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Redogörelse
för

Östersunds Högre Allmänna Läroverk 
under läseåret leeo-iBsi.

A. Undervisningen.
Höstterminen, som omfattade en tid af sexton veckor, började torsdagen den 26 Augusti och 

slutade onsdagen den 15 December.
Vårterminen öppnades fredagen den 21 Januari och kommer att, efter fulla tjugo veckors för

lopp från dess början, afslutas torsdagen den 9 Juni.
Bönstunder med sång och bibellåsning, gemensamma för alla klassernas lärjungar, hafva varit 

förlagda till kl. 73/.t—8 f. m. näst före den första lärotimmen. Bön och afsjungande af en psalmvers 
har äfven åtföljt den afslutning, hvartill lärjungarne efter sista lärotimmen i hvarje vecka församlats.

Undervisningen har fortgått på följande tider af dagen, nämligen kl. 8—10 f. m. och kl. 12—3 
e. m. såväl under höstterminen, som vårterminen. Deremot har den undervisning, som man funnit 
sig föranlåten att framflytta till en senare tid pä dagen, icke varit förlagd till samma timmar under 
bägge terminerna. Höstterminen pågick nämligen undervisningen kl. 4'/2—6 e. m. fyra dagar i veckan. 
Denna anordning, öfver hvars i synnerhet för de lägre klasserna i flera afseenden onekligen stora olägenhet 
mycket missnöje såväl af lärare, som särdeles af lärjungarnes föräldrar- och målsmän uttalades, var 
betingad å ena sidan af den i § 18 af Kongl. Maj:ts Stadga för rikets allmänna läroverk af den 1 
November 1878 gifna föreskrift, att endast i klasserna öfver den femte finge tre läsetimmar följa 
på hvarandra, och å den andra sidan af nödvändigheten att — i anseende till saknaden af särskild 
ritsal och svårigheten att på de under en större del af läseåret mörka aftnarne åstadkomma en 
för öfningarna i teckning behöflig och ändamålsenlig belysning — förlägga dessa öfningar så nära 
middagen som möjligt. Den förändrade lydelse, som nyss nämda § i läroverksstadgan, med anledning 
af underdåniga framställningar från läroverkskollegier och ansökningar från flera orter i riket af 
föräldrar och målsmän till skolynglingar om ändring i föreskrifterna angående undervisningstimmarnes 
fördelning, erhållit genom Kongl. Maj:ts Kungörelse den 23 sistlidna December, medgifver likväl, att 
hädanefter äfven i läroverkets fem lägsta klasser tre undervisningstimmar må följa på hvarandra, såvida 
en af dessa timmar användes till sådan öfning eller annan undervisning, som jämförelsevis mindre anstränger 
lärjungarnes krafter. I följd af detta Nådiga medgifvande hafva under vårterminen de till aftonen förlagda 
undervisningstimmarna inskränkts till en i sänder två dagar i veckan kl. 5—6 för klasserna öfver den 
tredje, hvaremot de tre lägsta klasserna varit befriade från läsning i skolan efter middagsmåltiden.
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Öfnwgarna i sång- inföllo under höstterminen dels kl. 10—10'/2 ocli ll'/2—12 f. m. dels mellan 
kl. 4'/, och (i’/a e. m., men hafva vårterminen varit förlagda endast mellan kl. 4% och 6 e. m.: i 
instrumentalmusik under bägge terminerna mellan kl. 4% och 6 e. m.: i teckning kl. 12—3 e. m.: 
i gymnastik höstterminen kl. 10—10V2 f- m- och mellan kl. ll‘/2 f. m. och kl. 3 e. m., vårterminen 
kl. 7l/j—73A, 10—10'/2 och 11'/,—12 f. m.: i fäktning under höstterminen kl. 2%—3 och 4'/2—5Va 
o. m., vårterminen kl. 4l/a—6 e. m.

Följande tabell, som innehåller uppgift för hvardera låseterminen å det antal lärotimmar i veckan, 
under hvilka enligt den faststälda läseordningen undervisning af särskilda lärare meddelats uti de 
i hvarje klass eller afdelning förekommande läroämnen, öfningslärarnes undervisningstimmar deri icke 
inräknade, angifver äfven, i hvilka ämnen, huru många timmar i hvarje ämne samt med hvilken eller 
hvilka af förut nämda linier eller afdelningar gemensam undervisning egt rum.

Antalet lärotimmar i veckan, under hvilka undervisning af särskilda

Anm. 11. betecknar reallinie, L. latinlinie utan grekiska, (1. latinlinie ined grekiska, a och h parallelafdelningar, ) ge
mensamma timmar, inräknade i de å föregående rad i samma kolumn förekommande, () gemensamma timmar för olika afdelnin
gar af samma klass och linie,
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Begagnade läroböcker och genomgångna lärokurser i läseämnena inom särskilda klasser.

ZE^ ristend.o m_

Läroböcker: Bibeln, psalmboken, biblisk historia af C. 0. Boos i klassen 1, Hühners i 2 och 
3, Welanders anvisn. till bibelns kännedom i 4 och 5, Luthers lilla katekes med förklaring i 1—5 
(i 1 och 2 den af konungen 1878 stadfästa), Cornelii kyrkohistoria och Norbecks dogmatik i 6, 7.

Lärokurser:
1. 3 t. Katekes La hufvudstycket. Gamla testamentets bibi, historia. Matthei evangelium

kap. 1—19. Psalmläsning.
2. 3 t. Katekes 2:a hvdst. till 3:e artikeln samt repetition af ha hvdst. Bibi. hist, gamla

och nya test. Matthei evang. kap. 1—12. Psalmläsning.
3. a. 3 t. Katekes hvdst. 3—5. Bibi. hist, repeterad. Matth, evang. kap. 1—13. Psalmläsning.

b. 3 t. Katekes hvdst. 3 och 4. Bibi. hist, gamla och nya test. Luc. kap. 1—20, Matth, 
kap. 1—11. Psalmläsning.

4. 2 t. Katekisation öfver 4:e och en del af 5:e hvdst. Öfversigt af g. testamentets böcker.
Luc. kap. 18—24, Joh. kap. 1—13.

5. 2 t. Katekisation öfver 4:o och 5:e hvdst. Öfversigt af n. testamentets böcker. Läs
ning af Lucæ evang. kap. 10—24, Johannis kap. 1—9 samt delar af Pauli bref till 
Romarne och Galatcrne.

6:1. 2 t. Teologi kap. 1—3. Kyrkohist. La perioden. Jesu parabler enligt evangelierna.
6:2. 2 t. Teologi kap. 1—6. Kyrkohist. La och 2:a period. Äpostl. gern. kap. 1 —11.
7:1. 2 t. Teologi kap. 1—8. Kyrkohist. 3:e perioden samt repetition af den 2:a. Apostla

gern. kap. 1—20.
7:2. 2 t. Repetition af teologi och kyrkohist. Bibelläsning gemensamt med 7:1.

o d. e x s m å 1 e t

Läroböcker: Sundéns språklära i klassen 1—5, Läsebok för Folkskolan i 1, af Sundén och 
Modin i 2—5, Claesons svenska språkets och literaturons historia och Hannnerichs danska och norska 
läsestycken i 6 och 7, nordisk mytologi af N. M. Petersen i 7, dikter af Tegnér och Runeberg m. 11.

Lärokurser:
1. 5 t. Uppläsning och förklaring af stycken ur läseboken samt öfningar att mod egna ord

åtorgifva innehållet. Utanläsning af poetiska stycken. Det vigtigaste af form- och sats- 
1 äran. Rättskrifningsöfningar.

2. 6 t. Form- och satslära. Innanläsning med redogörelse för innehållet. Läsning utantill
af stycken ur läseboken och Fänrik Ståls sägner. Grammatiska öfningar och satsanalys. 
Rättskrifningsöfningar.

3. 6 t. Formlära och allmän satslära. Satsöfningar jämte läsning af valda stycken ur svenska
författare och läseboken. Utanläsning af stycken ur Fänrik Stål. Öfningar i rättskrif- 
ning på lärorummet, samt skriftliga öfversättningar från tyska språket.
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7:2. 3 t. Explikation: Corneille, le Cid; Moliére, le Misanthrope, le Tartuffe, l’Avare, le
Bourgeois gentilhomme; Racine, Phédre; Voltaire, Zaire; Victor iHugo, Hernani; 
Ronsard, l’Honneur et l’Argent; Lanfrey, l’histoire de Napoleon premier; Not. biogr. et 
litt. Repetition af större delen af syntaxen.

L. i t. Se 7:1 L.!

Latin.

Läroböcker: Törnebladhs elementarbok i klassen 4, Corn. Nepos i 5, Cæsar de bello gallico i 6:1, 
Livius i 6:2 och 7, Ciceronis invectiv. in Catilinam i 6:2 och Tuscul. disput, ed. Kühner i 7, Ovidii 
metamorphoses selectæ i 6:1, Vergilii Æneis i 6:2 och 7, Horatii carmina i 7:2; Ellendt-Seyfferts 
spräklära i 4—7. För öfn. i extempor. explikation: Livius, Sallustius, Suetonius, Justinus, Florus.

Lärokurser:
4. 8 t. Elementarb. st. 1—32 och 49—54. Formläran och det vigtigaste af syntaxen.

Skriföfningar pä lärorummot.
5. 8 t. Nep. Aristides, Pausanias, Cimon, Lysander, Conon, Iphicrates, Chabrias, Pelopidas,

Agesilaus, Phocion, Timoleon. Formlära och syntax. Skriföfningar pä lärorummet.
6:1. 8 t. Cæsar b. g. I, Ovid. valda metamorphoser. Formläran, af syntax det vigtigaste i

§§ 129—201, samt prosodik. Extemporalier. Ett hemtema hvarje vecka.
6:2. 8 t. Livius I kap. 1—30; Cicero Catil. I, III; Vergilii Æneis I. Grammatik. Extem

poralier efter Törnebladh. Ett hemtema hvarje vecka.
7:1. 8 t. Liv. I kap. 39—60 och II; Cic. Tusc. I kap. 1—30; Verg. Æn. I. Syntax. Ett

hemtema i veckan.
7:2. 8 t. Liv. III kap. 1—28, I och II repet.; Cic. Tusc. I; Verg. Æn. I och II repet.;

Horatii oder I, II. Extemporerad läsning af stycken ur olika författare. Syntax. Metrik. 
Ett hemtema i veckan.

G- r e k i e k a.

Läroböcker: Löfstedts grammatika, Petersons läsebok, Xenophons Anabasis, Homeri Ilias. 
Lärokurser:

6:1. 7 t. Det vigtigaste af formläran. Af läseboken st. 1—47 i förening, med muntlig öfver
sättning af de flesta motsvarande svenska stycken, samt de Aesopiska fablerna. Vokabelläsning.

6:2. 7 t. Xen. Anab. I, Hom. Ilias I. 1—300. Grammatik.
7:1,2. 6 t. Gemensamt: Xen. Anab. II, III; Hom. II. I, II; grammatik.

ZEZ ebreiska.

Läroböcker: Biblia hebræa ed. Hahn, H. Tullbergs eller W. Gesenii grammatik.
Lärokurser:

7:1,2. 2 t. Gemensamt: Elementar- och formlära, 1 Mose B. kap. 1—3 och Da 1 ids Psalmer 1—8.
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IxÆ ate m a t i le:.

Läroböcker: Nyströms siffer-räknelära i klassen 1, P. A. von Zweigbergks lärobok i räknekon
sten i 2—5. Björlings algebra i 4—7, Björlings problemsamling i (> och 7, Ekmans proportions!ära. 
i 6 och 7: Bergii geometriska åskådnings]ära i 2 och 3, Euklides' elementer till geometrin i 3—7, 
Alreiks stereometri i 6:2 R.. Lindmans plan trigonometri. Todhunters geometriska öfningssatser.

Lärokurser:
1. 4 t. Hela tal och decimalbråk: tillämpning på sorter: hufvudräkning.
2. 5 t. Vanliga bråk och decimalbråk med tillämpning på sorter. Geom. åskådnings-

läran, l:a kursen.
3. ö t. Läran om bråk, sorter och metersystemet med tillämpning på regula de tri, intresse- och 

bolagsräkning. Geometriska, åskådningsläran om linier och vinklar, Eukl. I, 1—26.
4. r, t. Algebra: de fyra räknesätten med hela tal. bråks förlängning och förkortning.

Geometri: Eukl. I och II.
ö. 5 t. Algebra: de fyra räknesätten med bråk, negativa qvantiteter samt equationer af

första graden med en obekant. Intresse- och rabatträkning. Geometri: Eukl. III och IV.
6:i R. 7 t. Första och andra, gradens equationer med en obekant till rotequationer, första gra

dens equationer med flera obekanta., problemlösning efter Björling, proportionsläran.
L, G. 3 t. Equationer af första graden med en obekant, läran om irrationela qvantiteter och 

quadratrötter. lösning af problem ur Björlings problemsamling, proportionsläran till pro
position 16.

L. i timme gemensam med R. Problemlösning.
6:2 R. 7 t. Senare delen af Björlings algebra. Geometri: Eukl. VI. stereometri efter Alreik.

Lösning af algebr. och geom. problem. På tid utom lärotimmarne en matematisk upp
sats i månaden.

L, G. 3 t. Equationer af andra graden, repetition af proportionsläran. Geometri: Eukl. VI. 1 —20.
L» i timme gemensam med R. Problemlösning.

7:i L, G. 3 t. Algebran till läran om logaritmer. Geometri: Eukl. VI.
L. i t. Lösning af algebr. och geom. problem.

7:2 L, G. 3 t. Senare delen af Björlings algebra, repetition af Euklides, problemlösning efter Bjor
ling och Todhunter: en lärjunge plana trigonometrin efter Lindman.

L. i timme gemensam med 7:1 L. Problemlösning.

1ST aturlära.

Läroböcker m. m.: Geländers naturlära i kl. 1—5, N. J. Andersons inledning till botaniken l:a häftet 
i 1—3, densammes elementarflora, i 4—5. F. W. G. Areschougs läran om växterna, i sammandrag i 
4—5, Sundströms atlas till naturriket, Erdmanns geologiska väggtaflor. kolorerade Zoologiska väggtaflor.

Lärokurser:
1. 2 t. Om menniskans kroppsbyggnad. Det vigtigaste af växtens yttre delar. Undersökning

af lefvande växter.
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2. 2 t. De 20 växterna i läroboken. Undersökning' af lefvande växter. Däggdjuren ocli
fåglarne till 5:e ordningen.

3. 2 t. Fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar och insekternas fem första, ordnirigar. Växternas
organografi, sexualsystemet, undersökning af lefvande växter.

4. 2 t. Undersökning af lefvande växter, granskning af lärjungarnes herbarier. Af Geländers
lärobok kap. 1 och 2 af La afdelningen samt 7—10 af dén 2:a: Areschougs lärobok. 2:a 
afdelningen och början af den 3:e.

5. 2 t. Lefvande höstväxter examinerade pä lärorummet. Fanerogamernas yttre organ, lär
jungarnes herbarier granskade. Af Geländers lärobok kap. 3—6 (geologi, meteorologi), 
kap. 11 (kemi) och 20 (mineralogi) under hänvisning till geologiska plancher och lärover
kets mineralsamling.

1ST aturalhistcria.

Läroböcker: F. W. Areschougs läran om växterna i sammandrag i 6:1, densammes botanikens 
elementer i 6:2, Hartmans flora, Waldstedts zoologi.

Lärokurser :
6:1. 1 t. Om fröväxternas systematiska indelning till och med barrträden, höstväxter examinerade,

herbarierna granskade, menniskans anatomi och fysiologi till känselorganonyi.
6:2. 1 t. De vigtigaste- fanerogama växtfamiljerna, menniskans anatomi och fysiologi afslutad:

öfversigt af ryggradsdjuren.

JF y s i Ir.

Läroböcker: Christies fysik i 6 L. och G., Floder! i 6 B.., Schalms i 7.
Lärokurser:

6:1 R. 3 t. Magnetism, elektricitet och mekanik jämte problemlösning.
L. G. 1 t. Allmän fysik §§ 1—41 i läroboken.

6:2.R. 3 t. Gemensamt med 6:1 R. Samma kurs, som 6:1. R.
L, G. 1 t. Mekanik.

7:1. 2 t. Läran om magnetism och elektricitet; lösning af problem i mekaniken, värmeläran
och optiken enligt Christie.

7:2. 2 t. Läran om magnetism och elektricitet: repetition genom lösning af problem dels
enligt Schalms, dels enligt Christie.

ZCZ e m i_

Ijärobok: C. W. Blomstrand, kort lärobok i oorganisk kemi.
Lärokurser:

6:1 R. 2 t. Inledningen och metalloiderne. Kemiska laborationer.
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6:2 R. 2 t. Metallerna, genomgångna. ocli repeterade, reaktioner och analytiska prof mod ledning 
af Rudorffs “kemiska laborationsöfningar och analys för nybörjare."

ZZ i s t o r i a och O- e o g- r a f i.

jÅiroböcker: Odhners fäderneslandets historia i klass. 1—3 och 5. Odhners lärobok i Sveriges, 
Norges och Danmarks historia i 6 och 7. Pallins allmänna, historia i 4 och 5. Hildebrands lärobok i 
Gamla tidens historia i 6:1 L. o. G.. Pallins lärobok i Medeltidens hist, för olom. läroverk i 6:2 L. 
o. G., Pallins lärobok i Nya tidens historia, don förkortade upplagan i klassen 7, don vidlyftigare i 
6 R. Malmströms Sveriges Statskunskap i kort sammandrag i 7:2; Erslcvs lärobok i allmän geografi. 
N:o 2 uti klasserna 1—3, N:o 1 uti 6 R.: Sörensons geografi i 3—5.

Lärokurser:
]. 4 t. Gamla tiden och Medeltiden af fäderneslandets historia. Det allmännaste om vcrlds-

delarna efter kartan. Sveriges. Norges. Danmarks och Finlands fysiska och politiska geografi.
2. r, t. Fäderneslandets historia frän Kalmare-unionen till Frihetstiden, hvaraf största delen 

repeterats. Europas politiska geografi.
3. 5 t. Fäderneslandets hist. Iran Karl XII afslutad: frän nyare tidens början repeterad. Kort

öfversigt af de främmande verldsdelarn.es fysiska och politiska geografi: repetition af Europas.
4. 5 t. Gamla och Medeltidens allmänna historia genomgången och repeterad. Europas

fysiska och politiska geografi.
5. 4 t. Nya tidens allmänna historia: ropetiton af Gamla och Medeltidens. Fäderneslandets

historia repeterad. De främmande vorldsdelarnos fysiska och politiska geografi.
6:1 R. 3 t. Nya tidens hist, första tidehvarfvot. Sveriges, Norges och Danmarks historia till 

Karl X. Geografi: Nord-Europa, Danmark, on del af Ost-Europa.
L. G. 3 t. Gamla tidens hist, genomgången och repeterad. Nordens hist., lika mod R.

6:2 R. 3 t. Nya tidens hist, andra tidohvarfvet. Sveriges, Norges och Danmarks hist, frän och
med Karl XI till Frihetstiden, samt från början till Medeltiden. Geografi: Ost-Europa, 
Mellan-Europa, Britiska öarna, on del af Syd-Europa.

L, G. 3 t. Medeltidens hist. Nordens hist, lika med R. Repetition af Modeltidens hist, till 
3:e perioden.

7:i. 3 t. Nya tidens hist, från början till 1789. Svensk hist,: Frihetstiden. Repetition af
Nya tidens hist, till andra tidohvarfvet.

7:2. 3 t, Nya tidens hist, från 1789 till närvarande tid. Svensk statskunskap. Repetition af Nya
tidens hist, fr. början till 1815, samt af Svenska hist, fr. och med Gustaf Wasa till Frihetstiden.

Filosofisk F ro p e d. e v t i k.

Läroböcker: Sjöberg och Klingberg, lärobok i antropologi. Sjöberg och Klingberg, lärobok i logik.
Lärokurser:

7:1. i t Antropologi.
7:2. i t. Antropologi och logik.

verldsdelarn.es
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Ombyte af läroböcker. Vid läseärets början infördes i första klassen Calwagens tyska ele
mentarbok i stället för Flachs. och Calwagons tyska språklära i stället för Lyths; i sjette klassens 
nedre afdelning Peterssons grekiska läsebok i stället för Lattmanus.

'Redogörelse för undervisning^ i öfningsämnena.

"V älskrifning'.

I välskrifning. för hvilken öfningstimmarne infallit kl. 12—3 c. m.. har teckningsläraren un
dervisat klassen

1. en timme tvä särskilda dagar i veckan, till samman 2 timmar:
2. en timme en dag i veckan, till samman 1 timme:
3. en timme en dag i veckan, till samman i timme.

Tedming.

Öfmngstider och antalet öfningstimmar i veckan för hvarje klass.

-A-fcLelXL. 
oelx

ZCjixxier-

ZDagrax ocii tixxizxxeux.

tixxxxxxax.
Mändag. Tisdag. Onsdag^ Torsdag. Fredag. Lördag.

1. _ _ 2-3 .__ -. • - . 1
2. — — .— _ 2-3 — 1
3. a, b. — — — 12-1 _ _ 1
4. R. 12-.-1 12-1 — _ 12-1 — 3

L. — 12—1 — — 12—1 _ 9
5. Ii. 1—2 12—1 — — 12-1 i 3

L. — 12-1 — _ 12-1 _ 2
6:1. R. 2-3 — 12—1 -— — 12-1 3

L. — — — _ 1-2 2-3 2
6:2. R. 2-3 — — 2- 3 — 12—1 3

L. — 2- 3 — — 2-3 2
7:i,2.L. — — 12—1 — — 12-1 2

Under visningsku rser. i

I. Teckning i rutbok efter Stuhlmanns frihandsteckning, häftet 1; :
2. Teckning dels i rutbok och dels i punkterad bok efter Stuhlmann, h. 1:
3. Teckning i punkterad bok. öfvergångskurs till fritt papper och rätliniga figurer efter

Stuhlmanns väggtaflor:
4— 7. Teckning efter Stuhlmanns och Wohliens väggtaflor, konturgipser och klotsar. samt efter 

til län ipningsm odeller.
Konstruktionsritning efter A. Pasch och perspektivritning efter Henriques.

Inspektion af teckningsundervisningen förrättades af Slottsintendenten m. m.. riddaren af 
K. W. O. och D. 1). 0.. herr E. A. Jacobsson den 28 September.
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Sång1.
öfningstider för dc särskilda sängafdelningarna.

Afdelning.
H ö s t t e r m i n e n. V å r t e r ni i n e n. Summa 

timmar.
Nånd. Tisd. Onsd. Torsd. Fred. Lörd. Månd. Tisd. Onsd. Torsd. Fred. Lörd.

I, 
11. 
111. 
IV. 

Koralsäng.

11'/,—12

11'/,-12 
10-10'/,

5-6
11'/,-12

11’/,-12 
10-10'/,

5'/,-6'/, 
4'/,-5’/, 5—6

5-6

4*/,— 5 5-6
5-6

5—6

i’/j—5

1 
1
1 

i

Kurser och öfningar.
I. Notläsning-, skalor, tonträffning, unison- och koralsång:
II. Notläsning o. s. v. likasom i den första:
III. Tonträffning samt en- och tvästämmiga sånger, hvarvid Grönhamns sångskola och Sandbergs 

sångbok hufvudsakligen begagnats:
IV. Samma öfningar, som i de föregående afdelningarne, men hufvudsakligen qvartettsäng.

I n s 11 u. m ental m u s i k.

Öfningstider under höstterminen: månd. 4'/»—5 e. m.. tisd. 5—6, onsd. 4—5, torsd. i'l2—5, 
fred. 5—6: under vårterminen: månd. 4UX—5, onsd. 4—5, torsd. 4'A,—5, lörd. 4—6; till samman 
4 timmar i veckan.

öfningarna hafva omfattat pianospelning, hvari nio lärjungar, violinspelning, hvari sex lärjun
gar, och flöjtblåsning, hvari en erhållit undervisning. Såsom undervisningsmodel hafva begagnats 
L. Hennes pianoskola, Mozarts och Kuhlaus sonater, Hennings violinskola samt Kaysers etyder m. m.

Antalet lärjungar, som på grund af nedanstående orsaker icke deltagit i gymnastiköfningarna.

och. “^"apexaöfxiizig'ar 
enligt Kongl. cirkuläret den 19 Juni 1866.

Termin 
och 

åldersgrupp.

s 3 -Li cL © XXI a. x

1 
Sum

 m a.

A
ndra orsaker.

Sum
m

a i öfningarna 
icke deltagande 

lärjungar.

H
ela antalet när

varande lärjungar.

i syn- och hör- 
selorganerna.

i nervsystem
et.

i cirkulations- 
organerna.

i andedrägts- 
organerna.

i inatsm
ält- 

Iningsorganerna.

i urin- och 
könsorganerna.

i rörelse- 
organerna.

m
issbildning.

1 i 1

•ip
qS

pA
S u

in
un

B;
i

andra 
sjukdom

ar.

Höstterminen 1SSO.
Under 15 år......................... 1 2 3 3 109
15 år eller deröfver .... — — — — — — 3 — 1 — — 4 — 4 98

S u m m a — — 1 — — — 5 — 1 — — 7 — 207

Vårterminen 1881.
Under 15 år......................... 1 2 3 3 82
15 år eller deröfver .... — — — 7 1 — — 3 — 1 — — 5 — 5 i 121 j

S u in ni a — — 1 1 — — 5 — 1 — — 8 . — 8 1 203 )
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Öfninystider med uppgift å klasser och antalet, lärjungar, som deltagit i de inom hvarje 
aide] n i ng förekon i m ande öfni ngar.

■g.> 
^3 3 C3 Ziag-ai och. tixxxxxxax •u.xxd.ex läsetexzxxiii.. 3; a-Q T? S £ g3 3

2' & 3 - c* dS x: K

■

Ö
f- 

del- Måndag. Tisdag. Ousting. Torsdag. Fredag. Lördag. . «-1

H ö s t t e r m i n e n.

1. 1, 2. 63 gymnastik kl.12'/,—le.m. U'/,-12 f. m. 2—2'/, e. m. 11'/,-12 f.m. ll'U —12 f. m. 12'|,-1 e.m. 3
II. 3. 45 gymnasti k 11'/,—12 f. m. 12'"/,—1 e. m. 123/2- le.m. 12' ,-l e. m. 12'1,—1 e.m. 2'1,—3 e. m. 3
III. 4,5. 42 gymnastik 2 — 2'/2e.m. 2 -2'/, e.m. 11'/,-12 f. m. 2 2'/, e. m. 2-2'|., e.m. 11'1,-12 f.m. 3

5. 26 vapenföl ing 2'/,- 3e. m. 2'/,-3 e.m. 1
IV. 6, 7:i. 34 gymnastik 10-10'/,f.m. 10- 10'/, f. m. 10-10'/, f. 111. 10 1O'|, f. m. 10 10'1, f. m. 10-10'1, f. m. 3

6.7. 42 vapenföring 4'/,—5'/, e. m. 4'|,~5", e. m. 2

V arter mine n.

1. 1,2. 61 gymnastik 11'1,-12 f.m. U'|, —12 f. m. 11'1,-12 f. m. 1 l'k-12 f. m. ll'],-12 f. ni. 11'1,-12 f. m. 3
II. 3, 4, 5. 84 gymnastik 10- 1O'|, f. m. 10 IO'|,f.m. 10- 1O'|, f. m. 10 1O'|, f. 111. 10—10'1, f.m. 10-10'1, f.m. 3

5. 25 vapenföring 4'1, 5 e.m. 4'|,-5 e.ni. 1
111. 6, 7: t. 42 gymnastik 7'|^ 7’1,f.m. 7'L—73kf- m. »<■ 7V '7’1, f. in. 7'|4- 7J|41. nl. 7'|, 7"j, f.m. 3

6:1.
6:2, 7.

20
30

^•vapenföring 5 — 6 e. m. 5 6 e. 111. 2

Öfningar för de särskilda klasserna.
1, 2. Gymnastik utan och mod redskap, marschöfningar och enkla, trupprörelser utan gevär.
3, 4, 5. Gymnastik utan och med redskap, rörelser med enkelt och sammansatt stöd, marsch- 

5.
6, 7:1.
6:1.
6:2, 7.1.
7=2.

öfningar. trupprörelser och kompanimanöver.
Florcttfäktning.
Gymnastik utan och med redskap, rörelser med enkelt och sammansalt
Handgovärsexercis och florettfäktning.
Handgevärsexercis, florett- och bajonettfäktning.
Handgovärsexercis, florett- och. bajonettfäktning samt sabelhuggning.

stöd.

Militäxöf nir.g-ar,
enligt Kongl. eirk nläret den 23 Mars 1870.

(dfuingst^
Vårterminen. 1880 fortgingo öfningarna fem veckor, frän den 7 Maj till terminens slut den 

9 Juni: i
Höstterminen ävenledes fem veckor, frän den 26 Augusti till den 1 Oktober.!
Till exercis användes under bägge terminerna till samman sex timmar i veckan, fördelade pä 

tre dagar mod tvä timmar dels omkring middagen, dels pä morgonens läsetimmar, dels pä aftonen. 
Mälskjutning med gevär af 1868 ärs förändringsmodell anstäldes den 19 Maj. den 15, 24 och 27 
September, hvarje gäng tre timmar. Skjutning mod salongsgovär skedde till samman tre timmar 
i veckan pä de enligt den faststälda arbetsordningen till gymnastik bestämda tiderna. För alla 
klasser gemensamma, med fälttjenst förenade utmarschor pä en mils afstand frän Östersund företogos 
en dag i slutet af vårterminen och en dag i början af höstterminen.



I kompaniexercis deltogo vårterminen under de två första veckor, de utsträckta militäröfnin- 
garna pågingo, klasserna 6, 7 med till samman 44 lärjungar, de två följande veckorna derjämte 
klassen 5 med 22, under den sista veckan dessutom klassen 4 med 23, klassen 3 med 15 och 
klassen 2 med 41: under de tre första veckorna af höstterminen klass. 6. 7 med 50 lärjungar, den 
fjerde veckan derjämte klassen 5 med 27, den femte veckan äfvon klassen 4 med Iß, 3 med 45 
och 2 med 30 lärjungar; i

Målskjutning med salongsgevär klass. 6, 7:1., som bestodo af till samman 42 lärjungar, och i 
„ med gevär af 18G8 års förändringsmodell klassen 7:2. innehållande 8 lärjungar.

Öfningarna.
Omkring halfva tiden har varit egnad åt “rekrytskolans" genomgående i sluten och spridd ord

ning, den återstående tiden till kompanimanöver i sluten och blandad ordning, hvarvid under vår
terminen för öfning i eldgifuing användes 10 lösa skott per man i klasserna 5. G och 7, och för 
målskjutning med salongsgevär på 50 fots afstånd 40 skott per man, hvartill under höstterminen 
kommo så många skott af detta slag, att det författningsenliga antalet uppnåddes. Målskjutning 
med gevär af 1.868 års förändringsmodell, som för mellankommande afgångsoxamen vårterminen 
måste inskränkas, har dock under de dagar i Maj och September, dessa öfningar förekommit, verk
stälts med till samman sex serier på 800 fots afstånd.

Instruktör: vikarierande gymnastikläraren kaptenen och riddaren P. F. Björkman såväl vår
terminen, som höstterminen.

Minskningen i gymnastiklärarens tjenstgöring i följd af den i cirkuläret den 23 Mars 1870 
meddelade föreskrift, att de ynglingar, som deltaga i de genom nämda cirkulär anhefalda militär- 
öfningarna, skola under tiden för dessa öfningar vara från gymnastik och fäktöfningar befriade, har 
sistlidne vårtermin utgjort G timmar i veckan under tre veckor, och under två veckor 10 timmar; 
höstterminen under de tre första veckorna G timmar, den fjerde 7, den femte 13 timmar.

Inspektion af militäröfningarna anstäldos af Ohefen för K. Westerbottens Fältjägarekår, öftersten 
och riddaren af K. S. 0. herr A. E. Svedelius den 27 September.

Innevarande vårtermin ledas de utsträckta militäröfningarna af den ordinarie gymnastikläraren 
kapten Brandelius. Öfningarna började don IG Maj och komina att fortgå till den 3 Juni, den första 
veckan tre. dagar kl. .1—3 e. m., den andra tre dagar kl. 8—10 f. m., den tredje veckan två dagar 
kl. 12—3 e. m. Utom, nu nämda tid, utgörande sex timmar i veckan, som användas till kompani- 
och bataljonsexercis, deruti utom klasserna 6. 7 äfven klasserna 3—5 under den senare delen af den 
i fråga varande öfningstiden deltaga, hafva två timmar kl. 4'./,—G'/2 e. m. en dag hvarje vecka 
under pågående militäröfhingar anslagits till skjutöfuingar. Af exercisreglementet hafva klasserna 
G och 7 genomgått rekrytskolan, kompani- och do enklaste rörelserna i bataljon.

B. Lärarne.

Under läseåret hafva undervisningsskyldigheten och åliggandet att utom lärorummet rätta, lär
jungarnas skriftliga uppsatser varit på det sätt fördelade, att
Rektor A. Sundberg undervisat klass. G:i. 7:1 och 7:2 i latin, till samman Ki timmar;
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Lektor J. E. Dalén underv. 6:2, 7:1 och 7:2 i matematik. 7:1 och 7:2 i fysik, t. s. 21 timmar och 
rättat matematiska uppsatser i G R. en gång i månaden:
S. J. Kardell undere. G:j. G:2. 7:1 och 7:2 i historia och geografi. 7:i (2 t.) och 7:2 (2 t.) 
i latin, t. s. 20 tintmar och rättat latinska themata i 7:1 och 7:2 hvarje vecka:
P. Olsson underv. 5 i naturlära och matematik, 6 i naturalhistoria. fysik och kemi. 7:1,2 i 
hebreiska, t. s. 20 timmar och rättat uppsatser på modersmålet i 7:1 hvar annan vecka:

v. Lektor N. M. Jonson underv. 6:2 och 7:1,2 (s t.) i grekiska. G:2 i latin, t. s. 21 timmar och 
rättat latinska themata i 6:2 hvarje vecka:

,. ,. 0. W. Sallander underv. 6:1, 2 R. (3 t.), 6:2 L., 7:1,2 L. (2 t.) och 7:2 G. i engelska.
6:2, 7:1. 7:2 och 7:1.2 L. (i)t. i franska. t. s. 22 timmar och rättat engelska themata i 
6 R. en gäng i månaden samt franska i 7 hvar annan vecka:

Adjunkt N. D. Augustin under höstterminen undervisat 7:1,2 (2 t.) i modersmålet. 7:1 och 7:2 i 
filosofisk propedevtik, t. s. 4 timmar och rättat uppsatser på. modersmålet i 7:2 en gang i 
månaden: under vårterminen dessutom undervisat 3 b och 4—6 i modersmålet 17 timmar, 
således till samman 21 timmar, rättat skriftliga uppsatser såsom under höstterminen;

• ,, C. G. R. Svensson undervisat 1 och 2 i kristendom, 3 (3 b vårt.) i kristendom, historia 
och geografi, 4—6, 7:1,2 (2 t.) i kristendom, t. s. 24 timmar, rättat upps. på moders
målet i 6:1 R. hvar annan vecka:
0. E. Lindström underv. 4—6 i tyska, 4 i engelska, 5 och G:i i franska, t. s. 25 timmar, 
rättat tyska themata i <5 L. och 6 R. livar annan vecka;

,, K. E. H. Kökeritz underv. 2 och 4 i matematik och naturlära, 6:1 R. (ß t.), 6:1 R. 0. L. 
(1 t.) i matematik, 5 i historia och geografi, t. s. 25 timmar, rättat upps. på modersmålet 
i 6:1 L., G. hvar annan vecka:
A. E. Gillberg underv. 2 i modersmålet (3 t.) och tyska. 5 i latin, 6:1 i grekiska, t. s. 
25 timmar, rättat svenska upps. i 5 hvar annan vecka;

,, M. Holmbäck underv. 3 (3 b vårt.) i tyska och matematik. 5, 6:1 L. och 7:i G. i engelska, 
t. s. 25 timmar, rättat tyska themata i 4 och 5 R. hvar annan vecka:

„ E. Edholm underv. 1 i modersmålet, tyska, matematik, naturlära, historia och geografi, 3 
(vårt. 3 b) i naturlära, 6:1 L., G. i matematik, t. s. 20 timmar, rättat uppsatser på mo
dersmålet i 6:2 hvar annan vecka;

v. Adjunkt J. Söderqvist under höstterminen underv. 3—6 i modersmålet, t. a.. 17 timmar;
,, ., H. W. Hammargren underv. 2 i modersmålet (3 t.), historia och gpografi. 4 i latin

och historia, 6:1 i latin (4 t.), t. s. 25 timmar, rättat latinska themata. i 6:1 hvarje vecka;
Extralärare J. Söderqvist under vårterminen underv. parallelklassen 3 a i kristendom, modersmålet, 

tyska, matematik, naturlära, historia och geografi, t. s. 28 timmar;
Öfningslärare G. F. J. Miihlfeldt underv. 1—3 i välskrifning. 1—7 i teckning, t. s. 10 timmar;

,. A. F. W. Brandelius efter den 1 Oktober underv. 1 — 7:1 i gymnastik höstterminen 12 
timmar, vårterminen 9 timmar. 5—7:2 i vapenföring 3 timmar under bägge terminerna, 
t. s. 15 timmar under höstterminen, 12 timmar under vårterminen;

„ A. F. Blomström underv. 1-—7 i sång och instrumentalmusik 10 timmar;
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v. Öfningslärare P. F. Björkman från höstterminens början till den 1 Oktober underv. 1—7 i gym
nastik och vapenföring 15 timmar.

Klassföreståndare: för klassen 1 adjunkten Edholm, 2 adjunkten Gillberg, 3 a extraläraren 
Söderqvist, 3 b adjunkten Svenson, 4 adjunkten Kökeritz, 5 lektor Olsson. 6:1 adjunkten Lindström, 
6:2 lektor Kardell, 7:1 adjunkten Augustin, 7:2 lektor Dalen.

Tjenstledige. Genom Kongl. Maj:ts nådiga bref till Stiftets Eforus den 9 sistlidne Juli bevil
jades lektor K. H. Brandts underdåniga ansökan om tjenstledighet under hela innevarande läseår 
på grund af en ”i hög grad försvagad synförmåga." Af H. H. Eforus har tjenstledighet under både 
höst- och vårterminen varit beviljad lektor L. 0. Hanimargren i följd af sjuklighet: partiel tjenst
ledighet under höstterminen medgifven adjunkten N. D. Augustin för enskilda angelägenheter: tjenst
ledighet från höstterminens början till den 1 Oktober i anledning af fortfarande kommendering vid 
underbefälskolan å Karlsborg samt under tiden från och med den 5 till och med den 12 nyss nämda 
månad för enskilda angelägenheter beviljad gymnastikläraren A. F. W. Brandelius.

Vikarier. Adjunkten D:r N. M. Jonson har uppehållit lektor Brandts tjenst under hela läse- 
året och åtnjuter med bibehållande af sin ordinarie lön 250 kronor arfvode af statsmedel. Stude
randen vid Upsala universitet 0. W. Sallander har under bägge läseterminerna tjenstgjort i stället 
för lektor Hammargren och uppbär från statsverket ett arfvode af 507 kronor 69 öre såsom fyllnad 
i det Ordinarien åliggande bidraget till hans aflöning. Fil. kandidaten H. W. H aminarg ren har 
hela läseåret bestridt v. lektor Jonssons adjunktstjenst och åtnjuter af statsmedel 507 kronor 69 öre 
såsom arfvodesfyllnad till hvad af lektor Brandts lön i och för tjenstens uppehållande afgår. Stu
deranden vid Upsala universitet J. Söderqvist fullgjorde under höstterminen adjunkten Augustins 
undervisningsåligganden inom andra klasser än den 7. Kaptenen vid k. Jemtlands Fältjägarekår, 
R. K. S., P. F. Björkman skötte undervisningen i gymnastik och vapenföring samt militär- 
öfningar från höstterminens början till den 1 Oktober i stället för den ordinarie läraren kapten 
Brandelius.

Extralärare. Behofvet af den allt för stora tredje klassens fördelning i två parallelklasser, till 
hvilket behofs afhjelpande under höstterminen möjlighet icke fanns, sedan den underdåniga framställ
ningen om en extralärare icke kunnat beviljas, har dock under vårterminen blifvit afhjelpt derigenom, 
att H. H. Eforus till extralärare förordnat studeranden J. Söderqvist, som erbjöd sig att, äfven 
om något arfvode af statsmedel icke skulle kunna erhållas, biträda vid den tredje klassens undervis
ning; och har Söderqvist på grund af detta förordnande och den af Eforus för vårterminen godkända 
arbetsordning, såsom förut blifvit förmäldt, ensam undervisat parallelklassen 3 a i alla klassens läse- 
ämnen. Om någon och huru stor ersättning från statsverket för denna Söderqvists tjenstgöring af 
Kongl. Maj:t beviljats i anledning af Efori derom gjorda underdåniga framställning, är ännu icke 
kändt.

Afgång eller befordran af någon ordinarie, lärare från eller till läroverket från och med den 1 
Maj 1880 till och med den 30 April 1881 har icke egt rum.

Ledig var ingen ordinarie lärareplats vid läroverket den 1 Maj detta år.
Till uppflyttning i högre lönegrad vid 1881 års ingång har ingen af läroverkets lärare blifvit 

berättigad.
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C. Lärjungarne.

Antalet när- och frånvarande lärjungar.

Termin. Klass.
Gemensamma linien Beal linien Latin linien Summa

Total
summa.närv. frånv. närv. frånv.

Ulull 
grekiska

med 
grekiska frånv. närv. frånv.

närv.

1. 34 __ _ _ _ 34 _ 34
2. 31 — — __ _ — — 31 — 31
3. 46 3 — _ — — — 46 3 49
4. _ — 5 — 11 — — 16 1 — 16

Hösteminen 5 — — 4 — 23 _— — 27 : 27
1880. 6:i. _ — 5 1 12 5 — 22 1 23

6:2. — _ 6 — 5 3 1 14 1 15
7:i. _ __ — — 5 4 ; — ■ . - ■■ ■ 9 — 9
7:2. — — — — 5 3 8 — 8

Summa 111 3 20 1 61 15 . 1 207 5 212

1. 33 _ -_ _ ■ __ 1_ _ 33 _ 33
2. 29 — -— —, — — — 29 — 29
3. 46 1 ._ _ — _ '_ 46 1 47
4. _ — 10 — 2 15 2 17

Vårterminen 5. — — 4 — 23 — — 27 — 27
18811 6:i. 1 — — 5 — 12 5 — 22 .. — 22

6:2. -— — 6 — 5 3 1 14 1 15
7: t. _  ' __ _ _ 5 4 • — 9 — 9
7:2. — — —- — 5 3 — -- 8

Summa | 108 1 20 - 60 15 3 203 ; i 207

Af de lärjungar i sjunde klassen, hvilka deltagit i undervisningen i grekiska, har följande antal 
tillika begagnat sig af undervisningen '

i engelska höstterminen: 1 af 4 i 7:1, 2 af 3 i 7:2: vårterminen: 1 af 4 i 7:i,i2 af 3 i 7:2;
i hebreiska höstterminen: 3 af 4 i 7:i, 1 af 3 i 7:2: vårterminen: 2 af 4 i 7:1,11 af 3 i 7:2.

Altså hafva både höst- och vårterminen utaf till samman sju lärjungar, tillhörande den grekiska
linien i sjunde klassen, af undervisningen 1

i både engelska och hebreiska inga begagnat sig,
i engelska, men icke i hebreiska till samman tre, 
i hebreiska, men icke i engelska, äfven till samman tre. ■
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Öfversigt för höstterminen öfver lärjungarnes deltagande i nedan nämda öfningar.

Klass och Linie.

N
ärvarande 

lärjungar.

Xjä.rj'CLÄgra.r, som. clelta^it i

'I' e c k n i n g

: 
Säng.

Instrum
ental

m
usik.

G
ym

nastik 
och 

i vapenöfningar 
Jenligt cirkuläret 
den 19 Juni 1866.

Särskilda m
ili- 

1 täröfningar en
ligt cirkuläret 

den 23 M
ars 1870.

obligatorisk

1. 34 34 _ 34 1 33 __
2 31 31 — 30 3 31 —
3. 46 44 — 32 2 44 —
4. Beall. 5 5 — 4 2 5 — •
,, Latinl. 11 11 — 6 1 11 —
5. Beall. 4 4 — •J —. 4 4
,, Latinl. 23 22 — 9 4 22 22

p ß:i. Beall. 5 5 _ —T— 4 4
,, Latinl. 17 12 — 3 1 15 15

6:2. Beall. (i 6 — 3 — 6 6
,, Latinl. 8 5 _ 3 — 8 8

7:i. Latinl. <1 5 — 9 — 8 8
7:y. Latinl. 8 5 — — 2 7 7

Gemensamma linien.............. 111 109 _ 96 6 108 .__

Beallinien................................ 20 20 .— 10 2 19 14
Latinlinien ............................ 76 60 — 23 8 71 60

Summa 207 189 — 129 16 198 74

Antalet ämnen, livari liemloxor i allmänhet blifvit lärjungarne dagligen förosatta, samt antalet 
timmar, hemarbetena kunnat anses upptaga för lärjungar af medelmåttiga anlag.

Klaoo oclx Tjizxie-

Xiescor d-ag-lig-en. Stexlftlig-a, IxexxxarToe- 
texx i ■veclca.xi.. XÆeeLeltalet för 

clag* a.£ tlxxxzxiSLX, 
a.ax-va.XLd.a till 
Ixexnaxloetexi.-Antal. Timtal för ut

arbetandet.Antal. limmar ötver- 
läsningstid.

1. 2- 3 17,-2 _ _ 17a
2. 2-3 17,-27. — — 17,
3. 3 17,-2'/, — — 2
4. Beall. 3 3 7, 1 37,
,, Latinl. n 3 7, 1 37,
5. Beall. 3 37a 1 3 37.
,, Latinl. 3 3'L 1 2 37n
6:t. Beall. 3-4 3 17» 3 3'/,

Latinl. 3-4 n 17, 4 373
6:2. Eeall. 3 4 37, 17» 4 <7.
,, Latinl. 3-4 4 17, 6 5
7:1. Latinl. 3-1 37, n 8 47b
7:2. Latinl. 3-4 2*/, ß 3'/,
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Tabellarisk uppgift öfver lärjunganies kroppsbyggnad och allmänna helsotillständ höstterminen 1880.

Klass.

A
ntal lärjungar.

M
edelålder.

Kroppsbyggnad. Allmänt 
helsotillstånd.

Lidande af bleksot 
och blodbrist.

O
fta besvärade af 
hufvudvärk.

O
fta besvärade af 

näsblod.

A
ndra åkom

m
or, 

som kunna anses 
bero 

af skolans 
inflytande.

Q o

M
edelm

åttig. 
■

Svag.

G
odt.

M
indre godt.

7.
6.
5.
4.
3.
2. 
L

17
36
27
16
44
31
33

19
17
15
15
13,5
12
11.5

16
33
26
14
38
28
31

1
2
1
2
4 
3
1

1

2

1

17
34
24
16
42
29
32 i—

1 ie
> b

a I w
 k

 1

LO
 1 1 

1 1 W
 1

1

4
1
4 ! 1 

1 ’ 1
i •

—

Summa 204 14.7 186 14 4 194 10 5 10 3 —

Tabellarisk uppgift å antalet sjuke och sjukdomar bland lärjungarne höstterminen 1880.

Under 15 år..............
15 år eller derutöfver

Sjukdomar:
Diarrhæa....................................
Conjunctivitis catarrhal» . . 
Angina tonsillaris & faucium 
Catarrhus bronchior. acutus 
Pleuritis acuta.........................  
Gastricismus............................  
Enuresis nocturna..................  
Vulnus .......................................  
Rheumatismus muscularis . . 
Abscessus............................
Eczema.......................................

Summa

Summa

_A_ x s t i cL-
• M 

fl
3 
Ü 
j»September. Oktober. November. December.

Insjuknade.

D
öde.

Insjuknade.

D
öde.

Insjuknade.

D
öde.

Insjuknade.

D
öde.

Insjuknade.

D
öde.

__ __
5
3 __

6
__

1
3 __

12
11

1 
! 

I 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
. i 

i 
1

i 
] 

i 
r 

1 
! 

i 
i 

1 
i 

i 
i

8

1 
1

2

1
1

— 11 — 4

2

1

1

1 
i 

! 
1 

! 
1 

1 
1 

1 '[ 
[ 

l

23

1 
_ 1.

8 
2
3 
3
1 
1
T 
1' 
i:

1 
-i l|.........................

1 
1 

1 
1

i

1 
1 

1 
1 

1 
U

4
2 
1
2

1

1

II 
1 

1 N
I 

1

— — 8 — 11 — 4 — 23 —

Angående helsotillståndet under innevarande termin har läroverkets läkare afgifvit följande ut
låtande:

Helsotillståndet bland lärjungarne vid Östersunds h. allmänna läroverk under vårterminen 1881 
har i allmänhet varit tillfredsställande. De flesta sjukdomsfall hafva varit katarrhala åkommor såsom 
följd af den stränga vintern. Östersund den 31 Maj 1881.

K. A. Hernblom.
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Tabellarisk öfversigt för hvardera terminen under sist förflutna kalenderår öfter antalet inskrifne, 
inom läroverket flyttade och från läroverket afgångne lärjungar:

a) Vårterminen 1880.

Klass ocli Linie.

Lärjungar flyttade till nedan 
nämda klasser

Lärjungar tillhörande nedan nämda 
klasser den 1 Febr, (såväl när- 

som frånvarande).

Lärjungar, afgångne från 
läroverket i nedan nämda 

klasser

efter att hafva tillhört närmast
-• lägre klass af samma linie

följande antal terminer.
från andra linien.

Q
var i klassen från 

föregående term
in.

Flyttade till 
klassen på 
grund af 

beslut

Inskrifne i läroverket 
under term

inen.

Sum
m

a.

från 
term

inens början 
till och m

ed 31 Januari.

från och m
ed 1 Februari 

till term
inens slut.

1 
under näst följande 

i 
m

ellanterm
in.

1

S u m m a.0. 1. 2. 3. 4. 5 
eller 
flere.

vid föregående 
term

ins slut.

vid vårterm
i

nens början.

1. __ _ __ . — __ __ — 27 — — 1 28 — _ — —

2. — 1 — — — — — 45 — 1 — 46 — — 1 1
3. — — — — — — — 17 — — — 17 — 1 2 3
4. Reallin. — — — — — — — 5 — — — 5 — — 1 1
,, Latinlin. — — — — — — — 23 — — 1 24 — — — —

5. Reallin. — — — — — — — 7 — — — 7 — — 1 1
,, Latinlin. — — — — — — — 18 — — — 18 — — 1 1
6:1- Reallin. — — — — — — — 8 — — — 8 — — 1 1
,, Latinlin. — — — — — — — 11 — — — 11 — — 3 3

6:2. Reallin. — — — — — — — 5 — — — 5 — 4 — 4
,, Latinlin. — — — — — — — 9 — — — 9 — — — —

7:1. Latinlin. — — — — — — — 8 — — — 8 — — — —

7:2. Latinlin. — 1 — — — — — 6 — 1 — 7 — 7 — 7
G einensamma linien — 1 — — — — — 89 — 1 1 91 — 1 3 4
Reallinien.............. — — — — — — — 25 — — — 25 — 4 3 7
Latinlinien .... — 1 — — — — — 75 — 1 1 77 — 7 4 11

Summa — 2 — — — — — 189. — 2 2 193 — 12 10 22



Af de 45 lärjungar, hvilka under innevarande läseår blifvit inskrifna, liafva
28 förut bevistat folkskola,
11 ,, åtnjutit enskild undervisning,

6 .. bevistat allmänt lär overk.
Godkänd afgångsexamen aflades den 28 Maj 1880 af följande lärjungar efter att hafva genom

gått läroverkets högsta klass:
Otto Tirén, K. E. Moberg, E. E. Leczinsky. T. A. Hellberg, L. Tirén, S. A. Åström och 

C. W. L. Charlier.
Före afslutad lärokurs afgingo sistförflutna kalenderår under

vårterminen och näst följande mellantermin: från klassen 2 T. 0. Steenmark till sjömanstjenst: frän 
3 A. J. Lundqvist att med föräldrarne utflytta till Amerika, M. Hoffman för intagning i Örebro h. 
allm. läroverk, N. 0. Lindström till obestämdt yrke; från realkl. 4 M. F. Björkman till sjömansyrket; 
från realkl. 5 J. W. Jonsson, från latinkl. 5 J. T. Wagenius, från realkl. 6:1 K. A. Steenmark. från 
latinkl. 6:1 K. J. Genberg och E. H. V. Flygt till obestämd praktisk verksamhet; från latinkl. 6:1 
0. J. K. Blix till folkskolelärareseminariet i Hernösand; från realkl. 6:2 i följd af den följande real
klassens indragning 0. Olsson, P. A. Kjellin, N. Lövenmark, K. L. Liljedahl, af hvilka ingen under 



innevarande läseår öfvergått till något på reallinien fullständigt läroverk, medan en annan lärjunge, 
som, af samma orsak hindrad från studiernas fortsättande å reallinien här vid läroverket, under förra 
läseåret dock qvarstadnat i 6:2 R. och samtidigt åtnjutit enskild undervisning i latinska språket, vid 
början af höstterminen uppflyttade till den sjunde klassen: under
höstterminen och, näst följande mellantermin: från klassen 1 F. P. 0. Gustin på grund af föreskrif
ten i § 34 af k. läroverksstadgan: från 3 J. Mellgren och J. Å. I. Ocklind till handel, M. Nilsson 
till boktryckeri, P. J:n Lindqvist till handelsskola i Sundsvall; från 4 latinl. B. N. Nilsson utan 
anmälan: från (5:2 reall. T. E. M. Hammarström till mekanisk verkstad.

Stipendier, premier och understöd utdelades vid läseårets atslutande den 9 Juni sistlidne år 
med följande belopp, nämligen
stipendier till samman 489 kr., premier 205:25, understöd 70 kr.

Under läseåret har följande antal lärjungar i hela läroverket befriats
från afgift till både materielkassan och byggnadsfonden: 59 såväl höstterminen, som vårterminen: 
från afgift till den senare, men ej till den förra.: 35 höstterminen, 37 vårterminen.

D. Undervisningsmateriel.

Biblioteket har under läseårets lopp erhållit tillökning genom följande gåfvor:
Från Staten: Bidrag till Sveriges officiella statistik: A) Befolkningsstatistik, ny följd XXI;

B) Rättsväsendet, ny följd XXI, 1 och 2; C) Bergshandteringen 1877, 1878 och 1879; D) Fabriker
och manufakturer 1878 och 1879: E) Inrikes sjöfart och handel 1878 och 1879: F) Utrikeshandel
och sjöfart 1878 och 1879: I) Telegrafväsendet, ny följd 19: L) Statens järnvägstrafik 17 a. 18 
och. 18 a: N) Jordbruk och boskapsskötsel XIV jämte Sammandrag för 1880: 0) Landtmäteriet XIII; 
Q) Skogsväsendet X; S) Allmänna arbeten 8: T) Lots- och fyrinrättningen VII; U) Kommunernas 
fattigvård och finanser IV — Svenska riksdagens protokoll jämte Bihang för 1880, 25 band: Kjeller- 
stedt, P. A.: Karta, öfver Vesterbottens län; W. Stål: Karta öfver Kronobergs län, sammandragen 
efter Generalstabens karta öfver Sverige; Program af år 1880 för allmänna läroverken i Hernö- 
sand. Umeå, Luleå. Sundsvall. Östersund. Gefle, Hudiksvall, Stockholm (Norra latinläroverket. Gym
nasium. Högre allmänna latinläroverket å Södermalm, Nya elementarskolan), Linköping, Norrköping. 
Vestervik. Strengnäs. Örebro. Nyköping, Skara, Venersborg, Vesterås, Falun, Vexiö. Jönköping, Lund, 
Malmö, Karlskrona. Kristianstad. Helsingborg, Göteborg, Halmstad, Karlstad, Kalmar, Visby. Upsala (Ka- 
thedralskolan och Fjellstedtska skolan), Lunds privata elementarskola, Realgymnasium i Göteborg. Kongl. 
institutet för blinda. Cronholm: Trettioåriga kriget II, 1- Linnström: Svenskt boklexikon, h. 17—2(5. Ryd
berg: Sveriges traktater med främmande makter II, 1. Lundell: De svenska landsmålen, Tidskrift 1878: 
Svenska, riksrådets protokoll II; Meddelanden från svenska riksarchivet IV.

Från svenska läkaresällskapet: Diskussion om fördelningen af undervisningstimmarne vid de 
allmänna läroverken. Stockholm 1881. 

t

Från Norrlands nation i Upsala: Upsala, universitets katalog vårt. 1880. höstt. 1880 och 
vårt. 1881. Aurivillius, Balænophilus nnisetus. Danielsson. Studia grammatics. Henschen, Om 
indigo-svafvelsyradt natrons afsondring i njurarne. Lindgren. Bidrag till den svenska pietismens 
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historia I. Westling, Det nordiska 7-års krigets historia. Blix, Oftalmometriska studier I. Brolén, 
De philosophia L. Annæi Senecæ. Ekstrand. Om blommorna hos Skandinaviens bladiga lefvermossor. 
Fyhrvall, Bidrag till svenska handelslagstiftningens historia I. Hallström, Quæstiones Pindaricæ. 
Jäderin, En metod för geometrisk basmätning. Svenonius, Bidrag till Norrbottens geologi. Sveno
nius, Th. L.. Om bruket af subjonctif hos Chrestien de Troyes. Föreläsningar och öfningar vid Kongl. 
universitetet i Upsala, utgifna vårterm. 1880. Till minne af J. A. Waldenström. Vid professor J. A. 
Waldenströms graf den -'7n 1879. Vid professor 01. Glas’ graf den 1880.

Från vederbörande danska läroverk: Program af år 1880 för Metropolitanskolen. Borgerdyd
skolen och Lyceum i Kjøbenhavn, Frederiksborg skole, Roskilde, Ribe, Nykjøbing, Odense, Aalborg, 
Viborg, Aarhus kathedralskoler, Herlufsholms, Randers och Horsens lærde skoler. Sorø akademies 
skole, Haderslev læreres skole, Rønne høiere realskole och hinn lærda skola i Reykjavik.

Från vederbörande norska läroverk: Program af år 1880 för Christiania kathedralskole, Gjert- 
sens skole och Aars og Voss’ skole i Christiania, Frederikshalds, Drammens, Aalesunds, Kristiansunds 
skoler, Kongsbergs middelskole, Laurvigs almenskole, Skiens, Hamar, Arendals, Tromsø offentlige 
skoler, Kristianssands, Bergens, Throndhjems kathedralskoler, Tanks skole i Bergen, Molde latingym
nasium och Throndhjems realskole.

Från vederbörande komiterade: Öfverläggningsämnen vid det Tionde allm. Svenska Läraremötet •-O o
i Örebro den 15—17 Juni 1881.

Från myntsamlingen genom lektor P Olson: Ledetraad til nordisk Oldkyndighet, Kj©benhavn 
1836. Ziervogel. Föreläsningar öfver Upsala academies myntsamling, Upsala 1772. defect.

Från artisten Winqvist i Stockholm: Promtuarii iconuin insigniorum ed. II, 2 del. i 1 band, Lugduni 
1578. 8:o. Exposition universelle de 1867: vne panoramique. Grands magasins du Louvre, jämte Plan offi
ciel de palais de l’exposition universelle 1867. Förfädernas almanach, den fornåldrige runstaf, Stock
holm 1841. Runstafven och beständig almanach, Stockholm 1833, 2 blad. Runstafven och medel
tidens beständiga almanach. Årets rörliga sön- och högtidsdagars inträffande i Sverige, Stockholm 
1834. Fragment af en gammal handling på pergament, med målade begynnelsebokstäfver. Ett helt 
blad på pergament, tryckt och illustreradt: öfver ena sidan står Assumpt, B. Mariæ. Tre st. titel
blad, från 1523, 1594 och 1628 i 8:0.

Från enkefru Eva Chr. Perman: Almanackor (Stockholms horizont) för åren 1839, 1841—1871.
Från professor Hj. Kinberg: Årsberättelse från Kongl. veterinärinstitutet i Stockholm för år 1879.
Från förläggaren: Klint, Sur la transitivité du verbe francais, Stockholm 1879. An account 

of Chaucers translation of the romaunt of the rose. Grundläggande språk vid de allmänna läroverken.
Från författaren: Rygh, K., Fund fra broncealderen i det nordenfjeldske Nor,gle 1880.
Från förf.: Amneus, A. J., Blef Erik XIV, på Johan III-.s befallning, mördad med gift? Göteb. 1880.
Från författaren: S. G. Wallström, Artikeln i engelska språket, Stockholm 1881.
Från boktryckerikonstförvandten P. W. Bislund: Httlphers, Samlingar till en beskrifning öfver 

Norrland. l:a samlingen, Om Medelpad, Vesterås 1771.
Från hr C. Ä. Högvall i Offerdal: N. Celsii almanack 1719 till Stockholms horizont (aflem- 

nad till Frösö bibliotek).
Från lektor K. H. Brandt: Brandt. Colloquium Atheniensium et Meliorum, diss. Upsala 1860. 

Brandt, Proæmii Thucydidis octo capita, in Latinum conversa, diss. Upsala 1861. Bibliotheca theologica,
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1860 li. 2, 1861 h. 2, 1862 li. 1 och 2, 1863 h. 1 och 2, 1864 li. 1 och 2, 1865 h. 1 och 2,
1866 h. 1 och 2, 1867 h. 2, 1868 h. 1 och 2, 1869 h. 2. Bibliotheca philologica, 1860 h. loch
2, 1861 h. 1, 1862 h. 1 och 2, 1863 h. 1 och 2, 1864 h. 1 och 2, 1865 h. 1 och 2 (2 ex. af
h. 2), 1866 h. 1 och 2, 1867 h. 2.

Från lektor P. Olsson: Almanackor till Lunds liorizont för åren 1872, 1874, 1876—1879. 
Stockholms Dagblad för 1880, mr 225, 228—231. Riksdagens åren 1878 och 1879 försam
lade revisorers berättelse om granskningen af riksgäldskontorets tillstånd och förvaltning, 2 lun.

Från bokbindaren J. F. Janson: Stockholm, dess historia och topografi, del. 1.
Från lektor Kar dell: 4 årgångar af Stockholms Dagblad, af hvilka den för 1880 defect.
Från lärjungen C. O. Arlin: Sveriges och Norges statskalender för 1833. Wöldikes Com

pendium theologiæ theticæ. Bælters kyrkoceremonier. Clemens, Auszüge aus der Ordinarii Reden, 
3:ter band, Barby 1765.

Från lärjungen F. W. Hellberg: Vetenskapsakademiens handlingar, vol X och XXV. Sveriges 
rikes lag, tryckt 1667. Then rätta svenska trägårdspraxis. Heermannus, J., Labores sacri, Lubecæ 
1645, defect. Sveriges rikes lagbok. Stockholm 1731. 4:0.

Från lärjungen A. E. Behrn: Hebreisk bibel, enligt ant. köpt i Konstantinopel af Björnstähl 1777.
Från lärjungen G. E. Brandberg: Lindfors, Romerska antiqviteter, 2:a uppl. Örebro 1830. 

Ldnström, Handbok i romerska literaturens hist., Örebro 1838.
Från lärjungen P. M. Sundberg: Wolff, Der Anfangsgründe aller mathem. Wissenschaften Ler 

Theil. 1750.
Från lärjungen Lundborg: Svenska psalmboken, Örebro 1771.
Från lärjungen L. E. Hamrén: En bok in 12:o, enligt ant. tryckt 1670, inneh. kalendarium, 

Davids psaltare, profeterna, psalmbok m. m.
Från lärjungen E. Brandberg: Isländska tidningen [Diödölfur för den 5/4 1877.
Från lärjungen A. Jägerhorn: Samma tidning för den 1877. Konung Erik XIV:s astrol. 

uppställning öfver sin gemål drottning Catharina.
-----Från lärjungen E. G. Hellström: Janua linguaruin reserata aurea.

Från lärjungen Anton Jonsson: Biblia parva hebræo-latina, Lipsiæ 1681.
Från lärjungen S. H. Svensen: Hammargren, Repetitionskurs i oorganiska kemien. Örebro 1861.
Från lärjungen A. A. E. Beim : Des Pepliers’ französka grammatica. Stockholm och Upsala 1742.
Myntsamlingen har ökats genom inköp med ett silfvermynt, genom utbyte af dupletter med 

20 silfvermynt, 83 kopparmynt, 1 medalj samt genom gåfvor från
K. Svenska Akademien dess minnespenning i- silfver öfver tonsättaren A. F. Lindblad: K. Veten

skapsakademien dess minnespenning i silfver öfver prof. E. Fries: bokhållaren, sjökapten L. Aldström 
i Stockholm Siarns gamla snit å A tical och Vs tical, Khoulalonkorns j2 att u. å., Ceylons cent 
1870, turkist kmt för Soliman III år 1099,- Spaniens 5 centimos 1878, 1- duplett, 9 svenska po
letter hvaraf 5 nya. 1 sedel från Japan, 8 d:o från Amerikas förenade eller confedererade stater, 
1 d:o från Österrike, 1 d:o från Cagliari, 5 d:o franska republikens assignationer, 1 d:o från Finland, 
1 d:o från Norge och 6 svenska sedlar samt ett qvitto (zedel) utg. af Rijksens ständers Bane år 
1685; kommissionslandtmätaren F. Beim å Norderön 4 öre s. m. 1673*; jernvägskassör A. Beckmann 
Tysklands 2 pfennig« 1875*; t. f. stadsfiskal A. Bergstrand hundskattemärken för Östersund 1879*, 
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1880; bokhållaren S. R. Edlund i Sundsvall Brasiliens 100 reis 1871*, 80 (40) reis 1829*, För
enta stat. 1 cent 1871, Chinas mynt för Khian-lung m. fl. (6 stycken), Tongkins 2 mynt för King- 
sching och Kuang-tschung (dupletter), Belgiens 5 cent. 1862, Portugals 40 reis 1812*, Spaniens 2 
cent. 1870, 1 cent. 1870, engelsk adresspenning för T. Wells i silfver, Danmarks 16 skill. 1858*, 
4 skill. 1870, Norges 2 skill. 1778, 5 dupletter; kyrkoherden O. Hallborg i Thorstunaby 6 antika 
romerska brousmt för Carus, Diocletianus, Maximianus Herculius och Licinius (alla nya), samt en 
samling af 157 svenska dels äldre dels nyare polletter, många af dem sällsynta och alla utom en 
nya för läroverkets samling; handlanden P. Jacobsson i Röke danska Vestindiens 3 cents 1859, 
Förenta staternas 10 cents 1823, ett japanskt messingmt, Lübecks 8 schilt. 1731. Braunschweigs 1 
grosehen 1857, 3 kopek 1876, Irlands j2 penny för Georg IV, engelsk spelpenning Victoria 1853, 
Danmarks 8 skill. 1607*, 2 skill. 1805, ’/a skill. 1719*, Sveriges 4 öre s. m. 1676. 2 dupl.; stu
denten K. E. Moberg Förenta staternas dime I860*, one cent 1869, 5 kopek 1862, Hamburgs 
schilling 1760, Frankrikes 50 cent. 1864, penny 1797*, 1866, Danmarks 2 skilt. 1668, Norges dm 1780, 
6 dupl.; sergeanten Modén i Rödön 1 dupl.; Lars Olsson i Dufed 1 marek danske 1563; konst- 
förvandten P. W. Rislund Canadas penny 1852 fr. Quebec bank, Förenta stat. 2 cents 1865, 
one cent 1873, 74*, 5 penniä 1870, 5 kopek 1831*, 2 d:0 1877, Wurtembergs 1 kreutzer 1869*, 
Sachsens 2 neugroschen 1848, Hamburgs 4 schill. 1726, 1 d:0 1766*, 20 pfennig 1874*, Belgiens 
5 cent. 1848, Italiens 2 cent. 1861, två medaljer öfver Louis XVI samt 1 d:o dupl., två engelska 
spelp. med Victoria samt 2 d:o dupl., penny 1854*, Norges 2 skill. 1711*, 1670*, 1843*, 70*, 4 
skill. 1842*, 3 skill. 1872, 73, j2 skill. 1863*, samt 57 dupl. (hvaribland en medalj); postskrif- 
varen E. Sodenstierna Finlands markka 1866, 67, 50 penniä 1869*, 25 d-.o 1869*, 1 penni 1867*, 
75, 76*, samt 11 finska dupl.; sjömannen Z. N. Ulin en peruansk sedel, en brasiliansk d:o, Bra
siliens 40 reis 1873*, 1 dime 1875, one cent 1875*, 4 kinesiska mynt, 3 d:o från Tongking, Javas 
2 ll2 cents 1856*, 1 cent 1857, 20 kopek 1880, 3 d:0 1876, 2 d:o 1878, 1 d:o 1858, Ungarn 10 
krajczar 1870, 8 maravedis 1843, 4 d:o 1779, 5 centimos 1870*, 77, 7 dupl.; handelsagenten T. 
Wikström i Sundsvall Sveriges 2 mark 1701; artisten J. A. Winguist i Stockholm ett antikt brons
mynt från Bruttii i Italien, ett d:o otydligt obestämdt. modern medalj öfver Brutus, egy krajczar .1848, 
Johan ILs hvid från Aalborg, Stockholms halförtug u. å. för Sten Sture d. y, 12 einen thaler 1761*, 
danska Vestindiens cent 1868, Danmarks ’/ö RBS 1842, dreiling 1850, j2 öre 1568*, 78, 83, 93*, 
2 öre 1666, 1 öre 1667*. 1702*, 26*, 1 dupl.; följande personer, som på en utfärdad lista lemnat 
bidrag till inköp af erbjudna värdefulla svenska mynt och några danska medeltidsmynt, nämligen 
P. Olsson 5 kr., R. F. 5, E. P. L. 5, M. Holmbäck 5, X. 1, N. 3, M. Andersson 2, N. P. H. 
1, X. 1, E. E. Lit. F. 2, Wm Ht 3, Erk. B. 5, N. Åm 2, J. 0. Olson 2 kr., för hvilka 42 
kronor 14 silfvermynt blifvit inköpta; af lärjungarne A. G. Andersson 25 öre 1880, 1 dupl.; K. 0. 
Arlin 1 penny 1873*, 1 dupl.: C. E. T. Blix Portugals 5 reis 1848, 3 dupl.; G. E. Brandberg 

rdr. 1779*; J. I. H. Byström ‘/4 öre 1642*; E. H. Flygt 2 dupl.; 0. Gisslen Uruguays 2 cen- 
tesimos 1869*, 2 dupl.; K. A. L. Hammarström 3 dupl.; L. E. Hamrén 2 dupl.; A. T. Hassel
gren engelsk farthing 1865, 1 dupl.; F. W. Hellberg Norges 12 skill. 1856, Sveriges 10 öre 1880, 
Östersunds pollett för hundskatt 1879, Sundsvalls d:o 1880, 6 dupl.; A. I. Hjelm 1 dupl.; 
C. A. Hjelm 13 dupl.; J. E. Holmbäck Förenta stat. 1 cent 1869*, 3 pence 1858, Stockholms 
halförtug 1531, Pommerns 8 gute grosehen 1760 (bilden med lång näsa), 11 dupl.; J. Holmbäck 
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Förenta staternas cent 1865*. 78, 2 cents 1865*, half dime 1853, Ceylons one stiver 1815, 
Javas 'lM gulden 1854, 2 kopek 1858, 1 kopek 1871, 15 kopek I860*, 25 pennia 1872*, 
Österrikes 10 krentzer 1870, Sachsens 2 pfennige 1856, Tysklands 10 pfennigo 1876*, 20 pfennig- 
1875, 74, Nederländernas 1 cent 1860, 10 cents 1873, Frankrike spelpenning med Ludvig Philips 
bild M.*, 10 centimes 1810, minnespenning öfver Ludvig XVI ”fundamentum quietis etc.” M.*, Dan- 
marks 2 skill. 1761, 81, Norges 2 skill. 1871*, 1 skill, spec. 1833*. Sveriges spelpenning ”arbitres 
du bonheur” K.*, Revals 1 öre 1649*. '.,4 rdr. otydl.*, 1783*, ‘/æ rdr. 1853*, 42 dupl.; J. Holmer 
2 dupl.: K. F. Holmgren 10 kopek 1852, Frankrikes 50 cent. 1867*, minnespenning vid kejsar- 
prinsens 1 -.sta nattvardsgång 1868, Spaniens 25 cent, de real 1855, 2 sechsling schlesw. hoist, 1799, 
Norges 4 skill. 1825*, 1 skill, sp. 1819*, 27*, 32*, 5 öro s. m. 1764, 59 dupl.; C. P A. Holm
qvist deneschka 1852*, Sveriges 8 gute groschen 1761*, 18 dupl.: J. N. Höglund ’/4 dollar i guld 
1870, Vestfrieslands species 1622: Anton Jonson Ceylons cent 1870*, 50 penniä 1874*, Norges 
skill. 1839*, Sveriges l3 rdr. 1778, Östersunds pollett för hundskatt 1879*, sedel å 32 schill, beo 1849, 
21 dupl,: K. E. Långström 2 dupl.: E. G. A. Lindblad denga 1819*, 2 öre 1665, 1 öre 1702, 
spelpenning ”LagomXPasse” K., 7 dupl,: N Ling 4 dupl.; K. G. Medin Förenta stat, cent 1875, 
farthing 1875; 0. W. Nordenson minnespenning i silfver vid Oscar I:s begrafhing: E. J. A. Nordin 
spelpenning med Victor Emanuels bild )( Spielmarke M., spelpenning ”To Hanover )( Spielmarke” M.. 
Uruguays 2 centes. 1869*, 26 dupl.; 71 A. Norén 1 dupl.; 0. Olsson i VI,2 en tennmedalj öfver industri
utställningen i London 1869, en medalj i koppar vid Åbo universitets invigning 1640*, 1 dupl.: 
P. G. Roman Preussens 1 pfenning 1821*, Norges 3 skill, 1868*, 2 skill, sp. 1832*, 13 dupl.: 
P. A. Sandberg en spelpenning Ludvig Philip )( Spielmarken; K. E. Ström 5 öre 1881, 2 dupl.,; 
L. W. Sundström Holstein Gottorps Vn; thaler för hertig Johan Adolf otydligt årtal*; S. H. Svensen 
5 penniä 1870*, 1 dupl.; H A. SlMvin 1 penny 1872*, 4 dupl.; A. W. Thalin medalj öfver in
dustriutställningen i Stockholm 1866*, 2 dupl.; V. Tirén 4 skill, banco 1849*, 2 dupl.; G. A. 
Welander medalj vid prins Napoleons nattvardsgång 1868*.

Under berättelsens tryckning hafva ytterligare erhållits från lärjungarne C. A. Brandberg För
enta stat, half dime 1861; AL ALn Elfstrand Frankrikes 10 cent, 1855 D, engelsk farthing 1839*. 
1 dupl.: A. B. Hammargren turkiskt kmt å 30 paras 1857, Italiens 2 centes. 1862, engelsk medalj 
öfver drottning Victorias barn, i tenn, penny 1871, farthing 1861, 1 dupl.

Samlingen utgjordes den 15 sistlidne Maj af 6086 exemplar, nämligen
Mynttyper och varieteter svenska 987, utländska 2491. Summa 3478. Dupletter l 756.

hvaraf guld „ 3, 51 4. 11 - 7.
silfver „ 506, • «1 984. 11 1490.
koppar m. m. ., 478. • 5 1503. 11 1981.

Minnespenningar ,, 224, •1 • 134. 1 5 358. 11 79.
Polletter, spelpenningar m. m. ,. 274, •1 16. • 5 290. 65.
Pappersmynt ,, 23. 38. *1 61. 9.

Summa typer svenska 1508, utländska 2679. Summa 4187. Duplettcr 1909.
Af mynttyperna äro 369 antika och 148 från medeltiden (räknad till år 1520).

En vidfogad stjerna utvisar ny dnplctt; då stjerna saknas, år typen ny för samlingen.
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Historiska ocll etnografiska samlingarna hafva erhållit såsom gåfvor af bokhållaren 
sjökapten L. Ahlström i Stockholm ett kinesiskt dryckeskärl af bamburör med träsniderier och in
skrift, en kinesisk myntrulle på grästråd, en d:o kortlek, en d:o menniskofigur, samt en liten dylik, 
tagen från ett tempel i Bangkok: lärjungarne E. T. Feltström en runstaf från Hammerdal med 
årtalet 1705; L A. Sällvin en spjutspets af skiffer, funnen vid stranden af en fors i Gäddede, Frost
vikens socken: C. Gr. Medin en eneggad längre jernknif, funnen vid odling i Fölinge by: H Olsson 
en gammal ”sel-loke” af trä, snidad och målad, från Rödön; E Hk Hellberg en ovanligt stor knapp, 
af det slag som begagnas i Gustafs socken, Dalarne; K. 0. Arlin en åtminstone hundraårig svart 
träkam från Jemtland; 0. Olsson i 6:2 en linhäckla med årtalet 1449 och ett gammalt alnmått af 
messing i träfodral, båda från Offerdal: E. W. Mesch en lapsk penningpung från Alson; Anton 
Jonson ett Hernösands landstingsprotokoll år 1737, tyg af glastrådar, tillverka dt i Egypten; sjö
mannen Z. N. Flin en tidning från Hongkong (kinesisk); kommissionslandtmätaren F. Behm två 
par näfverskor. från Hällesjö socken: apotekaren T. Hellberg en liten pyndare (med årtalet 1812) 
med vidhängande knifslida, som begagnats vid kyrkofärder i Leksand, Dalarne, en vigselring af 
silfver från Leksand och två stora knappar från Gustafs socken, Dalarne; kopparslagaren A. Lund- 
holm ett filos, doctorsdiplom af år 1764.

Naturaliesamlingarne hafva erhållit af sjömannen Z. N. Ulln käkar af en delfin, näbb 
af en albatross; bokhållaren Ä R. Edlund i Sundsvall delar af en hajs ryggrad, en påse af simhuden 
på en albatross; lektorskan J. Kardett en kanariefogel, som sedan blifvit uppstoppad af hr C. A. 
Lundholm; gossen A. Behm på Norderön en tretåig mås (Larus tridaetylus), funnen vid Norderön; 
jemvägsbokhällaren W. Sahlin i Dufed en storskarf (Phalacrocorax carbo), dödad vid Handöl i Åre; 
lärjungarne C. J. Ekberg en större glasburk med fiskar, lägre hafsdjur och insekter från atlantiska 
hafvet, Capstaden och Brasilien: Ä H. Svensen en tagelmask; F. W. Hellberg fena af en flygfisk; 
W. E. Lundborg stuffer af asbest och granat: J. Högvall marlekor; inspektor E. A. Wallmark 
i Berg ex. af Phaca alpina från Hafverö socken: bonden Lars Pålsson i Skör en sten liknande en 
hattsvamp; en okänd gifvare två getingbon och stycke af 011 granstam med missbildad bark; lär
jungarne K. A. R. Lindelius två stuffer polerad kalksten från Carlsbad; A. Jägerhorn ett svarf- 
spån af stål från Bergsunds mekaniska verkstad.

E. Läroverksbyggnader och Inredningsmateriel.

Under innevarande läseår hafva endast oundgängliga mindre reparationer å byggnaderna och 
inredningen förekommit.

Emedan den lokal, som under nästlidne läseår hyrdes, för att i någon mån afhjelpa lärorum- 
mons otillräcklighet, i flera afseenden befunnits högst otjenlig och mycket illa motsvarat bestäm
melsen af lärorum, beslöt läroverkskollegiet, att man för innevarande läseår skulle försöka att få 
hyra någon annan mera ändamålsenlig lokal. Detta försök lyckades dock icke, hvadan läroverket 
vid läseårets början, för undervisningens bestridande inom samtliga klasser och linier, hänvisades till 
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tre små och fem större rum utom bönsalen. Då den största lärosalen måste upplåtas åt den öfvor- 
befolkado tredje klassen och de två andra åt de två lägsta klasserna, men den femte klassen icke 
kunde sammanträngas i något af de mindre lärorummen, måste denna klass förläggas till samlings
rummet. Under sådant förhållande i förening med nödvändigheten att, sedan den fjerde klassen, den 
öfre sjette och öfre sjunde intagit hvar sitt af de sist nämda lärorummen. låta äfven den nedre sjette 
klassen och den nedre sjunde inflytta i bönsalen, kunde så många klassers, och liniers samtidiga un
dervisande i samma rum icke annat än blifva mycket störande, särdeles för den stora femte klassen. 
Också förspordes mycket missnöje deröfver, att lärjungarne i denna klass icke kunde göra sig under
visningen rigtigt till godo. För afhjelpandet af denna olägenhet framstäldes flera planer att genom 
naturaliesamlingarnas undanflyttande från det af dem upptagna rum vinna en ny lärosal. Då i läro- 
huset icke kunde beredas någon för dessa samlingar tillräcklig lokal, måste en sådan sökas på annat 
ställe. Slutligen lyckades det ock att få hyra ett ledigt rum i barnhemmet, dit samlingarna i början 
af innevarande termin inflyttades. Den lärosal, som härigenom bereddes, har sedan varit upplåten 
för den nedre sjette klassens real- och latinlinier, den större salen på öfre botten åt den femte 
klassen, och åt hvardera af do två parallelafdelningarna i den tredje klassen ett af de mindre läro
rummen; men klasserna 4, 6:2 och 7:1 hafva under vårterminen blifvit undervisade i samlingsrummet.

För ett nytt, synnerligen behöfligt läroverkshus hafva herrar Stadsfullmäktige i Östersund be
slutat att på stadens bekostnad anskaffa en fri, sund och välbelägen byggnadsplats om minst fyra 
geom. tunnlands vidd, begränsad på norra sidan af Drottninggatan och på don vestra af den gata, 
som enligt den nya stadsplan, hvars snara stadsfästelso af K. M:t förväntas, skall i sydlig rigtning 
fortlöpa strax öster om kyrkan.

Under väntan på ett kraftigare understöd, hvarförutan uppförandet af ny läroverksbyggnad skulle 
komma att allt för länge uppskjutas, har den för byggnadsfrågans behandling tillsatta komitén inom 
länets alla kommuner utsändt en af Stiftets Elbrus på det varmasto förordad inbjudning till teckning 
af lämpliga frivilliga byggnadsbidrag i materiel eller penningar.

Inspektors och lärarnos fruar äro fortfarande verksamma för insamlande af gåfvor af handar
beten, genom hvilkas utställning och försäljning i en blifvande bazar inbringandet af bidrag för 
främjande af samma ändamål åsyftas.

Ett sällskap af både damer och herrar har till fonden för en ny läroverksbyggnad förärat netto
inkomsten 712 kr. 61 öre af societetsspektakel, vid hvilka de varit medverkande, och några herrar 
sångare, hvilka samverkat till en i Liths kyrka gifven konsert, hafva till nyss nämda summa fogat 
konsertens nettobehållning 255 kr. 55 öre och två personer derjämte lemnat 31 kr. 84 öre. Dessa 
tre poster, utgörande till samman 1OOO kr., har adjunkten 0. E. Lindström enligt gifvarnes uppdrag 
placerat i länets sparbank.

Dessutom har nettobehållningen 186 kr. 50 öre af en af lärjungar i läroverkets två öfversta 
klasser gifven scenisk föreställning blifvit för läroverkets räkning på särskild motbok under rubriken 
’‘gåfvor till nybyggnad” i länets sparbank insatt.

För alla dessa glädjande bevis på välvilja och lifligt intresse för läroverket och dess behof be
tygas härmed å läroverkets vägnar den största tacksamhet.
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F. Ekonomiska Förhållanden.

Nodan iiämda till läroverket hörande kassors ställning- kalenderåret 1880.

Rubrik:.

□D e t e t. K x e cL 1 t.

Behållning 
vid 

årets början.
Summa 

inkomster.
Skuld 

vid 
årets slut.

Summa.
Skuld 
vid 

årets början.
Summa 
utgifter.

Behållning 
vid 

årets slut.
Summa.

Byggnadsfonden............................................................7776:89. 2011:35. — 9780:34. ____ 795:31. 8984:93. '9780:24.
Ljus- och vedkassan.....................................................1384:8.-.. 21O6:oo. 1921:s2. 5412:67. 1921:83. 1324:94. 2165:91. 5412:67.

Biblioteks- och materielkassan................................—— 1557:15. 74:96. 1632:ii. 244:34. 1387:87. .. — 1632:ii.
Premie- och fattigkassan..........................................147:25. 277:oo. — 424:25. — 161:oo. 263:25. 424:25.

Under kalenderåret 1880 utgingo för nndorhåll ocli tillökning
af a) boksamlingen 158 kr. 82 öre, b) den öfriga tmdervisningsmaterielen 409 kr. 26 öre, c) inred
ning smaterielen 80 kr. 91 öre.

G. Examina och Terminsafslutning.

Muntlig af gångsexamen anstäldes den 25 innevarande Maj med lärjungarne i öfre sjunde latin
klassen K. G. Edlund, B. R. M. Festin, A. H. Hammargren, G. T. Hasselberg, K. 0. Hasselgren, 
J. U. Holm, E. Nordling, hvilka den 19, 20 och 22 April allagt den skriftliga afgångsexamen, och 
af hvilka Hasselberg, Hasselgren och Nordling togo examen äfven i grekiska och med undantag af 
Hasselgren också i engelska. Såsom betyg öfver mogenhetsgraden erhöllo Hasselberg, Nordling och 
Rissler med beröm godkänd, de öfrige godkänd. Censorer voro professorn vid Lunds universitet C. 
F. E. Björling och adjunkten vid Upsala universitet P. A. Geijer. Examen bevittnades af härads- 
höfdingen och riddaren J. G. Hasselberg, f. d. förste landtmätaren och riddaren, kapten E. C:ii Bur
man, distriktsingeniören vid jernvägsbyggnadsstaten, kaptenen i k. väg- och vattenbyggnadskåren, 
riddaren H. E. Lundborg samt stadspredikanten N. Olsson.

Terminsexamen med klass. 1—5 förrättades den 15 December i närvaro af nyss nämde herrar 
Hasselberg, Lundborg ocli Olsson samt regementsläkaren 0. E. L. Warodell såsom examensvittnen.

Arsexamen anställes inom läroverkets alla klasser onsdagen den 8 och torsdagen den 9 instun
dande Juni.

Efter förrättad bön börjar examen den förra dagen kl. 8 f. m., den senare dagen kl. 10 f. m. 
och fortgår bägge dagarna enligt den ordning, som genom anslag i läroverkslokalen kommer att 
meddelas. Till vittnen äro kallade samme herrar, som bevittnade den ofvan nämda muntliga afgångs- 
examen.



Alt öfvervara dessa offentliga förrättningar, hvilka jag hoppas att läroverkets 
inspektor, lanMiöfdingen och kommendören J. G. Asplund, kommer att hedra med 
sin närvaro och ledning, inbjudas stadens och ortens myndigheter, den allmänna under
visningens och den verkliga bildningens vänner och befrämjare samt ungdomens för
äldrar, anförvandter och målsmän.

Nästkommande läseår börjar den 26 Augusti, dä lärjungarne böra, inställa sig till upprop kl. 
12 pä dagen.

Östersund den 31 Maj 1881.

A. Sundberg.


