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INBJUDNING
TILL

ÖFVERVARANDE AF ÅRSEXAMEN *

VID

HÖGRE ELEMENTARLÄROVERKET I ÖSTERSUND
DEN 3 OCH 4 JUNI 1878.

AF

Å. SUNDBERG,
LÄROVERKETS rektor.

ÖSTERSUND, 
trynkt hos C. M. Berg1.

1878.



Berättelse

om

Högre Elementarläroverket
i

Östersund
för

läseåret 1877—1878.

A. Undervisningen.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 1 Juni 1877 har den sjunde klassen å reallinien härstädes 
blifvit indragen. Olägenheten af denna anordning drabbar icke blott de nuvarande lärjungarne i 
den sjette realklassen, af hvilka 3 tillhöra klassens öfre afdelning, utan torde med afseende på det 
stora antalet lärjungar, som icke läsa latin i mellanklasserna, inom en snar framtid komma att i 
en ännu större utsträckning försvåra eller till och med afskära möjligheten för begåfvade lärjungar 
å reallinien att vidare fortsätta sina studier.

Den nya undervisningsplan för den sjette klassen, hvilken i Kungl. Maj:ts cirkulär den 1 Juni 
1877 föreskrifvits, har under innevarande läseår blifvit tillämpad i den nedre afdelningen af be- 
mälta klass, men skall från början af nästkommande hösttermin tillämpas äfven i den öfre af
delningen.

Höstterminen ingick den 28 Augusti och utgick den 17 December. Vårterminen öppnades 
den 22 Januari och kommer att afslutas den 4 Juni.

Bönestunderna hafva varit förlagda till kl. 73/4—8 f. m., undervisningstimmarne till 8—10 
f. m. och 12—3 e. m. dagligen samt 41/2—6‘/2 e. m. måndagar och thorsdagar, öfningarna i 
teckning till tider inom kl. 11 f. m.—3 e. m., i sång och instrumentalmusik kl. 4—6 e. m., i 
gymnastik kl. 10—10*/2 f. m. och 11 f. m,—1 e. m., i fäktning 2—3 e. m,
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Antalet lärotimmar i veckan, under hvilka undervisningen af särskilda lärare meddelats 
höstterminen 1877 och vårterminen 1878.

A n ni. De en klassnummer vidfogade bokstäfverna beteckna språklinie, nämligen I! reallinien, L latinlinien; bokstäfverna i äm- 
neskolumnenia lärare, som bestridt undervisningen, nämligen A. adjunkt Augustin, B. lektor Brandt, D. lektor Dalen, 
G. adjunkt Gillberg, H. adjunkt Holmbäck, J. adjunkt Jonson, K. adjunkt Kökeritz, Kl. lektor Kardell, L. adjunkt 
Lindström, O. lektor Olsson, S. adjunkt Svenson, Sg. rektor Sundberg, Sr. vice lektor Sallander, Ö. adjunkt Öhmark.

*) för de lärjungar, som ieke läsa latin; **) för dem, som icke läsa engelska; siffror inom parentes utvisa timmar, 
uuder hvilka en afdelning undervisats tillsammans med näst förut stående linia eller afdelniug.

1
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1 27 26 3 Ö. 5 Ö. 6 Ö. — __ 4Ö. 2 K. 1 4 Ö. — 24

2 34 35 3 Ö. 6 G. 7 G. __ __ ' -_ — 5 G. 2 K.
3 Ö.
2 G. ._ 28

3 25 23 3 S. 6 A. 7 11. —- — __ —
4 S.
1 II. 2 0. . 5 S. — 28

4 23 23 2 S. 4 A. 4 L. 8 II. __ 8 J. 5 K. 2 0. 5 J. 38

5 19 20 2 S. 3 A. 3 L. 8 11. 3 L. 8 G. — 5 K. 2 0.
3 K.
1 Kl. — 38;

6:1 R. 2 2 . 2 S. 2 A. 2 L. 3 L. 4 Sr. — — 7 K. 7 G. 3 Kl. — 30

L. 15 15 (2) (2) 0) 4 11. (4) Sr. 8 J. 7 J. 4 K. 2 0. 3 Kl. —
1

28

6:2 R. 3 3 2 S. 3 A. 2 L. 2 L. 5 L. — 6 D. 6 0. 4 Kl. ___ 30

L. 6 6 (2) 2 A. 1 L. (2) 4 Sr.
6 B.
2 Kl. 6 B. 41).

(1)
1 0. 3 Kl. —. 29

7:i L. 2 2 2 S. 2 A. — 3 Sr. 5 Sr. 7 Sg. 5 B. 4D. 2 D. 3 Kl. ■ ■■ 33

7:2 L. 4 3 2 S. 2 A. —
(2)

1 Sr. 3 Sr. 7 Sg. 5 B. 4D. 2 D. 3 Kl. 2 Sr 31'. 1
Summa 160 158 21 35 32 29 24 46 23 53 30 42 2

1
337!

Läro- och Läseböcker i
Kristendom: Bibeln på svenska i klass. 1—7, N. Test, på grundspråket i 6:2 och 7, Psalmboken i 1—3, 

Roos’ bibi. hist, i 1, Hübners i 2 och 3, Welanders ”bibelns kännedom” i 4 och 5, Cornelii kyrkohistoria i 
* 6 och 7, Luthers lilla katekes med Svebilii—Lindbloms förklaring i 1—5, Norbecks dogmatik i 6, 7;

Modersmålet: Sundéns språklära samt Sundéns och Modins läsebok i l—5, Clacsons sv. språkets och lite- 
raturens historia i 6, 7, Bjurstens läsebok i 6, Hammerichs danska och norska läsestycken i 6, 7, dikter af 
Tegnér och Runeberg;
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Tyska språket: Lyths språklära i 1 —6, Flachs elementarbok i 1 och 2, Lyths läsebok i 3, Svedboms 
i 4, 5, Schillers Wilh. Tell i G;

Engelska: Mays språklära i 4, Herle'ns i 5, 6, 7, Oldes uttalslära i 7:i, läseb. af May i 4, 6: L. och 7:2, 
af More'n i 5, af Sturzenbecker i 4, 5, 7:i, Macaulays History of England i 6:i R. och 6:2, Dickens’ A Christ
mas Carol in Prosa i 7, Heilens skriföfningar i 5 och 6, Moréns i 6:1 R. och 6:2;

Franska: Oldes språklära i 5, 6, 7, Oldes läsebok i 5 och 6:1, Üne Lecture par Jour af Boniface i 6:2 och 
7, Oldes skriföfningar i 6:1, 6:2 L. och 7, Löwenhjelms i 6:2 R.;

Latinska: Ellendt—Seyfferts språklära i 4—7, Törnebladhs elementarbok i 4, Corn. Nep. Törnebladhs 
edition och Nordqvists förklaringar i 4 och 5, Cæsar b. g. Hæggstroms edition i G:i, Cic. Or. pro S. Rose. 
Amer. Törneblads edition i 6:2, Disp. Tusc. Kühners och Sundéns editioner i 7:2, Liv. Bromans och Wim- 
mercranz’ editioner i 6:2 och 7, Ovidii Metamorph. Sel. Brodéns och Cavallins editioner i 6:1, Vergilii Æn. 
Törnebladhs editioner i 6:2 och 7:t, Horatii Od. Fahlcrantz’ edition i 7:2, Ruhes skriföfningar i 5 och 6:1;

Grekiska: Aulin—Krügers språklära i G och 7:i, Löfstodts i 7:2, Lattmanns Lesebuch i 6:1, Xenoph. Anab. 
i 6 och 7, Platons Apol. Soer, och Krito i 7:2, Homerus i 6:2 och 7;

Matematik: Zweigbergks aritmetik i 1—4, Bjorlings algebra i 4—7:i, Bergii och Lindmans i 7:?, Bjor
lings problemsamling i 6 och 7:i, Bergii geom. åskådningslära i 2, Euklides’ elementer till geometrien i 3—5, 
6:2 L. och 7, Alreiks lärobok i planimetri ocli stereometri i 6:2 R., Ekmans proportionslära i 6 L., Todhun- 
ters geometriska öfningssatser i 6 och 7;

Naturvetenskap: Geländers lärobok i naturlära i 1—5, Anderssons inledning till botaniken i 1—3, An
derssons elementarflora i 4, 5, F. W. C. Areschougs botanikens elementer i 6, Wahlstedts zoologi i 6, Scha- 
bus’ fysik i 6 L. och 7, Floderi i 6 R., Blomstrands kemi i 6 R.;

Historia och Geografi: Odhners fäderneslandets hist, i 1—3, Odhners Sveriges, Norges och Danmarks 
hist, i 6 och 7, Pallins allm. hist, i 4, 5, Hildebrands gamla tidens hist, i 6:t L., Pallins medeltidens 
hist, i 6:2 L., Assmanns nyare tidens hist. 6:1 R., 6:2 R. och 7, Sörensons geografi i 1—5 och 6:2 L., Erslevs 
n:o 1 i 6:1 R. och 6:2;

Filosofisk Fropedevtik: Sjöberg och Klingberg, logik och antropologi i 7:2.

Genomgångna lärokurser i låseämnena.

K risten do m.
1. 3 timmar katekes hufvudst. 1, bibi. hist, samt psalmer;
2. 3 t. katekes hufvudst. 2, bibi, historia samt psalmer;
3. 3 t. katekes hufvudst. 3, 4, bibi. hist, repet., halfva Lucæ evang., psalmläsning;
4. 2 t. katekes hufvudst. 5, katekisatiou öfver buden 1—7, fortsättning af Lucæ evang., öfversigt af

gamla testamentets böcker;
5. 2 t. katekisation öfver hufvudst. 1, större delen af apostl. gern., kort öfversigt af de bibi, böcker

nas innehåll;
6:1. 2 t. teologi kap. 1—5, kyrkohist. period 1, parablerna ur evangelierna;
6:2. 2 t. teologi kap. 1—7, kyrkohist. period. 1, 2, apostl. gern. kap. 1—5 på grundspråket;
7:i. 2 t. teologi kap. 8—11, kyrkohist. period 3, apostl. gern. kap. 1—10 på grundspråket;
7:2. 2 t. repetition af teologi och kyrkohistoria.

Modersmålet.
1. 5 t. läran om ordklasserna, den enkla satsen, form- och satslärans tillämpning på stycken ur läse

boken, innanläsning och rättskpifning;
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2. 6 t. form- och satslära till sammans, satsbindningar och satsfogningar, förklaring och återgifvande af
stycken ur läsebokens del 1, utanläsning af stycken ur Fänrik Stål, resolutions- och rättskrifnings- 
öfningar;

3. 6 t. innanläsning med redogörelse för innehållet, formlära och allmän satslära, läsning utantill af
stycken ur läseboken och Fänrik Stål, skriföfningar på lärorummet i sammanhang med grammatiska 
öfningar, satsanalys och interpunktion samt skriftliga öfversättningar från tyska språket;

4. 4 t. innanläsning med redogörelse för innehållet, satslära och formlära, läsning utantill af poetiska
stycken i förening med redogörelse för några allmännare versslag, rättskrifning i förbindelse med sats- 
och interpunktionsöfningar, smärre skriftliga uppsatser hvar annan vecka;

5. 3 t. muntliga och skriftliga öfningar i förening med repetition af sats- och språkläran, läsning utan
till af stycken ur läseboken, Fänrik Stål, Frithiofs saga m. m., ett lättare hemtema hvar annan vecka;

6: i. 2 t. literaturhistoria till och med Stjernhjemska tidehvarfvet, hvarvid motsvarande stycken i läsebo
ken blifvit genomgångna, danska och norska stycken, ämnesskrifning hvar annan vecka;

6: 2. K. 3 t., L. 2 t. det väsentligaste af literaturhist. från Dalin, läsning af större poetiska stycken, bland 
andra Elgskyttarne, Kung Fjalar, Axel och Maria med återgifvande af innehållet i prosaisk form, 
danska och norska stycken, ämnesskrifning hvar annan vecka;

7: i,2. 2 t. hvardera, hufvudsakligen lika med den föregående, en utförligare skriftlig uppsats hvarje månad.

Tysk a.

1. 6 t. läsning af elementarboken st. I—41 för inöfning af uttalet och formläran enligt lärobokens an
visningar;

2. 7 t. det vigtigaste af formläran, öfversättning af st. 42—76 och 83—100 i elementarboken, munt
liga och skriftliga öfningar, resolution och ordböjning under jämförelse med modersmålet, vokabelläsning;

3. 7 t. läseboken st. 1—36, utförligare formlära, skriftlig öfversättning ur Lyths lärobok till adverbet;
4. 4 t. explikation af st. 1—60 i Svedboms läsebok, det allmännaste af syntaxen, ett hemtema hvar

annan vecka;
5. 3 t. explikation ur samma läsebok st. 142—162, ett hemtema hvar annan vecka;
6:1,2. K. 2 t., L. 1 t. explikation af Wilhelm Tell, reala linien ett hemtema hvarje vecka.

E ii g e 1 s k a.
4. 8 t. läseöfningar i Mays lärobok, 34 st. i Sturzenbeckers läsebok, formlära efter May, extemporalier;
5. 8 t. Moréns läsebok kurs 3, Sturzenbeckers pag. 1—31 och 77—130, formläran och dot vigtigaste

af syntaxen, skriftlig öfversättning af st. 44—101 i Herléns grammatik;
6:1. E. 3 t. Hist, of England kap. 7, skriföfningar ur Herléns och Moréns läroböcker;

L. 4 t. läseöfningar i Mays läsebok, den sammes English Reading 26 st., formlära efter Herlén, 
extemporerade öfningar;

6:2. 2 t. lika med 6:1 B.;
7:i. grek. lin. 2 t. uttalslära, formlära till de oregelb. verben, explikationsstyckena i Herléns gramm. samt 

15 st. af Sturzenbeckers läsebok;
den icke grekiska linien i denna klass samt i

7:2. 3 t. syntaxen, explikation af A Christmas Carol stoves 1, 2 och största delen af 3;
grek. lin. 2 t. formläran, syntaxen till prepositionerna, explik. af Mays läsebok och A. Christmas Carol 
stoves 1, 2 och största delen af 3, muntlig öfversättning af de svenska styckena i Herléns språklära.
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Franska.

5. 3 t. explik. af st. 1—68 af läseboken, det allmännaste af formläran till irreguliera verb;
6:i. 4 t. läseboken afdeln. 1 från st. 68 till afdelningens slut samt afdeln. 2 till st. 82, språkl. kurs 1—3 från

och med de oregelb. verben t. o. m. läran om konjunktiven samt kurs. 2 och 3 af det föregående och 
repetition af motsvarande kurs 1, skriftliga öfningar;

6:2. R. 5 t. explik. af Une Lecture par Jour tome I till ”8 Février”, skriftlig öfversättn. ur skriföfningarna 
till ”Mekka”;
L. 4 t. explik. af Une Lecture par Jour tome III t. o. m. ”3 Aoht”, kurs. 1—3 af språkläran fr. o. 
m. läran om verbets öfverenst. med subjektet t. o. m. läran om infinitiven, dessutom kurserna 2 och 3 af 
det föreg. samt repetition af mots v. kurs 1, skriftliga öfningar;

7:i. 5 t. Une Leet. p. Jour tome IV t. o. m. ”16 Novembre”, kurs. 2 och 3 af språkläran t. o. m. läran om 
particip., repet, af motsv. kurs 1, hemtema hvar annan vecka;

7:2. 3 t. Une Leet. p. Jour tome II t. o. m. ”19 Avril”, kurs. 2 och 3 af språkläran, repet, af kurs 1, 
hemtema hvar annan vecka.

L a t i n.

4. 8 t. formläran och det vigtigaste af syntaxen, explikation af läseboken och Nep. Aristides och Cimon;
5. 8 t. Nep. Aristides, Pausanias, Cimon, Lysander, Conon, Iphicrates, Chabrias, Pelopidas, Ageilaus,

formlära och syntax samt skriftliga öfningar å lärorummet;
6:i. 8 t. Cæsar b. g. 2 böcker, Ovidii Metamorph. Selectæ omkr. 1OOO verser, grammatik och skriföfningar 

å lärorummet, ett hemtema hvarje vecka;
6:2. 8 t. Liv. II; Cic. or. pro. S. Rose. Amer, genomgånget och repeteradt, Verg. Æn. II, III, syntax samt 

ett hemtema i veckan;
7:i. 7 t. Liv. III jämte repetition, Virg. Æn. IV, tempus- och modusläran, ett hemtema hvarje vecka;
7:2. 7 t. Liv. IV och repet, af I, II, Cic. Tusc. I, Hor. Od. I, II, extemporalier, ett hemtema hvarje vecka.

Grekiska.

6:1. 7 t. formläran, explik. af läseboken och Xen. Anab. I kap. 1, 2;
6:2. 6 t. Xen. Anab. I kap. 8—10, II och III, Hom. Od. I v. 145—445, II samt III v. 1—429, grammatik;
7:i. 5 t. Xen. Anab. IV och V kap. 1—7, Hom. II. I och II v. 1—154, formlära och syntax;
7:2. 5 t. Xen. Anab. IV, V, VI, Plat. Apol. Socr. och Krito, Hom. II. III, IV, V v. 1—430, formlära

och syntax.

Mate 111 a t i k.
1. 4 t. sorter, decimalbråk;
2. 5 t. bråk och decimalbråk med tillämpning på sorter, geom. (1 t.);
3. 5 t. bråk, sorter, reg. de tri, 26 prop, af Eukl. b. 1 (1 t.);
4. 5 t. repet, af bråk och sorter, algebra de fyra räknesätten med hela tal, Eukl. b. 1 och 2;
5. 5 t. alg. de fyra räknesätten med bråk, negativa qvantiteter samt eqvationer af l:a graden med en

obekant, Eukl. b. 3 och 4;
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6:i. R. 7 t. eqvationer af l:a graden med en obekant, läran om irrationela qvant. och qvadratrötter, eqva-
tioner af 2:a graden med en obekant, problem ur Bjorlings problemsamling, proportionslaran;
L. 3 t. eqvationer af l:a graden med en obekant, läran om irrationela qvantiteter samt posit, qvantite-
ters qvadratrötter, losning af problem ur Bjorlings problemsamling, proportionsläran t. o. m. propos. 16; 
linien utan grekiska dessutom 1 t. problem och teorem efter Björling och Todhunter;

6:2. R. 6 t. eqvationer af l:a och 2:a graden med flera obekanta, kubikrötter, problem samt läran om pro
gressioner och logaritmer efter Björling, planimetri och stereometri efter Alreiks lärobok samt pro
blemlösning efter Todhunter, hvarje vecka ett skriftligt prof;
L. 4 t. eqvationer af l:a graden, proportionsläran, Euch b. 6 prop. 1—20, problemlösning efter Tod
hunter till en del skriftligen;

7:i. 4 t. qvadratrötter, eqvationer af 2:a graden, problemlösning efter Björling, Eukl. b. 6, problem efter 
Todhunter, hvaraf ett skriftl. i hvarje vecka;

7:2. 4. t. repetition af Bergii lärobok i algebra med skriftlig lösning af exempel ur Lindmans, repet, af 
Euklides, problemlösning efter Todhunter, hvaraf ett skriftligt prof hvarje vecka.

Naturlär a.

1. 2 t. kapitlet om menniskan, de 20 växterna i läroboken med hufvudsakligt afseende på rot, stam
och blad;

2. 2 t. kap. om menniskan samt däggdjuren och fåglarne till 5:e ordningen, de 20 växterna i läroboken;
3. 2 t. ryggradsdjuren med undantag af däggdjuren, de ryggradslösa djurens hufvudafdelningar och

klasser, botan. organografi samt sexualsystemet;
4. 2 t. undersökning af lefvande höstväxter på lärorummet hufvudsakligen efter Anderssons elementar

flora, af lärob. i naturlära hela andra afdelningen, innefattande grunderna för fysik och kemi, samt 
metallerna i den tredje;

5. 2 t. undersökn. af lefvande höstväxter på lärorummet, l:a afdeln. af lärob. i naturlära (astronomi, geo
logi och meteorologi) samt kap. 20 (mineralogi).

Naturalhistoria.

6: i. R. 1 t. om växternas inre byggnad och lifsförrättningar efter Areschoug ,examin. af lefvande höstväxter, 
om menniskokroppens väfnader samt om näringsorganerna och deras verksamhet efter Wahlstedt;
L. 1 t. samma kurs som den andra linien;

6:2. 1 t. det vigtigaste af växtfamiljerna efter Areschoug, växtgeografi muntligen, menniskans anatomi och 
fysiologi efter Wahlstedt.

Fysik.

6:1. R. 4 t. läran om ljudet, ljuset, värmet, magnetismen och friktionselektriciteten jämte problemlösning 
efter Floderus;
L. 1 t. inledningen samt geostatik efter Schabus;

6:2. R. 3 t. läran om ljuset afslutad, läran om värmet, magnetismen och friktionselektriciteten jämte pro
blemlösning efter Floderus;
L. 1 t. inledningen samt geostatik och hydrostatik efter Schabus;



7:i. 2 t. värmelära, mekanik, akustik och optik efter Schabus;
7:s. 2 t. lösning af problem ur Schabus’ lärobok under höstterminen, repetition af denna lärobok under

vårterminen.

K e m i.

6:i
(K2

B. 2 t. inledningen och metalloiderna;
R. 2 t. metalloiderna afslutade och repeterade, inledningen till metallerna.

Historia och Geografi.

1. 4 t. fäderneslandets historia till Kalmare-unionen (2 t.), de skandinaviska ländernas geografi fullstän
digare, det öfriga Europas i kort öfversigt;

2. 5 t. fäderneslandets historia från Kalmare-unionen till frihetstiden (3 t.), Europas politiska och fysi
ska geografi;

3. 5 t. fäderneslandets historia afslutad och repeterad, Europas fysiska och politiska geografi i sammandrag;
4. 5 t. gamla och medeltidens historia, Europas geografi;
5. 4 t. allmänna historien afslutad, de främmande verldsdelarnes geografi (1 t.);
6:i. R. 3 t. nyare tidens historia genomgången till andra perioden och till en del repeterad, skandinaviska

nordens historia från och med Gustaf I till Carl X Gustaf, Skandinaviens geografi;
L. 3 t. gamla tidens historia genomgången och repeterad, Skandinaviens historia lika med reallinien; 

6:2. R. 4 t. nyare tidens historia afslutad och repeterad, skandinaviska nordens historia från och med Erik
XIV till Carl X Gustaf, de främmande verldsdelarnes geografi efter Erslevs lärobok n;o 1;
L. 3 t. tredje perioden af medeltidens historia å nyo genomgången och i sin helhet repeterad, Skan
dinaviens historia lika med reallinien, Nord- och Ost-Europas geografi repeterad under senare hälften 
af höstterminen efter Sörenson och Erslev;

7:i. 3 t. nyare tidens historia genomgången och repeterad, den skandinaviska nordens från och med Carl 
X Gustaf till Gustaf III;

7:s. 3 t. nyaste tidens historia till år 1815, den skandinaviska nordens historia till samma tid, allmän 
repetition.

Filosofisk Propedevtik.

7:2. 2 t. logik och antropologi.

Med afseende på läroböcker har den förändring skett, att vid undervisningen i gamla tidens historia i 
6:1 L. begagnats Hildebrands lärobok, som under föregående år användts i klasserna 4 och 5, samt att A Christ
mas Carol in Prose by Dickens införts såsom läsebok i 7:i å den icke grekiska linien äfvensom i 7:2.

Välskrifning.

Undervisning i välskrifning har första klassen erhållit 2 timmar i veckan, nämligen onsdag och lördag 
kl. 12—1, andra klassen 1 timme fredag kl. 1-2, den tredje äfvenledes 1 timme fredag kl. 12—1.
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Teckning.

öfningstider jämte hela antalet öfningstimmar i veckan för särskilda klasser.

K
lasser.

Tider.

A
ntalet 

tim
m

ar.Måndag. Tisdag. Onsdag. Thorsdag. Predag. Lördag.

1 __ ■ __ kl. 12—1 __ 1
2 kl. 11—12 — — — — 1
3 — — __ „ 2-3 __ — 1
4 „ 12-1 kl. 12-1 — — — 2
5 „ 1-2 — — „ 1-2 — — 2

6:i R. „ 12-1 — kl. Il1/—12 — kl. H’/4-1 3*/2
L. „ 12-1 — „ U*/-12 — — „ H74-l 3*/2

6:2 R. — » ll’/4-1 — — „ H‘ö-1 3*/2
L. — — „ u*/4-12 .__ — „ 11*0-2 3Ö2

7:i — — „ ii1/-12 „ 12—2 — „ U*/4-12 3’0
7:2 — „ 12-1 „ 11*0-12 __ kl. 12-1 „ ll’/4-12 3*/2

Genomgångna undervisningskurser i 

klasserna 1—3: teckning efter l:a kursens väggplancher samt Köhlers och Hermes ritkurser;
klassen 4: teckning efter 2:a kursen af nämnde plancher, bemälta ritkurser, landskaps-, figur-, djur-, blom

ster- och ornamentsritning efter Julien m. fl., konstruktionsritning efter Pasch;
klasserna 5—7: landskaps-, figur-, djur-, blomster-, träds- ocli ornamentsritning, klotsritning, samt konstruk

tions- och projektionsritning efter Pasch, äfvensom perspektivritning med tillhjelp af instrumenter efter 
Schreiber och Hetsch.

Sån g.

Öfningstider: för lägsta sångafdelningen måndag och thorsdag kl. 4‘/2—5 e. m.; för den mellersta onsdag 
kl. 5—6 e. m.; för den öfversta tisdag och fredag kl. 5—6 e. m.; koralsång för klasserna 1—5 lördag kl. 
5—6 e. m.

Kurser och öfningar: i lägsta afdelningen skalor, tonträffning, unison- och koralsång; i den mellersta ska
lor, tonträffning samt tvåstämmiga sånger; i den öfversta afdelningen samma öfningar som i de föregående 
samt qvartettsång.

I n s t r n m e n t a 1 m u s i k.

Öfningstider: måndag och thorsdag kl. 5—6 e. ro., tisdag, onsdag, fredag, lördag kl. 4—5 e. m.
Öfningarna hafva omfattat pianospelning, hvari 15 lärjungar åtnjutit undervisning, violinspelning, hvari 

6 undervisats, samt klarinettblåsning, som öfvats af 2 lärjungar.
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Gymnastik- o c li Va p en ö f ni n gar.
Tabellarisk uppgift å antalet lärjungar, som på grund af nedanstående orsaker icke delta

git i gymnastiköfningarna under vår- och höstterminerna 1877.

T e r m i n 
o c h 

a 1 d e r s g r n p p.

1 
I 

i nervsystem
et.

[ 
i i syn- och hörsel-

i 
, 

organerna.

; 
i 

i cirkulatiuiis-
I 

organerna.

1 
i andedrägts- 

■ m 
i 

°
: 

1 
organerna.

' 
i m

atsm
ältnings-

i 
1 

organerna.

i urin- 
och 

köns- 
; 

organerna.

° 
• 

1
i rorelseorganerna.

1! g
 

m
issbildning.

1

•jp
Tp

q 
■

__
 

i ; 
J 

allm
än svaghet.

i 
; 

andra sjukdom
ar.

•v
m

um
g 

1 ---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

-

1j 
A

ndra 
orsaker.

i 
Sum

m
a i öfningaine 

icke deltagande lärjungar.

H
ela antalet 

närvarande lärjungar.

Vårterminen 1877.
Under 15 år........................
15 år eller deröfver............ — 1 —

— — —
1

1 —
1

1
1 '

-
—

1

1
1 1

77
59

Summa -- ! -- — — — — 1 1 — 2 — 2 136

Höstterminen 1877.
Under 15 år........................
15 år eller deröfver............

1

— i —
U-

2 — — 2 2
i 109
i 51

Summa -i- — — — 2 i —
i
i — 1 — 2 i — 2 160

Öfningstider voro under vårterminen 1877: för klassen 1 tre dagar en timme och tre dagar en half timme; 
klass. 2 fyra dagar en half och två dagar en hel timme; klass. 3 och 4 en half timme dagligen; klass. 5—7 
två dagar en half och fyra dagar en hel timme eller tillsammans fem timmar, af hvilka två användes till 
vapenöfningar.

Öfningstider och antalet öfningstimmar i veckan höstterminen 1877 och vårterminen 1878.

-
w 
tr>

Tide r.

J 
Sum

m
a 

; tim
m

ar.Måndag. Tisdag. Onsdag. Thorsdag. Fredag. Lördag.

1, 2 kl. 12—1 kl. Hi-12 kl. 111—12 kl. 111—12 kl. 111—12 kl. 111-12 3’/a

' 3, 4 „ 111-12 „ n-HA „ ll-lli 77 11—1H „ 11-111 55 ll-lli 3

5 „ 10—10' „ 10—101 „ 10—10' 17 10—101 „ 10—101 55
55

10—101
2—3 (fäktn.) 4

6, 7 „ 10--10'
„ 2—3 (fäktn.) „ 10—JOA „ 10-101 10—101

2—3 (faktn.) „ 10-101 55 10-101 5 i
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Innevarande låseår hafva lärjungarne vid de i fråga varande öfningarna varit fördelade på tre afdelningar, 
af hvilka den första utgjorts af läseklasserna 1 och 2 med tillsammans 61 gymnastiserande såväl höst- som 
vårterminen, den andra af 3 och 4 med 47 gymnastiserande under höstterminen och 44 under vårterminen, 
den tredje af klasserna 5, 6, 7 med ett antal af 50 i gymnastik och vapenöfningar deltagande under hvardera 
terminen.

Öfningarna hafva i de särskilda afdelningarna varit följande:
1, 2. fristående och redskapsgymnastik, marschöfningar och enkla trupprörelser utan gevär;
3, 4. fristående och redskapsgymnastik, rörelser med enkelt stöd, kompani-manöver med stänger och lefvande 
plutoner;
5, 6, 7. fristående och redskapsgymnastik, rörelser med enkelt och sammansatt stöd, handgevärsexercis, florett- 
och bajonettfäktning, i 6, 7 dessutom sabelhuggning; infanterimanöver enligt exercisreglementet, af hvilket 
rekrytskolan, kompaniet och enklaste rörelserna i bataljon blifvit genomgångna.

Vid gynsam väderlek hafva gymnastiköfningarna utbytts mot bollspel, kälk- och skridskoåkning.
Den 19 sistl. Oktober inspekterades gymnastikundervisningen och vapenöfningarna af föreståndaren för k. 

gymnastiska centralinstitutet, öftersten K. S. O. och S:t 0. 0. herr G. Nyblæus, hvilkens i transsumerad af
skrift genom eforsämbetet hitsända inspektionsberättelse meddelas i en annan afdelning af denna redogörelse.

M i 1 i t ä r ö f n i n g a r.

De genom Kungl. cirkuläret den 23 Mars 1870 anbefalda militäröfningar började sistlidna år den 14 Maj 
och fortgingo till vårterminens slut den 8 Juni; under höstterminen pågingo öfningarna från terminens början 
den 28 Augusti till den 13 Oktober, då inspektion förrättades af chefen för Jemtlands fältjägarekär, öfverste- 
löjtnanten, R. S. 0., St. 0. 0., K. Ö. Fr. J. 0„ R. D. D. 0. herr K. A. Ryding, ur hvilkens benäget meddelade 
rapport till Statsrådet och Chefen för K. Landtförsvars-Departementet ett utdrag kommer att i denna årsredo- 
görelse på annat ställe meddelas.

Ledningen af öfningarna bestriddes både vår- och höstterminen af den ordinarie gymstikläraren kapten 
Brandelius.

Under vårterminen användes till öfningarna 6 timmar i veckan, tiden för målskjutningarna oberäknad, åt 
hvilka särskildt egnades två timmar i veckan. Under höstterminen användes till exercis likaledes (i timmar 
i veckan utom den tredje veckan i September och den andra i Oktober, då i följd af ogynsamt väder öfnings- 
tiden måste inskränkas betydligt under det normala förhållandet; hvaremot åt målskjutningsöfningarna egnades 
under September tillsammans 14 timmar.

Vårterminen förlidna år exercerade samtliga lärjungar i 6 och 7 och alla utom en i 5, hvilken klass dock icke 
deltog i de först nämdas öfningar uti kommendering och instruktioner. Under tiden genomgicks rekrytskolan 
och kompani efter exercisreglementet, och deltogo med 5, 6, 7 i kompanimanövern de sista dagarna af ter
minen äfven lärjungarne i 3 och 4, hvilka till samman bildade en lefvande pluton. Höstterminen deltogo 
i exercis och målskjutning alla lärjungarne i 6 och 7 utom en, i exercis samtliga i 5, hvilka instruerades och 
öfvades af den öfversta klassens, i bataljons- och kompanimanöver äfven alla lärjungarna i 3 och 4 utom en.

Innevarande termin hafva de utsträckta militäröfningarna, i hvilka klasserna 5, 6, 7 deltaga, börjat den 
11 Maj med sex öfningstimmar, förlagda hvar annan vecka till kl. 4'/2—6'/^ e. m. måndag, onsdag, fredag och hvar 
annan till samma tid tisdag, thorsdag, lördag, hvarjämte dessutom till målskjutningsöfningar med salongsgevär 
anslagits två timmar i veckan för lärjungarne i 6 och 7:i, hvilka klasser deremot befrias från till sammans 
fem timmar eljest hvarje vecka förekommande gymnastik och faktöfpjngar,
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B. Lärarne.

Undervisningsåliggandena hafva med afseende på läroämnen, rättandet af lärjungarnes skrift
liga hemarbeten, klasser och hela antalet lärotimmar, under både höst- och vårterminen varit på 
följande sätt fördelade mellan ämneslärarne
rektor d:r A. Sundberg: latinska språket i klass. 7:i och 7:2, 14 timmar;
lektor d:r J. E. Dalén: matematik i 6:2, 7:i, 7:2, fysik i 7:i och 7:2, 22 timmar, matematiska

skriföfningar;
lektor d:r K. H. Brandt: grekiska i 6:2, 7:i, 7:2, latin i 6:2, 22 timmar, latinska skriföfningar i 6:2;
lektor d:r S. J. Kardell: historia och geografi i 6:1, 6:2, 7:i, 7:2, geografi i 5, latin i 6:2, 22 tim

mar, latinska skriföfningar i 7:i och 7:2;
lektor d:r P. Olsson: naturvetenskap i 3, 4, 5, 6:1 och 6:2, 22 timmar, svenska skriföfningar i 6:2; 
vikar, lektor O. W. Sallander: franska i 6:1 och 6:2 L., engelska och franska i 7:i och 7:2, filo

sofi i 7:2, 24 timmar, franska skriföfningar i 6:2, 7:i och 7:2;
adjunkt d:r N. D. Augustin: modersmålet i klasserna 3 — 7, 24 timmar, svenska skriföfningar i 7:i 

och 7:2;
adjunkt d:r N. M. Jonson: latin i 4 och 6:1, grekiska i 6:1, historia och geografi i 4, 28 tim

mar, latinska skriföfningar i 6:1;
adjunkt C. G. R. Svenson, cellfängelse-predikant: kristendom i 3 — 7, aritmetik, historia och geo

grafi i 3, 24 timmar, svenska skriföfningar i 6:1;
adjunkt A. Öhmark: kristendom, modersmålet, tyska, matematik, historia och geografi i 1, kri

stendom och historia i 2, 28 timmar;
adjunkt kand. O. E. Lindström: tyska i 4, 5, 6:1 och 6:2, engelska i 6:1 R. och 6:2, franska i 5 

och 6:2 R., 25 timmar, tyska skriföfningar i 5, 6:1 och 6:2;
adjunkt C. E. H. Kökeritz: matematik i 4, 5, 6:1, naturlära i 1 och 2, historia i 5, 28 timmar, 

svenska skriföfningar i 4;
adjunkt A. E. Gillberg: modersmålet, tyska, matematik och geografi i 2, latin i 5, 28 timmar, 

svenska skriföfningar i 5;
adjunkt kand. M. Holmbäck: tyska i 3, engelska i 4, 5 och 6:1 L., geometri i 3, 28 timmar, 

tyska skriföfningar i 4.
Öfningslärarne har följande sammanlagda antal tjenstgöringstimmar i veckan ålegat, nämligen 

musikläraren A. F. Blomström, musikdirektör: i sång och instrumentalmusik 11 timmar;
ritläraren G. F. Miihlfeldt, major i arméen, R. S. O.: i teckning och välskrifning 14 timmar;
gymnastikläraren A. F. W. Brandelius, kapten vid Jemtlands Fältjägare-kår: i gymnastik och va- 

penöfning 12 timmar, hvilka
vikar, gymnastikläraren J. O. N. Aspgren, löjtnant vid nyss nämnde kår, från den 1 Maj öf- 

vertagit.
Klassföreståndare: för klassen 1 adjunkt Öhmark, 2 adjunkt Gillberg, 3 adjunkt Svenson, 4 ad

junkt Kökeritz, 5 adjunkt Lindström, 6:1 lektor Olsson, 6:2 lektor Kardell, 7:i adjunkt Augustin, 
7:2 lektor Dalén.

I följd af Hernösands Constorii dom den 4 April 1877 och Kungl. Svea Hofrätts lagakraft- 
vunna utslag har lektor d:r L. O. Hammargren för ett år, räknadt från den 1 Augusti 1877, 
varit ur tjenstgøring försatt.

Tjenstledig: gymnastikläraren kapten Brandelius, för enskilda angelägenheter, från den 1 till 
den 17 Maj, då han enligt order borde inställa sig till tjenstgöring vid Jemtlands fältjägarekår.



14 -

Tillförordnade vikarier: under både höst- och vårterminen studeranden vid Upsala akademi 
O. W. Sallander vikarierande lektor i franska och engelska språken samt filosofi, under vårterminen 
från den 1 Maj till terminens slut såsom vikarierande gymnastiklärare löjtnant J. O. N. Aspgren, 
hvilken äfven af chefen för Jemtlands fältjägarekår beordrats att i kapten Brandelii ställe leda 
militäröfningarne från och med den 17 Maj till läseårets utgång.

Till arfvode åt vikar, lektor Sallander anordnade Statskontoret för höstterminen 533 
kronor 33 öre; å det åt samme vikarie för tjenstgöringen under vårterminen reqvirerade arfvode, 
som beräknats till 666 kronor 67 öre, har anordning ännu icke hitkommit.

För tiden 1 —17 Maj aflönas vikar, gymnastikläraren Aspgren af ordinarie läraren, hvaremot 
han för den öfriga tiden, på grund af K. cirkuläret den 30 april 1875, synes böra åtnjuta ersätt
ning af statsverket i öfverensstämmelse med K. kungörelsen den 12 april 1872.

Kungl. M:t har förklarat följande lärare med innevarande år berättigade till uppflyttning i 
högre lönegrad, nämligen lektor Dalén och adjunkt Augustin i den femte med 4500 kronor för 
den förre och 3500 för den senare, adjunkterna Gillberg och Holmbäck i den andra lönegraden 
med 2000 kronor.

C. Lärjungarne.
Uppgift öfver antalet när- och frånvarande lärjungar i de särskilda klasserna.

i

Termin. Klass.

" 1

Gemensamma ( 
linien. Kealliinen.

r.......

Latin linien st
Summa

i 
Totalsum

m
a.

med 
grek.

närva

utan 
grek.

■ande.

från
varande.

narv. frånv. närv. frånv.närv. frånv.

1 27 1 _ - __ _ _ 27 1 28
2 34 1 — — — — — 34 1 35
3 25 — — — — — ,— 25 — 25
4 — — 8 — — 15 — 23 — 23
5 — — 9 1 — 10 1 1 19 2 21

Höstterminen 1877. 6:i — —• 2 — 7 8 — 1 17 — 17
6:2 — — 3 — 2 4 — ! 9 — 9

, 7:i 1 — — — --- i i 1 1 — i 2 — 2
! 7;3 1 i — — — --- ! i 1 3 — i 4 — 4

1 Summa : 86 2 22 1 1
11 41

1
1 ! ! 160 4 164

1 26 3 , _ __ __ _ 26 3 29
2 i 35 1 — — — — _ 35 1 36
3 ■ 23 — — — — — 23 — : 23

; 4 — 10 — .— 13 — 23 — : 23
; 5 — _ 10 1 — 10 1 20 2 22

Vårterminen 1878. i 6:1 — — 2 — 7 8 — 17 — 17
i 6:2 — — 3 — 2 4 — 9 9
1 Ta .— .— — ■ 1 1 — 2 2
i 7:2 — — — i 1 2 — 3 3
1 Qi Summa 84 4 25 1 11 38 1 158 6 j 164
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De lärjungar i sjunde klassen, som begagnat sig af undervisningen i grekiska, hafvä äfven 
deltagit i undervisningen i engelska.

Uppgift om antalet af de läqungar, som deltagit i nedan nämda öfningar höstterm. 1877.

L ä r j u n g a r, s j m del tagit i

Klass och linie. Närvarande Teckning Gymnastik Särskilda
lärjungar.

- - Sång. Instrumen-
och vapen- 
öfniugar en-

militäröf- 
ningar en-

talmusik. ligt cirkulä- ligt cirku-
obligatorisk. frivillig. ret den 19 läret den 23

Juni 1866. Mars 1870.

1 27 27 24 4 27 —-
2 34 34 32 3 34 —
3 25 25 — 22 6 25 —
4 R. 8 8 — 3 1 8 --—
„ L. 15 15 — 11 2 14 —
5 R. 9 9 — 1 2 9 9
„ L. 10 10 — 3 2 10 10
6:i R. 2 2 — 1 — 2 2
„ L. 15 8 —. 5 2 14 14

6:2 R. 3 3 — 1 — 3 3
„ L. 6 4 — 2 1 6 6

7:i 2 1 — 1 — 2 2
7:2 4 3 — 2 — 4 4

få Gemensamma linien . . . 86 86 — 78 13 86 —
a Reallinien........................ 22 22 — 6 3 22 14
w Latinlinien........................ 52 41 — 24 7 50 36

Summa 160 149 ’— 108 23 158 50

Efterföljande tabell utvisar, i huru många ämnen hemlexor i allmänhet blifvit för hvarje dag 
lärjungarne föresatta, äfvensom huru lång tid hemarbetena i allmänhet kunnat anses upptaga för 
lärjungar af medelmåttiga anlag.

Hemarbeten.
Antalet af hemlexor och timmar arbetstid i hemmen för särskilda klasser......

1 2 3 4 5 6:t R. 6:i L. 6:2 R.
6:2 L. 
utan 
grek.

6:2 L.l
7:2med 

grek.
Cl

Lexor för hvarje dag........................ 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Lexöfverläsning för hvarje dag . . . 111. H 21 2 g 2g 3 3 i 3 3i 4 2| 4 1
Skriftliga hemarbeten..................... - i 1 U 5

6 u 1A 1 1
Summa timmar dagl. 1 i 2} 3* Q ’° T 4 4« 3 g 4Å 5 A 31

Att lärjungarnes kroppskonstitution i allmänhet kan anses god, framgår såväl af den förut 
meddelade uppgiften om verkstälda läkarebesigtningar, hvilken företer det ”utmärkt goda förhål
landet”, att antalet lärjungar, som befriats från gymnastik, sistlidne hösttermin uppgick till endast 
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1,25 för hundradet, ehuru procenten af befriade innevarande vårtermin genom tillkomsten af en 
nyinskrifven lärjunge med fel i rörelseorganen stigit till 1,89, äfvensom ock af den uppfattning af 
lärjungarnes friska utseende, hållning jämte kraft och fart i rörelserna, hvarom herr öfterste Ny- 
blæus i sin till Direktionen öfter Gymnastiska Central-Institutet den 10 sistlidne November afgifna 
inspektionsberättelse förmäler.

Vid den af lasaretts- och stadsläkaren m. m. M. L. herr K. A. Hernblom den 20, 21, 23 
sistl. Mars anstälda undersökning af lärjungarnes färgsinne anmärktes färgblindhet hos 4 eller 
2,77 proc, af 144 undersökte, nämligen rödblindhet hos 1 och grönblindhet hos 3. Dessutom an
märktes ofullständig färgblindhet hos 6 och svagt färgsinne hos 7.

Helsotillståndet bland lärjungarne har i allmänhet varit godt under hela läseåret. Längre 
och svårare sjukdomsfall hafva träffat endast tre lärjungar, hvilka dock alla blifvit till helsan åter- 
stälda.

I nattvardsskolan hafva tillsammans 19 af läroverkets lärjungar åtnjutit undervisning af herr 
stadspredikanten N. Olsson. Af dessa befinna sig 2 i klassen 2, 3 i 3, 5 i 4, 7 i 5, 2 i 6:i.

öfversigt öfver antalet inskrifne, inom läroverket flyttade och från läroverket afgångne 
lärjungar under sist förflutna kalenderår.

a) Vårterminen 1877.

Klass och linio.

Lärjungar flyttade till nedan 
nämda klasser

Lärjungar tillhörande, nedan nilmda 
klasser den 1 Februari (så väl när- 

som frånvarande).
Lärjungar afgångne från läro
verket i nedan nämda klasser

efter att hafva tillhört närmast 
lägre klass af samma linie 

följande antal terminer.

1 
från andra linien.

Q
var i klassen från 

föregående term
in.

Flyttade till 
klassen på 
grund af 
beslut.

Inskrifne i läroverket 
under term

inen.

1 
Sum

m
a.

från term
inens början 

| 
till och m

ed 31 Januari.!
1

Ifrån och m
ed 1‘Februari 

1 
till term

inens slut.

under näst följande 
m

enanterm
in.

S u m
 m a

.0. 1. 2. 3. 4. 5 
eller 
flera.

ivid föregående 
term

ins slut.

vid vårterm
i

nens början.

1 —. — — _ _ — __ 28 — __ __ 28 1 — 2 3
2 — 2 — —. — — — 23 — 2 1 26 1 — 2 3
3 — 2 — — — — — 20 — 2 — 22 1 1 2 4
4 E. — — — — _ — — 11 —. — — 11 — 1 — 1
„ L. — — — — — — — 13 — — — 13 1 — — 1
5 E. — — — — — — — 4 — — — 4 — — —
„ L. — — — —- — — — 16 —■ — — 16 — — — ——

6:t E. — — — — _ — — 3 — __ — 3 -— — — —

,, L. — — — — — — — 6 — — — 6 .— — — —

6:2 E. — — — —- __ — — 1 — — — 1 .— 1 — 1
„ L. — _ — _ _ __ __ 6 __ __ __ 6 1 2 — 3

7:i L. — ■— — — _ — — 5 — — — 5 1 1 — 2
7:2 „ — 1 — — — — — 2 — 1 — 3 — — — —

•p
Gemensamma lin. — 4 — _ _ __ __ 71 __ 4 1 76 1 6 10

s Reallinieii — — — — — — — 19 — — — 19 — 2 — 2
tö Latinlinien — 1 — — — — — 48 — 1 — 49 3 3 — 6

J Snmma — 4 — — — — 138 — 5 1 144 6 6 6 18
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b) Höstterminen 1877.

Klass och linie.

Lärjungar flyttade till nedan 
nämda klasser

Lärjungar tillhörande nedan 
klasser den lä Sept, (så väl 

som frånvarande)

uimda 
när- Lärjungar afgångne från läro

verket i nedan nämda klasser.

efter 
af

att hafva tillhört närmast lägre klass 
amma linie följande antal terminer

i 
frän andra linien

Q
var i klassen från 

föregående term
in

Flyttade till 
klassen på 
grund af 
beslut

Inskrifne under 
term

inen

Sum
m

 a.

från term
inens början 

till och m
ed 

14 Sept.

från och m
ed 15 Sept.

1 
till term

inens slut
1 

__________

under näst följande 
m

ellanterm
in.

Snm
in a.0. 1. 2. 3. 4. 5 

eller 
flera.

vid föregående 
1 term

ins slut

vid höstterm
i

nens början
1 _ __ _ _ _ __ ___ 1 _ __ 26 27 _ __ — _
2 — — 22 — 1 — — — 6 17 11 34 — — — —
3 1 1 18 — 1 — — 4 12 9 — 25 — 2 — 2
4 R. — — 7 — — — — 1 1 6 — 8 — — — - —

„ L. 3 2 5 — — — — 3 3 7 2 15 — — — —
5 R. — — 8 i — — — 1 5 4 1 11 2 1 — 3
„ L. — — 5 4 — — — 1 9 — 1 11 1 1 — 2
6:i R. — — 2 — -- - — — — 2 — — 2 — — — —

. „ L. — — 12 1 2 — — — 12 3 — 15 — — — —
6.’2 R. — — 3 — —, — — — 2 1 — 3 — — — —

„ L. — — G — — — — 1 6 — — 7 1 — — 1
7:i „ — — 1 — J — — — 2 — — 2 — — — —

7:s „ — — 3 — — — — 1 3 — — 4 — 1 — 1

S Gemensamma lin. 1 1 40 _ 2 __ — 5 18 2G 37 86 __ 2 — 2
g 1‘eallinien — — 20 1 — — — 2 10 11 1 24 2 1 — 3
J; Latinlinien 3 2 32 5 ß — — 6 35 10 3 54 2 2 — .. 4

Summa 4 3 92 6 5 — — 13 G3 47 41 164 4 5 — 9

Höstterminen 1877 inskrefvos tillsammans 41 lärjungar, af hvilka 13, nämligen N. M. Öst
gren, P. M. Solberg, N. O. Lindström, L. A. N. Wingstedt, J. F. N. Moberg, J. N. Lindholm, E. 
G. F. Gustafsson, N. Olsson, P. Olsson, H. Bergner, J. Nilsson, A. M. Jonsson, A. P. Wikström 
efter åtnjuten undervisning i folkskola intogos i klassen 1, samt S. H. Svensen, G. A. Svensen, 
T. O. Steenmark, G. L. A. Stenbäck, J. Mellgren, K. J. H. Edström, K. T. Hermansson, E. A. 
Forssell, O. W. Nordensson, E. O. O. Edström, T. W. Wettersten, P. Jonsson och M. Hoffman, 
likaledes 13 till antalet, efter enskild undervisning i samma klass insattes. I klassen 2 intogos K. 
M. Lithander, K. Brennerfeit, L. E. Hamrén från folkskolor, W. A. Lundborg och H. E. Lund
borg från Wenersborgs h. elementarläroverk, K. A. Leczinsky, A. G. Berlin, N. M. Berlin, B. 
N. Nilsson, A. J. E. Ocklind och K. O. W. Englund från enskild undervisning; i 4 P. O. Berg
lund från Sollefteå högre folkskola, J. T. Wagenius från högre elementaHäroverket i Hernösand, 
samt C. L. Österberg och C. M. Sundqvist, hvilka äfven förut bevistat elementarläroverket härstädes.

Vårterminen 1878 hafva 9 lärjungar blifvit inskrifna, nämligen i klassen 1 P. A. Norén och 
B. O. W. K. Herbst från enskild undervisning, i 2 K. H. E. Hartman från d:o d:o, i 4 O. A. 
Kjellin från Söderhamns elementarläroverk och A. Jonsson, som sistlidne hösttermin utskrefs från 
Östersunds elementarläroverk, i 5 P. A. Kjellin från Hudiksvalls högre elementarläroverk samt M. 
Westin, N. Lövenmark och N. J. H. S. Westerlund, hvilka efter kortare tids frånvaro i läroverket 
åter inskrefvos.
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Följakteligen hade bland de under läseåret inskrifne ett antal af 17 förut bivistat folkskola 
och till samman 33 förut antingen besökt annat offentligt läroverk eller erhållit enskild under
visning.

Ender vårterminen sist förflutna kalenderår aflade lärjungarne i 7:2 L. med grek. O. M:n 
Rödén och O. A. Perman godkänd afgångsexamen, under höstterminen B. Oftlin i 7:2 L. utan 
grekiska.

Före afslutad lärokurs afgingo under näst förflutna års vårtermin och påföljande/ mellanter- 
min: från klassen 1 A. Näslund till folkskolelärare-seminarium; från 2 E. E. Linnborg, P. Gärdin 
och P. Simonsson utan anmälan; från 3 F. J. Forssius till obestämdt yrke, E. H. Bäckström att 
med föräldrarna flytta till Stockholm, P. B. Bahrd till handtverk, S. Olsson till bokhandel; från 4 
S. Amrén till skrifvarebefattning, C. L. Österberg af medellöshet; från 6:j E. A. Staaff till landt- 
bruksskola; från 6:2 M. Dillner för sjuklighet, G. Svedmark för medellöshet, D. E. Ångman till 
enskilda studier, L. E. Lithander till obestämdt yrke; från 7:i H. Westin och E. Wallberg till en
skilda studier;

under höstterminen eller julferierna: från 3 R. A. Lychou till handel, J. G. Holm i anled
ning af modrens flyttning från staden, P. M. Sandberg till obestämdt yrke; från 4 A. Jonsson och 
från 5 O. Solberg, N. J. H. S. Westerlund, N. Lövenmark och M. Westin till enskilda studier; 
från 6:2 C. T. Johansson utan anmäld afsigt;

under innevarande vårtermin: från 2 F. D. Olsén till enskild undervisning; från 4 O. Hedin 
och P. O. Berglund för medellöshet.

Frånvarande: under hela innevarande läseåret A. Jansson i 1 för ögonsjukdom, O. W. Olsson 
i 2; under hela vårterminen S. H. Svensen och G. A. Svensen i 1, J. T. Wagenius och C. L. 
Österberg i 5 för enskilda studier.

Vid läseårets afslutande den 8 Juni 1877 utdelades stipendier till ett sammanlagdt belopp af 
424 kronor, kontanta premier 138 kronor 50 öre, floretter för 15 kronor, böcker till ett värde 
af 135 kr. 41 öre, och 59 kr. såsom understöd; till samman 771 kr. 91 öre.

Från afgift till både materielkassan och byggnadsfonden befriades höstterminen 79, vårtermi
nen 76 lärjungar; endast från afgift till den senare, men ej till den förra befriades höstterminen 
46 och vårterminen 42 lärjungar.

D. Undervisningsm

CrAfvot'r skänkta till Östersunds elementarläroverks bibliotek efter utgifvandet af föregående läseårs 
program:

Gåfvor från Staten: Bidrag till Sveriges officiela statistik, A) Befolkningsstatistik, Ny följd XVIII. Sthlm 
1878; B) Rättsväsendet, Ny följd, XVII, 1 och 2, XVIII, 1 och 2. Sthlm 1876 och 1877; C) Bergshandterin- 
gen 1876. Sthlm 1878; D) Fabriker och Manufakturer 1875 och 1876. Sthlm 1877 och 1878; E) Inrikes sjö
fart och handel 1875 och 1876. Sthlm 1877 och 1878; F) Utrikes handel och sjöfart 1875 och 1876. Sthlm 
1877; I) Telegrafväsendet, Ny följd 16. Sthlm 1877; L) Statens jernvägstrafik 1876. Sthlm 1877; N) Jordbruk 
och boskapsskötsel 1875 jämte sammandrag af koms befallningshafvandes årsväxtsberättelser för 1877. Sthlm 1877; 
O) Landtmäteriet 1876. Sthlm 1877; Q) Skogsväsendet 1875, 1876. Sthlm 1877,1878; S) Allm. arbeten 5. Sthlm 
1876; T) Lots- och fyrinrättningen 1876. Sthlm 1877; U) Kommunernas fattigvård och finanser 1875. Sthlm 
1878; V) Bränvinstillverkning och försäljning I. Sthlm 1877; Svenska riksdagens protokoll jämte bihang för 
1877, 25 band. Sthlm 1877; Svenska vetenskapsakademiens handlingar för 1875 och 1876. Sthlm 1876 och 
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1877; Ofversigt af Svenska vetenskapsakademiens handlingar årg. 33. Stlilm 1876; Bihang till Kongl. Sven
ska vetenskaps akademiens handlingar, III, 2. Sthlm 1876; Wærn, Minnesteckning öfver Augustin Ehrensvärd, 
Stlilm 1876; Dybeck, Sverikes runurkunder I, h. 7 och III, h. 6. Sthlm 1876; d:o, Enna, 2:a samlingen, 3:dje 
häftet. Sthlm 1876; Cronholm, Trettioåriga kriget I, 1. Sthlm 1876; Hanselli, Samlade vitterhetsarbeten 
af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin, del. 18—20. Ups. 1874—1877; Bovallius, Meddelanden från 
svenska riksärkivet, 1. Sthlm 1877; Silfverstolpe, Historiskt bibliotek, Ny följd, I, 1—3. Sthlm 1876 och 
1877; Tidskrift för antropologi och kulturhistoria, I, 2. Sthlm 1876; Svenska fornminnesföreningens tidskrift, 
band III, h. 2. Sthlm 1877; Gustaf I:s registratur, VII, 1. Sthlm 1877; Ljungström, Runalist eller konsten 
att läsa runor. Lund 1875; Rydberg, Sveriges traktater med främmande magter, I. Sthlm 1877; D:r M. 
Luthers lilla katekes med kort utveckling, underd. förslag af Nådigst komiterade. Sthlm 1877;

Från vederbörande läroverk: Berättelser för läseåret 1876 -1877 om elementarläroverken i Carlskrona, 
Carlstad, Christianstad, Falun, Gefle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Hernösand, Hudiksvall, Jönköping, 
Kalmar, Linköping, Luleå, Lund (högre elem.-lärov. och priv. elem.-skolan), Malmö, Norrköping, Nyköping, 
Skara, Stockholm (gymnasium, Beskows skola och nya elementarskolan), Strengnäs, Umeå, Upsala (högre 
elem.-lärov. och priv. elem.-läroverket), Wenersborg, Westervik, Westerås, Wexiö, Wisby, Örebro, samt för 
samma år Skoleefterretninger om Kristiania kathedralskole, Aars’ og Voss’s skole, Gjertsens skole, Kristiania 
borger og realskole, Hamars realgymnasium, Lillhammers, Kongsbergs, Laurvigs, Skiens, Kristiansands, Aren
dals, Bergens, Tanks, Aalesunds, Molde, Throndhjems, Tromsv skoler, Metropolitanskolen i Kjobenhavn, latin- 
og realskolen i St. Kongens gade, Borgerdydskolen i Kjobenhavn, Borgerdydskolen paa Christianshavn, Soro 
akademis skole, Herlufsholms lærde skole, Roskilde, Nykøbing, Odense, Aalborg, Viborg, Aarhus, Ribe kathe- 
dralskoler, Horsens og Randers lærde skoler, Rønne højere realskole, Haderslev læreres skole;

Från Norrlands nation i Upsala: Upsala universitets kataloger för höstt. 1877 och vårterm. 1878; Ett 
antal akadem. disputationer från 1877;

Från herr landshöfdingen och kommendören (A. Asplund: Kongl. Maj:ts Befallningshafvandcs femårsbe
rättelse för Jemtlands län för perioden 1871—1875;'

Från förläggaren: Ekman, P. J., Patenterade värmeapparater samt om ventilation, I. Sthlm 1878;.
Från svenska numismatiska föreningen: Numismatiska meddelanden, h. I—IV. Sthlm 1874—1877;
Från Amerikanske ministerresidenten Andrews i Stockholm: Andrews, On thø revenue from spirits and 

on the civil service in Sweden, London 1877, och Andrews, On pauperism and poor laws in Sweden and 
Norway. London 1877;

Från lärjungen P. 0. A. Forsgren: Zimmermann, W. F. A., Urverldens under. Sthlm 1855 och 1856;
Från f. d. läroverksadjunkten, fil. jubeldoktorn L. F. Weinberg: Omkring 300 akadem. disputationer, 

utgifna under tidsskiftet 1809—1830;
Från rektoren d:r A. Sundberg: Omkring 240 akadem. disputationer och theser, utgifna under tidsskiftet 

1817—1857; Svanberg, J., Nouvelles considerations sur la resolution des equations algébriques. Ups. 1834; 
Handskrifvet kollegium i botanik efter docenten Myrin; d:o i differentialkalkylen efter prof. J. Svanberg; dito i 
fysik efter prof. Nordmark, 2 band; d:o i estetik; d:o i antropologi; d;o i samhällslära efter prof. S. Grubbe; 
von Hartmansdorff, A., Sammandrag af förslag till svenska folkrepresentationens ombildning 1851; Cassel, 
Åminnelsetal öfver biskop Lehnberg; Wallin, J. O., Tal vid svenska bibelsällskapets första allmänna samman
komst 1816; Nordqvist, J., Predikan på klagodagen den s/5 1844; Hedin, J., Predikan vid prestmötet i Hernö
sand den i3/3 1839; Boutervek, De sensu veri. Gottingæ 1798; Orationes panegyricæ, quibus reformat» per 
D. Lutherum religionis memoriam tertio exacto sæculo celebravit Academia [Jpsaliensis MDCCCXVII. Upsala 
1818; Lannerstjerna, Landtförsvaret och dess ombildning. Sthlm 1877; Några ord i försvarsfrågan. Sthlm 
1876; Historia decem vezirorum et filii regis Azad Bacht, ed G. Knös. Gottingæ 1807; Nordqvist, J., Tal 
hållet vid Jemtlands prest- och skolläraresällskaps första sammanträde den 11 Mars 1851; Nordqvist, J., Pro
gram till Östersunds elem.-skolas offentl. årsexamen den ,s/6 1849; Nordqvist, J., Tal vid invigningen af Öster
sunds elem.-skolas nya lärohus den ‘/u 1849; Ljungberg, C. E., Om husflitens tillstånd i Sverige och des 
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betydelse för värt land. Östersund 1870; Hildebrandsson, H. H., Om stormar och åskväder. Upsala 1871; 
Upsala universitets kataloger för ht. 1835—ht. 1839 samt ht. I860; Læstadius, L. L., Crapula mundi. Hernæ- 
sandiæ 1843; Engman, P., Inbjudning till bevistande af rektorsombytet vid Hernösands element.-läroverk den 
14/6 1854; Åtskilliga berättelser om de af riksdagens revisorer verkstälda granskningar af statsverkets m. fl. 
fonders samt bankoverkets och riksg.-kontorets tillstånd, styrelse och förvaltning; Salén, N., Ropet mot stats
kyrkan. Sundsvall 1855; Skolprogram för Johanneum i Hamburg 1846, 1854, 1863, för gymnasiet i Göttingen 
1863, för Heidelbergs lyceum 1863, för Mannheims lyceum 1857 och 1863, för Carlsruhes lyceum 1858— 
1863, för gymnasiet i Heilbronn 1861—1863, för d:o i Stuttgart 1863, för Erlangens studienanstalt 1863 
och 1864, för Nürnbergs d:o 1860, 1862 och 1863, för Zürichs kantonsschule 1864, för gymnasiet i Frankfurt 
am Main 1862 och 1864, för d:o i Köln 1861 och 1863; Verzeichniss der Vorlesungen an der Universitet Zürich 
1864—5; Reglement für die Kantonsschule des Kantons Zürich 1848 och 1864; Gesetz über das gesammto 
Unterrichtswesen des Kantons Zürich 1859; Lehrplan der Primarschule zu Zürich 1861; Lehrplan des Zürcher. 
Lehrerseminars in Küssnach 1861; Reglement für das Zürcherische Lehrerseminar 1861; Lehrplan des Züricher 
Gymnasiums 1864; Vorschriften für die Schüler der höheren Bürgerschule zu Oldenburg 1859; Katalog der 
plastischen und der Gemälde Sammlung im Kön. Museum der bildenden Künste zu Stuttgart 1863; Wittstock, 
A., Ueber die Gründung pädagogischer Facultäten an den Universiteten. Bleicherode 1864; Tornberg, C. J., 
Fragmentum libri, ”Margar, mirabilium”, auctore Ibn-el-Vardi, 1835; åtskilliga akadem. program, festtal och 
sånger, sorgeqväden m. m.; Franzen, F. M., Herdabref i Hernösands stift 1832; de Camoens, L., Lusiaderna, 
öfvers. af C. J. Lénströra, La sangen. Ups. 1838; Om tidsandan och dess syftemål. Sthlm 1865; Runsten, 
J. B., Vid 1854 års riksdagsfrågor om straffarbete m. m. reservationsvis afgifna yttranden. Sthlm 1854; 
Widen, J., Fromma önskningar. Hernösand 1856; von Rosenstein, C., Likpredikan öfver kronprinsen Carl 
August. Sthlm 1810; Den tillförlitlige väderleksprofeten. Strengnäs 1834; Holm, C. J., Kort beskrifning öf
ver boskaps- och ladugårdsskötseln. Hernös. 1852; Personalier vid Carl XIV Johans begra fning den 2 6/4 1844; 
Personalier vid Oscar Ls begrafning den 8/s 1859; Thomander, J. H., Predikan vid magisterpromotionen i Up
sala 1839; Wallin, J. 0., Hvad säger du om dig sjelf? (pred.). Sthlm 1838; Boivie, P. G., Program vid in
vigningen af nya kathedralskolhuset i Upsala den 21/iU 1837; Det hvilande representationsförslagets bestäm
melser och grunder. Sthlm 1850; Handlingar angående frågan om revision af foreningsfordraget mellan Sverige 
och Norge, T. Sthlm 1862; Bidrag till allmänhetens upplysning i fråga om spärrnings- och karantänsanstal- 
terna mot koleran. Sthlm 1854; Johansson, G., Filosofiska och ekonomiska reflexioner. Sthlm 1809; Schück, 
Redogörelser för nya elementarskolan för flickor 1868 och 1871; Rost, Wahrheit gegen Dichtung. Göttingen 
1861; Huss, M., Om bränvinsbegäret och bränvinssnperiet i Sverige; Enumeratio plantarum Sueciæ indigena- 
rum secundum Wahlenbergii floram suecicam, sectio 5; Ett antal prælectionskataloger och manuskript; Erics
son, John, Solar investigations, 2 parts;

Från läroverlisadjunlden H. Kokeritz: Ett antal disputationer från 1860-talet; Svederus, M. B., Anteck
ningar om Westmanlands och Dala nation i Upsala; Svedelius, W. E., Tal vid aftäckningen af Gustaf Wasas 
minnesvård i Westerås den 6/6 1864; Sundén, D. A., Herr C. J. Dahlbäcks uppträdande i ”Svenska rättstaf- 
ningsfrågan, betraktad ur pedagogisk synpunkt”; Björling, C. F. E., Om klangfärger; Nordblad, Predikan hållen 
i Vestra Fernebo kyrka jubeldagen den 4/lt 1864; Orthodox prestman, Salomo och Sulamith i deras naturliga 
skönhet;

Från lektoren d:r P- Olsson: Ett antal akadem. disputationer från 1860-talet; Följande af gifvaren för
fattade arbeten: Entozoa, iakttagna hos skandinaviska hafsfiskar, 2 häftn; Förteckning öfver Östersunds h. elem.- 
läroverks mynt- och medaljsamling, I; Minnen frän Jemtlands hednatid; Bidrag till Skandinaviens Helminth
fauna, I; Bidrag till kännedomen om Jemtlands fauna, 2 ex.; Om parasitiska copepoder i Jemtland; Berättelse 
om en zoologisk resa till Bohuslän och Skagerrack sommaren 1868; Om Sarcotaces och Acrobothrium, två nya 
parasitslägten från fiskar; Om en anmärkningsvärd varietet af Gunnellus Vulgaris; Berättelse om en zoologisk 
resa till Norges vestkust 1867; Om en ny parasitisk copepod; Nova genera parasitantia copepodorum et platyel- 
minthium; Prodromus faunæ copepodorum parasitantium Scandinaviæ;
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Från grosshandlanden N. 0. Näs: Näs, N. 0., Några ord om skogsskötseln i Norrland. Sundsvall 1877. 4 ex.;
Från lektoren d:r L. 0. Hammargren: Omkring 50 akadem. disputationer från 1840-talet;
Från utgifvarena: Peterson, Numa, Prisnoteringar å fysikaliska apparater. Sthlm 1878; tjinnell, S. J., 

Snabbskriften, Göteborgs stenografiska förenings tidning, profnummer. Göteborg 1878. 3 ex.;
Från rektoren Forsberg i Wisby: Berättelse om Wisby högre elom.-läroverk 1857—8.
Genom inköp dels af fortsättningen af pedagogiska in- och utländska tidskrifter och andra arbeten, dels 

af några nya verk har boksamlingen äfven vunnit någon tillökning, så att den nu uppgår till öfver 5,000 
nummer utom omkring 1800 disputationer.

Detta läroverkets särskilda bibliotek, hvilket icke står i något sammanhang med den af framlidne pro
fessor Zetterströiu till läroverket donerade boksamling, som fortfarande förvaras i ett på Frösön nära en mil 
från läroverksstaden beläget stenhus, har sedan läseårets början vårdats af herr lektor Kardell, som med ospard 
möda och tidsuppoffring ordnat bokförrådet och öfver detsamma upprättat noggranna och fullständiga acqvi- 
sitions-, real- och nominal-kataloger, hvilka utom en bristfällig och särdeles ofullständig real-katalog alldeles 
saknades, då han tog vården af denna boksamling om händer. Den synnerligen stora förbindelse, hvari läro
verket står till lektor Kardell för detta i sanning dryga och mödosamma arbete, får jag under betygande af 
den varmaste tacksamhet här offentligen uttala.

Jflyntsamlingen har ökats dels genom utbyte af dupletter, hvarigenom förvärfvats 2 guldmynt, 22 
silfvermynt, 35 kopparmynt och 40 svenska polletter, dels genom gåfvor från

K. Svenska Akademien dess minnespenning öfver C. G. Reims köld; K- Vetenskapsakademien dess min
nespenning öfver P. A. Bjerkén; smeden C. Andersson i Tullus, Näskotts sm, Glückstadts Rdr. 1645, dansk 
2 skill, danske 1655, spelpenning To Hanover Victoria 1849* samt 4 dupletter; jern vägskassör M. Beckmann 
nordamerik. sedel på 15 cents 1863, 1 skill, rigsmönt 1856*, norsk 2 skill, danske 1787* och 1 dupl.; v. kom- 
missionslandtmätare Fl. Behrn i Undersåker ett nött antikt mynt fr. Egypten, grekisk 5 lepta 1844, 3 kopek 
1859, 1 skill, danske 1764*, 3 R B S 1842*, svensk Å skilling 1803* och 25 dupl.; Ber Bengtsson i Sunne 
och Fanbyn norsk 8 skill, danske 1733; pastor Bergstrand i Alanäset svensk 1 öre s. ro. 1730*, 36* och 42 
dupl.; nämdemannen Olof Carlsson i Hammerdal och Bye en medalj öfver hertigen af Cumberland*; bok
hållare S. B. Edlund i Hernösand ett tjockt östasiatiskt messingmt, farthing 1869 och 4 dupl.; bokhållare 
E. O. Ericson 1 dupl.; inspektor O. G. F. Hammarström i Rätan Brasiliens 80 reis (ompr. 40) 1824*, 28*, 
29*, 40 reis 1828*, 20 reis 1870* och 2 dupl.; adjunkt II. Kökeritz 1 dupl.; bonden Erik Magnusson i Ansjö, 
Hellesjö sm, en nordamer. sedel på 25 cents; Per Månsson derstädes 2 dupl.; Walborg Magnusdotter derstädes 1 
penny 1874*; bagare P. M. Moberg 1 dupl.; bokhållare C. J. Nordström i Gefle 1 svensk pollett, Ströms- 
berg & Ullfors Stj. 1; lektor P. Olsson 1 dupl.; student O. M. Rödén Münsters 3 pfennig 1836, Ludvig 
XIV:s kmt u. å.*, 1 skill. species 1833*, bl öre s. in. 1680*, 1716*, f Rd 1777*, j öre k. m. 1662* samt 49 
dupl; komminister E. Sparrman i As fyra plancher med ritningar af svenska mynt (af Hyphoff 1738); inge- 
niör A. Sundberg i Melderstein sju svenska sedlar näml. 24 schill. rigsgäldscont:s 1803, 12 d:o 1803, 14 schill. 
i koppar 1804, 10 d:o 1804*, 8 schill. bco 1847, 12 d:o 1848* och 1 dupl.; sjömannen T. V. Sundberg Bra
siliens 100 reis 1871, 80 reis (ompr. 40) 1825, Hongkong 1 cent 1875, 1 kinesiskt messingmynt, Nederl. In
diens gulden 1858, d:o 1855, 2 ) cent 1856, 57, 58, 1 cent 1855, 56, 57, 59, 60, 1 cent 1858, 60, Bir
mas kmt i 2 ex., Nederl. 1 cent 1873, 76, Frankrikes 10 cent. 1861, New Brunswick cent 1864*, Förenta stat, 
cent I860*, Japans Monroe (100 sen)*, 2me kinesiska messingmt af Khian-lung*, Nederl. Indiens cent 1858*, 
’ cent 1859*, Belgiens 2 cent. 1870*, Nederl. cent 1863*, 8 maravedis 1848* och 7 dupl.; Upsala universitet 
dess medalj vid jubileet 1877 i brons; f. d. kronofogden V. Söderberg i Helsingborg krona u. v. för Schlesvig- 
Holstein 1666, dansk 24 skilling 1763, norsk d:o 1761; handl. F. Westermark A Rd. 1812*; grosshandl. Åker
son i Gefle ) skill, banco 1855; onämnda J Rd. 1806, 5 öre 1875, 1 öre 1875, 8 skill, species 1819* och 2 
dupl.; lärjungarne K. O. Arlin Förenta stat, cent 1842, -A Rd. 1779* och 3 dupl.; A. J. Bergstrand 2 öre 
1876; C. A. Bergstrand Christinas Säters öre oty dl. år (Stj. 4)*; G. E. Brandberg privatmynt från Hide & 
de Carle i Melbourne 1858, Englands penny 1875, norsk 5 öre 1875, svensk 2 öre 1877, -3l Rd. 1852*, dansk 
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10 öre 1874* och 6 dupl.; C. F Byström 1 dnpl.; T. IL Byström Sveriges J 1W. 1804; medalj öfver Carl 
XIT:s död Hd. 197* af jern; M. G. Dalén J skill, skillem. 1840*, 2 öre s. m. 1705* och 11 dupl.; C. G. Ed
lund, engelsk halfpenny u. v. 1736; B. B. Festin 1 dupl.; P. Forsgren Cataloniens 3 quartos 1841, 1 skilling 
1820 med instämplade sex porträtt af Carl XIV, en spelpenning Courage gjöret )( Spelp. Lagom* och 7 dupl.; 
C. A. L. Hammarström 2 dupl.; G. T. Hasselberg Frankrikes 50 cent. 1862 och 5 dupl.; A. Hasselgren t dupl.; 
C. O. Hasselgren dansk 2 skill, danske 1788 (nött), 16 skill. Km. 1858; N. O. Hamrén 1 dupl.; F. TU Hell
berg 5 kopek 1804*, engelsk penny u. v. 1807*, norsk 3 skill. 1869* och 5 dupl.; A. I. Hjelm 2 dupl.; I. G. 
Holm 1 dupl.; A. Jonson spelp. ”Nürnberger Spiel- u. Rechnepfennig” k.; J. W. Jonson 3 dupl.; E. E. Livén 
5 öre s. m. 1753; A. Ljungberg 2 dupl.; F. Ljungberg Nederl. cent 1823 B.*; P. E. Lundström 2 dupl., 3 
d:o söndriga sedlar; A. I. B. Michail 1 dupl.; E. J. Nordin Förenta stat, dime 1863, turkiskt smt 1850, 
Hessen-Darmstadt 6 kreuzer 1846, Schweitz 10 cent. 1851, 1 skill, rigsment 1871, 2 skill, danske 1778*, 16 
sk. Rm. 1856*, Norges 2 skill, skillem. 1807*, 3 skill. 1868*, 72*, 2 d;o 1842*, 5 öre 1876*, 2 öre 1876* och 
9 dupl., 1 d:o sedel; N. Olsson Norges 4 skill, danske 1693, 2 skill. 1694, 1700, 09*, dansk d:o 1648*, 64* 
och I dup.; P. G. Bomann öre s. m. 1684*; 0. Solberg 4 öre s. m. 1670; H. E. Stenbäck 2 dupl.; C. A. 
Steenmark 5 kopek 1792; E. G. Sundberg I skill, beo 1838, 35*, 36*, J öre 1633* och 9 dupl.; P. M. Sund
berg Ryssland denga 1749*, 5 kop. 1765, 79*, 1807,2 kopek 1772, Lüttich liard u. v. 1751, Hamburg 1 schill. 
hamb. cour. 1840*, Tyski. medalj öfver nordtyska forbundet 1594, d:o öfver Salomon Heine*, Overyssel duit 
1760, Utrechts d:o 1787, medalj öfver Ludvig XVI ”Amor patriae”, d:o ”Reich” ett lejon, d:o öfver Ludvig XV 
”Das Glück kombt von oben”, d:o ”Michael Leikau Rechen pfen.” krönt LL, Portugals 10 reis 1738, England 
farthing af Carl II (nött)*, 6 pence 1840, penny u. v. 1854*, Norges 5 öre 1876, Sveriges II öre 1664*, öre 
1756, Säters öre 1629 (Stj. 11 var. a), } öre 1638*, 1642, 1658* (Stj. 2), 1 öro k. m. 1661*, 1 öre s. m. 
1673*, } öre s. m. 1721, 1 öre k. in. 1746*, 2 öre s. m. 1751*, 1 öre d:o 1768*, 1 skill. 1809*, Avesta pollett 
Stj. 46*, Spelpenning )( Je vous le souhaite*, d:o Lagom )( Courage gjöret, d:o Lagerkrönt hufvud )( Mercu- 
rius*, Leijonanckers i Sthlm pollett Stj. 2, och 90 dupl.; L. Tirén 2 dupl.; O. Tirén 1 dupl.; V. Tirén 5 
dupl.; E. W. Widmark 1 dupl.; J. E. Wikström Förenta stat. 2 cents 1864*; A. B. Åström 1 dupl.

Den 11 sistl. Maj utgjordes samlingen af 4810 exemplar, nämligen:
Mynttyper, svenska 814, utländska 1746. Summa 2560. Dupletter 1637.
hvaraf guld „ 2, 51 5. 11 7.

silfver „ 423, 11 756. 55 1179.
koppar m. m. „ 389, n 985. 15 1374.

Minnespenningar „ 202, 112. 19 314. 11 64.
Polletter, Spelpenningar „ 100, 11 12. 11 112. 74.
Pappersmynt „ 19, 11 17. 51 36.. 11 13.

Summa svenska 1135, utländska 1887. Summa 3022. Dupletter 1788.
Af mynttyperna, till hvilka äfven blifvit räknade liknande exemplar af olika år, voro 46 antika, 101 från 

medeltiden, återstående 2413 moderna.

Historiska och etnografiska samlinfjartte halva erhållit af komminister J. Gärdlund i 
Undersåker en vacker och ovanligt formad stenyxa med skafthål, för flera år sedan funnen vid Lith; v. kom- 
missionslandtmätare Fl. Behm i Undersåker en slantpung af garfvadt kattskinn, jemtländsk; lärjungen E. G. 
Sundberg en jemtländsk penningpung med konstlås och årtalet 1728; sjömannen T. K Sundberg två kinesi
ska benpinnar med foderal, använda vid måltiderna, en d:o frukt använd till offer, en målad paraply från 
Java och ett östasiatiskt manuscript; Jon i Rogsta Hackas s:n (genom stud. P. Lindblom) två pergament- 
bref, det ena köpebref från år 1531, det andra ett dylikt dateradt 1559 (?); ingeniör A. Sundberg i Melderstein 
en lapsk penningpung från Arvidsjaur.

En vidfögad stjerna utmärker ny duplett; då stjerna saknas, är typen (åtminstone af detta årtal) ny för samlingen.
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tJV’atnraliasamlingame hafva erhållit af jern vägsbokhållare W. Sahlm en Charadrius hiatieula 
och en Totanus hypoleueos, båda skjutna och uppstoppade af gifvaren; lärjungen O. Solberg en uggla (Strix 
liturata) d:o d:O; prosten N. T. Feltström i Hammerdal en mås (Larus marinus) till dissektion; lektor P. Ols
son frukt af bomullsbusken, två getingbon; handlanden Hornemann ett af myror urgnagdt trästycke på fot
ställning; sjömannen T. V. Sundberg en orm från Java; lärjungarne Anton Jonsson en större kristall (oktaeder) 
af svafvelkis; V. Tirén skal af en Unio från Umeå; F. TV. Hellberg bensköld af en stör; P. Bill några sten- 
lafvar; J. W. Jonson en ovanligt formad sten; P. A. Kjellin en markka.

För kronor 43,50 af läroverkets medel hafva ett præparat öfver Coloradoskalbaggen och 28 zoologiska vägg- 
taflor blifvit inköpta. Genom rektor A. Sundberg har till samlingen aflemnats ”Underrättelser om Colorado
skalbaggen”.

För gymnastik, vapen- och militär iifining ar har dels ny materiel, dels iståndsättandet af 
förut befintlig bestridts af materielkassans tillgångar med en kostnad af något öfver 300 kronor. Deremot 
saknar läroverket tillgångar till anskaffande af tidsenliga exercisgevär och behöfligt antal målskjutningsgevär, 
hvarföre vederbörlig hemställan om afhjelpandet af detta behof blifvit gjord.

Hvad den öfriga undervisningsmaterielen angår, har någon nämnvärd tillökning eller förbättring af den
samma icke förekommit under innevarande läseår.

E. Läroverksbyggnader och Inredningsmateriel.
I anledning af försenade arbeten med de i näst föregående årsberättelse omförmälta paneler, 

hvarmed väggarna i de tre lärosalarne på nedre botten bekläddes sommaren 1876, hvilka paneler 
under näst efterföljande vinter och vår gistnat, hvarföre de, innan målningsarbetet derå företoges, 
erfordrade ytterligare hopdrifning, och då den person, som åtagit sig att verkställa den målning, 
hvarom nu är fråga, emellertid blifvit upptagen af annat arbete, och målningens fullständiga ut
förande under sensommaren och hardt nära höstterminens början icke ansågs rådligt, företogs 
endast en förberedande spattling och grundning. För öfrigt verkstäldes endast några obetydligare 
reparationer, hvilka hufvudsakligen afsågo eldstäderna.

F. Ekonomiska förhållanden.
Som hinder för räkenskapernas fullständiga uppgörande inom föreskrifven tid mellankommit 

och detta arbete under den sista tiden måste vika för andra oundgängliga göromål, hvarutom en 
iråkad opasslighet under de senaste veckorna för mig försenat äfven de mest trängande arbeten, 
finner jag mig nu urståndsatt att meddela de uppgifter, som under förevarande rubrik innefattas.

G. Inspektionen.
1 afseende på de under höstterminen verkstälda särskilda inspektionerna af gymnastik och va- 

penöfningarna och af militäröfningarna meddelas här efterföljande utdrag ur de förut omförmälta 
inspektionsberättelserna.

Till Kongl. Direktionen öfver Gymnastiska Central-Institutet.
Enligt mig af Kongl. Direktionen meddeladt uppdrag har jag under innevarande lärotermin inspekterat 

gymnastikundervisningen och vapenöfningarne vid högre Elementarläroverken i Hernösand och Östersund, vid 
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lägre Elementarläroverket i Sundsvall samt vid Folkskolelärareseminarium i Hernösand, och får härmed der- 
öfver afgifva berättelse.------------ ----------------------------------------— — —---------------------- ------------- — —

Inspektionen förrättades vid högre Elementarläroverket i Östersund den 9 Oktober 1877 och befanns dervid 
följande:

Gymnastiklärare Herr Kapten Axel Fredrik Wilhelm Brandelius.
1. Gymnastiklokalen. Denna är inbyggd i sjelfva skolbyggnaden och otillräcklig. Den håller endast 50 

fot i längd, 24 fot i bredd och 16 fot i höjd, hvilket tydligen är för litet och ej pä långt när uppnår de nor
malmått af 80 fots längd, 40 fots bredd och 20 fots höjd, som på senare tider för en gymnastiksal vid ett 
högre Elementarläroverk alltmera gjort sig gällande, och då dessutom skolan är i behof af flere läsrum, 
hvartill gymnastiksalen lämpligen kunde inredas, så synes tiden vara inne, att Östersunds Elementarläroverk 
förseddes med en särskild gymnastikbyggnad af tillräckliga dimensioner.

öfningsplatsen utanför skolan är äfven otillräcklig, men både för dess utvidgning och för uppförande af 
en gymnastikbyggnad finnes utrymme i skolans närhet.

2. Ofningsmateriélen. Denna är gammalmodig och otillräcklig, ehuru ribbstolar nyligen blifvit anbragte; 
den är dock nu så väl anordnad, som utrymmet medgifver. Tillräckligt antal gevär saknas äfven.

3. Lärjungarnes antal och fördelning. — — — — — — — — __ — _ — — — — — — — 
De icke gymnastiserandes antal uppgick icke högre än till 2, eller 1,25 för hundradet, hvilket är ett utmärkt 

godt förhållande. Båda de icke gymnastiserande voro derifrån förhindrade af missbildning.-------— — —
5. Fritiden. Öfver lärjungarnes hemarbeten finnes ingen tidberäkning uppgjord, men många af de 

äldre informera de yngre och hafva följaktligen mycket strängt arbete.
6. Betyg. Sådane hafva icke hittills gifvits i detta läroämne. Önskan derom framställdes och mötte 

allsicke motstånd.
7. Hållningen var god och utseendet friskt. Stor uppmärksamhet och bestämdhet jemnte kraft och fart 

i rörelserna. Rörelseformerna voro ganska väl vårdade och rörelseföljderna riktiga och ganska praktiska. 
Godt kommando med lif och fart. Äfven fäktningarne gingo väl med ganska god både samling och fart; till 
och med riktningen var mer än vanligt säker. Något mindre stelhet och något större noggrannhet vid vissa 
rörelseformer, dock utan tillbakasättande af den goda farten, kunde återstå att önska.-----------_ _ _ _ 

Stockholm den 10 November 1878.
GUST. NTBLÆUS.

Till Herr Statsrådet och Chefen för Kongl. Landtförsvars-Dopartementet.
Genom order, af den 15 sistlidne Augusti, från Generalbefälet i 5:e militär-distriktet beordrades under

tecknad att ”innevarande år inspektera militäröfningarna vid nedanstående undervisningsanstalter inom distriktet, 
nemligen Elementarläroverken i Falun, Gefle, Hudiksvall, Hernösand, Östersund, Umeå och Luleå samt Folk
skolelärareseminariet i Hernösand.” — — — — — _____ — — __ — _ — _ —--------------------

Inspektionen vid Östersunds högre elementarläroverk egde rum på utsatt dag, den 13:e sistlidne Oktober.

Intryck af öfningarna vid inspektionen. I anseende till skolgårdens inskränkta utrymme skedde uppvis
ningen uti infanterimanöver å Östersunds s. k. sjötorg.

Med förvåning såg jag der, vid inspektionens början kl. 10 f. m., en bataljon, sammansatt af 4 repkom
panier, komma nedmarscherande å den för uppvisningen bestämda platsen; men denna förvåning var blandad 
med glädje, dels emedan jag här för första gången under dessa 2 förflutna årens inspektioner såg, att, med 
god vilja hos rektor och instruktör, det Kongl. Cirkulärets ord kunna blifva en sanning, dä det säger, ”att åt 
öfningarna i infanteri manövern skall, der sådant ej redan skett, gifvas den utsträckning, att kompani- och 
bataljonserercis genomgås —-----------dels emedan den unga bataljonens hållning visade allvar, lystring 
och lugn.
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Inspektionen började med uppvisning af klasserna 6 och 7 uti ”rekrytskolan”, och jag behöfver om denna 
uppvisning ej säga mera, än att jag, utan öfverdrift, kan försäkra det den unga truppen från början till slutet 
af denna öfning visade en fullkomligt militärisk hållning samt en färdighet, som kunde ställas i jemnhöjd med 
mången exercerad yrkestrupps.

Vid derefter företagen uppvisning af de yngre klassernas elever uti rekrytskolans öfningar, bildades lika
ledes mindre afdelningar, hvilka kommenderades af elever i klassen 7,2. Fordringarna på såväl de unge instruk
törerna som på en så ung trupp få naturligtvis ej ställas för högt, men i det hela taget kunde man dock 
vara nöjd med det resultat, hvartill undervisningen äfven här kommit.

Vid derefter företagen kompaniexercis i sluten och blandad ordning visade sig plutons- och tropps-chefer 
vande vid befalsföring samt hemmastadde uti reglementet. Sammanhållningen inom kompaniet var äfven god.

Som sagdt är, uppvisning i bataljonsexercis förekom likaledes. Östersunds läroverk är det enda, hvarest 
jag sett exercisen så långt drifven, att bataljonsexercis kunnat öfvas; jag kan således ej afgifva något relativt 
omdöme öfver det sätt, pä hvilket denna öfning utfördes, men nog förtjenar utförandet det vitsordet, att de 4 
kompanierna fördes af kompa nicheferne och förde sig sjelfve någorlunda bra.

Skjutningen såväl med salongsgevär (uppe uti skolans gymnastiklokal) af klassen 6,2, som med remington- 
gevär (ute vid skarpskyttarnes målskjutningsbana utanför staden) af 7,2 gick ej så framstående bra, som jag 
väntat; skjutningen var under terminen synbart tillbakasatt eller mindre öfvad, än den borde varit, och jag 
tillåter mig, för att styrka detta mitt omdöme, att hänvisa till det ofvan upptagna schemat för öfningarna 
samt till de reflektioner, hvartill detsamma gifvit mig anledning. Hvad skjutningen med remingtongevären 
nu dessutom särskildt angick, så egde den rum under ganska ogynsamma förhållanden, under köld och stark 
blåst, å en invid Storsjöns strand öppet belägen skjutbana.

Kunskapen i handgevärslärans elementer var ganska god.

Kungsgården i November 1877.
AXEL RYDING.

Ofverstelöjtnant och Chef för Kongl. Jemtlands Fältjägare-Corps.

II. Examina, Terminsafslutning m. m.

Skriftlig afgångsexamen aflades under sist förflutna kalenderår den 20, 21, 23 oeh 24 April 
af de tre lärjungarne i 7:2 L. jämte två privatister å latinlinien och en å reallinien. Utom en af 
privatisterna berättigades de fem öfrige till den

Muntliga af’gångsexamen, som anstäldes den 13 Juni under ledning och öfvervakande af de 
af K. Maj;t tillförordnade censorerna akademieadjunkten, R. Sp. C. IILs O., d:r V. E. Lidforss 
och akademieadjunkten d:r G. Diliner i närvaro af förste-landtmätaren, R. S. 0., kapiten E. C.n 
Burman, borgmästaren J. J. Rosén och f. d. läroverksadjunkten, teol. kand., filos, jubeldoktorn L. 
F. Weinberg, hvilka läroverkets Inspektor å Efori vägnar låtit inbjuda att bevista examen. Efter 
fullbordade prof erhöllo lärjungarne i 7:i 0. M:n Rödén och 0. A. Perman mogenhetsbetyget med 
beröm godkänd, privatisten H. Westin godkänd, hvaremot de två öfriges examen underkändes. Lär
jungen B. Offiin i 7:2 L. undergick

Skriftlig afgångsexamen den 16, 17, 19, 20 November, med den utgång, att han admittera- 
des till den

Muntliga examen, som den 6 December anstäldes inför landshöfdingen, K. N. 0., J. G. Asp
lund och kontraktsprosten fil. d:r N. T. Feltström, hvilka herrar af K. M:t förordnats till examens- 
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censorer, och på Inspectors å Efori vägnar utfärdade kallelse bevittnades af nyss bemälde förste- 
landtmätare jämte häradshöfdingen, R. W. O., O. E. Ocklind och regementläkaren, med. lic. O. 
E. L. Warodell. Efter sålunda afslutade prof undfick Offlin mogenhetsbetyget godkänd.

Terminsexamen förrättades med klasserna 1 — 5 den 17 December. Dervid voro jämte Inspector, 
herr landshöfding Asplund, såsom examensvittnen närvarande samme herrar, som vid den nyss 
föregående mogenhetsexamen.

Årsexamen kommer att förrättas med hela läroverket måndagen den 3 instundande Juni kl. 
8—10 f. m. och 11 f. m.—2 e. m., då offentliga pröfningar i språk och vetenskaper anställas i 
den ordning, som ett i läroverkets förstuga uppspikadt anslag utvisar, samt förtsättes tisdagen den 
4 kl. 12 f. m. med uppvisning först i sång, instrumentalmusik och teckning, samt derpå i gym
nastik, vapenföring och militäröfningar, hvarefter flyttningarna tillkännagifvas och utdelning af pre
mier, stipendier och andra understöd verkställes. Till examensvittnen har Inspector å Efori väg
nar låtit kalla landssekreteraren, R. N. O., herr P. G. Rissler, förste-landtmätaren, kapitenen, R. 
S. O., herr E. C:n Burman, f. d. läroverksadjunkten, teol. kand, och filos, jubeldoktorn, herr L. 
F. Weinberg, samt f. d. riksdagsmannen, herr Olof Larsson i Tullus.

Till nyss nämnda års-examen, hvilken, som jag hoppas, IL II. Eforus, hiskopen och kommen
dören af K. N. O., herr teol. och filos, doktor L. Landgren kommer att hedra med sin personliga 
närvaro och ledning, så vida förverkligandet af hans i skrifvelse den 7 sistl. Februari uttalade varma 
önskan, ”att, om helsa och krafter medgifva, bevista examen anniversarium”, icke af mellankomna hin
der blifvit tillintetgjordt, får jag härmed inbjuda läroverkets Inspector herr landshöfdingen och 
kommendören J. G. Asplund, förut nämda herrar examensvittnen, stadens och ortens myn
digheter, alla den offentliga undervisningens och den verkliga bildningens gynnare och vän
ner, samt särskildt den studerande ungdomens föräldrar, anhöriga och målsmän, hvilka i 
synnerhet måste inse och känna angelägenheten af de ungas sanna daning och uppfostran.

Östersund den 31 Maj 1878.

A. Sundberg.

-------XX-------

Nästa läsetermin öppnas onsdagen den 28 Augusti, då upprop kommer att anställas kl. 
12 på dagen.


