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Östersunds högre allmänna läroverk
under läseåret 1878—1879.

A. Undervisningen.
Höstterminen började den 28 Augusti och utgick den 17 December. Vårterminen öppnades 

den 24 Januari och kommer att afslutas den 12 Juni.
Bönestunderna med sång och bibelläsning halva varit förlagda till kl. T^do"1’—8 f. m.; under-

visningstimmarna till 8 —10 f. m. och 12 — 3 e. m. samt dessutom till 4'/2—6‘/2 e. m. måndagar
och thorsdagar; öfningarna i sång och instrumentalmusik kl. 4—6 e. m., i teckning kl. 11 f. m.—
3 e. m., gymnastik kl. 10—10’/2 f. m. och 11 f. m.— 1 e. m., i fäktning 2—3 e. m.

Antalet lärotimmar i veckan, under hvilka undervisning af särskilda ämneslärare med
delats, visar efterföljande tabell.

A ii m. Bokstäfverna a, b utmärka parallellklasser. H betecknar reallinien, L latinlinien utan grekiska, G latinlinien med gre
kiska. Paren testecknen utvisa gemensamma timmar med strax ofvanför stående linia, med undantag af 2 timmar na
turvetenskap, gemensamma för 6:2 R. och 6:1 R., och 2 timmar engelska, gemensamma för 7:2 och 7:i L.
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7:2 L. 1 1 2 2 — (2)1 3 7 w 2 3 2 — 22 •— w — — — (6) 22

S:ma 181 186 24 40 39 34 19 46 19 54 31 44 2 3 209 35 8 55 27 21 355
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Begagnade läroböcker och genomgångna lärokurser i läseämnena.

Kristendom.
Läroböcker: Bibeln på svenska i klass. 1—7; N. test, på grundspråket i 6:2 och 7:i; psalmboken i 1—3; 

Roos’ bibi. bist, i 1, Hübners i 2 och 3; Welander, anvisn. till bibelns kännedom, i 4 och 5; Cornelii kyr- 
kohist. i 6 och 7; Luthers lilla katekes med Lindbloms förklaring i 1—5; Norbecks dogmatik i 6 och 7.

Lärokurser i de särskilda klasserna:
1. 3 timmar. Bibi, historia gamla och nya test., katekes hufvudst. 1, bibelläsning och psalmverser.
2. 3 t. Bibi. hist, gamla test, samt nya test, berätt. 1—39, katekes hvdst. 2, läsning af bibel och

psalmverser.
3. 3 t. Bibi. hist, repeterad, katekes hvdst. 3—5, Lucæ evang. kap. 1—9, psalmläsning.
4. 2 t. Öfversigt af gamla testamentets böcker, Lucæ evang. till slut, katekes hvdst. 5, katekisation

öfver l:a hvdst.
5. 2 t. Öfversigt af nya testamentets böcker, katekisation öfver hvdst. 1 och 2.
6:1. 2 t. Dogmatik kap. 1—3, kyrkohist. period 1, parablerna ur evangelierna.
6:2. 2 t. Dogmatik kap. 4—7, kyrkohist. period 2 jämte repet, af period 1, apostlagern. kap. 1—7 på

grundspråket.
7:i. 2 t. Dogmatik kap. 8 och 9, kyrkohist. period 3, apostlag, kap. 5--15 på grundspråket.
7:2. 2 t. Repetition af dogmatik och kyrkohistoria.

Modersmålet.

Läroböcker: Sundéns språklära samt Sundéns och Modins läsebok i 1—5, Claesons 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.

Lärokurser:
1. 5 t. Läsning och förklaring af stycken i läseboken. Af språkläran hufvudsakligen samma delar,

som genomgåtts vid undervisningen i tyskan. Öfningar i rättskrifning.
2. s t. Form- och satslära, innanläsning med redogörelse för innehållet, läsning utantill af stycken ur 

läsebokens del 1 och Fänrik Stål, resolutions- och rättskrifningsöfningar.
3. s 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 gramma
tiska 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: 1. 2 t. Literaturhistoria till och med Stjernhjelmska tidehvarfvet, hvarvid motsvarande stycken i läse
boken blifvit genomgångna, danska och norska stycken, ämnesskrifning hvar annan vecka.

6: 2. 2 t. å hvardera linien. Det väsentligaste af literaturhist. från Dalin, läsning af större poetiska
stycken, bland andra Elgskyttarna och kung Fjalar med återgifvande af innehållet i prosaisk form, 
danska och norska stycken, ämnesskrifning hvar annan vecka.

7. 2 t. i hvardera afdelningen. Hufvudsakligen lika med 6:2, en utförligare skriftlig uppsats hvarje månad.
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Tyska.
Läroböcker: Lyths språklära i 1—6, Flachs elementarbok i 1 och 2, Lyths läsebok i 3, Svedboms i 4 

och 5, Schillers Wilh. Tell och Göthes Herm, und Dorothea i G.
Lärokurser:

1. c t. Elementarboken st. 1—41 jämte motsvarande delar af formläran, inöfvade under satsers upp
lösning i sina beståndsdelar och sammansättning af nya satser.

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, vokabel- 
läsning.

3. 7 t. Läseboken st. 1—36, utförligare formlära, skriftlig öfversättning ur Lyths lärobok till adverbet.
4. r t. Explikation af läseboken st 61—104, det allmännaste af syntaxen; ett hemtema hvar annan vecka.
5. 3 t. Explikation af läseboken st. 163—180; ett hemtema hvar annan vecka.
6: 1,2. R. a t. i hvardera afdelningen, L. och G. tillsammans i t. i den nedre och i t. i den öfre afdelnin- 

gen. Explikation af Wilh. Teil och Herm. u. Dorothea; R. ett homtema hvarje vecka, L. och G. 
livar annan vecka.

Engelska.
Läroböcker: Herléns språklära i 4—7, Stürzen—Beckers läsebok i 4, 5, 6:i R., 6:2 L. och 7:2, Mays i 6:i 

L., Macaulays Hist, of England i 6:2 R., Moréns läsebok i 7:i G., Dickens’ A Christmas Carol in prose i 7 L.
Lärokurser:

4. R. 7 t. Läseboken, förra kursen pag. 1—99, formlära.
5. R. 7 t. Läseboken, förra kursen pag. 31—144, formläran och det vigtigaste af syntaxen, skriftlig

öfversättning af st. 44—101 i språkläran.
6:1. R. 3 t. Läseboken, förra kursen pag. 31—77 och 130—150, muntlig öfversättning af st. 44—81 i

språkläran.
L. 4 t. Läsöfningarna i Mays lärobok, Rip van Winkle och The Wife af Irving, formlära.

6:2. R. 3 t. Hist, of England kap. 8, skriföfningar ur Herléns och Moréns läroböcker.
L. 4 t. Läseboken, senare kursen pag. 1—93, muntlig öfversättning af st. 44—77 i Herléns språklära.

7:i. L. 3 t. A Christmas Carol staves 1—4, språkläran sid. 63—115, skriföfningar på lärorummet.
G. 2 t. Moréns läseb. samt Hist, of England pag. 1 - 69, formläran och det vigtigaste af syntaxen
i förening med muntlig öfversättning af de svenska styckena i Herléns språklära.

7:2. st. A Christmas Carol stave 5; i läseboken: The Wife af Irving, A Field-Day och M:r Minns and 
his Cousin af Dickens, Tommy Datt and M:r Culpepper af Marryat, The Tournament af W. Scott, 
Terence Denville af Bret Harte, Character of a Cockney af Hazzlitt; repetition. Skriföfningar på 
lärorummet.

Franska.
Läroböcker: Dubbs elementarbok med syntax, Oldes läsebok, Ploetz’ Manuel de littérature fran^aise. 
Lärokurser:

5. 3 t. Elementarboken till kap. 10, med undantag af oregelbundna och defektiva verb.
6:1. 4 t. Elementarboken § 42—74 jämte extemporalier, Oldes läsebok st. 69—75.
6:2. 4 t. Elementarboken § 78—84, A jämte extemporalier; af Ploetz’ manuel: Fénelon, Télémaque; Le

Sage, Hist, de Gil Blas de Santillane; Voltaire, Hist, de Charles XII och Jeannot et Collin; Ségur 
(le flis), Hist, de Napoléon et de la grande armée; George Sand, Le marquis de Villemer; samt 
”Notice biographique et littéraire” för hvarje särskild af dessa författare.
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7:i. s t. Grammatik § 78—80, 82, 88, 89 jämte oxtemporalier; Ploetz? manuel: Corneil, Le Cid; Pascal, 
Lettres provinciales och Pensées détachées; Moliére, Le Tartuffe, L’avare och Le bourgeois gentil- 
homme; Florian, Imitation de don Quichotte; Xavier de Maistre, Voyage autour de ma chambre; 
Lamartine, Méditations poétiques, Harmonies poétiques et religieuses; Thiers, Hist, du consulat et 
de l’empire; Toepfer, Le lac de Gers; V. Hugo, Hernani; Alfr. de Musset, Il faut qu’ uue porte soit 
ouverte ou fermée; Augier, Le gendre de M. Poirier; About, La mere de la marquise; samt ”Notice 
biographique et littéraire” för hvarje af författarne. Ett hemtema hvar annan vecka.

7:2. 3 t. Grammatik § 78-84, A och 88, 89 jämte extemporalier; Ploetz’ manuel: Corneille, Le Cid;
Moliére, Les précieuses ridicules; Racine, Phédre; Saudeau, Mademoiselle de la Seigliére; samt ”Notice 
biographique et littéraire” för hvarje särskild författare. Ett hemtema hvar annan vecka.

Latin.
Läroböcker: Ellendt-Seyfferts språklära i klass 4—7, Törnebladhs elementarbok i 4, Cornelius Nepos i 

4 och 5, Cæsar de hello gallico i 6:i, Livius i 6:2 och 7, Cicero or. pro Milone i 6:2, disp. tusc. i 7:2, Ovidii 
metamorfoser i 6:1, Vergilii Æneid i 6:2 och 7:i, Horatii oder i 7:2.

Lärokurser:
4. 8 t. Formläran och det vigtigaste af syntaxen. Explikation af valda stycken ur elementarboken,

Nep. de Regibus och Hamilcar.
5. st. Nep. Pausanias, Lysander, Conon, Iphicrates, Chabrias, Pelopidas, Agesilaus, Phocion, Timoleon, 

de Regibus, Hamilcar, repetition af formläran, syntax §§ 141—213 och 256—313, skriföfningar å 
lärorummet.

6:1. s t. Cæsar b. g. I, II. Ovidius, valda metamorfoser. Grammatik. Ett hemtema hvarje vecka 
förutom skriföfningar på lärorummet.

6:2. s t. Liv. I, kap. 1—48, Verg. Æn. I, genomgångna och repeterade; Cic. pro Milone. Syntax samt 
ett hemtema i veckan.

7:i. 7 t. Liv. Ill, Verg. Æn. IV, V. Tempus- och modusläran. Ett hemtema hvarje vecka.
7:2. 7 t. Liv. IV och repetition af I, II, Ciceros tuskulaner. Extemporalier. Ett hemtema hvarje vecka.

Grekiska.
Läroböcker: Aulin—Krügers språklära i 6 och 7:i, Lattmanns Lesebuch i 6:1, Xenoph. Anab. i 6 och 7:i, 

Homerus i 6:2 och 7:i.
Lärokurser:

6:1. 7 t. Formläran. I läseboken: Æsopische Fabeln och Geschichten von Thieren. Xenophons Anaba
sis I, kap. 1 och 2.

6:2. 7 t. Xen. Anab. I och II, Hom. Od. I v. 1—305, genomgångna och repeterade. Formlära och syntax.
7:i. 5 t. Xen. Anab. III, IV och V kap. 1—5. Hom. Od. III, II. I och II v. 1—483, genomgångna

och till största delen repeterade. Formlära och syntax.

Matematik.
Läroböcker: Zveigbergks aritmetik i t—4, Bjorlings algebra i 4—7, Björlings problemsamling i 6:1 och 

7:i, Bergii geometriska åskådningslära i 2 och 3, Euclides’ elem. till geometrien i 3—7,. Ekmans proportions- 
lära i 6, Alreiks planimetri och stereometri i 6:2 R., Todhunters geometriska öfningssatser i 6 och 7.
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Lärokurser:
1. i t. Hela tal jämte tillämpning på sorter, hufvudräkning.
2. s t. Bråk och decimalbråk med tillämpning på sorter; geometrisk åskådningslära (i t.)
3. 5 t. Bråk, sorter och reg. de tri. Askådningsläran till fyrsidingar. Euklides’ bok 1, prop. 1—22.
4. s t. Repet, af bråk och sorter, algebra de fyra räknesätten med hela tal. Euklides’ bok 1 och 2.
5. s t. Algebra de fyra räknesätten med bråk, negativa qvantiteter samt eqvationer af första graden 

med en obekant. Euklides’ bok 3 och 4.
6: i. R. t t. Eqvationer af första graden med en obekant, läran om irrationela qvantiteter och qvadrat- 

rötter, eqvationer af andra graden med en obekant, problem ur Björlings problemsamling, propor- 
tionslära.
L ., G. 3 t. Eqvationer af första graden med en obekant, läran om irrationela qvantiteter samt 
positiva qvantiteters qvadrairötter, problem ur Björlings problemsamling, proportionsläran till propos. 13. 
L. i t. Lösning af geometriska problem efter Todhunter.

6:2. R. 7 t. Eqvationer af första andra graden med flera obekanta, kubikrötter, logaritmer och pro
gressioner efter Björlings algebra; planimetri och stereometri efter Alreik; skriftlig lösning af pro
blem efter Todhunter.
L , G. 3 t. Eqvationer af andra graden samt problemlösning efter Björling; Euklides’ bok 6, 
prop. 1—20 och repetition af proportionsläran.
L . 1 t. Lösning af geometriska problem efter Todhunter.

7:i. 4 t. Eqvationer af andra graden och problemlösning efter Björling; Euklides’ bok 6; lösning af geo
metriska problem efter Todhunter.

7:a. 4 t. Repetion af algebran, läran om logaritmer; repetition af Euklides; lösning af problem ur Tod-
hunters geom. öfningssatser.

Naturlära.

Läroböcker: Geländers lärobok i naturlära i 1—5, Anderssons inledning till botaniken i 1—3, Anderssons 
elementarflora i 4 och 5, F. W. C. Areschougs botanikens elementer i 5, Sundströms atlas till naturriket, geolo
giska och zoologiska väggtaflor.

Lärokurser:
1. st. De 20 växterna i läroboken med hufvudsakligt afseende på rot, stam och blad.
2. 2 t. De 20 växterna i läroboken, däggdjur och fåglar till fjerde ordningen.
3. 2 t. Ryggradsdjuren, de ryggradslösa djurens hufvudafdelningar och klasser, botan. organografi samt

sexualsystemet.
4. 2 t. 15 arter lefvande höstväxter examinerade på lärorummet, granskning af lärjungarnes herbarier,

af Geländers lärobok hela andra afdelningen, innefattande grunderna för fysik och kemi, samt metal
lerna i den tredje.

5. 2 t. 14 arter lefvande höstväxter examinerade på lärorummet, herbarierna granskade, fanerogama
växternas yttre organer efter Areschoug, af Gelanders lärobok hela första afdelningen (astronomi, 
geologi, meteorologi).

Natural historia.
Läroböcker: F. W. C. Areschougs botanikens elementer, Hartmans flora,. Wahlstedts zoologi. 
Lärokurser:

6:1. R. 1 t. Om växternas inre byggnad och lifsförrättningar, 9 växtarter examinerade, herbarierna gran
skade; menniskans anatomi och fysiologi till sinnesorganen.



6:i. L, G. i t. Samma kurs som reallinien.
6:2. 1 t. De vigtigaste växtfamiljerna efter Areschoug, anatomi och fysiologi efter Wahlstedt.

Fysik.

Läroböcker: Christies fysik i 6:1 L, G; Schabus’ i 6:2 L, G och 7; Floderi i 6 R.
Lärokurser:

6:1. R. 4 t. Akustik, optik och värmelära jämte problemlösning efter Floderus.
L, G. 1 t. Christies lärobok, allmän fysik och mekanik § 1-41.

6:2. R. 4 t. Mekanik, elektricitets- och värmelära samt problemlösning efter Floderus.
L, G. 1 t. Hydro- och aerostatik samt dynamik efter Schabus.

7:i. 2 t. Värmelära, mekanik, akustik och optik.
7:2. 2 t. Repetition af föregående kurs; läran om magnetism och elektricitet, lösning af problemer

efter Schabus.

Kemi.
Lärobok: Blomstrands kemi.
Lärokurser:

6:1. R. 2 t. Inledningen och metalloiderna efter Blomstrand.
6:2. R. 2 t. Metallerna genomgångna och repeterade; reaktioner och analytiska prof hufvudsakligen med

ledning af Rüdorffs ”kemiska laborationsöfningar och analys för nybörjare”.

Historia och Geografi.

Läroböcker: Odhners fäderneslandets historia i 1—3, Odhners Sveriges, Norges och Danmarks historia i 
6 och 7, Pallins allmänna historia i 4 och 5, Hildebrands gamla tidens historia i 6:1 L och G, Pallins me
deltidens historia i 6:2 L och G, Pallins nyare historia i 6:1 R och 7:i, Assmans nyare tidens historia i 6:2 
R och 7:2, Erslevs geografi n:o 2 i 1, Sörensons i 1—5, Erslovs n:o 1 i 6 R, Stielers, Mentzers, Roths och 
Wibergs kartböcker samt väggkartor af Vogel u. Delitsch, Kiepert, Erhard med liere.

Lärokurser:
1. Svenska historien till nyare tiden; Sveriges, Norges, Danmarks och Finlands geografi, det allmän

naste om verldsdelarne efter kartan.
2. 5 t. Fäderneslandets historia från Kalmare-uniouen till frihetstiden, Europas geografi.
3. 5 t. Fäderneslandets historia afslutad och repeterad från Gustaf I, Europas politiska och fysiska geografi.
4. 5 t. Gamla och medeltidens historia, de europeiska staternas geografi genomgången och repeterad.

Kartritning.
5. 4 t. Nyare tidens historia, de främmande verldsdelarnes geografi.
6:1. R. 3 t. Nyare tidens historia till andra tidehvarfvet, Skandinaviens historia, geografin till Briti-

ska riket.
L, G. 3 t. Gamla tidens historia genomgången och repeterad, Skandinaviens från och med nyare 
tidens början till Carl X Gustaf.

6:2. R. 3 t. Nyare tidens historia afslutad och repeterad, geografi efter Erslev.
L, G. 3 t. Medeltidens historia, repetition af Skandinaviens från och med Gustaf Wasa till Carl 
X Gustaf.
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7:i. s t. Nyare tidens historia genomgången och delvis repeterad, Skandinaviens från och med Carl
X Gustaf till Gustaf III.

7:a. a t. Nyare tidens historia intill år 1815 genomgången och repeterad, Skandinaviens från frihetsti
dens slut till 1815. Allmän repetition.

Filosofisk Propedevtik.

Läroböcker: Sjöbergs och Klingbergs läroböcker i logik och antropologi.
Lärokurser:

7:s. s t. Grunddragen af logik och antropologi.

Bland uppgifna läroböcker hafva följande på förut omnämda stadier blifvit under i nnevarande läseår in
förda, nämligen Dubbs elementarbok i franska språket, Ploetz’ manuel de litterature franpaise, Christies fysik, 
Pallins lärobok i nyare tidens historia och Erslevs geografi n:o 2.

Välskrifning.

I välskrifning har första klassen erhållit undervisning 2 timmar i veckan, nämligen tisdag och lördag 
kl. 2—3 e. m.; den andra och den tredje 1 timme hvar, den förra kl. 1—2 e. m. fredag och den senare kl. 
12—1 e. m. måndag.

Teckning.

öfningstider jämte hela antalet öfningstimmar i veckan för särskilda klasser.

Klasser. måndag. Tisdag. Onsdag. Thorsdag. Fredag. Lördag. Summa 
timmar.

l:a. — _ — kl. 12—1 _ _ 1
b. — — -— „ 12 — 1 — — 1

2. kl. 11—12 — — — — — 1
3. — — kl. 12—1 — — — 1
4. R. „ 1-2 kl. 12—1 — „ 1-2 —. — 3

L. „ 1-2 „ 12-1 — — — 2
5. R. „ 1-2 kl. 111-12 „ 2-3 kl. 12—1 kl. 111-12 41

L. — — „ 11 {—12 „ 2-3 „ 12—1 „ 111-12 31
6:i R. — — „ 111—12 —. „ 2-3 „ 111—1 31

L. „ 12-1 — „ 111-12 — „ 111-1 31
6:2 R. ,. 12—1 „ 111-12 „ 12-1 — „ 111-12 31

L. — — „ 111-12 — „ 111—2 31
7:i. — „ 12-1 „ 111-12 — „ 2-3 „ 111—12 31
7:2. — „ 12-1 „ 111-12 — „ 1-2 „ 111—12 31

Undervisningskurser:
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;
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klasserna 5—7: landskaps-, figur-, djur-, blomster-, träds- och ornamentsritning, klotsritning, samt konstruk
tions- och projektionsritning efter Pasch, äfvensom perspektivritning med tillhjelp af instrumenter efter Schrei
ber och Hetsch.

S å ii g.

Öfningstidcr: 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 Öfning stider: i lägsta afdolningen skalor, tonträffning, unison- och koralsång; i den mellersta 
skalor, tonträffning samt tvåstämmiga sånger; i den öfversta afdelningen samma öfningar som i de föregående 
samt qvartettsång.

Instrumental m u s i k.

Öfningstider: måndag och thorsdag kl. 5—6 e. m., tisdag, onsdag, fredag, lördag kl. 4—5 e. m.
Öfningarna hafva omfattat pianospelning, hvari 17 lärjungar åtnjutit undervisning, violinspelning, hvari 

4 undervisats, samt flöjtblåsning, som öfvats af 2 lärjungar.

Gymnastik- och Vapenöfningar.

Uppgift å antalet lärjungar, som på grund af nedanstående orsaker icke deltagit i 
gymnastiköfningama år 1878.

Termin 
och 

åldersgrupp.

8 j u k d o in a r

; 
A

ndra orsaker.

I Sum
m

a i öfningarna 
i 

icke deltagande 
1 

lärjungar.

i 
H

ela antalet
, 

närvarande
lärjungar.

i syn- och hör- 
selorganerna.

i nervsystem
et. | 

1 
1

i cirkulations- 
organem

a.

j andedragts- 
organerna.

i m
atsm

ält- 
ningsorganerna.

i urin- och 
konsorganerna.

i rörelseor- 
j 

ganerna.

m
issbildning.

1 -J(owq

allm
än svaghet.

andra sjuk
dom

ar.

Sum
m

a.

Vårterminen 1878. 
Under 15 år ..... 
15 år eller deröfver

— — — —. —

1 2
— — .----

3 3
67
91

Summa — — — — — — l 2 ■— — — 3 — 3 158

Höstterminen 1878.
Under 15 år........
15 år eller deröfver

—. — —■. — 1
2

—. — 1
2

—. 1
2_

101
80

Summa — — — — — —. 1 2 — — — 3 — 3 181

Öfningstidcr vårterminen 1878: för klasserna 1 och 2 gemensamt en half timme fem dagar i veckan 
och en dag en timme; för 3 och 4 gemensamt hvarje dag en half timme; för klasserna 5, 6, 7 gemensamt 
en half timme dagligen, för klassen 5 särskildt en timme fäktning en gång, och för klasserna 6, 7 gemen
samt en timme fäktning eller sabelhuggning två gånger i veckan.
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Den vid innevarande läseårs början uppgjorda och af Eforsämbetet godkända arbetsordning bestämde 
följande
Öfningstider och antal öfningstimmar i veckan höstterminen 1878 och vårterminen 1879.

Klasser. Måndag. 'l’isdag. Onsdag. Thorsdag. Fredag. Lördag. Hela 
timantalet.

1 kl. 11}-12 11 •—12 12—1 111—12 12—1 11}—12 4

2 12-1 li i—12 111-12 11}—12 1*1}—12 llj—12 3}

3, 4 11-11} 11 — 11 } 11-11} 11—11 } ll — lli 11—111 3

5 io-io; 10—104 10-10} 10—10} 10—101 10-10}
2—3(fäktn.)

4

6, 7 10-10}
2-3 (fäktn.)

10—10^ 10-10} 10—10}
2—3(fäktn.)

10-104 10-101 5

I den faststälda ordningen för gymnastik och vapenöfningar, enligt hvilken klasserna 1 och 2 gemensamt 
öfvades tre gånger i veckan, klasserna 3 och 4 tillsammans bildade en gymnastikafdelning, och klasserna 5, 
6, 7 hade gemensamma öfningar utom i vapenföring, har i anledning af det stora antalet lärjungar i klassen 
1 och gymnastiklokalens allt för inskränkta utrymme den förändring blifvit vidtagen, att sist nämda klass 
ensam bildat en gymnastikafdelning med öfningar en timme hvar annan dag kl. 12—1, att klassen 2 öfvats 
tillsammans med 3 kl. 11'/,—12 alla dagar utom måndag, då klassen 2 särskildt öfvats kl, 12—1, samt att 
klassen 5 dagligen gymnastiserat kl. 11—ll‘/2 tillsammans med klassen 4.

Lärjungarne hafva således vid öfningarna varit fördelade i fyra afdelningar, af hvilka den första utgjorts 
af klassen 1 med 49 lärjungar, som gymnastiserat höstterminen,, och 52 vårterminen; den andra af klasserna 
2, 3 med tillsammans 51 gymnastiserande höstterminen och 53 vårterminen; den tredje af klasserna 4, 5 med 
36 under höstterminen och 37 vårterminen; den fjerde af klasserna 6, 7 med tillsammans 42 under höst
terminen och 41 under vårterminen.

Öfningarna hafva för de särskilda afdelningarna varit följande, nämligen för
första afdelningen fristående och redskapsgymnastik, marscböfningar och enkla trupprörelser utan gevär; för 
andra afdelningen fristående och redskapsgymnastik, rörelser med enkelt stöd, marscböfningar och trupprö
relser, kompanimanöver med stänger och lefvande plutoner; för
tredje afdelningen fristående och redskapsgymnastik, rörelser med enkelt och sammansatt stöd, marscböfningar, 
trupprörelser och kompanimanöver, klassen 5 dessutom handgevärsexercis och florettfäktning; för
fjerde afdelningen fristående och redskapsgymnastik, rörelser med enkelt och sammansatt stöd, handgevärs
exercis, florett- och bajonettfäktning samt sabelhuggning, infanterimanöver enligt exercisreglementet, af hvilket 
rekrytskolan, kompaniet och de enklaste rörelserna i bataljon blifvit genomgångna.

Vid dertill lämplig väderlek hafva gymnastiköfningarna utbytts mot snöbollkastning vintertiden och boll
spel höst och vår. Likaledes hafva fäktöfningarna, som alltid pågå en hel timme i sänder, flera gånger er
satts af skridskogång och skidlöpning, hvartill dessutom 4 hela förmiddagar under läseåret varit anslagna.

M i 1 i t ä r ö f n i n g a r.
Utom de vapenöfningar m. m, hvilka redan omförmälts, hafva utsträckta militäröfningar enligt k. Cirku

läret den 23 Mars 1870 fortgått under 3l/a vecka från den 10 Maj sistlidne år till vårterminens slut den 4 
Juni, samt under höstterminen fem veckor från den 29 Augusti till den 1 Oktober,
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Militäröfningarna leddes sistlidue vårtermin af löjtnanten vid k. Jemtlands fältjägarekår J. O. N. Aspgren, först 
såsom vikarie för ordinarie gymnastikläraren kapten Brandelius från den 1 Maj till den 17 i samma månad, 
och sedan till bemälte termins slut på grund deraf, att han till denna tjenstgøring blifvit af kårcbefen kom
menderad under kapten Brandelii vistelse å Frösö läger för pågående möten. Under höstterminen fullgjorde 
löjtnanten vid nämda kår grefve H. J. Cronhjelm i egenskap af vikarierade gymnastiklärare ledningen af 
ifrågavarande öfningar.

Under bägge terminerna användes till de utsträckta militäröfningarna sei timmar i veckan. Ät öfningar 
i skjutning med salongsgevär egnades derjämte hvarje vecka två timmar. Dessutom öfvades skarpskjutning 
tre timmar under hvarje af sex dagar i September.

I öfningarna deltogo under sistlidne vårtermin jämte 27 lärjungar i klasserna 6, 7 äfven 20 lärjungar i 
klassen 5; under höstterminen tillsammans 58 lärjungar, af hvilka 42 tillhörde de förstnämda klasserna och 
16 den sistnämda.

Under den tid den utsträckta militärundervisningen fortgått, har gymnastiklärarens tjenstgøring minskats 
med sei timmar i veckan i anledning af den i ofvan nämda k. cirkulär meddelade föreskrift, att de ynglingar, 
som deltaga i de genom samma cirkulär anbefalda militäröfningarna, skola under tiden för dessa öfningar 
vara från gymnastik och fäktöfningar befriade.

Enligt instruktörernas afgifna redogörelser hafva öfningarna under sistlidne kalenderårs bägge terminer 
omfattat exercis och manöver till den utsträckning, hvilken under den särskilda rubriken ”gymnastik och 
vapenöfningar” redan blifvit här omförmäld. Sedan läroverket, i följd af K. M:ts beslut den 12 April 1878, 
från kronans förråd till låns bekommit 50 st. gevär af 1868 års förändringsmodell, har från och med höst
terminen äfven ”laddning” öfvats i öfverensstämmelse med nu gällande reglemente.

Om de af lärjungarne i 6 och 7:i under höstterminen verkstälda skjutöfningarua med salongsgevär för
mäler vederbörande instruktör, att i anledning af gevärens mindre goda skick icke tillräckligt antal skott 
hunnit att förbrukas. Skarpskjutning med pointberäkning i trenne serier och på 800 fots afstånd med 8 skott 
per man i hvarje serie verkstäldes sistlidne hösttermin af lärjungarne i 7:i med i allmänhet tillfredsställande 
resultat, ehuru en stark nordvestlig vind, som på de tider, då målskjutningen egde rum, beströk den invid 
östra stranden af Storsjön belägna skjutbanan, ”måste menligt inverka på skyttarnes lugn och gevärens träff
säkerhet.”

Under innevarande termin ledas militäröfningarna af ordinarie gymnastikläraren kapten Brandelius. öf
ningarna, i hvilka lärjungarna i klasserna 5, 6, 7 deltaga, togo sin början den 19 Maj och fortgå till termi
nens slut under två timmar hvar annan dag. Dessa öfningstimmar förläggas under olika veckor till kl. 8—10 
f. m., 1—3 e. m. eller 4,/2—6'/a e. m. Åt skjutöfningar med salongsgevär egnas derjämte under exercistiden 
tillsammans 9 timmar dels kl. 2—3 och dels 4—6 e. m.

Den 23 September inspekterades militäröfningarna af chefen för k. Westerbottens fältjägarekår, öfverste- 
löjtnanten, R. S. O. herr A. E. Svedelius.

B. Lärarne.
I öfverenstämmelse med den fördelning af tjensteåligganden, hvilken i början af höstterminen 

uppgjordes, hafva lärarne i särskilda ämnen och afdelningar haft följande antal undervisnings- 
timmar och rättat lärjungarnes på tid utom lärotimmarna verkstälda skriftliga arbeten: 
rektor A. Sundberg: latin i 7:i och 7:2, tillsammans 14 timmar;
lektor J. E. Dalén: matematik i 6:i L. i t, i 6:2 11 t,, i 7 4t., fysik i 7 4 t., tillsammans 20 
timmar, matem, uppsatser j 6 B. och 7;
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lektor K. H. Brandt: grekiska i 6:2 7 t., i 7:i 5 t, latin i 6:2 8 t., tillsammans 20 timmar, latin
skrifning i 6:2;
lektor S. J. Kardell: geografi i 4 2 t., i 5 1 t., historia och geografi i G 11 t., i 7 6 t., latin i 6:1 
2 t., tillsammans 22 timmar, latinskrifning i 7;
lektor P. Olsson: naturvetenskap i 2, 4, 5 och 6, tillsammans 21 timmar, svenska uppsatser i 6:2 L. och O.; 
v. lektor O. W. Sallander: franska i 6 och 7 16 t., engelska i 7:i L. och 7:2 4 t., filosofi i 7:2 
2 t., tillsammans 22 timmar, fransk skrifn. i 7, engelska i 6:2 R.;
adjunkt N. D. Augustin: modersmålet i 3—7, tillsammans 24 timmar, svenska uppsatser 7:i och 7:2; 
adjunkt N. M. Jonsson: latin i 4 8 t. och i 6:1 6 t, grekiska i 6:1 7 t., historia i 4 3 t. och i 
5 3 t., tillsammans 27 timmar, latinskrifning i 6:1;
adjunkt C. G. R. Svenson under höstterminen: kristendom i 3—7 15 t., historia i 2 4 t., historia 
och geografi i 3 5 t., tillsammans 24 timmar, svenska uppsatser i G:i L. och G.;
adjunkt O. E. Lindström: tyska i 4-6 13 t., engelska i 6 R. c, t. och i 6:2 L. 4 t., franska i 
5 3 t., tillsammans 26 timmar, tysk skrifning i 5 och i 6 R.;
adjunkt K. E. Kökeritz: matematik i 3- 6:1 25 t., naturlära i 3 2 t., tillsammans 27 timmar, 
svenska uppsatser i 6 R.;
adjunkt k. E. Gillberg: modersmålet, tyska, matematik och geografi i 2 19 t., latin i 5 8 t., till
sammans 27 timmar, svenska skrifningar i 5;
adjunkt M. Holmbäck: engelska i 4, 5 och 6:1 L. 18 t., i 7:i G. 2 t, tyska i 3 7 t., tillsammans 
27 timmar, tysk skrifning i 4;
v. adjunkt J. Söderqvist: kristendom, modersmålet, tyska, matematik, naturlära samt historia och 
geografi i l:a 24 t., kristendom i 2 3 t., tillsammans 27 timmar, svenska skrifningar i 4;
v. adjunkt K. O. N. Sjöberg under vårterminen: kristendom i 3 — 7 15 t., historia i 2 4 t, geografi 
och historia i 3 5 t., tillsammans 24 timmar, svenska uppsatser i 6:1 L. och G.;
extraläraren K. M. Behm: kristendom, modersmålet, tyska, matematik, naturlära, historia och geo
grafi, välskrifning och teckning i l:b, tillsammans 27 timmar;
ritläraren G. F. J. Mühlfeldt: i teckning och välskrifning 17 timmar;
gymnastikläraren k. F. W. Brandelius: i gymnastik och vapenöfning 15 timmar; 
musikläraren k. F. Blomström: i sång och instrumentalspel 11 timmar.

Klassföreståndare: för l:a v. adj. Söderqvist, l:b extraläraren Behm, 2 adj. Gillberg, 3 adj. 
Svenson under höstt. och v. adj. Sjöberg under vårt., 4 adj. Kökeritz, 5 adj. Lindström, 6:1 R. 
lektor Olsson, 6:1 L. och G. v. lektor Sallander, 6:2 lektor Kardell, 7:i adj. Augustin, 7:2 lektor Dalén.

Tjenstledige: lektor d:r L. O. Hammargren under hela läseåret på grund af K. M:ts till
förordnade Regerings resolution den 30 sistlidne Augusti uppå Hammargrens underdåniga ansökan 
om tjenstledighet för styrkt sjuklighet; adjunkt A. Öhmark för sjukdom från höstterminens början 
till hans den 13 Oktober inträffade död; gymnastikläraren kapten A. F. W. Brandelius från 
höstterminens början till den 23 September samt från vårterminens början till den 6 Februari för 
enskilda angelägenheter; adjunkt K. G. R. Svensson under vårterminen för teologiska studier; 
adjunkt E. Edholm från den 1 Maj till terminens slut, under hvilken tid han fortfarande bestri
der vikariat vid högre allmänna läroverket i Hernösand.

Vikarier: student O. W. Sallander för lektor Hammargren under hela läseåret med 507 
kr. 69 öre fyllnadsarfvode från statsverket; student J. Söderqvist hela läseåret, först för adjunkt 
Öhmark till den 13 Oktober, sedan under den genom dennes afgång inträffade vakans till den 1 
Maj, och sluteligen för adjunkt Edholm från sist nämde dag till läseterminens slut, vikarierande 
adjunkt roed 127 kr. 97 öre arfvodesbidrag af statsmedel; s. ro, kandidaten K. O. N. Sjöberg 
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hela vårterminen vikarie för adjunkt Svenson; løjtnanterne grefve H. J. Cronhjelm och J. O. N. 
Aspgren vikarierande gymnastiklärare, den förre under ordinariens ofvannämda tjenstledighet i 
Augusti och September, den senare i början af vårterminen.

Extralärare: studeranden K. M. Behm, som både höst- och vårterminen tjenstgjort såsom lä
rare för den ene af de två parallelklasser, i hvilka den första klassen under läseåret varit förde
lad. Till extralärarearfvode har K. Statskontoret för bägge terminerna utanordnat tillsammans 
1,200 kronor.

Afgången: adjunkt A. Öhmark, som den 13 sistlidne Oktober afled i Löfånger i Westerbot- 
ten, der han den 27 September 1824 äfven var född. Den 8 Februari 1860 befullmäktigad 
adjunkt vid Östersunds elementarläroverk med undervisningsskyldighet i den då varande andra 
klassen bestred han fortfarande undervisningen i denna klass, till dess vid början af höstterminen 
1869 den dittills varande första klassen indrogs, hvarefter han hufvudsakligen undervisat den nu 
varande första klassen. Under de senare åren har Öhmarks tjenstgöring vid läroverket icke sällan 
afbrutits genom inträffande längre eller kortare sjukdomsforfall. Då till öfriga krämpor äfven kom, 
att hans redan i yngre år svaga ögon under sistlidne läseår mycket försämrades och derigenom 
försvårade hans tjenstgöring vid läroverket, nödgades han hos Eforus anhållla om tjenstledighet, 
efter hvars beviljande han i midten af September med maka och dotter afflyttade till sin födelse
ort, för att der under hvila från ansträngande tjenstegöromål söka att vinna förbättrad helsa; 
men han fick endast helt kort tid vistas i sin hemort, innan döden kallade honom till ett annat hem.

Erfordrad: till adjunkt vid läroverket filos, kandidaten Esbjörn Edholm, som enligt fullmakt 
berättigats att tillträda sin tjenst den 1 Maj, enär företrädaren framlidne adjunkten Öhmarks enka 
och dotter, såsom pensionsberättigade, icke ega att åtnjuta nådår. Adjunkt Edholm har om sig 
meddelat, att han är född den 11 Maj 1839 i Ullångers socken af Vester-Norrlands län, att fa- 
dren var krono-länsman, att han, efter att hafva genomgått Hernösands högre elementarläroverk, 
blef student vid Upsala akademi 1862 och derstädes aflade examen till Rikets Kammar- och Rä- 
kenskapsverk 1864 samt filosofie kandidatexamen 1872, tjenstgjorde såsom vikarierande adjunkt 
vid Hernösands högre elementarläroverk vårterminen 1873 och vid Strengnäs högre elementarläro
verk höstterminen 1873 och vårterminen 1874, genomgick profår höstterminen 1876 vid Stock
holms gymnasium och vårterminen 1877 vid Ladugårdslandets lägre elementarläroverk, har tjenst
gjort såsom vikarierande adjunkt vid Hernösands högre elementarläroverk vårterminen 1879, samt 
den 12 sistlidne Mars utnämts till adjunkt vid Östersunds läroverk.

Uppflyttad i högre lönegrad: lektor dr S. J. Kardell i den tredje med 3,500 kr. aflöning.
Någon ordinarie lärareplats vid läroverket var icke ledig den 1 Maj detta år.

Förevarande afdelning af denna årsred ogör else bör icke afslutas utan att erinra om läroverkets 
forne lärare och vördade välgörare, f. d. läroverksadjunkten, teol. kandidaten och filos, jubeldoktorn 
L. F. Weinberg, som den 6 sistlidne Maj afled i sitt åttionde lefnadsår. Weinberg var född den 
20 Januari 1800 i Sundsvall, hvarest hans far var handlande. Sedan han efter afslutade studier 
vid Upsala universitet varit anstäld såsom v. kollega vid Frösö trivialskola från början af höst
terminen 1830 och såsom v. rektor vid Sundsvalls apologistskola läseåret 1833 —1834, utnämdes 
han den 16 April sistnämda år till ordinarie kollega vid Frösö trivialskola, der han fortfarande 
tjenstgjorde, till dess läroverket höstterminen 1847 flyttades till Östersund och utvidgades till ett 
på bägge linierna fullständigt läroverk, vid hvilket han pligttroget och samvetsgrant förrättade sin 
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tjenst såsom ordinarie adjunkt till slutet af vårterminen 1868, då han på begäran erhöll afsked 
med pension. Ej blott under sin trettiosjuåriga lärareverksamhet här i Jemtland, utan äfven un
der de elfva år, han fått på sina, gamla dagar njuta en berättigad och väl fortjent hvila och le
dighet, har han med starka band af vördnad, vänskap och kärlek varit fästad både vid lärare och 
lärjungar vid läroverket, hvilket dessutom till honom står i oförgätlig förbindelse för det frikostiga 
stipendium, han- genom gåfvobref den 18 Juli 1874 instiftade.

C. Lärjungarne.

Uppgift för hvardera terminen öfver antalet när- och frånvarande lärjungar i de 
särskilda klasserna.

Termin. Klass.

Gemensamma linien Reallinien Latinlinien Summa Totalsum
m

a.närv. frånv. närv. frånv.

utan 
grekiska.

med 
grekiska.

frånv. närv. fråiiv.närvarande.

1. 50 1 — _ _ _ _ _ 50 1 51
2. 26 — — — — — — 26 — 26
3. 25 1 — — — — — 25 1 26
4. — — 7 1 13 — 1 20 2 22

Höstterm.
1878.

5.
Cm.

— — 7
9 _

10
6 7

3 17
22

3 20
22

6:2. — — 3 — 6 4 :— 13 — 13
7:i. — — — — 5 2 — 7 — 7
7:2. — — — — 1 — — l — 1

Summa 101 2 26 1 41 13 4 181 7 188

1. 52 —, _ _ _ _ __ 52 52
2. 28 1 — — — — — 28 1 29
3. 27 — — — — — — 27 _ 27
4. — — 6 — 13 — 1 19 1 20

Vårte rm.
1879.

5.
6:i.

—
—

7
8 1

12
6 7 __ .

19
21 1

19
22

6:a. — — 3 — 6 4 — 13 — 13
7:i. — — — — 5 2 — 7 — 7
7:2. — — —• — 1 — — 1 — 1

Summa 107 1 24 1 43 13 1 187 3 190

De lärjungar i sjunde klassen, hvilka åtnjutit undervisning i grekiska, hafva äfven begagnat 
sig- af undervisningen i engelska.
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b) Höstterminen 1878.

Klass och Linie.

Lärjungar flyttade till nedan 
) nämda klasser,

efter att hafva tillhört närmast lägre klass 
af samma linio följande antal terminer.

från andra linien.

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

1. _ _ _ — _ _ —

2. 2 1 11 — 1 — —

3. — 1 20 — — .— —

4. Reall. — 1 3 — .— 1 —

„ Latinl. 1 — 12 — — — —

5. Reall. — — 5 — 1 — —

„ Latinl. — — 8 — 3 — —

6:i. Reall. — 3 7 — — — —

„ Latinl. — — 7 1 — 1 —

6:2. Reall. — — 2 — — — —

„ Latinl. — — 10 — — — —

7:i. „ — — 6 — — — —

7:2. ,, — — 1 — — — —

Gemensamma linien 2 2 31 _ 1 _ __

Reallinien — 4 17 — 1 1 —

Latinlinien t — 44 1 3 1 —

Summa 3 6 92 1 5 2 __

Lärjungar tillhörande nedan nämda 
klasser den 15 September (så väl när- 

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

Pi«®
5 *

Flyttade till 
klassen på 
grund af 
beslut:

Inskrifn 
nndei , CG

från ter 
till och

från och 
till tej

under 
m

ell a>klassen från 
ende term

in.

vid föregående 
term

ins slnt.

vid höstterm
i

nens början.
e i läroverket 
r term

inen.

a
3

m
inens början 

m
ed 14 Sept.

m
ed 

15 Sept.
•m

inens slut.

näst följande 
[anterm

in.

3
3

14 _ _ 37 51 _ — 1 1
12 6 7 2 27 — 1 — 1

6 18 3 — 27 — — — —
3 5 — — 8 1 1 — 2
1 12 1 — 14 — — — —

2 3 3 — 8 1 — — 1
2 8 3 — 13 1 — — 1

— 7 2 1 10 1 — — 1
4 8 1 — 13 — — — —
1 2 _ — 3 — — — —

— 8 2 — 10 — — — —
1 6

1 —
— 7

1
— — —

—

32 24 10 39 105 — 1 1 2
6 17 5 1 29 3 1 — 4
8 43 7 — 58 1 — — 1

46 84 22 40 192 4 2 1 7

Inskrifne i läroverket under höstterminen 1878: tillsammans 40 lärjungar, af hvilka i klassen 1 
intogos K. O. H. Göransson, B. B. Lundborg, P. Staaff, K. R. L. Festin, K. E. Lignell, E. G. 
G. Aström, A. A. Winnberg, J. A. E. Blomgren, O. Olsson, P. Jonsson, E. A. Bergstrand, E. 
Nilsson, K. E. Byström, A. O. Holmberg, J. Nilsson, H. Wikén, K. T. Lundgren, A. L. Forssius, 
K. P. L. Björkman, T. A. E. Björkman, A. E. Sandberg, J. G. Rissler, P. Bromée, H. Olsson, 
O. Jakobsson, K. A. R. Lindelius, A. Jansson, J, E. Holmbäck, A. G. E. Lindblad, J. A. Mag
nusson, P. Solberg, L. W. Sundström, F. P. O. Gustin, J. H. Dahl, L. E. T. Lindahl, J. Nyström, 
O. Sandström, i klassen 2 W. F. Mesch och E, A. Fresk, i 6:i O. Solberg; vårterminen 1879: 
tillsammans 11 lärjungar, af hvilka i klassen 1 P. Jonsson, E. J. Jonsson, A. J. Jonsson, G. G. 
Olsson, K. G. Ekberg, E. K. Långström, J. A. Göransson och A. M. Jonsson, i klassen 2 N. 
Ling och D. Dillner, i klassen 5 K. J. Genberg, hvilken efter sistlidne hösttermin afgått från 
Sundsvalls högre allmänna läroverk.

Af de i läroverket under läseåret inskrifne, hvilkas hela antal utgör 51, hafva för öfrigt 24 
förut åtnjutit enskild undervisning, lika många senast bevistat folkskolor och 2 Östersunds h. all
männa läroverk.

Efter att hafva genomgått läroverkets sjunde klass aflade K. M. Behm, O. Tirén samt P. F. 
G. Rissler den 13 Juni 1878, P. Nylander den 23 sistlidne Maj godkänd afgångsexamen.

I anledning deraf, att den sjunde klassen å reallinien här vid läroverket från början af sist
lidne läseår blifvit indragen, afgingo efter slutet af vårterminen C. W. L. Charlier och A. J:n 
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Bergstrand från 6:2 R, den förre, för att genom enskilda studier bereda sig tillträde till den 
sjunde klassens latinlinie, den senare med tillkännagifven afsigt att fortsätta sina studier vid något 
läroverk i Stockholm.

Före afslutad lärokurs hafva för öfrigt under förra årets vårtermin och sommarferier följande 
lärjungar från läroverkets särskilda klasser afgått: från 2 E. D. Olsén till enskild undervisning; 
från 3 P. M. Sundberg till obestämdt yrke; från 4 O. Hedin och P. O. Berglund för medellöshet, 
J. Dahlin till annat läroverk; under sistlidne hösttermin och näst följande mellantermin: fiån 1 J. 
N. Lindholm; från 2 O. Nilsson till landtbruk; från 4 O. A. Kjellin till praktiskt yrke, J. R. Berg
strand till betjentbefattning; från 5 E. W. Widmark och N. Bergvall; från 6:1 O. J. Thiodolf till 
skrifvarebefattning, N. Olsson till landtbruk; under loppet af innevarande vårtermin: från 1 J. Nilsson 
och N. Olsson till landtbruk, från 2 P. M. Solberg, att med föräldrarna aflytta till Amerika, O. M. 
N. Lindahl till handel; från 6:1 O. Solberg för flyttning till Amerika, N. J. H. S. Westerlund till 
enskild undervisning; från 6:2 A. Sodenstierna likaledes, P. O. A. Forsgren till något å reallinien 
fullständigt läroverk; från 7:i E. A. E. Huss, för att såsom privatist undergå maturitetsprof.

Frånvarande under höstterminen: A. T. Hasselgren och J. Jonsson i 3, J. II. Byström och 
C. A. T. Hjelm i 4, A. P. Bill och P. E. Wikström i 5; innevarande vårtermin: T. W. Wetter- 
sten i 1, G. L. A. Stenbäck i 2, J. Jonsson i 3, H. E. N. Stenbäck i 4, P. E. Wikström i 5, 
N. Odelberg i 6:1.

Vid läseårets afslutande den 4 Juni 1878 utdelades i stipendier 385 kronor, i understöd 1G3 
kronor, kontanta premier 130 kronor samt för 110 kronor 62 öre premieböcker, till samman 728 
kronor 62 öre.

Från afgift till både materielkassan och byggnadsfonden hafva under höstterminen 82 och 
under vårterminen 89 lärjungar befriats; från afgift till den senare, men ej till den förra under 
höstterminen 57, under vårterminen 51.

D. Undervisningsmaterielen,
Till biblioteket under årets lopp lemnade gåfvor:
Från Staten: Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik, ny följd XIX: B) Rätts

väsendet, ny följ'd XIX; D) Fabriker och manufakturer för år 1877; E) Inrikes sjöfart och handel för år 1877; 
F) Utrikes handel och sjöfart för år 1877; H) K. M:ts Befallningshafvandes femårsberättelser, ny följd IV; 
I) Telegrafväsendet, ny följd, 17; L) Statens jernvägsvägstrafik, 16; N) Jordbruk och boskapsskötsel XII, samt 
Sammandrag för 1878; 0) Landtmäteriet XI; Q) Skogsväsendet, VIII; S) Allmänna arbeten, 6; T) Lots- och 
fyrinrättningen samt lifräddningsanstalferna, V; U) Kommunernas fattigvård och finanser, III. Svenska riks
dagens protokoll jämte Bihang för år 1878. Betänkande och förslag, afgifna den 30/a 1878, af den för utar
betande af förslag till stadga för en examen för blifvande lärare förordnade komité. Allmänna kyrkomötets 
protokoll år 1878, jämte Bihang. Törngren: Fria lekar, 1879, 5 ex. Betänkande och förslag, angående ord
nandet af teckningsundervisningen, Stockholm 1879.

Genom Eclclesiastik-departementet: Program för år 1878 från följande norska och danska läroverk 
Christiania kathedralskole, Aars og Voss’ skole, Giertsens d:o, Drammens d:o, Laurvigs d:o, Skiens d:o, Hamar 
realgymnasium, Kristiansands kathedralskole, Arendals skole, Stavanger d:o, Bergens kathedralskole, Kristian' 
sunds skole, Aalesunds d:o, Molde latingymnasium, Throndhjems kathedralskole, Tromso skole, Metropolitan' 
skolen i Kjobenhavn, Borgerdydskolen i d:o, Borgerdydskolen paa Kristianshavn, det von Vestenske institut, 
lyceum i Kjobenhavn, Frederiksborg skole, Roskilde kathedrajskole, Sorø akadenps skole, Herlufsholm? skole, 
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Nykjøbing kathedralskole, Marieboes skole, Odense kathedralskole, Aalborg d:o, Viborg d:o, Randers skole, 
Aarhus kathedralskole, Horsens skole, Ribe kathedralskole, Haderslev læreres skole, Rønne realskole, hinn 
lærda skdia i Reykjavik (för 1877 och 1878).

Genom Konsistorierna: Årsberättelser om Sveriges samtliga offentliga läroverk för läsåret 1877—1878, 
samt om Privata Elem. lärov. i Lund, Realgymnasium i Göteborg, Fjellstedtska skolan i Upsala och Falu 
Elem. läroverk för flickor, för samma år.

Genom Secreteriatet ved det Kongelige Norske Universitet i Christiania: Hertzberg, E : Om kredittens 
begreb og væsen, 1877. D:o: En kritisk fremstilling af grundsætningerne for seddelbankers indretning og 
virksomhed, 1877. Sars, G. O., Bidrag til kundskaben om Norges arktiske fauna, I, 1878. La Norvége, 
catalogue special pour l’exposition universelle de Paris 1878. Unger, C. R., Heilagra manna søgur, bd 1 o. 2, 
1877. Det kongelige norske Frederiks universitets aarsberetninger for aarene 1875, 1876 og 1877. Gamborg, 
J. C., seddelbanker 1877. Kiær, A. N., om seddelbanker, 1877. D:o, bidrag til belysningen af skibsfartens 
økonomiske forhold, 1877. Gamborg, J., om byerne og landet, 1877. Festskrift til det kongelige universitet 
i Upsala ved dets jubilæum, Sept. 1877. Om norske kongers hylding og krøning i ældre tid, 1873. Dronning 
Josefine, en biografi. Porträtt af kronprinds Gustaf. Orienteringsblad, 18 Juli 1873. Kong Carl Johans 
krøning i Throndhjems domkirke den 7 Sept. 1818, 2 ex. Holst, E., om Poncelets betydning for geometrien, 
1878. Broch, O. J., Le royaume de Norvége, 1876. Nielsen, Y., aktmæssige bidrag til Sveriges politiske 
historie 1812—1813, 1876. Schübeler, F. C., Pflanzengeogr. Karte über das Königreich Norwegen, 1873. 
Karta öfver Norge, Sverige og Danmark. Fotografi af Carl XIV Johans staty i Christiania.

Från K. Svenska Vetenskapsakademien: Meteorologiska iakttagelser i Sverige, 17:de bandet. Veten
skapsakademiens handlingar, ny följd, 14:de bandet. Bihang till d.-o, 4:de bandet, häftena 1 och 2. öfversigt 
af Vetenskapsakademiens förhandlingar, 34:de bandet. Santesson, Minnesteckning öfver C. Carlander, 1877. 
Malmsten, P. H., Minnesord öfver C. von Linné och öfver P. af Bjerkén, 1878.

Från det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Throndhgem: Dess Skrivter i det 19:de aarh., 8:de 
bind, 5:te hefte.

Från Norrlands nation i Upsala: Sahlin, C. Y., Inbjudning till Upsala universitets 400-års jubelfest 
1877. D:o: Inbjudning till afhörande af den föreläsning, med hvilken prof. H. Schultz tillträder sitt embete, 
1878. D:o: Inbjudning till afhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka prof. M. Johansson, C. G. 
Hammarskjöld och M. B. Richert tillträda sina embeten, 1877. D:o, Inbjudning till Upsala universitets fest 
till J. L. Runebergs minne den 6/6 1878. Cornelius, C. A., Inbjudning till rektorsombyte, 1875. Inbjudnings
skrifter till promotionerna inom tool., jurid., medic, och filosofiska fakulteterna den 6/9 1877. Föreläsnin
gar och öfningar vid Upsala univ. h. t. 1877 och v. t. 1878. Söderbaum, P., Listers antiseptiska method. 
Ährling, E., Några af de i Sverige befintliga Linnéanska handskrifterna, kritiskt skärskådade. Almström, S. 
J., Om förträngningar i tårvägarne. Grape, E. A., Om chronisk arsenikförgiftning. Hainer, H., Om de sam
mansatta verben i Isländskan. Lundblad, L. J., Om Angina Diphterica. Sellin, E. J., Svenska dramat under 
Karl den elftes regering. Warfwinge, F. V., Om exantematisk tyfus hos barn. Hjeltström, S. A., Om den 
dagliga förändringen i vindens hastighet. Åberg, L. H., Bidrag till en framställning och kritik af Kants lära 
om det moraliskt onda. Upsala universitets kataloger h. t. 1878 och v. t. 1879.

Från Komitén för 9:de allmänna Svenska Läraremötet i Gefle: Öfverläggningsämnen vid det 9:de 
allmänna svenska läraremötet i Gefle den 18—20 Juni 1878.

Från Svenska Numismatiska Föreningen: Numismatiska meddelanden, V. Lagerberg, M., Dagboks
anteckningar från arkäologiska kongressen i Bologna 1871. D:o: Till hvarje för fosterlandets höga minnen 
nitälskande medborgare i Göteborgs stad, 1878. Förteckning på den för Göteborgs musei myntkabinett af hr 
W. Th. Strokirk inköpta samling af svenska mynt, 1873.

Från Nya Elementarskolan i Stockholm: Inbjudning till firandet af Nya Elementarskolans i Stockholm 
50-års minnesfest den 14/? 1878, Staaff, A. W., Verser vid samma fest.
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Från Gleerups förlag  sbokhandel i Lund: Dr. M. Luthers lilla katekes med kort utveckling, 1878.
Från lektor P. Olsson: Flensburg, W., Kritisk framställning af Schleiermachers lära om försoningen, 

1865. Nyblæus, A., Om Puffendorfs plats i nyare praktiska fiilosofiens historia, 1868. Love'n, N. H., 
Öfversigt öfver Lunds stads medicinskt statistiska förhållanden i äldre tider, 1868. Index scholarum in regia 
academia Carolina 1864 et 1866. Verser, till damerna vid fiil. doktors prom. i Lund 1865; vid Carolinska 
universitetets andra sekularfest 1868; i anledning af Carolinska akademiens i Lund 2OO-års jubilæum, i den 
studerande ungdomens namn; till universitetets gäster den 38/s 1868; till damerna vid med. doktors prom. i 
Lund den ,9/s 1868; till damerna vid fiil. doktors prom. i Lund 1868. Linder, C. G., Latinsk sång med an
ledning af sekularfesten 1868. Strandberg, C. V., Cantat vid samma tillfälle.

Från bokbindaren J. F. Janson: Then svenska psalmboken af åhr 1695, 1746. l:e och 2:e Deel der 
Canonyke Bocken des ouden Testaments, samt De heylige Historien van het Nieuwe Testament.

Från lärjungen, sergeant Axel Sodenstierna: En postkungörelse af år 1777.
Från lärjungen K. O. Arlin: Mayer, A., Schwedisch-Pommersch-rfigianischer Staatscalender auf das 

Jahr 1760.
Från artisten Winquist: Förteckning öfver böcker, porträtt m. m., som komma att försäljas i Stockholm 

den 10 och 14 Februari 1877. Förteckning öfver en större samling svenska autografer m. m., som kommer 
att försäljas i Stockholm den 8 och 12 April 1876. Förteckning öfver svenska mynt och polletter, hvilka för
säljas i Stockholm den 16 Februari 1877. Förteckning öfver en större samling svenska mynt m. m., som 
tillhört landshöfdingen S. W. Gynther, 1876. Förteckning öfver en samling numismatiska böcker m. m., som 
försäljas i Stockholms konsthandel, 1871. Förteckning öfver en samling svenska mynt, hvilka försäljas den 
15 Mars 1878. Hanselli, P., Svenska guld-, silfver- och kopparmynt 1522 - 1872. Delgado, Ant., Catalogue 
des monnaies et des médailles antiques, composant le cabinet numismatique de rar G. D. de Lorichs, 1857. 
Thomsen, C. Jürgensen, Nyere monter fra Danmark, Norge, Sverrig, Slesvig og Holstein, 1871.

Från herr Albert Wallis: Katechismus des Cbristenthums dritten Jahrtausends, 1878, 2 ex.
Från bankkamrer S. 0. Indebetou i Norrköping: Tom Browns skollif, fri öfvers. af H. 0. Indebetou, 

1878. Om arbetet och den sociala frågan, föredrag, öfvers. af H. 0. Indebetou, 1878.
Från Läroverksadjunkten L. F. Weinbergs sterbhus: K. H. Brandt, Begrafningsqväde öfver Läroverks- 

adj., Tb. K., Fil. Jubeld. L. F. Weinberg, 1879.

Jflyntsamlintjen bar ökats dels genom utbyte af dupletter, hvarigenom förvärfvats 4 silfvermynt, 
dels genom inköp af 2 silfvermynt, dels genom gåfvor från

K. Svenska Akademien dess minnespenning öfver grefve A. B. Horn; K. Vetenskapsakademien dess 
minnespenning öfver C. J. Sundevall (båda i silfver); Christiania Universitet en bronsmedalj, slagen vid 
H. M:t enkedrottning Josefinas död; jern vägskassör A. Beckmann 1 duplett; kommissionslandtmätaren F. Behm 
i Undersåker Norges 3 skilling 1869*, J skill, banco 1837*, Stockholms ångslupspollett Stj. 30 och 1 dupl.; 
musikdirektör A. F. Blomström en bronsmedalj, slagen vid Musik. Akademiens sekularfest 1871; disponenten 
E. Borggren Förenta staternas 5 cents 1869*, 10 pfennigs 1876, Sveriges ] rdr 1829 (randskriften 7 8/1 000 
delar finsilfver); förste landtmätaren kapten A. Burman en medalj öfver franska republikens grundande 1848, i 
tenn, och ett silfvermynt från ll:te århundradet, troligen slaget för Magnus den gode i Danmark och nyligen 
jemte många andra funnet vid Græsli i Tydalen, Norge; disponenten J. S- Diliner i Qvittsle 1 dupl.; adjunkt 
A. Gillberg Frankrikes 5 francs 1867 (silfver), 10 centimes 1854; bokhållaren A. Hermansson en medalj 
öfver J. L. Runeberg, hvit metall; lektor S. J. Kardell 1 lira 1863; adjunkt C. E. H. Kökeritz 5 lire 1874; 
häradsskrifvare Leczinsky i Lith Holstein-Gottorps thaler 1595, norsk 2 skill. 1656; t. f. stadsfiskal G. E. 
Lindblad hundskattemärken för Östersund 1878; biljardegare A. Lundeqvist 1 duplett; bagare A. Icelander 
grekisk 5 lepta 1869; bokhållare C. J. Nordström i Gefle pollett för hundskatt, Stockholm 1873; sjökapten 
P. Odelmark 4 öre s. m. 1718*; artisten J. A. Winquist i Stockholm 5 danska smt från borgarekrigen 
J249—1340, Gotlands j skill, u. å*, Danmarks 2 skill. 1761, 1801*, 3 rigsbankskill. 1842*? Norges 2 skilj, 
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1692, 1714, Sveriges 1 öre 1694, 5 öre s. m. 1707*, 2 öre 1716*, thaler 1761, 3 pfennige för Wismar 
1749, 55, 99, 6 d:o 1762*, 1 skill, bco 1835*, j d:o 1846*, 51*, i d:o 1852* och 7 dupl.; handlanden N. Åström 
2 kinesiska mynt för kejsar Khian-Lung, Tyska rikets 5 pf. 1876, 2 pf. 1876 och 1 dupl.; en onämnd 5 nya 
svenska och norska knit; lärjungarne vid läroverket A. G. Andersson Hamburgs 1 schill. cour. 1832* och 32 
dupl.; A. E. Béhm 2 dupl.; J. Ii. Bergstrand 4 skill. Km. 1873, norsk 2 skill. 1782*; C. E. Blix Sveriges 
f Rd. 1780* och 1 dupl.; G. E. Brandberg 1 penni 1874*, Norges 8 skill, spec. 1819*, 5 öre 1875* och 1 
dupl.; C. F. Byström en dansk minnespenning vid luftreisen den a5/n 1870, Rd. 1783* och 1 dupl.; 
AI. G. Dalén 1 duplett; P. Dillner Spaniens 1 real 1804; C. O. W. Englund Spaniens kmt 1720*, Säters 
öre 1629* (Stj. 11 a), > öre 1633* och 1 dupl.; P. B. Eahlqvist 1 dupl.; B. B. AI. Festin 1 dupl.; E A. 
Forssell 4 d:o; E. A. Fresk Preussens silbergroschen 1869*, 1 öre s. m. 1732*; K. J. Genberg 1 pfennig 
1874*, engelsk half crown 1821 och 4 dupl.; G. T. Hasselberg 1 dupl.; A. T. Hasselgren 1 d:o; F. W. Hell
berg 16 öre s. m. 1773* och 1 dupl.; K. T. Herrmansson | skill, bco 1843*; A. I. Hjelm 1 dupl.; J. N. 
Höglund 7 d:o; A. Jonson 5 kopek 1769, 92* och 3 dupl.; P. Jonsson d. y. 1 dupl.; P. Jonsson d. ä. 7 d:o, 
IE V. E. Lindabi 2 kopek 1851, Sachsens 2 neugroschen 1856*, 1 pfennig 1875*, Belgiens 2 cent 1873; 
Nederlands 1 cent 1870, Frankrikes 5 centimes 1864*, Spanska republikens 5 centimos 1870, 1 penny 1872, 
Danmarks 4 skill. 1727*, 1867*, Norges 8 skill, spec. 1817*, Sveriges Rd. 1777* och 17 dupl.; O. M. N. 
Lindahl ’ skill. 1820* och 7 dupl.; N. O. Lindström 11 dupl.; A. J. Lundqvist 5 kopek 1831, 1 kreuzer 
1860, spelpenning Victoria 1843 X Honi soit etc., 20 pfennig 1873, Säters öre klipping otydl. år (Stj. 5)*, 
och 15 dupl.; W. F. Alesch en medalj från verldsexpositionen i Paris 1855, i tenn, 1 kopek 1756, Hamburgs 
dreiliug 1855*, Portugals 10 reis 1799, i penny 1865, 4 skill, spec. 1825*, 2 d:o 1822*, 4 öre s. m. 1672*, L 
Rd. 1814*, 1 skill, bco 1847* och 24 dupl.; K. W. L. Alichal Frankrikes ’ franc 1811*; J- F. N. Moberg 
Förenta staternas 3 cents 1869*, 1 dupl.; AI. Nilsson 3 dupl.; J. Nyström 2 d:o; O. J. Näslund 25 pennia 
1865*, 2 pfennig 1875, 6 pence 1864 och 3 dupl.; J. A. I. Ocklind 5 penni 1875, 1 penni 1876, 5 dupl.;
C. O. A. Olofsson a- skill, bco 1849*, 1 dupl.; O. Olsson från Valne en Carl Xllhs silfvermedalj, belöning
för odlingstlit (Hild, mo 32 med ygla), 16 rigsbankskill. 1842*, L Rd. 4 öre 1777* och 3 dupl.; J. G.Bissler 
Preussens | thaler 1775, Lübecks 8 schill. cour. 1729; P. G. Boman 1 dupl.; P. A. Sandberg dansk 2 skill. 
1783*; P. AI. Solberg a skill, bco 1837*, 4 dupl.; G. L. A. Stenbäck 2 kopek 1815*, en tysk spelpeuning 
med vapen och 14 dupl.; L. W. Sundström Sveriges 2 mark 1714; G. A. Svensen Norges rdr spec. 1799 
och 2 dupl.; S. H. Svensen en medalj i tenn från verldsexpositionen i London 1851, Lombardiets 1 centesimo
1862, Belgiens 50 cent. 1866, Portugals 10 reis 1748, Englands kmt 1690, 4 pence 1854, Förenta staternas
5 cents 1869, 1 öre s. m. i koppar 1676, -J skill. 1830*, 2 skill, bco 1837*, | d:o 1839*, J skill, banco 1850* 
och 22 dupl.; K. A. Thalén 2 dupl.; N. J. H. Westerlund Förenta staternas 1 cent 1841*, 10 kopek 1856, 
Preussens 3 pfennige 1852*, Danmarks 1 species 1794, 8 skill. 1711, 2 skill. 1779*, Norges 8 skill, skillemynt 
1809*, 4 skill. 1842*, 2 d:o 1842*, 71*, en medalj i hvit metall öfver prinsessan Lovisas förmätning 1869* och 
5 dupl.; E. G. Åström Sachsens 5 pfennige 1867, 2 d:o 1861, 1 dupl.; P. H. K. Åström Österrikes kreuzer 
1851, 60*, Preussens 3 pfennige 1862*; N. M. Östgren 9 dupletter, hvaraf 3 i silfver.

Samlingen, som under året ökats med 82 nummer och 305 dupletter, utgjorde den 15 sistlidne Maj 
5197 exemplar, nämligen:

Summa typer, svenska 1155, utländska 1949. Summa 3104. Dupletter 2093,

Mynttyper, svenska 827, utländska 1802. Summa 2629. Dupletter 1922.
hvaraf guld 99 2, 99 5. 95 7.

silfver 95 429, 55 786. 59 1215.
koppar m. m. 55 396, 99 1011. 55 1407.

Minnespenningar 9, 206, 59 117. 99 323. „ 68.
Polletter, Spelpenningar ,, 103, 55 13. 95 116. „ 90.
Pappersmynt 59 19, 99 17. 55 36. „ 13.
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Under tryckningen häraf hafva ytterligare följande gåfvor erhållits: af artisten J. A. Winquist i Stock
holm 112 antika och 10 medeltidsmynt, nämligen 65 romerska, 4 spanska, 2 italiska, 3 grekiska, 1 från Mindre 
Asien, 20 syriska, 1 egyptiskt, 2 karthaginiensiska och 15 obestämda antika mynt, 2 vestromerska och 8 
byzantinska mynt; af lärjungarne O. J. K. Blix 1 svensk bronsmedalj öfver J. A. Lindblom (Hd 
290; 2) ensidig; I-*. Forsgren 1 svensk silfvermedalj med ögla öfver Carl XIV Johan (Hd n:o 44); 
C. G. Edlund 1 dansk-vestindisk cent I860*, Förenta staternas 5 cents 1868, 50 pennia 1868, 15 kopek 1860, 
preuss. 4 groschen 1803, 1 pfen. 1860, 5 pfen. 1874, 75*, Frankrikes 50 centimes 1866, 20 d:o 1867, 5 d:o 
57*, medalj öfver Ludvig XVI )( Der anker wachet etc. Mess*, 1 shilling 1866 (2 ex.), 6 pence 1870, 3 d:o 
1860, 1 d:o 1867*, Danmarks 1 rigsdaler 1855*, 1 d:o 1854* 55, 16 skill. Em. 1858, 1 d:o 1869*, Norges 8 
skill. 1825, 24 d:o 1855 och 26 dupl. deribland en sedel å 25 cents; P. B. Fahlqyist 1 dupl.; E- A. Ham
marström 1 d:o; K. V. E. Lindahl Sveriges 1 öre 1637*; M. Nilsson 4 skill, banco 1850*; E. J. Nordin 
Norges 3 skill. 1872* och 7 dupl.; J. A. I. Ocklind en spelpenning Victoria )( Boston whist, tenn, 2 dupl.; 
J. E. Wikström 15 dupletter.

* En vidfogad stjerna utmärker ny duplett; då stjerna saknas, är typen (åtminstone af detta årtal) ny för samlingen.

Hislwiska och etnografiska. s anilin game hafva erhållit af lärjungen P. AL Sundberg 
en mängkantig träklubba med namn, begagnad af ett snöploglag i Jemtland; student O. M. Bödén tre simpla 
jernspadar jemte 27 dylika funna djupt nere i en myra i Funäs, Myssjö socken; lärjungarne 0. Olsson d. y. 
ett pergamentbref (köpebref) från år 1573; V. Tirén ett protokoll från år 1666 angående Åhrådalens afrads- 
land i Oviken; O. Olsson från Valne en hillebard af jern med årtalet 1417, sedan urminnes tider förvarad af en 
slägt i Tomte by, Rödö socken, och ett till sitt bruk okändt föremål af messing, funnet i Ytterån nedom qvarnen.

Jlfaturaliesamlingame hafva erhållit af jernvägsbokhållaren W. Sahlin en Anas crecca, en 
Fuligula cristata och en Machetes pugnax, alla skjutna och uppsatta af gifvaren; telegrafkommissarien J. O. 
Lundgren en Vesperugo borealis från Anderson; student O. Tirén en Tænia solium; fanjunkare I. Sunding 
en tand; F. Cöster i Qvittsle kalktuff från Sällan vid Mörsil; v. kommissionslandtraätaren F. Behm orsten 
från Tossåsen i Bergs socken; norrmannen J. Herrmansen en mineralstuff; grufförvaltaren G. Engberg i Huså 
stuffer af det nya mineralet Thaumasit från Bjelkesgrufvan; lärjungarne N. Bergvall en käpp af alder; K. A 
Hammarström en Dytiscus; A. Jonson perlämnen från Hotagen; G. A. Svensen en uppstoppad Tringa/ 
skjuten i Ström; F.„ Ljungberg magnetkis; J. Nyström svafvelkis; H. E. Stenbäck en uppstoppad storlom 
(Colymbus); F. W. Hellberg en trilobit från Näs socken.

E. Läroverksbyggnader och Inredningsmateriel.

Sistlidne som mare fullbordades de under det nästföregående året påbörjade arbetena med 
målning af taken och de nypanelade väggarna i lärosalarna på nedre botten af skolbyggningen. 
För öfrigt utfördes endast några smärre arbeten för byggnadernas och inredningens hållande vid makt.
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F. Ekonomiska förhållanden.
Uppgifter om nedan nämda till läroverket hörande kassors ställning kalenderåret 1878.

D e 3 e t. Kredit.

Behållning 
vid 

årets början.
Summa 

inkomster.
Skuld 

vid 
årets slut.

Summa.
Skuld 

vid 
årets början.

Summa 
utgifter.

Behållning 
vid 

årets slut.
Summa.

Byggnadsfonden............... 6129,43 706,47 -— 6835,90 — — 6835,90 6835,90
Ljus- och Vedkassan . . . — 1916,oo .— 1916,oo 100,92 1033,50 781,58 1916,oo
Materielkassan.................. — 832,40 485,n 1317,51 25,28 1292,23 — 1317,51
Bibliotekskassan............... 41,83 65,18 — 1O7,oi 12,12 13,oo 81,89 lO7,oi
Premie- och Fattigkassan 105,75 131,oo — 236,75 — lO3,oo 133,75 236,75

Sist förflutna kalenderåret åtgingo för underhåll och tillökning af boksamlingen kronor 327,15, 
till musikalier 29,15, gymnastik- och vapenöfningsmaterielen 367,37, inredningsmaterialen 356,30, 
tryckning af kataloger, betygsblanketter, arbetsordningar och annonser 85,63, läkarearfvode 30 kr., 
telegram och frakter 96,63.

G. Examina och Terminsafslutning m. m,

Muntlig mogenhetspröfning anstäldes den 13 Juni 1878 med lärjungarne i öfre sjunde latin
klassen K. M. Behm, Olof Tirén och P. F. G. Rissler, den 23 Maj innevarande år med P. Ny
lander i samma klass samt en yngling från enskild undervisning, E. A. E. Huss. Såsom hufvud- 
betyg erhöllo Tirén och Nylander vitsordet med beröm godkänd, de öfrige godkänd.

Censorer vid den förra pröfningen voro kyrkoherden i Grenna, kontraktsprosten och ledamoten 
åf K. N. O., teol. och fil. d:r J. Andersson samt professorn vid Lunds universitet fil. d:r K. A. V. 
Holmgren, vid den senare professorn vid Upsala universitet, fil. d:r K. G. Lundqvist och docenten 
vid samma universitet, historiografen i surviv. vid K. M:ts orden fil. d.r Cl. Annerstedt.

Bägge dessa examina bevistades af läroverkets inspector, landshöfdingen och kommendören 
J. G. Asplund. Såsom inbjudna testes voro vid den förra af dessa examina närvarande landssek
reteraren och riddaren P. G. Rissler, förste landtmätaren och riddaren kapten E. C:n Burman, 
f. d. läroverksadjunkten, teol. kand, och fil. jubeldoktorn L. F. Weinberg och f. d. riksdagsmannen 
Olof Larsson i Tullus; vid den senare häradshöfdingen och riddaren J. G. Hasselberg samt lands
sekreteraren och Riddaren P. G. Rissler.

Terminsexamen med klasserna 1—5 anstäldes den 17 sistlidne December i närvaro af läro
verkets inspector och de af honom å H. H. Efori vägnar utsedde ledare och vittnen herrar lands
sekreteraren Rissler, förste landtmätaren Burman, stadspredikanten N. Olsson och f. d. riksdags
mannen Olof Larsson i Tullus.

Årsexamen kommer att i samtliga klasser förrättas onsdagen den 11 och thorsdagen den 12 
innevarande månad. Den förra dagen anställas offentliga pröfningar i språk och vetenskaper kl. 
8—10 f. m. och 11 — 2 e. m. i den ordning, som genom anslag i lärorummen kommer att till- 
kännagifvas. Den senare dagen kl. 9 f. m. sker uppvisning i sång ocb instrumentalmusik samt 
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derefter i gymnastik, vapenföring och militäröfningar. Samtidigt med nämda uppvisningar fram
läggas till beseende prof på lärjungarnes arbeten i teckning. Sluteligen kungöras flyttningarna 
samt de belöningar och understöd, som blifvit lärjungar tillerkända.

Till ledare och vittnen vid denna examen har läroverkets inspector låtit kalla häradshöfdin- 
gen och riddaren herr J. G. Hasselberg, landssekreteraren och riddaren herr P. G. Rissler, f. d. 
förste landtmätaren och riddaren herr kapten E. C:n Burman och f. d. riksdagsmannen Olof 
Larsson i Tullus.

Att öfvervara dessa offentliga förrättningar, vid hvilka både läroverkets ef orus, 
biskopen och kommendören teol. och fil. d:r Lars Landgren, och dess inspector, landshöf
dingen och kommendören J. G. Asplund äro f örhindrade att vara närvarande, inbju
das härmed nyss nämda herrar examensvittnen, stadens och ortens myndigheter, den 
allmänna undervisningens och den verkliga bildningens gynnare och vänner samt ung
domens föräldrar, målsmän och anhöriga.

Nästkommande läsetermin öppnas fredagen den 29 Augusti, då upprop med läroverkets samt
lige lärjungar anställes kl. 12 middagen.

Östersund den 6 Juni 1879.

A. Sundberg.




