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Berättelse
om 

Högre Elementarläroverket i Östersund 

för läseåret 1859—1860.

A) Undervisningen.

Den allmänna lärotiden har varit indelad i Höstterminen, som började den 5 sist— 
lidne September och slutade dan 22 December, samt Vårterminen, som vidtog den 15 Janu
ari och löper till ända den 7 instundande Juni.

Den dagliga lärotidens indelning har varit följande: klockan 7 på morgonen efter 
förrättad bön med bibelläsning har läsningen i alla klasser börjat. I l:a och 2:a klassen har 
den derefter fortgått till kl. 9. I de öfriga klasserna har morgonläsningen endast Onsd. och. 
Lord, slutat sistnämnda tid på dagen, men under de öfriga dagarna blifvit fortsatt till klockan 
i 10. Den öfriga läsningen för dagen har pågått mellan klockan 11 f. m. och klockan 2 
e. m. Uti denna sistförmälta tid inbegripas för hvardera af l-.a och 2-.a klass. 5 undervis- 
ningstimmar i Teckning och Välskrifning, för 5:e klassen 2 timmars, och för Reallinien i 4:e 
klassen äfven 2 timmars undervisning i samma färdighet. I klasserna 4—7 hafva öfningarna 
i teckning varit förlagda på Onsd. och Lord. kl. 10-11 Gymnastiköfningar hafva blifvit anställda 
Månd., Tisd., Thorsd.. Fred, med l:a och 2;.a klass kl. 9—^10 f. m., med 5:e och;4;eklass.kU 11—11; 
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med de öfriga klasserna Tisd. och Fred, klockan 4—5 e. in. Sångöfningarna med den öfre sang- 
klassen hafva varit förlagda till Månd. och Thorsd., med den lägre till Tisd. och Fred, kloc
kan 4—5 e. m.; Musiköfningarna till Månd. och Thorsd. klockan 5—6 e. m., Tisd. och Fred, 
kl. 5—4 e. m.

Följande fördelning mellan lärame af de egentliga undervisningslimmarna blef af 
H. H. Ephorus d. 5 sisllidne Oktober godkänd:
Rektor Sundberg undervisar uti Latin klass. 6, 7, tillsammans 15 timmar;
Lektor llammargreu uti Franska klass. 5—7, uti Engelska klass. 6, 7, och bestrider derjemle 

undervisningen i Filosofi, tillsammans 20 timmar;
Lektor Dalén undervisar uti Mathematik och Fysik klass. 5—7, tillsammans 20 limmar;
v. Lektor Ocklind uti Kristendom klasserna 5—7, och i Grekiska klasserna 6, 7, tillsammans 

18 timmar;
Adjunkten Weinberg uti Historia och Geografi, klasserna 5—7, i Geografi, klassen 1, tillsam

mans 22 timmar;
Adjunkten Augustin i Modersmålet klasserna 2—7, tillsammans 18 timmar;
v. Adjunkten Winuberg i Latin klasserna 5, 4 och dessutom 5:te klassen 6 timmar i samma 

ämne, tillsammans 24 timmar;
v. Adjunkten Lindström i Tyska, klasserna 5—6, i Franska klassen 4, i Engelska klasserna 

5—5, tillsammans 24 timmar;
Adjunkten Unger i Mathematik klasserna 5, 4, i Naturalhistoria klasserna 5—6, i Kemi och 

Mineralogi klasserna 6, 7, tillsammans 25 timmar;
Adjunkten Jonson i Grekiska klasserna 4, 5, i Hebreiska klassen 7, i Kristendom klasserna 5, 

4 och i Latinsk poesi klassen 5, tillsammans 21 timmar.
v. Adjunkten Sahlin undervisar 2:dra klassen i alla ämnen utom Svenska, Välskrifning och 

Teckning, tillsammans 25 limmar;
v. Adjunkten t’orsgreu l:a klassen i alla ämnen utom polit. Geografi, Välskrifning och Teck

ning. tillsammans 24 timmar.
Uti några af de här uppgifna summorna å de undervisningslimmar, som ålegat 

hvarje lärare, har dock någon minskning uppstått, såvida i 6:e och 7:e klassen inga lärjun
gar funnits, som tillhört reallinien och derföre i vissa ämnen bort serskilt undervisas. Dess
utom har genom Adj. Jonsons åtagande all, med anledning af v. Lektor Ocklinds fortfaran
de sjukligbet, bestrida dennes åliggande att i kristend. undervisa den 5:e klassen, den sed- 
nare under vårterminen haft 3 undervisningstimmar mindre, än honom enligt läsordningen 
tillkommit

Sedan Adj. Unger i sisll. Mars erhållit Ijenslledighet, hafva hans undervisnings- 
åligganden i Math, och haluralhistoria varit bestridda af v. Adj. Sahlin, hvaremot dennes 
undervisningsskyldigliel i 5.e klassen öfvertagils af v. Adjunkten Bergstrand.

Skyldigheten att gonomga och riilla. lärjungarnes skriftlige uppsatser, har varit 
fördelad på följande sätt:



7:de klassens Latinska stilprof hafva blifvit granskade af Rektor Sundberg, den 6:le 
klassens af v. Lektor Ocklind, den 5:te klassens af Adjunkten Jonson.

De i 6:e och 7:e klassen förekommande Franska och Engelska skriföfningar hafva blif
vit rättade af Lektor Hammargren; de öfriga Engelska äfvensom de Tyska af v. Adjunkten 
Lindström.

De af lärjungarne i 5:e, 6:e, 7-.e klass, författade Svenska uppsatser hafva blifvit gran
skade af Adjunkten Augustin, 5:te klassens af Lektor Dalén, samt 4:e klassens af Adjunkten 
Unger och, efter dennes erhållna tjenslledighet, af v. Adjunkten Sahlin.

I anseende till den vid detta läroverk fortfarande undervisningsmethod med ämnes- 
läsning för lärjungarna och fri flyttning, hvaraf en större föränderlighet i lexlag och klasser 
är en nödvändig följd, skulle det leda till allt för stor vidlyftighet alt noggrant uppgifva de 
kurser, som under läseåret medhunnils af hvärje serskildt, stundom af en enda eller högst få 
lärjungar bestående lexlag. Följande redogörelse innehåller dock uppgift på de lärostycken, 
som af vissa i mera oföränderliga lexlag sammanhållna lärjungar blifvit, under begagnande af 
de här nedan äfven nämnda läroböckerna, genomgångna.

Kristendom.
1 : s t a K 1 a s s e n : Bibi. Hist.: Gamla Test, enligt Hübner; katekes: l:a och 2:a Hufvudst. 
2:dra Klassen: Bibi. Hist.: Nya Test, enligt Hübner; katekes: 5:e och 4:e Hufvudst. 
ä:dje Klassen: Repetition af Katekesen och Bibliska Historien jemte utanläsning af valda 

psalmer.
4 : d e Klassen: l:sta lexlaget: Anjous Kyrkohistoria ifrån Reformationen.

2:dra lexlaget: Repetition af Katekesen. Dessutom har med hela klassen 
gemensamt genomgåtts Lucæ Evang, och en del af Apotsl. Gern.

5 :te Klassen: De fyra första kapitlen af Norbecks Theologi.
6 : te Klassen: Sex kapitel af Norbecks Theologi, samt af Novum Testamenlum Pelri 

Epistlar.
' 7 : d e Klasse n : Repetition af Norbecks Dogmatik och Anjous Kyrkohistoria.

Naturvetenskap.
1 : s t a Klassen: Fysisk Geografi efter Palmblad: del allmännaste om verldsdelarne; Sve

riges, Norges och Danmarks fullständigt.
2 : d r a Klassen: Botanik: Inledning enligt Andersson.
3:dje Klassen: l:a lexlaget: Vaxtorganografi t. o. m. växternes Inflorescens efter Anders

sons Lärobok.
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2;dra lexlaget: Axelorganerna efter samma Lärobok.

4: d e Klassen: Klassiska linien: Terminologin fullständigt efter Anderssons Lärobok; 
Mammalia efter Sundevalls Lärobok.
Reala linien: Terminologi efter Anderssons Lärobok; Zoologi: fr. o. m.
Fåglarne t. o. m. en del af Insekterna eller Sundevall.

5: te Klassen: Klassiska linien: Repetition af Terminologin; Naturliga familjerna till 
serien Calycifloræ efter Schagerström; Amfibierna efter Sundevalls 
Zoologi.
Reala linien: Lika med den klassiska lin.; dessutom de 4 första kapitlen 
af Mekaniken, repetition af Akustiken och läran om ljusets reflexion och 
refraktion efter Mullers lärobok.

6 : t e Klassen: Repetition af Terminologin; Naturliga familjerna efter Schagerström; In-? 
sekterna efter Sundevall; samt Fysik: lika med reala lin. i 5:te klass.

7:de Klassen: De 5 första kapitlen i Mekaniken efter Müller; repetition af Botaniken 
och Zoologin.

Mathematik.
1: s t a Klassen: De fyra räknesätten i hela tal jemte linearteckning.
2: d r a Klassen; Ett lexlag bråk, elt annat sorträkning, samt alla inledning till Geome

trin, efter Bergii läroboks l:sla kurs.
5:dje Klassen: Klassiska linien. l:a lexlaget repeterat bråk oeh sorter, samt börjat

Enkel Regula de tri, efter Zweigbergks Arithmetik; 2:dra lexlaget genom
gått Enkel Regula de tri; i Geometrin: de första 20 propositionerna i 
l:sta boken af Euclides.
Real-linien. Jemte repetition af bråk och sorter genomgått enkel och 
sammansatt Regula de tri; i Geometrin: läst 52 propositioner i t:sta 
boken af Euclides.

4 : d e Klassen: Klassiska linien, Arithmetik: sammansatt Regula de tri och intresse- 
räkning; Geometri: t:sla lexlaget hela t:sla boken, 2:dra lexlaget 2:dra 
boken i Euclides.
Reala linien. Algebra: de fyra räknesätten i hela lal och bråk efter 
Bergii lärobok; Geometri: ett lexlag 2:dra och 5:dje boken; ett annat lex
lag 5:dje och 4:de boken af Euclides.

5 : le Klassen: Klassiska linien. Algebra: nedre lexlaget: de fyra räknesätten i hela tal 
och bråk, efter Bergii lärobok; öfre lexlaget: l:sla gradens equalioner 
med en obekant, efter samma lärobok: Geometri: repeterat 5;dje och läst 
4:de boken af Euclides.
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Reala linien har i Algebra genomgått 2:dra gradens equalioner efter 
Björlings lärobok, samt i Geometrin repeterat proportionsläran efter Ek
man och läst 6:te boken af Euclides.

6:le Klassen: Algebra. l:sla lexlaget: läran om digniteter och rötter, samt en del af 
2:dra gradens equalioner med en obekant; 2:dra lexlaget: afslutat r.sta 
delen af Björlings Algebra; Geometri: l:sta lexlaget har genomgått pro
portionsläran efter Björlings lärobok, 2:dra lexlaget repeterat 6:te bo
ken af Euclides.

d e Klassen: Genomgått equalioner med 2 och flera obekanta, logarithmer, arithmeti- 
ska och geometriska progressioner, efter Björling, samt repeterat de 6 
första böckerna af Euclides.

Historia och Geografi.

1: s la Klassen: l:sta lexlaget: Sveriges, Norges och Danmarks politiska Geografi efter 
Palmblad. De öfrige hafva påbörjat och några af dem genomgått Sve
riges Geografi.

2:d r a K1 a s s en: Rysslands, Polens och Finlands polit. Geografi samt Sveriges Historia 
från början till och med Folkunga-älten efter Dahm.

5:dje Klassen: l:sta lexlaget: Stor-Brilanniens, Tysklands, Nederländernas och Belgiern 
Geografi, fortsättning af Sveriges Historia till och med Carl IX efter Dahm 
och derjemte början af 4:e klassens kurser.
2:dra lexlaget-. klassens kurser i det närmaste genomgångna.

4 : de Klassen: l:sta lexlaget: Europas politiska Geografi samt Sveriges Historia afslutad, 
och Gamla Historien påbörjad, efter Ekelund.
2:dra och 5:dje lexlagen: större eller mindre delar af 4:de klassens kurs.

5:te Klassen: Dsta lexlaget: Gamla Historien afslutad, samt Medeltidens påbörjad, efter 
Ekelund.
De andra lexlagen liafva dels påbörjat, dels genomgått l:sta Perioden af 
Gamla Historien. Alla hafva repeterat l:sta hälften af Europas politiska 
Geografi.

8 :te Klassen: l:sta lexlaget: Medeltidens Historia afslutad, Nyare Historien påbörjad. 
2:dra lexlaget: 2:ne Perioder af Medeltidens Historia. Alla hafva afslutat 
repetitionen af Europas återstående politiska Geografi.

7 : de Klassen: Nyare Historien efter Palmblad afslutad samt repetition af del föregående 
påbörjad.
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Svenska.

1 . s la Klassen: Uppläsning af valda stycken. Berättelser ur Sagohistorien. Det allmän
naste af Formläran, efter Fryxell. Rättskrifning.

2:dra Klassen: Läsning af strödda stycken ur Svedboms Läsebok. Berättelser ur Nordi
ska Sagohistorien. Formläran, efter Fryxells lärobok, samt läran om 
Satsen, efter Svedboms. Rättskrifning,

5:d j e Klassen: Läsning af strödda stycken ur Svedboms Läsebok. Satsöfningar med led
ning af Svedboms lärobok, samt talrika tillämpningar på genomgångna 
stycken. Smärre skriftliga uppsatser.

4: d e Klassen: Läsning af strödda stycken ur Svedboms Läsebok. Dessutom hafva några 
fullständigt, andra blott till någon del, genomgått Runebergs ”Fänrik 
Ståls Sägner”, Tegnérs ”Axel” och ”Frithiofs Saga”. Satsläran fullstän
digt genomgången efter Svedboms Lärobok, samt läran om skiljetecknen. 
Ämnesskrifning.

5 : te Klassen: Allmän repetition af det föregående. Läsning af valda stycken ur Sven
ska författare, med tillämpning af Satsläran. Ämneskrifning.

6 : t e Klassen: Läsning af valda stycken ur Svenska, Norska och Danska författare. 
Det allmännaste af Svenska språkets och litteraturens historia. Utförli
gare ämnesskrifning.

7 : d e Klassen: Lika med den föregående.

Tyska.
2 : d r a Klassen: Svedboms Elementarkurs; det allmännaste i formläran.
5 : d j e K I a s s e n : l:sta lexlaget: Formlära till oregelbundna verber; explikalion lill 20:de

4 : de Klassen;

st. af Lyths Läsebok.
2:dra lexlaget: Formlära till oregelbundna verber; läsöfningar till 4;de st, 
af Lyths Läsebok.
l:sta lexlaget: Lyths Formlära; explikation till ”Die Belagerung von Ant
werpen” samt lill p. 45 af Svedboms Tyska Läsebok; skriftlig öfver- 
sättning till Adverbierna efter Lylh.

5: ( e Klassen:

2:dra lexlaget: Del vigtigaste af formläran; explikation till p. 70 af Lyths 
Läsebok: skriftlig öfversättning till Verberna efter Lylh.
Explikalion af Svedboms Tyska Läsebok från och med p. 262 till p. 557; 
skriftlig öfversältning från Blandade Öfningar till p. 209 efter Lylh.
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6 : le Klassen: Lsta lexlagel: Schillers Wilhelm Tell, die Jungfrau von Orleans; skrift

liga öfversältningar från modersmålet.
2:dra lexlagel: Schillers Wilhelm Teil saml skriftlig öfversättning från p. 
209 till p. 224 efler Lyth.

Franska.
5 : d j e Klassen: Del allmännaste af formläran till verberna; explikation till 45 st. af Oides 

Läsebok.
4:de Klassen: Reala linien. Lsta lexlagel: Formlära lill och med en del af oregel

bundna verber; explikation till p. 89 af Oides Läsebok.
2:dra lexlagel: Forinlära till oregelbundna verber; explikation till p. 59 af 
Oides Läsebok.

5 : le Klassen: Lsta lexlagel: Oldes Grammatik L.a kursen lili oregelbundna verber; Ex
plikation till 69;de st. af samma författares läsölningar förra aid.
2:dra lexlagel: hela den nyssnämnda kursen samt de oregeib. verberna 
samt explikation fr. o. m. 69:e stycket af La afdelningen (iil 24:e sl. i2:a 
afdeln. af läseboken; skriftlig öfversättning till 20:e sl. af skriföfningarne. 
5:dje lexlagel: Repetition af formläran; explikation fr. o. m. 25:e sl. i 
2:a afdeln. till 14:de sl. i 4:de afd. (Poetiska stycken); skriftlig öfversäll- 
ning fr. o. m. 20:de t. o. m. 40:de st. af skriföfningarne.

6 : ( e Klassen: La lexlagel: Repetition al formläran; explikation fr. o. m. 25:e st. i 2:a afd. 
till läsbokens slut; skriftlig öfversättning lika med 5:e lexlagel i 5:e klass. 
2:a lexlagel; Repetition af formläran; explikation af 5:e och 4:e afdelnin- 
garne i Oides läsbok samt till pag. 126 af Une Lecture par jour par 
Boniface Tom. 5; skriftlig öfversättning fr. o. m. 20:de t. o. m. 60:de st. 
af skriföfningarne.

7 : de Klassen: Del allmännaste af syntaxen; explikation fr. o. m. 100-.de st. i 2:a afd. 
i Okies läsbok till slut samt från början till p. 76 af Une Lecture par jour 
par Boniface Tom. 1; skriftlig och muntlig öfversättning af skriföfnin
garne till 60-.de st.

Engelska.
5 " dj e Klassen: Real-linien. La iexlagel: Formlära till oregelbundna verber; explikation 

till p. 152 af Mays Läsebok,
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•2:a lexlaget: explicerat liil p. 105 af Mays Läsebok; forinlära till oregel
bundna verber.

4 : d e K 1 a s s en : La lexlaget: Explikation af ”The Vicar of Wakefield” och ”Columbus” lill 
15:e Kap.; skriftlig öfversätlniiig till 1 Le st. af Blandade öfningar efter May. 
2:dra lexlaget: Forinlära saml explikalion till 18:de Kap. af ”The Vicar 
of Wakefield” by Goldsmith.

5; te Klassen: La lexlaget: Explikation af ”The Vicar of Wakefield” och af ”Columbus” 
till 10:de Kap.; skriftlig öfversätlniiig till lifte st. af Blandade öfningar 
efter Mays Läsebok.
2:dra lexlaget: Mays Läsebok saml The Vicar of Wakefield till 15:de Kap.; 
skriftlig öfversätlniiig af skriföfningama i Mays Läsebok till Blandade 
öfningar.

7: de Klassen: Repetition af Mays Grammatik; explikalion p. -256—p. 555 af The history 
of England by Macaulay Vol. II; muntlig öfversätlning af skriföfningarne.

5:d j e Klassen: Lsta lexlaget: lika med fjerde lexlaget i 4:e klassen.
2:dra lexlaget: Dahlströms läsebok jemte repetition.
5:dje lexlaget: Dahlströms läsebok: Colloquia, Fabulæ 1—XI jemte re
petition.
-2:dra och 5:dje lexlaget; Formläran efter Nordqvist, skriftliga och munt
liga öfversättningar från modersmålet, på lärorummet.
4;de lexlaget: Dahlströms läsebok: Colloquia I—VIII jemte repetition, l;a 
och 2;a Deklinationen, Konjugation af sum samt aktivum af amo.

4 : d e Klassen: La lexlaget: Cornelius XIV—XX, repetition I—XX, fortsättning XXI—XXIV. 
Nordqvists Satslära.
2:dra lexlaget: Cornelius X—XVII, repetition I—IX.
5:dje lexlaget: Cornelius I—VIL
4:de lexlaget: Repetition af Dahlströms läsebok, Cornelius I—III, VI, XI. 
-2;a, 5:e, 4:e lexlaget: Nordqvists Satslära till läran om den sammansalla 
satsen.
hela klassen: skriftliga och muntliga öfversättningar från modersmålet, 
pä lärorummet.

r,; le Klassen: Lsta lexlaget: repetition at Cæsar. B. G. I—VI och Cic. de Senect. samt 
Nordqvists Grammatik.
-2:dra lexlaget: Corn. Nepos: Calo och Atticus, två böcker af Cæsar, 
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ftordqvists Satslära, repetition, Brodéns Anlhologi: sl. 4—5, Metrik och 
Prosodik efter Rabes Grammatik.

6: le Klassen: l:sta lexlaget: Repet, af Cic. de Offic. 1, II och de Amicilia, Virgilii Æneis 
I, II och Gramm, efter Nordqvist och Ellendt eller Rabe; Liv. I, II och 
Virg. Æn. III, IV jemte repet.
■2;dra lexlaget: Cic. de Offic. I, II och Virg. Æn. I, II jemte repet, och 
Gramm.; Liv. 1, Virgil. Æn. III.
5:dje lexlaget: lika med l:a lexl. i 5:te kl., samt derjemte Cic. de Ami- 
cllia, Virg. Æn. I och Rabes Prosodik, Cic. Or. in Calil. I.

7: de Klassen: Repet, af Liv. I, II, Cic. de Offic. III, Virg?Æn. III, IV och Grammal.; Liv. 
Ill, IV, Virg. Æn. V, VI och Horat. Od. I, 1—50 samt repet, och Metrik.

Grekiska.
4:de Klassen: Lsla lexlaget: Substanlivernas och Adjeklivernas Deklinationer, Prono

mina, samt Verbernas paradigmer till och med verba contract# efter 
Langes Grammatik. Årres Läsebok 2:a kursen.
2:dra lexlaget: Substanlivernas Deklinationer samt paradigmerna for verba 
Mula och Liquida.

5 : t e Klassen: Formlära efter Langes Gr. samt af Xenoph. Anabasis:
af l;sta lexlaget: 5:dje Boken saml C kapitel af den 4;de;
af 2;dra lexlaget: från och med l:a Boles 7:e kap. till och med 2:a Boken;
af 5:dje lexlaget: l:a Boken samt 2 kapitel al den 2:a.

6:le Klassen: V.sta lexlaget har genomgått 5 Rhapsodier af Homeri Odyssé och 1 
Rhaps. af Iliaden. Grammal.
2:dra lexlaget: 1 Rhapsodi af Odysséen saml 6:le Boken at Xenophons 
Anabasis. Grammal.

- : d e Klassen: De sex forsla Rhapsodierna af Homeri Odyssé samt repetition af Xeno
phons Anabasis och af Grammatiken.

Hebreiska.
7 : d e Klassen; Formlära efter Lindbergs Grammatik samt explikalion af U kapitel af 

Genesis efter 0. F. Tullbergs Läsebok.

Filosofi.
7 : d e Klassen: har repeterat Afzelii logik samt genomgått psykologien.
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Uti undervisningsplanen har den vigtiga förändring blifvit vidtagen, all då den, uti 
det af Kongl. Maj.t den 25 Juni 1847 i nåder sladfäslade Reglementet för detta läroverk, 
bestämda ordningsföljden mellan de främmande lefvande spraken, enligt hvilken det Tyska 
språket såsom undervisningsämne inträdde före det Engelska och det Franska, genom den 
uttryckliga föreskriften uti den Nådiga skrifvelsen till Ephorus den 25 Maj 1857, att läro
ämnenas ordningsföljd skulle enligt den af Kongl. Maj:t under den 14 Augusti 1856 gifna 
nådiga Läroverkssladga iakttagas, blifvit från början af höstterminen år 1857 efterhand än
drad derhän, att det Franska språket falt först inträda i ordningsföljden, och derefter del 
Tyska och Engelska, så har från början af innevarande läseår en successiv återgång till den 
ursprungliga ordningsföljden skett i öfverensslämmelse med Kongl. Maj:ts förnyade nådiga 
Stadga för Rikets Elementarläroverk af den 29 Januari 1859 och det under samma dag ut
färdade Nådiga Cirkuläret. Dessutom, i stäliet att lärjungarna, enligt de tre föregående årens 
undervisningsplan, redan i den tredje klassen nödgats utom modersmålet befalla sig med tre 
språk, ett förhållande, hvilket icke kunnat annat än hämmande inverka vid undervisningen, 
tillkommer enligt, den nya planen endast ett nytt sprak för hvarje klass. Fördelarna af denna 
sednare plan har dock endast i mindre man kunnat under delta läseår tillgodogöras, emedan 
de uti del sistnämnda nådiga Cirkuläret medgifna jemkningar icke här, såsom i läroverk, der 
allmän uppflyltning i högre afdelning på en gång sker, kunnat samtidigt på hela klasser 
tillämpas. Sålunda, då icke blott de lärjungar, som vid läsekrets början befunno sig i 5:e 
klassen, ulan äfven flere, som under årets lopp uppflyttat i denna klass, redan förut läst ba
de Franska och Tyska, så är del forsi under den sista terminen, som det inträflät, alt lär
junge, som uppflyttat i 3:e klassen och således der börjat Latin eller Engelska, utom eildera 
af dessa haft endast ett främmande språk att underhålla. Lärjungarnes i 5:e och 4:e klas
sen uppflyltning till högre klass har dock underlättats genom vid flyttning medgifven frihet 
från examen i det främmande språk, som icke ingick såsom del första uli den undervis
ningsplan, som gälde vid lärjunges inträde i 2:a klassen.

Ledighet frän undervisningm under 10 minuter mellan omedelbart på hvarandra 
följande lärotimmar har varit lärjungarno medgifven. En större ledighet har dagligen inträf
fat mellan läsningens afslulande på morgonen och dess fortsättande kl. 11 f. m Denna le- 
digket har för l;a och 2:a klass, aldrig varit inskränkt till mindre än 2 timmar. För de 
öfriga klasserna har den utgjort Ij å 2 limmar. Under ifrågavarande ledighet har i klass. 
1—5 alla dagar utom Onsd. och Lörd. i timme varit använd till Gymnastik, och i klass. 4-7 
en timme hvarje af sistnämnda dagar använd till Teckning. Efter klockan 2 på dagen halva 
lärjungarna sjelfva förfogat öfver sin tid, med undanlag af 1 Sånglimmc två dagar i alla klas
ser, och af 1 Gymnastiktimme två dagar i klas. 5—7.

Ehuru egentliga hemlexor icke förekomma, och, då sådana i vissa ämnen gifvits, 
oftast fått bestämmas af lärjungarne sjelfva, saml, såvidt jag kunnat utröna, aldrig till någon 
omåttlig utsträckoing blifvit af någon lärare föresatla, så måste dock en stor del af den från 
de offentliga lärotimmarna lediga tiden med all möjlig flit användas af hvarje lärjunge, som 
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vill ined någorlunda raskhet afsluta de till hans klass hörande ämneskurser. På grund af de 
Upplysningar, som vunnits dels genom lärare, som haft tillfälle att närmare följa lärjungarnes 
hemläsning, dels ock genom lärjungarnes egna uppgifter, anser jag mig kunna antaga, att 
lärjungar med vanliga naturanlag i allmänhet fått använda 6 å 7 timmars dagligt hemarbete, 
för att hinna på ett år afsluta en årskurs, samt behöft 1 å 2 timmar, för att verkställa hvar- 
je af de skriftliga arbeten, hvilkas fullgörande i hemmet blifvit dem förelagdt.

ö) Lärarne.

Ordinarie Lärare, förut anställde:
Rektor Mag. A. Suudberg;
Lektorn i Filos, och Främmande Lefv. Språk, Mag. L. 0. Uammargren;
Lektorn i Math, och Nalurk., Mag. J. E. Dalén;
Adjunkten i Historia och Geografi, Theol. Kand. Mag. L. F. Weinberg;
Adjunkten i Svenska Språket, Mag. N. D. Augusti»;
Öfningsläraren i Gymnastik, Löjtnant. C. 0, Eorsgreu;
Öfningsläraren i Teckning, Löjtnant «. Miihlfeidt;
Öfningsläraren i Sång och Musik, Direktör A. Mentzer.

Ordinarie Lärare, anställde efter Juni 1859:
Adjunkten i Latin Mag. 0. Ockliud, d. 1 Juli 1359;
Adjunkten i Främmande Lefvande Språk, Dillner, d. 1 Aug. 1859;
Adjunkten i Nalurk. och Math., Filos. Kand. J. 8. Puger, d. 1 Okt. 1859;
Adjunkten i Grekiska och Hebreiska, Mag. N. M. Jonson, d. 1 Nov. 1859;
Adjunkten, med skyldighet alt undervisa l.a klassen, C. G. 11. Svensson, d. 1 Nov. 1859;
Adjunkten, med skyldighet alt undervisa 2:a klassen, A. Ömark, d. 1 Mars 1860.

Tjenstledighel hafva följande lärare åtnjutit:
Adjunkten Dillner under hela året, för att i Upsala fortsätta Filosof, studier;
Adjunkten Svensson, från d. 1 November 1859, i ansseende till svår ögonsjukdom;
Adjunkten Pnger, från d. 1 Mars, för att i Upsala allägga disputationsprof för erhållande af 

promotion inom Filosof. Fakult.;
Adjunkten Öhmark, från den 1 Mars, för att såsom vik.-Adjunkt bestrida tjenslgöring vid Hernö- 

sands Elementarläroverk.
Vikarierande Lärare:

Adjunkten Ocklind har haft förordnande att bestrida Lektionen i Grekiska och Theologe, ü\\ hvü- 
hvilken tjenst ansökningstid blifvit af M. V. Consistorium utsatt, första gången i Februari 
1856, andra gången i Maj samma år i anseende till uteblifne sökande, och i dessa dagar 
för tredje gången, emedan sökande försummat att inom laglig tid fullgöra præslanda.
Studeranden F. C. Winnberg har under hela läseårel enligt Eforalstyreisens förordnanden [haft 
de undervisningsåligganden, som tillhöra Adjunkten i Latinska Språket.
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Filos. Kandidaten 0. E. Lindström har under den Adjunkten Dillner beviljade tjenstledig— 
het förestått Adjunkturen i Främmande Lefvande Språk. Löjtnant C. 0. Forsgrcn, först för
ordnad att undervisa 4:a klassen endast till dess en ordin. Adj. med undervisningsskyldighet 
uli de i denna klass förekommande läroämnen hunne anställas, har sedan i anledning af Adj- 
Svenssons sjukdom erhållit förnyade förordnanden att samma tjenstgöring till läseårets slut 
fortsätta. Studeranden J. Sahlin har från läseårets början till den I:a sistl. Mars, på grund 
?f vederbörligt förordnande, skött klasslärarebefattning i 2:a klassen, och äfven sedan under 
väntan på Adj. Öniarks ankomst, hvilken den 1 i samma månad bort sin tjenst tillträda, 
samma tjegstgöring fortsatt icke blott till dess han enligt M- V. Consistorii förordnande öf- 
vertog Adjunkten Ungers tjensteåligganden, utan ock, såvidt sistnämnda åligganden det med- 
gåfvo, ända till dess M. V. Consistorium i Adjunkten Ömarks ställe, hvilken erhållit M. V. Con
sistorii tillåtelse alt till läseårets slut uppskjuta sin flyttning till Östersund och fortsätta sin 
tjenstgöring i Hernösand, hunnit, tillförordna någon vikarie. Studeranden J. Bergstrand, som 
erhöll ifrågavarande förordnande, bar sedan d. 19 Mars bestridt undervisningen i 2:a klassen, 
hvarjemte han under v. Adjunkten Forsgrens innevarande månad iråkade sjukdom tillika nöd
gats hafva uppsiglen öfver den l:a klassen.

Klassföreståndare: för 7:e klassen Lektor llamniargren, för 6;e kl. Lektor öaléu, 
för 5-.e kl. v. Lektor Ockliud, för A-.e kl. Adjunkten Weinberg, för 5:e kl. Adjunkten Augustin, 
för den 2;a och l:a kl. v. Adjunkten Sahlin.

C) Lärjungarna.

Inskrifne: höstterminen 12, af hvilka 5 förut bevistat offentligt läroverk; vinter
terminen 8, vårterminen 2.

Fyra lärjungar hafva, efter en termins frånvaro, till läroverket återkommit.
Abilurientexamen efter afslut ad lärokurs aflades den 19 sistl. November af C. A, 

T. Ekmausssn och E. W. Liljesköld; den 2 innevarande månad af B. Berginan och a. L. Gyllen
haal, hvilka alla genast till akademien afgingo och fullständig studentexamen aflade.

Omedelbart efter läseårets afslutande kommer examen för afgång till universitetet 
alt anställas med J. 0. K. Amrén, P. Wagenius och 0. Ik-rgner.

Före lärokursens afslutande hafva till universitetet afgålt: under sommarferierna .1, 
Bergstrand från 7:e klassen; vid början af höstterminen P. W. Delin från 6:e kl. real-lin., och 
P. Borg från 5:e kl. real, lin.; vid slulet af samma termin från 7:e kl. C. J. Falck och J. 
Genberg. Af dessa hafva Bergstrand och Delin under höstterminen, Falck och Genberg under 
innevarande månad aflagt godkänd studentexamen.

I denna månad har en lärjunge åter afgålt från 6:e kl., med tillkännagifven afsigl 
all nästa termin söka inträde vid universitetet.

Af öfrige från läroverket efler sisllidne vårtermin afgångne lärjungar hafva 5 ål- 
följt sine föräldrar vid flyttning till annan ort, hvarvid 2 haft för afsigl att vinna inträde i
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Hudiksvalls och 1 i Hernösands Elementarläroverk; 1 har egnat sig ål pharmaci, 2 ål handel; 
1 åsyflat anställning såsom bruksbetjent; 5, hvilkas föräldrar tillhöra bondeståndet, följt dessas 
yrke; 2 afsett att vända sig åt sjömansyrket; 2 åt något praktiskt yrke, ehuru valet deraf icke 
varit afgjordt; 4 ulan uppgifven anledning afgålL

Under året uppflyttade: 3 till 7:e, 7 till 6:e, 5 till 5:6, 18 till 4:e, 44 till 3:e, 17 
till 2:a klassen.

Öfwryung från en språklinia till en annan: Tre lärjungar, som förut fått tillåtel
se att upphöra med läsningen af Grekiska, hafva återtagit studium af detta språk. En lär
junge i 4:e klassen har öfvergålt från den klassiska linien till den reala.

Lärjungarnes antal vid höstterminens början uppgick till 135, hvaraf 49 i 4:a kl., 
26 i 2:a, 50 i 3:e, 17 i 4;e, 22 i 5;e, 10 i 6:e, 9 i 7:e klassen.

Vid vinterterminens början var antalet 129. Deraf befunno sig 18 i l:a, 23 i 2:a, 
27 i 3:e, 22 i 4:e, 21 i 5:e, 13 i 6:e, 6 i 7:e klassen.

Äfven vid vårterminens början, den 11 sistlidne April, utgjorde hela antalet 129. 
Fördelningen på de serskilta klasserna var följande: 20 i l:a, 22 i 2:a, 25 i 3:e, 23 i 4:e, 
20 i 5:e, 13 i 6:e, 6 i 7-.e klassen.

För närvarande finnas i 3:e kl. pä real-lin. 5, på klass, lin. 14; i 4:e kl. real- 
lin. 5, klass, lin. 22, af hvilka endast 1 icke läser Grekiska; i 5:e kl. real-lin. 2, klass, lin. 
16, af hvilka 3 icke läsa Grek.; i 6:e kl. 13, som alla läsa Latin och, med undanlag af 2, 
tillika älven Grek.; i 7:e kl. 4, som alla läsa både Latin och Grekiska samt, med undantag af 
1, äfven Hebreiska. Antalet i kl. 1 och 2 oförändradt. Totalsumman 123.

D) Skollokalen.
Läroverkets bygnader hafva under året blifvit brandförsäkrade i städernas all

männa brandförsäkringsbolag. Diverse mindre reparationer hafva blifvit verkställda. Andra 
större fär lärohusels vård högst vigliga reparationer förestå, hvarom anmälan med det första 
kommer att afgå till M. V. Consistorium.

Ehuru Conluberniivåningen redan för ett år sedan öfverläts till läroverket, harden 
godtgördse för öfverlåtelsen, som enligt Kongl. M:ts nådiga beslut den l:a Okt. 1858 bör af 
Stiltelt bygnadskassa utbetalas, ännu icke utfallit.

För skollokalens bringande i ändamålsenligt skick erfordras icke blott ett serskildt 
undervisningsrum för den l:a klassen, utan ock ett serskilt rum, alt använda vid undervis
ningen af större läslag i de öppna klasserna. Dessutom fordras ett serskilt rum till förva
ring af läroverkets piano och undervisningen i Musik och Sång. Af brist på ett iordnings- 
stäldt rum för detta ändamål, har undervisningen i Musik under de sista åren måst ske 
hemma hos Musikläraren, hvilken för instrumentets behöriga vårdande nödgats hafva det i s’’ 
bostad. Instrumenterna för den Fysiska undervisningen samt andra påbörjade samlingar er
fordra äfven sina rum. Till alla dessa behofver lemnar Conluberniivåningen tillräckligt ut
rymme, så framl medel till lokalens iståndsättande erhållas.
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Ej Lndervisningsinaterieieii.

Bibliothekei har vunnit tillökning genom följande
Gåfvor. Herr Landshöfdingen och Kommendören af Kongl. Nordstjerne Orden 

J. A. Dahlström har vid sin afflyttning från orten lemnat ett nytt vedermåle af välvilja 
för läroverket, i det han till detsamma skänkt följande arbeten: ®ie SSibef für $d)ü! 
fe unb von Sbvarb ©parfefb; ®vtinijelifdje§ ^Srcbtgcr SJiagtHtn von 
fliatt ^ifipp «fjcinriclj Sranbt, 2 häft.; Lycée ou cours de litterature ancienne el 
moderne par J. F. Laharpe, 10 tom.; Voyage dans l’intérieur de la Chine el en
Tartaric par Lord Macartney, 5 tom. jemte 1 häfte plancher; De L’Esprit des Lois par 
Montesquieu, 4 tom.; Lee Vies des hommes illustres de Plutarque, 14 tom.; Memoires du Ba- 
ron de Toft, 5 tom.; Lagstiftningens Vetenskap af Gaetano Filangieri, 5 delar; Historisk Tafla 
af f. d. Konung Gustaf IV Adolfs sednaste regeringsår med bilagor, 1 band; Konung Carl 
XI:s Lagar i pergamentsband; Förslag till Allmän Civillag, 2:ne upplagor i 2:ne band; För- 
slag till allmän Criminallag; Förslag till Kyrkolag; Förslag till Rättegångs-Balk; Register 
öfver Förslaget till allmän Civillag; Tablå innefattande jemnförelse emellan Lagcommiltéens 
förslag till allmän Civillag och den nu gällande, 2ne delar 2 band; Högsta Domstolens Pro- 
tocoll vid granskningen af förslaget till allmän Civillag, 2 band; Anmärkningar vid förslaget, 
till allmän Civillag, författade vid den af Presidenten i Götha Hof-Rält anbefallde gransk- 
ning af berörde förslag, 1 band; D:o D:o D:o af Presidenten i Hof-Rältcn öfver Skåne och 
Blekinge, 1 band; Tablå af det väsentligen skiljaktiga emellan Lagcommittécns Förslag och 
den nu gällande af C. G. Cassel, 2 band; Lagcommittéens utlåtande i anledning af anmärk
ningar vid Förslaget till allmän Criminallag, 1 band; D:o D:o D:o, andra upplagan 1 band; 
Domarens profiting efter Sveriges Lag eller sättet att utröna Lagens rätta förstånd af L. F, 
Lind, 1 band; Högsta Domstolens Protocol!, vid granskning af förslaget till allmän Criminal
lag, 1 band; Lagberedningens underdåniga utlåtanden, 1 band; Tablå, utvisande det väsent
ligen skiljaktiga emellan Lagcommilteens Förslag till allmän Civillag och den nu gällande, af 
P. G. Norin, 2 band; Lagberedningens underdåniga utlåtande, 1 band; D.o D:o D:o, I band; 
Justitia! Ombudsmannens berättelse för år 1847, 1 band; Civilstatens fullmägtiges und. berät-! 
leise, 1 band; Dissentierende Votum lill en Lov angående Forbrydelser, 2 band; Lagberednin
gens förslag till Handels- och Ulsökningsbalk, % band; Lagcommissionens Förslag till Sveriges 
rikes Lag, 1 band; Udkast till Lov angaacnde Forbrydelser forelagt St orthinget, 1 band; För
slag till Giftermåls- Arfda- Jorda- och Byggningabalk, 1 band; D:o till Straffbalk, 1 band; 
Lag ont verkställighet af fängelsestraff, 1 band; Högsta Domstolens Protokoll vid granskning 
af Förslaget till allmän Criminallay, 1 band; Kongl. Svea Hof-Rätts D;o D:o, 2 band; Kongl. 
Götha Hof-Rätts D:o D:o, 1 band; Kongl. Hof-Rätlens af Skåne och Blekinge D;o D:o, 2 
band; D;o D.o D:o af L. I. Boije, 4 band; Loa angaande forbrydelser, 1 band; Tabeller emel
lan Sveriges och andra länders mynt, vigt och mått, 1 band; Dagsvsrks-Rapporler etc. af 
Bromander, 1 band; Journal- Cassa- och Hufvudbok samt Balanceextract af Bromander, | 
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band; Om prescription enligt svensk lag af Lindblad, 1 band; Fransyska Rä/legångshistorier 
från Sextonde och Sjuttonde århundradet af Pitauval, 1 band; Tankår om fängelse å Per
soner och qvarstad ä Gods af T eng call, 2 band; Läran om bevisning inför rätta af Lindblad, 
1 band; Bref om Rikets penningeverk af D. v. S., 1 band; Forslag till en Loo for Kongeri
get Norge angaaende forbrydelser, 4 band; Reglement General pour Les Prisons Departemen
tales, 4 häfte; Reglement concernant le Service des communautes religieuses employees dans les 
maisons centrales de Torce et de correction, 4 lläfte; Planches pour PHistoire des Rois de Suede 
de la maison Palatine de Deux Ponts med 12 plancher i stor folio.
Frdn Kongl. Eckles. Departem.: Statistiska Centralbyråns underdåniga Berättelse för åren 1854 
med 4855, 2:a Afdeln.; Beskrifning öfver Wisla Härad uti Jönk. Län. af J. Allvin.
Fr«n Svenska Akad.: Handlingarna för 4858.

Genom Inköp: böcker till ett värde af 262 Rdr Rmt.
Till Myntsamlingen har Herr Landshöfdingen Dahlström lagt första grunden genom 

den frikostipa gåfvan af 50 st. inhemska samt 55 st. utländska silfvermynt, 44 st. in- och 
utländska kopparmynt, en karton med medaljer öfver de Svenska konungarna från och med 
Björn på Håga, en större bronzmedalj, samt ett värdefullt skåp till förvarandet af samlingen. 
Silfvermynten äro af följande år och prägel: 1565, Eric XIV, 8 öre; 1696, Carl XI, 4 mark;
4666, D:o, 2 mark; 4675, D:o, 2 d:o; 1694, D:o, 2 d:O; 1687, D:o, 1 d:o; 1675, D:O, 4 öre;
1675, D:o, 4 d:o; 1675, D:o, 4 d:o; 1667, H:o, 2 d:o; 1705, 7, 10 och 11, Carl XII, 4 st. å 5
öre; 4720, Ulrica Eleonora, 4 mark; 4745, Fredric I, 10 öre; 1759, D:o, to d:O; 1758, D:o, 5
d:o; 1771, Adolf Fredric, 8 d:o; 1766, D:o, 4 d:0; 4771, D:o, 4 d:o; 4776, Gustaf III, £ Rdr; 
4774, D:o, 16 öre; 1780, D:o, Rdr; 1808, Gustaf IV Adolf, J Rdr; 1814, Carl XIII, | Rdr; 
4814, D:o, T'2 Rdr; 4810, D:o, Rdr; 1851, Carl XIV Johan, Rdr; 1855, D:o, T\T Rdr; 4701, 
Fredric August, | Rdr; 1671, Christian 5, 4 mark; 1794, Holländskt, 1 gulden; 1851, Ryskt, 
25 Kopek; 4816, Georg III, 4 sh.; 4859, Victoria, 6 pence; 4858, D:o, 5 d:o; 1794, Carl III i 
Spanien, T'2 Piaster; 4810, Napoleon Le, k Franc; 1855, Ludvig Philip, i Franc; 1850, Re- 
publique framjaise, 20 Centim.; 1850, D:o D:o, 20 Centimer; 1855, Napoleon III, 20 Centimer; 
1802, Napoleon Le, 10 Soldi; 1809, Napoleon Le, 5 Soldi; 1855, Leopold Le, 20 Centimer; 
17 st. diverse mindre danska och tyska mynt.
Gåfva af Svenska Akademien: Minnespenningen för 1859, öfver Thorb. Bergman.

Samlingen af Fysikaliska Instrumenter har först i år blifvit börjad, i del för till
sammans 225 Rdr Rmt blifvit inköpta: 4 lutande plan med vagn och skål samt massiv vals af 
messing, 4 våg för hydrostatisk vägning med stativ af messing, 1 sats ort- och kornvigter 
af messing samt underafdelningar af platina, 4 apparat för kommunicerande rör; 6 st. linser, 
2 prismer för akromatism, 1 större mikroskop med objekter, hvaribiand 4 fotograf, 1 maxi- 
mi- och minimithermometer, samt glasrör för kapilärfenom.

Någon samling af Naturalier äger läroverket icke, med undantag af ett par herbarier.
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F) Examina.

Offentliga flyitningsexamina hafva under loppet af läseåret varit anstälda på efter-1' 
midd. Onsd. och Lördag., så ofta lärjunge efter föregående tentamen dertill blifvit anmäld. 
Vid förestående ny klassificering af lärjungarna, mot slutet af terminerna, då tilloppet afexa- 
menssökonde varit större, hafva flyttningsförhören blifvit förrättade §fven på andra dagar.

Den Arsexamen, som den 6 instundande Juni med alla klasser af läroverket kom
mer att anställas, börjas efter förut hållen bön klockan 8 på morgonen och fortgår till kl. 10. 
Efter en timmes uppehåll fortsättes den vidare från klockan 11 f. m. till klockan 2 e. m.

Att, jemte läroverkets Inspektor Kontraktsprosten och Ordensledamoten Herr L 
Östlund, såsom ledare och vittnen öfvervara denna examen har Eforalstyrelsen anmodat f. 
Provincial- och Lazarettsläkaren, Riddaren af Kongl. Wasa-Orden, Herr Doktor P. Rissler och 
Häradshöfdingen Herr C. G. Liljesköld.

Den 7 Juni kl. 9 f. m. verkställes premieutdelning, klassflyttning och hemförlof- 
ning af ungdomen.

Samma dag kl. 11 f. m. an st alles offentlig abiturientexamen.
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För fullgörandet af föreskriften i den Nådiga läroverksstadgan, att inbjudningsskrift åtminsto

ne hvart tredje år bör innehålla en af Rektor eller annan Lärare vid läroverket författad 
vetenskaplig afhandling, intages efterföljande korta uppsats, hvars omsorgsfullare utarbetande 
den knappa tiden under de mot slutet af läseåret hopade göromålen icke tillåtit mig.

Dm möjligheten att ur en enda gemensam grundsats härleda de satser, som uttrycka förhållandet 
mellan qvadraterna öfver tre räta lineer. af hvllka två och två hafva en gemensam gränspunkt.

Om två räta lineer AC (—b) och BC (=«) hafva en gemensam gränspunkt C, 
genom hvilken mot a och b vinkelräla lineer CD och CE dragas, den förra lika stor med a, 
den sednare med b, och punkterna A och D saml B och E sammanbindas, så blifva (Encl. I. 
4) trianglarna ACD och BCE kongruenta. Om till bas för den förra af dessa trianglar antages 
CD (.—a), och för den sednare CE (=6), så blir den förras höjd lika med den ortograliska 
projektionen O) af lineen b mot «, och den sednare triangelens höjd lika ined lineens a 
projektion (ß) på b. Således är den triangel, hvars bas är a och höjd a lika med den tri
angel, hvars bas är b och höjd ß. hvaraf åter (Eucl. 1. 44) följer, att rektangelen, som inne- 
hålles af a och a, är, lika stor med den, som innehålles af b och ß . . aa = äp.(l). 
Alltså, om två determinerade räta lineer hafva en gemensam gräns^ så är rektangelen af dm 
ena lineen och den andras ortografiska projektion emot henne lika stor, som rektangelen af 
den andra lineen och den förras orlograflska projektion mot denna.*)

*) Af paralleltcorien följer bade, att lika stora parallcla räta lineers ortografiska projektioner emot en och samma 
räta linea äro lika stora, och äfven att samma räta lineas ort. projektioner emot parallcla räta lineer äro lika. Om så
ledes två determinerade räta lineer AB och CD, som ligga i samma plan, men icke hafya någon gemensam grans, äro 
gifna, och punkterna A och C sammanbindas, samt genom B och C dragas lineer, som äro parallels med AC och AB 
samt råkas uti E, så. blifva AB och CE lika, dessas projektioner mot CD sinsemellan lika stora, samt den sistnämndas 
projektion mot CE lika med hennes projektion mot AB. Dcrföre måste (J.) rektangelen af AB och liniens CD projek
tion på henne vara lika stor, som rektangelen af CD och den förra lineens projektion på den sednare. Således gäller 
satsen äfven för två i samma plan belägna determinerade räta lineer, hvilka icke hafva någon gemensam 
gränspunkt.

Samma sats utsträckes äfven lätteligen till det fall, då två räta lineer icke ligga uti samma plan. Ty. 
om uti det plan, hvars läge bestämmes genom den eiia lineen och en punkt på den andra, genom demia punkt drages 
en tredje mod den första parallel linea, så är den förstnämnda lineens ort. projektion emot denna lika stor, som sjclfva 
lineen, som blifvit projicierad. Men projektionen ligger oek i samma plan, som den andra lineen, hvadnn, i fölid af 
hvad förut är visadt, satsen gäller om dessa, och således äfven om den första och andra lineen.
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Beviset för satsen g, såvida lineerna ta, b) utgöra sidor i en triangel, plägar Van
ligen grundas på teorien om cirkelen (Eucl. III. 55 och 57 coroll.), men kan äfven härledas 
ur Eucl. Il, 42 och 15. Det ofvan angifna beviset är synbarligen detsamma, som uti Eucl. 
I, 47 användes, for all bevisa, det qvadraten på en katet är lika stor, som reklangelen af 
hypotenusan och samma katets projektion på henne. Som i delta speciela fall den ena li- 
neens (a) projektion (p) är lika stor, som den andra lineen (bj, foljer af satsen I, att 
a a — b2. ( I).

Genom alt för hvarje förändring, som lineernas ///, b) genom storleken af vin
kelen C betingade läge kan undergå, äfven lata sjelfva lineernas storlek variera, kan man 
lait öfvertyga sig, att både konstruktion och bevisning åro enahanda för alia de fall, dä li
neerna a, b, a,, ß äro verkliga quanlileter. Satsen I skall sålunda befinnas gälla icke blott 
då lineerna a, b bilda en verklig lutning till eller fran hvarandra (d. v. s. en trubbig eller 
spetsig vinkel), utan ock då de ligga uti e:i och samma råla linea, punkten C må för öfrigt 
ligga emellan eller utanför punkterna A och B. Bilda aler lineerna «, b en rät vinkel, så 
reduceras projektionerna ct, p (ill en punkt (C), hvadan a a, = b ß = 0. (2).

Emedan tie homogena qvantiteter antingen äro alla af olika slorlek, eller två sins 
emellan af lika storlek men olika med den tredje, eller ock alla lika stora, så måste minst 
en af dessa qvanlilele vara icke mindre än någon af de andra. Således, om tre räta lineer 
begränsas af endast tre punkter A, B, C, af hvilka hvar och qn utgör en gemensam gräns 
för Iva af dessa lineer, sä maste det biand samma lineer finnas åtminstone en, antag att det 
vore BC (="), hvilken icke är mindre än någon af de andra AC (=6) och AB (=<) Låt 
genom punkterna A, B, C, räta lineer vara dragna vinkelräla mot lineerna a, b, c, och punk
ternas respektiva afsländ från lineerna betecknas med //, h", Id", lineernas c, b oriograiiska 
projektioner pa « benämnas ä', a", lineernas a, c projektioner på b heta ß', ß-1, samt line
ernas b, a projektioner pä c betecknas med %". Om öfver den på förut sagda sätt de
finierade lineen a konstrueras en qvadrat, och den genom A vinkelrätt mot a dragna lineen 
vederbörligen utdrages, blifver den på a konstruerade qvadraten delad i två rektanglar, hvil— 
kas baser äro och hvilkas höjder äro lika stora som a. Qvadraten på a blir således 
lika stor, som reklangelen af a och ä' tillsammans med rektangelen af a och a,". Men 
rektangeien af a och a," är (g) lika stor med reklangelen utaf b och p-, och äfven rektan
gelen af a och ar lika stor som reklangelen af c och y". Följaktligen är qvadraten på d lika 
stor, som tillsammans de två rektanglarna af b och ß' samt af c och y" . . a2=bß'+ cy" (Ei). 
Således, i fall tvä och, tvä af tre räta lineer hafva en gemensam gränspunkt, är qvadraten 
öfter en bland, dessa lineer, såvida hon icke, är mindre än någon af de andra lineerna, lika 
stor, som de två rektanglar tillsammanstagna, af hvilka den ena innehålles af den ena af dr 
öfriga lineerna och den förstnämndas ortografiska projektion pä henne, och den andra rekt
angelen innehålles af den andra af de öfriga lineerna. och samma förstnämndas ortografiska 
projektion mot henne.

Af Eucl. I, 19 och I, 54 följer, att en linea icke kan vara mindre än henne» 
orlogr. projektion på en annan linea Således äro b och c. icke mindre än hvar sin af *-■ 
och a/. Men som a antogs äfven vara icke mindre än någon af b och c, så måste samma 
a vara icke mindre än ä- och Alltså måste den punkt D på lineen a, hvarest hon skä
res af den genom A dragna mot henne vinkelräla lineen, antingen ligga emellan punkterna 
B och C, eller ock sammanfalla med någon af dessa punkter.
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Ligga de Ire punkterna A, B, C i samma räta linea, så försvinna afståndena V, 
Å" och /?", punkten A sammanfaller med sin projektion D på a, a/ blir = c, a," = b, 
a = 6 + c, samt bäde P' och %" = a, livadan (BB) a- — ba + ca (5.)

Ligga deremot de tre punkterna A, B, C icke uti en rät linea, så äro a, b, c si
dorna uti en plan triangel. Denna triangel må nu i afseende på sidornas inbördes storlek 
vara olikaidig, likbent. eller liksidig, så befinnes dock det i satsen BB uttryckta vilkoret i 
afseende pä storleken af den ena af de tre lineerna inrymma alla dessa olika slag af triang
lar. Ty uti bvarje oliksidig triangel uppfyller den största sidan tydligen det ifrågavarande 
vilkoret; uti en likbent triangel fullgöres samma beting antingen af hvarje af de två lika stora 
sidorna, ifall den tredje är mindre än dessa, eller ock af henne sjelf, oin hon är större än 
de andra; uti en liksidig triangel ater hafva alla sidorna den betingade storleken. Satsen 
maste således gälla icke blott i afseende på en sida, som står emot en trubbig eller en rät 
vinkel uti en triangel, utan ock i afseende pa minst en sida uti hvarje spetsvinklig triangel 
och omfattar således trianglar af alla slag.

Ur denna sats kunna alltså Duel. 1, 47 och II, 42 och 15 härledas. Men med af
seende derpa, att bemälde sats, enligt hvad nyss blifvil framstäldt, icke låter, med bibehål
lande af det betingade vilkoret, omedelbart tillämpa sig i afseende på qvadraten öfver hvilken 
sida som helst uti en spetsvinklig triangel, vilja vi först se till, om icke samma sals kan 
betingas af ett vilkor, som möjliggör dess omedelbara tillämpning på hvarje sida uti en spets
vinklig triangel.

Då tre räta lineer a, b, c två och två hafva en gemensam gränspunkt, så måste, 
under förutsättning att en af dessa lineer (a) icke med någon af de andra (b, c) bildar en 
trubbig eller rät vinkel, del alltid inträffa, alt den för dessa sednare gemensamma gränspunk
tens (A) projektion (D) pa a faller emellan denna lineas gränser (B och C), lineerna b och 
c ma för öfrigt emot hvarandra halva hvilken riktning, som helst. Ty, då enligt vår för
utsättning lineens « vid punkterna B och C möjliga lutningar mot lineerna b och c på sin 
höjd äro spetsiga vinklar, och således den möjlida lutningen (A) mellan dessa lineer tillsam
mans med endera (B) af de förstnämnda äro tillsammans större än en rät vinkel, hvaremol 
den vinkel (BAD), som lineen AD kan bilda med c, och samma möjliga vinkel (B) tillhopa 
äro lika med en rät vinkel, så måste de möjliga vinklarna A och li tillsammans vara större 
än den möjliga vinkelen BAD tillsammans med samma B, och således A större ätt BAD, 
hvadan punkten D mäste infalla på a emellan punkterna B och C; hvaraf åler följer, att o 
är = *- + «". Derföre kan det, under begagnande af den vid utledningen af satsen Bl an
vända konstruktion bevisas, att qvadraten pa a är lika slor, som rektanglarna af b och ß' och 
af c och %" tillsammans.

Alltså, ont två och två af tre räta linier hafva en gemensam gränspunkt, så är 
qvadraten öfver en af dessa lineer, såvida samma linea, icke bildar en trubbig eller rät vin
kel med någon af de andra, lika stor, som de tvä rektanglar tillsammans, af hvil ka den ena 
innehållas af den ena af de öfriga lineerna och den förstnämndas ortografiske projektion pä 
henne, och den andra rektangelen innehålles af den andra af de öfriga lineerna och samma, 
förstnämndas ortografiska. projektion pä henne ....... (B IB.) 

Om alla tre lineerna hafva samma direktion, så iigga punkterna A, B, C pä sam
ma räta linea, a- blir = ab + ac, såsom förut visadt är (5). Men i detta fall är a = b + c, 
hvadan den rektangel hvars bas är a måste vara lika stor, som de två rektanglar tillsam- 
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mans, hvilkas baser äro lika med hvar sin af iineerna b och c, och hvilkas höjd är lika med 
den på a konstruerade rektangelens. Således blir ab = b- + cb, och ac = bc + c-, hvadan 
a- = b' + c' + ^bc. (4.)

Om de tre lineerna icke gå i en och samma direktion, så bilda de en plan trian
gel, der två vinklar (B, C) till följe af det i satsen 111 gjorda förbehåll äro spetsiga, men 
den tredje vinkelen (A) kan hafva hvilken storlek, som helst.

Antagom, alt A är en trubbig vinkel. Enligt satsen 111 är qvadraten på a lika 
stor, som rektangelen af b och ß' tillsammans med reklangelen af c och y". Men, emedan 
vinkelen A är trubbig, så äro vinklarna B och C tillsammans mindre än en rät vinkel, och 
emedan den vinkel som h‘" gör med c, är rät, så är vinkelen B och den vinkel, som sam
ma h"' gör med a, tillsammans lika stora, som en rät vinkel; hvadan vinkelen C är mindre, 
än den vinkel, som h'“ och a bilda med hvarandra, hvaraf åter följer, att punktens C pro-r 
jektion (E) på c faller utom denna linea, så att %" är större än c, men %" = c + y. På 
samma sätt bevisas, att punktens B projektion (F) på b faller utom b, så att ß' är större än 
b, och ß' = b + ß". Deraf inses, att bß' = b2 + bß" och cy" = c2 + cy\ hvadan a2 = 
b'1 + bß" + c- + cy. Men som enligt satsen B bß" är = cy', blifver a- = b2 + c2 + %bß" eller 
ock a2 = b2 + c2 + %cy'. (5.J Eucl. Il, 12.

Är vinkelen A rät, så blir ß' = b, y» — c; hvårföre bß' = b2, cy" = c2, och 
a2 = b- + c2. (6.) Eucl. I, 47.

Under samma förutsättning är a = cv+a,“, hvadan aar=a,'2 + a,'ct". Men (1.) är 
= c2, och (6.) c2—a,'2-[-h'2; således a/2-[-h'2 = d^-^cca,", och h'2 = w. (7-) Jfr 

End. II, 14; III, 55; VI, 8. £
Är vinkelen A spetsig, så kan del bevisas, likasom förut skedde i afseende på 

punktens A projektion på a, att punkternas B och C respektiva projektioner på b och c in
falla på dessa lineer emellan deras gränspunkter, och att b = ß' + ß", samt c = y'-}-y". 
1 denna händelse blir b2=bß' bß", hvadan bß' = skilnaden mellan b2 och bß"; samt 
c2 = cy-\-cy", eller cy" = c2 — cy. Derföre måste (IO) a2 (= bß'-^-cy) äfven vara 
= (b2 — öß")4-(c2 — cy) = b 2c 2— bß"—cy; hvadan, enär (I) bß" — cy, a- =s 
b2 + c2 — 2/ip" eller och a2 = b2-j-c2— toy. (8.) Fuel. II, 15.

Är a lika stor, som någon annans (c) projektion a,' på henne, så är vinkelen C 
rät. och a2=cy. Jfr (1).

Antages, att a är mindre än den projektion a,', som en (<■) af de öfriga lineerna 
gör mot a, sä blir a/ = a + a" och a,'a — a2-\-aot". Men enl. (1.) är aa,'=cy" och aa,"=bß', 
således blir cy"=a2 bß', eller a2=cy—bß'.............................................................., (BV.)

Derföre, om tre räta lineer loå och tvä hafva gemensamma gränspunkter, och nå
gon af dessa lineer är mindre än en annans bland dessa projektion på henne, så är gra- 
dralen öfver den förstnämnda lineen lika- slor, som skilnaden mellan rektangelen, som inue- 
hållcs af den andra lineen och den förras projektion på henne, och den rektangel, som innc-r 
hålles af den tredje lineen och den förstnämndas projektion på henne.

Nu är c = y" ->- y, och således c2 = cy" cy, eller cy" = c2 — cy, hvadan 
(IW) a2 = c2—cy-— bß', och således a2 bß' = c- — cy. Äfvenledes är ß" — b-j-ß', 
hvadan bß" = b2 -j-bß', eller bß' = bß" — b2. Följaktligen är a2 + bß" — b2 — c2— cy eller 
a- = b2 + c2 — bß« — cy. Men (i.) ar bß" = eye hvadan «2 = b2 + c1 — ^bß", eller ock 
a2 — b2 + c2 — 'icy.
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Gå alla tre lineerna a, b, c i samma direktion, så, efter a antogs vara mindre än 
tt,‘j så måste hon äfven vara mindre än c, hvars projektion a- är. Projektionen ß" blir i 
delta fall lika med c, och y=b. Således biir a-=b- + (?—Ue. Encl. II, 7.

Bilda de tre lineerna a, b, c en triangel, så uttrycka satserna a- = b- + c- — ibß" 
och a"1 — bl + c- — Icy storleken af qvadraten på en af de sidor, som omfatta en trubbig 
vinkel uti en triangel.

Medelst den princip, som genomgår detta korta utkast, kunna en mängd af de 
satser, som höra till theorien om cirkelen, på ett enkelt sätt bevisas. Men tiden medgifver 
nu icke nåpon fortsättning af ämnet.

Satserna 11—IV äga dessutom sin [användning i plana trigonometrien, allden- 
slund de här under namn af projektioner förekommande lineer tydligen motsvara trigonome
triska cosinus.

Östersund I860, C. M. Berg.
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