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De första begreppen af 
läran om de elliptiska functionerna,

af

K. (x. Hjörling.

De torde nog finnas, som vid första blicken på denna uppsats 
förundra sig — för att icke säga något annat — öfver densam
mas framträdande i en tid, då kännedomen af de elliptiska fun
ctionerna redan längesedan blifvit — snart sagdt — hvars mans, 
och denna kännedom dessutom vanligen inhemtad från en stånd
punkt med mycket vidsträcktare vyer, än dem som här erbjudas. 
Men saken är i korthet den, att uppsatsens författare, som — äf- 
ven han — lyckats få göra några års bekantskap med nämnda in
tressanta functioner, trott sig derunder hafva gjort den erfarenhet, 
att sjelfva ingången till detta härliga studiifålt ännu är — till en 
del just till följd af den der upphöjda ståndpunkten, som nämndes 
— så otillgänglig för begynnaren, att det för honom vore en verk
lig välgerning, om någon välvillig menniska företoge sig att göra 
honom tillträdet lättare. Det är den välvilliga intentionen som 
föranledt detta arbete. Må det ock blifva sedt från den syn
punkten!

Mycket kunde för öfrigt här vara att på förhand nämna om 
sjelfva innehållet af denna skrift, icke egentligen till nödig upp
lysning för begynnaren, men såsom författarens förklaring inför 
de sakkunnige. Men utrymmet, som blifvit honom tillmätt, förbju
der all vidlyftighet i detta afseende. Något måste dock få rum.

Att vilja introducera begynnaren på de cirkulär a functioner- 
nas gebiet förmedelst en definition, som passar för det allmänna 
begreppet ”cirkulär function”, hvilket som helst än argumentet må 
vara, imaginärt eller reelt, vore uppenbarligen — det medgifves 
säkerligen af en och hvar — att öfverskatta den menskliga för
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mågan. Försöket skulle säkerligen totalt misslyckas, ehuru det 
onekligen vill synas från den rent vetenskapliga ståndpunkten som 
vore den vägen den enda ratta och raka vägen tillmålet. — Men 
gäller detta om de cirkulära funktionerna; skulle det icke också 
galla, och — om möjligt — a fortiori, äfven om de elliptic 
ska'? Derom är åtminstone hos förf, ingen tvekan. Med reela 
argumenter måste man, efter hans tanke, låta begynnaren börja, 
och fördenskull introducera honom icke med de allmänna defi
nitioner, som motsvara begreppet ”elliptiska functioner af ett 
argument hvilhetsomhelst” — sådant vore åtminstone lika orådligt 
som att i första hand definiera de cirkulära functionerna forme
delst t. ex. en viss differentialeqvation —, utan med de förbe
redande, som precist motsvara begreppet elliptiska functioner 
med reelt argument och nemligen under förutsättning tillika af 
modyl < 1, positiv (o inclusive). Det är denna fordran som man 
här sökt ställa sig till efterrättelse; och är det således framför allt 
att märka, att i hela denna introduetions-skrift frågan är allenast 
om functioner af reelt argument.

Men å andra sidan är det ock af vigt att icke längre, än verkli
gen nödigt är, med sådana förberedelser uppehålla den som äm
nar sig in på det stora fältet.

Förf, hoppas med en viss tillförsigt att genom denna uppsats 
hafva — som man säger — jemnt och nätt satisfierat begge dessa 
fordringar. Han vågar till och med hysa den förmodan, att äfven 
de (säkerligen icke få) personer, som icke hafva sistnämnda inten
tion, utan — i betraktande af hvad redan de cirkulära functioner
na med reelt argument hafva uträttat — finna sig för sina ändamål 
hafva nog af de elliptiska functionerna i förenämnda trängre me
ning allenast, skola med den ledning, som här blifvit gifven, kun
na vidare fortgå på vägen till sitt mål utan att förvillas af de 
thy värr än i dag icke sällsynta missvisningarne. Det är just 
dessa sistnämnda som närmast föranledt förf, att genom denna 
lilla skrift, om möjligt, bereda andra försköning från de obehag och 
svårigheter, som mötte honom sjelf, då han började detta studium.

Nu ock några ord om vissa specialiteter.
Att man för att komma till begreppet ”elliptisk function”, ja 

äfven till kännedom af sjelfva fundamental-egens^^ hos dessa

*) Dermed är ju ock nöjaktig förklaring afgifven öfver det förhållandet 
att intet ord här förekommer om dupliciteten af de éllipt. funetiohernas pe
riodicitet.
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functioner, alldeles icke beh'öfver — än mindre bör — sätta sig 
i beroende af den elliptiska integralen (39) *>  med sina klyftighe
ter, är en hufvudsaklig omständighet, hvarpå likväl icke ens vår 
tids författare synas hafva lagt tillbörlig vigt. Här har den huf- 
vudsaken blifvit vederbörligen iakttagen (§§ 1 och 2), och för öf- 

' rigt begynnaren här blifvit förskonad från alla bekymmer angåen
de nämnde integrals valör för x-valörer mim. > 1. Att ock i 
sjelfva verket denna ”crux” i frågan om den elliptiska integralen 
icke allsaw/år den här ifrågavarande, förberedande, läran om de 
elliptiska funetionerna, kan af enhvar, som tilläfventyrs ännu hyser 
någon tvekan i detta mål, klarligen skönjas af hvad i §§ 3 och 5 
säges om nämnde integral.

*) Se § 3 här nedan.
**) Hcldre än t. ex. dcafllrr Briot <t Bouquet införda 

/(ri') och //(«),

I sammanhang härmed må det tillåtas förf, uttala ”en pas
sant” den förhoppning, att den enkla deduktionen af relationen (53) 
eller (52) i § 3 skall erkännas vara lämplig på sin plats.

I likhet med de aldraflesta i vår tid, anser äfven förf, de 
gamla Jacobi’s^ beteckningar ne

(1) sinam(a) och cosam(a)

olämpliga för den allmänna theorien, ja han är för sin del viss, 
att de icke utan stor våda kunna der begagnas, och — såsom af 
§ 4 kan skönjas — skulle han helst se dem utbytta (allt i den 
nämnda allmänna theorien) till de signifikativa kortare

(2) 8(a) och (C(a)».**

Af samma § 4 visar sig för öfrigt äfven, att efter förf:s för
menande detta slags beteckningar (vare sig med bokstäfverna 8 
och K eller med k och g eller andra), antydande funetionernas 
beroende omedelbart af argumentet och utan förmedling af den 
intermediära funetionen ”amplitud”, kunna med fördel — och, bland 
annat, äfven detta såsom en nyttig förberedelse — börja att be
gagnas redan i den här ifrågavarande förberedelse-kursen (argu

mentet reelt, modylen < 1), sedan man likväl till en början — 

och väl med den tacksamhet, som i sanning höfves det stora minnet 
— användt de lika naiva och för den första begynnaren i alla 
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hänseenden lämpliga som för alla tider minnesrika betecknin- 
garne (1).

Att åter, hvad beträffar beteckningen

(3) Aam(a)

för den 3:e af de »enkla” elliptiska funetionerna, förf, äfven för 
sin del instämmer i det numera allmänna utdömmandet af den
samma äfven ur den nämnda förberedande theorien, visar sig ome
delbart af formeln (7) i § 1, äfvensom att efter hans förmenande 
det med de begge (2) analoga tecknet

$(a)

är särdeles lämpligt att i stället begagnas, äfven för dess egenskap 
att — som man ser — tydligt nog erinra om den dermed beteck
nade funetionens identitet med den alltid minnesvärda ”&am-fun- 
etionen”. Någon motivering för utdömmandet är säkerligen numera 
icke af nöden. — Att för öfrigt sjelfva uteslutandet af detta tecken 
(3) redan från början, äfvensom detsammas ersättande af en med 
tecknen (2) analog beteckning, innebär ett motiv, af vida större 
vigt än det ofvan antydda /Ör&emZe?S€>motivet, för äfven de sist
nämnda tecknens införande i stället för de begge (1) vid första 
lägliga tillfälle, samt att detta tillfälle verkligen erbjuder sig 
sjelft, just då additionsformlerna först komma till tals, torde knappt 
bchöfva nämnas.

Det förhållandet att förf, valt formeln (66) eller (72) till 
fundament för additions-theoremerna, ej mindre än sjelfva sättet 
som han begagnat för densammas deduktion, ådagalägger helt en
kelt, att han — i likhet med så mången annan — bekänner sig i 
denna del till Lagrange. Måhända skall sjelfva bearbetningen här 
af den store mannens deduktion finnas förtjena erkännandet att 
hafva gjort raisonnementet lättfattligt för begynnaren, och nemli- 
gen icke på bekostnad af grundligheten. Deremot — vare detta 
sagd t, icke af någon fåfänga å förfs sida, utan som en liten fin
gervisning äfven för vetenskapsidkaren — är det af honom använda 
sättet att ur nämnda grundformel deducera de öfriga additions
formlerna anmärkningsvärd! såsom egande företräde framför de 
hittills begagnade för sin egenskap att vara vida enklare och mera

eller G'uäerwfniv^
inCn} och cn(«).

m. n.
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direkt samt ledande till målet utan allt behof af att considerera 
functioner med imaginärt argument.

Fördelen eller, rättare sagdt, nödvändigheten af att särskildt 
examinera positionen k = 1, innan man tillåter sig att orda om 

elliptiska functioner med ”modyl < 1”, synes thy värr icke vara 

allmänt betänkt af dem som vilja vara ledare; vår § 5 torde för
denskull, äfven den, komma till måtta. — Detsamma ungefär är 
— som man villigt torde medgifva — att säga äfven om Noten 
vid slutet.

Till sist ännu ett ord. Man skulle måhända hafva väntat att 
äfven se någon liten historik i ämnet intagen i denna uppsats. 
En sådan förväntan kunde dock icke gerna härröra annat än af 
något förbiseende af hvad förf, i början af denna Inledning ut
tryckligen uppgifvit om ändamålet med hela uppsatsen. Icke in
nefattar väl ämnets historik några så beskaffade hinder eller svå
righeter för begynnaren, som der antyddes. För öfrigt torde nog 
rätta tidpunkten för det börjande studiet af ämnets historik vara 
just den, då begynnaren som nogast hunnit inhemta de elemen
ter, som utgöra föremålet för denna skrift.

§. 1. — Definitioner och grundformler.

1. Om är en reel variabel; så, i det att man låter densam
ma continuerligt genomgå alla möjliga valörer, från och med O, 
åt positiva och åt negativa hållet, kommer ock functionen

d
(1) 1 kortligen k},

J ]/l — Ä2smay

constanten eller (som man säger) 
modylen k må nu vara positiv < 1, 
hvilken som helst, eller äfven noll,

*) Man jemföre dermed t. ex. Jacobi’s deduktion i Crelle’s Journal T. 39 
pag. 325—328; eller den af Prof. O. J. Broch anförda i en Note ”Sur les for
mules d’addition des fonetions elliptiques” i Comptes rendus T. 69 (1864) pag. 
999 o. följ.; äfven dem som förekomma i ”Theorie der elliptischen Functionen” 
af D:r Dur ege, eller uti ”Die Lehre von den elliptischen Integralen und den 
Theta-Functionen” af Prof. Schellbach.
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att sjelf variera continuerligt med (p — alldenstund uppenbarligen 
functionen -7---.;^-^—=^=: under integral-tecknet har denna egen- 

|/1 — 7c3sin3(p
skap —, varande = 0 för = 0 och, för Öfrigt, städse af sam
ma tecken som y samt -— såsom man tydligt ser — städse

(2) F(— fp, k) = — 7c) ,
hvarjemte, alldenstund derivatan —^==1==^^ städse är positiv, 

J/l — &2sin2qp
functionen (1) sjelf växer indefinit till sin numeriska valör med num. 
valören af <p, och är således både capabel af alla möjliga (reela) 
valörer och olika till sin valör för olika valörer af fp.

Häraf följer, att, ehvad reel qvantitet a än må uppgifvas, 
städse en y-valör, men ock blott en, satisfierar eqvationen

z , \
(3)

V Jo J/l— Ä2sin2g>z

Den (p-valören skola vi — såsom bruket ock verkligen är — 
utmärka med benämningen

amplituden för a (mod. 7c) 
och kortligen beteckna med

am(a, 7c).

Och dess trigonometriska (cirkulära) functioner sinus, cosinus, 
&c. således

sin am(a, 7c), cos am(a, 7c) , &c.

äro de som man kallar: ”de elliptisha functionema, för modylen 
Tc, af argumentet a”.

Anm. Af hvilket ofantligt intresse dessa functioner måste vara, 
kan man lätt ana på förhand, om man besinnar, dels 
hvad läran om de trigonometriska (cirkulära) functio- 
nerna

sina, cos a, &c.

uträttat, och dels att dessa sednare allenast utgöra den 
mycTcet speciela art af de förra

sin am(a, 7c), cos am(a, 7c), &c., 
som kan karakteriseras genom benämningen

de elliptiska functionema, för modylen noll, af a.
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Af definitionen för ”am(a,Z:)” här öfvan följer ju 
nemligen omedelbart, att
(4) am(a, 0) är a sjelf,
och således
(5) sinam(a, o) = sina, cosam(a,o) = cosa, &c.

Anledningen till benämningen ”elliptiska” functio- 
ner är att inhemta af dessa functioners historik. Att 
ordet är deriveradt af den bekanta curvans benämning 
(ellips), må dock redan här så mycket heldre nämnas, 
som äfven dermed en antydning är gifven — likasom 
med andra ord näst ofvanför — om dessa functioners 
allmänlighet i förhållande till de cirkulära functionernas. 
Ellipsen är ju genus, cirkeln species', ellipsen reducerar 
sig till cirkel, då excentriciteten blir = 0; de elliptiska 
functionerna likaså till de bekanta cirkulära, då modylen 
blir = 0.

Likasom, bland de cirkulära functionerna, de båda sina och 
cosa kunna anses utgöra elementerna för alla de öfriga, och för
denskull äfven pläga utmärkas med benämningen ”de enkla” (fon- 
ctions simples), så har man för sed att, ibland de elliptiska fun
ctionerna, med samma benämning utmärka de trenne

(6) sinam(a,7v), cosam(a,&), j/1 — Ä2sin2am(a, k) .

Ja, än mer, i de elliptiska functionernas theori utgöra dessa 
tre till den grad hela föremålet för diskussionen, att man vanli
gen utelemnar epithetet "de enkla* och med uttrycket ”de elliptiska 
functionerna” förstår allenast dessa tre (der icke annat uttryckli
gen gifves tillkänna). Vi kunna i förevarande uppsats med så 
mycket större skäl efterfölja denna sedvänja som verkligen inga 
andra bland de elliptiska functionerna här komma att omnämnas.

Den tredje ibland dem skola vi — och detta verkligen icke 
blott för korthets skull — utmärka med ett särskildt tecken 
©(a,!*)? antagande såledés som definition formeln

(7) ^(a, k) = J/1 — Ä2sin3am(a, k) ,

varande således functionen ^(a,k) positiv för hvarje (reel) a-valör, 
och för modylen k — 0

(8) ©(a, o) = 1 (för hvarje a) .



2. Af definitionen här ofvan för ”am(a,/t)” är uppenbart, först 
och främst, att

(9) am(0, k) är ~ 0 ,
och således

(10) sinam(0,&) — 0, cosam(O,Ä') — 1 — ^(ß^k); 
vidare att

(11) am(—är — — am(a,7ø >,*

*) Är neml. (p ~ am(a, Æ), och sålede«
F«p, £) = a, 

så är ju
— a = —F(#>, k) = F(— k) enligt (2), 

d. ä.
— (p — am(— ö, £).

**) Man kan ju gerna dispensera sig från att utsätta modylen (k), vid till
fällen då intet missförstånd deraf är att befara.

***) För k = 0 är således K = sjelfva ~, kort sagdt:

K(Ä = o)

Huru K-vafåren för hvarje särkild annan modyl kan beräknas, derom skall 
framdeles nämnas hvad för vårt ändamål kan vara af nöden. Att den är posi- 
tiv för hvaije modyl, är sjeltklart af dess definition (raden (13)]. Vi betrakta 
den tills vidare som ett bekant tal (function af modylen k, förstås).

och således

{
 sin am(—a) = — sin am(«) , 
cos am(—a) = cos am(a) ,

$(-«) = 2(a);

samt att, om valören af
Ä

(13) f-—?=========== eller F(™, 7c) betecknas med K, )***

man får säga, att

(14) am(K, k) är =

och således

(15) sinamK — 1, cosamK » o, !D(K, k) => ]/i—— k' 
(se nedanf.), 
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samt att för hvarje argument (21), som är num. < k,

(16) am(2I,7O är num.

och således

f sinam?l städse af samma tecken som argumentet (21), 
|cosam2l städse positiv = J/l— sin2am2l.

Obs. Det mycket ofta förekommande uttrycket j/l — k2 har 
man för sed att kortare beteckna med k', ”complementar- 
modylen till k” — som man säger — eller äfven: ”mody
lens k complement”.

Men — torde någon här skäligen fråga — huru skall jag få 
veta sjelfva mZörerwa af hvarje särskildt arguments sin am-, cosam- 
och D-functioner ? — Efterföljande paragraf skall förhjelpa oss ett 
godt stycke fram till besvarande af den kardinal-frågan. Der 
skola vi neml. finna, att dessa functioner (6) äro (likasom de cir
kulära sinus- och eosm«s-functionerna) periodiska functioner af 
argumentet (a), samt — till följd deraf — både att och huru 
deras valörer för alla (reela) argumenter skola fås kända, allenast 
man känner dem för samtlige argumenter som äro num. < K .

§. 2. — Om de elliptiska fuuctiouernas periodicitet och 
differcntial-coefficicHter.

1. Utan all svårighet inses, **) att hvarje argument num. > K är
(18) = något argum. 2I(num. < K) -f- 2y/K,

»i af helt tals num. valör.

Söker jag då till en början

am(2l + 2 m K), m helt tal,

*) Med anledning deraf, att 
k2 2 är = 1,

■eller k12 q van ti tetens Z;2 fyllnad till 1.
**) Blotta inspektionen af bilden

2
gör ju tillfyllest.
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d. ä. den W-valör, som satisfierar eqvationen

[W. i) = ] f = S + 2,»K
J J9 yl — Æ’sin’t//

— Sl + 2w --—=========== j 
p/q — ß’sm’qp

eller — emedan, då n är helt tal, tydligen
*)2_ n.H

C2 dtp .. C 2 dtpn I ■ ...... ar = | —7======—==== » --------------
Jo j/1 — Ä’sin’y ]/l — k28in.2tp

den tp-valör, som satisfierar eqvationen

2 dtp 
j/1 — Z^sin^qp

och
n

r <*?

*) Detta sednare membrum är ju

J J/1 — Æ’sm’qø alldenstund tp är — 7C — Xr

neml. X begränsad af 0 joch * ,

. f1och saledes = I ——^===^_==== j 
yi — ÄJsinaqp

vidare
37X n

Ca d(p____ fa
j/i — Æ’sin’qp »/ |/i — Æ’sin’X

alldenstund tp nu är = rt + X,

neml. X (som nyss),

P___ dX___ ?
I J/i-wz’

och siledes =

0. «. v.
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_____ dip f_____ dip__  
}/i — Äasinai// Jo }/l — &asinai//

</>

JT dib— ' —=
J/1 — Ä’sin3*//  

mit

*) Formlerna (19) och (11) gifva ju:
am( —51—2?nK) = am(— 51) — mn, 

och således, om här i stället för —21 sättes 21, sjelfva formeln i fråga.
•*) Att denna formel gäller, då « är num. < K, det visar formeln (20.)

io
r du
Ij/1 — 7casinaw

då skillnaden ip — mn betecknas med co, 
och således vår eqvation reducerar sig till

w
f—=^= = F(w, k) =

Jo y/1 — 7casinaw

eller, som är detsamma,
(w =) ip — mn = amSl,

ip = am2l + mn,
är ju dermed funnet, att

(19) am(3l + 2mK) är = am$I 4- mn.
Och som vidare deraf följer, på grund tillika af formeln (11), 

att
am(2I — 2mK) är — amJl — mn;

så gäller ju verkligen om amplituden för kvar je argument 
num. > K relationen

(20) am(3l -f- 2/<K) = am$l + t™  •*
Deraf är nu en lätt insedd följd, att för kvar je (reélt) argu

ment a, det må vara num. > eller = eller < K,
(21) am(a + 2aK) är = ama + pir, •*)

och följaktligen

(22)

sinam(a + 2uK) = (— 1) sinama, 

< cosam(a -f- 2/zK) = (— 1) cosama,

D(a + 2^K) = D(a) .
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Af dessa formler (21) och (22) är nu uppenbart, ej allenast 1 
både att och huru valörerna af så väl amplituden som de ellipti
ska funetionerna skola finnas för hvarje argument som är num. 
> K, allenast de äro bekanta för samtlige argumenter som äro 
num. ~K, utan ock — hvad mera är — att verkligen de tre fun
etionerna

(2'3) sin am«, cos am« , D(«)
hafva egenskapen att, likasom de cirkulära sin« och cos«, vara 
periodiska funetioner af a , Formlerna (22) lägga ju för öppen 
dag, att smaw-funetionen, äfvensom cosw-funetionen, har sam
ma valör för en argumentsvalör a hvilkensomhelst och för denna 
« ökad eller minskad med dK eller någon dess multipel, samt 
D-functionen samma valör för « och för i 2K, ja — med ett 
ord — för « + n(2K), eller, med andra ord, att samtlige ar
gumentsvalörer, som sinsemellan differera med 4K eller multipel 
deraf, hafva. samma sin am-valör och samma cos am- valör, och 
samtlige argumentvalörer, som differera sinsemellan med 2K eller 
multipel deraf, hafva samma D-valör.

Markorn ock, i sammanhang med hvad nu sist ar sagdt, att 
man på grund deraf kan med fullt skäl säga, att qvantiteten 4K 
ar tillräcklig att angifva storleken af såväl smaw-funetionens 
som cosnw-functionens period, och likaså qvant. 2K D-functionens 
period.

Men också icke mer än nätt och jemnt tillräckliga.
Alldenstund nemligen 2/r exakt angifver storleken af — kort 

sagdt — arguments-för sinus-funetionens periodicitet, 
så är ‘In precist det intervall, som ama måste genomgå, för att 
funetionens sinama valörer skola återkomma periodiskt, och såle
des 4K precist det intervall, som argumentet a måste genomgå 
för samma ändamål, eftersom eqvationen

(24) am(« + 3) = am^ + 2zt 
satisfieras, enligt (21), af

£ - 4K, 
men också icke af någon annan L?-valör, alldenstund ju ”amplitu
den” är olika för olika argumentsvalörer.

Likaså beträffande co^am-functionen.

Och dess giltiffhet for hvarje a num. K, således för 
a = 91 + 2rK, (J’ obruten),

Verifieeras lätt på "rund af samma (20).
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Och att 2K icke är för stor för att angifva D-functionens 
period, då k icke är = O (hvarom nedanf.), är tydligt deraf, att 
denna function, som för a = O har valören 1, icke återfår denna 
valör nästa gång, förr än argumentet genomgått hela intervallet 
2K, alldenstund eqyationen

(25) D(i', k) = ]/l — Å'2sin2am^ = 1,

eller — som är detsamma, då k icke är = O — eqvationen

sinamS = 0 , 
eller denna

am£ = gn, d. ä. = am(2//K) enl. (21) , 

satisfieras af allenast
£ = n(2K);

hvarmed ju saken är klar.

För k = 0 deremot satisfieras uppenbarligen eqy. (25) af 
hvilken f-valör som helst. Också är ju för denna speciela modyl 
D-functionen constant = 1 för alla argumentsvalörer (se ofvan); 
hvarföre ock — ehuru det visserligen är en sanning, att den 3:e 
af formlerna (22) gäller äfven för denna modyl — det verkligen, 
noga taget, är ett oegentligt talesätt att säga functionen D(a, 0) 
Naxa periodisk, såsom de begge andra sinam(a, 0) och cosam (a, 0), 
hvilkas gemensamma period — som man vet — är 2/r (valören 
af 4K för k = 0).

Alltså: De tre functionerna (23) äro periodiska functioner af 
argumentet; de hegge förstas gemensamma period är 4K, den 
tredjes deremot 2K, modylen k må nu vara positiv c 1, hvilken 
som helst, eller äfven noll, — med undantag allenast för D(a, 0) , 
som är constant = 1.

Formlerna (22) angifva relationerna mellan de elliptiska 
functionernas valörer för ett (reelt) argument ct hvilketsomhelst 
och för detsamma ökadt eller minskadt med jemn multipel af K, 
och deribland specielt dessa:

(26)

och

sinam(a ± 4K) = sinama , 
cosam(a ± 4K) = cosama ,

D(a ± 4K) = T)(a) ,
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I sinam(a i 2K) = — sinama , 
(27) / cosam(a ± 2K) = — cosama ,

©(a ± 2K) = D(a),

af hvilka dessa sista, på grund af form). (12), äfven gifva de an
märkningsvärda

(28)

*)
sin am(2K — a) = sinama,

< cosam(2K — a) — — cosama, 
®(2K—a) = ®(a).

Men — relationerna mellan de elliptiska functionernas valö
rer för a och för (a ± udda multipel af K) ? Derom lemna väl 
— som man ser — dessa (22) icke någon upplysning omedelbart', 
men man behöfver ju blott observera, att

(29) a + (2 m ± 1)K är = (a ± K) 4~ 2mK ,
för att inse, att svaret på denna fråga gifves — äfven det — af 
våra formler (22), allenast man först känner relationerna mellan 
de elliptiska functionernas valörer för a och för hvardera af dessa

(30) a ± K.
Derom fås kännedom i nästa paragraf, och nemligen — såsom 

der skall visa sig — detta till följd deraf att vi der skola finna 
de vigtiga relationerna mellan de elliptiska functionernas valörer 
för ett argument a hvilketsomhelst och dess "complement”

K — a.
Anmärkom ock på förhand, att vi genom sistnämnda rela

tioners finnande äfven skola förhjelpas ett nytt steg framåt till 
besvarande af den angelägna frågan i slutet af § 1, nemligen i 
i sjelfva verket — som man lätt kan förstå — derhän, att vi 
skola få frågan reducerad till allenast den om positiva argumen- 
. .. _ Kter som aro < • ——

2. Innan vi afsluta denna §, skola nu ock några ord tilläg- 

*) Af hvilka de båda första återgifva de bekanta 
sin(jr — a) = sina , 
cos(flf — a) = — cos a;

den tredje reducerar sig till

^(n — a) = D(a) = i, 
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gas, till upplysning om de vigtiga relationerna mellan de elliptiska 
functionerna och deras l:sta derivator (differential-coefficienter).

Alldenstund am« är den y-valör, som satisfierar eqv. (3), är 
tydligen, för livar je a-valör,

(31) ( ,
\ da / da r

och, till följd deraf,

d(sinama) = dsiny = cosydy = cosama. D(a)da,
* tZ(cosama) = tZcosg) = — siny^y = — sinama. Q(a)da, 

d^Ca) = fZj/1 — Ä2sin2g> = — Æ’sinama cosamaÆa,

eller
dsinama 

da
— cosamaD(a),

(32)
dcosama . «v

da
d^Ca) , - .

_ ■ • = — Arsinama cosama, da
relationer, i sanning förtjenta af den aldrastörsta uppmärk
samhet.

Dessa gälla, som sagdt var, för alla (reela) a-valörer. Men 
af dem — i betraktande tillika deraf, att städse

(33) D(a) är = ]/l— Ä2(sinama)2 = |/ä'2 + Ä3(cosama)2, 
och att tydligen relationerna

(34) I cosama
Äcosama

= 1 — (sin am«)’,
= ]/Da(a)_

(35)
sinama = ± {/ 1 — (cosama)2, allteftersom a är 

pos. eller neg.
Äsinama = ± 1 — Da(a) , (likaså) ,

gälla åtminstone för hvaije a-valör num. < K, — följer som 
Corollarium, att, åtminstone så länge man icke öfverskrider ar
guments-intervallet ± K,

*) Man øer, hurusom för k = 0 de två första reducera sig till gamla be
kanta.



dsinama .. ........... .......--------------------------- -r-
dl al ~ rU — (sinama)2] [1 — P(sinama)2 j,

(36)

Obs.

(Zcosama , , r~---------~--------------------------------- _
—da— ” V [— (cosama)2]!^2 -4-7c2(cosama)2] 

allteftersom (som ofvan),

= ± (likaså).

Att tillerkänna dessa sista formler en lika stor allmängil
tighet som de ofvanstående (32) — de der, som vi sett, 
gälla för alla (reela) «-valörer —, vore uppenbarligen ett 
svårt misstag (som man dock thyvärr icke sällan finner 
begånget). Man behöfver ju blott observera, att de sed- 
nare membra af dessa (36) icke undergå någon förändring, 
om man ökar eller minskar a med 2K eller någon mul
tipel deraf, men att detsamma icke kan sägas om de 
förra membra åtminstone af de begge första ibland dem.

§. 3. — Om functioncn och relationerna mellan 
compiementar-argumenters elliptiska functioner.

1. Af den första bland de märkliga formlerna (36) är up
penbart, att eqvationen

(37) .. ............. ----- :-------= da
j^T=T)(i-^2)

satisfieras, åtminstone för hvarje a num. < K, af 

(38) £ = sinam(a, k) .

Detta förhållande leder ovilkorligen uppmärksamheten på den
na nya function:

# **)

*) Förutsätt nemligen att than — som städse tillbörligt är —- med tecknet 
Va

förstår principal-reten (den positiva, då a är positiv).
**) Sc der den integral eller rättare sagdt —• en ibland de integraler, 

som gifvit törsta upphofvet åt hela den del af Analysen, som, till sitt innehåll

(39) f - 5 [k som ofvan vid (1)1,
/(l-^’H!--^2) L J
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„ hvaraf den bekanta

(40)

uppenbarligen är allenast en ringa specialitet.
Likasom denna specialitet, så är ock den allmänna (39) continu- 

erligt variabel med x (reel), så länge x icke öfverskrider begräns
ningen ± 1 Med anledning tillika deraf, att dess valör (för 
hvarje särskild a?-valör) är beroende af constanten k, skola vikort 
beteckna denna allmänna function, under förutsättning likväl att 
x icke är num. > 1, med

Uæ ib j A. 
antagande således som definition'.

rx(41) U , = f " -■-==, (x num. < 1).
J/(1—^2)(1 —W) = 1

Specielt är således

C41') Ua,o = j = arcsinÆ’ Gr num. < 1).

Nu är tydligen
(42) °0,J = 0, _ U^,

samt, för hvarje x-valör num. < 1, 
cp 7

C43) ” FGM’) ’ neml. cp = are sina,
y 1 — /rsmvp

eller med ett ord
C44) k = F(arcsimr, k) ,

städse af samma tecken som x och — [alldenstund derivatan
__________1_________
)/(i — &) (1^-T2^)

, neml.

städse är positiv} — till sin numeriska valör växande, 
num. valören af x, till gränserna

med

outtömlig, benämnes läran om de elliptiska functionerna. — Här skrifves ingen 
historia-, men namnen Euler och Legendre, Abel och Jacobi må dock vid det
ta tillfälle åtminstone vara nämnda, de storaupphofsmånnen till åminnelse, och 
begynnaren till upplysning och uppmuntran.

*) Se noten vid slutet.
3
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I
TT

U , = - K ,
t ».j j 1,1 J j/(l — i’sin’^

U . = - U = - K, 
— I , k 1, k

samt följaktligen både capabel af alla valörer mellan ± K och 
olika till sin valör för olika valörer af x.

Häraf följer, att, éhvad reel qvant. 21 num. K än måupp- 
gifvas, städse en reel ^-vadör, men också blott en sådan, satis- 
fierar eqvationen

(46) Ut = 21 (num. < K), 
k

och neml. 8 = 0 för 2( = 0 , 
samt att denna ^valör icke är någon annan än sjelfva sinam^^k)^ 
alldenstund — efter hvad formeln (44) tydligt visar —

(47) arcsinf är = am(Ut ), enligt defin. för "amplitud” (§ 1), 
\ 8, k!

= am(2l, k), då 8' ar den reela roten till eqv.(46), 
och således

(48) f = sin am( 21, Ä) .
üet är just utur denna slutsats som de märkliga relationerna 

mellan complementar-argumenters elliptiska functioner skola de
duceras i efterföljande artikel.

2. Med complementar-argumenter förstår man i de ellipt. 
functionernas theori tvenne argumenter hvilkasomhelst, hvilkas 
summa är — K, således a och K — a. }*

*) T. ex. för k = O de bekanta 
a och ~ ■ « .

Till en början låt A föreställa en positiv argumentsvalör hvil- 
kensomhelst < K. Wi skola på grund af U-functionens ofvannämn- 
da egenskaper lätt nog få sinam-valören för complementet

(49) K — A , (A positiv < K) , 
uttryckt medelst ellipt. functioner af sjelfva A.

Frågan är ju (enligt slutet af art. 1 ) helt enkelt att få den 
reela ^-valör. som satisfierar eqvationen

(50) Ut l - (K-A =) K-U z , 
8,k x,k

då x representerar sin am- valören för A 3 
och således är positiv c 1, 
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uttryckt i function af x. [Att en sådan f-valör, och blott en, för 
hvarje särskild (ifrågavarande) #-valör finnes, äfvensom att den 
^-valören är sjelf positiv c 1, är bekant af art. 1].

För k — 0 reducerar sig denna eqvation till
(5°') U?o = f - U^,,

d. ä.

are sin £ = — arcsine = arcsin( Kl — #a),

och således bestämdt
(50") £ = VI —x2 .

Men i allmänhet (k må nu vara = 0 eller positiv < 1 hvil
ken som helst) är, om x supponeras variera continuerligt mellan 
0 och en positiv valör < 1 hvilkensomhelst, äfven £ enligt rela
tionen (50) continuerligt variabel med x, och nemligen sjelf po
sitiv < 1 förhvarjesådan#-valör, vidare £ = 1 för x = Osamt, 
för hvarje x-valör (som nämndes),

d(Ut J <U /) g,k æ,k—— — ■ — ■ ■ }
dx dx

d. ä.
dS ________ dx_________

t51) |/(1 — #5)(1 — 7c2#2)

Som nu, för k = 0, £ är = yl — x2 ; är uppenbarligen all 
anledning förmoda, att i allmänhet

£ måtte vara af formen föx,k).V^— x2

eller (heldre) -
7 f(#, k)

Om verkligen så är, måste denna f(#,&) vara = 1 både för 
k = 0 och för# = 0 samt, för hvarje annan #-valör (positiv <: 1), 
sjelf vara positiv och, enligt (51), sådan att

{.xdx 4- (1 — #2)df .. dx
|/[fa — (1 — #a)][f2 — &2(1- #2)] Vl — k2x2 

eller — [om man sätter
y = yl — k2x2, 

och således (emedan x är positiv)
kx = yl — y2 , k2xdx = — ydy, 0. s. v.] — 

sådan att
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+ _______.._______
K(7;'’ + ? + ~ Kl-?

Och som denna eqvation — det springer ju i ögonen — sa- 
tisfieras af _________

f = y, d. ä. = yi — k^x'1 , 
och denna f-valör, mycket rigtigt, är = 1 både för k — 0 och. 
för x = 0; så är ju dermed funnet, att den sökta ^-valören är

1 — Æasin3am(-2 ) 
eller, som är detsamma,

, ,IC „ , 1t . , 1 ±Ä' 1Z-2sm2am(-2 J — 1 ± k', siirarn^J = ^-37^7» — 3

och således, emedan sin am (-5-) skall vara både positiv och C 1,
JC , t tZ 1sinam('2) beståmdt = y ’

cos amA
' t>( A > ’

eller att, för hvarje positivt A c K,.

(53) sinam(K — A) är =

och således det åsyftade ändamålet att få sin am-valören för com- 
plementet (49) uttryckt medelst ellipt. functioner af sjelfva A 
vunnet.

Tilläggom, att af (53) följa ej allenast dessa: 
ixr .. ZfsinamA cosam(K— A) = —x-------- ,

<“> ?u

I 7 A> - sfe ■

utan ock specielt för evalueringen af de elliptiska functionerna af 
argumentet •*

*v
( • A 1/ 1 A.... (““k1 = Kf+V “^(2) = Ki^’

’ I

*) Giltigheten af denna formel för k — 0 behöfver uppenbarligen ieke här 
styrkas. lien — låt k vara positiv (< 1 förstås). Formeln (53) gifver för
A = yr, genom qvadrenng,

, .K.K 1 — sin’anq %) 
sin’am^-) = -- ------------ g- ,
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och således äfven relationen

(56) sinam(y).0(y) = cosam(y) •

Men markorn nu ock, l:o) att förestående formier (53) och 
(54) i sjelfva verket gälla äfven för negativa 2l( = —A), såsom 
man lätt finner genom tillämpning af forml. (12) och (27) ;*>

*) Så är, på grund af dessa (12) och (27), 
sinam(K — 21) = sinam(K4~A) = — sinam(—K + A) = sinam(K—A) 

_  cos am A  cosam2l.
0(A) “ 0(20

0. s. v. för de begge andra.
**) Att de gälla för hvarje a num. K, är klart af l:o) och forml. (27). 

Och som hvaije a num. > K kan [se (18)] betecknas med
(a = ) 21 4- 2/zK, (21 num. K), 

är
. u

sinam(K —a) — sinam[(2/z 4~ 1)K — 21] = (—1) sinam(K—20
cosam2t . ^iucosam(a — 2^K) _  cos ama .
0(20 0(a - 2/zK) ~ 0(a) ’

0. s. v. för de öfriga.

2:o) att — såsom man med stöd af detta l:o) och med till- 
lämpning af forml. (18) och (22) lätt finner **>  — formlerna

(57)

sin am(K — a) =

cos am(K — a) =

0(K —a) =

cosama
= sinam(K 4- a) ,

k' sinama

—öw- = — cos am(K 4- a) ,

k'
= ®(K + “)

gälla*  i full ällmänlighet för livar je (reelt) argument a;
3:o) att, till följd häraf, svaret på den näst efter formlerna 

(28) i förra § antydda frågan är att hemta af dessa nya formler:

(58)

. r 1 rn ! iwl cosama smam[a 4- (2a + 1)KJ = -75------(— 1) ’
IJ(a)

cosam[a 4- (2/4 4- 1)K] = — ( — 1)^’

®[a + (2.« + 1)K]--------X- ; - 
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samt 4:o) att, till följd af de nu funna relationerna mellan com- 
plementar-argumenters ellipt. functioner, den angelägna frågan i 
slutet af § 1 nu verkligen — såsom nast efter raden (30) förut
sades — är reducerad till samma fråga om allenast positiva ar- 

gumenter som äro num. < — Att åter rikliga materialier till

den frågans besvarande skola vara att hemta ur innehållet af nästa 
§, det gifver redan dess öfverskrift tydligt nog tillkänna.

§. 4. — Additions-tbeorcmerna.

1. Att finna relationerna mellan å ena sidan de ellipt. fun- 
ctionerna för 2:ne argumenter (reela) a och ß och, å den andra, 
enahanda functioner för deras summa a 4- ß, — se der det pro
blem som nu skall lösas.

För redighets skull förutsätta vi i nedanstående raisonnement, 
att modylen h är positiv (icke = 0); vi skola sedermera verifi- 
cera, att de vunna rcsultaterna verkligen passa för h = 0.

Om cp är en continuerligt variabel qvantitet (reel), så är ock 

dtp
|/1 —7i;asinag>

kortl. a ,

en sådan (se §. 1), neml. continuerligt variabel med q), den der 
alltså, under det att cp successivt genomgår alla (reela) valörer, 
förr eller sednare uppnår en viss speciel valör , låt det vara för 
(p = (pi , således låt

AP t .i(_____ dep
J j/1 — &asina<p vara ~ .

Då ar

fP .iI &P
J 1/1 — Äasin2<p

och således, om am(a — at) betecknas med iß, eller (med andra

*) För sjelfva ~ är den ju redan besvarad genom foml. (55). 
a
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ord) om
tb

(' dil> 
■ -r=^ ar =

J 1^1 —Åasin2iP
är

(59) C_____ dip ___
J j/i — k2 sin2 ip

Ur denna relation mellan ip, ep och ep, ,

eller am(a — a,), ama och ama, ,

skola vi söka härleda relationen mellan dessa amplituders sinus, 
cosinus, &c., d. ä. (med andra ord sagdt) mellan sjelfva argu
menternas a, a, och a— a, elliptiska functioner.

Enligt (59) är
dip dtp ,----------— — —_____ ._ = da ,

]/l — 7c2sin2 ip J/l — k2sin2cp
och således

= j/i — &2sin2i/7, = }/l — Äasinag> ,da r ’ da

= — k2sinipCQSip, = — k2sinqcQsq ,

samt följaktligen, om man för korthets skull sätter 
/a = pj + cp ,
V = —

(60)

vidare

— ]/l — k2sin2ip + j/l—Ä2sina^>, 

= ]/l — Ä2sinai// — |/1 — k2sin2(p,

d^ ~ — kKsimpcosip + simpcosqp) = — Ä’sinucosd,

Sd2ö \d& . ..
(61)<( = ) j— = — Ä2coso-sin<)\da2 / da

/da^ dd __\ —sin2^) —
\da da /

— Ä2sinusinö,
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och således, dividendo.

/do '\
'da/   cosd ,, , do’   cosd.dd   d(sind)
, /då\ sind e ei o’ sind sind

7‘\da)

'da/ cosu „ då’ coso.do d(sinu)----- ~ i eller —ry~ — —;---------------- = —;------- ,
(do\ sinn sine sind
'da/ 

eller, med andra ord,
(u' —) ^ = (7. sind , 

da ’

(d' = ) ™ — C . sindJ da 1
för hvarje a-valör, och således specielt för a

stund cp då är — cp2, 'll) = 0,

och enl. (60) -5- da

å = — ept, 

= 14- J/1 — Fsinhpj ,

= 1 — j/l — ZcWyJ

(63)
— (7. siny t = 1 + ]/l — &asinay t ,

C1.siny1 = 1 — J/l— Z/sinV/^ , 
hvarmed alltså de ”arl/iträra const.” C och C2 äro kända- 

Och som af dessa (62) följer, att
do då .. rt • a i -r n • do . ar = Csind. och afven = CLsmc. -r~ ’ da da da 1 da

är således
C.sinådå — CiSinodo, 

eller, med andra ord,
(64) C.cosd = Cpcosc 4- C2 

för hvarje a-valör, och således specielt för a = a^
(C — C,) cosyt — C2 ,

d. ä. enligt (63)
^sincjPi = — 2cosy1, 

hvarmed alltså C2 är bekant, 
och formeln (64) reducerar sig till

cosd 4- coscr , cosd — cosu, ----- 7-,-^—5—
cosyt = -- -----x---------- F ------- 5------- 1/1 —Fsm’y, ,

^Wwiéii



eller
(65) coscf, = cosj/'cos^ -}- sind'siiv/j./i—Fsm^ , 

eller, med andra ord,
cosama, = cosam(a— «Øcosama + sinam(a— m1)sinam«'D(at).

Sätter jag nu här ß i stället för a, — a (och således a + ß i 
stället för «,), så erhålles den märkliga relationen
(66) cosam(a + ß) = cos amacos am# — sinamasinum,^.D(a + ß), 
gällande för alla (reela) argumenter a och ß.

Ur denna grundformel kunna samtlige relationer mellan de 
elliptiska functionernas valörer för de trenne

(67) « , ß och a + ß )*

*) Äro dessa relationer väl kända för alla a- och /5-valörer, så iiro ju ock 
dermed relationerna kända för

a, ß och a — ß .
**) Man kan redan af denna antydning ana, att den allmänna definitionen 

för begreppet ”elliptiska functioner” är en annan och nemligen mycket vid
sträcktare än den, som vi i denna uppsats angifvit för begreppet ”éHiptiska 
functioner af reelt argument”, dock — förstås — sådan, att den för reelt ar
gument reducerar sig till precist den som vi här angifvit.

deduceras, och dermed har man då funnit de analytiska uttryc
ken för, hvad man i de elliptiska functionernas theori kallar, 
additionstheoremerna (så vidt de angå trenne argumenter).

2. Vi skola nu verkställa nämnda deduktion, men anmärka 
dessförinnan, att vi härefter i stället för de vidlyftiga uttrycken 

sinam(«, k) och cosam(«, k)
komma att begagna dessa kortare

S(^,Z:) och £(a,k)
eller, då modylen icke behöfver utsättas, helt enkelt

S(<0 och £(a),
så mycket heldre som i sjelfva verket förhållandet är det, att de 
förra beteckningarne icke mera kunna begagnas — utan att man 
i hög grad äfventyrar förvillelser och misstag — i den allmänna 
theorien för dcelliptiska functionerna, d. ä. då fråga äromd^jp- 
tiska functioner af argumenter hvilkasomhelst (imaginära eller 
complexa så väl som reela);** 1 hvaremot man der — i den all
männa theorien — verkligen kan med stor fördel begagna de 
trenne uttrycken

(68) S(a,&), (€(«,70, D(«. k) 

4
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för att kort beteckna de allmänna eUiptiska functionerna , argu
mentet a må nu ock vara hvilket som helst.

Man inser lätt, att genom dessa nya beteckningars antagande 
samtlige formler för de tre functionernas

(69) 8(a), (£(«), 0(a)

relationer inbördes erhålla en mycket nättare form, än om man 
skulle bibehålla den förra beteckningen (sinam« och cosam«). 
Att emedlertid nu omskrifva de i föregående artiklar upptagna 
formlerna uti denna deras nya form, är uppenbarligen onödigt; 
exempelvis må dock antecknas:

(70) 0(a) =
och dess conseqvens

(71) 02(a) - l-£2S2(a) = ?y2+W(a),
äfvensom

(CM = 1 - SM-
Nu till saken.

I. Om man i grundformeln (66), nemligen (efter den nya 
beteckningen)

(72) (f(a -F ß) - (Mrø) - 8(<08(M(a + A’) ,
i stället för a -F ß sätter a, och således i stället för a sätter a — ß, 
och derefter byter —ß till ß; så erhålles denna lika allmänna:

(73) (C(a) = m&a + ß) + S(W« + ß)^W .

IL Omedelbart ur grundformeln (72) erhålles, om man byter 
a till a K 

och derefter iakttager formlerna (57), denna nya relation:
(74) 8(« + MW - GW) + ÖM8(*)2)(* + ß);

och deraf vidare, om man byter a + ß till ß (således ß till ß — a) 
och derefter a till — a;

(75) 8(« + MW = IMSOO + 0(^)8(«)(t(« + ß), 
samt ur den ena eller andra af dessa, om man byter a + till a 
(således a till a — ß) och derefter ß till — ß:

(76) 0(a + ß)SW + + ß)S(ß) = røD(a)8(« + ß) .

11L Lika omedelbart erhålles ur grundformeln, om man på 
en gang byter

J a till a + K
(och i? till ß — K,
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samt iakttager formlerna (57):
(77) ©(a + ß^W) - + (W(a)W) = kfiS^)S^);

och deraf vidare, genom samma ombyte som nyss vid öfvergån- 
gen från den l:sta till den 2:dra af formlerna i II:
(78) 7y 2S(« + /?)8(a) = D(a + /W«W) - £(a + ß^W).

IV. Om man ur grundformeln (72) eliminerar 8(«)8(/?) me-' 
delst formeln (77), så erhålles:

/./W + ß} -
+ + ß)^ + ß),

och således, till följd af relationen (71) mellan (f- och J)-functio- 
nerna, denna mycket märkliga formel:

(79) ®(a)D^)D(a + # = k^«)£^ + ß) 4- k'2 .

V. Omedelbart ur denna sista erhålles nu, om man byter 
ja till a + Kl 
tø till ß — K( :

(80) ®(a + ^) = $(a)W) - 7?S(«)S(W(« + ß) , 
alldeles analog med sjelfva grundformeln (72); och deraf, på sam
ma sätt som (73) erhölls ur (72),

(81) D(«) = røD(* W Z;W)S(« 4- /?).(€(«).

VI. Och slutligen erhålles med största lätthet de märkvärdi
ga formlerna

1 — fc’SWrø

i-ä282(«)82(Z0 
jMGW

(83) S(« + 70, (£(« + /?), ®(« + 0)
uttryckta medelst S-, C- och D-functioner af sjelfva a och

nemligen den l:sta och 2:dra, om man eliminerar, respective, 
®(a -|- ß) och C(a 4- ß) mellan grundformeln (72) och den der
med analoga (80),

och den 3:dje derefter ur (74) eller (75) eller (76) genom 
eliminering af, respective, D(a 4- ß) eller C(a 4- ß) eller begge 
två medelst formlerna (82) för dessa 7)(a 4-/7) och £(« 4- ß)-

£(« 4- ß) =

(82) /©(a + ß) =

8(« + ß) = 

som gifva enhvar af
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A il tit« Giltigheten äfven för k — 0 *J af alla dessa ”additions" 
formler” (72) till och med (82) är nu ock ytterst lätt 
verificerad. De reducera sig uppenbarligen dels till iden- 
titer, dels till de bekanta

[ cos(a + /V) = coswos^ — sin&sin,? ; 
jsin(a + d) — siimcosd ~f~ cosesin^.

Hvilken massa af nya formler för elliptiska functioners in
bördes relationer kan erhållas såsom Corollarier ur ofvanstående 
företrädesvis s. k. additionsformler (T2) t. o. med (82), är lätt 
att redan ex analogia sluta af den erfarenhet man eger om ena
handa egenskap hos de begge speciela formlerna (82') i fråga om 
cirkulära functioner. Utrymmet förbjuder att här inlåta oss i dessa 
detaljer. Men också — och den- upplysningen är väl värd att 
taga vara på — är det verkligen nu för tiden för enhvar, som 
äninar sig in på den allmänna theorien för de elliptiska functio- 
nerna (der man — som redan är sagdt — icke är inskränkt, så
som här, till allenast reela argumenter), skäl att icke dessförin
nan uppehålla sig med nämnda detaljer. Han är verkligen här 
kommen till den punkt, hvarifrånman omedelbart kan inträda på 
det antydda vidsträckta och öfvermåttan intressanta fältet.

Till och med den angelägna frågan (se slutet af § 1) om be
räkningen af de elliptiska functionernas valörer för reela argu
menter — och till hvars besvarande, sedan den i § 3 blifvit re
ducerad till samma fråga för allenast positiva argumenter < ?
förestående additionsformler med sina Corollarier gifva (som man 
väl kan förstå) de ymnigaste materialier — till och med hela den 
frågan, säger jag, kan med skäl lemnas åsido tills vidare af den 
som har till syftemål det nämnda djupare studiet af de ellipt. 
functionerna. — Ja, äfven sjolfva beräkningen af detta eller

n
tå qvantitetens K( ~ I \ valör för en uppgifven

y J 11 — A'^sinh/) /
modyl le (annan än 0), och — hvad mera är — hela frågan om 
functionens eller — som man sägor — den elliptiska integralens

•J J/1 — /.."Sill -q

“) Sc början af denna
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valör (evaluering uti k) för hvarje f[-valör, åtminstone positiv och 
kan utan allt äfventyr, men med fördelen af betydlig 

tidvinst, lemnas ur sigte, till dess man, efter vunnen erfarenhet 
af livad den förenämnda allmänna theorien har att erbjuda, fin
ner sig hafva kommit i besittning af vida mäktigare medel för 
vinnande af alla dessa ändamål, än dem man har att tillgå på 
den relativt trånga väg vi här genomvandrat. **)

*) Vi veta ju, dels att
F(-ff, Æ) är = - F(<f, Å:), 

dels ock att hvarje hage num. > kan representeras med

itjf någon båge f/j num. < > (it af helt tals num. valör),
samt att, enligt formeln (20),

(D 4- pn <D
f dip „ _ C d<pI -—r===. ar = I ——=== -f- 2,uK,

J J/l — Æ’sin’Y1 J J/1 — ^sin’tf 
eller, kortare,

F(CP 4- = Y((D) 4- 2^k;
d. ä. vi veta redan, huru den ifrågavarande integralens valör för hvarje tf-valör 
num. fås känd, allenast den är bekant för de positiva rf-valörer som 

äro num. < —.= 2
**) Beträffande åter dem — och sannolikt äro de icke fa — som, utan att 

ämna ingå i det ofvannämnda djupare studiet af läran om de elliptiska fun- 
ctionerna, vilja för praktiska ändamål draga nytta af hvad redan läran om 
dessa funetioner af reelt argument har att erlyuda, förvissade som de med skäl 
kunna vara om en rikhaltig skörd äfven på det faltet, beträffande dem — 
säger jag — eller, rättare, beträffande den nytta sådana personer kunna hemta 
af denna uppsats, har förf, redan i Inledningen (sid. 2) med några ord ut
talat sin mening.

Dock — ännu vid sjelfva ingången till det nya vida fältet må 
en ”avis” af icke ringa vigt gifvas. Den innefattas i efterföljan
de paragraf.

§. 5. — Om positionen k = 1.

1. Likasom eqvationen

(^) eller kortL
J J/l — ZrsinV

då k är < 1, positiv eller 0, 
för hvarje särskild (reel) a-valör satisfieras af en, men ock blott 
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ch reel y-valör, så är ock verkligen — såsom nu skall visas — 
fallet med eqvationen

<p (p
(84') eller eller kortl. F(y, 1)*1  = a,

*) Vi tillåta oss neml. den härmed antydda utsträckningen af tecknets B1 (<p, le) 
begagnande; hvaremot ju uppenbarligen intet hinder möter.

J J/l — sin2y> J J/cos2y

men neml. denna sednare cp-valör städse num. < ~ •

Detta är klart deraf, att functionen
SP J

eller F(y, 1)
J/cos2y

verkligen genomgår alla reela valörer successivt, då <p continuer- 

ligt genomgår intervallet mellan y och — y, men blir oändlig 

för hvarje y-valör num. > y.

I sjelfva verket är ju tydligt, att, så länge (p förblifver 

num. c y, functionen F(y, 1) är continuerligt variabel med (p, 

och nemligen 

samt

(o < y c ~)

— <p, 1) = — F(y, 1), 
F(0, 1) = 0,

F(y, 1) eller ' J COSI0 
varande städse = J

— växer med y,

och vidare att

dx _

neml. x — siny,

—? d. ä. lim ( ——— vid indefinit 
l/cos2y> J cosy
r J O

mot 0 convergerande positivt e, 
är = - -F(-^,l).

Och för ådagaläggande deraf, att F(y, 1) äfven för hvarje 

y-valör num. > — är oändlig, gor det uppenbarligen tillfyllest z
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att visa, att för hvarje positiv t/q-valör < y 

rJ“£ J + -]
+ } d. iL ljm +

2 , J p-ojU COS<P J J/cosVj
° r+£i

(neml. « och positiva), är oändlig; 
hvilket ju icke har någon svårighet. *1

Alltså: För hvarje (reel) a-valör satisfieras eqv. (84') af en, 

men ock blott en reel y-valör, och densamma städse num. c 
samt gifven af formeln

(p = arcsin£, neml. f den reela roten till eqvationen 
£

r _ i /i + _
J i —~

*) Som nemligen
x — sind 

f dx
J 1 —
x = sina

då a och b äro positiva och < >

och således
n

f _^L_
J j/cos2</>

men = — (detsamma), då a och b ligga mellan y och n,

1 1 a; n
~ 2 1 — aP för X ~ s*n( T “ 1 ~ 0/ positiv)

- ßr® = 0,

d. B. _ ,
samt

- +
f’ =

J J/cos’y 2 U q. sin(5. (pj J 2 2—/;,
y + f«

emedan sin(y + Ej är = 1 —^(^ positiv);

så är ju verkligen vår F(~ -|- cp,) till sin valöl’ oändlig, alldenstund 

+ 5^
med indefinit mot 0 convergerande och z^-valörer växer indefinit. —



således

i n~(c e -f- e

Den <f -valören skola vi — analogt med hvad redan blifvit an
taget f ör k < 1 — kalia

amplihiden för a (mod. 1),
och kortligen beteckna med

am(«, 1),

äfvensom benämningen nde elliptiska functionerna (mod. 1) af 
argumentet a” skall användas i samma mening som för k c 1, 
ja äfven deras kortare beteckningar med bokstäfverna D, 8 och 
C (der så finnes lämpligt); hvarjemte benämningen ”complemen- 
tar-modyT', äfvensom beteckningen kf, likaledes skall begagnas i 
samma mening för k = 1. som förut för k c 1 (skolande såle
des k’ sägas vara — 0 för k = 1), — allt i hufvudsaklig öfver- 
enstämmelse med hvad man i sjelfva verket allmänligen anser sig 
hafva antagit (eller tacite öfverenskommit) .

Af dessa antagningar (denna öfverenskommelse) följer ome
delbart, att för hvarje reel a-valör

(85) am(a, 1) är — arcsin^, £ = ------------- -■>

och

a 
sinamfa, 1) ~ £ — ------------- ,

e“-^“
(86) ,_____ i

cosam(a, 1) ~ l/l — £2 —--------------- — D(«,l);
/Ct t a \ / e + e X 
X 2 )

och visar sig deraf, att de ”élliptiska functionerna” — då man 
icke inskränker denna benämning till allenast de fall då mo
dylen är c 1, utan (som sagdt var) antager den till begagnande 
i samma mening äfven för k = 1 — i sjelfva verket äro ett genus 
af functioner, hvarunder såsom ringa specialiteter subsumeras icke 
blott (som förr nämndt är) de cirkulär a (händelsen k = 0), 
utan äfven exponential-functionerna (händelsen k — 1).
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Af dessa formler eller, rättare sagdt, af den i:sta ibland 
dem visar sig ock alldeles ögonskenligt, att någon periodicitet 
icke förefinnes hos de elliptisk« functionema med modylen 1.*'  
Nämnda formel lägger ju för öppen dag att, huru stor än argu
mentets nummer-valör må vara, detsammas amplitud (då k är — 1) 

städse förblir num. mindre än ; och inom intervallet ± y före

kommer ju ingen periodicitet af sinus, cosinus, &c. — Också blir 
den gränsvalör, som för k c 1 betecknades med K [se formeln 
(13)] och af hvars storlek periodernas vidd beror, i detta fall

*) Hvilket ju för öfrigt äfven är sjelfklart deraf, att — som nämndes — 
dessa functioner icke äro annat än de vanliga exponential-functionerna (med 
reel exponent).

J COS//1 
0 således oändlig; hvaraf för öfrigt äfven är klart, att i händelsen 

k = 1 något tal om complementar-argwnenter (se § 3) icke kan 
förekomma.

Obs. Man säger kortligen ”For k = 1 är K = x ”; man har 
nemligen i sjelfva verket för sed att med K kortl. beteck
na valören af integralen (13) ej allenast (som förr är 
nämndt) för k < 1, utan äfven för k = 1.

Och likaså, emedan man öfverenskommit att — för 
hvarje modyl k (begränsad af 0 och 1 förstås) — med K' 
beteckna valören af integralen

n
i - ——ss i (k' complementar-modylen), 

J p l — &'2sin2</>
är, till följd deraf,

K' — x för k = 0, 

och = y för k = 1 .

Deremot är nu ock å andra sidan lätt verificeradt, att alla öfri
ga egenskaper och inbördes relationer, som enligt de föregående §§ 
tillkomma de elliptiska funetionerna för k < 1, äfven tillkomma 
dem i det fall att modylen är 1, således i sjelfva verket alla des
sa egenskaper med den modifikation allenast, som sjelfmant fram
står såsom följd deraf, att — kort sagdt — någon qvantitet

5
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Af dessa formler eller, rättare sagdt, af den i:sta ibland 
dem visar sig ock alldeles ögonskenligt, att någon periodicitet 
icke förefinnes hos de elliptiska funet ioner na med modylen 1.*'  
Nämnda formel lägger ju för öppen dag att, huru stor än argu
mentets nummer-valör må vara, detsammas amplitud (då k är = 1) 

städse förblir num. mindre än y ; och inom intervallet ± y före

kommer ju ingen periodicitet af sinus, cosinus, &c. — Också blir 
den gränsvalör, som för k < 1 betecknades med K [se formeln 
(13)] och af hvars storlek periodernas vidd beror, i detta fall

*) Hvilket ju för öfrigt. äfven är sjelfklart deraf, att — som nämndes — 
dessa funetioner icke äro annat än de vanliga exponential-functionerna (med 
reel exponent).

5

n 
3 dip 

COSip 
således oändlig, hvaraf för öfrigt äfven är klart, att i händelsen 
k = 1 något tal om complementar-argwnenter (se § 3) icke kan 
förekomma.

Ob«. Man säger kortligen ”För k = 1 är K = ao ”; man har 
nemligen i sjelfva verket för sed att med K kortl. beteck
na valören af integralen (13) ej allenast (som förr är 
nämndt) för k < 1, utan äfven för k = 1.

Och likaså, emedan man öfverenskommit att — för 
hvarje modyl k (begränsad af 0 och 1 förstås) — med K' 
beteckna valören af integralen

n 
i3- ■ . r-;:—r, (k1 complementar-modylen),

J J/l — ^’sin’y
är, till följd deraf,

K' = oc för k = 0 , 

och = y för k = 1 .

Deremot är nu ock å andra sidan lätt verificeradt, att alla öfri
ga egenskaper och inbördes relationer, som enligt de föregående §§ 
tillkomma de elliptiska funetionerna för k < 1, äfven tillkomma 
dem i det fall att modylen är 1, således i sjelfva verket alla des
sa egenskaper med den modifikation allenast, som sjelfmant fram
står såsom följd deraf, att — kort sagdt — någon qvantitet K^_ _ 
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icke -existerar eller — med andra ord — att i detta fall ampli

tuden får hvarje argument är num. < ~ .

Så, hvad beträffar giltigheten för detta fall af grundlormlerna 
(9)—(12), är den alldeles åskådliggjord genom formlerna (85) och 
(86). — Beträffande åter additionsfor mierna (72)—(82) och i första 
rummet sjelfva fundamental-formeln (72) eller (66), så är uppen
bart, att dess deduktion (början af 4) gäller lika väl för k = 1 
som för k < 1, *1 och således äfven formeln sjelf med sitt Co- 
roll. (73), äfvensom de begge formlerna i V(sid. 27), neml. (80) 
och (81), som äro identiska med de begge (72) och (73) i detta 
fall, alldenstund här (£- och D-functionerna äro en och densam
ma, af hvilken orsak ock formlerna i IV och III här tydligen 
reducera sig till blotta identiteter. Och som af samma orsak 
sjelfva fundamentalformeln (72) här reducerar sig till:

(87) (£(tH-/5) = *

och till följd deraf en hvar af formlerna i II till:

(88) S(« + fO = (mod. = 1),

hvars riktighet kan omedelbart verifieeras t. ex. medelst den förra 
af formlerna. (86): så är häraf klart, både att samtliga additions- 
formlerna gälla äfven för k — 1 och att de i detta fall reducera 
sig till allenast de begge förestående och för öfrigt identiteter. **) 

Och att de vigtiga relationerna (32) och (36) mellan de ellipt. 
funetionerna och deras derivator stå fast äfven i detta fall, och 
nemligen här de sednare — så väl som de förra — för alla ar
gumentsvalörer, är en sjelfklar följd deraf, att detsamma uppen
barligen ar att säga om formeln (31) och att i detta fail — som 

sagdt var — amplituden för hvarje argument är num. < ~ •

2. Af den första formelns (36) giltighet äfven för k ~ 1, 
och nemligen (som sist nämndes) för alla a-valörer i detta fall, 
är uppenbart, att äfven för k — 1 den satsen (i början af § 3)

*) Allenast att i detta fall (k ~ I) variabeln förut sättes hålla sig städse 

twom intervallet -t- •

** ) Jemf. anm. näst efter (83).
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står fast, att ekvationen
(37) ——d-^------------ =
' j/(l —bt2)(l —^)

satisfieras af
(38) i = sinam(a,A), 

och nemligen för hvarje «-valör i detta speciela fall.

Ocli om man, med anledning deraf, utsträcker begagnandet af 
tecknet

U , , under förutsättning fortfarande att 
X, IC °

x aldrig är num. > 1 , 
äfven till det fall att k är = 1, enligt definitionen

(-fl) U , = f —7^===^^===^^ (x num. 1),
x’k J ]/(l — x^ — kV?)

och således specielt 
æ

(41") U = f d-~ j (x num. < 1); 
1 j i — a 0

så och alldenstund, till följd af denna antagning ,
1 /I 4- Æ\

för hvarje x-valör mim. < 1, Uæ är = ' (89)

och U . = — U .
— X, 1 X, 1

samt Uo = 0 , 
men

u, , 1= fr^l = X = - u 1,1 L J 1— arJ -1,1
0

är uppenbart, att eqvat ionen

j = a ,

ehvad reel a-valör än må vara uppgifven, satisfieras af en, men 
ock blott en reel i-valör, nemligen af allenast

ct . — ae e
— sinam(a, 1),

och att således den mycket vigtiga satsen vid formeln (46) i § 3 verk
ligen gäller äfven för k = 1 och nemligen, i det speciela fallet, 
till och mod för hvarje (reel) ?(- eller a-valör.
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Med få ord således: Functionen
sinam(a,Ä), modylen k må ock vara hvil- 

kensomhelst begränsad.af 0 och 1 , 
har den egenskapen att, åtminstone för hvarje a-valor num. cK,*1 
satisfiera eqvationen

di }——= dd , 
)Z(1 — ^2)(1 — k2?)

och Fr i sjelfva verket deu enda reela g-valör, som satisferar 
eqvationen

(91) (Ut- 7 =) ( — ainum. < K),

— se der en sats, som i sanning kan sägas väl försvara sin plats 
vid sjelfva öfvergången till den allmänna theorien för de elliptiska 
functionerna!

Anmärkning.

Af formeln (89), d. ä. deraf, att för hvarje valör num. < 1
U . är — och således ~ i\arc sin/-7^J^^
xF 2 Kl —#7 V|/l—a3/

följer omedelbart denna relation:

(92) arcsin(^) — «Ü , y reel kvilkensomhélst 
FrTF1

*) För k = 1 är ju detta med andra ord sagdt: föi’ hvarje a-valör.
**) Nemligen (se Cauchy, Exerc. T. IV sid. 281), åtminstone för hvarje 

x-valör num, c 1, är
1/1.
2ÄT=^/ ~ arcsm^ 

zi neml. z bestämd af formeln — X,
Fl— z*

d. ä. (som man lätt finner)

x***) Neml. om man i formeln näst förut sätter v i stället för — —7=

(som ju, då x är en reel hvilkensomhelst num. < 1, sjelf är en reel och 
„ y

num. <1 hvilkensomhelst'), sa är ju x ~ — -—==—■> o, s. v.
Vl-l-y2 
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en i sanning anmärkningsvärd complement-funnel till den be
kanta

arc sina; = U , (x num. 1),

. och dess omedelbara conseqvens:

arc sin/- = U „ . y reel hvilkensomhelst.

lot.

Det är nogsamt bekant, att om ff(x) är en continuerlig function 
af x (reel variabel) mellan ett par gränser X^ och X, och ftø) är 
en annan, som, sjelf continuerlig mellan samma gränser, har den 
förra till derivata, så länge man icke öfverskrider dessa gränser, 
så är

(1) J /'(xXir =/(X)-/(«,).

Deremot synes det icke vara lika allmänt uppmärksammadt, att 
denna formel (1) är en sanning äfven i de fall, då functio- 
nen f'(x) under integraltecknet, för öfrigt contimierlig mellan 
gränserna, blir discontinuerlig (vidkännes afbrott i continuiteten) 
for någon eller några x-valörer inom gränserna eller äfven för 
endera gränsen, allenast sjelfva ftø) är continuerligmellan gränserna 
och har ftø) till derivata åtminstone för hvarje #-vaIör som må upp- 
gifvas inom desamma.

Beviset för den satsen — vid hvilken*)  för öfrigt redan Cauchy 
fäste en synnerlig vigt — kan inhemtas t. ex. i Kongl. Vet.-Akade- 

*) Om ock i något olika termer affattad; hvarom nu likväl icke är nödigt 
att orda.
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miens Handl, för år 1852 sid. 186 och 187. *’ Utrymmet förbjuder 
att här reproducera det. Men vi tillägga här uttryckligen — såsom 
varande sjelfva gründen för hvad i de första raderna af § 2 här 
framföre yttrades — det sjelfklara Cordllarium af förestående sats, 
att formeln

*) Uti ingressen till den afhandling, som der finnes intagen, har förf, 
lagt sig vinn om att rätt skarpt fixera vissa af den högre analysens grundbe- 
grepp, om hvilkas uppfattning man vid den tiden icke ännu syntes hafva-blif- 
vit allmänt ense. Som detsamma verkligen är fallet än i dag till en viss gradj. 
torde nämnda ingress ännu kunna vara mången till nytta.

**) Upplysningsvis må vid detta tillfälle nämnas, att vi för korthets skull 
(andra skäl att nu lemna osagda) begagna uttrycket

J^'^dz är -- E(£)

såsom liktydigt med detta vidlyftigare:

F'(2) är och F(r0) — 0,

varande z en continuerligt variabel q vantitet, reel eller imaginär, öch en 
speciel af dess valörer.

(2) J/'&•)& =/W-/U.)

med all säkerhet gäller för livar je ^-valör, som icke ligger utom ett 
par gränser, af hvilka x0 är den ena, då — som sagdt var >— f{x) 
är continuerlig mellan dem och har /'G?) till derivata åtminstone för 
hvarje x-valör som må uppgifvas inom desamma, — denna f\x) må 
nu sjelf vara oafbrutet continuerlig eller ej mellan dem —, samt att 
således sjelfva

f\x)dx

i sådant fall är continuerlig function af x mellan dessa gränser.

Se här ett par exempel: **-

1) Alldenstund
C dx . .I —-——~ är = are sina-, åtminstone sa länge x är num. < lr

och denna are sina? är continuerlig function af x mellan x — 0 och
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X = vare sig 1 eller — 1; är man deraf förvissad, att 
„x

I dx
J ar arc hvarJe a>valör num. < 1.

2) Alldenstund, då k är < 1 ,
O’

I dx - C dip...----- - ar = — , ——, åtminstone så
J j/(l — z2)(l — kW) J]A—k2sin2g> 

länge x är num. <T 1 , 
då ep är = arc simr ,

d och denna — ■ ■ /------ — är continuerlig function af x mellan
J J/1 — Äasinag>

X = 0 och x — ± 1 ; är man deraf förvissad, att 
rx Ti .. C dep .• - —------- ar = _ ____ ___ for hvarje
|/(1 — æ2)(1— Ä;2#2) Jj/1—Ä2sin2</>

rr-valör num. < 1 , 
och följaktligen äfven continuerlig function af x mellan x = 1 
och = — 1 .

*) Neml. så länge x icke öfverskrider begränsningen ± 1, är ju ep (neml.

i dg>arc sina;) continuerligt variabel med x, och således lika länge J yj- 
o

(som ju varierar continuerligt med <p mellan hvilka '/'-gränser som helst) sjelf 
continuerlig function af x.



I. Redogörelse för Ii&tre Elementarläro-O o

verket i Westerns.
Ä Undervisningen.

Höstterminen, som börjades den 23 Augusti, afsluta- 
des efter examen med de 5 lägsta klasserna den 18 Dec. 
Vårterminen börjades den 18 Jan. och kommer enligt H. H. 
Efori bestämmande att afslutas Måndagen den 4:de Juni.

Helsotillståndet har under läseåret såväl bland lärare 
som lärjungar varit i allmänhet godt, så att undervisnin
gen kunnat oafbrutet fortgå, för hvilket lyckliga förhållande 
vi hembäre den Högste ödmjuka och innerliga tacksägelser.

I undervisningsplanen hafva inga andra förändringar 
vidtagits, än de, som äro anbefallda i Kongl. Maj:ts Nådiga 
Kungörelse af den 12 Maj 1865. Föreskriften angående 
undervisningens öfverlemnande åt högst fyra lärare i fjerde 
klassen har dock, hvad real-linien beträffar, icke under för 
handen varande förhållanden kunnat fullt efterföljas, och 
äfven i andra klassen har en liten afvikelse egt rum, i det 
att Christendomsundervisningen handhafts af en annan, än 
den egentliga klass-läraren. Den i ofvanbemälda Nådiga 
Kungörelse för lärjungar på klassiska linien öppnade ut- 
sigten till erhållande under visst vilkor af dispens från läs
ningen af Grekiska språket har, som man kunde vänta, med 
begärlighet omfattats; icke mindre än 30 lärjungar hafva 
nämligen i vederbörlig ordning anmälts till åtnjutande af 
denna dispens, men huru elastiskt än vilkoret, som betin
gar densammas beviljande, är, nämligen att lärjunge ”befun
nits icke utan svårighet kunna följa undervisningen”, ett 
vilkor, som för öfrigt saknar tillämplighet på sådana lär
jungar, som, utan att förut hafva tillhört läroverket, söka 
och vinna inträde i den klass, der undervisningen i Gre
kiska språket vidtager, har Collegium icke ansett sig kunna 



laglikmäiigt tillstyrka den önskade dispensen för Here än 
18 lärjungar, och har detta vunnit H. H. Efori godkän
nande och stadfästande. Hvilket inflytande åter detta resul
tat haft på åtminstone några af dem, hvilkas dispensansö
kan blifvit afslagen, det kan man lättare föreställa sig, än 
det kan vara lämpligt att här utveckla.

.Den dagliga undervisningstidens indelning var under 
Höstterminen kL 7—9, —1, samt tvänne eftermiddagar i
veckan kl. */24—5, tvänne 4—5. Timmen kl. 1—2 var då 
upptagen af Gymnastiköfningar, nämligen en half timme för 
hvardera af de 2:ne afdelningar, i h vilka lärjungarne i afse- 
ende på Gymnastikundervisningen äro fördelade. För att und
vika den olägenhet, som denna indelning hade med sig derutin- 
nan, att, då förmiddagslektionerna för alla klasser slutade 
kl. 1, men endast den ena Gymnastikafdelningen omedel
bart derpå kunde få sin öfning, den andra afdelningen 
måste vänta en halftimma, hvilken mellantid för alla icke 
nära intill skolan boende lärjungar var för kort att kunna 
tillbringas i hemmet, och vid inträffande ogynsam väder
lek icke heller kunde lämpligen användas till rörelse i fria 
luften, vidtogs vid Vårterminens början den förändrin
gen, att förmiddagslektionerna egt rum kl. 11—-V2, samt 
att den lägre Gymnastikafdelningen haft sin öfning kl. 
Vll—11, den högre kl. V2—2. Dessutom har under 
hela läsoåret tiden kl. 5—e. m. hvarje Måndag, Tis
dag, Thorsdag och Fredag varit anslagen till samfälda öf- 
ningar i vapenföring m. m. för lärjungarne i klasserna 
V—VII. 1 bajonettfäktning hafva 57 lärjungar blifvit öf- 
vade; i sabelföring 41; i florettföring 25; i gevärsexer
cis 110. Bataljonsexercisöfningar i fria luften hafva vid 
tjenlig väderlek på de ordinarie Gymnastiktimmarna egt 
rum, äfvensom målskjutningsöfningar på särskilda timmar 
för sjunde klassens lärjungar. Från Gymnastiköfningarna 
hafva på grund af den anbefallda Läkarebesigtningon varit 
befriade: under Höstterminen 30, under Vårterminen 35, 
hvilket i medeltal utgör nära 11 procent af antalet när
varande lärjungar.

Då exercis- och vapenöfningar i fria luften med skäl 
anses vara af väsendtlig nytta för ungdomens fysiska ut- 
.veckling, men för dessa öfningars ändamålsenliga ordnande 



och utförande en passande och rymlig plats är oundgäng
lig, har man, i anseende till det med hvarje år växande 
lärjungeantalet, icke utan bekymmer motsett den tid, då 
den för ofvannämnda ändamål nu använda planen emellan 
läroverkshuset och Domkyrkan, hvilken redan erbjuder 
mindre utrymme än önskligt vore, blefve dertill alldeles 
otillräcklig. Det är derföre med synnerlig tillfredsställelse 
jag nu kan omnämna den lofvande utsigt, som förefinnes, 
att fä dessa farhågor för all framtid häfda. Sedan nemli
gen Delegerade för förvaltningen af Westcrås Elementar
läroverks byggnadsfond hos Kgh Maj:t gjort underdånig 
hemställan derom, att af nämnde fond ett belopp af 1,570 
Rdr måtte få användas såsom bidrag till anbringande af 
en bro öfver Svartån, afsedd att bereda kommunikation 
emellan läroverkshuset och det så kallade Djekneberget, der 
en för skolungdomens vapenöfningar passande och rymlig plats 
funnes tillgänglig, till hvilken hemställan högvördiga Dom
kapitlet tillstyrkt nådigt bifall, och sedan derefter den ifrå
gavarande delen af Djekneberget med dertill ledande vägar 
blifvit till Westcrås stads Skarpskytte-corps donerad, och 
läroverkets ungdom dervid fått sig för all framtid tiller
känd rättighet till platsens begagnande för sina vapenöf- 
ningar, samt likaledes nödig mark för anbringande af upp
gångar och landfästen för bron blifvit donerad, så har 
Kongl. Maj:t i nådigt bref till högvördiga Domkapitlet den 
9 Mars detta år funnit godt i nåder medgifva, att det of
vannämnda beloppet af byggnadsfondens medel må använ
das till ifrågavarande brobyggnad, för hvilken hela kostna
den är beräknad till 3,200 Rdr, när den derför i öfrigt 
erforderliga summan, 1,630 Rdr, genom enskilda bidrag 
blifvit tillgänglig. Då sålunda vederbörande auktoriteter 
tillerkänt denna sak den vigt den utan tvifvel oger, tror 
man sig hafva välgrundade förhoppningar, att ett snart ut
gående upprop till fyllande af den för byggnadsföretaget 
erforderliga summan skall mötas med välvilja såväl af We- 
sterås samhälle, hvilket genom den tillernade bron erhåller 
en lätt kommunikation till en sund och välbelägen prome
nadplats, som af skolungdomens föräldrar, målsmän och 
öfrige gynnare. Jag uppfyller emellertid en kär pligt, då 
jag begagnar tillfället att här offentligen uttala Läro ver- 
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kets tacksamhet lor dem, som r.edan i så väsendtlig mon 
bidragit till företagets framgång: Fabrikören Hr A. T. 
Sundin, som tillförsäkrat ungdomen rättighet för all fram
tid till exercisplatsens begagnande; Gymnastikläraren Hr 
Kaptenen och Riddaren S. Lidman, som anlagt de dertill 
ledande vägarna, Hr Grefve G. Gs. Lewenhaupi och Hand
landen Hr P. O. Flodin, som skänkt nödig mark till land
fästen m. m.

I afseende på sångöfningarna har ungdomen varit in
delad i 5 klasser, af h vilka de 2 lägsta hafva haft hvar- 
dera 1 timmes, de öfriga 2 timmars öfningar i veckan- 
Instrumentalöfningar hafva egt rum 2 timmar i veckan.

Första halftimmen af läsedagcn har som vanligt varit 
egnad åt bön med bibelläsning och förklaring. Ledningen 
af dessa andaktsstunder har under detta läseår, likasom uno
der 17 föregående, ombesörjts af Adjunkten Ph. Doktor 
Lyrberg. Den dervid förekommande förklaring har omfat
tat Pauli bref till de Epheser, Philipper, Colosser, Thessa- 
loniker, Timotheus, Titus, Philemon, Eb reer samt Petri 
2:ne och Johannis 3:ne bref. Gudstjenst har hvarje helg
dag under någon lärares ledning hållits på läroverkets stora 
sal, den kallaste årstiden för hela ungdomen, annars för 
ungefär halfva antalet, då den andra hälften bevistat Guds- 
tjensten i Domkyrkan.

För ungdomens skriftliga hemarbeten har ett särskildt 
uppgjordt Schema varit gällande; likaså äfven för de skrif- 
ningar, som äro anbefallda för de från läsningen af Grekiska 
språket dispenserade lärjungarne. De sistnämnda skrifnin- 
garne hafva vecka efter vecka omvexlat i följande ämnes- 
ordning: Latin, Svenska, Mathematik (Fysik), Tyska, 
Franska. De hafva utarbetats på lärorummen under de 
Grekiska lektionerna, och utgifvits samt rättats af de lä
rare, hvar i sitt ämne, hvilka handled! de resp, lärjungar- 
nes öfriga skriföfningar.

Beträffande lärjungarnes hemarbeten har i öfverens- 
stämmelse med föreskriften i Nådiga Circuläret d. 12 Maj 
1865 i hvarje afdelning funnits en anteckningsbok, i hviP 
ken hvarje lärare för dagen inskrifvit, hvilka arbeten han 
föresatt lärjungarne att fullgöra i hemmet.

Hemlexor hafva förekommit i alla klasser utom den 
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första; i klasserna II—V i allmänhet i 2:iie läroämnen för 
hvarje dag, i de öfriga i 3:ne, och kunna dessa hemlexor 
i allmänhet anses hafva upptagit i II klassen l’/2 tim., i 
kl. III—V 2, samt i VI och VII 3 å 4 timmar om dagen.

Hvad för öfrigt beträffar undervisningens omfång, och 
indelning på de båda bildningslinierna, begagnade läroböc
ker m. m., så inhemtas detta af följande uppgift om

Genomgångna Pensa under läseåret:

Christendom.
Klassen I. 6 tim. — Biblisk Hist. Gamla Testamentets, efter 

Hübner (Thomanderska uppl.). -— Kateches: Första hufvudstycket 
och till l:sta Artikeln på det andra. — Valda Bibelspråk och Psalmer.

Kl. II. 5 tim. — Bibi. Hist. Nya Testamentets. — Kateches: 
2:dra hufvudstyck. och repetition af det l:sta. — Valda Bibelspråk 
och Psalmer.

Kl. III. 3 tim. — Bibi. Hist, repetition. — Kateches: 5:te huf
vudstyck. och repetition af de föregående. — Valda Bibelspråk och 
Psalmer.

Kl. IV. 3 tim. — Katechisation. — Nya Testamentet efter Kurtz 
(Bibi. Hist.).

Kl. V. Lägre afdeln. 3 tim. — Katechisation ined ledning af 
Norbecks lärobok i Theologi. — Nya Testamentets läsning med för
klaring (20 kap. af Matth. Evang.).

Högre afdeln. 3 tim. — Katechisation med ledning af Nor
becks lärobok i Theologi. — Nya Testamentets läsning med förkla
ring (Matth. Evang.)

Kl. VI. Lägre afdeln. 2 tim. — de 4 första kap. af Norbecks 
Theologi. — l:sta Perioden af Cornelii Kyrkohistoria.

Högre afdeln. 2 tim. — 8 kap. af Norbecks Theologi. — Nya 
Testamentets läsning på grundspråket med förklaring (20 kap. af 
Matth. Evang.).

Kl. VII. Lägre afdeln. 2 tim. — Norbecks Theologi. — Nya 
Testamentets läsning på grundspråket med förklaring (12 kap. af 
Matth. Evang.).

Högre afdeln. 2 tim. — Repetition af Norbecks Theologi och 
Cornelii Kyrkohistoria. — Nya Testamentets läsning på grundsprå
ket med förklaring (16 kap. af Matth. Evang.).

Historia och Geografi.

Klassen I. 4 tim. — Sveriges, Norriges och Danmarks politiska 
Geografi efter Balniblad.
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Kl. II. 5 tim. — Historia: till Kalmar-Unionen efter Ekelunds 
mindre sammandrag jemte Alanders läsebok. — Geografi: Kyssland 
(med Finland och Polen), England och Tyskland.

Kl. III. 5 tim. — Historia: från Kalmar-Unionen till Drottning 
Christina efter Ekelund jemte Alanders läsebok. — Geografi: Ne
derländerna, Belgien, Frankrike, Schweiz, Pyreneiska halfön, Italien 
och Grekland.

Kl. IV. 4 tim. — Historia: från Carl X Gustaf till lärobokens 
slut. — Geografi: Asiens och Afrikas politiska.

Kl. V. Lägre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Pütz 
lärobok i Gamla tidens Geografi och Hist, till Romarne jemte begag
nande af Palmblads Berättelser i Gamla Hist, såsom läsebok. — Geo
grafi: Nord- och Syd-Amerika samt Australien. Kartritning.

Real-linicn. 4 tim. — Historia: Wennerströms lärobok i Allm. 
Ilist, till Nyare tiden. — Geografi, lika med Klassiska linien.

Högre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Pütz’ läro
bok i Gamla tidens Geogr. och Hist, afslutad och repeterad. — Palm
blads Berättelser såsom läsebok.

Real-linicn. 4 tim. Historia: Wennerströms lärobok afslutad och 
repeterad. — Geografi: repetition af Europa, Nord- och Syd-Amerika 
samt Australien.

Kl. VI. Lägre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Historia: Pütz’ 
lärobok i Medeltidens Geografi och Hist, genomgången och repeterad. 
Repetition af physiska geografien.

Real-linicn. 4 tim. — Historia: Pütz’ lärobok i Nyare tidens 
Hist. till § 23 (sid. 94). — Geografi: Palmblads lärobok repeterad.

Högre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Svenska Hist, efter 
Ekelunds större sammandrag till Carl XII.'s död.

Real-linicn. 4 tim. — Svenska Hist, efter Ekelunds större sam
mandrag till Gustaf II Adolf. — Pütz’ Nyare tidens Hist, till Fran
ska Revolutionen. Repetition af physiska geografien.

Kl. VII. Lägre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Pütz’ Nyare 
tidens Hist, till Franska Revolutionen. — Svenska Hist, efter Ekelunds 
större sammandrag från Carl XII:s död till lärobokens slut. Physiska 
geografien repeterad.

Högre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — De antagna läroböc
kerna fullständigt jemte repetition.

Mathematik.
Klassen I. 5 tim. — Arithmetik: Hela tal samt bråks förläng

ning och förkortning, efter Zweigbergks lärobok. Öfning i hufvud- 
räkning. — Linear teckning, efter Ekman.

Kl. II. 5 tim. — Arithm. t. o. med Bråk (vanliga och decimal-) 
samt sorters fördelning och reduktion, öfning i hufvudräkning. —• 
Linearteckning, efter Ekman.

Kl. IH. Klassiska linien. 4 tim. — Arithm. Sorters reduktion 
samt de fyra räknesätten med sorter. Repet, af vanliga och decimal
bråk. — Geom. Euklid. Bok. 1 utom bevisen för theoremerna.



Real-linien. 7 tim. — Detsamma jemte Regula-de-tri (enkel och 
sammansatt).

Kl. IV. Klassiska linien. 5 tim. — Arithm. Enkel och samman
satt Regula-de-tri, och repetition af Sorträkning; öfra lexlaget dess
utom Intresseräkning. — Geom. Euklid. Bok. 1.

Real-linien. 8 tim. — Arithm. Repet, t. o. med sammans. Regula- 
de-tri. — Algebra: Bjorlings (7:de uppl.) till kap. om negativa 
qvantiteter. — Geom. Euklid. Böck. 1 och 2.

Kl. V. Klassiska linien. 4 tim.
Lägre afdeln. — Arithm. Repet, af Bråkräkning. —Algebra: 

från början till negativa qvantiteter. — Geom. Bok. 2 och repet, af B. 1.
Högre afdeln. — Arithm. Repet, af Regula-de-tri. — Alge

bra: från och med Bråks liknämniggörande till och med eqvationer 
af l:a graden med en obekant. — Geom. Euklid. Böck. 3 och 4, re
petition af B. 1 och 2.

Real-linien. 7 tim.
Lägre afdeln. — Arithm. Intresse- och Rabatt räkning, repe

tition af Regula-de-tri. — Algebra: Om negativa qvantit. och eqva
tioner af l:a graden med en obekant, jemte problemerna i lärob. sid. 
67—72 och i problemsamlingen Probl. 1—21, samt repet, af bråkräk
ning. — Geom. Euklid. Böck. 3, 4 och repet, af B. 1, 2.

Högre afdeln. — Arithm. Repet, till o. m. Rabatträkning. — 
Algebra: öfra lexlaget l:a delen afslutad, jemte probl. sid. 23—41 i 
problemsaml:s förra häfte. Nedra lexlaget Kap. V § 3 (om eqvations- 
lärans användning vid arithmetiska problemers upplösning) jemte l:a 
afdeln. af problemsaml., samt Kap. VI, VII och VIII till § 5 (om rote- 
qvationer). — Geom. öfra lexl. Böck. 5 och 6 med undantag af be
visen för theor. i Kap. 2 och 3 af Bok, 5; nedra lexl. Bok. V. kap. 1.

Kl. VI. Klassiska linien. 4 tim.
Lägre afdeln. — Arithm. Intresse- och Rabatträkning. — Alg. 

Kap. V § 3 sid. 67—72, kap. VI, VII §§ 1, 2 (om irrationela qvan
titeter och qvadratrötter); problem. 1—84, 97—120 i problemsamks 
förra häfte (4 lärjungar äfven probl. 85—96). —Geom. Euklid. Bok. 
5 kap. 1.

Högre afdeln. — Algebra: kap. VI—VIII § 5 (t. o. med rot- 
eqvationer); af problemsamlingen äro probl. 13—58 af 2:a afdeln. ge
nomgångna omedelbart inför läraren och utan förberedelse. — Geom. 
Bok. 5, med undantag af bevisen för theorem, i kap. 2 och 3; Bok. 
6 t. o. med prop. 20; repet, af B. 1—4.

Real-linien. 6’/2 tim.
Lägre afdeln. — Algebra: från paragr. om roteqvationer till 

förra Delens slut och repet, af kap. VI—VIII. — Problemsaml. l:sta 
afdeln. till en del repeterad, 2:a afdeln. till de geometr. problemerna.— 
Geom. Böck. 5 och 6 (med samma inskränkning i afseende på B. 5 
som för högre afdelningen, klassiska linien).

Högre afdeln. — Algebra: sednare Delen från o. med kap. X 
(om Rötter). Problemsamlingen, 3:e afdeln. de geometriska probl., 
4:de afdeln. 1—34 och 60—63, 5:te afdeln. 1—52. — Blan Tngo- 
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nometri, efter Lindmans lärobok, till problemerna och, af dessa, pr, 
1—19 jemte de numeriska ex. 1—9. — Geom. repet, af B. 5 och (> 
(fullständigt) samt Böck. 1—4.

Kl. VII. Klassiska linien. 4 tim.
Lägre afdeln. — Algebra: §§ 1—3 af kap. IX (om eqyationer 

med flere obekanta), kap. X och XI (om Rötter och Potenser) samt 
§§ 1 och 2 af kap. XII (om Logarithmer). Problemsamlingen 2:a af
deln., de geometriska problemerna jemte inledningen om geometr. pro
blemer i förra Delen af algebran från sid. 155 till slutet; för öfrigt 
problem-öfningar (icke skriftligen) utan förberedelse omedelbart inför 
läraren. — Geom. Böck. 5 och 6 afslutade och repeterade (dock med 
samma inskränkning i afseende på B. 5 som för högre afdeln. af 6:te 
klassen, klassiska linien).

Högre afdeln. — Algebra: sednare Delen från kap. X (om Röt
ter) tillika med åtsKilliga problemer i 5:te afdeln. af problemsamlin
gen (om progressioner). Repetition. Problem-öfningar muntligen och 
skriftligen.

Naturvetenskap.

Klassen I. 2 tim. — Fysisk Geografi, allmän kännedom af Verlds- 
delarna (sid. 18—27 i 10 uppl.) samt det vigtigaste af Europas fysi
ska geografi efter Falmblads lärobok.

Kl. II. 2 tim. — Fysisk Geografi: Asiens, Afrikas och Ameri
kas. — Botanik; Anderssons inledning till botaniken med ledning 
af samme författares väggtaflor.

Kl. III. Klassiska linien. 2 tim. — Arrhenii mindre lärobok full
ständigt med begagnande af Anderssons väggtaflor. Genomgående af 
Herbarier.

lleal-Iiuien. 3 tim. Samma som klassiska linien och dessutom kap. 
1, 2, och 6 af Agardhs Naturkunnighet.

Kl. IV. Klassiska linien. 2 tim. — Botanik: Arrhenii Elemen
tarkurs, 4:de uppl., det vigtigaste af grofva stilen till ”Frukten”. 
Uppvisning af växter.

Real-linien. 3 tim. — Samma som klassiska linien och dessutom: 
Repetition af kap. 1, 2 och 6 af Agardhs Naturkunnighet och Sun
devalls Zoologi till Aves, repet, till ”Bruta”.

Kl. V. Lägre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Arrhenii Ele
mentarkurs: Frukten, samt repetition af föreg. Uppvisning af väx
ter. — Sundevalls Zoologi till Aves, repeterad till ”Pecora”.

Real-linien. 4 tim. — Samma som klassiska linien och dessutom: 
Fysik, Floderi lärobok, inledningen och l:a kapitlet.

Högre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. —Botanik: Insamling 
och uppvisning af 350 växtarter. Zoologi: Sundevalls lärobok 
till Fiskarna.

Real-linien. 4 tim. — Dessutom: Fysik, samma pensum som 
föreg. afdelning.

Kl. VI. Lägre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Botanik: De 
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vigtigaste inhemska, naturliga växtfamiljerna till Calycifloræ efter Arr- 
henii lärobok. Insamling och uppvisning af omkring 400 växtarter. — 
Zoologi: Sundevalls lärobok till Leddjuren. — 1 tim. Fysik: Hoderi 
lärobok till § 50.

Real-linien. 1 tim. — Botanik och Zoologi, samma som klass, 
linien. — 3 tim. Fysik: Floderi lärobok till § 104 samt problemer 
till kap. 3, Aerostatik. — 2 tim. Kemi: Berlins mindre lärobok, 
Metalloiderna.

Högre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Botanik: de vig
tigaste inhemska Nat.-familjerna efter Schagerstroms lärobok till Ne- 
meæ. Kännedom af minst 450 växtarter. — Zoologi: Sundevalls 
lärobok, Blötdjur och Stråldjur samt repet, af Vertebrerade djuren. — 
1 tim. Fysik: Floderi lärobok till § 71.

Real-linien. 1 tim. — Botanik och Zoologi, samma som klass, 
linien. — 3 tim. Fysik: Floderi lärobok, Optik fr. § 171, Magne
tism, Elektricitet och Värmelära, de förra båda repeterade. — 2 tim. 
Kemi: Berlins mindre lärobok till Natrium.

Kl, VII. Lägre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Fysik: 
Floderi lärobok, l:a delen samt läran om ljudet.

Högre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Fysik: Floderi lä
robok, l:a och 2:a delarna.

Filosofi.
Klassen VII. Högre afdeln. 2 tim. — Grundlinier till Anthro

pologien af Bibbing. Logiken efter Borélii lärobok.

Svenska Språket.
Klassen I. 6 tim. — Det vigtigaste af formläran till starka ver

bens böjning, efter Brodéns lärobok samt det allra allmännaste af 
läran om den enkla satsen medelst muntliga öfningar. — Läsning af 
valda berättelser ur Svedboms läsebok, samt muntliga och skriftliga 
öfningai’ i rättstafning.

Kl. II. 4 tim. — Brodéns lärobok: det vigtigaste af formläran 
samt den enkla satsens delar. — Uppläsning af valda stycken ur hi
storisk läsebok (Alanders) med redogörelse för innehållet af det lä
sta. — Fortsatta rättstafningsöfningar muntligen och skriftligen.

Kl. HL Klassiska linien. 3 tim. Real-linien. 4ll2 tim. — Repet, 
af formläran efter Brodén. — Sats- och rättstafningsöfningar.

Kl. IV. 3 tim. — Brodéns lärobok: den enkla satsen, satsbind
ningen och satsfogningen med skriföfningar på lärorummet; repet, af 
formläran. — Läseöfningar.

Kl. V. Lägre afdeln. 3 tim. — Läsning af valda författare 
samt deklamation ur minnet af smärre skaldestycken af Tegnér, Geyer, 
Buneberg. Repet, af Brodéns lärobok. — Satsanalys. — Skriföfnin
gar på lärorummet.

Högre afdeln. Klassiska linien. 2 tim., Real-linien. 3 tim. — 
Läsning af valda författare, samt deklamation ur minnet af Tegnérs 
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Svea. — Etymologi till en del efter Bydqvist, Sv. språkets lagar.— 
Satsanalys, ■— Smärre uppsatser och öfversättningar på lärorummet.

Kl. VI. Klassiska linien. 2 tim., Real-linien. 3 tim. — Lägre 
afdeln. Läsning af valda författare. — Etymologi efter llydqvist, 
Sv. språkets lagar samt Hist, språkforskningen. — Öfningar i Syntax. 
— En uppsats eller öfversättning hvarannan vecka.

Högre afdeln. Läsning af valda författare; V. T. Danska 1 
tim. särskildt efter Lindblads läsebok. — Brodén: Öfversigt af Dikt
arterna jemte föregående undervisning om Stil. — Talöfningar. — En 
uppsats eller öfversättning hvarannan vecka.

Kl. VII. 2 tim. —Lägre afdeln. —Läsning af valda stycken ur 
svensk, norsk och dansk literatur. — Svenska språkets och literatu- 
rens historia t. o. m. Akademiska perioden, efter Bjurstén. — En 
utförligare uppsats eller (metrisk) öfversättning hvarje månad.

Högre afdeln. Läsning af valda stycken ur svensk, norsk och 
dansk literatur. — Literaturhistorie: Romantiska perioden, samt repe
tition af det förut genomgångna. — Talöfningar. — En utförligare 
uppsats hvarje månad.

Tyska.

Klassen I. 6 tim. — Det allravigtigasto af formläran efter Hjort, 
till den Svaga konjugationen. — Svedboms Elementarkurs st. 1—30.

Kl. IL G tim. — Substantivens, Adjectivens, Pronominas och Ver
bens former. — Svedboms Elementarkurs styck. 1—32, 41—43.

Kl. III. Klassiska linien. 3 tim. —Svedboms Läsebok st. 1 —12. 
Det vigtigaste af formläran,

Real-linien. 3 tim. — Dessutom Svedboms Läsebok st. 10—22.
Kl. IV. Klassiska linien. 3 tim. —Det vigtigaste af formläran.— 

Svedboms Läsebok styck. 10—40.
Real-linien. 3 tim. — Samma pensum.
Kl. V. Lägre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Formläran 

efter Hjort. — Svedboms Läsebok styck. 38—58.
Real-linien. 2 tim. — Dessutom skriföfningar hvarje vecka.
Kl. V. Högre afdeln. Klassiska linien. 2 tim. — Hjorts Form

lära füllst, samt det vigtigasto af Syntaxen. — Svedboms Läsebok 
styck. 70—100.

Real-linien. 2 tim. — Dessutom ett hemthema hvarje vecka.
Kl. VI. Lägre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Hjorts Form

lära fullständigt samt det vigtigare af Syntaxen. — Svedboms Läse
bok, andra kursen styck. 1—23.

Real-linien. 2’/a tim. — Dessutom 3 sånger af Wielands ”Obe
ron”. — Ett hemthema hvarje vecka.

Högre afdeln. Klassiska linien. 1 tim. — Hjorts Grammatika 
fullständigt. — Göthes ”Hermann und Dorothea". — Lokutionsöfhin- 
gar på lärorummet.

Real-linien. 21/a tim. — Dessutom 6 sånger af Wielands "Obe
ron”. — Ett hemthema hvarje vecka.



II

Franska.
Klassen IV. Real-linien. 3 tim. — Oldes Spruklära: Innanläsnings- 

och uttalsöfningar; det vigtigaste om Artiklarne, Substantiven och 
Adjektiven, hjelpverben samt de regelbundna Verben i Aktiv form. — 
Oldes Läsbok: Öfversättning af styck. 1—20 på l:a afdelningen.

Kl. V. Lägre afdeln. Real-linien. — Oldes Språklära, l:a kur
sen af de G första kapitlen. — Oldcs Läsbok, styck. 21—5G af l:a 
afdelningen.

Högre afdeln. Klassiska linien. 3 tim. — Oldes Språk lära, l:a 
kursen af de G första kapitlen. — Oldes Läsbok, styck. 31—68 af 
l:a afdelningen.

Real-linien. 4 tim. — Oldes Språklära, hela l:sta och större 
delen af 2:dra ^kursen på de 7 första kapitlen. — Oldes Läsbok, st. 
1—60 af 2:dra afdelningen.

Kl. VI. Lägre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Oldes Språk- 
lära, hela l:sta och större delen af 2:dra kursen af de 7 första kapit
len. — Oldes Läsbok, styck. 1—75 af 2:dra afdelningen.

Real-linien. 4ll2 tim. — Oldcs Språklära, l:sta och 2:dra kur
serna af de 7 första kapitlen, l:sta kursen af 8:de och 9:de kap. samt 
största delen af 2:dra kursen på det 8:de kap. — Oldes Läsbok, st. 
61—114 af 2:a afdeln., hela 3:dje samt 4:de afdeln. till verserna. — 
Muntlig ock skriftlig öfversättning till franska af styck. 1—30 i 
Oldes Läsbok.

Högre afdeln. Klassiska linien. 4 tim. — Dubbs Läsebok: Mon- 
tesquieux, La Bochefoucaidd, Fénelon, Voltaire, Le Sage, Mar- 
montel, Florian, Duclos, Labruyere, Scribe, Hamilton. — Oides 
Grammatika 10 kap. — Lokutionsöfningar och skriföfningar på läro- 
rummet.

Real-Iiuieu. Vl2 — Oldes Språkl. lika med VI lägre afd. Real-lin. 
— Berndtsons Varietés Litéraires l:sta och 2:dra häft. — Bacines 
Athalie. — Dels muntlig, dels skriftlig öfversättning till franska af 
stycken ur Olde, Löwerihjébn och Drysén.

Kl. VII. Lägre afdeln. 5 tim. — ”L’avare” af Mollere. Varietés 
Littéraires Deuxiéme Livraison. — Urval ur franska litteraturen af 
Staaff, fjerde kursen, sidd. 57—70, 77—80, 87—94, 98—117,129— 
152, 202—216, 238—259. — Oldcs Grammatika füllst. Extempo
ralia 1 tim. i veckan. — Lokutionsöfningar. — Ett hemthema hvar- 
annan vecka.

Högre aldeln. 3 tim — Mignct, Histoire de la revolution fran- 
gaise. kap. 5—10. — ”L’avare” af Moliére. Füllst, repet, af Oldes 
Grammatika. — Skrif- och Lokutionsöfningar på lärorummet. — Ett 
hemthema hvarannan vecka-

Engelska.
Klassen III. 3 tim. — Oldes Uttalslära §§ 1—3, 6—9. — Det 

vigtigaste af Formläran efter May's Grammatik. — May's Läscöf- 
ningar, styck. 1—14.



Kl. IV. 2. tim. — Oldes Uttalslära O I—9. — formläran efter 
May's Grammatik till kap. om de starka verben. — linbloms Läse
bok sid. 31—38. — May’s Läseöfningar, styck. .1—21.

Kl. V. Lägre afdeln. 3 tim. —- Oldes Uttalslära §§ 1—9. — 
Formläran efter May’s Grammatik. —- linbloms Läsebok, sid. 55—61. 
— May’s Läseöfningar. styck. 1—25.

Högre afd c 1 n. 3 tim. — Uttalslära och Grammatik lika med före g. 
afdelning. — Explication, l:ta lexlaget, The Sketch Book of Irving 
sid. I--76, 92—104, 141—171. 2:dra lexlaget ”The Vicar of Wa
kefield” kap. 1—10.

Kl. VI. Lägre afdeln. 2 tim. :— ”The Vicar of Wakefield” 
kap. 18—30. — May’s Grammafika füllst.

Högre afdoln. 2 tim. — ”Ivanhoe by Walter Scott? 18 kap. 
-— Repet. af linbloms Grammatik. — Lokutionsöfningar.

Kl. VII. Lägre afdeln. Klassiska linien 1 tim. — The Vicar 
of Wakefield, 6 kap. — Det vigtigaste af May’s Grammatika.

Latin.

Klassen HL 10 tim. — Labes läsebok, öfnings-stycken 1—8, 
14—31, 43,—45. — Rabes Grammatik, Formläran: paradigmen samt 
de allmännaste genusreglerna. — Vokabel-läsning.

Kl. IV, 10 tim. — Cornelius Nep. Aristides, Pausanias, Iphicra- 
tes, Chabrias och Timotheus. Ilogre afdeln. dessutom Lysander. — 
Grammatik: Formläran fullständigare samt det vigtigaste af kasusläran 
i Syntaxen med extemporerade öfningar.

Kl. V. Lägre afdeln. 8 tiim — Cornelius Nep. Miltiades, The- 
mistocles, Cimon, IphicratOs och Thrasybulus. — Ovidii Metamorph., 
Philemon & Baucis, Orpheus. — Grammatik: Formläran utförligare 
samt det vigtigaste af Syntaxen och Prosodiken efter Rabes mindre 
lärobok. — .Extemporerade satsöfniugar.

Högre afdeln. 8 tim. — Cæsar de bello Gallico l:a och 2:a 
böckerna. — Ovidii Metamorph., Phaethon. — Repetition af Rabes 
Grammatik.

Kl. VL Lägre afdeln. 8 tim. — Livius: förra häften af l:sta 
Boken. — V iryihus: 4:de Bok. — Cicero: De Amicitia. — Gram
matik och Prosodik efter Rabes lärobok.

Högre afdeln. 8 tim. — Livius: sednare hälften af l:sta och 
förra hälften af 2:dra Boken. — Cicero: Oratio pro S. Roscio Ame- 
rino. — Viry thus: Irsta och 2:dra Böck. — Grammatik oeh Proso
dik efter Rabes lärobok.

Kl. VIL Lägre afdeln. 7 tim. — Livius: 3:dje Bok. — Cicero: 
Epist., Brefven frän tiden för Prokonsulatet, efter ßüpße’S edition.— 
itoratius: 1:sta Bok. af Od. — Virgilius: Æn. 3:dje Bok. — Repe
tition af Grammatiken. — Extemporalier efter Torneblads Latinska 
skriföfningar.

Högre afdeln. 7 tim. — Cicero: Qvæst. Tuscul. l:sta Bok.; 
Epistolæ, repet, af Brefven från tiden efter Ciceros återkallande till 
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Prokonsulatet, efter Si'pßes edition. — Horatius: l:sta och 2:dra 
Böck, af Od. — Virgilius: Æn. 5:te och 6:te Böck. — Grammatik 
och Extemporalier såsom i lägre afdeln. — Antiqviteter efter Bojesen.

Ett hemthema i veckan för klass. V—VII.

Grekiska.
Klassen. V. Lägre afdeln. 6 tim. — Verba impura och de på 

Ht med tillhörande läseöfningar efter Aulin. — Aulins Läsebok fa
blerna 1—8. —• Xenophons Anabasis Bok 1, kap. 1. —Repetition af 
de förut lästa.

Högre afdeln. 5 tim. — Attiska dialektens formläru temligen 
fullständigt. — Xenophons Anabasis Bok. 1, kap. 2—8.

Kl. VI. Lägre afdeln. 6 tim. — Attiska formläran i det när
maste fullständig och af den Episka det vigtigaste muntligen med- 
deladt. — Xenophons Anabasis kap. 9 och 10 af l:sta Bok. samt 
2:dra Bok. —■ Homer i Odyssé Lsta rhapsodien.

Högre afdeln. 6 tim. — Formlära, Attisk och Episk, füllst. — 
Xenophons Anabasis 3:dje och 4:de Böck. — Homeri Odyssé, rhap
sodien 1, 2 och 3.

Kl. VII. Lägre afdeln. 5 tim. — Formlära, Attisk och Episk, 
fullständigt repet. — Syntax till Verbum med lokutionsöfningar. — 
Xenophons Anabasis (5:te Bok. — Homeri Odyssé, 4:de rhapsodien. 
— Homeri Iliad, l:sta rhapsodien.

Högre afdeln. 5 tim. — Formlära och Syntax fullständig. •— 
Xenophons Anabasis 6 Böck. — Homeri Odyssé, 5 rhapsodier.

Hebreiska.
Klassen VII. Lägre afdeln. 2 tim. — Tullbergs Läsebok de 4 

första kap.. — Lindbergs Grammatik till Verba Gutturalia.
Högre afdeln. 2 tim. — 1 Mos. B. och Davids Psalmer efter 

Tullbergs Läsebok. — Det vigtigaste af Grammatiken efter Lindberg.

B. Lärarne.
Inom Lärarepersonalen hafva under läseåret följande 

förändringar inträffat: Ritläraren Hr T. C. Körner afled 
den 28 Nov. 1865, efter att hafva sedan Höstterminen 
1858 härstädes tjenstgjort: Theologiæ Lektorn, Prosten och 
Kyrkoherden i Badelunda Ph. Doktor L. Wester lund, som 
började tjenstgöra vid Westerås högre lärdomsskola Höst
term. 1832, och från denna tid nästan utan afbrott ända 
till innevarande års början fortfarit i sin lärareverksamhet 
dels såsom Apologist, dels såsom Collega, dels såsom Kon- 
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Rektor, dels såsom Rektor, samt från Höstterminen 1848 
såsom Lektor ocli från Höstterminen 1850 till och med 
Vårterminen 1855 såsom Rektor för det då förenade läro
verket, har under den. 13 September 1865 blifvit af Kgl. 
Maj:t utnämnd till Kyrkoherde i Har plinge och Steninge 
Församlingars Pastorat af Götheborgs Stift, hvilken befatt
ning han med den 1 Maj d. å. tillträder. Läroverket ser 
sig härigenom för framtiden bcröfvadt förmönen att få till
godogöra sig den grundliga lärdom, det lefvandc nit och in
tresse för ungdomen och undervisningen, som Prosten 
Westerland redan vid sitt inträde i Lärarekallet medförde, 
samt den rika erfarenhet, som han under en så långvarig 
och mångsidig verksamhet i skolans tjenst och under en i 
dess framtida utveckling mäktigt ingripande brytningspe
riod förvärfvat, men kan icke annat än till fullo erkänna, 
billigheten af hans önskan att nu få utbyta den förra an- o v t
strängande verksamheten emot en annan mindre ansträn
gande, och då han nu går att i en annan krets af lär
jungar utöfva en annan art af lärareverksamhet, ehuru 
visserligen icke heller den för honom hvarken ny eller 
främmande, medtager han härifrån både nuvarande och för
ra embetsbröders och lärjungars hjcrtliga och uppriktiga tack
samhet och välönskningar. — Till den genom Prosten We
sterlands vunna befordran lediga Theologiæ-LektorsbestaIl
ningen samt den dermed förenade kyrkoherdebeställningen  
i Badelunda præbende-Pastorat har högv. Domkapitlet under 
den 28 sistlidne April utnämnt Theologiæ Docenten vid 
Kgl. Akademien i Upsala, Theolog. Candidaten, Phil. Dok
tor F Gilily som den 1 instundande Juni kommer att till
träda dessa befattningar. Af ju större vigt för ungdomens 
uppfostran det läroämne är, som Lektor Gihl sålunda kom
mer att öfvertaga, desto större anledning har Läroverket 
att lyckönska sig till att hafva vid sig fästat en man, hvars 
lärdom, redan vunna öfning i lärarekallet samt öfriga 
egenskaper berättiga till förhoppningar om en välsignelse- 
rik verksamhet.

Tjenstlediga hafva varit: Lektorn, Prosten J. F. Nor
man} Lektor V. Enblom och Adjunkten A. Hedenlund, alla 
3 under hela läseåret, för sjukdom, samt under Vårterm. 
Lektorn, Prosten E Westerlund i anseende till vunnen be
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fordran. Förordnade: till vikar. Lektorer: Adjunkten Phil. 
Dokt. C. A. livasser för Prosten Norman; Phil. Candid. 
JR. Afzelius för Lektor Enblom; Docenten Phil. Dokt. F. 
Gild för Prosten Westerland, de 2 förstnämnda under hela 
läseåret, den sistnämnda under Vårterminen; till vikar. 
Adjunkter: Stud, vid Upsala Universitet C. E. IL Kökeritz 
för Adj. Hvasscr i anledning af nyssnämnde dennes förord
nande, under hela läseåret, samt för Adj. Uedenlund under 
Höstterm. Stud. J. A. Brandberg, under Vårterm. Phil. 
Cand. P. B. Billmanson. Med H. H. Efori tillåtelse öfver- 
tog Pvegementspastor P. Pettersson ifrån den 22 Sept, till 
Höstterm, slut en del af Prosten Westerlands undervisnings- 
skyldighet. Ritlärarebefattningen har sedan förre innehaf- 
varens död på förordnande uppehållits af Gymnastiklära
ren Kaptenen och Riddaren 8. Lidman. Såsom biträdande 
Instruktör vid Gymnastiköfningarna har under läseåret tjenst- 
gjort Fouriren vid Westmanlands Regemente Hr F. W. E. 
Möller.

I anseende till det vid Höstterminens början betydligt 
ökade lärjungeantalet beslöt Collegium, att med stöd af nå
diga Circulärbrefvet den 20 Mars 1858 hos H. H. Eforus 
anmäla behofvet af ännu en lärares anställande vid Läro
verket. Kongl. Maj:t, hos hvilken underdånig framställning 
härom gjorts, har i nåd. skrifvclse till H. H. Eforus af den 
29 September 1865 förklarat sig icke hafva funnit skäl till 
denna framställning lemna nådigt bifall.

Undervisningen var under Höstterminen på följande 
sätt fördelad emellan Lärarne:
Undertecknad Rektor: Latin i klass. VII 
Lektorn, R. N. O., L. K. V. A., Phil. 

Dokt. E. G. Björling: Mathe
matik i VII, Vl2. *),  VI1. iN . . 

Lektorn, Prosten L. Westerland: Chri
stendom i VII—V2.; Hebreiska 

Lektorn, Ph. Dokt. J. 8. Löf berg: Historia 
och Geografi i VII, VI A, VI2. r. 

Lektorn, Ph. Dokt. C. IL. Johanson: Na
turvetenskap i VII, VI, V2. k.

*) 2.=högre, l.=lägre afdelningen, k. = klassiska linien, r.=reallinien.

14 t:r i veckan.

20 „

15 „

16 ,,

20 „
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Lektorn, Ph. Dokt. J). A. Sundén: Kilosofi
i Vila.; Svenska i VII—V . . 17 it:r i veckan.

v. Lektorn, Ph. Dokt. C. A, Hvasser: Gre
kiska i VII—VI . v . . . 22 ii

v. Lektorn, Ph. Cand. R. Afzelius: Kran- 
ska i VII, VI2. A; Engelska i 
VII—VI; Tyska i VI—AK . . 

Adjunkten, Kon-Rcktor D, Olauson: La
tin i VI ........................

211 a

16
Adjunkten, Phil. Dokt. H E. Lyrberg: 

Christendom i AL.—II; Latin i 
IV; morgonbönerna med dithö- 
rande bibelförklaring .... 32 O ' ■ a •

Adjunkten S. IL Rathsman: Kranska i VI2. r. 
Vil.—IV; Tyska i Vi.; Kalli

grafi i IV.................261 n n
Adjunkten, Ph. Dokt. E J. L, Wulff: 

Mathematik i Vil. L, V, IV k. 27 n a
Adjunkten, Ph. Dokt. P. A, Peterson: alla 

ämnen i II utom Christendom, 
Kalligrafi och Teckning; Sven
ska i IV; Tyska i IV . . . 28 n a

Adjunkten, Ph. Dokt, G. A. Westholm: 
Latin i Vi., Ilist, och Geogr. i 

VIi. r. samt Ar...........27 » ii
Adjunkten, Ph. Dokt. C. J. Tengman: En

gelska i V—III; Latin i AL.; 
Naturvetenskap i Ar r., . . . 24 n n

Adjunkten, Ph. Cand. K. A. Stigman: alla 
ämnen i l..................30 ii

v. Adjunkten C. E. H. Kokeritt: Greki
ska i V; Mathemat. i IV r. samt 
III; Naturvet. i Vi., III samt r. 
i IV och III särskilda timmar 28 a

v. Adjunkten J. A. Brandberg: Latin i III; 
Svenska, i III; Ilist, och Geogr. 
i IV—III; Tyska i III; Natur

vetenskap i IV...........30 n
Musik-Direktören J. G. Nordvall: Musik 

och Sång i alla klasser . . . 10 ii n
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Ritläraren T. C. Körner: Kalligrafi i III
och II; Teckning i alla klasser...10 t:r i veckan. 

Gymnastikläraren, Kaptenen och Ridd. S.
Lidman: Gymnastik och vapen- 
föring i alla klasser . . . . 8 „ „

Under Vårterminen har Lektor F Gihl haft Christen- 
domsundervisningen i klass. VII—Vi., och den under visnings- 
skyldighet, som under Höstterminen tillkom Stud. Brandberg, 
har under Vårterm, öfvertagits af v. Adjunkten Phil. Cand. 
P. B. Billmansom Under samma tid har, såsom redan är 
nämndt, Kapten Lidman varit tillförordnad Ritlärare. I öf- 
rigt hafva såväl läseordningen som fördelningen af under
visningen varit gällande under hela läseåret, med undantag 
dock för den redan omnämnda förändringen uti den dagliga 
undervisningstidens [indelning.

Skriföfningarna hafva under läseåret handhafts: 
de Latinska af Rektor för klass. VII; af Kon-Rektor Olau- 

son för VI; af Adj. Tengman för V2.; af Adj. 
Westholm för Vi.

de Svenska af Lektor Sundén för VII, VI r., af Lek
torerna Löf ber g och Johanson för VI2. k.] af Adj. 
Wulff för VIi./v.; af Adj. Tengman för V2. (jämte 
Lekt. Sundén)] af v. Adj. Kökeritz för Vi.

de Franska af v. Lektor Afzelius för VII.
de Tyska af v. Lektor Afzelius för VI; af v. Lektor Hvas- 

ser för V2.; af Adj. Bathsman för Vi.; af Adj. 
Peterson för IV.

Klassföreståndare hafva under läseåret varit: för VII2. 
Lektor Björling; för VIIi. Lektor Johanson; för VI2. Kon- 
Rektor Olauson; för VI1. v. Lektor Hvasser; för V2. Adj. 
Bathsman; för Vi. Adj. Wulff; för IV Adj. Lyrberg; för III 
under Höstterm. v. Adj. Brandberg, under Vårterm. v. Adj. 
BiUmanson; för II Adj. Peterson; för I Adj. Stigman. Den 
särskilda inspektionen öfver lärjungarne har varit fördelad 
emellan samtlige lärarne.

3
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C tärjiingarne.
Antalet utgjorde vid förra Vårterminens slut 262 

Under detta läseår hafva blifvit inskrifnc:

Under läseåret afgångne

Höstterminen
Vårterminen

57
3 322

33
Sålunda utgör antalet donna dag................................ 289 322

Af dessa tillhöra 21 första klassen; 48 andra; 38 tre
dje; 36 fjerde; 34 femte, lägre afd.; 35 femte, högre afd.; 28 
sjette, lägre afd.; 28 sjette, högre afd.; 16 sjunde, lägre afd.; 
5 sjunde, högre afd. Realisternas antal är 39, hvaraf5 till
höra tredje klassen; 9 fjerde; 10 femte, lägre afd.; 10 femte, 
högre afd.; 3 sjette, lägre afd.; 2 sjette, högre afd. — 18 
lärjungar hafva läst Latin utan Grekiska, 7 Hebreiska, 19 
Engelska, ehuru tillhörande klassiska linien. Från klassi
ska till reala linien hafva under läseåret 2me lärjungar öf- 
vergått, från reala till klassiska ingen.

Genom dödsfall har läroverket förlorat 4 flitige och 
välartade, lärjungar, J. G. T. Tilländer, död d. 19/7 1865, 
N. M. Molln, död d. 271O 1865, Ä S. H. af Wlnkkrfdt, 
död d. ‘7n 1865, och J. V. Edman, död d. 10/3 1866. Af 
dessa tillhörde Tilländer klassen VIi., Molin I, Winklerfelt 
VIi. och Edman IV. Af de öfrige afgångne hafva 6 an
mälts skola öfvergå till annat läroverk, 2 till krigs-akade- 
mien, 1 till postkontor, 1 till boktryckeri, 4 till handel, 
eller näringar, 2 till bruksyrket, 13 till andra yrken.

J). Skollokalen.
Med undantag af en fullständig reparation af samt

liga gipstaken i läroverkshuset, hvilken under förliden som
mar verkställdes, är i afseende på skollokalen ingenting 
anmärkningsvärdt att nu omnämna.

E. (ndervisnmgs-niaterielcn.
För den kemiska undervisningen hafva under detta 

läseår blifvit inköpta åtskilliga apparater, hvaraf lärover
ket förut var nästan helt och hållet i saknad. För den 
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Zoologiska undervisningen hafva blifvit inköpta skeletter af 
hund, katt, lekatt, råtta, igelkott, ormvråk.

Bland för Läroverkets medel inköpta böcker må näm
nas: Th. Mommsen: Römische Geschichte; Anthony Rich: 
Illustrirtes Wörterbuch der Römischen Alterthümer; A. Schnitz
lein: Iconographia familiarum natural, regni vegetabilis, Heft. 
XVIII; S. Ribbing: Antropologi 6 ex.; Lindblad: Dansk 
läsebok 10 ex.; Drysen: Franska, skriföfningar G ex.

Följande gåfvor till Bibliotheket och samlingarna får 
jag med tacksamhet omnämna: från Kongl. 'Ecclesiastik- 
departementet: A. Frigell: C. Julii Cæsaris de hello Gallico 
libri septem cum libro octavo a. Hirth. Vol. I. II. III.; 
Brunius: Gotlands konsthistoria, första delen; Rietz: Ord
bok öfver Svenska Alhnogespråket, häft. I—V; pu samling 
Program från Danska och Norska läroverk; —från Kongl. 
Svenska Akademien: Dess för 1865 preglade minnespen
ning; — från Herrar Fullmägtige i Jernkontoret ge
nom Herr Bergsliauptmannen och Riddaren P. N. Seven i 
Sala: en samling af 150 stuffer Svenska bergarter med 
åsatta etiketter; — från Smithsonian Institution i Washing- 
ton: Contributions to Knowledge, Vol. XIV, 1865; Annual 
Report 1863; — från Westmanlands och Dala. Nation i 
Upsala: Universitets-trycket för läseåret 1864—65; — från 
Hr Boktryckaren A. F. Bergh och från Boktryckeri-Aktie- 
Bolaget: allt Westerås-tryck för år 1865; — från Professo
ren och Bibliothekarien m. m. J. H. Schröders Sterbhus en
ligt den afiidnes testamente: Dio Cassius: Fd. Reimarus, 
Vol. 1 in fol.; Dictionnaire de Trevoux, Voll. 7 in fol.; Ste
phanus Byzantinus, De Urbibus, Vol. 1 in fol.; Jöcher, Gc- 
lehrten-Lexicon, Voll. 4 in q v.; Svenska Minnesskrifter ifrån 
1744—1853, Voll. 24 in 8:o; Supplement Voll. 5 in qv. & 
8:o; Likpredikningar, äldre, Voll. 22 in qv.; Programmata Up- 
sal. 1668—1857, Voll. 4 samt en kapsel; Program. Lund. 
1669—1852, Voll. 3; Varia (Progr. etc.), en kapsel; Finska 
programmer 1667—1851, Voll. 2; Catalogi pradect. Upsal. 
1678—1852, Lundens. 1762—1851, Voll. 2; Aboens. 1755— 
1851; Diverse programmer (Westerås m. fl.), Voll. 2, Westerås 
Consistorii Circulairer ifrån 1737, Voll. 3 och 1 bundt; 
Den Norske Rigs Tidende 1815—21 ; Svenska Biet 1841 
—44; Argus 1821—31; Aftonbladet 1831—33, 35; Med
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borgaren 1830, 31 j Heimdall 1831, 32; Granskaren 1826 
—30; Officiella underrättelser om kriget 1813—14 (ur di
verse Tidningar); ÄLo Tidningar 1798, 1800, 01, 03, 13;. 
Samlaren 1829, 30, 36; Conner sationsbladet 1826—28; Skan
dinavbladet 1833; Kometen 1825—27; Strängnäs Veckoblad 
1826—28; Göteborgs-Posten 1814, 15; Göteborgs Dagblad 
1834—36; Skånska Cer respondenten 1833—36; Kor r lands 
Tidningar 1835—37, 42; Elegant Tidning 1810; ^Kya 
Skandinaven 1812, 13; Wester ås Tidningar 1813; Aldre, 
sällsyntare Tidningsblad till complettering;, — från € d. Stats
rådet m. m. F. O. Silfverstolpe: En högst dyrbar samling 
af omkring 11,000 porträtter, graverade i sten och koppar, 
hvar ibland flera af hög ålder och stort värde; — från We- 
sterås Gille: en Basviol samt en samling musikalier; — af 
Stud. C. W. Fahlcrantz: en Haliotis;—af Stud. L. Western 
lund: en mindre samling hafssnäckor oeh några äldre mynt.

Dessutom får jag med tacksamhet omnämna följande 
gåfvor till läroverket:

Från Hr Öfverstelöjtnanten och Riddaren V. Edman: 
en Stipendiifond af 4,000 rdr rrnt enligt följande gåfvobref:

Till Rektorn vid högre Elementarläroverket i Westcrås 
Filosofie Doktorn Höglärde Hr A. L. Mossberg!

Den dag, då det för Fäderneslandets väl vigtiga beslu
tet, om antagande af Kongl. Majestäts Nådiga förslag till 
ny Riksdags-Ordning, vann sin fulländning, eller den 8:de 
December 1865, kominer, jag vågar hoppas det, att hädan
efter räknas till en af Svenska folkets käraste feste-dagar- 
Om ock mången varm fosterlandsvän hyst farhågor och be
tänkligheter i afseende på den pånyttfödelse Svenska Folket 
genom ofvannämnde beslut genomgått, är jag dock förvis
sad om7 att alla goda Medborgare ej allenast förena sig i 
glädjen öfver ett lyckligt och utan blodsutgjutelse vunnet 
slut på den sorgliga Ståndssplittringen, utan ock af inner
sta hjerta önska oeh hoppas, att Svenska Folket, hädanefter 
odeladt^ måtte med gemensamma krafter verka för det kära 
Fosterlandets ära och sjelfständighet. -— Då vilkoret här^ 
för utan tvifvel är en mera spridd upplysning oeh bildning- 
hos den jordbrukande befolkningen, som genom den nya 
sakernas ordning fått sig anförrrodt det största inflytandet 
vid afgörandet af de vigtigaste samhällsfrågor, bör det lig
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ga hvarje medborgare om hjertat, att, livar och en i sin 
mon, sätta den mindre bemedlade i tillfälle, att vinna de 
kunskaper, som äro nödvändiga, för att med klar och oför
villad blick kunna uppfatta och bedömma Statens angelä
genheter. För att i min ringa mon verka till detta afse- 
värda mål, får jag härmedelst till Eder, Herr Rector! öf- 
verlemna Fyra Tusen (4000) Riksdaler Riksmynt, med öd
mjuk anhållan, att detta kapital, afsedt att bilda en Sti- 
pendii-Fond vid Högre Elementarläroverket i Westerås, 
måtte af Läroverkets Styrelse vårdas, emot real-säkerhet för
räntas, och den årliga afkomsten deraf, hvarje år på den 
minnesvärda dagen den 8:de December, utdelas till lika be
lopp åt Fyra vid nämnde Läroverk studerande, mindre be
medlade, ynglingar af den jordbrukande befolkningen inom 
Westmanlands Län, hvilka utmärkt sig för godt uppföran
de samt flit och håg för nyttiga kunskapers inhemtande.

Svanå den 8 December 1865.
V. Edman.

Från Sällskapet ”Kurlslröd&rna”: 200 Rdr Rmt, som 
genom Hr Faktor A. G. Lidbeck å Sällskapets vägnar blif
vit till Rektor öfverlemnade, ”för att af Lärare-Collegium 
vid slutet af Vårterminen detta år såsom 2:ne stipendier, 
hvartdera å 100 Rdr, tilldelas tvänne behöfvande, för flit 
och uppförande fördelaktigt utmärkte ynglingar uti 6:te 
eller 7:de klasserna af högre Elementarläroverket.”

Då vid förra årsberättelsens utgifvande tiden för den 
då förestående muntliga afgångsexamen vid Läroverket icke 
var känd, må här omnämnas, att denna examen egde rum 
den 29 och 30 Maj 1865 med 8 af Läroverkets lärjungar; 
J. E. Brodin, C. V. Modin, O. E. Björling, G. E. Sund- 
gvist, J. A. Brandlerg, J. C. A. Pouseite, C. G. Edman, 
E. C. von Unge, hvilka samtlige blefvo mogne förklarade. 
Såsom Censorer fungerade: Professorn vid Upsala Univer
sitet, Theol. Cand. C. A. Hultcrantz och Professorn vid 
Kongl. Vetenskaps-Akademien, Riddaren af Kongl. Nord
stjerneorden och S:t Olofsorden B. G. Lindhagen.

Den skriftliga examen med samtlige lärjungarne i lä
roverkets högsta afdelning, 5 till antalet, som i stadgad
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ordning anmält sig till afgångsexamen under innevarande 
Vårtermin, egde enligt föreskrift rum den 18, 20, 21 och 
23 nästlidne April. Den muntliga examen kommer att 
börjaso den 7 instundande Juni.

Arsexamen med Läroverkets samtliga klasser kommer 
att hållas Måndagen den 4. Juni\å. 8—10, 11—’/a2, hvar- 
efter omedelbart följer slutöfning i Sång på stora lärosalen. 
Sedan derefter flyttningen klasserna emellan, äfvensom de 
belöningar och understöd, som blifvit lärjungar tillerkän
da, offentligen gifvits tillkänna, kommer ungdomen att af 
H. H. Eforus hemförlofvas.

Uppvisning i Gymnastik sker Lördagen den 2 Juni 
kl. 5 e. m.

Att Läroverkets Eforus, Biskopen och Commendören 
med stora Korset af Kongl. Nordstjernc-Orden, En af 
de Aderton i Svenska Akademien m. m. Högvördigste Hr 
Doktor C. E. FAHLCRANTZ måtte täckas genom sin när
varo gifva åt ofvannämnda. Läroverkets offentliga förrätt
ningar ökad vigt och betydelse, derom anhåller jag härmed 
vördsammast. Med samma vördsamma anhållan vänder jag 
mig äfven till de män, hvilka IL IL Eforus anmodat att 
såsom ledare och vittnen vid examen tillstädesvara: Länets 
Höfding, R. N. O., Herr Grefve FR. CRONSTEDT, Dom
prosten, L. N. O., Herr Doktor C. O. BJÖRLING, Lands
sekreteraren, Ph. Dokt. Herr N. C. E. TREFFENBERG, 
Landskamreraren, R. N. O., Herr C. M. SELLING, f. d. 
Landssekreteraren, R. N. O., Ph. Dokt. Herr A. AV. Ai.IL- 
BORG, f. d. Landt-Räntmästaren, R. AV. O., Herr F. A. ALM, 
Borgmästaren Hr E. AV. ABENIUS, Lasarettsläkaren Hr 
Doktor J. F. CLARÉUS, Prosten, L. AV. ()., Ph. Dokt. 
Hr L. E. BOBERG, Prosten, Ph. Dokt. Hr C. F. AVALL, 
Häradshöfdingen Hr G. BERGMANSON, Brukspatronen Ph. 
Dokt. Hr J. AVAHLSTRÖM; och skall räkna det för en heder 
och en glädje för Läroverket att vid samma tillfällen få 
se rätt talrikt närvarande ungdomens Föräldrar, Anhörige 
och Målsmän, samt öfrige Aretenskapernas och den offent
liga undervisningens Gynnare och A7änner.

AVesterås den 26 Maj 1866.

Mossberg'.
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II. Lägre ElenieiHarläroverkel i Sala.
(Uppgift af Rektor, Mag. J. G. Westman.)

A. Undervisningen.
Höstterminen började den 30 Augusti och slutade den 

19 December; Vårterminen började den 18 Januari och 
kommer att afslutas den 6 Juni.

Tiden för den dagliga undervisningen har varit kl. 
7—9 och 10—12 förmiddagarne samt kl. 3—5 Måndags-, 
Tisdags-, Thorsdag- och Fredagseftermiddagar.

Första och andra klassernas lärjungar, med 2 lästim
mar mindre än 3:dje klassens, hafva varit lediga kl. 7—9 
Thorsdagar. Fjerdedels-timmen, hvarje morgon, före kl. 7 
har blifvit använd till bön och bibelläsning. — Gymnastik- 
öfningarne hafva försiggått kl. 12—Val hvarje dag; öfnin- 
garne i Ritning och Sång hafva hållits, de förre kl. 2—3 
Onsdags- och Lördagseftermiddagar, de sednare kl. 3—4 
samma eftermiddagar.

Af de förda anteckningarne visar det sig, att vid här
varande läroverk hemlexor under detta år börjat gifvas 
först i 3:dje klassen och till någon dag icke i flera läroäm
nen än 2:ne.

Den tid, som på detta hemarbete behöft användas, kan 
icke någon dag för någon lärjunge beräknas högre än 
1 timme.

Beträffande omfånget af undervisningen, får jag hän- O ö 7 J O
visa till här bifogade klasskurser. Då vid detta läroverk 
icke obetydliga svårigheter skulle uppstå, om inom hvar- 
dera af de 2:ne nedersta klasserna undervisningen skulle 
meddelas af en enda lärare, dels emedan i sådant fall en
dast en lärare blefve öfrig för 3:dje klassen, hvilken likväl 
fordrar serskild lärare för realisterne under de timmar de 
öfrige läsa latin äfvensom en lärare de timmar, Rector från 
undervisningsskyldighet är befriad, dels emedan här finnas 
äldre lärare, hvilka en lång följd af år varit vana vid äm- 
nesläsning; så torde man kunna få antaga, att sådana om
ständigheter här äro för handen, hvilka 16:de § af Läro- 
verksstadgan afser. — Genom att vissa timmar sammanslå 
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de begge nedersta klasserna med gemensamt meddelad un
dervisning, har det blifvit möjligt att. med det antal lärare 
som. finnes, uppehålla undervisningen på 3:dje klassens beg
ge linier.

B. Lärarne»
Undervisnings-skyldigheten har varit fördelad på föl

jande sätt:
Rector har undervisat: i Christendom 3 timmar, i Ma

thematik 3, i Svenska 8, i Historia och Geografi 10, — till
sammans 24 timmar hvarje vecka.

Collega J, G. Arpi: i Latin 10 timmar, i Christendom
6, i Mathematik 8, i Kalligrafi 4, — tillsammans 28 timmar.

Collega, Mag. P. E. WaUstersson: i Mathematik 7 tim
mar, i Naturvetenskap 5, i Tyska 13, i Engelska 3, — 
tillsammans 28 timmar.

Skriföfningarne hafva försiggått på larorummet och 
rättats af läraren i ämnet.

Cantor, Rådman J. F. lAfdM har undervisat i Sång 
2 timmar i veckan.

T. f. Gymnastiklär. Löjtnant F. Aminoff: i Gymnastik 
3 timmar.

T. f. Ritlärarinnan Demoiselle A. TAndfeldt: i Ritning 
2 timmar.

Collega Arpi har varit Klassföreståndare för l:a klass. 
Collega WaUstersson - - - för 2 :a 75
Rector - - - - - - för 3:e 77

C. Lärjungarne.
Under sommarferierna afgingo 8, af hvilka 5 öfver- 

gått till högre Elementarläroverk; vid höstterminens början 
inskrefvos 6; antalet var den terminen 40.

Sedan vid vårterminens början 3 blifvit inskrifna, är 
antalet denna termin 43.

D. SkoMøkalen.
Det nya läroverkshuset kommer under innevarande år 

att inredas och afputsas.
Under detta läseår har den gamla lokalen oförändrad 

varit begagnad.
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E. Indervisniiigs-Biaterielen.
Ifrån Statsverket, genom Consistorii-expeditionen, har 

Läroverket fått emottaga: Bydqvist Sv. språkets lagar, 
3:dje delen, 5 ex., deraf 4 till præmier; J. Cæsar, de bello 
gall.co, 3 delar, ed. Frigell, 1 ex.; Bietz, Sv. allmoge-språ
ket, 5 häften, 1 ex.; samt Statistiska Central-Byråns un
derdåniga berättelse fur 1862, 1 häfte.

Den tillökning, som genom inköp tillkommit, består 
förnämligast i diverse ritetuder.

F Examina.
Hösttermins-examen hölls den 19 December; såsom le

dare och vittnen voro dervid närvarande: Herr Bergshaupt
mannen och Riddaren Mag. P. N. Sevén, som under Herr 
Contractsprosten J. E. Fants vistande vid riksdagen haft 
H. H. Ephori förordnande att vara Läroverkets Inspector, 
Herr Kyrkoherden C. C. Lindlorg och Herr Coinministern, 
v. Pastorn G. E. Borgman.

Offentlig års-examen kommer att hållas den G instun- 
dande Juni.

Sala den 7 Maj 1866.

Klasskurser för Elementarläroverket i Sala.
Christendom.

Klassen I. — Biblisk Hist.: Gamla Testamentets, efter Hybner. — 
Första hufvudstycket af Katechesen. — Valda Bibelspråk och Psalmer.

Kl. II. — Bibi. Hist.: Nya Testamentets. — Andra hufvudstyck. 
af Katechesen. — Valda Bibelspråk och Psalmer.

Kl. III. — Bibi. Hist.: repetition. — 3:dje, 4:de och 5:te huf
vudstyck. af Katechesen. — Valda Bibelspråk och Psalmer.

Historia och Geografi.
Kl. I. — Geografi: Sveriges, Norriges och Danmarks politiska ef

ter Palmblads Lärobok.
Kl. IL — Historia: till Wasa-ätten efter Ekelunds mindre sam

mandrag jemte lämplig Läsebok. — Geografi: Rysslands och Eng
lands politiska.

Kl. III. — Historia: till Frihetstiden jemte lämplig Läsebok. — 
Geografi större delen af Europas politiska.
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Mathematik.
Kl. I. — Arithmetik: Heia tal. — Öfning i hufvudräkning. — 

Linearteckning efter Ekman.
Kl. II. — Arithm.: Sorträkning. — Öfning i hufvudräkning. — 

Linearteckning.
Kl. III. — Arithm.: Sorträkning, Bråk samt enkel Regula-de-tri. 

— Geometri: Euklides Bok. I, utom bevisen für theoremerna.
Real-linien dessutom: Sammansatt Regula-de-tri, jemte serskilda 

praktiska öfningar i Arithmetik.

Naturvete^
Kl. I. — Fysiska Geografien Allmän kännedom om Verldsdelarne 

samt det vigtigaste af Europas fysiska geografi efter Palmblad.
Kl. II. — Fysisk Geografi: det allmännaste af Globläran och de 

främmande Verdsdelarnes fysiska Geografi. — Botanik: Arrhenius, bo
tanikens första grunder, det mod gröfre stil tryckta. Insamling af 
50 Vextarler.

Kl. III. — Fysiska Geografien afslutad och repeterad. — Botanik: 
Arrhenius, botanikens första grunder, fullständigt med begagnande af 
plancherna i Anderssons och Thedenii Skol-botanik. Insamling af 50 
Vextarter.

Keal-linien dessutom: det vigtigaste af l:sta, 2:dra, 6:te och 7:de 
kap. af Agardhs Naturkunnighetens första grunder.

Svenska Språket.
Kl. I — Redogörelse för Ordklasserna och Satsdelarne efter l:sta 

och 2:dra kap. af J. I. Brodéns lärobok. — Uppläsning af valda styc
ken ur Hist. Läsebok, med redogörelse för innehållet. — Rättstaf- 
ningsöfningar.

Kl. II. — Brodéns lärobok: l:sla, 2:dra och 3:dje kap. fullstän
digare. Det nödvändigaste af afdeln. 1 och 2 i 4:de kap. Uppläsning 
af valda stycken. — Satsöfningar och Skriföfningar.

Kl. III. — Läseöfningar. — Repetition af det lästa i Brodéns 
lärobok med fortsatta Satsöfningar. — Skriföfningar.

Tyska.
Kl. I. — Svedboms Elementarkurs 22 ”Fabeln”. — Det vigtiga

ste af formläran efter Stahls lärobok.
KL II. —- Svedboms Elementarkurs 32 ”Fabeln” och några ”kurze 

Erzählungen”. :— Det. vigtigaste af formläran efter Stahls lärobok.
Kl. III. —. Svedboms Elementarkurs fullständigt samt styck. 1— 

15 af samme författares större Läsebok. — Formläran utförligare.

Engelska.
Kl. III. — Uttalsläran efter Olde. Explikation: Öhrlanders läro

bok 15 sidor jemte nödig Grammatik.
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Latin.
KI. III. — Läseöfningur, efter Rabe, i förening med extempore- 

rade Satsöfningar. Det vigtigaste af Formläran och Syntaxen. Cor
nelius Nep. de första ”fältherrarne’’.

111. Lägre Elementarläroverket i Arboga.
(Uppgift af Rector, Mag. L H. Afzclius.)

riidervisniiigen.
Höstterminen börjades den 29 Augusti och afslutades 

den 18 December; Vårterminen börjades den 20 Januari 
och kommer att afslutas den 8 inst. Juni.

En 4:dc Lärare, hvars aflöning bekostas af enskilda 
personer, har fortfarande varit anställd vid Läroverket, så 
att undervisningen för öfra afdelningcn af 3:dje klassen 
kunnat utsträckas till 4:de klassens läroämnen och lärokur
ser. Läsetimmarna hafva varit förlagda till förmiddagarna 
kl. 8—10 samt 12—3 e. m., och dessutom för 3:dje klas
sens båda afdelningar till kl. 5—6 e. m.: Måndagar och 
Thorsdagar för klassiska linien, Tisdagar och Fredagar för 
real-linien. Ofningarna i Sång, 2:ne timmar i veckan, samt 
i Ritning, 2:ne timmar, hafva varit förlagda till eftermid
dagarna. Ofningarna i Gymnastik och Exercis, 3:ne tim
mar, hafva varit förlagda, dels till eftermiddagarna, dels ock, 
sedan det till följd af lärjungarnos ökade antal befanns nö
digt att i afseende på gymnastikundervisningen fördela lär- 
jungarne i 2:ne afdelningar, under vissa dagar i veckan 
till Lsta halftimmen efter morgonlcktionernas slut.

Hvad det hemarbete beträffar, som blifvit de särskilda 
klasserna, ålagdt, har detsamma sträckts så långt ned, som 
nåd. Läro ver ksstadgan tillåter. Alltså hafva först i klas
serna ofvanom den Lsta dagliga hemlexor gifvits: för 2:dra 
klassen i allmänhet i 2:ne ämnen — några dagar i veckan 
blott i ett —; för 3:dje klassens nedra afdelning i allmän
het i 2:ne ämnen, för 3:dje klassens öfra afdelnings real- 
linie i allmänhet i 2:uo ämnen och för samma afdelninsg 
klassiska linie i allmänhet i 3:up ämnen. Några skrift
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liga hemarbeten hafva icke varit lärjungarne ålagde. —- Med 
undantag för 2:dra klassen, der lärjungarne haft sig ålagdt, 
att, sedan ett stycke i Tyska läseboken förut blifvit under 
lärarens ledning på lärorummet väl genomgånget, hemma- 
repetera detsamma, för att nästa lektionstimme kunna det
samma öfversätta, har all explikation af de resp, språken 
skett på läroruimnet, och deruti inga hemlexor behöft gif- 
vas. Den tid, som hemlexorna sålunda kunnat anses upp
taga för lärjungar af medelmåttiga anlag, har varit: för 
3:die klassens öfra afdelning l1/, å 2 timmar dagligen; för 
3:dje klassens nedra afdelning samt 2:dra klassen 1 å VJ3 
timma.

Undervisningen har varit fördelad mellan Lärarne. på 
följande sätt:

Rector: Kristendom i klass. III, 2 timmar; Latin i kl. 
III, 8 tim.; Engelska och Tyska i kl. Ill; Franska, i kl. III, 
öfra afdeln.; Svenska, i kl. III och i II, 2 tim. — tillsam
mans 24 tim. i veckan;

Kollega O. Olsson: alla ämnen i klass. I, tillsammans 
30 timmar;

Vik. Kollega Arosin: Naturvetenskap samt Historia 
och Geografi i kl. 111 och II; Kristendom i kl. II; Svenska 
i kl. II, 2 tim.; Välskrifning i kl. III och II; tillsammans 
28 timmar;

Extra-läraren Sundell: Matematik i kl. III och II; 
Latin i kl. III, 4 tim.; Bibi. Hist, i kl. III, 1 tim.; Tyska 
i kl. II; tillsammans 28 timmar.

Den sistnämnde har dessutom biträdt Rector vid de 
Latinska skriföfningarna.

Under läseåret hafva följande lärostycken blifvit ge
nomgångna :

Första, klassen.

Kristendom: Biblisk Ilist., Gamla Testamentets,efter Åkerblom. — För
sta hufvudstycket af Katechesen. — Utanläshing af några 
valda psalmer.

Modersmålet: Efter Brodéns lärobok, Kap. 1—3 till den aktiva böj
ningen, det vigtigastc af sats- och formläran, med satsana
lys och muntliga rättstafningsöfningar, — Uppläsning af 
valda stycken ur historisk läsebok med redogörelse för in
nehållet af det lästa.
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Tyska : Svedboms Elementarkurs, 25 af fablerna. — Formlära, det 
vigtigaste af läran om substantiver, adjektiver och pro- 
nomina, efter Hjort.

Mathematik: Arithm. de 4 räknesätten i hela tal. — Öfuing i hufvud- 
räkning. — Linearteckning.

Naturvetenskap: Allmän kännedom om verldsdelarna samt det vigtiga
ste af Europas fysiska Geografi, efter Palmblad.

Historia och Geografi: Sveriges, Norges och Danmark polit. Geografi.

Andra klassen.
Kristendom: Biblisk Hist., Nya Testamentets. — 1—3 hufvudst. af 

Katechesen. — Utanläsning af valda psalmer.
Modersmålet: Brodéns lärobok, 1—3 Kap., fullständigare. — Satsana

lys; skriftliga rättstafningsöfningar.
Tyska: Svedboms Elementarkurs, fiblernx, samt några af ”Kurze Erzäh

lungen.” — Formlira efter Hjort, det vigtigaste.
Mathematik: Arithm. Bråk (vanliga och Decimalbråk), samt sorters 

fördelning och reduktion. — Öfning i hufvudräkning. — 
Linearteckning.

Naturvetenskap: Botanik, Anderssons Inledning till Botaniken, 1 Häft., 
(med tillhjelp af Anderssons Botaniska väggtaflor), det vig
tigaste om växt organernas former. — Insamling af 30 växt
arter. — Fysisk Geografi: Europas, Asiens och Afrikas.

Historia och Geografi: Fäderneslandets Historia till Gustaf II Adoxf ef- 
efter Ekelund. — Geografi: Europas politiska till Preus
sen, efter Palmblad.

Tredje klassen.

Nedra Afdelningen:
Kristendom: Biblisk Hist, repet. — 4—5 hufvudst. af Katechesen och 

repet. — Utanläsning af valda psalmer.
Modersmålet: Brodéns lärobok, repet, af det förut genomgångna; Kap. 

4, det nödvändigaste; af Kap. 5 Rättstafnings- och Inter- 
punktionsläran; dertill hörande Skriföfningar. — Real- 
liniens särskilda timmar hafva uteslutande varit egnade åt 
Skriföfningar.

Latin: Rabe’s lärobok, det vigtigaste af formläran, samt 1—3 afdeln» 
af läseboken.

Tyska; Formläran utförligare; Svedboms större läsebok, styck. 1—23.
Engelska: Enbloms lärobok, Uttalsläran, Läseboken sidd. 1—20 med 

undantag af styck. 19, 21); Grammatik muntligt meddelad.
Mathematik: Arithmetik: Sorträkning och enkel Regula-de-tri, åtskil

liga lärjungar äfven sammansatt Regula-de tri. — Geome
tri: Euklides, Bok. 1 till propos. 27.

Naturvetenskap: Botanik: Anderssons Inledning till Botaniken, 1 häft., 
med ledning af Anderssons Botan. Väggtaflor, samt in
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samlade 75 växtarter. — Zoologi: Sundevalls lärobok, t. o. 
m. läran om däggdjuren 4:de ordningen (Real-linien). — 
Fysisk Geografi: alla verldsdelarnas.

Historia och Geografi: Fäderneslandets Historia till Frihetstiden. — 
Geografi: Europas politiska till Spanien.

()fr a A fdéln i ngen:
Kristendom: Lika med nedra afdelningen; Katekisation.
Modersmålet*. Lika med nedra afdelningen, men fullständigare. Real- 

liniens särskilda timme uteslutande använd till Skriföfn.
Latin: Cornel. Nepos: Themistocles, Miltiadcs, Aristides, Cimon; Form

läran fullständigare; Casusläran det vigtigaste.
Tyska: Svedboms st. läsebok, styck. 1—50; Formläran fullständigare;

af Syntaxen det nödvändigaste. — Real-linien har på den 
särskilda timmen sysselsats med lättare lokutions-ölningar.

Engelska: Enbloms lärobok; Läseboken, styck. 1—31; Formläran det 
vigtigaste.

Franska: Oldes lärobok, det vigtigaste af formläran till de irreguli- 
era Verberna; Läsebokens l:sta afdeln. styck. 1—42.

Mathematik: Arithmetik: enkel och sammansatt Regula-de-tri. — Geom.:
Euklides, Bok. 1—2. — Algebra: Bjorlings, till Kap. om 
negativa qvantiteter. •— Real-linien dessutom särskilda prak
tiska öfningar i Arithmetik, t. o. m. Bolagsräkning.

Naturvetenskap: Botanik: Anderssons Inledn. till Botaniken, 1 häft. —;
Insamling af 150 växtarter. —Zoologi: till och med läran 
om däggdjuren. — Fysisk Geografi, alla verldsdelarnes.

Historia och Geografi: Fäderneslandets Historia afslutad. — Europas
politiska Geografi afslutad; grunddragen af de öfriga verlds
delarnes Geografi.

Lärarne.
Sedan förra årsberättelsen afgafs, har läroverket erhål

lit en ny Ordinarie Lärare i Kaptenen vid K. Westman- 
lands Regemente, Herr C. B. T. Wolffram, hvilken, af ren 
välvilja för läroverket, mot slutet af förra läseåret sökte den 
lediga Gymnastiklärare-befattningen, och derpå erhöll full
makt den 26 Maj 1865. Öfrige Ordinarie lärare äro: un
dertecknad Rektor, Kollega, Phil. Cand. O. Olsson, samt 
Sånglärare, Musikdirektören J. G. Wahlström. Dessutom 
hafva under hela läseåret tjenstgjort: Studeranden S. J. 
Arosin såsom Vik. Kollega och Studeranden L. T. Sundeil 
såsom Extra-lärare, samt under Vårterminen Telegrafkom
missarien A. H.. L. Björklund såsom. Vik. Ritlärare. Såsom 
biträdande Instruktör i Gymnastik och Exercis har Furiren 
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vid K. Westman landa Reg: te lir E. M. Eklund fortfarande 
varit anställd.

Rektor har varit klassföreståndare för 3:dje klassens 
öfra afdelning; Extra-läraren Sundell för nedra afdeln. af 
samma klass; Vik. Kollega Arosin för 2:dra och Kollega 
Olsson för l:sta klassen.

Lärjungarne.
Vid förra redogörelsens afgifvande var lärjungarnes 

antal 75. Af dessa afgingo dock, straxt före terminens 
slut, 2 af 2:dra klassens lärjungar, den ene till landtman- 
nayrket, den andra till handel, och var således antalet vid 
förra Vårterminens afslutande 73. Då efter läseårets slut 
af 3:dje klassens öfra afdelning de 2:ne enda, som anmält 
sig vilja vid Högre Läroverk fortsätta sina studier, på gil
tiga skäl begärde få vid läroverket qvarstadna ytterligare 
ett år, blef deras antal, som ifrån nämnda klass lemnade 
läroverket, blott 5, af hvilka afgingo: 2 till bruksrörelse, 
2 till landtbruk, 1 för att ingå i krigsståndet; från de lägre 
klasserna afgingo 3, neml. 1 från 2:dra klass, med afgångs- 
betyg till 2:dra klass, af Clara Elementarläroverk, 1 från 
l:sta klass, till Strengnäs H. Elementarläroverk, 2:dra klass., 
1 utan anmälan. Höstterminen inskrefvos 21 lärjungar, 3 
i 2:dra klass., 18 i l:sta. Antalet således under denna ter
min 86, deraf under terminen afgingo: 1 från 3:dje klass, 
nedra afdeln. till Örebro H. Elementarläroverk, 3:dje klass., 
samt 3 från öfra afdeln., 1 till följd af omöjligheten att 
längre kunna sig vid läroverket uppehålla, de andre utan 
föregången anmälan. Vid Vårterminens början återkom en 
af dessa sistnämnda, afgick 1 från 3:dje Idass., för att ingå 
i handel, samt inskrefvos .3 i l:sta klass., hvadan antalet 
för närvarande utgör 85, deraf 10 i 3:dje klass, öfra af
deln., 23 i 3:dje klass, nedra afdeln,. 28 i 2:dra och 24 i 
l:sta klassen. Af 3:dje klass, öfra afdeln. hafva 6 lärjun
gar läst Latin; de 2:ne ofvannämnda, som förut tillbragt 
ett år i denna afdeln. och således läst Grekiska, hafva på 
särskilda timmar fått undervisning i detta språk för att 
underhålla hvad de deruti förut inhämtat. Af nedra afdelnin- 
gens lärjungar hafva 8 läst Latin, sedan en lärjunge vid läse
årets början öfvergått från klassiska linien till den reala.
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SkoMokalen.
Sedan förra årsberättelsen afgafs, har, hvad sjelfva la- 

roverkshuset beträffar, den i samma årsberättelse omnämnda 
förändringen af rummen i nedra våningen till en del för- 
siggått, så att derstädes erhållits 2 me vackra klassrum, 
livilka under läseåret varit upplåtna åt l:sta klassen.— Det 
nya Gymnastikhuset, som lofvar blifva utmärkt vackert och 
ändamålsenligt, är till det yttre i det närmaste färdigt, och 
arbetas nu på inredningen med all flit, så att man har skäl 
hoppas, att detsamma skall till nästa, termin blifva färdigt 
till begagnande. Gårdsplatsen, hvilken på södra sidan förut 
var sumpig, blef förlidne höst grunddikad, och har nämnda 
olägenhet visat sig derigenom fullkomligt afhjelpt.

Undervisnings-matezFielen.
För läroverkets egna medel hafva under året blifvit in

köpte: Fristedt, Sveriges Pharm. Växter, 1—4; ett Tellu
rium; fortsättning af Anderssons Botaniska väggtaflor; några 
väggkartor samt en trumma.

Från Consistorium har läroverket fått emottaga: Ryd- 
qvist, Sv. språkets lagar, 3:e delen; Frigeil, Cæsaris de bello 
gallico libri septem, 3 delar; Rietz, Sv. Allmogespråket, 5 
häften; Anvisningar och råd till lärare samt en samling af 
läroverkens årsberättelser.

Genom gåfvor af några stadsbor har den lilla samlin
gen af uppstoppade fogdar blifvit tillökad.

Examina.
Höstterminens examen hölls den 18 December, dervid 

såsom ledare och vittnen voro närvarande: Inspector Scholæ, 
Herr Kontraktsprosten Ph. Dokt. IL. J. Robson; Herr Of- 
verste-Löjtnanten och Riddaren O. Bergenstråle; Herr Pro
sten och Kyrkoherden Ph. Dokt. N. O. Törnblom; Ordfö
randen bland Stadsfullmäktige, Herr Brukspatronen C. Sten
berg samt Stads- och Bataljonsläkaren Herr Med. Dokt. N. 
A. Sparrman. Den offentliga årsexamen är af H. II. Epho- 
rus utsatt att hållas den 8 inst. Juni.

Arboga den 7 Maj 1866.



IV. Stadspedagogien i Köping.
(Uppgift af Rektor, Mag. 91. Barkén.)

A. Undervisningen.
Höstterminen börjades detta läscår den 23 Augusti och 

slutades den 18 December. Vårterminen börjades den 23 
Januari och kommer att afslutas den 4 Juni.

I afseende på den dagliga undervisningstidens indel
ning, hafva lärotimmarna varit desamma som under flera 
föregående år, nemligen kl. 7—9 och 10—1. Måndags och 
Fredagseftermiddagar kl. 3—4 har ungdomen öfvats i Sång 
samt Tisdags- och Thorsdagseftermiddagar kl. 5—6 uti 
Gymnastik, hvilken öfning måst förläggas till denna timma, 
emedan skolan fortfarande saknar gymnastiklokal och der- 
före måste för denna öfning begagna en af stadens folk- 
skolesalar, hvilken först vid den tiden är ledig. En timma 
i veckan hafva de ibland ungdomen, hvilka sådant önskat, 
under Vårterminen erhållit undervisning i Violinspelning af 
Sångläraren och de äldste likaledes en timma i veckan af 
t. f. Gymnastikläraren blifvit öfvade i florettföring.

De uti l:sta klassen genomgångna lärokurserna hafva 
varit hufvudsakligen desamma, som i Kongl. Maj:ts nådiga 
Skolestadga finnas föreskrifna. Uti Rektorsklassen, som af 
en del lärjungar begagnas 1—5 år, måste undervisningen 
till följe deraf till omfånget lämpas efter lärjungarnes ålder 
och olika framsteg. Så hafva 6 erhållit undervisning uti 
Engelska språket och 5 på särskilda timmar om eftermid
dagarna uti det Latinska.

Läroböckerna äro i allmänhet desamma som vid läro
verket i Weste rås.

B. Lärarne.
Rektor och Kollega hafva undervisat inom hvar sin 

klass, dock har Kollega Bellander bestridt undervisningen i 
Engelska språket 3 timmar i veckan. Under dessa timmar 
har Kollega-klassen af Rektor undervisats i Arithmetik till- 

5 
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sammans med de yngre lärjungarne inom Rektors-klassen, 
hvika icke läst Engelska.

Undervisning i Sång bar meddelats af Ordinarie Lära
ren K A. Jtyckerstw^ Gymnastiköfningarna varit ledda 
af Löjtnanten vid Nerikes regimente Ji. Schenstrüm, hvil
ken ifrån medlet af Oktober dertill varit förordnad, sedan 
ingen i allo kompetent sökande anmält sig till denna befattning.

C. Lärjungarne.
Vid förra läseårets slut utgjorde lärjungarnes

antal...................................................................................40
Vid Höstterminens början inskrefvos . . 8

„ Vårterminens . „ „ . . 9 .17 57
Deremot afgingo vid Höstterminens början 11
och vid Vårterminens början..................................2 13
Af dessa hafva .3 öfvcrgått till andra läro

verk; de andra till handel, näringar och 
landtbruk.

Närvarande antalet i Rektorsklassen . . 21
„ „ Kollegaklassen . . 23 44 57

D. Skollokalen.
Härvid har under året ingen förändring egtrum;men 

sedan skolan nu fått lärare i Gymnastik, blir det alldeles 
oundgängligt att med första erhålla särskild gymnastiklokal.

E. ladervisnings-materiekm
Af Skolkassans medel hafva blifvit inköpta: ett Tellu

rium, Bromme’s Atlas till djurrikets naturalhistoria, fortsätt
ning af Åkerlund, Svenska foglar, samt åtskilliga lexica, 
läse- och läroböcker, hvilka af medellösa lärjungar fått be
gagnas såsom lån, dessutom några Floretter och behöfliga 
trägevär. Genom Cönsistori i-expeditionen har skolan fått 
emottaga Biet A Ordbok öfver Svenska Allmogespråket I—V. 
Olai Betri Krönika m. m. samt åtskilliga läroverks årsbe
rättelser, dock långt ifrån allas.

Af Handlanden J. A. 'Ericson i Köping har skolan er
hållit ett nytt Skarpsky ttegevär af Wredeska modellen.



K Examina.
Höstterminens examen hölls den 18 December under 

ledning af Skolans Inspektor, Prosten, L. N. O. Th. Dokt. 
O. R. Bellander och Komminister J. G. Stenman. Denna 
termins offentliga examen är utsatt att hållas den 4 Juni.

Köping den 8 Maj 1866.

V. Sladspedagogien i Nora.
(Uppgift af Rektor E. Brandberg.)

Undervisningen.
Läseårets hösttermin, som tog sin början den 28 Aug., fort

gick till den 18 December; Vårterminen börjades den 22 Januari 
och kommer att afslutas den 9 Juni.

De flesta lärotimmarne hafva likasom förlidct år varit för
lagda på förmiddagarne, nemligen fyra dagar i veckan kl. 7—9 
och 10—1 och de öfriga tvenne kl. 7—9 och 10—12, samt dess
utom Måndagar och Thorsdagar kl. 4—5. Under den kalla och 
mörka årstiden har likväl en halftimmes fram flyttning egt rum. 
Undervisning i sång har meddelats Tisdagar kl. 3—4 och Lörda
gar kl. 12—1 samt i Gymnastik Måndagar kl. 12—1, Onsdagar 
och Fredagar kl. 4—5.

De antagna läroböckerne äro ungefär desamma, som de uti 
4 nedre klasserne af Örebro Elementarläroverk begagnade; och, 
liksom vid detta sednare, har under året Lyths lärobok i Tyska 
språket blifvit utbytt mot Hjorts. Under detta läseår, såsom 
under alla föregående ifrån pedagogiens utvidgning till två- 
klassiskt läroverk, har hvardera klassen varit fördelad i hufvud- 
sakligen tvänne afdelningar eller läslag. I följd häraf hafva ne- 
dra klassens lärokurser ungefärligen motsvarat l:a och 2:a klas
sens, och de i öfra klassens lägre afdelning genomgångna kurser 
den 3:dje klassens af nyssnämnda Elem.-läroverk. At do lärjun
gar, som icke ämna fortsätta sina studier vid högre läroverk, utan 
qvarstanna ännu ett eller annat år i öfra klassen, har undervis
ning blifvit meddelad till det omfång, som deras ålder, flit och 
fallenhet medgifvit.

De serskilda lärotimmarne hafva varit fördelade på följande 
sätt: Rektor har undervisat i Kristendom 8 timmar, i Tyska 6. i 
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Historia och Geografi 9, i Kalligrafi 4 och i Engelska 3, tillsam
mans 30; t. f. Kollegan 0. A. Nilsson: i Svenska språket 10, i 
Naturvetenskap 6, i Mathematik 14, tillsammans 30 timmar. Rät
tandet af lärjungarncs skriftliga, uppsatser bar varit fördeladt mel
lan lärarne.

Enär under 'året blott 3 lärjungar i öfre klassen anmält sig 
till läsning af Latin, hafva inga serskilda timmar deråt varit 
anslagna, utan hafva de deruti af t. f. Kollegan blifvit undervi
sade på de o räknetimmarne.

Härar sie.
Någon förändring med lärarepersonalen har ej under året egt 

rum, utan hafva samma ordinäre och t. f. lärare som under det 
föregående året tjenstgjort. Rektor har varit föreståndare för öfra 
och t. f. Kollegan för nedra klassen.

lärjungarncs
antal utgjorde vid vårterminens afslutning förl. år 34, af hvilka 
före läseårets början 10 lemnade läroverket. Bland dessa afgick 
1 till Örebro Elem.-lär overk (4 kl.), 3 antogo Bruksbetjentsplatser 
och de öfriga 6 ingingo i näringarue eller Bergsbruksyrket. Un
der Höstterminen inskrefvos 6, hvadan antalet då utgjorde 30. 
Under vinterferiernaafgick 1 till Örebro Elem.-läroverk; och enär 
under innevarande Vårtermin ingen blifvit iuskrifven, deremot en 
hoppfull yngling i nedra klassen på morgonen af denna dag fallit 
offer för den här gängse skarlakansfebern, utgör lärjungeantalet 
f. n. blott 28, eller 14 i hvardera klassen.

Skollokalen»
Någon åtgärd till afhjelpande af den i föregående årens 

uppgifter omnämnda fuktigheten i skolrummen har ännu icke blif
vit vidtagen. Men alldenstuud genom Drätselkammarens försorg 
en architekt nyligen blifvit anmodad att uppgöra ritning till Gym
nastikhus och ny Skol-lokal, och detta ärende i Juni lärer före
komma till öfverläggning ochafgörandc på allmän Rådstufva: har 
man all anledning att hoppas, det byggnadsarbetet med första 
sättes i verket. . Måtte ock Stadens innevånare, vid fullbordandet 
af detta, kostsamma, men för dem hedrande byggnadsföretag, och 
isynnerhet vid uppförandet af ett nytt lärohus, i främsta rummet 
afse detsammas ändconålsenlighdl
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llndervisiiings-iiiaterielen.
För skolkassans medel hafva under året blifvit inköpta: Ett Or

gelharmonium med 2 spel, 4 register och 5 oktaver, att begagnas 
vid sångöfuingarne, söndagsgudstjensterne och böustunderne; 25 
st. trägevär med bajonetter och beslag m. m.; Åtskilliga läroböcker 
och en årgång af Emanuelsons Predikningar öfver de nya texterna.

Från Statsverket har Skolan genom Consistorii-expeditionen 
erhållit 5 häften af Rietz’ Ordbok öfver Svenska Allmogespråket, 
och af Skolungdomen diverse svenska och utländska mynt.

Stipendier.
Ej mindre än tvenne prof af välvilja har skolan under året 

fått röna: l:o i det framlidne Komministern i Julita Församling 
af Strengnäs Stift P. U. Norén, genom testamente af d. 18 April 
1859, ihågkommit detsamma med ett penningebelopp, som, efter 
i fjol verkställd utredning af hans sterbhus, befanns utgöra 130 
Rdr, hvaraf årliga räntan skall tillfalla någon medellös, för flit 
och sedlighet väl vitsordad, lärjunge af stadens Borgareklass; 2:o 
i det Bruksegaren och Handlanden i staden O. Forsell, till minne 
af Representationsfrågans lyckliga utgång, genom gåfvobref af den 
8 December 1865 till pedagogien donerat en Stipendiifond af 
500 Rdr, hvaraf äfven årliga räntan skall tilldelas en eller högst 
tvänne medellösa samt för flit och godt uppförande utmärkta lär
ungar. Välsignelse öfver den aflidne välgörarens stoft, och en 

varm, vördnadsfull tacksägelse å lärares och lärjungars vägnar åt 
den ännu lefvande!

Examina«
Hösttermins-examen hölls d. 18 December, dervid såsom leda

re vittnen voro närvarande: Skolans Inspektor, Kontraktsprosten 
Bohm', Borgmästaren C. J. Watz och Provincial-läkaren, Kongl. 
Lif-Medicus, Dokt. L. Engström. Dagen för Wårtermins-examen 
är bestämd till den 9 Juni.

Nora den 9 Maj 1866.
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VI. Stadspedagogie» i Linde.
(Uppgift af Rektor, Mag. E. J. Tågtstront.)

A. I-ndervisnhigen.
Höstterminen började den 24 Ang. och slutade den 15 Dec.; 

Vårterminen öppnades den 22 Jan. Tiden för densammas afslu- 
tande är ännu ej bestämd. Undervisningstiden har, i likhet med 
hvad förut egt rum, varit förlagd dels på förmiddagarne så, att 
läsningarne efter förrättad morgonbön och bibelläsning begynt kl. 
8 och fortgått till 9V21 samt sedan från kl. 10 till kl. 12 (Ons
dagar och Lördagar till 121/a); dels på Måndags-, Tisdags-, Thors- 
dags- och Fredagseftermiddagar kl. 3—5 {under den mörkare års
tiden 2—-4). Af Läroböcker begagnas desamma som i Örebro 
Högre Elementarläroverk.

Undervisningen i Gymnastik och Exercis har fortfarande blif
vit bestridd af Veterinär-läkaren J. A: Åkerman.

B. Lärarne.
Undertecknad är fortfarande Pedagogiens ende lärare.

C. Lärjungarne.
Deras antal var Hötterminen 22 och är nu under Vårtermi

nen 28.

D. Skollokalen.
Oförändrad.

E. Undernsnings-materielen.
Sex stycken trägevär till begagnande af Skolans medellöse 

ynglingar hafva under årets lopp för Skolkassans egna medel blif
vit inköpta.

F, Examina.
Hösttermins-Examen hölls i närvaro af Kontrakts-Prosten, 

L. N. O., C. B. Arosenius den 15 Dec.; tiden för Vårterminens 
afslutande är ännu ej bestämd.

Lindesberg i Maj 1806.


