2 instundande Juni under inseende af läroverkets inspektor, 
herr landshöfdingen och kommendören J. G. Asplund, och i närvaro af ofvan nämde herrar, Has
selberg, Ekberg och Rissler, samt häradshöfdingen O. E. Ocklind, hvilka blifvit af efors-ämbetet 
anmodade att såsom ledare och vittnen denna examen öfvervara.
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Till bivistande af läroverkets förut nämda årsexamen, hvilken torsdagen den 1 instun
dande Juni kl. 10 f. m_ 3 e. m. anställes i språk och vetenskaper, och fredagen den 2 Ju
ni fortsattes med uppvisningar i sång och instrumentalmusik, teckning och militäröfningar, 
hvarefter läseåret afslutas med kungörandet af terminsbetygen och flyttningarna samt utde
lande af de belöningar och understöd, som blifva åt lärjungarne bestämda, får jag härmed 
vördsamt inbjuda undervisningens och bildningens gynnare och vänner, hvaribland sär- 
skildt föräldrar och målsmän, som känna vigten af skolans och hemmens samverkan i 
sträfvandet till det höga och härliga mål, som en rätt uppfostran åsyftar.

Östersund den 27 Maj 1876.
A. SUNDBERG.

Nästa läsctermin börjar lördagen den 26 instundande Augusti.


