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T I L L KONUNGEN. 

Härmed öfverlemnas en inom E. K. M:ts Eeklesiastik-departement utarbetad 
berättelse om statens allmänna läroverk för gossar läseåret 1879—80. 

Stockholm den 20 December 1886. 

Underdånigst 

C. G. H A M M A R S K J Ö L D . 





Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Ecklesiastik-departementet. 

Den berättelse om statens allmänna läroverk för gossar med den ursprungliga planen för dessa berättelser här upp-
äseåret 1879—80, som härmed öfverlemnas, är utarbetad tagits till behandling några ämnen, som endast efter vissa 

e 'ter samma grunder, som de båda närmast föregående, mellantider behöfva återkomma. 
m en skiljer sig dock så till vida fråu dem, at t i enlighet 

Mm. läroverken 1879— 80. 1 



A. Undervisningen i allmänhet. 

Kap. 1. Läroverk. 

Läroverkens antal har under den tid, denna berättelse 
omfattar, varit detsamma som föregående år. I afseende 
på läroverkens fördelning i grupper har endast den för
ändring inträdt, a t t genom Kung], bref den 1 November 
187S ett å latinlinien fullständigt högre allmänt läroverk 
blifvit upprättadt å Södermalm i Stockholm, derigenom att 
Maria femklassiga läroverk förenades med en del af Stock
holms Gymnasii sjette och sjunde klasser. Detta nya läro
verk trädde i verksamhet med början af höstterminen 1879. 
De högre allmänna läroverkens antal har således derigenom 
ökats med 1 och de femklassiga minskats med 1. 

Antalet läroverk utgjorde således för läseåret 1879—80 
enligt stat: 
Högre allmänna läroverk 34 
Femklassiga » 24 
Treklassiga » 20 
Tvåklassiga pedagogier 9 
Enklassiga p 9 

Summa 96. 
Stockholms Realläroverk, som förra läseåret omfattade 

nedre (>:e klassen, utvidgades från och med höstterminen 
1879 ej blott med öfre 6:e klassen utan äfven genom Kungl. 
bref den 25 April 1879 med nedre sjunde klassen, på det 
at t detta läroverk skulle kunna mottaga de realister, som 
uppflyttades på Stockholms Gymnasium till sistnämnde klass. 
Stockholms Gymnasium omfattade således under detta läseår 
blott en realklass, nemligen öfre 7:e. 

Sundsvalls läroverk, som från och med början af år 
1878 blifvit uppfördt å ordinarie stat såsom ett å real-
liuien fullständigt läroverk och föregående läseår omfattade 
öfre 6:e klassen, utvidgades med början af höstterminen 
1879 med ännu en klass, nemligen nedre sjunde. 

Sedan Kung]. Maj:t genom bref den 1 Juni 1877 be
stämt, at t 6:e och 7:e klasserna vid Halmstads läroverk 
skulle successift indragas, men på samma gång medgifvit 
(jfr berättelsen för läseåret 1877—78, sid. 3), at t de lär
jungar i läroverkets 5:e klass, som senast vid början af 
höstterminen 1877 förklarades mogne till uppflyttning i 6:e 
realklassen, skulle i sistnämnda klass åtnjuta undervisning 

gemensamt med den då blifvande öfre afdelniugen af samma 
klass, gjordes hos Kungl. Maj:t den 8 Maj 1879 framställ
ning derom, a t t ifrågavarande lärjungar, som då i två år 
åtnjutit undervisning i 6:e klassen, måtte, så vida de senast 
vid nästa läseårs början förklaras mogne till uppflyttning 
i 7:e klassen, få äfven inom denna klass vid läroverket fort
sätta och afsluta sina skolstudier. Med anledning häraf 
förklarade Kungl. Maj:t genom bref den 23 Maj 1879, 
a t t ifrågavarande lärjungar »må äfven inom den sjunde 
klassen fortsätta sina studier vid läroverket nästkommande 
läseår, så vida de kunna utan olägenhet undervisas till
sammans med annan afdelning och utan att särskilda läro
timmar behöfva för dem anordnas; men at t i öfrigt ofvan-
berörda nådiga bref skall lända till underdånig åtlydnads. 

Under läseåret 1879—80, likasom under de närmast 
föregående läseåren, hade Åmåls och Filipstads läroverk 
ett större antal lärare och mera utsträckt undervisning an 
de treklassiga läroverken i allmänhet. Detta var ock for 
sistnämnda läseår fallet med Falköping. Sedan stadsfull
mäktige i Åmål anslagit erforderliga medel till aflönande 
af en extra lärare, gafs genom Kungl. bref den 6 Augusti 
1879 tillstånd att tills vidare utsträcka undervisningen vid 
nämnda läroverk till det omfång, som är föreskrifvet för 
4:e klassen af rikets allmänna läroverk. Enahanda till
stånd hade Filipatads läroverk, såsom i berättelsen för 
1877—78, sid. 3, omnämnes, erhållit genom Kungl. bret 
den 18 Maj 1877. Stadsfullmäktige i Falköping anslogo 
för läseåret 1879—80 medel till lagligt arvode åt en extra 
lärare, hvarefter Kungl. Maj:t genom bref den 15 Augusti 
1879 gaf tillstånd till undervisningens utsträckande för sist
nämnda år till det omfång, som vid rikets allmänna läro
verk är föreskrifvet för 4:e klassen å latinlinien. 

Vid de tvåklassiga pedagogierna i Hjo och Söderteljtf 
samt vid de enklassiga i Lindesberg och Simrishamn hatva 
under läseåret extra lärare varit anställde, hvarigenom un
dervisningen kunnat utsträckas längre, än för sådana läro
verk i allmänhet. Samtlige desse extra lärare hafva av
lönats af resp. kommuner och enskilda, utom den i Lindes
berg, som aflönats af statsmedel. 
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Kap. 2. Terminernas början och slut samt läseårets längd. 

Läseåret börjades och afslöts vid samtliga läroverk och 
pedagogier inom de i läroverksstadgan föreskrifna tider, 
Augusti—Juni. 

Höstterminens början vexlade mellan den 22 och 
30 Augusti och dess slut mellan den 12 och 22 De
cember. 

Vårterminen tog sin början mellan den 14 och 29 Ja
nuari och afslöts mellan den 1 och 11 Jun i . 

Med afseende på vårterminen må anmärkas, at t den vid 
Sundsvalls läroverk började först den 4 Februari, till följd 
af skarlakansepidemi i staden och dess nejd, samt vid Marie
freds enklassiga pedagogi den 2 s. m. utan uppgifven orsak. 

Kap. 3. Tider på dagen, till hvilka bönestunder, undervisning och öfningar varit lagda. 

Med afseende på den dagliga undervisningstidens för
delning skedde genom läroverksstadgan af den 1 November 
1878 en förändring i förut gällande bestämmelser. Genom 
Kungl. kungörelsen den 12 Maj 1865 var stadgadt, a t t 
»efter två timmars fortsatt arbete på lärorummet bör minst 
en timmes uppehåll göras i undervisningen; dock må äfven 
tre lärotimmar kunna följa på hvarandra, om såväl före 
deras början som efter deras slut minst två timmars ledig
het lemuas lärjungarne». N ja läroverksstadgan föreskrif-
ver deremot i § 18, mom. 2, bland annat, at t »endast i 
klasserna öfver den femte må tre läsetimmar följa på hvar
andra. Två eller tre timmars fortsatt arbete på lärorum
met skall efterföljas af minst två timmars ledighet från 
skolgång; dock må af denna ledighet en half timme kunna 
användas för gjmnastik eller sång, om densamma omedel
bart ansluter sig till en föregående eller efterföljande läse-
timme». Härifrån förekomma följande, på gjorda ansök
ningar från åtskilliga läroverk, af Kungl. Maj:t medgifna 
afvikelser. 

Med afseende på de särskilda förhållanden, som ega 
rum i Stockholm, medgaf Kungl. Maj:t genom bref af den 
15 Augusti 1879, att undervisningen vid de allmänna läro
verken derstädes tills vidare finge ordnas utan hinder af 
de i omförmälda § gällande bestämmelser, hvarvid dock 
borde iakttagas, att icke i någon klass mer än tre läse-
tionnar finge följa på hvarandra samt at t det s. k. frukost-
lotvet hvarje dag för hvarje lärjunge skulle räcka minst 
°n timme i sammanhängande följd. — Vid Göteborgs högre 
läroverk medgafs genom Kuugl. bref den 12 September 
1879, att undervisningen för de fem lägsta klasserna finge 
förläggas till klockan 7—9, 10—12 förmiddagen samt 3—5 
eftermiddagen. — Vid feinklassiga läroverket i sistnämnde 
stad medgaf Kungl. Maj:t genom bref den 21 November 
1879, att efter två timmars fortsatt undervisning på mor

gonen den föreskrifna ledigheten finge inskränkas till en 
och en half timme, hvaraf dock en half timme under stad
gadt villkor finge användas till gjmnastik eller sång. — 
Treklassiga läroverket i Göteborg erhöll genom Kungl. bref 
den 15 Augusti 1879 tillstånd att ordna undervisningen så, 
at t efter de två första undervisningstimmarne på dagen en
dast en timmes ledighet behöfde följa. — P å grund deraf 
at t vid läroverket i Falköping omkring en fjerdedel af lär-
j ungarne hade sina hem i den 1/s mil från den egentliga 
staden och läroverket belägna stadsdelen Ranten äfvensom 
i grannskapet af den ännu mer aflägsna Mössebergs kall-
vattenkuranstalt samt at t vid läroverket i Alingsås lika
ledes omkring en fjerdedel af lärjungarne hade sina hem 
utom staden, fann Kungl. Maj:t genom bref af den 15 
Augusti 1879 godt medgifva, at t vid läroverket i Falköping 
undervisningstimmarne tills vidare finge ordnas utan hinder 
af den i ofvan anförda § gifna bestämmelsen samt vid lä
roverket i Alingsås den under de 6 sista åren derstädes 
följda fördelningen af de dagliga undervisningstimmarne, 
nemligen klockan 8—11 f. m. och 2—4 e. m., finge tills 
vidare bibehållas. 

Från läroverken i Hudiksvall, Norrköping, Skara, Fa
lun, Vexjö, Jönköping, Lund, Malmö, Karlskrona, Helsing
borg, Hernösand, Umeå, Visby, Lidköping, Mariestad, Ar
boga, Landskrona och Trelleborg hade äfven ansökningar 
inkommit till Kungl. Maj:t om ändring i undervisnings
tiden, hvilka ansökningar icke blefvo af Kungl. Maj:t 
bifallna.-

Vid Stockholms Nya elementarskola bibehölls äfven 
detta läseår, af samma skäl som i berättelsen för läseåret 
1877—78, sid. 4 omnämnes, för de två första veckorna af 
September månad, den då antagna särskilda tidsindelningen, 
hvarigenom samling skedde klockan 9 f. m. och lektionerna 
slutade klockan 2 e. m. 

Kap. 4. Normala antalet afdelningar; parallelafdelningar. 
Tab. 1. 

Såsom i föregående berättelser anmärkts, uppgår vid 
fett a båda linierna fullständigt läroverk normala antalet 
arsafdelningar till 15 och vid ett femklassigt till 7. 

Vid Stockholms Gymnasium utgjorde det normala an
talet detta år endast 5 (jfr ofvan under Kap. 1) samt vid 
Nya elementarskolan, som har en i flere afseenden från 
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statens öfriga läroverk afvikande organisation, 10. Vid 
Stockholms Södra latinläroverk, som är å latinlinien full
ständigt, men der R. 4 och R. 5 finnas (jfr Kap. 1 här 
ofvan), utgjorde normala antalet 11. Vid Vesterviks endast 
a reallinien fullständiga läroverk, der dock L. 4 och L. 5 
finnas, utgjorde normala antalet 11. Vid Stockholms real
läroverk äfvensom vid Sundsvalls läroverk, hvilka båda voro 
under utveckling, utgjorde normala antalet vid det förra 8 
samt vid det sednare, der L. 4 och L. 5 finnas, 10. 

På grund af Kung], brefven af den 1 Juni 1877 om 
indragning af vissa klasser vid åtskilliga läroverk, sakna
des R. 6:1, R. 6:2, R. 7:i och R. 7:2 vid Vexjö läroverk, 
R. 6:1 och R. 6:2 vid Halmstads, R. 6:i, R. 6:2 och R. 7:i 
vid Hernösands, R. 7:1 vid Strengnäs samt R. 7:1 och R. 
7:2 vid Hudiksvalls, Nyköpings, Vesterås, Kristianstads, 
Östersunds och Luleå. 

Samtliga femklassiga läroverk omfatta båda linierna 
med undantag blott af Oskarshamns, som är ett realläro
verk med 5 afdelningar. 

Genom fullständig brist på lärjungar saknades under 
höstterminen 1879 följande afdelningar vid de högre all
männa läroverken: R. 5 och R. 6: i vid Luleå läroverk samt 
R. 7:2 vid Gefle och Malmö. Under vårterminen 1880 voro 
förhållandena i detta hänseende oförändrade, utom at t vid 
Gefle läroverk förekom R. 7:2, under det at t vid Hudiks
valls R. 4 saknades. 

Till ofvanstående summa af 807 afdelningar kan ock 
antalet afdelningar vid pedagogierna läggas. Vid de två-
klassiga hafva under året funnits två klasser utom vid Hjo 
och Södertelje, der undervisning meddelats äfven i en tredje 
klass. Antalet afdelningar vid de tvåklassiga pedagogierna 
utgjorde således 20. Vid de enklassiga pedagogierna i 
Lindesberg och Simrishamn böra räknas 2 afdelningar. Vid 
hvar och en af dessa pedagogier har nemligen en extra lä
rare varit anställd; på det förra stället aftönad af statsmedel, 
på det sednare af enskilda medel. Undervisningen har 
således bestridts af tvenne lärare vid dessa läroverk, och 
man kan således anse, at t 2 klasser, närmast motsvarande 

Till följd af för stort lärjungeantal hafva s. k. parallel-
afdelningar förekommit vid 26 högre, 6 femklassiga och 1 
treklassigt läroverk, såsom närmare ses af Tab. 1. Enligt 
nämnda tabell uppgick öfverskjidande antalet parallelafdel-
ningar vid de högre läroverken till 99 '/j (motsvarande så
ledes nära 7 sådana läroverk med 15 årsafdelningar), vid 
de femklassiga till 1672 (motsvarande mera än 2 sådana 
läroverk) och vid de treklassiga till 4 (motsvarande mera 
än 1 sådant läroverk). 

Jemför man dessa siffror med motsvarande för före
gående år, så visar sig, at t öfverskjutande antalet parallel-
afdelningar vid de högre läroverken ökats med 61/,, men 
vid de femklassiga minskats med 4. Vid de treklassiga läro
verken förekom föregående år icke någon parallelafdelning. 

I likhet med föregående läseår fanns största antalet 
parallelafdelningar inom de tre lägsta klasserna, der antalet 
uppgick till 72, under det at t i klasserna 4—7 fuunos 48. 
På reallinien hafva parallelafdelningar funnits vid 4 högre 
och 2 femklassiga läroverk inom klasserna 4, 5, 6:1 och 
6:2, der öfverskjutande antalet parallelafdelningar utgjort 
resp. 4 s/4 , 17j> 1 o c h l1/»- På latinlinien hafva dylika af
delningar förekommit vid 15 högre läroverk, men icke vid 
något femklassigt, och utgjort 10 i L. 4, 10'/j i L. 5, 10 
i L. 6:i, 4 i L. 6:2, 2"/4 i L. 7:1 och 2 i L. 7:2. 

Sammanräknar man hela antalet afdelningar, så er-
hålles följande öfversigt. 

de allmänna läroverkens tvenne lägsta, funnits vid dessa -
pedagogier, hvadan antalet afdelningar vid de enklassiga 
pedagogierna enligt denna beräkning uppgår till 11. — Ta
ger man åter hänsyn till samtliga afdelningar eller lexlag, 
som vid pedagogierna (jemlikt Tab. 8) förekommit, så ut
gör antalet vid de tvåklassiga 27 och vid de enklassiga 
19, eller tillsammans 46. 

Lägger man dessa tal till de ofvan för de allmänna 
läroverken anförda, hafva alltså samtliga klasser och afdel
ningar vid de allmänna läroverken och pedagogierna ut
gjort 838 eller 853. 

Antal afdelningar under höstterminen 1879. 

Anm. Af de enligt stat treklassiga läroverken hafva 6 under läseåret nndervisat på 4 eller o klasser, nemligen Falköping och Vernamo ined L. 4, Ronneby 
ned L- 4 och L. 5, Engelholm med R. 4, L. 4, R. 5 och L. 5 samt Åmål och Filipstad med R. 4 och L. 4. 
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Kap. 5. Antal undervisningstimmar i veckan för de särskilda läseämnena. 

Med afseende på de under läsearet för läroverken i planer för hela skolkursen, men de delar af densamma, 
allmänhet (Stockholms Nya elementarskola undantagen) 
gällande undervisningsplaner är förnämligast a t t anmärka, 
att genom läroverksstadgan af den 1 Nov. 1878 nya under
visningsplaner för 7:e klassen blefvo fastställda. Nämnda 
stadga åtföljes visserligen af fullständiga undervisnings-

som afse de 6 lägre klasserna, innehålla endast få — här 
nedan angifna — afvikelser från förut gällande undervis
ningsplaner af d. 6 Juni 1873, d. 12 Mars 1875 och d. 1 
Juni 1877. 

De i nämnda stadga upptagna timtabellerna äro följande. 

Antal undervisningstimmar i hvarje vecka för särskilda läroämnen å latinlinien. 

Afdelningarna A och B hafva gemensam undervisning dantag af en timme franska i sjunde och en timme mate-
i alla läroämnen, som äro för dem gemensamma, med un- matik såväl i sjette som sjunde i klassen. 

Antal undervisningstimmar i hvarje vecka för särskilda läroämnen å reallinien. 
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De ofvan antydda förändringarna för de 6 lägre klas
serna afse, hvad läseämnena beträffar, egentligen endast 
timtabellerna. För R. 4 och R. 5 blef antalet undervis-
ningstimmar i veckan för engelska språket definitift be-
stämdt till 7, under det a t t förut 8 timmar varit före-
skrifna, dock med rä t t för eforus a t t på läroverkskollegii 
förslag medgifva, at t en af dessa 8 timmar finge användas 
till teckning. För R. 6:i och R. 6:2 blef antalet undervis
ningstimmar i naturalhistoria och fysik bestämdt till 4 i 
stället för 5. I afseende på undervisningsplanen för L. 6:1 
och L. 0:2 skedde genom nya läroverksstadgan ingen än
dring utom i formen för timtabellen, som i nämnda stadga 
upptager särskilda kolumner för afdelnnigarna A och B. 

Timmarne för välskrifning och teckning äro äfven in
tagna i de å föreg. sida fullständigt återgifna tabellerna, 
men för denna undervisning redogöres närmare i Kap. 7. 

Den nya undervisningsplanen för 7:e klassen tillämpades 
under läseåret 1879—80 inom 7:1 vid samtliga läroverk, 
inom R. 7:2 vid 10 samt inom L. 7:2 vid 13 läroverk. 

Hvad i föregående berättelse, sid. 4 och följ., säges 
angående fördelningen af lärotimmarne i 4:de och 5:e real-
klasserna vid Stockholms läroverk har äfven under detta 
år varit gällande. 

Med afseende på de för läroverken i allmänhet gäl
lande lärokurserna i läseämnena har under läseåret ingen 
förändring inträdt, hvad angår de 6 nedersta klasserna. 
För 7:e klassen blefvo genom läroverksstadgan af den 1 
Nov. 1878 nya lärokurser utfärdade, hvilka under läseåret 
1870—80 tillämpats vid det antal läroverk, som i föregå
ende kapitel angifvits. Dessa lärokurser äro intagna i Tab. 2. 

Vid Stockholms Nya elementarskola antogos genom 
dess direktions beslut den 5 September 1879 förändrade 
kurser i allmän naturlära, naturalhistoria, matematik1) samt 
tyska och grekiska språken. För dessa kurser redogöres å 
Tab. 3. 

Efter samma plan och på samma grunder, som i be
rättelsen för läseåret 1877—78, sid. 8, omnämnts, har äfven 
för detta läseår en förteckning — Tab. 4 — utarbetats 
å de böcker som varit använda vid undervisningen, men 
icke upptagits i föregående berättelser. Enligt den nu 
i Tab. 4 lemnade bibliografiska öfversigten uppgår antalet 

' ) Samtidigt bestämdes följande inträdesfordran i matematik: 
Färdighet i de fyra räknesätten i fyrsiffriga hela tal jemte öfnine i hnf-

riidrakning. 

Den i föregående berättelse, sid. 5, omnämnda afvikel-
sen med afseende på timmarnes fördelning mellan läro
ämnena för realisterna i 4:e och 5:e klasserna af Halmstads 
läroverk har under detta läseår nästan oförändradt egt rum. 

Det treklassiga läroverket i Marstrand erhöll genom 
Kungl. bref den 2 Maj 1879 tills vidare rät t ighet att, lika
som under de tre föregående läseåren, inom 3:e klassen 
egna åt engelska språket 2 af de timmar, som eljest äro 
anslagna åt det tyska. — Enahanda anordning af undervis
ningen i dessa språk i nämnda klass var ock under detta 
läseår vidtagen vid Strömstads treklassiga läroverk, enligt 
af Kungl. Maj:t den 11 Maj 1877 för en tid af 3 år med-
deladt tillstånd. 

Vid Stockholms Nya elementarskola afvek timfördel-
ningeu i följande hänseenden från den under förra läseåret 
derstädes gällande. I 5:e realklassen lästes fysik 2 timmar 
(i st. för 1 ' / , t. förra året). I 6:e realklassen lästes franska 
47 , t. (i st. för 574)- I 6:te latinlclassen historia och geo
grafi 2'/4 t., latin af grekerna 77 , t. och af de öfriga 8s/4 

(i st. för resp. 2, 874 och 97,)- I 7:e realklassen matema
tik 674 t. (i st. för 874). 

af de under nya nummer upptagna läro- och läse-böcker 
m. m. till 53. Följande öfversigt utvisar bland annat, i 
hvad mån dessa arbeten tillhöra den svenska litteraturen. 

Summarisk öfversigt af antalet böcker, som varit be-
gagnade vid undervisningen i de allmänna läroverken 
och pedagogierna läseåret 1879—80, men ej äro inräk-
nade i motsvarande summariska öfversigter i Berät-

telserna för läseåret 1876—77 och följande. 

Kap. 6 Lärokurser i läseämnena inom särskilda klasser; begagnade läro- och läse-böcker m. m., 
som ej finnas upptagna i Berättelserna för läseåret 1876—77 och följande. 

Tab. 2 , 3 och 4, 
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Kap. 7. Undervisningen i välskrifning och öfningar. 

Tab. 5. 

De genom läroverksstadgan af den 1 Nov. 1878 före-
slvrifna timmarne för undervisningen i välskrifning och 
teckning finnas intagna i timtabellerna å sid. 5. För öf-
J'igt är i detta hänseende följande a t t här nämna. 

För de 3 lägsta klasserna bibehöllos samma timantal 
s o m förut. I öfriga klasser hade förut föreskrifvits tim-
n>ar endast för undervisning i teckning, men genom den 
"ya planen föreskrifvas undervisningstimmar i »välskrif-
'"ng och teckning» för samtligu realklasser samt för de 

lärjungar i 6:e och 7:e latinklasserna, hvilka ej läsa gre
kiska. För realklasserna 4—7 upptager den nya timtabellen) 
3 timmar i hvarje klass. Förut voro (för endast teckning) 
föreskrifna 2 timmar, hvarvid dock är a t t märka (jfr be
rättelsen för läseåret 1876—77, sid. 31), dels at t det genom 
cirkuläret af den 19 Juni 1866 var medgifvet at t i alla 
dessa realklasser för undervisning i teckning med tillhjelp 
af instrumenter använda en till två t immar hvarje vecka 
utöfver den eljest för teckning afsedda tid, dels at t det 



8 

genom cirkuläret af den 12 Mars 1875 var föreskrifvet, a t t 
i R. 4 o. 5 minimi-antalet t immar för undervisningen i teck
ning skulle utgöra 3, när antalet t immar för undervisningen 
i engelska språket minskades från 8 till 7. — För latinklas
serna 4 och 5 upptager den nya timtabellen inga t immar 
för undervisning i teckning. Förut hade genom osäkerhet 
i tillämpningen af gifna bestämmelser (jfr berättelsen för 
läseåret 1876—77, sid. 31) man vid åtskilliga läroverk an
sett teckningen vara obligatorisk i dessa klasser, medan 
vid flertalet läroverk motsatsen egt rum. — Hvad latin
klasserna 6 och 7 beträffar, har genom den nya timtabellen 
ingen ändring skett i förut gällande bestämmelser, annat 
än så till vida a t t de 2 obligatoriska timmarne för icke
greker afse »välskrifning och teckning». — Med afseende 
på öfriga latinares undervisning i teckning innehåller 
1878 års undervisningsplan för latinlinien följande bestäm
melse: »För de lärjungar i fjerde och femte klasserna äfven-
som i afdelningen A af sjette och sjunde klasserna, hvilka 
vid läroverket önska erhålla undervisning i teckning, bör 
rektor, efter samråd med vederbörande lärare i ämnet, der-
till bereda tillfälle.» 

Den nya »Plan för undervisningen i teckning vid ri
kets allmänna läroverk», som fastställdes genom Kungl. 
cirkulär af den 1 Nov. 1878, finnes intagen i föregående 
berättelse (sid. 8). Såsom dersammastädes är närmare vi-
sadt, började denna plan redan under läseåret 1878—79 
tillämpas vid ett stort antal läroverk. 

Äfven för läseåret 1879—80 erhöll Slottsintendenten 
Ernst Jacobsson af Kungl. Maj:t samma uppdrag angående 
inspektion af teckningsundervisningen, som under läseåret 
1878—79. De på grund häraf inspekterade allmänna läro
verken uppgingo till 26 högre och 12 femklassiga. 

Genom bref af d. 12 Sept. 1879 till eforerna föreskref 
Chefen för Ecklesiastik-departementet, a t t rektorerna vid 
de allmänna läroverken skulle vid slutet af 1880 års vår
termin till departementet insända bland annat samtliga un
der läseåret 1879—80 af läroverkets lärjungar utförda fri-
handsteckningar och linearritningar för a t t genom en af 
sakkunniga män företagen granskning närmare lära känna 
teckningsundervisningens ståndpunkt vid dessa läroverk och 
utröna i hvad mån den i cirkuläret af den 1 Nov. 1878 före-
skrifna nya plan för undervisningen i teckning vunnit till-
lämpning, äfvensom för at t derigenom bereda tillfälle till med
delande af de erinringar, råd och upplysningar, som för teck
ningsundervisningens befrämjande kunde synas erforderliga. 
Denna granskning blef sedan af Chefen för departementet 
uppdragen å t Slottsintendenten Jacobsson, Vice-Professorn 
vid Akademien för de fria konsterna Geskel Saloman och 
Öfverläraren vid Tekniska skolan i Stockholm August Pasch, 
hvilka med skrifvelse af den 20 Sept. 1880 aflemnade sär
skilda utlåtanden för hvarje läroverk, upptagande dels om
fånget af de inom särskilda klasser under läseåret genom
gångna öfningar, dels de anmärkningar, hvartill de till 

granskning inlemuade arbetena gifvit anledning. Gransk
ningen hade omfattat frihandsteckningar och linearritningar 
från 34 högre, 24 femklassiga och 19 treklassiga läroverk 
samt 2 tvåklassiga pedagogier, hvarifrån inlemnats tillsam
mans 16,805 i-itböcker och 4,561 lösa planscher i frihands-
teckning samt 301 ritböcker och 6,551 lösa planscher i linear-
r i tning; sådana anmärkningar och rättelser, som rörde en
skilda lärjungars arbeten, blefvo å sjelfva ritningarna an-
gifna. Särskildt lemnades i skrifvelsen förteckning öfVer 
de läroverk, der undervisningen syntes hafva blifvit ledd 
med framstående nit och skicklighet; denna förteckning 
upptager 7 högre och 5 femklassiga läroverk. De om
nämnda utlåtandena blefvo öfversända till vederbörande 
eforer, som egde att efter derom tagen kännedom öfver-
lemna dem till rektorerna för att delgifvas teckningslärarne. 

Med afseende på undervisningen i musik samt i 
gymnastik och militäröfningar (se berättelsen för läseåret 
1876—77, Kap 10 och 11) skedde genom läroverksstadgan 
af den 1 Nov. 1878 ingen annan förändring, än med af
seende på kompetensvillkoren för lärarebefattningar i musik 
(se förra berättelsen, sid. 10). 

Med afseende på inspektionen af gymnastiköfningarna 
(jfr berättelsen för läseåret 1877—78, sid. 10) är intet 
annat a t t särskildt anföra, än at t den jemväl detta läseår 
verkställdes af Gymnastiska Centralinstitutets föreståndare, 
Öfversten Nybleeus, som under höstterminen besökte all
männa läroverken i Linköping, Norrköping, Skara, Lid
köping, Vexjö och Jönköping och folkskolelärare-seminarierna 
i Linköping och Vexjö samt under vårterminen allmänna 
läroverken i Uppsala, Nyköping och Strengnäs och folk
skolelärare-seminariet i "Uppsala. — Med afseende på in
spektionen af militäröfningarna (jfr berättelsen för läseåret 
1877—78, sid. 10) må här endast nämnas, at t Hudiksvalls 
årsredogörelse intagit iuspektörens rapport i dess helhet 
samt Östersunds årsredogörelse utdrag ur rapporten. — 
Såsom fortsättning af vissa i de två sista berättelserna med
delade uppgifter kan slutligen omnämnas, at t Läraren vid 
Gymnastiska Centralinstitutet, Kaptenen Törngren, jemlikt 
af Kungl. Maj:t erhållet uppdrag och enligt anvisning af 
Chefen för Ecklesiastik-departementet äfven under läseåret 
1879—80 besökte ett antal allmänna läroverk »i ändamål 
at t sprida kännedom om sådana gymnastiska lekar, som 
kunna befinnas lämpliga a t t vid läroverken införa». 

A Tab. 5 äro sammanställda årsredogörelsernas upp
gifter om de för undervisningen i välskrifning och öfningar 
begagnade arbeten, så vida dessa icke redan upptagits i 
motsvarande förteckningar i föregående berättelser. De 
sålunda nu under nya nummer upptagna arbetena utgöra 
1 vid teckning, 10 vid musik (9 vid musikens teori och 
sång samt 1 vid instrumentalmusik) och 1 vid gymnastik. 
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B. Lärare. 

Kap. 8. Lärarnes antal och fördelning; tjenstledigheter. 

Tab. 6. 

Antalen lärare af hvarje särskildt slag, hvilka under 
höstterminen 1879 tjenstgjort vid de särskilda läroverken, 
finnas angifna å Tab. 6. Derur erhålles följande öfversigt, 
uppställd efter samma grunder, som i berättelsen för läsearet 

1877—78, sid. 13, omnämnes. Således har skillnad ej gjorts 
mellan ordinarier och vikarier eller tillförordnade, och bland 
öfningslärarne äro biträdande eller extra endast då inräk
nade, när för deras aflönande särskilda medel varit anslagna. 

Ofvanstående öfversigt, likasom Tab. 6, afser närmast 
höstterminen 1879; men olikheterna mellan nämnde termin 
och påföljande vårtermin äro så obetydliga, att en när
mare redogörelse derför är obehöfiig. Hela antalet lärare 
och lärarinnor uppgår, enligt ofvanstående öfversigt, till 
1,180, visande en tillökning mot förra året af 21. I nämnda 
summa förekomma 42 dubbelräkningar, emedan dels sär
skilda lärarebefattningar vid samma läroverk, dels lärare
befattningar vid skilda läroverk (detta dock blott i Stock
holm och Göteborg) bestridts af samma person. Närmare 
upplysningar om dessa förhållanden, som alla afse lärare
befattningar i öfningsämnen (eller i välskrifning) lemnas 
af Tab. 6. 

De lärarebefattningar, som under höstterminen 1879 
l)estridts af qvinnor, äro å Tab. G särskildt betecknade. 

Mim, läroetrlen 1879—80. 

Med åtskiljande af ordinarier och vikarier erhålles följande 
öfversigt. 

2 
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I slutsumman ingår en dubbelräkning, emedan vid et t 
treklassigt läroverk lärarebefattningarna i teckning och musik 
innehades af samma person (i båda fallen såsom ordinarie). 

Öfver de under läseåret 1879—80 åtnjutna tjenst-
ledigheter lemnar nedanstående tabell en summarisk öf-
versigt. 

Vid uppgörandet af ofvanstående tabell hafva samma 
grundsatser följts som för motsvarande i föregående två be
rättelser. Inräknats hafva således ej de fall, då en lärare 
haft tjenstledighet från ett läroverk för a t t tjenstgöra vid 
ett annat; af sådana fall förekomma detta år 5. — I total
summan 187 ingå 2 dubbelräkningar, emedan det i detta 
antal fall inträffat, a t t samma person varit tjenstledig från 
två befattningar. 

Af hela antalet tjenstledigheter hafva 10 varit par-
tiela — d. v. s. från endast en del af tjenstgöringsskyldig-
heten — och 177 fullständiga. Partiela tjenstledigheter 
hafva åtnjutits af 1 rektor vid högre läroverk, 4 lektorer, 
5 adjunkter (3 vid högre och 2 vid femklassiga läroverk). 

Af fullständiga tjenstledigheter, som omfattat hela läse-
året, ingå i tabellen följande antal. Vid de högre lärover
ken: 15 lektorer, 33 adjunkter, 2 tecknings-, 7 musik- och 
6 gymnastik-lärare. Vid de femklassiga läroverken: 4 rek
torer, 8 adjunkter och 3 musiklärare. Vid de treklassiga 
läroverken: 1 rektor, 1 adjunkt och 1 musiklärare. Vid de 
tvaklassiga pedagogierna: 1 rektor, 2 musik- och 1 gym
nastik-lärare. Vid de enklassiga pedagogierna: 1 pedagog. 

Af fullständiga tjenstledigheter, som omfattat en hel 
termin eller hela ena terminen och en del af den andra, 
ingå i tabellen följande antal. Vid de högre läroverken: 
1 rektor, 4 lektorer, 12 adjunkter och 1 gymnastiklärare. 
Vid de femklassiga läroverken: 1 adjunkt. Vid de treklas
siga läroverken: 2 rektorer, 1 adjunkt och 1 gymnastiklärare. 
Vid de tvaklassiga pedagogierna: 1 musiklärare. Vid de 
enklassiga pedagogierna: 1 pedagog. 

Af fullständiga tjenstledigheter, som omfattat kortare 

tider än en hel termin (ända ned till några få dagar), ingå 
i tabellen följande antal. Vid de högre läroverken: 4 rek
torer, 7 lektorer, 18 adjunkter, 3 tecknings-, 1 musik- och 
5 gymnastik-lärare. Vid de femklassiga läroverken: 1 rek
tor, 11 adjunkter, 2 musik- och 5 gymnastik-lärare. Vid de 
treklassiga läroverken: 1 rektor, 2 adjunkter, 1 tecknings-
och 2 gymnastik-lärare. Vid de tvaklassiga pedagogierna: 

2 rektorer och 1 gymnastiklärare. 
Såsom orsak till tjenstledigheten är sjukdom eller för

svagad hellsa angifven för ungefär 'j3 af det uppgifua antalet. 
Om dessa fall fördelas efter läroverksgrupper och lärarekate
gorier samt man derjemte inom () angifver deras fördelning 
efter de tre ofvan använda tidsgrupperna (hela läseåret, en 
hel termin eller hela den ena terminen och en del af den 
andra, kortare tider än en hel termin), så erhållas följande 
resultat. Vid de högre läroverken: rektorer 2 (0, 0, 2), lek
torer 20 (12, 3, 5), adjunkter 49 (28, 6, 15), teckningslärare 5 
(2, 0, 3), musiklärare 8 (7, 0, 1), gymnastiklärare 6 (4, 1, 1). 
Vid de femklassiga läroverken: rektorer 4 (4, 0, 0), adjunkter 
IG (7, 0, 9), musiklärare 4 (3,0,1), gymnastiklärare 2 (0, 0, 2). 
Vid de treklassiga läroverken: rektorer 1 (0, 1, 0), adjunk
ter 2 (1, 0, 1). Vid de tvaklassiga pedagogierna: rektorer 

3 (1, 0, 2), musiklärare 2 (1, 1, 0), gymnastiklärare 1 (1,0,0). 
Bland öfriga anledningar äro uppgifna: annan tjenst-
göring i eller utom statens tjenst, ledamotskap i riksdag, 
landsting eller komitéer, vetenskapliga arbeten, fortsatta 
studier, afläggande af prof för sökt befattning, utländska 
resor, enskilda angelägenheter m. m. I några fall äro an
ledningarna ej uppgifna. För gymnastiklärare har för en 
stor del af fallen angifvits såsom orsak militär tjenstgöring. 

Kap. 9. Lärares afgång, befordran och uppflyttning i högre lönegrad. 

Tab. 7. 

Antalet af de fall, då en ordinarie lärare afgått från 
sin befattning under tiden från och med den 1 Maj 1879 
till och med den 30 April 1880, finnes angifvet i följande 

tabellariska öfversigt, vid hvars utarbetande iakttagits de 
i föregående berättelser följda grundsatser. 
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Antal ordinarie lärare, som afgått från sina befattningar från och med den 1 Maj 1879 till och med den 30 April 1880. 

I denna tabell förekommer en dubbelräkning, ty en lärare 
ingår både i kol. 7 och 16 å rader för de högre läroverken. 

Af dem, som afgått »Till annan ordinäre befattning 
vid hithörande läroverk» hafva: 
1 rektor vid högre läroverk afgått till enahanda befattning 

vid dylikt läroverk, 
1 d:o vidfemklassigtläroverkblifvitvidläroverketsutvidg-

ning till högre förordnad till rektor vid detsamma, 
1 d:o vid 2-klassig pedagogi afgått till enahanda be

fattning vid dylikt läroverk, 
1 d:o vid 2-klassig pedagogi till adjunkt vid ett läroverk, 
1 lektor på grund af erhållet nådigt förordnande tillträdt 

rektorsbefattningen vid sitt läroverk, 
1 d:o utnämnts till lektor vid ett annat läroverk, 
1 d:o till rektor vid ett femklassigt läroverk, 
1 adjunkt') till lektor vid sitt eget läroverk, 
3 d:o till lektorer vid andra läroverk, 
1 d:o till rektor vid ett treklassigt läroverk, 
1 musiklärare vid femklassigt läroverk till enahanda be

fattning vid läroverkets utvidgning till högre, 
1 gymnastiklärare vid femklassigt läroverk till enahanda 

befattning vid läroverkets utvidgning till högre. 

Summa 14. 

Genom döden hafva 13 afgått, nemligen 2 rektorer 
(1 vid femklassigt och 1 vid treklassigt läroverk), 2 lekto
rer, 6 adjunkter, 1 tecknings-, 1 musik- och 1 gymnastik
lärare. 

Bland dem, som äro innefattade i kolumnerna med 
rubrik »Ofrige», hafva: 
5 afgått efter erhållet afsked med pension, nemligen 1 lek

tor och 4 adjunkter, 
4 utnämnts till kyrkoherdar, nemligen 2 lektorer och 2 

adjunkter, 
1 lektor till e. o. professor vid Uppsala universitet, 
1 musiklärare (derjemte lektor, se ofvan) utnämnts till 

kyrkoherde, 
3 afgått utan pension och utan närmare uppgift nemligen 

(1 musik- och 2 gymnastik-lärare. 

Summa 14. 

Antalet befordringar till ordinarie befattningar under 
tiden från och med den 1 Maj 1879 till och med den 30 
April 1880 finnes augifvet i nedanstående tabellariska öf-
versigt, vid hvars utarbetande följts samma grundsatser som 
vid utarbetandet af ofvanstående afgångstabell. 

Antal befordringar från och med den 1 Maj 1879 till och med den 30 April 1880. 

) I hela detta kapitel äro för viuiiande af beqvämlighet och reda kolleger äfven räknade såsom adjunkter-
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Af dem, som befordrats »Från annan ordinarie befatt
ning vid hithörande läroverk», hafva: 
1 rektor vid Stockholms Södra latinläroverk, förut rektor 

vid högre läroverket i Kalmar, förordnats från 
den 1 Jul i 1879 till den 1 Jul i 1889, 

1 d:o vid Kalmar högre läroverk, förut lektor derstä-
des, förordnats från den 1 Jul i 1879 tills vidare, 

1 d:o vid Sundsvalls högre läroverk, förut rektor vid 
femklassiga läroverket derstädes, vid läroverkets 
utvidgning förordnats från den 1 Januari 1880 
tills vidare, 

1 d:o vid femklassigt läroverk befordrats från lektors
befattning, 

1 d:o vid treklassigt läroverk befordrats från adjunkts
befattning vid högre läroverk, 

1 d:o vid tvåklassig pedagogi från samma befattning vid 
dylikt läroverk, 

1 lektor befordrats från lektorsbefattning vid annat läro
verk, 

3 d:o befordrats från adjunktsbefattningar vid andra 
läroverk, 

1 d:o befordrats från adjunktsbefattning vid sitt eget 
läroverk, 

1 adjunkt utnämts frun rektorsbefattning vid en tvåklassig 
pedagogi, 

befordrats från enahanda befattningar 
vid läroverkets utvidgning från fem-

1 musiklärare och 
1 gymnastiklärare 

klassigt till högre. 
Summa 14. 

Om man med hänsyn till de 40 lärare, som äro in
räknade i kolumnerna med öfverskrift »Öfrige», bearbetar 
uppgifterna om deras ålder och aflagda kunskapsprof, så 
erhåller man följande resultat. 

Med hänsyn till åldern — beräknad efter födelseår 
och det år, utnämningen vann laga kraft, men utan af-
seende på dag och månad — voro: 
bland de 11 lektorerna i kol. 5 en 29 år, två 31, en 32, 

tre 33, en 34, en 36 och två 39 år : i medeltal 
33-6 år ; 

bland de 23 adjunkterna i kol. 7 en 27 år, två 29, en 30, 
två 31, tre 32, tre 33, en 34, fyra 35, tre 36, en 40, 
en 41 och en 49 år : i medeltal 34.1; 

af de 2 musiklärarne i kol. 11 en 27 och en 30 år : i me
deltal 28-5 år ; 

bland de 4 gymnastiklärarne i kol. 13 en 28 år, en 31, 
en 34 och en 39 år : i medeltal 33 år. 

De 11 lektorerna voro alla filosofie doktorer: 10 (8 vid 
Uppsala universitet och 2 vid Lunds) efter 1853 års examens
stadga och 1 (vid Uppsala univ.) efter 1870 års. Fyra af 
dem voro derjemte docenter (2 i Uppsala och 2 i Lund). 
Åtta hade fullständigt genomgått profår, deraf 5 enligt 
1865 års förordning (1 vid Stockholms Gymnasium och 
Klara läroverk, 1 vid d:o och Katarina läroverk, 2 vid d:o 
och Ladugårdslands läroverk, 1 i Uppsala), 2 enligt 1875 
års förordning (1 vid Stockholms Gymnasium och Maria 
läroverk, 1 i Lund) samt 1 (i Lund) enligt dels den äldre 

och dels den nyare förordningen. Tre hade ej genomgått 
profår. 

De 23 adjunkterna äro med afseende på akademiska 
kunskapsprof sålunda fördelade. Filosofie doktorer voro 10 
(8 vid Uppsala universitet och 2 vid Lunds), alla efter 1853 
års examensstadga. Filosofie kandidater voro 12, hvaraf 5 
(alla i Uppsala) efter 1853 års stadga, 5 (4 i Uppsala och 1 
i Lund) efter 1870 års stadga samt 2 (båda i Lund), om 
hvilka det är ovisst, huruvida de aflagt examen efter 1853 
års stadga eller efter 1870 års. En hade icke aflagt före-
skrifven examen. En af filosofie doktorerna var docent (i 
Uppsala) och en af dem hade aflagt dimissionsexamen. — 
Profår hade 19 genomgått, hvaraf 7 (2 vid Stockholms 
Gymnasium och Maria läroverk, 1 vid d:o och Katarina 
läroverk, 1 i Uppsala, 1 i Strengnäs, 1 i Örebro och 1 i 
Kristianstad) efter 1865 års förordning, 11 (2 vid Stock
holms Gymnasium och Maria läroverk, 1 vid d:o och La
dugårdslands läroverk, 5 i Uppsala, 1 i Kalmar och 2 i Lund) 
enligt 1875 års förordning och 1 (i Uppsala) enligt dels den 
äldre och dels den nyare förordningen. De öfriga 4 hade 
icke genomgått profår. 

Af de 2 musiklärarne hade 1 aflagt musikdirektörs-
examen vid Kungl. Musikaliska akademiens Konservatorium 
och 1 filosofie kandidatexamen efter 1870 års stadga i Lund, 
genomgått profår derstädes samt erhållit Kungl. Maj:ts till
stånd at t utan aflagda prof för behörighet anmäla sig så
som sökande till musiklärarebefattningen vid Lunds högre 
allmänna läroverk. 

De 4 gymnastiklärarne voro samtlige militärer (1 kapten 
och 3 löjtnanter). Om 3 af dem, anställda vid femklassiga 
läroverk, uppgifves, at t de genomgått fullständig kurs vid 
Gymnastiska Centralinstitutet; om 1, anställd vid ett tre
klassigt läroverk, är ingen hithörande uppgift lemnad. 

Förnyadt rektorsförordnande har under perioden från 
och med den 1 Jul i 1879 till och med den 30 Juni 1880 
vidtagit endast för rektor vid nedanstående högre läroverk. 

Vexjö: från den 1 Januar i 1880 till den 1 Jul i 1885. 

Af Tab. 7 synes, huru många lärare, fördelade efter 
ålder, inträdt i högre lönegrad från och med den 1 Juli 
1879 till och med den 30 Juni 1880. Detta år har in
trädet i högre lönegrad infallit för samtlige lärarne den 1 
Januari 1880. Åldern är utan vidare hänsyn till månad 
och dag städse beräknad såsom skillnad mellan födelseåret 
och det år, på hvilket inträdesdagen infallit. Bland de i 
högre lönegrad uppflyttade lektorerna äro äfven inräknade 
12 rektorer vid högre läroverk, hvilka under perioden blif-
vit i egenskap af lektorer uppflyttade i högre lönegrad, 
nemligen 1 i 3:e lönegraden, 4 i 4:e och 7 i 5:e. 

Af nedanstående tabell finner man de uppflyttades an
tal och deras medelålder (resp. ålder) vid inträdet i den 
högre lönegraden. 
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I ofvanstående tabell ingår en dubbelräkniug, beroende 
derpå a t t en rektor vid ett högre allmänt läroverk upp
flyttats i högre lönegrad, både i egenskap af rektor och 
lektor. 

Kap. 10. Ordinarie lärarebefattningar. 

Antalen ordinarie lärarebefattningar vårterminen 1880 
enligt den för läroverken gällande stat skilja sig i följande 
hänseenden från dem, som i berättelsen för läseåret 1878—79 
angifvits. För Stockholms Södra, latinläroverk, bildadt ge
nom förening af Maria femklassiga läroverk och en del af 
Stockholms Gymuasii sjette och sjunde klasser (jfr Kap. 
1 här ofvan), bestämdes genom Kungl. bref den 1 No
vember 1878 följande lärarestat: en rektor, fyra lektorer, 

sju adjunkter, en lärare i musik, en i teckning och en i 
gymnastik. 

För Suudsvalls läroverk uppfördes på ordinarie stat 
jemlikt beslut vid 1879 års riksdag och Kungl. bref af den 
30 Maj 1879 ytterligare två lektors- och en adjunkts-befatt
ning (jfr berättelsen för läseåret 1877—78, sid. 18). 

Med inräknande af nu nämnda befattningar erhåller 
man följande öfversigt. 

Med afseende på tillsättningen af rektorsbefattningarna viss tid, efter hvars förlopp antingen nytt förordnande för 
vid de högre allmänna läroverken må här anmärkas, at t sysslans senaste innehafvare utfärdas eller ock ombyte sker», 
" en i Kungl. kungörelsen af 12 Jul i 1861 gifna bestäm- genom nya läroverksstadgan § 92 ändrades derhän, a t t »vid 
delsen, att rektorer vid dessa läroverk skulle »förordnas på högre läroverk skall, der Kungl. Maj:t icke vill genom ut-

) I dett» Bnt») äro inriiVuade föl Vexjö 12 adjunktsbefattningar (jfr anm. i Tab. 8). 
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nämning tillsätta rektorsembetet, rektor tillsättas på för
ordnande». Någon fullmakt på grund af det ta stadgande 
blef emellertid icke under detta läseår utfärdad; men på 
grand af äldre förhållanden (jfr berättelsen för läseåret 

1876—77, sid. 59) fumios vid här ifrågavarande tidpunkt 
3 befullmäktigade rektorer vid högre allmänna läroverk 
(Lunds, Helsingborgs och Östersunds). 

Kap. 11. Lärarekandidater. 

Under läseåret 1879—80 var profårskurs anordnad vid 
Stockholms Gymnasium i förening med Ladugårdslands fem-
klassiga läroverk, vid Stockholms Södra latinläroverk samt 
vid läroverken i Uppsala och Lund. 

Vid Stockholms Gymnasium förestods den praktiska 
profarskursen af Gymnasii rektor med biträde af rektor vid 
Ladugårdslands läroverk samt vid Södra latiuläroverket af 
dess rektor; den teoretiska kursen, gemensam för alla till 
Stockholm hänvisade kandidater, förestods af samme lektor 
vid Gymnasium, som under de föregående läsearen. Vid 
Uppsala läroverk förestods den praktiska kursen af läro
verkets rektor och den teoretiska af samma akademiska 
lärare, som under de närmast föregående åren. Vid Lunds 
läroverk förestods såväl den praktiska som den teoretiska 
profarskursen af samma akademiska lärare som under de 
föregående åren. 

Af nedanstående tabell synes, huru många lärarekan
didater tjenstgjort vid de särskilda läroverken under läse
året 1879—80. 

Vid denna tabell må följande anmärkas. Den lärare
kandidat, som höstterminen 1879 fortsatte sin profårskurs 
vid Stockholms Gymnasium, hade föregående termin börjat 
vid Ladugårdslands läroverk, och den, som fortsatte vid 
Södra latinläroverket, hade foregående termin börjat vid 
Maria läroverk. De två, som vårterminen 1880 fortsatte 
vid Gymnasium, hade föregående termin börjat vid Ladu
gårdslands läroverk. Af de 5, som vårterminen 1880 fort
satte vid Södra latinläroverket, hade 4 föregående termin 
börjat derstädes och 1 vid Stockholms Gymnasium. Alla 
de, som någondera terminen fortsatte vid Uppsala och Lunds 
läroverk, hade föregående termin börjat vid sum,ma läroverk. 

Af de 20, som började höstterminen 1879 voro 3 
filosofie doktorer (alla docenter), 6 filosofie licentiater och 
11 filosofie kandidater. Af de 16, som började vårterminen 
1880, voro 6 filosofie doktorer (deribland 4 docenter), 1 filo
sofie licentiat, 8 filosofie kandidater och 1 teologie kandidat. 

Af de 9 lärarekandidater, som börjat profaret vårter
minen 1879 och således egde fortsätta höstterminen samma 
år, uteblef ingen. Af dem, som erhållit hänvisning att 
börja profaret höstterminen 1879, uteblefvo 7, hvaraf 6 voro 
hänvisade till Stockholm och 1 till Uppsala. Af de 20, som 
börjat höstterminen 1879 och således egde at t fortsätta vår
terminen 1880, uteblef ingen. Af dem, som erhållit hän
visning at t börja vårterminen 1880, uteblefvo 4, alla hän
visade till Stockholm. 

Profaret afslutades höstterminen 1879 af 9 lärare-
kandidater och vårterminen 1880 af 20. 

I hvilka ämnen de lärarekandidater, som under de båda 
terminerna afslutat profår, genomgått den praktiska kur
sen, utvisas af följande speciela förteckning. 

Höstterminen 1879. 
Stockholm: 

1: grekiska, latin, franska, tyska; 

1: tyska, allmän naturlära, matematik, fysik. 

Uppsala: 
1: modersmålet, matematik, fysik; 
1: kristendom, historia och geografi, latin, (tyska); 
1: historia och geografi, latin, grekiska, (tyska); 

1: tyska, franska, latin, modersmålet. 

Lund: 
1: latin, grekiska, tyska, historia och geografi; 
1: matematik, kemi, fysik, modersmålet, tyska; 
1: modersmålet, tyska, historia och geografi. 

Vårterminen 1880. 
Stockholm: 

2: tyska, engelska, franska; 
1: latin, botanik och zoologi, historia ocb geografi; 
1: modersmålet, tyska, franska; 
1: historia och geografi, latin, grekiska, (modersmålet, 

tyska); 
1: matematik, fysik, tyska; 
1: modersmålet, latin, grekiska, (tyska). 
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Uppsala: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Lund: 
1 
1 
1 
1 

modersmålet, latin, grekiska, (tyska); 
modersmålet, matematik, fysik; 
tyska, latin, grekiska; 
kristendom, modersmålet, grekiska, (tyska, latin); 
tyska, engelska, franska; 
franska, latin, grekiska, (tyska). 

Antal gånger, som de särskilda läroämnena förekommit 
bland de ämnen, hvari profåret genomgåtts. 

modersmålet, engelska, tyska; 
modersmålet, hist. o. geogr., kristendom, filos, proped.; 
modersmålet, matematik, fysik; 
botanik och zoologi, kemi, modersmålet, historia och 

geografi; 
1: kristendom, grekiska, latin, hebreiska, (filos, proped.); 
1: modersmålet, allmän naturlära, matematik, fysik; 
1: tyska, engelska, franska, modersmålet, (historia och 

geografi). 
Vid upprättandet af denna tabell hafva följts samma 

grundsatser som vid upprättandet af motsvarande förteck
ningar i föregående berättelser. Inom () hafva derför de 
ämnen blifvit satta, i hvilka endast auskultering, således 
hvarken öfnings- eller prof-undervisning egt rum. Beräknar 
man enligt föregående speciela förteckning, huru många 
gånger hvart och ett af skolans läroämnen vid de särskilda 
läroverken förekommit bland de ämnen, i hvilka den prak
tiska kursen genomgåtts, så erhåller man — då de inom 
() satta ämnena ej medräknas — för de 29 lärarekandi
dater, som under läseåret 1879—80 afslutat sin profårs-
tjenstgöring, följande öfversigt. 

Beträffande de lärarekandidater, som höstterminen 1879 
och vårterminen 1880 afslutade profåret, äro uppgifterna 
om de antal timmar, hvartill deras auskultering samt öf
nings- och prof-undervisning uppgått, bearbetade och sam
manfattade i följande tabellariska öfversigter. 

Antal timmar, hvartil l den praktiska profårskursen i medeltal uppgått för de lärarekandidater, som afslutade 
med höstterminen 1879. 

Antal timmar, hvartil l den praktiska profårskursen i medeltal uppgått för de lärarekandidater, som afslutade 
med vårterminen 1880. 
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Det kan vid dessa tabeller anmärkas, att de till grund 
liggande primäruppgifterna ej torde vara i alla hänseenden 
fullt motsvariga. Så äro t. ex. de timantal, som upptagits 
för genomgående af skriftliga uppsatser, fullständigt in
räknade i Uppsala, under det att å de öfriga ställena en
dast omnämnts, att kandidaten genomgått scripta med ett 
visst skriflag. I sista tabellen äv en kandidat förd till 
Stockholms Gymnasium höstterminen 1879 och till Södra 
latinläroverket vårterminen 1880. På grund af ofullstän

diga uppgifter har en kandidat vid Södra latinläroverket, 
som för höstterminen 1879 upptagits i tabellen, måst ute
slutas ur kolumnerna för vårterminen 1880. — För när
mare kännedom om anordningen af såväl den praktiska 
som den teoretiska kursen hänvisas till de af profårsföre-
ståndarne till Ecklesiastik-departementet insända berättel
serna, anmälda för Kungl. Maj:t den 16 Januari och den 
16 Juli 1880. 
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C. Lärjungar. 

Kap. 12. Lärjungarnes antal och fördelning efter klasser och linier; antal lärjungar å helklassiska 
linien, hvilka deltagit i den frivilliga undervisningen i engelska och hebreiska; jemförelse mellan 

lärjungarnes antal och rikets befolkning. 

Tab. 8 och 9. 

Lärjungarnes antal vid de särskilda allmänna läro
verken och pedagogierna höstterminen 1879 finnas angifna 
i Tab. 8. Den motsvarande tabellen för vårterminen 1880 
företer så obetydliga afvikelser, a t t det synes vara obehöf-
ligt att offentliggöra densamma i dess helhet. Samman
ställer man ur de båda tabellerna summorna för de sär
skilda slagen af läroverk, så erhåller man följande öfversigt, 
som närmast afser förhållandena den 15 September och den 
1 Februari. Dock är det — på de i berättelsen för läse-
året 1876—77 (sid. 68) angifna grunder — sannolikt, att 
de särskilda talen utan synnerlig afvikelse sammanfallit 
med antalen lärjungar, som under större delen af terminen 
verkligen deltagit i undervisningen. 

l:o. E f t e r l ä r o v e r k . 

A. Högre allmänna läroverk. 

Om man enligt Tab. 8 och motsvarande tabell för vår
terminen jemför de närvarande lärjungarnes antal under 
bada terminerna samt betecknar tillökningen vårterminen 
me® + , minskning med — och oförändradt antal med 0, 
B& erhållas följande öfversigter. 

A>lm. läroverken 1879—80. 3 

B. Femklassiga allmänna läroverk. 
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C. Treklassiga allmänna läroverk. D. Tvåklassiga pedagogier. 

E. Enklassiga pedagogier. 

2:o. Efter klasser och linier. 

Vill man med hvarandra jemföra årsklasserna höst
terminen 1879 för a t t finna bland annat, huru många 
procent af hela antalet närvarande lärjungar tillhöra hvar 
och en af dem, kan man efter samma grundsatser, som i 
berättelsen for läseåret 1876—77 (sid. 71 och följ.) öfver-
vinna de svårigheter, som möta med hänsyn till Stock
holms Nya elementarskola, hvars Massfördelning icke mot
svarar de andra läroverkens. Man erhåller sålunda följande 
öfversigt. 

Om man för a t t äfven med hvarandra jemföra dels 
de båda Iinierna, hvari årsklasserna äro fördelade från och 
med den 4:e, dels latinliniens båda beståndsdelar (icke
greker och greker) inom klasserna 6 och 7, efter samma 
grundsatser, som i berättelsen för läseåret 1876—77 (sid. 72 
o. följ.)) undanrödjer de svårigheter, som möta med hänsyn 
till Stockholms Nya elementarskola, så erhåller man följande 
tabeller öfver antalet närvarande lärjungar höstterminen 
1870 inom samtliga allmänna läroverken. 
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Af föregående tre tabeller kunna åtskilliga slutsatser 
dragas, af samma beskaffenhet som i berättelsen för läse-
året 1876—77 (sid. 72 och 73), hvarför dit hänvisas. Här 
må blott anmärkas, att latinarne3 öfvervigt öfver realisterna 
i klasserna 4—7 detta år är något större än de föregående 
åren och att grekernas antal i jemförelse med icke-grekernas 
i kl. 6—7 visar ett fortfarande sjunkande. Latinarne ut
gjorde höstterminen 1876 67.2 % af hela antalet i klas

serna 4—7, 1877 65-6 X> 1878 66 % och 1879 67'7 %. 
Grekerna utgjorde under samma fyra terminer resp. 59" 1, 
54,4, 51,8 och 49,4 %" af hela antalet i latinklasserna 
6 och 7. 

Såsom en fortsättning till den öfversigt öfver den 
verkliga förändringen i skolgenerationernas storlek, som 
lemnats i föregående berättelser, meddelas nedanstående 3 
tabeller, hvilka alla afse höstterminen. 

Tab. 9 utvisar, hurudant förhållandet varit under höst- visning inom 7:e klassen i de enligt läroverksstadgans § 
terminen 1879 med hänseende till de s. k. grekernas under- 10 valfria ämnena i engelska och hebreiska l). 

) r'ör ett och annat läroverk hafva årsredogörelaernas uppgifter, der de varit otydliga eller ofullständiga, kompletterats genom terminskatalogerna. 
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Ur nämnda tabell erhålles — med iakttagande af samma 
grundsatser som i föregående berättelser — följande öfversigt. 

Anm. Dessntom hade en lärjunge i L. 7:1 under höst-t:n läst engelska och 
hebreiska, men icke grekiska; under vår-t:n deremot grekiska i stället för engelska. 

Man finner af denna tabell, att antalet af de greker, 
som hvarken undervisats i engelska eller i hebreiska ut
gjorde inom 7:i 39 af 311 (12#5 %) samt inom 7:2 98 af 
259 (37.8 %). Motsvarande procenttal under höstterminen 
1876, 1877 och 1878 voro i nedre 7:e klassen 9.9, 6-9 och 
10-6 % samt i öfre 7:e 22"9, 21.7 och 25'2. Jemför man 
7:1 höstterminen 1878 med 7:2 höstterminen 1879, så finner 
man, att då inom denna lärjungegrupp antalet af dem, som 
hvarken undervisats i engelska eller hebreiska under förra 
terminen utgjorde 10.6 %, så utgjorde det under den sednare 
terminen 37.8 % — ett förhållande, som väl sannolikt be
ror derpå, att lärjungarne i öfversta klassen hafva mindre 
tid att deltaga i den frivilliga undervisningen. Beräknar 
man med ledning af föregående tabell i absoluta tal och 
derjemte i procent af hela antalet greker, huru många af 
dem undervisats i engelska och huru många i hebreiska, 
så erhålles följande öfversigt. 

Till närmare belysning af hvad som nyss yttrades 
rörande olikheten i antalen deltagare i den frivilliga un
dervisningen i engelska och hebreiska inom den lärjunge
grupp, som höstterminen 1878 befann sig i 7:1 och höst
terminen 1879 i 7:2, meddelas följande öfversigt. 

Man finner häraf, att minskningen, efter procent räk
nad, faller på alla grupperna, företrädesvis dock på dem, 
som läst båda språken. (Jfr föregående berättelser). 

Om för hvart och ett af åren 1876—79 lärjungarnes 
antal i allmänna läroverken och pedagogierna jemföres med 
rikets befolkning, så erhållas de resultat, som äro intagna 
i nedanstående tabellariska öfversigt, vid hvars utarbetande 
iakttagits samma grundsatser som vid motsvarande tabell i 
berättelsen för läseåret 1877—78 (sid. 26). Anledningen till 
den minskning i antalet af rikets manliga befolkning i ålder 
af 10—18 år, som eger rum från 1876, har redan i före
gående berättelser visats bero derpå, att de åldersklasser, 
som åren 1877 och 1878 blefvo 10-åriga, ursprungligen till
hörde år med svag nativitet. Enahanda är orsaken till den 
ytterligare minskning från år 1878 till 1879, som nedan
stående tabell utvisar. 

Jemförelse mellan lärjungarnes antal och rikets befolkning. 
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Kap. 13. Lärjungarnes ålder. 

Tab. 10 och 11. 

Efter hufvudsakligen samma grundsatser, som blifvit 
följda vid utarbetandet af motsvarande kapitel i berättel
sen för läseåret 1876—77 (sid. 79 o. följ.) och. för hvilka 
der redogöres, har bearbetningen af hit hörande förhållan
den nu skett. Det torde derför vara tillräckligt a t t här 
blott anmärka, a t t läroverkens ålderstabeller, som ligga till 
grund för Tab. 10 och 11, skola enligt »Plan för elementar
läroverkens årsredogörelser» vara beräknade med hänsyn 
endast till födelseår, ej till dag och månad; a t t Stockholms 
Nya elementarskola ej medtagits, emedan der förekom
mande afvikande förhållanden göra det omöjligt at t be
arbeta uppgifterna om dervarande åldersförhållanden på 
samma sätt som vid öfriga läroverk; a t t ej heller de en-
klassiga pedagogierna medtagits, emedan deras klasser, 
afdelningar och lexlag ej kunna med tillräcklig grad af 
visshet sammanställas med klasserna vid de öfriga läro
verken. 

Angående första klassen må nämnas at t vid tabeller
nas utarbetande både 9 och 10 års ålder måst räknas så
som normalålder för höstterminen 1879. Läroverksstadgan 
af den 1 November 1878 bestämde nemligen uppnådda 9 
år såsom villkor för a t t antagas till lärjunge vid statens 
läroverk, hvaremot dessförinnan genom Kungl. kungörelsen 
af den 10 Mars 1869 föreskrefs en inträdesålder af 10 år 
eller at t denna åldersgräns skulle uppnås under nästföl-
jande termin. En lärjunge, som vid början af höstterminen 
1878 var 9 år gammal, kunde således icke då vid lärover
ket mottagas och var alltså vid intagningen i första klas
sen höstterminen 1879 10 år gammal. 

I nedanstående tabellariska öfversigt äro uppgifterna 
för höstterminen 1879 om det antal år, hvarmed lärjung-
arnes ålder i medeltal öfverskjuter normalåldern samman
ställda med de uppgifter, som i detta afseende meddelas i 
berättelsen för läseåret 1876—77, sid. 80 och följ. 

a) Efter läroverk. 

A. Högre allmänna läroverk (forts.). 

B. Femklassiga allmänna läroverk. 

A. Högre allmänna läroverk. 
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Om man jemför medeltalen för höstterminen 1879 med 
den för höstterminen 1876, så finner man, att vid'8 högre, 
11 femklassiga och 6 treklassiga medeltalen 1879 voro 
högre än för samma läroverk 1876. Jemföras medeltalen 
för de olika grupperna af läroverk, så visa de sig för höst
terminen 1879 fördelaktigare än för höstterminen 1876 vid 
de högre och treklassiga läroverken, nnder det att öfver-
årigheten något stigit vid de femklassiga. För samtliga 
läroverken såsom ett helt betraktade har man enligt ofvafl-Anm. I ofVanstående tabell äro under C intagna tre nnder de äldre aren 

befintliga» men sedermera upphörda tvä- och en-klassiga elementarläroverk. 

B. Femklassiga allmänna läroverk (forts.) D. Tvåklassiga pedagogier. 

Sammandrag. 

C. Treklassiga allmänna läroverk. 

b) Efter klasser och linier. 
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stående sammandrag 0.97 till medeltal under båda höst
terminerna 1876 och 1879; men det är a t t märka, a t t me
deltalet för den sednare terminen sjunker till 0 -95, om de 
tvåklassiga pedagogierna ej heller då medräknas. Förhål
landena med öfverårigheten hafva således i det hela taget 
under dessa tre år förbättrats, om ock i vida mindre grad 
än fallet visar sig vara vid en jemförelse mellan 1870 
och 1875. 

Vid en jemförelse mellan antalen lärjungar, som vid 
de ofvan anförda tidpunkterna befunnit sig under, i och 
öfver normalåldern, visa sig förhållandena, i procent u t 
tryckta, lika för höstterminerna 1875, 1876 och 1879. 
Man erhåller härvid följande öfversigt. 

Frånräknas pedagogierna, blifva de tre procenttalen i ne
dersta raden 13, 31 och 56. 

Beträffande öfverårigheten inom särskilda klasser är 
det företrädesvis af intresse a t t med hvarandra jemföra 
den lägsta och den högsta klassen. Hurudana förhållan
dena i detta hänseende varit vid nedanstående tidpunkter 
utvisas af följande öfversigt. 

Man finner således vid jemförelse mellan l:a klassen 
°ch hela öfre 7:e höstterminen 1879, a t t medeltalet för den 

sednare är lägre än för den förra klassen — ett förhål
lande motsatt det, som egt rum vid de öfriga behandlade 
tidpunkterna. Men då öfverårigheten inom den högsta 
klassen naturligen på intet sätt är beroende af den sam
tida öfverårigheten inom den lägsta, kunna af nu anmärkta 
förhållande inga säkra slutsatser dragas. Deremot är öf
verårigheten hos den skolgeneration, som vid en viss tid
punkt utgör högsta afdelningen, väsentligen beroende af 
den öfverårighet, som karakteriserade samma skolgenera
tion, då den utgjorde den lägsta afdelningen. Af vigt vore 
derför a t t anställa en jemförelse mellan öfverårigheten i 7:e 
klassen höst-t:n 1879 och öfverårigheten i l :a klassen höst-
t:n 1871, hvilka klasser då utgjordes af en och samma skol
generation. Men någon sådan jemförelse kan dock icke af 
förefintliga beräkningar öfver normalåldern göras, ty äldre 
dylika beräkningar finnas blott för vårterminen 1870 samt 
höstterminerna 1875 och 1876. Om man likväl, så mycket 
som befintliga beräkningar medgifva, följer de särskilda 
skolgenerationerna för läseåret 1876—77, erhåller man ne
danstående öfversigt. 

a) Den skolgeneration, som läseåret 1876—77 befann sig i 
l:a klassen. 

b) Den skolgeneration, som läseåret 1876—77 befann sig i 
2:a klassen. 

c) Den skolgeneration, som läseåret 1876—77 befann sig i 
3:e klassen. 

d) Den skolgeneration, som läseåret 1876—77 befann sig i 
4:e klassen. 

e) Den skolgeneration, som läseåret 1876—77 befann sig i 
5:e klassen. 

f) Den skolgeneration, som läseåret 1876—77 befann sig i 
nedre 6:e klassen. 
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Af denna öfversigfc visar det sig, a t t öfverårigheten 
under dessa skolgenerationers fortgång från lägre till högre 
klass minskats i de lägre klasserna, hvaremot någon ök
ning förekommit i de högre, särdeles å latinlinien. I be
rättelsen för läseåret 1876—77 anmärkes å sid. 84: »Då 
af anledningarna till förändring af en skolgenerations sam
mansättning den förnämsta är afgång från läroverket, måste 
den omtalade minskningen hufvudsakligen bero derpå, a t t 
de afgående företrädesvis utgöras af de mera öfverårige. 
I de fall, då deremot ökning i öfverårigheten egt rum, är 
denna sannolikt hufvudsakligen en följd af en eller annan 
ynglings qvarsittande öfver ett år i samma klass. Förut
satt a t t de båda angifna anledningarna till minskning 
och ökning äro de rätta, visar sig den förra utöfva ett 
större inflytande på reallinien än på latinlinien, samt den 
sednare tvärtom.» 

Af Tab. 11 finner man för hvarje särskild klass de 
der ingående lärjungarnes verkliga ålder (samt deras me
delålder). Det är således lätt a t t fördela de i tabellen in
gående 14,664 lärjungarne i verkliga åldersklasser. Men 
vid en sådan fördelning finnas inga svårigheter a t t äfven 
medräkna lärjungarne vid Stockholms Nya elementarskola 
och de enklassiga pedagogierna. Om man derjemte sam
manställer antalen lärjungar i de särskilda årsklasserna 
med antalen mankön för hela riket i samma åldersklasser, 
så erhåller man nedanstående tabellariska öfversigt, vid 
hvilken må anmärkas följande. Af det förut angifna sättet 
a t t beräkna lärjungarnes ålder (såsom skillnad mellan det 
år, som beräkningen afser, och födelseåret) följer, a t t t. ex. 
åldern 10 år i denna tabell motsvarar den ålder, som i den 
allmänna befolkningsstatistiken betecknas med »10—11 år» 
o. s. v. Beräkningen af förhållandet mellan antalet lär
jungar i en viss åldersklass och hela lärjungeantalet har 
inskränkts inom åldern 9 till och med 18 år, emedan in
trädesåldern i l:a klassen utgör enligt nya läroverksstad
gan 9 år och normalåldern för inträde i högsta klassen är 
18 år. Tör de åldersklasser, som falla utom dessa gränser 
har beräkningen blifvit endast summariskt utförd. Inom 
de nu angifna gränserna har äfven beräkningen af förhål
landet mellan lärjungeantalet i en viss åldersklass och an
talet mankön i samma åldersklass inskränkts. — Till slut 
må här anmärkas, at t af de tre 8-åringarne tillhörde 2 en 
tvåklassig och 1 en enklassig pedagogi, vid hvilka läroverk 
ingen föreskrift om inträdesålder är i lag gifven (se be
rättelsen för läseåret 1876—77, sid. 86). 

Jemförelse för höst t:n 1879 mellan lärjungarnes antal i 

särskilda åldersklasser och rikets manliga befolkning. 

Om man betecknar åldern från och med 9 till och 
med 18 år såsom den egentliga skolåldern vid början af 
et t läseår, så finner man af ofvanstående tabell, a t t 3 lär
jungar voro under, 14,309 i och 862 öfver den egentliga skol
åldern. Om hela antalet lärjungar i den egentliga skol
åldern jemföres med hela antalet mankön inom samtliga 
motsvarande åldersklasser (454,113), komma 315 på 10,000. 
Hade samtlige 15,174 lärjungarne befunnit sig i den egent
liga skolåldern, så skulle man i stället hafva fått 334 pa 
10,000. — Här ofvan å sid. 20 (nedersta raden) äro 371 
lärjungar räknade på 10,000 mankön i vissa åldersklasser. 
Skillnaden beror derpå, a t t på sagde ställe det för jem-
förelsen med åren 1876—78 varit nödvändigt a t t endast 
medtaga åldersklasserna 10—18 år. 
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Kap. 14. Lärjungarnes hemorter. 

Tab. 12 och 13. 

Af samt l i ga å T a b . 12 u p p t a g n a 15,191 l ä r j u n g a r 1 ) h a d e 

15,167 s ina h e m o r t e r inom och 24 u tom Sver ige . Med b e 

gagnande af d e n n a t abe l l och a l l m ä n n a be fo lkn ingss t a t i s t i 

kens uppg i f t e r o m länens m a n l i g a befo lkning d e n 31 D e 

cember 1879 e r h å l l e r m a n föl jande öfvers ig t öfver l ä r j u n g 

arnes a n t a l och fö rhå l lande t i l l s agde fo lkmängd . 

Beträffande den ordning, länen skulle intaga, om de 
ordnades efter procenterna af hela lärjungeantalet eller 
efter antalen på 10,000 af hvarje läns manliga folkmängd, 
torde det vara tillräckligt a t t framhålla, at t nu, likasom 

) Med afseende på en mindre stridighet mellan detta antal och slutsum
man å Tab. 8 se anm. å T&b. 12 om uppgifterna från Linköpings läroverk. 

Mim. läroverken (879—So. 

höstterminen 1876, Stockholms stad i båda dessa hänseen
den står främst och Kopparbergs län i det sistnämnda hän
seendet lägst samt för öfrigt hänvisa till den tabellariska 
öfversigten. — Af de 24 med hemorter utom Sverige hade, 
såsom Tab. 12 utvisar, 18 sina hemorter i Finland, 2 i 
Norge och 4 i England. Af de 18 lärjungarne från Fin
land befunno sig 2 vid läroverk i Stockholm, 2 i Uppsala, 
1 i Umeå och 13 i Haparanda. De 4 lärjungarne från 
England voro vid läroverken i Nyköping, Kalmar, Karlstad 
och Eskilstuna, och de 2 från Norge i Karlstad. 

Med hänsyn till lärjungarnes hemorter inom eller utom 
det län, dit läroverksstaden1) hör, erhåller man af Tab. 12 
följande procenttal. 

Såsom man kunnat vänta, är det endast vid de högre 
och femklassiga läroverken man finner något större antal 
lärjungar med hemorter utom läroverksstadens län. Bland 
de särskilda läroverken räknade Uppsala det största antalet 
sådana lärjungar, nemligen 213 af 548 (39 %); af dessa 
213 hade 51 (9 %) sina hemorter i Stockholms län och 
162 (30 %) annanstädes. Jönköpings läroverk med 536 lär
jungar räknade 138 (26 %) med hemorter utom Jönköpings 
län; af dessa hade 67 (13 %) sina hemorter i Skaraborgs 
län och 71 (13 %) annanstädes. Örebro läroverk med 489 
lärjungar räknade 119 (24 %) med hemorter utom Örebro 
län. De 8 läroverken i Stockholm med tillsammans 2,180 
lärjungar räknade 267 (12 %) med hemorter utom Stock
holms stad; af dessa 267 hade 175 (8 %) sina hemorter i 
holms län och 92 (4 %) annanstädes. De 3 läroverken i 
Göteborg med tillsammans 964 lärjungar räknade 131 (14 
%) med hemorter utom Göteborgs och Bohus län. Enköpings 
läroverk med 76 lärjungar räknade 25 (33 %) med hem
orter utom Uppsala län. Haparanda läroverk med 54 lär
jungar räknade 13 (24 %) med hemorter utom Norrbottens 
län; dessa 13 hade sina hemorter i Uleåborgs län i Finland. 

Tab. 12 angifver omedelbarligen för hvarje särskildt 
läroverk, huru många lärjungar tillhörde det län, i hvilket 

') I detta kapitel, likasom å Tab. 12 och 13, hafva för korthetens sknll 
äfven köpingar räknats som städer. 

4 
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l ä r o v e r k e t ä r be l äge t , e l ler a n d r a l än . M e n m a n k a n med s ä r s k i l d t l än , u n d e r v i s a d e s vid l ä rove rk inom l äne t eller 

t i l lh je lp af s a m m a t abe l l äfven b e s v a r a d e n o m v ä n d a f rågan , vid l ä rove rk u t o m d e t s a m m a . Sva re t p å d e n n a f råga inne-

n e m l i g e n h u r u m å n g a af de l ä r j u n g a r , som t i l l h ö r d e hva r j e hå l l e s i föl jande t abe l l . 

P r o c e n t t a l e t l ä r j u n g a r , som underv i sadea vid l ä rove rk l ande h a r s in fö rk l a r ing de r i , a t t d e t t a län ä r de t enda, 

u t o m läne t , v a r så ledes l ä g s t för G o t t l a n d s län . F ö r 13 

län v a r de t u n d e r 10 %, för C l än från och med 10 t i l l 20, 

för 4 l än från och med 20 t i l l 30 s a m t u t g j o r d e för S tock

holms län ej m i n d r e än 73 -8 %'. D e t t a u n d a u t a g s f ö r h å l -

som s a k n a r h ö g r e a l l m ä n t l ä rove rk . 

T a b . 13 u t v i s a r l ä r j u n g a r n e s förde ln ing efter hemorter 

inom eller u t o m l ä rove rkss t aden . T i l l följd af ofullstän-
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dighet i årsredogörelserna hafva realister och latinare icke 
kunnat åtskiljas. Deremot har det denna gång, i motsats 
till hvad fallet var höstterminen 1876, lyckats a t t åtskilja 
öfre och nedre afdelningarna af 6:e och 7:e klasserna, dock 

vid 4 läroverk endast med tillhjelp af katalogerna. — Af 
de å Tab. 13 meddelade absoluta talen erhåller man föl
jande, i procent beräknade, öfversigt öfver lärjungarnes för
delning efter hemorter inom eller utom läroverksstaden. 

Bland de i denna tabell ingående procenttalen hafva 
de, som afse 4:e klassen vid de treklassiga läroverken, föga 
eller ingen vigt, ty de till grund liggande absoluta talen 
äro allt för små. Af samma orsak hafva ej heller pedago-
giernas procenttal någon särdeles stor betydelse. Man kan 
derför med skäl sammanslå klasserna 3 och 4 vid den först
nämnda gruppen af läroverk samt sedermera denna grupp 
med de båda andra. Man erhåller sålunda för de tre-, två-
och en-klassiga läroverken följande tal . 

Om man nu särskildt fäster afseende vid lärjungarne 
med hemorter inom läroverksstaden, så befinnas följande 
förhållanden ega rum. Vid de högre läroverken aftaga de 
motsvarande talen, då man går från l:a klassen xippåt, med 
undantag för öfre 7:e. Starkast är minskningen vid Öfver-
gangen från 3:e till 4:e klassen, då procenten sjunker från 
<>2'6 till 54-1, således med 8.8. Detta har åtminstone till 
en del sin förklaring deri, at t i 4:e klassen inträda lär
jungar från lägre läroverk i andra städer. Af dylik anled
ning är ock minskningen från 5:e till 6:1 betydlig, nem-
%en från 52-1 till 45-6, således 6-6 %. — Vid de fem
klassiga läroverken finner man dels minskning, dels ökning. 

Starkast är minskningen vid öfvergången från 2:a till 3:e 
klassen, då procenten sjunker från 77"2 till 70-3, således 
med 6 9 . 

Om man för större beqvämlighets skull sammanställer 
de procenttal, som afse lärjungarne i klasserna 1—5 med 
hemorter inom läroverksstaden, och dervid för högre och 
femklassiga läroverk använder den förra och för öfriga lä
roverk den sednare af de två närmast föregående tabellerna, 
så erhåller man följande öfversigt. 

Man finner, a t t talen äro lägre vid de högre allmänna 
läroverken än vid de andra, men deremot, at t talen vid 
de femklassiga läroverken äro högre än vid de under ru
briken »öfriga» här upptagna, hvilket utan tvifvel har sin 
förklaring i det stora antal lärjungar, som finnes vid de 
femklassiga läroverken i Stockholm. 

Slutligen bör nämnas, a t t de primäruppgifter, som ligga 
till grund för Tab. 12 och 13, ej hafva all den grad af 
tillförlitlighet, som vore önskvärd. Det är nemligen att be
fara, at t nu, likasom fallet var höst-t:n 1876, ej vid alla 
läroverk begreppen födelseort och hemort blifvit klart skilda. 

Kap. 15. Lärjungarnes kroppskonstitution och hellsotillstånd. 
Tab. 14. 

De i läroverkens årsredogörelser meddelade allmänna 
uPPgifterna om lärjungarnes kroppskonstitution och hellso-
allstånd (nästan allestädes »god» och »godt», »tillfredsstäl
lande» eller dylikt) hafva ej ansetts behöfva göras till före> 

liga spridda uppgifter, såsom fördelningar af lärjungarne 
efter kroppskonstitutionens beskaffenhet, om förefallna olika 
slag af sjukdomar, m. m. 

Den absoluta och relativa sjukligheten, så till vida 
m a l för särskild bearbetning. Detsamma gäller om åtskil- som den bestämmes genom af sjukdom vållad frånvaro från 
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skolan, har endast vid Vexjö läroverk varit föremål för upp
gifter efter det system, för hvilket redogjorts i berättelsen 
för läseåret 1876—77 (sid. 115 o. följ.). Dess tabell har 
med någon rättelse och omredigering följande utseende. 

Höstterminen 1879. 
(Antalet skoldagar = 91.) 

I olikhet med hvad förhållandena varit de tre före
gående åren visar tabellen, a t t sjukligheten för vårterminen 
var mindre än under höstterminen. Om man särskildt fäster 
sig vid sjuMighetsprocenten, hvilket uttryck för korthetens 
skull kan användas i stället för medeltal sjuke för dag på 
100 lärjungar, så var denna under höst- och vår-terminen 
läseåret 1876—77 resp. 3-1 och 6'3, under läseåret 1877— 
78 resp. 2'6 och 3'9 samt under läseåret 1878—79 resp. 
3"3 och 5"8. Det aritmetiska mediet mellan de båda ter
minernas sjuklighetsprocent var 4'7 för läseåret 1876—77, 
3-2 5 för läseåret 1877—78, 4.5 5 för läseåret 1878—79 och 
2'8 för läseåret 1879—80. Utom ofvanstående tabell inne
håller årsredogörelsen åtskilliga tabeller öfver hithörande 
ämnen, dels för läseåret 1879—80, dels komparativa för de 
sista 10 åren. 

I läroverksstadgan af den 1 November 1878, § 124, före-
skrefs: »Genom rektors försorg antages vid läroverk, der 
erforderliga medel för sådant ändamål finnas, en läkare, 
som vårdar medellöse lärjungar vid inträffande sjukdoms
fall, undersöker de omständigheter, som kunna menligt in
verka på lärjungarnes hellsotillstånd, samt tillhandagår rek
tor med råd och upplysningar om undanrödjande af för 
handen varande olägenheter. Vid hvarje läsetermins början 

och mot dess slut bör läkaren å läroverkets samtlige lär
jungar anställa besigtning, hvaröfver anteckning föres, och 
på grund deraf icke allenast afgifva utlåtande, hvilka bland 
dem böra från samtliga gymnastik- och vapen-öfningar eller 
från vissa af dem afhållas, utan ock senast en månad efter 
hvarje läsetermins slut till rektor aflemna redogörelse för 
hellsotillståndet bland lärjungarne under terminen enligt 
formulär, som af Medicinalstyrelsen meddelas. Dessa redo
görelser skola i sin helhet eller åtminstone till sitt väsent
ligaste innehåll i årsberättelsen intagas, och böra desamma 
i vederbörlig ordning genom efori försorg till Medicinal
styrelsen insändas.» Med anledning af denna föreskrift 
meddelade Medicinalstyrelsen i cirkulär af den 31 Oktober 
1879 till läkarne vid rikets allmänna läroverk två formu
lär till ifrågavarande redogörelser: det ena (A) för upp
gifter öfver lärjungarnes kroppsbyggnad och allmänna hellso
tillstånd samt öfver antalet närsynta, det andra (B) för 
uppgifter å antalet sjuke och sjukdomar. Dessutom före-
skrefs i nämnde cirkulär: »1:0 at t vid de besigtningar, som 
vid hvarje läsetermins början och mot dess slut skola å 
samtlige lärjungar anställas, särskild uppmärksamhet bör 
fästas vid deras kroppsbyggnad och allmänna hellsotill
stånd, äfvensom vid bleksot, blodbrist, ofta förekommande 
hufvudvärk och näsblod, hvarom redogörelse klassvis lem-
nas enligt formuläret A; 2:o a t t undersökning på närsynt
het, som icke behöfver företagas oftare än mot hvarje vår
termins slut, bör verkställas med tillhjelp af glas samt, i 
fall läkaren vill bestämma närsynthetens grad, enligt me
tersystemet ; dock är redogörelse för närsynthetsgraden tills 
vidare icke obligatorisk; 3:o att, då de uppgifter, som skola 
uti terminsredogörelsen enligt formuläret B meddelas, skulle 
komma at t sakna betydelse, i händelse deruti upptagas en
dast de sjukdomsfall bland lärjungarne, som blifvit af läro
verkets läkare vårdade, nödigt är a t t denne för redogörel
sens fullständighet förskaffar sig kännedom äfven om andra 
bland skolungdomen inträffade sjukdomsfall, hvartill utväg 
torde utan svårighet kunna genom rektor beredas.» 

Emedan detta cirkulär kom läroverken till hända först 
mot eller efter slutet af höstterminen, och då redogörelsen 
för vårterminen icke behöfver lemnas förr än en månad 
efter terminens slut, har endast ett fåtal läroverk i redo
görelserna för läseåret 1879—80 meddelat uppgifter efter 
dessa formulär. Till följd häraf har ingen bearbetning af 
hithörande uppgifter för sistnämnda läseår gjorts. 

Af årsredogörelsernas tabellariska uppgifter om an
talet lärjungar, som under hvardera terminen af kalender
året 1879 på grund af sjukdomsorsaker m. m. icke deltagit 
i gymnastiköfningarna, hafva här i likhet med hvad som 
skett i de sednast utgifna berättelserna endast de, som afse 
höstterminen, gjorts till föremål för bearbetning. Eesul-
tatet är meddeladt å Tab. 14, hvilken utarbetats efter 
samma grundsatser, som motsvarande tabell i förra berät
telsen (jfr sid. 24). Af sagde tabell erhålles följande öf-
versigt. 

Vårterminen 1880 t. o. m. den 30 (?) April. 
(Antalet skoldagar = 69.) 
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De erhållna procenttalen öfverensstämma mycket nära 

med motsvarande tal höstterminerna 1876, 1877 och 1878 
(se föregående berättelser). 

I hvilken proportion de olika sjukdomsorsakerna medver
kat, utvisas af följande tabell, i hvilken för lättare jemförelse 
de särskilda raderna erhållit samma nummer, som motsva
rande kolumner i Tab. 14. — Med afseende på de anmärk
ningar och slutsatser, hvartill nedanstående tabell kan gifva 
anledning, är det tillräckligt, a t t hänvisa till motsvarande 
ställen i berättelserna för läseåren 1876—77 och 1877—78. 

Tager man vid Tab. 14 i betraktande tabellens första 
hufvudafdelning, d. v. s. »Efter läroverk», så finner man nu, 
likasom fallet varit föregående läseår, högst betydande skilj
aktigheter. Så t. ex. äro såsom för sjukdomsorsaker be
friade i kol. 13 uppförde vid Visby läroverk blott 3 af 298 
(1 %), men vid Norrköpings 58 af 323 (18 %) och vid 
Stockholms Södra latinläroverk 64 af 384 (16'7 %); vid 
Vadstena femklassiga läroverk 1 af 99 (1 %), men vid 
Katarina läroverk 41 af 261 (15-7 %) och vid Landskrona 
18 af 119 (15u %). Sannolikt bero dessa och andra skilj
aktigheter till en dryg del derpå, a t t olika grundsatser 
(jfr berättelsen för läseåret 1876—77, sid. 126) blifvit följda 
dels vid meddelandet af befrielse, dels vid utarbetandet af 
hithörande primärtabeller, hvarvid olika läroverk kunnat 
hafva helt olika förfarit med dem, som blifvit endast par-

tielt (d. v. s. från vissa arter af rörelser eller öfningar) be
friade. — Såsom fortsättning af hvad i förra berättelsen, 
sid. 24, anföres från Vexjö läroverk, må slutligen nämnas, 
a t t för sjukdomsorsaker blefvo derstädes höstterminen 1879 
bland 373 lärjungar 11 fullständigt befriade och 7 endast 
från appareljgymnastik, således tillsammans 18 (4"8 %). 

A Tab. 14 hafva, såsom af »andra orsaker» befriade, 
blifvit i kol. 14 upptagna 602 lärjungar. Af dessa falla 529 
på de högre läroverkens öfre 7:e klass, i hvilken klass lär-
jungarne icke äro skyldige a t t deltaga i de egentliga gymna-
stiköfningarna. Dock bör med afseende på det sistnämnda an
talet anmärkas, at t för nästan alla högre läroverk hafva hit
hörande specialtal måst finnas genom en approximativ be
räkning, rörande hvilken det för öfrigt är tillräckligt at t 
hänvisa till berättelsen för läseåret 1877—78 (sid. 30 och 31). 

Kap. 16. Lärjungarnas omsättning. 

Tab. 15 och 16. 

Redogörelsen för detta ämne afser här, likasom i före
gående berättelser, kalenderår. Tab. 15 visar med fördel-
m^g efter läroverksgrupper, klasser och linier, förändring
arna under vårterminen 1879 och den följande mellanter-
minen. Tab. 16 behandlar på samma sätt höstterminen och 
den följande mellanterminen. Beträffande dessa tabeller 

är — under hänvisande för öfrigt till motsvarande ställen 
i berättelsen för läseåret 1877—78 (kap. 14, sid. 31—35), 
hufvudsakligen följande a t t anföra'). 

1) Med afseende på Tab. 16 må äfven nämnas, att man, då denna tabell 
jemföres med Tab. 8, finner några smärre stridigheter, beroende på primärnpp-
gifternas beskaffenhet. 
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Om man bildar en enda summa af kol. 2—8 i båda ta
bellerna och likaledes en enda summa af kol. 10 och 11 i 
båda samt dervid frånräknar Stockholms Nya elementarskola 
(hvilken för öfrigt ej ingår i kol. 2—7), så ger den förra 
summan 9,898 flyttade och den sednare 9,700. Skillnadens 
litenhet (198) visar tydligen, a t t i kol. 2—8 inräknats endast 
en ringa del af de lärjungar, som, efter a t t vid öfvergången 
till det nya läsearet hafva erhållit flyttning, afgingo före den 
15 Sept., eller m. a. o. a t t i kol. 2—8 ej inräknats på långt 
när alla de lärjungar, som der kunnat och bort inräknas. 

Af lätt insedda skäl bör, när primäruppgifterna äro 
riktiga, ett strängt samband ega rum mellan de å sum-
mationsraden befintliga talen i kol. 13, 15 och 16 i ta
bellen för en termin och de å summationsraden befintliga 
talen i kol. 9, 10, 11 och 14 i tabellen för den följande 
terminen. Om de ifrågavarande talen i den föregående ter
minens kolumner betecknas med A13 o. s. v. och i den efter
följande terminens kolumner med B„ o. s. v., så kan detta 
samband korteligen uttryckas sålunda: 

A„ - (A15 + A le) = B , + B1# + B u + B14 . 
Om denna kontrolleqvation tillämpas på Tab. 10 i förra 

berättelsen (höstterminen 1878) och Tab. 15 i denna (vår
terminen 1879), så får venstra leden värdet 14,224 och den 
högra värdet 14,236. Tillämpas åter kontrolleqvationen på 
Tab. 15 och 16, så får venstra leden värdet 12,150 och 
den högra värdet 12,156. 

Emedan Tab. 15 och 16 tillkommit genom hopläggning 
af uppgifterna från de särskilda läroverken, är det tydligt, 
a t t med hänsyn till läroverket såsom ett enda helt äro 
talen i kol. 2—8, 10 och 11 sannolikt mycket för låga, ta
len i kol. 9 sannolikt något för låga samt talen i kol. 12 
och 14—16 sannolikt till en stor del ej obetydligt för höga. 

Vill man närmare undersöka, huru lång tid lärjung-
arne användt för flyttning till en högre klass, är det bäst 
at t af kol. 2—7 i »Sammandragen» å Tab. 15 och 16 bilda 
en enda tabell, som då i sjelfva verket med hänsyn till 
flertalet lärjungar anger flyttningsresultatet af läsearet 
1878—79, emedan den omfattar dels hela den stora flytt
ningen vid öfvergången från läsearet 1878—79 till läsearet 
1879—80, dels de smärre flyttningar, som förut försiggått 
under läsearet 1878—79. Sålunda erhåller man följande 
öfversigt. 

Om man för hvardera linien med inräknande af de ge
mensamma klasserna sammanlägger de 8 årsklassernas 
medeltal, så blir summan för reallinien 1.7 2 termin och för 
latinlinien 1"07 termin. De motsvarande talen i förra be

rättelsen voro 1.02 och 0"8 4, och utvisar således det nu er
hållna resultatet en ej obetydlig stegring, isynnerhet hvad 
reallinien beträffar. — Om man förvandlar de i sista sum-
meringsraden förekommande antalen flyttade lärjungar tiH 
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procenttal, så finner man, at t de, som tillhört närmast 
lägre klass 

Mellan de nu erhållna procenttalen och motsvarande tal 
för föregående år råder stor öfverensstämmelse. 

Såsom förut blifvit nämnd t, ingå inga tal från Stock
holms Nya elementarskola i kol. 2—7 af Tab. 15 och 16 
samt således icke heller i föregående tabell. Om hit
hörande uppgifter i läroverkets årsredogörelse — likasom 
i föregående berättelser — bearbetas i nära öfverensstäm
melse med uppgifterna från de andra läroverken, så er
håller man följande tabell. 

Om man med begagnande af medeltalen i föregående 
två tabeller anställer en jemförelse mellan läroverken i all
mänhet (A) och Nya elementarskolan (B), så visar sig me
deltalet för genomgåendet af l:a klassen fördelaktigare vid 
A än vid B, under det at t ett motsatt förhållande eger rum 
med afseende på medeltalen för genomgåendet af 2:a och 
3:e klassen. Öfverskottet öfver den normala tiden för ge
nomgåendet af sistnämnda klass utgör i medeltal 0.12 vid 
A (efter sammanräkning af de till 4:e klassen flyttade rea
lister och latinare), men motsvarande medeltal vid B utgör 
"'09. Sammanräknar man vidare vid A tiderna för genom
gåendet af klasserna 4, 5 och 6:1 samt vid B tiderna for 
genomgåendet af klasserna 4 och 5, hvarigenom man på 
"ada ställena får en normaltid af 6 terminer, så uppgår 
öfverskottet öfver normaltiden i medeltal på reallinien till 
O'4 vid A och till 1-22 vid B samt på latinlinien till 45 
Vld A och till 0-2 9 vid B. Om man slutligen vid A sam
manlägger tiderna för genomgåendet af klasserna 6:2 och 
' ; i j hvarigenom man får samma normaltid af 4 terminer, 
som för genomgåendet af 6:e klassen vid B, så uppgår 
överskottet öfver normaltiden i medeltal på reallinien till 

28 vid A och till 0'44 vid B samt på latinlinien till 0-3 2 
Tl(l A och till 1-14 vid B. Af denna jemförelse framgår 
således, att medeltalen äro i 4 fall af 7 ofördelaktigare vid 

än vid A, visande dock detta resultat för nu behand-
laäe år ett något bättre förhållande vid B än föregående 

år. — Slutligen är angående Nya elementarskolan ej annat 
a t t här tillägga, än a t t man af sista raden i föregående 
tabell finner, at t antalet af dem, som tillhört närmast lägre 
klass 

mindre än den normala tiden, utgjorde 7'5 % 
den normala tiden, » 65-8 » 
mera än den normala tiden, » 26"7 » 

Summa 100 ~%. 
Genom at t sammanräkna talen i kol. 8 af Tab. 15 och 

16 finner man, a t t antalet af dem, som under året öfver-
gåt t från den ena linien till den andra, utgjorde endast 66, 
d. v. s. 0-7 % af hela antalet flyttade, då detta beräknas 
till 10,060 (9,833 + 161 + 66). Af dessa 66 öfvergingo 39 
från latinlinien till reallinien och 27 tvärtom. Inom 4:e 
klassen öfvergingo 31, hvaraf 21 till real-och 10 till latin
linien; inom 5:e klassen 14, hvaraf 6 till real- och 8 till 
latin-linien; inom nedre 6:e 10, hvaraf 5 till real- och 5 till 
latin-linien; inom öfre 6:e 7, hvaraf 5 till real- och 2 till 
latin-linien; inom nedre 7:e 2, båda till latinlinien; inom 
öfre 7:e äfvenledes 2, båda till reallinien. Möjligen skulle 
dessa tal vinna någon tillökning, om äfven de lärjungar 
inräknades, hvilkas öfvergång till annan linie skett i sam
manhang med öfvergång från ett läroverk till ett annat. 

Kol. 9—11 i Tab. 16 kunna läggas till grund för en ap
proximativ beräkning rörande antalet af dem, som vid öfver-
gången till det nya läseåret ej hade nöjaktigt genomgått 
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sina klasser. Om man dervid frånräknar Stockholms Nya 
elementarskola och pedagogierna, så uppgår antalet af dem, 
som vid öfvergången till det nya läseåret flyttades till klas
serna 2—7:2 och den 15 September voro qvar vid sina re
spektive läroverk, till 9,475 samt antalet af dem, som ej 
erhållit flyttning och den 15 September sutto qvar i klas
serna 1—7:i, till 1,756. Det sednare talet utgör således 15-6 
% af de båda talens summa. Härvid bör likväl — under 
hänvisning för öfrigt till den utförligare behandlingen af 
detta ämne i berättelsen för läseåret 1876—77 (sid. 132 och 
133) — erinras derom, at t afseende ej fästs vid dem, som 
vid öfvergången till det nya läseåret afgått med eller utan 
erhållen flyttning. 

Af kol. 10 och 11 i Tab. 15 och IG finner man, a t t af 
de lärjungar, som den 1 Februari och den 15 September 
tillhörde läroverken, hade 

22 flyttats enligt beslut vid slutet af höstterminen 1878 
151 » B B » början » vårterminen 1879 

7,519 B » B » slutet » B » 
2,148 B » » B början B höstterminen » 

Af hela summan 9,840 hade således 76 % flyttats en
ligt beslut vid vårterminens slut och 22 % enligt beslut 
vid höstterminens början. Af de 22 lärjungar, som flyttats 
enligt beslut vid slutet af höstterminen 1878, tillhörde 20 
Nya elementarskolan och 2 Skara läroverk. Af de 151 lär
jungar, som flyttats enligt beslut vid början af vårterminen, 
tillhörde 19 Nya elementarskolan. Om dessa frånräknas, 
så finner man, a t t vid de andra läroverken hade endast 
132 (1.4 % af de derstädes flyttade) lyckats begagna sig 
af den i läroverksstadgan medgifna rätt igheten till flytt
ning vid böljan af en vårtermin. I de ofvan nämnda talen 
äro ej de lärjungar inräknade, hvilkas öfvergång till annan 
klass skett i sammanhang med öfvergång till annat läro
verk, samt naturligtvis ej heller de, hvilka eljest afgått med 
betyg på nöjaktigt genomgående af den lemnade klassen. 

Antalet inskrifne uppgick enligt kol. 12 i Tab. 15 och 
16 till 3,949 under hela kalenderåret 1879, hvaraf 406 
(10-3 %) inskrefvos under vårterminen och 3,543 (89-7 %) 
under höstterminen. Om de under kalenderåret inskrifne 
fördelas efter klasser, så finner man, a t t i l:a klassen in
skrefvos 2,254, i 2:a 752, i 3:e 251, i 4:e 224, i 5:e 111, i 
nedre 6:e 255, i öfre 6:e 42, i nedre 7:e 43 och i öfre 7:e 
17. I dessa antal innefattas naturligtvis dels lärjungar, 

I afseende på dessa examina skedde genom Kungl. kun
görelse af den 1 November 1878 vissa förändringar i fornt 
gällande bestämmelser, bestående dels deri a t t hvad som 
varit stadgadt om ett matematiskt arbete i den skriftliga af-
gångsexamen för latinliniens lärjungar upphörde at t gälla från 
och med 1879, dels deri a t t realisternas muntliga examen 
skulle (under iakttagande af vissa öfvergångsstadganden) 

som före inskrifhingen icke tillhört något af hä r ifrågava
rande läroverk, dels lärjungar, som endast öfvergått från 
ett läroverk till ett annat. 

Beträffande slutligen de afgångne lärjungarne, så får 
man af kol. 14—16 i Tab. 15 och 16 följande fördelning: 
från början af vår-t:n 1879 t. o. m. den 31 Jan 89 
fr. o. m. den 1 Febr. till vår-t:ns slut 751 
under näst följande mellantermin 1,652 
från början af höst-t:n t. o. m. den 14 Sept 254 
fr. o. m. den 15 Sept. till höst-t:ns slut 155 
under näst följande mellantermin .._ 260 

Summa 3,167. 
Sannolikt är (jfr berättelsen för läseåret 1876—77, sid. 
132), a t t bland de från och med den 1 Februari till vårter
minens slut afgångne de aldra flesta afgått vid terminens 
slut. Om man antager, at t dit höra al" 751, således 
563, och sammanlägger detta tal med antalet af dem, som 
afgingo under den följande mellanterminen samt från början 
af höstterminen t. o. m. den 14 September, så får man till 
summa 2,469. Man kan således säga, at t 78 % afgingo vid 
öfvergången till det nya läseåret. Om de afgångne fördelas 
efter klasser, så finner man, at t ur l:a klassen afgingo 316, 
ur 2:a 441, ur 3:e 503, ur 4:e 403 (283 realister och 120 
latinare), ur 5:e 621 (339 realister och 282 latinare), ur 
nedre 6:e 200 (93 realister och 107 latinare), u r öfre 6:e 
152 (88 realister och 64 latinare), u r nedre 7:e 64 (12 rea
lister och 52 latinare) samt ur öfre 7:e 467 (85 realister 
och 382 latinare). Bland dessa voro naturligtvis många, 
som endast öfvergingo till ett annat läroverk. Särskildt 
bero de höga talen för klasserna 3 och 5 delvis derpå, 
medan de delvis bero derpå, at t lärokurserna (jfr Tab. 13 
i berättelsen för läseåret 1876—77) äro så afpassade, att 
en lämplig afslutning uppstår för de lärjungar, som lemna 
läroverket efter genomgåendet af 3:e eller 5:e klassen. Af 
den andra tabellen å sid. 31 framgår vid jemförelse mel
lan lärjungeantalen i kl. 3 och 5 höstterminen 1878 samt 
i kl. 4 och 6:i höstterminen 1879, a t t den verkliga minsk
ningen för »hela läroverket» utgjorde 186 vid öfvergången 
från 3:e till 4:e och 363 vid öfvergången från 5:e till 6:e. 

Här ofvan visades at t antalet inskrifne under kalender
året 1879 uppgick till 3,949 samt antalet afgångne från 
början af vårterminen 1879 till samma tid 1880 till 3,167. 
Det förra antalet öfverskjuter således det sednare med 782. 

omfatta äfven naturalhistoria. För öfrigt gällde samma före
skrifter och allmänna anordningar1) för dessa examina som 
förut. De vid primäruppgifternas bearbetande följda grund-

' ) Anordningen af den skrift), ei . (se ber:n för liisearct 1877 78, 
35) ondergick till följd af nämnda Knngl. knngörelse den ändring, »K 1 
linien dels alldeles ntgick från »4:e dagen>, dels under >3:e dagen» endast 
En öfversättning till franska eller tyska språket kl. 7:30 —11 f. m. 

Kap. 17. Afgångs- och kompletterings-examina. 
Tab. 17—20. 
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satserna aro äfven oförändrade, till följd hvaraf det är till
räckligt att här erinra derom, att termen »underkände» blif-
vit för korthetens skull både i tabeller och text använd i 
st. för uttrycken »icke berättigade till muntlig examen» och 
»förklarade icke mogne». Härigenom hafva visserligen bland 
de underkände inräknats några lärjungar, på hvilka den 
använda termen ej egentligen passar, men om alla dessa 
fall lemnas detaljerade uppgifter i anmärkningarna till Tab. 
17 och 18. — De ämnen, som under båda terminerna ka
lenderåret 1879 voro bestämda för den skriftliga examen, 
äro intagna å Tab. 19 och 20. 

Vårterminen 1879 anställdes afgångsexamen vid 31 offent
liga högre allmänna läroverk samt vid alla de 5 enskilda 
läroverk, som egde dimissionsrätt. Den skriftliga examen 
förrättades den 18, 19, 21 och 22 April. Den muntliga 
examen, som förrättades på dagarne fr. o. m. den 17 Maj 
t. o. m. den 9 Juni, upptog 1 dag vid 8 offentliga och 3 
enskilda läroverk, 2 dagar vid 19 offentliga och 2 enskilda 
samt 3 dagar vid 4 offentliga läroverk. Tillsammans åt-
gingo således 65 examensdagar. Med frånräknande af de 
alldeles uteblifne examinerades under dessa 65 dagar 542 
i afgångs- och 41 i kompletterings-examen. Antalet cen
sorer utgjorde tillsammans 14. Med hänsyn till särskilda 
läroverk uppgick deras antal till 2 vid 21 offentliga och 2 
privata läroverk, till 3 vid 9 offentliga och 3 privata samt 
till 5 vid 1 offentligt läroverk (Stockholms Gymnasium). 
Man finner således, att hvarje läroverk besöktes i medeltal 
af 2-4 censorer och att hvarje censor i medeltal besökte 
6.2 läroverk. 

Af de i Tab. 17 meddelade absoluta talen erhåller man 
följande procenttabell. 

I afgångsexamen vårterminen 1879 underkände och 
godkände i procent af hela antalet anmälde. 

Bland de till Tab. 17 fogade anmärkningarna kunna 
följande förtjena att särskildt framhållas. Den censorerna 
gifna rättigheten att i strid med examinatorernas uttalade 
mening förklara en examinerad vara icke mogen tillämpa
des i 9 fall, nemligen med afseende på 6 lärjungar vid 
offentligt läroverk och 3 privatister. Dessutom förekom i 
8 fall, nemligen med afseende på 3 lärjungar vid offentligt, 
1 vid enskildt läroverk och 4 privatister, att en examinerad, 
som af examinatorerna förklarats mogen, underkändes af 
en bland censorerna, men godkändes af den eller de andre 
och således vitsordades såsom mogen'). — Bland de i munt
liga examen godkände voro 2 flickor (latinare). — Så vidt 
utrönas kunnat, tillhörde alla i muntliga examen godkände 
statskyrkan utom 3 (2 vid offentliga och 1 vid enskildt 
läroverk), hvilka tillhörde den mosaiska trosbekännelsen. 

Enligt Tab. 15 funnos den 1 Februari 1879 vid de 
offentliga läroverken 108 realister och 414 latinare i öfre 
7:e klassen, således tillsammans 522. Till afgångsexamen 
anmälde sig 513 lärjungar från dessa läroverk, hvaraf 107 
realister och 406 latinare. Bland dessa blefvo 435 förkla
rade mogne, hvaraf 79 realister och 356 latinare; bland 
dessa sednare tillhörde 133 latinlinien utan grekiska och 
223 latinlinien med grekiska. Efter procent räknadt till
hörde således bland de offentliga läroverkens såsom mogne 
förklarade lärjungar 18 % reallinien, 31 latinlinien utan 
och 51 latinlinien med grekiska. 

De i mogenhetsexamen vårterminen 1879 godkändes 
ålder utvisas af följande tabell. 

') I sammanhang härmed mä omnämnas, att ny instrnktion för censorerna af Knngl. Maj:t ntfdrdades den 28 Febrnari 1879. Genom densamma er-
det i berättelsen för läseåret 1876—77, sid. 137, not 1, anförda stadgaodet med följande: >Censor åligger 3:o att vid tillämpning af den i afgångs-

"»mensstadgans g 13 mom. 3 meddelade föreskrift ej allenast taga i betraktande lärjungarnes i de skriftliga profven och det mnntliga förhöret ådagalagda knn-
Per, ntan ock göra skäligt afseende pä de terminsbetyg, som nnder de närmast föreg&ende läseären blifvit dem vid läroverket gifna>. 

•Allm. läroverken I87V—80. 5 

B. Lärjungar vid enskilda läroverk. 

C. Privatister. 

A. Lärjungar vid offentliga läroverk. 

A. Lärjungar vid offentliga läroverk. 



Emedan 19 år utgör normalåldern i öfre 7:e klassen 
vid läseårets slut, finner man alltså af ofvanstående tabell, 
att bland de godkände lärjungarne vid de offentliga läro
verken voro 75 under, 134 i och 226 öfver normalåldern. 
Motsvarande tal för lärjungarne vid de enskilda läroverken 
äro 8, 9 och 18 samt för privatisterna 6, 11 och 22. 

Af föregående tabell erhåller man följande öfversigt 
öfver de godkände lärj ungarnes medelålder. 

De mogenhetsbetyg, som utdelades åt de vid vårter
minens examen godkände, voro följande. 

För de särskilda offentliga läroverken utvisas de god
kände lärjungarnes medelålder af följande öfversigt. 

För uppsatsen på modersmålet utdelades följande betyg. 

I följande fyra tabeller äro de erhållna betygen be
tecknade på sedvanligt sätt, d. v. s. A = Berömlig, AB = 
Med beröm godkänd, B = Godkänd och C = Icke godkänd. 

Vid jemförelse med Tab. 17, afdelningen c, finner man, att 
hela antalet afgifna betyg är något lägre än hela antalet 
anmälde. Skiljaktigheten beror — likasom i följande be
tygstabeller — derpå, att åtskilliga af de anmälde af en 
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B. Lärjungar vid enskilda läroverk. 

C. Privatister. 

A. Lärjungar vid offentliga läroverk. 

B. Lärjungar vid enskilda läroverk. 

C. Privatister. 

Lärjungar vid offentliga läroverk. 

B. Lärjungar vid enskilda läroverk. 

C. Privatister. 
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eller annan anledning ej erhöllo betyg. Slutligen må an
märkas, att antalet af dem, som erhöllo högre betyg än 
tGodkänd», utgjorde bland de offentliga läroverkens realister 
12 % och bland samma läroverks latinare 23 %. 

För de skriftliga arbeten, hvilka latinarne hade att ut-
öfver uppsatsen på modersmålet verkställa, utdelades de 
betyg, som utvisas af följande tabell. 

öfversättningar till både tyska och franska verkställdes af 
2 privatister. 

För de skriftliga arbeten, hvilka realistema hade att 
utöfver uppsatsen på modersmålet verkställa, utdelades de 
betyg, som utvisas af följande tabell. 

Med afseende på den muntliga examen är här endast 
att nämna följande. I hebreiska språket examinerades 64 
lärjungar vid offentliga läroverk, 2 vid enskilda och 1 pri-
Tatist. I engelska språket examinerades 99 bland de offent-
''ga läroverkens greker; bland samma läroverks icke-greker 

blefvo naturligtvis alla, som i den muntliga examen del-
togo, häri examinerade, då för dessa lärjungar läsningen 
af engelska språket varit obligatorisk. 

Höstterminen 1879 anställdes både skriftlig och munt
lig afgangsexamen vid 14 offentliga och 2 enskilda läro
verk. Den skriftliga examen förrättades den 14, 15, 17 
och 18 November. Den muntliga examen, som förrättades 
på dagarne från och med den 4 till och med den 16 De
cember, upptog 1 dag vid hvart och ett af läroverken. 
Tillsammans åtgingo alltså för den muntliga examen 16 
examensdagar. Med frånräknande af de uteblifne exami
nerades under dessa 16 dagar 73 i afgångs- och 9 i kom
pletterings-examen. Antalet censorer utgjorde tillsammans 
12. Vid hvart och ett af de särskilda läroverken uppgick 
censorernas antal till 2. Om man frånräknar Hernösands, 
Umeå och Luleå läroverk, vid hvilka på hvartdera stället 
två i orten bosatte personer förordnades till censorer, så 
finner man, att hvarje censor i medeltal besökte 2'2 läroverk. 

Af de å Tab. 18 meddelade absoluta talen erhåller man 
följande procenttabell. 

I afgångsexamen höstterminen 1879 underkände och 
godkände i procent af hela antalet anmälde. 

Af de offentliga läroverkens 29 under höstterminen 
1879 anmälde lärjungar hade sam t lig e med undantag af 2, 
som voro lärjungar vid Nya elementarskolan, anmält sig 
redan till vårterminens examen. 

Bland de till Tab. 18 fogade anmärkningarna kunna 
följande förtjena att särskildt framhållas. I den muntliga 
examen underkändes 2 (lärjungar vid offentligt läroverk) af 
censorerna; dessutom blefvo 3 (1 lärjunge vid offentligt 
läroverk och 2 privatister) underkände af den ene censorn, 
men godkände af den andre och således förklarade mogne. 
— Såvidt utrönas kunnat, tillhörde alla de i muntliga 
examen godkände statskyrkan. 

Bland de offentliga läroverkens såsom mogne förklarade 

A. Lärjungar vid offentliga läroverk. 

B. Lärjungar vid enskilda läroverk. 

C. Privatister. 

A. Lärjungar vid offentliga läroverk. 

B. Lärjungar vid enskilda läroverk. 
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A. Lärjungar vid offentliga läroverk. 
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C. Privatister. 



lärjungar tillhörde 6 (32 °/„) reallinien, 11 (58 %) latin-
linien ritan grekiska och 2 (10 %) latinlinien med grekiska. 
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De i mogenhetsexamen höstterminen 1879 godkändes 
ålder utvisas af följande tabell. 

Bland de godkände lärjungarne vid de offentliga läxoverken 
voro således 5 under, 5 i och 9 öfver normalåldern. Mot
svarande tal för lärjungarne vid de enskilda läroverken äro 
0, 2 och 4 samt för privatisterna 4, 4 och 19. 

Af föregående tabell erhåller man följande öfversigt 
öfver de godkände lärjungarnes medelålder. 

Tör uppsatsen på modersmålet utdelades följande betyg. 

För de särskilda offentliga läroverken utvisas de god
kände lärjungarnes medelålder af följande öfversigt. 

De niogenhetsbetyg, som utdelades åt de vid höstter
minens examen godkände, utvisas af följande öfversigt. 

För de skriftliga arbeten, hvilka latinarne hade att 
utöfver uppsatsen på modersmålet verkställa, utdelades de 
betyg, som utvisas af följande tabell. 

A. Lärjungar vid offentliga läroverk. 

B. Lärjungar vid enskilda läroverk. 

C. Privatister. 
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För de skriftliga arbeten, hvilka realisterna hade at t 
utöfver uppsatsen på modersmålet verkställa, utdelades de 
betyg, som utvisas af följande tabell. 

Med afseende på den muntliga examen är här endast 
att nämna följande. I hebreiska språket examinerades 1 
lärjunge vid offentligt läroverk. Från de offentliga läro
verken deltogo i examen 5 greker; dessa examinerades icke 
i engelska språket. 

Uppgifter om de under år 1879 efter aflagd godkänd 
mogenhetsexamen afgångne lärjungarnes lefnadsbanor när
mast efter afgången äro lemnade endast från följande 3 
läroverk. Hudiksvalls läroverk meddelar, att af dess 4 lär
jungar — alla greker — 3 öfvergått till universitet och 1 till 
militäryrket. Vesterviks läroverk meddelar, att af dess 11 

lärjungar — alla realister — 3 öfvergått till universitet, 1 till 
tekniskt läroverk, 1 till tullverket, 1 till militäryrket, 1 till 
landtbruk och 1 till annat praktiskt yrke, 1 anstalts såsom 
extra lärare vid offentligt läroverk, 1 såsom privatlärare och 
1 såsom informator. Vesterås läroverk meddelar, a t t af dess 
15 lärjungar — 7 greker och 8 icke-greker — 12 öfvergått 
till universitet (7 greker och 5 icke-greker), 1 öfvergått till 
tull- och 1 till post-verket samt 1 till landtbruksinstitut. 
Alla dessa 30 lärjungar aflade examen vårterminen. 

För de kompletteringsexamina, som anställdes i sam
manhang med afgångsexamina vår- och höst-terminen 1879, 
finnes redogjordt å Tab. 17 och 18. Ur der meddelade upp
gifter erhålles följande sammandrag for hela kalenderåret. 

Med afseende på de i denna tabell förekommande dub
belräkningarna kan hänvisas till Tab. 17 och 18. Skillnaden 
mellan antalet anmälde och antalet godkände utgöres af 7 
uteblifne (1 från den skriftliga och 6 från den muntliga 
examen) samt af 14 underkände (3 i den skriftliga och 11 
i den muntliga examen). 

Kap. 18. De utan aflagd afgångsexamen afgångne lärjungarnes tillämnade lefnadsbanor närmast 
efter afgången. 

Tab. 21. 

Tabellbilagan till detta kapitel är utarbetad efter samma 
grundsatser, som motsvarande i de två närmast föregående 
berättelserna. Emedan tidsgränserna för Tab. 21 äro all
deles desamma, som för afgångskolumnerna i Tab. 15 och 
16, då dessa två tabeller betraktas såsom ett sammanhängan
de helt, borde man egentligen erhålla en fullständig öfver-
ensstämmelse mellan antalen afgångne enligt Tab. 15 och 
16 å den ena sidan samt Tab. 21 å den andra, då man 
nemligen för öfre sjunde klassen äfven medräknar dem, som 
enligt Tab. 17 och 18 aflagt godkänd mogenhetsexamen. 
Men på grund af de många stridigheterna i primäruppgif
terna har detta likväl icke låtit sig göra. Hela antalet af
gångne uppgår enligt Tab. 15 och 16 till 3,167 (2,492+675) 
samt enligt Tab. 17, 18 och 21 till 3,184 (435 + 19 + 2,730). 

Hela antalet af de utan aflagd afgångsexamen afgångne 
uPPgår enligt Tab. 21 till 2,730. Bland dessa afgingo 64 
genom döden. På grund af primäruppgifternas ofullständig
het eller obestämdhet hafva 974 (36 %) icke kunnat fördelas. 

Beträffande de särskilda kolumnerna är följande a t t här 
nämna. Bland de 733 lärjungar, som äro uppförda i kol. 
2, hafva- 720 öfvergått från ett till et t annat af de till denna 
berättelse hörande läroverk samt således icke afgått från 
läroverket. Endast i 13 af de till denna kolumn hörande 
fallen har öfvergång skett till läroverk af andra slag (11 
till folkskolelärare-seminarium och 2 till folkskola). Hela 
antalet af de jemlikt kol. 3—13 afgångne utgör 242 i l :a 
klassen, 302 i 2:a, 343 i 3:e, 342 i 4:e, 356 i 5:e, 170 i nedre 
6:e, 100 i öfre 6:e, 53 i nedre 7:e och 25 i öfre 7:e, eller 
tillsammans 1,933. Dock bör erinras deroin, a t t bland de 
974 lärjungarne i kol. 13 äfven kuuna finnas ganska många, 
som i verkligheten äro likställda med dem i kol. 2, d. v. s. 
icke afgått från läroverket. 

Om 1 lärjunge finnes angifvet, a t t han blifvit för
visad; om 19 at t på dem tillämpats läroverksstadgans 34 
§ (skilsmessa från läroverket på grund af för lång tid i 
klassen). 

A. Lärjungar vid offentliga läroverk. 

B. Lärjungar vid enskilda läroverk. 

C. Privatister. 
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D. Ekonomiska förhållanden. 

Kap. 19. Läroverkens särskilda kassor m. m. 

Tab. 22. 

Med afseende på läroverkens kassor må här nämnas, 
dels att genom läroverksstadgan af den 1 Nov. 1878 biblio
teks- och materiel-kassorna sammanslogos till en kassa un
der benämning af »Biblioteks- och materiel-kassa», dels att 
med afseende på byggnadsfonden berörda stadga föreskref, 
att denna kassa må användas äfven »för bestridande af 
brandförsäkring och andra läroverkets fastigheter åliggande 
utgifter», äfvensom att ur denna kassa kunna under vissa 
villkor »jemväl bidrag lemnas till lärorummens möblering, 
såvida för denna någon betydligare utgift erfordras». 

Öfver ställningen i läroverkens byggnadsfonder under 
kalenderåret 1879, sådan den framgår af de i årsredogörel-
serna meddelade uppgifterna, lemnas i Tab. 22 en tabellarisk 
öfversigt, försedd med ett sammandrag, hvarför det är till
räckligt att här endast införa några anmärkningar. 

A tabellen äro icke Stockholms allmänna läroverk upp
tagna, af skäl, som nedan framställas. Deremot hafva de 
4 pedagogier upptagits, vid hvilka byggnadsfond funnits. 
I räkenskaperna för Piteå läroverk upptagas dels »bygg
nadsfonden», dels »enskilda byggnadskassan», hvilka å ta
bellen blifvit sammanslagna. Vid Strömstads läroverk är 
byggnadsfonden i årsredogörelsen bildad genom hopslagning 
af två konto i räkenskaperna, nemligen »byggnadsfonden» 
och »danaarfvet». Emedan mot denna hopslagning intet 
varit att anmärka, hafva årsredogörelsernas uppgifter oför
ändrade influtit i Tab. 22. 

Om man för samtliga å Tab. 22 upptagna läroverk 
beräknar det öfverskott, hvarmed behållningen vid årets 
början öfversköt skulden vid samma tid samt motsvarande 
öfverskott vid årets slut, så befinnes det förra utgöra 
370,311 kronor 84 öre och det sednare 366,800 kronor 3 öre, 
hvadan alltså en kapitalminskning af 3,511 kronor 81 öre 
under året uppstått. Härvid bör dock anmärkas, att skul
derna vid årets början och slut vid åtskilliga läroverk 
sannolikt äro ofullständigt upptagna (jfr berättelsen för 
läseåret 1876—77, sid. 166 och Tab. 56). 

Stockholms läroverk äro ej i tabellen upptagna, eme
dan de vid desamma inflytande afgifterna till denna fond, 
utom hvad Nya elementarskolan beträffar, jemlikt Kungl. 
brefvet den 23 Juli 1869 ingå till en gemensam kassa, 
»Stockholms stads läroverks byggnadsfond», hvilken för
valtas af stadens drätselnämnd. För kalenderåret 1879 
uppgingo dessa afgifter till följande belopp: 

Vid Nya elementarskolan finnas inga för särskilda än
damål afsedda kassor, utan blott en gemensam kassa, ur 
hvilken alla till skolans ekonomi hörande utgifter bestridas. 

Uppgifterna om donationer till läroverken under läse
året 1879—80 äro sammanställda i följande tabell, vid hvars 
upprättande följts de i föregående berättelser iakttagna 
grundsatser samt för öfrigt de till Kammarrätten insända 
räkenskaperna i en del fall rådfrågats. 
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Oin man sammanställer slutsummorna i denna tabell 
och de motsvarande i föregående berättelser, erhåller man 
följande öfversigt öfver de donationer, som under de fyra 
perioderna kommit läroverken till godo. 

Ställningen under år 1879 i den »Kungl. och Hvitfeldtska 
stipendie-inrättningen» (jfr förra berättelsen, sid. 36) ut
visas af följande räkenskapssammandrag, i hvilket såsom 
behållning räknats utlånade medel, fordringar och kontan
ter, men icke värdet på inrättningens säterier, hemman 
m. m. Behållning vid årets början: 164,367 kr. 73 öre; 
inkomster: 36,272 kr. 57 öre; utgifter: 28,336 kr. 97 öre; 
behållning vid årets slut: 172,303 kr. 33 öre. 

Med afseende på de anslag, som äro upptagna i den 
vid 1878 års riksdag upprättade riksstaten för år 1879, är 
följande att nämna. 

Såsom Reservationsanslag till elementarläroverken var 
förut å ordinarie stat under titteln »Penningar» uppfördt 
ett belopp af 2,481,492 kr. 1 öre. Härtill lades i riks
staten för 1879 följande belopp: 
1) Tör lärares uppflyttning i högre lönegrad... Kr. .30,000 
2) För beredande af löneförbättring samt extra 

arvoden åt teckningslärare » 17,600 
3) Ersättning för de i en kollegalön vid Norrtelje 

läroverk hittills inräknade donationsmedel » 406 
4) För inrättande af en ny kollegabefattning 

vid Haparanda läroverk » 1,500 
5) Till praktisk utbildning af blifvande elemen-

tarlärare » 15,000 
Summa Kr. 64,506. 

Det under titteln »Indelt ränta och ersättning för indragna 
räntor» uppförda beloppet af 4,868 kr. 27 öre bibehölls 
oförändradt. Hela detta reservationsanslag utgjorde så
ledes enligt riksstaten för år 1879: 

Samtliga nyssnämnda tilläggsbelopp — 64,506 kronor 
— utgöra tillökning i de för hithörande läroverk å ordinarie 
stat anslagna medel. Det under N:o 5 här ofvan upptagna 

Om utgiftssumman — likasom i förra berättelsen — för
delas under 3 hufvudtittlar, nemligen för det första utgifter 
till diverse med stiftelsen afsedda ändamål (»Stipendier 
m. m.»), för det andra utgifter, som äfven vanliga egare få 
vidkännas vid brukandet af jordegendom (»Diverse afbrän-
ningar»), och för det tredje utgifter, som inrättningen har 
att bestrida i sin egenskap af förvaltande embetsverk, så
som löner, arvoden och pensioner m. m. (»Diverse förvalt
ningskostnader»), så erhåller man följande poster: 

beloppet återfinnes likväl bland de extra ordinarie anslagen 
å riksstaten för 1878. För öfrigt är med afseende å de 
särskilda beloppen följande att nämna. Det l:a, 3:e och 
4:e anslagen äro att anse som förökning af tillgångarne för 
bestridande af de utgifter, som i berättelsen för läseåret 
1876—77 kallats »Allmänna lönestaten». Detsamma är för
hållandet med det 2:a anslaget, så till vida som derigenom 
dels förhöjning skedde i lönegradernas storlek för teck
ningslärare vid de högre läroverken (se berättelsen för läse
året 1878—79, sid. 14), dels lönerna för teckningslärare vid 
femklassiga läroverk höjdes från 450 kronor till 600'. 
Genom det 3:e anslaget bereddes ersättning för en post, 
som förut var i Statskontorets s. k. Statsliggare upptagen 
såsom afräknad från de till lärares aflöning eljest utgående 
statsmedlen, men nu skulle återgå till Norrtelje stads di
sposition. Härigenom minskas således totalsumman af »de 
afräknade medlen» (jfr berättelsen för läseåret 1878—79, 
sid. 37) från 45,774 kr. 49 öre till 45,368 kr. 49 öre. Be
träffande det 4:e anslaget är det tillräckligt att hänvisa till 
nyss anförda berättelse, sid. 2. Samtliga anslagen bevil
jades i öfverensstämmelse med Kungl. Maj:ts derom gjorda 
framställningar utom det 4:e, hvilket beviljades på grund 
af ett inom riksdagen väckt förslag. Deremot afslog riks
dagen Kungl. Maj:ts framställning om utvidgning af tre-
klassiga elementarläroverket i Filipstad till femklassigt på 
reallinien. 

I anledning af det 5:e anslagets öfverflyttning till or
dinarie stat från extra ordinarie må här, såsom fortsätt-

') Simma Kungl. cirkulär af den 18 Maj 1878, som förordnad» ofvan-
nämnda löneförbättring, lemnade äfven föreskrifter om de extra arvoden, >om 
skulle tillkomma teckningslärarne för tjenstgöring utöfver vissa bestämda tim
antal i veckan. 

Kap. 20. Omkostnaderna för läroverken. 
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ning af förut meddelade uppgifter om omkostnaderna för 
profäret, nämnas, a t t genom Kungl. bref af den 4 Jul i 
1879 anordnades 7,700 kronor till arvoden å t profårsföre-
ståndare och biträdande lärare och 375 kr. till inköp af 
pedagogisk l i t teratur samt genom Kungl. bref af den 16 
Januar i 1880 respektive 6,850 kr. och 325 kr. för samma 
två ändamål. Utgifterna för år 1879 utgjorde således till
sammans 15,250 kronor. — I sammanhang med detta ämne 
kan erinras derom, at t till uppmuntran för lärarekandidater, 
som med den tiliändagangna terminen fullständigt genom
gått sin profårskurs och derunder jemte god fallenhet för 
lärarekallet ådagalagt synnerlig flit och håg för vinnande 
af praktisk lärarebildning, anordnades genom nyssnämnda 
två Kungl. bref resp. 4,200 och 1,800 kronor, hvilka be
lopp skulle utgå af besparingarna å anslagen till de all
männa läroverken. 

Såsom i berättelsen för läseåret 1878—79 (sid. 37) är 
omnämndt, företedde elementarläroverkens ordinarie anslag 
vid 1878 års slut en brist af 755 kronor 79 öre. Denna 
brist hade vid 1879 års slut vuxit till 47,129 kronor 19 öre. 

Riksstaten för 1879 upptager såsom extra ordinarie 
anslag till elementarläroverken endast: 

Till resestipendier åt lärare i främmande lefvande språk 
kr. 6,000, et t belopp, som äfven återfinnes i riksstaten för 
år 1878. Detta anslag blef genom Kungl. bref af den 29 
November 1878 fördeladt i 6 stipendier, nemligen 2 å 1,500 
kr. samt 4 å 750 kr. hvartdera. 

Såsom ofvan visades, uppgick tillökningen på ordinarie 
stat till 64,506 kronor, hvaraf dock 15,000 endast voro en 
öfverflyttning. Sammanräknar man både ordinarie och extra 
ordinarie anslag under åttonde hufvudtiteln, är således 
totalsumman för 1879 49,506 kronor större än totalsumman 
för 1878. 

Ställningen i den utom statsregleringen och Rikshuf-
vudboken stående räkning, som i Statskontoret föres öfver 
influtna examensafgifter och öfver dermed bestridda ut
gifter, utvisas för 1879 af följande sammandrag. 

Stockholm den 16 December 1886. 

Härvid är dock at t märka, a t t räkningen upprättats med 
hänsyn till inkomster och utgifter, som under sjelfva räken
skapsåret till Statskontoret influtit eller derifrån utbetalts, 
men utan hänsyn till hvilket examensår medlen egentligen 
tillhöra. I sjelfva verket ingå bland ofvanstående inkom
ster 320 kronor och bland ofvanstående utgifter 11 kr. 80 
öre, som egentligen tillhöra föregående examensår. Under 
år 1880 utbetaltes deremot 7 kronor, som tillhöra examens
året 1879. Om de förstnämnda beloppen skiljas från 1879 
års räkenskaper och det sistnämnda beloppet deremot dit-
föres, uppgå för examensåret 1879 inkomsterna till 16,910 
kr. och utgifterna till 15,586 kr. Den verkliga bristen från 
föregående examensår, hvilken enligt förra berättelsen (sid. 
38) utgjorde 665 kr. 49 öre, blef således detta år betäckt 
och dessutom uppstod vid examensårets slut ett öfverskott 
af 658 kr. 51 öre. Af sistnämnda utgiftssumma åtgingo 
15,418 kr. till arvoden samt rese- och traktaments-ersätt-
ningar åt censorerna samt 168 kr. till arvoden åt lärare 
för kompletteringsexamen. 

Det å ordinarie stat stående anslaget till »Pedagogier 
och folkskolor», af hvilket — såsom i berättelsen för läse
året 1876—77 (sid. 191 och följ.), närmare visats — en 
mindre del u tgår till andra läroverk, än de egentliga pe-
dagogierna, är i riksstaten för 1879 upptaget till alldeles 
samma belopp som i riksstaten för 1878 och var alltså så
lunda sammansatt : 

Det belopp, som jemlikt Kungl. brefvet af d. 9 Juni 
1871 (jfr berättelsen för läseåret 1876—77, sid. 192) blef 
till detta anslag under år 1879 öfverfördt från reservations
anslaget för elementarläroverken, utgjorde 5,831 kr. 80 öre. 

Af det vid riksdagen 1856—58 beviljade reservations
anslaget »Till löneförbättring åt lärare vid vissa stadspe-
dagogier samt dessa skolors utvidgning» (jfr berättelsen för 
läseåret 1876—77, sid. 193) återstod vid 1879 års början 
en reservation af 1,294 kr. 50 öre. Under året förekom 
härå endast en utgift af 200 kr. för undervisning i teck
ning vid Grenna pedagogi läseåret 1878—79. Således åter
stod till år 1880 en reservation af 1,094 kr. 50 öre. 

Simon Nordström. 

Constans Falk-
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Tab. 1. 

Antal afdelningar öfver det normala höstterminen 1879. 

A. H ö g r e a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 

m al a 
Anm. T)å vid något läroverk en ursafdelning varit delad i 

9{1ledes 1 eller 2 allt efter som paral lelafdelningarna varit " " -- 1 eller 2 
i ngar, har utsat ts ett bråk, som (approximat i f t ) anger 

^ M afdelning. Efter l ikartade grunder har förfarits, då an 
1 u , ^tU 1 -r ett brak. 

Mim. läroverken 1S79 — 80. 

k. parallelafdelningar, har i tabellen utsatts det tal, livarmed antalet öfverskjutit det nor-
cller H. I)Ii en ärsafdelning endast under en del af liisetimmarne varit delad i 2 parallelafdel-varit 2 eller '.i. Dft en ärsafdelning endast under en del af liisetimmarne varit delad i 2 paral] 

hurn stor del de timmar, under hvilka delning egt rum, utgjort af hela antalet timmar för liise 
intalet parallelafdelningar utgjort 2 under en del af läsetimmarne, men B under återstoden; såle 

evecka 
des har 

B. F e m k l a s s i g a a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 

C. T r e k l a s s i g a a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 
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Tab. 2. 

Lärokurser i läseämnena i sjunde klassen af de allmänna läroverken (utom Stockholms 
Nya elementarskola) enligt läroverksstadgan af den 1 November 1878. 

a) Sjunde realklassen (2-årig). 

L ä s e ä m n e i i . 

Kristendom 

Modersmålet -

Engelska -

Franska -

Matematik 

Naturalhistoria 

Fysik -

Kemi _ 

Historia och geografi 

Filosofisk propedevtik 

Kristendom 

Modersmålet - -

Latin 

Grekiska för afdelningen A 

Franska > » B 
> > > A 

Engelska > » Ii 

Matematik . > I! 

> . A 

Naturvetenskap: Fysik 

Historia och geografi 

Filosofisk propedevtik 

Hebreiska för de lärjungar af afdelningen 
A, som sådant önska 

Engelska för d:o d:o 

Timmar 
i 

veckan. 
L ä r o k u r s e r . 

2 

2 

5 

7 

i 

2 

1 

o 

2 

8 

(i 

4 
O 

2 

4 

l » 

2 

O 

1 

- 2 ) 
- 2 ) 

Nya testamentets läsning. Troslärans hufvudsanningar efter en kort lärobok och med hänvisning 
till den heliga skrift. 

Läsning såsom i föregående klass. Dispositions- och tal-öfningar. På tid utom lärotimmarne: 

en utförligare uppsats hvarannan vecka. 

Läsning af valda författare. Extemporerade öfningar. Skriföfningar på lärorummet. 

Läsning af valda författare. Grammatik. Extemporerade öfningar. På tid utom lärotimmarne: 

ett tema hvarannan vecka. 

Analytiska expressioners konstruktion; plan trigonometri; stereometri; analytiska geometriens 
elementer; repetition företrädesvis geDom problem. På tid utom lärotimmarne: en matematisk 
uppsats hvarannan vecka. 

!

Naturalhistoria, såsom i föregående klass; de vigtigaste ryggradsdjurens naturalhistoria i syste
matisk Bfversigt. 

Fysik, såsom i föregående klass. De första grunderna af läran om kroppars rörelse. 
Kemi, såsom i föregående klass. De första grunderna af mineralogi och geologi. 
Nyare tidens och fäderneslandets historia såsom i föregående klass. Geografi såsom i föregående 

klass. Grunddragen af fäderneslandets statskunskap. 
Antropologi. Logik. 

b) Sjunde latinklassen (2-årig). 

Nya testamentets läsning. Troslärans hufvudsanningar såsom i föregående klass. Öfversigt af 
den kristna kyrkans utveckling, företrädesvis under hennes äldsta tider och reformationstiden, 
fortsatt och afslutad. 

Läsning såsom i föregående klass. Dispositions- och tal-öfningar. På tid utom lärotimmarne: en 
utförligare uppsats hvarje månad. 

Cicero, valda tal eller bref eller någon lättfattligare filosofisk skrift. Livius, två böcker, delvis 
. ex tempore. Virgilii Moeiå, en bok. Horatii Öder, en till två böcker. Extemporerade 

öfningar. På tid utom lärotimmame: hvarje vecka ett tema. 
Xenofons Anabasis, två till tre böcker. Homeri Odyssé eller Iliad, tre till fyra rapsodier. 

Grammatik.') 
| Läsning af valda författare, delvis ex tempore. Grammatik såsom i föregående klass. På tid 
I utom lärotimmarne: ett tema hvarannan vecka. 
Läsning af valda författare. Grammatik såsom i föregående klass. 
Algebra: l:o: eqvationer af första graden med flera obekanta samt ekvationer af andra graden; 

problem. 2:o: läran om potenser och logaritmer samt öfning i logaritmiska tabellers bruk. 
Geometri: proportionslärans tillämpning på geometrien; geometriska öfningssatser. 
Algebra: Som afdelningen B under l:o. Geometri: Som afd. B. 
Läran om ljudet, värmen och ljuset, magnetismen och elektriciteten. 
Nyare tidens allmänna historia i utförligare framställning. Fäderneslandets historia såsom i före-

gående klass. Grunddragen af fäderneslandets statskunskap. 

Antropologi. Logik. 

Grammatik. Fyra kapitel af Genesis. Tio psalmer. 

Uttals- och läse-öfningar. Grammatik. ' 

') Dä i nndervisningsplanen vissa författare inom de klassiska språkens område finnas företrädesvis anvisade, hindrar sådant icke, att andra författar^ 
beskaffenhet och omfång svarande mot de uppgifna, må med efori bifall i stället för dessa begagnas. (Knngl. cirk. den 12 Maj 1865.) 

") Timantal ej föreskrifvet. 

N
at

ur


ve
te

ns
ka

p.
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Tab. 3. 

Lärokurser i vissa läseämnen vid Stockholms Nya elementarskola, antagna 
den 5 September 1879. 

Anm. Förändringarna i kurserna skulle successift införas. Timantalen äro i Direktionens under ofvanstående dag fattade beslut ej angifna, men här nedan 

utsatta i enlighet med de åt de särskilda ämnena efter hand anslagna tiderna. 

a) K l a s s e r n a 1—4. 

Anm. Kurserna i Allmän nstnrlära äro for zoologi och botanik i det af Direktionen antagna förslaget åtföljda af specificerade hänvisningar till motsvarande 

delar af läroböcker af Lyttkens och Areschoug (N:o 82 och 83 under J å Tab. 2 i Berättelsen för läseåret 1878—79). 

7 t:r. 
Calwagens elementarbok, förra 
afdelningen, första kursen, om
fattande muntlig och skrift
lig inöfning af substantivets, 
adjektivets, pronominets (pers., 
possess. och demonstr.) och det 
svaga verbets (i indik.) regel
bundna böjningsformer. Mot
svarande stycken i samme 
förf:s språklära. Den enkla 
satsens hufvuddelar och deras 
allmännaste bestämningar. 

Tyska 7 t:r. 
Calwagens elementarbok, förra 
afdelningen, andra kursen, 
samt några af den andra af-
delningens sammanhängande 
stycken. De återstående re
gelbundna böjningsformerna 
samt partiklarne; konjuga-
tion af alla under läsningen 
förekommande starka verb; 
den motsvarande svenska form
läran; satshufvuddelarnes be
stämningar; — allt medelst 
muntlig och skriftlig inöfning. 

47, t:r. 
Calwagens elementarbok, andra 
afdelningen, 30 sidor; samme 
författares språklära: form
läran (utom anmärkningarna). 
Muntliga och (en gång i vec
kan) skriftliga öfversättnings-
öfningar från svenska till tyska 
efter elementarboken. 

47, tar. 
Valda stycken ur Calwagens 
läsebok, 60 sidor (deraf om
kring 10 sidor poesi). Repe
tition af formläran samt syn
taxens hufvudregler till ad-
verbet med motsvarande munt
liga öfversättningsöfningar 
(extemporalier). Ett hemtema 
hvarannan vecka. 

L ä s e ä m n e n . Första klassen 
(14rig). 

Andra klassen 
(1-årig). 

Tredje klassen 
(1-årig). 

Fjerde klassen 
(17,-årig). 

Matematik 47. t:r. 
Ari tmet ik . De fyra räkne
sätten i hela tal samt decimal
räkning, efter Bergii elemen
tarkurs i räknekonsten, kap. 
3—6; hufvudräkning. 

4'/, t:r. 
Ari tmet ik . Decimalräkningen 
afslutad samt de fyra räkne
sätten i bråk, efter Bergius, 
kap. 7—10; hufvudräkning. 

Geometri . Askådningslära 
samt beräkning af ytor, efter 
Bergii geometri, l:a delen. 

5 t:r. 
Ar i tmet ik . Behandling af 

sorter, som ej följa decimalsy
stemet, blandade öfningar 
samt enkla förhållanden, efter 
Bergius, kap. 11—13. 

Geometr i . Beräkning af de 
enklaste kropparnes ytor och 
rymder, efter Bergius. Om li-
nier och vinklar, efter Hell-
ströms plangeometri, l:a boken. 

47, t:r. 
Ari tmet ik . Tillämpning af de 
genomgångna kurserna på reg. 
de tri, intresseräkning m. m., 
efter Bergius, kap. 14—17. 

Algebra. De fyra räknesätten 
i hela tal och bråk, efter 
Bergii elementarkurs i alge
bra, kap. 1—4. 

Geometri . Om månghörning-
ar samt om cirkeln, efter 
Hellström, 2:a boken och 3:e 
boken, sats. 1—35. 

Allmän natnrlära 2 t:r. 
Inledning till djur- och växt

rikets kännedom samt under
sökning af lefvande växter. 
Insamling och kännedom af 
15 växter. 

17, t:r. 
Öfversigt af djur-och växt-rikets 
hufvudafdelningar och vigti-
gare klasser. Undersökning 
af lefvande växter och öfning 
i deras bestämmande efter 
Linnés system. Insamling och 
kännedom af 25 nya växter. 

2 t:r. 
Ofversigterna af djur- och växt
riket fortsatta. Undersökning 
af lefvande växter. Insamling 
och kännedom af 40 nya väx
ter. De första elementen af 
fysik och kemi, dels till för
klaring af de vanligaste na
turföreteelserna, dels såsom in
ledning till läran om jorden. 

17, t:r. 
Ofversigterna af djur- och växt
riket fortsatta och afslutade. 
Undersökning af lefvande väx
ter. Insamling och kännedom 
af 50 nya växter. Grunddragen 
af läran om jorden; det all
männaste om vårt planetsy
stem och himlakropparne i 
öfrigt. 
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b) R e a l k l a s s e r n a 5—7. 

L a t i n k l a s s e r n a 5—7. 

Läseämnen . Femte klassen 
(17,-årig). 

Sjette klassen 
(2-årig). 

Sjunde klassen 
(1-årig). 

2 (27„) t:r. 
l:o. Goethe, Hermann und Dorothea, 4 ä 
5 sånger; Egmont (eller motsvarande). 
Extemporerade öfvcrsättningsöfningar fr. 
och till det främmande språket. — 2:o. 
Lessing, Minna von Barnhelm (eller mot
svarande). Wolfram, Deutsches Echo, 
omkring 35 öfningar. Repetition af språk
läran. Ett hemtema hvarannan vecka 
för dem, som ej skrifva engelska. 

3 t:r. 
Schiller, Wilhelm Tell. Läseboken om
kring 50 sidor. Formläran något fullstän
digare, syntaxen afslutad och repeterad 
med fortgående muntliga öfversättnings-
öfuingar. Ett hemtema hvarannan vecka. 

Tyska 

Matematik 5'/, t:v. 
A Ige b ra: l:o. Equationer af l:a graden 
med en och flera obekanta jemte tillhö
rande problem samt qvadratrötter ur sif-
fertal, efter Bergius, kap. 5 och ö samt 
kap. 7, §§41—44; proportionslära. — 2:o. 
Björlings problem, l:a afdelningen, samt 
potenser och rötter, efter Bergius, kap. 7. 

Geomet r i : Om cirkeln, 3:e boken, sats. 
36—43; öfningssatser till de tre första 
böckerna; om proportionela linicr, 4:e 
boken; — allt efter Hellström. 

7 t:r. 
Algebra : l:o. Qvadratrötter ur alge-

braiska polynom, rötter i allmänhet samt 
eqvationer af 2:a graden jemte tillhö
rande problem, efter Bergius, kap. 7, 
§§ 45, 47, samt kap. 9—12. — 2:o. Po
tenser med negativa och bråk-exponenter, 
logaritmer och serier, eiter Bergius, kap. 
7, § 48, samt kap. 13 och 14. Björlings 
problem, 2:a och 5:e afdelningen. 

Geometr i : 1:0. Om figurers ytinnehåll 
samt om i cirkeln inskrifna och kring cir
keln omskrifna månghörningar, efter Hell
ström, 5:e och 6:e böckerna samt plani-
metri. — 2:o. Plan trigonometri, efter 
Phragmén, l:a afdelningen. Om räta 
liniens och planets inbördes ställning, 
efter Hellströms rymdgeometri, 7:e bo
ken. 

Ett skriftligt hemarbete hvarannan vecka. 

7 t:r. 
A lgebra : Potenser med negativa och 
bråk-exponenter samt logaritmer, efter 
Bergius, kap. 7, § 48, samt kap. 13; re
petition hufvudsakligen medels problem. 

Geometr i : l:o. Repetition; öfning un
der lärarens ledning i behandling af 
svårare teorem och problem. — 2:0. Plan 
trigonometri, efter Phragmén, senare 
afdelningen. Om hörn samt om de runda 
kropparne, efter Hellström, 8:e och 9:e 
böckerna samt stereometri. Analytiska 
geometriens elementen 

Ett skriftligt hemarbete hvarannan vecka. 

Naturalhistoria 2 t:r. 
Ryggradsdjuren fullständigare, efter To-

rins lärobok. Läran om växtens yttre 
och inre organ fullständigare. Under
sökning af lefvande växter. Insamling 
och kännedom af 70 nya växter. 

2 t:r. 
De ryggradslösa djuren, efter Torins läro
bok. Växternas systematik. Undersök
ning af lefvande växter. Insamling och 
kännedom af 100 nya växter. 

2 t:r. 
Repetition af föregående kurser (för 5:e 
och 6:e klasserna) med särskildt afseende 
fästadt vid de olika organens byggnad 
och utveckling inom de särskilda djur
klasserna samt vid växternas ekonomiska 
användning och geografiska utbredning. 

Grekiska 4 t:r. 
6:i. Det allmännaste af formläran med 
derefter lämpade läs- och skrif-öfningar. 
Xenofons Anabasis, bok 1, kap. 1—4. 

6:2. Formläran utförligare; skriföfningar. 
Xenofons Anabasis, bok 1, kap. 5 — 
bok 2, kap. 3. 

5 t:r. 
7:i. Det allmännaste af syntaxen med 
derefter lämpade skriföfningar. Xenofons 
Anabasis, bok 2, kap. 4 — bok 3. Ho-
merus' Odyssé eller Iliad, 2 sånger. 

7:2. Repetition af grammatiken. Xenofons 
Anabasis, bok 4. Homerus' Odyssé 
eller Iliad, en till två sånger. 

Tyska 

Matematik 

27. t:r. 
Som R. 5. 

1 t:e. 
Som R. 6 under l:o. 

4 t:r. 
A lgebra : Som R. 5 under l:o. 
Geometr i : Som R. 5. 

4 t:r. 
Algebra: Som R. G under l:o. 
Geometr i : Som R. 6 under l:o. 

4 t. för icke-greker; 3 t. för greker. 
Algebra : Som R. 7. 
Geometr i : Som R. 7 under l:o. 

Natnralhistoria 2 t:r. 
Som R. 5. 

2 t:r. 
Som R. 6. 
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Tab. 4. 

Förteckning på de böcker, som varit begagnade vid undervisningen i de allmänna läro-
verken och pedagogierna under läseåret 1879—80, men icke äro upptagna i motsvarande 

förteckningar i Berättelserna för läseåren 1876—77 och följande. 

Anm. 1. Titlarne äro angifna efter den sista upplaga, som under läseåret kunnat användas. — När efter en boks titel formatet ej angifvits, är det oktav. — 
Priset är räknadt i kronor, när ej annat angifvits.— Clb. = Clotband; H. = Häftad; Inb. = Inbunden; Kart. = Kartonerad; Ppb. = Pappband; Vb. = Välskt band. 

Anm. 2. Inom hvarje hufvndafdelning är böckernas nummerföljd en forsättning af motsvarande nummerföljd i Berättelsen för läseåret 1878—79 (Tab. 2). 

A) K r i s t e n d o m . 

B) Modersmålet . 

a) Bibelhandböcker m. m. 
59. Dilworth, J.: Vittnesbördets tabernakel med förklarande anmärkningar och tjugo noggranna teckningar. 

Öfversättning från engelskan. [l:a uppl. 1867.] Uppl. 2. Stockholm 1877. 32 sid. (H. 0'30) ... 

60. Westling, G.: Hufvuddragen af innehållet i Bibelns böcker. Till elementarläroverkens tjenst. Stock
holm 1878. 35 sid. (H. 0'50) 

b) Biblisk historia. 
Cl. Fischier, P. E. M.: Biblisk historia för folkskolan. Jemta en karta öfver Palestina. Bihang: En kort 

öfversigt ölVer kristna kyrkans historia. Stockholm 1879. 12:o, 6 + 112 sid. (Kart. 0-30) 

c) Katekes. 
62. Östrand, E. J.: Doktor Martin Luthers lilla katekes med kort utveckling, af Kongl. Maj:t antagen 

den 11 oktober 1878, efter den s. k. Hultkrantz'ska katekesens plan utgifven af . . . Stockholm 1879. 
12:o, 108 sid. (Inb. 0'25) 

Läroverk, vid hvilka boken användts. 

Hudiksvall. 

Örebro, Nora, Vexjö. 

Kungelf. 

Stockholms Eealläroverk, D:o Nya elemen
tarskola, Falköping, Örebro. 

Mariestad. 

Halmstad (»Skoltal»)-

Gefle. 

Helsingborg. 

Nyköping. 

Stockholms Gymnasium. 

Gefle, Vesterås, Falun. 

Stockholms Eealläroverk. 

Stockholms Eealläroverk. 

Hudiksvall. 

Kristianstad. 

a) Språkläror. 
114. Zaclvrisson, J. A.: Lärobok i svensk rättstafning med tvenne bihang. [l:a uppl. 1855.] Uppl. 8. Var-

berg 1876. 40 + (Skriföfningar med riktig stafning) 16 + (D:o med oriktig d.o) 16 sid. (0'40) ... 

c) Svenska vittra författares arbeten. 
115. Genberg, P.: Valda skrifter 

116. Lidner, B.: Skrifter 

117. Ljunggren, G.: Smärre skrifter 

42 b. Nyblom, C. R.: Skrifter 

d) Utländska vittra författares arbeten i svensk öfversättning. 
118. Sofokles: Antigone. Öfvers. af K. H. Brandt. Belönt med Svenska Akademiens andra pris. Upsala 1866. 

4 + 97 sid 
Anm. Intagen i årsberättelsen för Östersunds elementarläroverk 1865—66. 

e) Fornnordisk litteratur. 
119. Edda. En isländsk samling folkliga forntidsdikter om Nordens gudar och hjältar. På svenska af P. 

Aug. Gödecke. * Stockholm 1877. 19 + 396 sid. (H. 5 kr.; Clb. 6-50) 

120. Sagan om Olof Tryggvesson. Omtalad af P. Aug. Gödecke. Stockholm 1879. 67 sid. (H. 090; 
Kart. 1 kr.) 

121. Sagan om Sigrid den fagra. Omtalad af P. Aug. Gödecke. Stockholm 1879. 66 sid. (H. 0-90; Kart. 1 kr.) 
Anm. N:o 120 och 121 utgöra N:o 1 och 2 af >Böcker för barn och ungdom». 

/) Dansk och norsk litteratur. 
76 c. Ibsen, H.: Et Dukkehjem 

80 f. OehlenscMäger, A.: Hagbarth og Signe 
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C) Tyska språket . 

D) F r anska språke t . 

E) E n g e l s k a s p r å k e t . 

Läroverk, vid hvilka boken användts. 

b) Läseböcker och vittra författares arbeten. 
54. Wallström, 8. G.: Tysk Läsebok för skolans lägre klasser. Med anmärkningar och ordförklaringar. Här

till en särskildt utgifven, fullständig och accentuerad ordbok. Örebro 1879. 0 + 142 + (Ordbok) 
4 + 99 sid. (Kart. i 2 delar 2"25) 

55. Dus Nibelungenlied. Aus dera Mittelhochdeutschen öbertragen von H. A. Junghans. Leipzig 1875. 370 
sid. (Inb. 1-20 Mk) _ 
Anm. Ingår i »Uniyersal-Bibliothek». Leipzig 1867 o. följ. 

32 e. Goethe, J. W. von: Reineke Fuchs 

36 c. Lessiw/, G. E.: Laokoon 

41 n. Schiller, Fr. von: Die Eäuber 

56. Zschokke, H.: Das öoldmacherdorf 

b) Läseböcker och vittra författares arbeten. 
76. Hedin, Louise: Fransk läsebok för yngre begynnare. Med fullständig ordbok. Örebro 1879. 4 + 150 sid. 

(Kart. 150) 

77. Seineeke, F.: Premiéres lectures francaises. Französisches Lesebuch för die unteren Klassen. Aufl. 19. 
Dresden 1879. 6 + 160 sid. (1 Mfc.) — Secondes lectures francaises. Französisches Lesebuch fur 
die mittleren Klassen. Aufl. 9. Dresden 1878. 8 + 262 sid. (V80 Mk) 

78. Bayard, J. F. A., et Vanderhurch, E.: Le gamin de Paris. Comédie-vaudeville en 2 actes. Berlin 1878. 
16:o, 95 sid 

79. Bouilly, J. N.: L'abbé de 1'Epée. Comédie historique en 5 actes. Ed. 2. Berlin 1878. 16:o, 132 sid. 
Anm. N:o 78 och 79 ingå i >Théåtre frsncais. Ponrvu de notes et d'un petit vocabulaire a 1'nsage des 
écoles et de 1'enseignement particulier», af hvilket samlingsverk (hvarje nummer H. 30 Pf.; Kart. 40 Pf.) 
under åren 1878 och 79 utkommit 91 nummer, hvaribland de flesta dramatiska franska arbeten, som äro 
under i)) J) upptagna i förteckningarna till Berättelserna för läseåren 1876—77 och följande. 

80. Chateaubriand, F. A. de: Åtala. Edit. adaptéeå 1'usage de la jeunesse. Mönster 1876. 16:o, 110 sid. (50 Pf.) 

81. Maistre, Xavier, de: Prascovie ou la jenne Sibérienne. Munster 1876. 16:o, 6 + 94 sid. (40 Pf.) 

82. Michaud, J. F.: Histoire de la premiére croisade. Suivie d'nn commentaire historique et géographique. 
Ed. 5. Munster 1871. 16:o, 8 + 260 sid. (80 Pf.) 
Anm. Titlarne m. ni. till N:o 80—82 äro efter de upplagor, som ingå i »Bibliothek gediegener und interes-
santer französischer Werke. Zum Gcbrauche höherer Bildnngaanstalten . . . von A. Goebel.» Af detta sam
lingsverk hafva under aren 1856 —1879 utkommit 42 nummer. 

35 f. Moliere, J. B. P. de: Les Précicuses ridicules 

83. Thiers, A.: L'Expédition d'Egypte 

a) Språkläror m. m. 
84. Lindberg, C. B.: Tysk-engelsk-svensk minnesbok. Stockholm 1880. 2 + 84 sid. (H. 1 kr.) 

6) Läseböcker och vittra författares arbeten. 
85. Morén, C. G.: Engelsk läsebok för yngre begynnare. Med ordlista och uttalsbeteckning. Stockholm 

1878. 136 sid. (H. 1 kr.) 

86. Buekstone, J. B.: Good for nothing. A comic drama in one act. Ed. 2. Leipzig 1874. 16:o, 33 sid. 

87. Montgomery, Florence: Misunderstood 

59 c. Scott, W.: The fortnnes of Nigel 

62 e. Shakespeare, W.: Kmg Richard III 

88. Swift, J.: Gullivei^s voyages 

Örebro, Kalmar. 

Gefle. 

Gefle, Hudiksvall. 

Gefle. 

Uppsala. 

Örebro. 

Eskilstuna. 

Skara. 

Venersborg. 

Venersborg. 

Sundsvall. 

Uppsala. 

Uppsala, Strengnäs. 

Hemösand. 

Uppsala. 

Helsingborg. 

Stockholms Realläroverk. 

Venersborg. 

Gefle, Hudiksvall. 

Hemösand. 

Hemösand. 

Hudiksvall. 
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E) E n g e l s k a s p r å k e t (forts.). 

F) L a t i n s k a s p r å k e t . 

G) G r e k i s k a s p r å k e t . 

I) M a t e m a t i k . 

64 b. Thackeray, W. M.: Vanity Fair... 

89. Williams, Th. J.: Pipkin's rustic retreat. A farce in 1 act. Leipzig 1867. 16:o, 39 sid 
Anm. N:0 86 och 89 ingå i »Theatre, the modern Engliah comic. With notes in German by A. Diez-
mann>, af hvilket samlingsverk (hvarje nummer a B Ngr) under åren 1851—;79 utkommit 82 nummer, 
hvaribland N:o 54 under E) 6) i förteckningen till Berättelsen för läseåret 1876—77. 

90. Novels and Tales reprinted from Household Words, conducted by Charles Dickens 

Läroverk, vid hvilka boken användts. 

Hernösand. 

Venersborg. 

Hudiksvall. 

Uppsala. 

Halmstad. 

Hudiksvall. 

Nyköping. 

Lund. 

Helsingborg. 

Uppsala, Hudiksvall. 

Luleå. 
Anm. Ovisst, hvilketdera arbetet menas. 

Göteborgs Högre allmänna läroverk. 

Hedemora. 

Göteborgs Högre allmänna läroverk. 
Hudiksvall. 

a) Språkläror m. m. 
79. Broman, A. T..- Läran om consecutio temporum i latinska språket. [l:a uppl. 1859.] Uppl. 2. Upsala 

1863. 51 sid. (H. 075) 

b) Latinska författares arbeten. 
80. Cicero, Marcus Tullius: Örat. pro Sex. Eoscio recensuit C. L. Kayser 

Anm. Utgör sannolikt en del af »Ciceronis Opera quse supersunt omnia, edidernnt J. G. Baiter, C. L. Kayser». 
Leipzig 1860 och följ. 

c) Ordböcker. 
51. Rich, A.: Antiqvitetslexikon - -

Anm. Uppgift saknas, huruvida engelska originalet eller någon öfversättning (fransk eller tysk) användts. 

d) Antiqviteter m. m. 
52. Fetisens, A. H.: Olympen eller Hellenemes och Bomarnes mytologi jemte Egypternes, Hinduernes och de 

fornnordiska folkens gudalära. Bearbetad öfversättning från tyskan af S. G. Dahl. Med 90 i texten 
tryckta afbildningar. [l:a uppl. 1872.] Uppl. 2. Stockholm 1878. 344 sid. (H. 2"25) 

o) Språkläror m. m. 
48. (lavallin, Chr.: Grekisk syntax, med hufvudsakligt afseende på den attiska prosan, till läroverkens tjenst 

utarbetad. Lund 1879. 4 + 208 sid. (Vb. 3 kr.) 

6) Grekiska författares arbeten m. m. 
49. Lysias: Ausgewählte Eeden. Fur den Schulgebrauch erklärt von H. Frohberger. Drei Bändchen. Leipzig 

1866—71. Stor 8:o. (Mk 4'80) 
Anm. Måhända har användts en mindre upplaga af samma ntgifvare. Leipzig 1875. (Mk 3.) 

92. Bäckman, ,T.: Meter-systemet. Med talrika räkneuppgifter. För skolor och till ledning vid sjelfundervis-
ning. Med 13 afbildningar. Stockholm 1879. 47 + (Svar) 8 sid. (Kart. 050.) 

93. Lindblom, L. C.: Eäknekurs för seminarier och elementarläroverk, framstäld genom räkne-exempel. I. Hela 
tal och decimalbråk. Stockholm 1879. 2 + 103 + (Svar) 19 sid. (H. 0-80; Kart. 1 ki.) 

94. » : Eäknekurs för folkskolor, folkhögskolor, pedagogier och flickskolor, framstäld genom räkne-exempel. 
Stockholm 1879. 84 + (Svar) 12 sid. (H. 0-50) -

95. Lyttkens, I. A.: Praktisk hjälpreda i metriska systemet, för menige man och skolbruk. [l:a uppl. 1878.] 
4:e med en tafla försedda upplagan. Norrköping 1880. Liten 8:o, 16 sid. (H. 0'25) 

96. Nyberg, B. A.: Elementarkurs i räkning, metodiskt framställd. I. Hufvudräkning med 774 exempel. Hel
singfors 1869. 4 + 79 sid. (H. 1 mk 50 p.) 

c) Proportionslära. 
97. Broman, K. E.: Proportionslära enligt talmetoden. Göteborg 1880. 27 sid. (H. 0-50) 

Helander, K. E. I.: Proportionslära (handskriften) 

a) Aritmetik. 
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J) N a t u r v e t e n s k a p . 

K) H i s t o r i a o c h G e o g r a f i . 

I) M a t e m a t i k (forts.). 
d) Geometri. 

98. Lindelöf, L.: Lärobok i analytisk geometri. Med 93 i texten intryckta träsnitt. [l:a uppl. 1864.] Uppl. 
3. Stockholm 1877. 6 + 288 sid. (H. 4'50) -

f) Problemsamlingar af blandadt innehåll. 
99. Srenson, F. S.: Repetitionskurs med öfningsexempel till aritmetik och algebra jemte metersystemet. Stor8:o, 

4 + 114 sid. (H. 1-50.) — Svar till [föregående]. 2 + 60 sid. (H. 0'50.) — Lund 1879 ... 

Läroverk, vid hvilka boken användts. 

a) Allmän naturlära. 
86. Almquist, .V.: Läran om den oorganiska naturen. [Med 74 träsnitt.] Stockholm 1879, 80. 4 + 154 sid. 

(H. 175) 
Anm. Utgör 2:a delen af »Lärobok i naturkunnighet». (Jfr Tab. 2 i Berättelsen för läseåret 1878—79 
./ N:o 79.) 

87. Wijkander, A.: Läran om naturföreteelserna och verldskrcpparne (Fysik, Kemi, Astronomi). Med 96 
bilder och 1 färglagd tafla. Lund 1879. Stor 8:o. 100 sid. (H. 1-25) 
Anm. Utgör D. 3 af »Naturlära för elementarläroverken. Läro- och. läsebok». (Jfr Tab. 3 i Berättelsen 
för läseåret 1877—78, J N:o 72). 

e) Fysik. 
88. Björkman, A.: Mekaniska och fysikaliska problem, utdelade af Ecklesiastik-departementet under åren 

1867—79 för de skriftliga mogenhetsexamina vid de högre allmänna läroverken, försedda ined svar 
och anvisningar. Upsala 1879. 4 + 58 sid. (H. 0-75) 

89. Lindeberg, K. M.: Ofningsuppgifter till begagnande vid undervisningen i fysik vid de allmänna läro
verken. Med 25 figurer. Upsala 1879. 4 + 139 sid. (H. 1'50) -

90. Tyndull, J.: Värme och köld. Sex föreläsningar för ungdom. Öfversättning. Med 33 träsnitt. Stock
holm 1877. 120 sid. (H. 1-25) 

a) Fäderneslandets historia m. m. 
90. Siljextröm, 1'. A.: Lag och rätt. Kort sammandrag af Fäderneslandets statskunskap, äfvensom af Norges 

Grundlov. Till läsning i folkskolan och hemmet. [l:a uppl. 1871.] 4:e med författarens tillstånd 
öfversedda uppl. Stockholm 1879. 12:o. 58 sid. (H. 0-40) -

91. Stiirbäck, C. G., och Krermer, Ii. F. >:: Läsebok i Fäderneslandets häfder för skolan och hemmet. I. 
Tidrymden intill Gustaf Vasa. Med 81 illustrationer [och 1 karta]. 8 + 233 sid. (H. l'50j Kart. 
1-75.) — II. Från Gustaf Vasa intill Kristina. Med 59 illustrationer och 3 [2] kartor. 288 sid. (H. 
1-50; Kart. 175.) — Stockholm 1878 

92. Wiberg, C. F.: Lärobok i Fäderneslandets historia efter föredragsmetoden för svenska folkskolan och dess 
lärare-seminarier. [l:a uppl. 1867.] 2:a, efter Läroboks-Romm. anmärkningar öfversedda upplagan. 
Jemte ett bihang om Fornsaker med 22 illustrationer från Sten-, Brons- ocli Jern-ålilern. Stockholm 
1870. 8 + 136 sid. (H. 060; Inb. 0"85) 

b) Allmän historia. 
93. Vallin, .T. S.: Lärobok i nya tidens historia för allmänna läroverkens högre klasser. Förkortad upplaga. 

Stockholm 1879. 4 + 198 sid. (H. 2 kr.; Inb. 250) 

Stockholms Realläroverk. 

Lund. 

Lidköping, Karlskrona. 

Stockholms Nya elementarskola, Falköping, 
Strengnäs, Eskilstuna, Lund, Halmstad, 
Uddevalla, Oskarshamn. 

Uppsala, Venersborg. 

Lund, Helsingborg, Luleå, Visby. 

Sundsvall. 

Nyköping. 

Eksjö, Strengnäs. 

Gefle. 

Stockholms Gymnasium, D:o Realläroverk, 
Strengnäs, Helsingborg, Kalmar. 



Tab. 5. 

Förteckning på de arbeten, som för undervisningen i välskrifning och öfningar varit 
begagnade i de allmänna läroverken och pedagogierna under läseåret 1879—80, 

men icke äro upptagna i motsvarande förteckningar i Berättelserna för 
läseåren 1876—77 och följande. 

Anm. Inom hvarje hufvudafdelning är arbetenas nummerföljd en fortsättning af motsvarande nummerföljd i Berättelsen för läseåret 1878—79 (Tab. 3). 
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Allm. läroverken 1879—&0. 2* 

b) T e c k n i n g . 

Ritkurser m. m. 

c) M u s i k . 

A) Musikens teori och sång. 

d) G y m n a s t i k o c h M i l i t ä r ö f n i n g a r . 

Reglementen. 

B) Instrumentalmusik. 

,">1. Fock, A. H.: Geometriska konstruktioner och beräkningar, hufvndsakligen för slöjdskolor. [l:a uppl. 
1848.] LTppl. 4. Med 98 träsnitt. Stockholm 1879. (H. 0-75) -

50. Stuhlmann, A.: Lärobok i frihandsteckning o. s. v. 
Anm. Såsom tillägg till hvad i föregående berättelse Tab. 3 under denna nummer anförts, namnes föl
jande arbete: Beskrifning öfver väggtaflor och gipsmodeller efter D:r Stuhlmanns ritmetod med upplysande 
planscher. Stockholm 1880. 12:o, 34 sid. och 4 planscher. (H. 0'60.) 

35. Lindblad, A. F.: Två- och trestämmiga sånger vid pianoforte... Stockholm, Abr. Hirsch. U. å. Tvär-
folio. (H. 1 Kdr 32 sk. banko) 

36. Norlén, W.: Sånger och öfningar för folkskolan. H. 1. 4 + 75 sid. (H. 065.) — II. 2. 4 + 51 sid. 
(H. 0-50.) — Stockholm 1879 -

37. Pettersson, IL: 100 trestämmiga sånger för lägre allmänna läroverk. Arrangerade för sopran I, II och 
alt af.. . Stockholm 1879. 128 sid. — Utkom i 4 häften ä 0'50; alla 4 häftena 1-50 

38. Richter, E. F.: Harmonilära. Öfversättning af Julius Bagge. [l:a uppl. 1870.] Uppl. 2. A nyo 
genomsedd och jemförd med trettonde originalupplagan. Stockholm 1878. 4 + 202 + 2 sid. (H. 2'75; 
Kart. 3 kr.) 

39. Roselli, R. R.: Från när och fjerran. 50 fyrstämmiga sånger för elementar-läroverk samt enskilda sång
föreningar. Samlade och för sopran, alt, tenor och bas arrangerade af . . . Stockholm 1879. 4 + 76 
sid. (H. 1 kr.) 

•40. [Öberg, L. T.]: TJpsala, Lund, Christiania, Köpenhamn och Helsingfors. Vald samling af student-sånger 
(ord och musik), samlade och utgifna af A. I. Ståhl. Stockholm 1855. Liten 4:o, 2 (Förtitel: Ett
hundrade studentsånger...) + 2 + 214 sid. (H. 4 kr.; Inb. 5 kr.) 

41. 108 en- och två-stämmiga choraler, folkvisor, m. m. Progressivt ordnade att, jemte tonträffningen, användas 
i elemeHtar-läroverk och folkskolor. Abr. Lundquists förlag. Stockholm 1804. 51 sid. (H. 0'75)... 

42. 50 tvåstämmiga sånger för skolungdom, utgifne på Abr. Lundquists förlag. 3:e omarbetade och för
bättrade upplagan. Stockholm 1877. 36 sid. (H. 0-50) 

43. Pyrastämmiga sånger för skolungdom, utgifne på Abr. Lundquists förlag. Stockholm 1864. 94 sid. — Ut
kom i 4 häften ä 50 öre 

,8) Orgel. 

34. Hallberg, S. W.: 21 lätta proeludier för orgel. Stockholm u. å. Liten tvärfolio, 15 tid. (H. 1 kr.)... 

o 
4. Törngren, L. M.: Gymnastik-reglemente. Med Atlas. [l:a uppl. 1878.] Uppl. 2. 12:0, 4 + 9 + 2 (Ny 

titel: Gymnastik-reglemente för Kongl. Flottan, enligt nådigt uppdrag utarbetadt af.. .) + 53 sid. — 
Atlas till [o. s. v. enligt det inre titelbladet]. Stor 4:o, 34 planscher, hvaraf 1 dubbel. — Stock
holm 1879. Med atlas (Kart.) 10 kr.; utan atlas 1 kr 

Läroverk, vid hvilka arbetet användts. 

1 

Söderhamn. 

Enköping. 

Karlstad. 

Ladugårdslandet, Karlshamn. 

Göteborgs treklassiga läroverk. 

Stockholms Nya elementarskola. 

Stockholms Nya elementarskola. 

Karlstad. 

Karlshamn. 

Strengnäs. 

Strengnäs. 

Gefle, Skara, Lidköping. 



10* 

Tab. 6. 

Lärarnes antal höstterminen 1879. 

Anm. 1. Ordinarie och vikarierande lärare äro ej här skilda. 
> 2. Tecknet* (i kolumnerna för extra lärare och för lärare i teckning och musik) utmärker, att undervisningen bestridts af qvinna. 

A. H ö g r e a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 



11* 

B. F e m k l a s s i g a a l l m ä n n a l ä rove rk . 



12* Tab. 6 (forts.). 

C. T r e k l a s s i g a a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 



13* 

D. T v å k l a s s i g a p e d a g o g i e r . 

Sammandrag . 
Se texten, Kap. 8. 

E. E n k l a s s i g a p e d a g o g i e r . 



14* 

Tab. 7. 

Fördelning efter ålder af de lärare, som inträdt i högre lönegrad från och med den 1 
Juli 1879 till och med den 30 Juni 1880. 

Anm. 1. Inom samtlige kolumner har inträdet egt rum från och med den 1 Januari 1880. 
> 2. Åldern är utan hänsyn till månad och dag beräknad såsom skillnad mellan födelseåret och år 1880. 



Tab. 8. 

L ä r j u n g a r n e s a n t a l h ö s t t e r m i n e n 1 8 7 9 . 

Anm. Att vid ett läroverk en klass saknas på grund af läroverkets organisation är betecknadt med —. Att deremot en klass saknas genom 

fullständig brist på lärjungar är betecknadt med 0. 



16* Tab. 8. 

L ä r j u n g a r n e s a n t a l 

A. H ö g r e al l-

Stockholm: Nya elementarskolan: Lärjungarne i 4:e klassen ära här räknade till reallinien, thuru de egentligen tillhora den gemensamma linien, som i detta Inro 
läroverk omf«tlai 



17* 

h ö s t t e r m i n e n 1 8 7 9. 

m ä n n a l ä r o v e r k . 

lägsta klasserna; vid fördelning i enlighet med läroverkets organisation tillhöra således rätteligen 194 lärjungar den gemensamma linien, 45 reallinien och 67 latinlinien. 

AUm. läroverken 1879—80. 3* 



18* Tab. 8 (forts.). 

B. F e m k l a s s i g a a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 



19* 

C. T r e k l a s s i g a a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 



20* Tab. 8 (forts.). 

D. T v å k l a s s i g a pedagog ie r . E. E n k l a s s i g a pedagogier . 

S a m m a n d r a g . 



21* 

Tab. 9. 

Antal lärjungar höstterminen 1879 i 7:e latinklassen, hvilka undervisats i grekiska och 
tillika deltagit i den frivilliga undervisningen i engelska och hebreiska. 



22* 

Tab. 10. 

De under höstterminen 1879 närvarande lärjungarnes ålder i förhållande till normalåldern 
med fördelning efter läroverk, men utan fördelning efter klasser och linier. 

A. Högre a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 
Anm. Stockholms Nya elementarskola är ej här upptagen; om anledningen se texten. 



23* 

B. F e m k l a s s i g a a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 



24* Tab. 10 (forts.) 

C. T r e k l a s s i g a a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 

D. T v å k l a s s i g a p e d a g o g i e r . 

S a m m a n d r a g . 



25* 

Tab. 11. 

De under höstterminen 1879 närvarande lärjungarnes ålder i förhållande till normalåldern 
med fördelning efter klasser och linier, men utan fördelning efter läroverk. 

Anm. 1. Stockholms Nya elementarakola samt de enklassiga pedagogierna äro ej här inräknade; om anledningen se texten. 
» 2. Om normalåldern i l:a klassen se texten. 

Allm. läroverken 187!)—80. 4* 



2 6 * 

Tab. 

D e u n d e r h ö s t t e r m i n e n 1 8 7 9 n ä r v a r a n d e 

A. H ö g r e a l l m ä n n a 

Anm. Slutsumman i sista kolumnen öfverensstämmer ej med antalet närvarande lärjungar i Tab. 8, emedan uppgifterna för Linköping här äro lemnade för vål 



27* 

12. 

l ä r j u n g a r n e , f ö r d e l a d e l ä n s v i s e f t e r h e m o r t e r . 

lärov e r k . 

terminen, dl lärjungeantalet öfrersköt höstterminens antal med 17; frSndrages detta tal, återstår 10,746. 



28* Tab. 12 (forts.). 

B. F e m k l a s s i g a 



29* 

a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 



30* Tab. 12 (forts.). 

C. T r e k l a s s i g a 



a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 

31* 



32* Tab. 12 (forts.). 

D. T v å k l a s s i g a 

E. E n k l a s s i g a 

S a m m a n -



33* 

p e d a g o g i e r . 

Ållm. lärnvtrken ldTH — 80. 5* 

p e d a g o g i e r . 

d r a g . 



34* 

Tab. 13. 

De under höstterminen 1879 närvarande lärjungarne, fördelade efter hemorter inom 
eller utom läroverksstaden. 

A. H ö g r e a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 



35 

B. F e m k l a s s i g a a l l m ä n n a l ä rove rk . 



36* Tab. 13 (forts.). 

C. T r e k l a s s i g a a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 

D. T v å k l a s s i g a p e d a g o g i e r . 

E. E n k l a s s i g a p e d a g o g i e r . 



37* 

Sammandrag . 

Anm. 1. Några smärre stridigheter mellan denna tabell och Tab. S bero dels pä det å Tab. 12 om uppgifterna från Linköpings läroverk anmärkta för
hållandet, dels derpå att vid Ronneby och Engelholms läroverk lärjnngarne till följd af ofullständiga uppgifter ej kunnat här fördelas på lika mänga klasser, som 
l Tab. 8. 

Anm. 2. Vid 5 treklassiga läroverk och 1 tvåklassig pedagogi äro uppgifterna i årsredogörelserna och katalogerna ofullständiga och fördelningen derför 
ej fullt säker; detsamma gäller med afseende på kl. 6 och 7 rid ett högre läroverk. 



38* 

Tab. 14 . 

Antal lärjungar höstterminen 1879, som på grund af sjukdomsorsaker m. m. icke 
deltagit i gymnastiköfningarna. 

1:o. E f t e r l ä r o v e r k . 

A. H ö g r e a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 

Anm. Af de i kol. 14 upptagna hafva 529 räknats såsom hefriade «f den orsak, att de tillhörde öfre 7:e klassen; jfr texten. 



39* 

B. F e m k l a s s i g a a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 



4 0 * T a b . 14 (forts.). 

C. T r e k l a s s i g a a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 

Anm. Bland de enklassiga pedagogierna förekom gymnastik endast vid Öregrnnds och Mönsterås. Antalet liirjnngar vid den förstnämnda pedagogiea var 
vid den senare 28. Alla lärjangarne deltogo i gymnastiköfningama. 5. 

D. T v å k l a s s i g a p e d a g o g i e r . 



4 1 * 

Sammandrag. 

Allm. läroverken 1879—80. 6* 

2:o. Efter läroverks- och ålders-grupper. 



42* 

Tab. 15. 

Öfversigt för vårterminen 1879 öfver de antal lärjungar, som vid de särskilda läroverken 
inskrifvits, flyttats och afgått m. m., med fördelning efter läroverksgrupper, 

klasser och linier. 

A. H ö g r e a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 

B. F e m k l a s s i g a a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 

C. T r e k l a s s i g a a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 



43* 

D. Tvåklass iga pedagogier. 

E. Enklassiga pedagogier. 

Sammandrag . 



44* 

Tab. 16. 

Öfversigt för höstterminen 1879 öfver de antal lärjungar, som vid de särskilda läroverken 
inskrifvits, flyttats och afgått m. m., med fördelning efter läroverksgrupper, 

klasser och linier. 

A. Högre a l lmänna läroverk. 

B. Femklass iga a l lmänna läroverk. 

C. Trek lass iga a l lmänna läroverk. 



45* 

D. Tvåklassiga pedagogier . 

E. Enklass iga pedagogier . 

Sammandrag . 



46* 

Tab. 17. 

Afgångs- och kompletterings-examina vårterminen 1879. 

a) Den skriftliga afgångsexamen. 

Gefle: Kol. 4: En »f dessa uteblef. — Kol. 5: D:o d:o. 
Norrköping: Kol. 5: D:o d:o. 
Strengnu: Kol, 6: D:o d:o. 

Göteborg: Kol. 3 : Uteblef för sjukdom. 
Lnleå: Kol. 5: Uteblef. 
Visby: Kol. 2: D:o. 



47* 

a) Den skriftliga afgångsexamen (forts.). 



48* Tab. 17 (forts.). 

b) Den muntliga afgångsexamen. 

Stockholm: Gymnasium: Kol. 8: Häraf tillhörde 1 mosaiska trosbekännelsen. 
» Nya elementarskolan: Kol. 4: Underkänd af censorerna. — Kol. 10: 
1 af dessa nnderkänd af en censor, men godkänd af de 2 andra. 

Gefle: Kol. 3 : Underkänd af censorerna. 
Hudiksvall: Kol. 5: En af dessa nnderkänd af censorerna. 
Linköping: Kol. 6: Underkänd af censorerna. — Kol. 7: En af dessa nnderkänd 

af en censor, men godkänd af de 2 andra. — Kol. 12: 1 privatist (latinare), 
som här aflagt skriftlig examen, hänvisades på egen begäran för muntlig 
eiamen till Vesterås. 

Norrköping: Kol. 8: Häraf tillhörde 1 mosaiska trosbekännelsen. 
Vestervik: Kol. 2: Uteblef. 
Strengnäs: Kol. 2: 1 lemnade läroverket före muntliga eiamen, 1 underkändes 

af censorerna. 

Vesterås: Kol. 3 : Underkänd af censorerna. — Kol. 6: 1 af dessa uteblef. — 
Kol. 8: 1 af dessa underkänd af en censor, men godkänd af de 2 andra. — 
Kol. 12: Se anm. vid Linköping till kol. 12. 

Falun: Kol. 3 : Underkänd af censorerna. 
Malmö: Kol. 5: 1 af dessa uteblef. 
Karlskrona: Kol. 3 : Uteblef för sjukdom. — Kol. 9: Underkänd af den ene censorn. 
Helsingborg: Kol. 2: Underkänd af censorerna. 
Göteborg: Kol. 9: Underkänd af den ene censorn. 
Kalmar: Kol. 8: Deraf 1 underkänd af den ene censorn. — Kol. 13: Dessutom 

1 med C i grekiska godkänd i muntlig eiamen. 
Luleå: Kol. 5 : 1 af dessa uteblef. 
Visby: Kol. 2 : 1 af dessa underkänd af censorerna. — Kol. 10: Underkänd af 

den ene censorn. 



49* 

b) Den muntliga afgångsexamen (forts.). 

Stockholm: Atenenm: Kol. 8: Deraf 1 underkänd af den ene censorn. 
Göteborgs realgymnasium: Kol. 7: Häraf 1 tillhörande mosaiska trosbekännelsen. 

c) Sammandrag rörande afgångsexamen. 

Kol. 2: Alla lärjnngar vid dimissionsberättigade läroverk aflade examen vid sina respektive läroverk. Af privatisterna hänvisades 43 till annat läroverk än 
•Jy. der de anmält sig; nemligen frän Stockholms Gymnasium 1 till Uppsala, 3 till Norrköping, 3 till Strengnäs och ö till Nyköping, från Uppsala 9 till Falnn, 
•'än I.nods allmänna läroverk 18 till Malmö och från Lunda privata 4 till Malmö. 

Kol. 3: Häri äro inräknade 1 för sjnkdom nteblifven (L. vid off. lärov.) och 6 utan uppgifven orsak nteblifne (1 R. vid off. lärov., 1 R. och 4 L. bl. priv.). 
Uessntom äro häri inräknade 7, som nteblefvo efter att hafva deltagit endast i en del af den skriftl. examen. 

Kol. 4: Bland dessa hänvisades på egen begäran 1 priv. till annat läroverk för den muntliga examen (se afdel:n 6? anm. vid Linköping till kol. 12). 
Kol. 2—4: I kol. 2 är inräknad 1 (L. vid off. lärov.), som relegerades efter examens-anmälan, till följd hvaraf suraman (679) af de i den skriftliga eiamen 

"Ooerkände och godkände blir 1 lägre än summan af de anmälde. 
. Kol. 5: Häri äro inräknade 1 för sjnkdom nteblifven (L. vid off. lärov.), 1 (R. vid off. lärov.), som afgick före ex., och 4 utan uppgifven orsak uteblifne 

K- vid off. lärov. och 3 L. bl. priv.). — Af censorerna underkändes 9 (3 R. och 3 L. vid off. lärov., 1 R. och 2 L. bl. priv.). 
Kol. 6 : 8 voro underkände af en censor (1 R. och 2 L. vid off. lärov., 1 L. vid ensk. lärov., 2 R. och 2 L. bl. priv.). — 3 tillhörde den mosaiska trosbe-

»»nelsen (2 L. vid off. lärov. och 1 R. vid ensk. lärov.). — 2 voro flickor (L. vid ensk. lärov.). 
Kol. 7; Dessutom godkändes i mnutlig examen 1 (vid off. lärov.), som fått C i grekiska. 

Mim. läroverken 1879—80. 7* 



50* Tab. 17 (forts.) 

d) Kompletteringsexamen. 

Ko). 1: Till »Matematik och fysik å klassiska linien> har äfven räknats ett fall, då å anmälningslistan såsom ämne uppgifvits >Matematik> samt ingen 
vidare upplysning derom knnnat vinnas af examensprotokoller och examenstabeller. 

Kol. 2: Vid Stockholms Gymnasium 2 (1 i latin, 1 i hebreiska), Nya elem.-skolan 4 (1 i grekiska, 1 i matematik och fysik å klass, lin., 2 i historia 
och geografi), Uppsala 12 (3 i latin, 1 i grekiska och i hebreiska, 8 i hebreiska), Gefle 1 (i grekiska och i hebreiska), Linköping 2 (1 i grekiska, 1 i hebreiska), 
Skara 3 (i hebreiska), Strengnäs 2 (1 i hebreiska, 1 i matematik och fysik å klass, lin.), Örebro 2 (1 i latin och i grekiska, 1 i franska), Vesterås 1 (i he
breiska), Falnn 1 (i matematik och fysik å klass, lin.), Jönköping 1 (i hebreiska), Lnnds offentliga 8 (3 i hebreiska, 1 i grekiska och i hebreiska, 2 i hebreiska 
och i filosofisk propedevtik, 2 i matematik och fysik å klass, lin.), Helsingborg 2 (1 i latin, 1 i matematik och fysik å klass, lin.), Göteborg 1 (i latin), Halmstad 
2 (1 i hebreiska, 1 i matematik), Karlstad 1 (i latin), Östersund 1 (i hebreiska), Umeå 1 (i historia och geografi), Stockholms Atenenm 1 (i latin) och Lnnds 
privata elem.-skola 1 (i grekiska). Samtlige hänvisades till de läroverk, der de anmält sig. — De i tabellen inom ( ) ställda talen afse komplettanter, som redan 
äro medräknade vid något ofvanför stående ämne; dessa tal äro ej inräknade vid summeringen. 

Kol. 3: Häri ar inräknad 1 (Stockholms Atenenm), som utan nppgifven orsak uteblifvit. 
Kol. 5: Häri äro inräknade för det första i utan nppgifven orsak uteblifne, nemligen 1 i latin och i grekiska (Örebro), 1 i grekiska (Linköping), 1 i 

hebreiska (Uppsala) och 1 i matematik (Halmstad), för det andra 1 för sjnkdom uteblifven, nemligen i hebreiska och i filosofisk propedevtik (Lnnds offentliga), 
samt för det tredje 1 (Gefle), som anmält sig i grekiska och i hebreiska, men efter att hafva nnderkänt9 i det förra ämnet uteblef från det sednare. 



Tab. 18. 

Afgångs- och kompletterings-examina höstterminen 1879. 

51* 

Stockholm: Nja elem.-skolan: Kol. 5: En af desaa nteblef. 
Uppsala: Kol. 5: En af dessa nteblef. 
Örebro: Kol. 5: D:o d:o. — Kol. 8: Lärjnngar vid Karlstads läroverk. 
Jönköping: Kol. 3: Lärjunge vid Skara läroverk. — Kol. 8: En af des»a var lärjnuge vid Venersborgs läroverk. 
Kristianstad: Kol. 5: Två af dessa nteblefvo. 

a) Den skriftliga afgångsexamen. 



52* Tab. 18 (forts.). 

b) Den muntliga afgångsexamen. 

Örebro: Kol. 3: Lärjnngar vid Karlstads läroverk. 
Jönköping: Kol. 3: Underkänd af censorerna. — Kol. 8: Lärjuuge vid Venersborgs läroverk. 
Karlskrona: Kol. 2: Underkänd af censorerna. — Ko]. 7: Underkänd af den ene censorn. 
Kristianstad: Kol. 10: Underkände af den ene censorn. -— Kol. 5: En af dessa uteblef. 



53* 

c) Sammandrag rörande afgångsexamen. 

Kol. 2: Af lärjungar vid diinissionsberättigadt läroverk hänvisades 4 för både skriftlig och muntlig examen till annat läroverk; nemligen från Skara 1 till 
Jönköping, från Venersborg 1 till d:o, från Karlstad 2 till Örebro. Af privatisterna hänvisades 41 till annat läroverk, äu det der de anmält sig, nemligen från 
Stockholms Gymnasium 13 till Stockholms Södra latinläroverk och 8 till Nya elementarskolan, från Gefle 2 till Uppsala, från Hudiksvall 2 till d:o, från Skara 1 
till Jönköping, från Lunds allmänna 10 till Kristianstad och 3 till Helsingborg samt från Lunds privata elem.-skola 2 till Kristianstad. 

Kol. 3: Häri äro inräknade 5 (L. bl. priv.) utan uppgifven orsak uteblifne. 
Kol. 2—4: 1 kol. 2 är inräknad 1 (L. vid off. lärov.), som relegerades efter examens-anmälan, till följd hvaraf summan af de i skriftliga examen underkända 

och godkände (133) blir 1 lägre äu summan af de anmälde. 
Kol. 5: Häri är inräkuad 1 (L. bl. priv.) utan uppgifven orsak uteblifven. — Af censorerna underkändes 2 (1 R. och 1 L. vid off. lärov.). 
Kol. 6: 3 voro underkände af den ene censorn (1 K. vid off. och 2 L. bl. priv.). 

Kol. 2: Vid Stockholms Södra latinläroverk 1 (i hebreiska), Uppsala 5 (3 i latin, 2 i matematik och fysik å klass, lin.), Strengnäs 1 (i matematik och 
fysik å klass, lin.), Lnnds allmänna 2 (i matematik och fysik i klass, lin.), Göteborg 1 (i latin). Bland dessa hänvisades 3 till annat läroverk än det, der de 
anmält sig, neml. från Lund 2 till Helsingborg och från Göteborg 1 till Jönköping. 

d) Kompletteringsexamen. 
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Tab. 19. 

Ämnen för arbetena vid den skriftliga afgångsexamen vårterminen 1879. 

A. F ö r b å d a l i n i e r n a . 

B. F ö r l a t i n l i n i e n . 

Ämnen för uppsats \<k mo
dersmålet. 

Latinskt öfversättningsprof. 

Tyskt öfversättningsprof. 

Franskt öfversättningsprof. 

Tyskt öfversättningsprof. 

1. Upsala möte och dess betydelse i svenska kyrkans historia. 
2. C. Julius Csesar såsom fältherre, statsman och skriftställare. 
3. Athens olika ställning vid peloponnesiska krigets början och vid dess slut. 
4. Karakteristik af Oliver Cromwell. 
5. I hvilken mening kan man säga, att Carl IX fullföljt Gustaf Wasas verk? 
6. Bengt Lidners lif och skaldeverksamhet. 
7. Fiskarnes kroppsbyggnad. 
8. Askan och åskledaren. 
9. Hafva främmande språks inflytelser på vårt modersmål Tarit det till gagn eller skada V 

Underrättelsen om nederlaget vid Chaeronea utbredde i förstone bestörtning och sorg bland Athenienserna. Men snart åter-
vaknade hos detta behjertade folk minnet af dess gamla ära, och då det var att befara, att Athen skulle blifva utsatt 
för en belägring, beslöt man att aflägsna qvinnor och barn, hvilka jemte gudabilder och tempelskänker skulle flyttas 
till Piraseus. Ett upprop stäldes till alla vapenföra ynglingar och män att gripa till vapen för fäderneslandet. Stadens 
murar iståndsattes och Demosthenes bestred af egna medel kostnaderna för detta arbete. Dessa åtgärder hade kunnat 
uppväcka segrarens vrede; också saknades ej i hans råd röster, som uppmanade honom till hämnd på en stad, som nu 
i 20 år så ofta gjort hans fint anlagda planer om intet. Men Filip svarade dem, som önskade Athens förstöring: huru'? 
jag, som gjort så mycket för äran, skulle jag nu förstöra dess källa? Han erbjöd Athen fred på följande vilkor: de 
skulle skicka sändebud till en församling, som nästa vår skulle hållas i Corinth, der det antal trupper skulle bestäm
mas, som hvarje stat hade att uppställa till det Persiska fälttåget; de skulle vidare afträda ön Samos, der de vanligen 
hade sin flotta förlagd. Deremot tillförsäkrades dem orubbad besittning af Attica och deras gamla författning. 

Floden Rhen bar detta namn, innan ännu germanska folk togo dess stränder i besittning. Det har lika litet velat lyckas 
att härleda det från det lika lydande tyska ordet, som från ett grekiskt, hvilket betyder flyta. Men om också dess 
namn i sin äldsta form är celtiskt, så är floden sjelf sedan nära två årtusenden tysk, likasom de, som bo på dess 
stränder, och dess namn har från fordom en ljuf klang i tyska öron. Hur ofta och hur gerna flätade ej medeltidens 
minnesångare in dess namn i sina sånger, ofta utan någon anledning, blott för det kära namnets skull! Rhen är ännu 
i dag för alla innevånare i Tyskland en helig flod och dess stränder Tyskavnes sanna hem, den tyska bildningens äre
vördige härd. Hvad Ganges är för Indiern, det är Rhen för Tysken. Religion, samhällsväsende, konst och sed hafva 
från denna flod utbredt sig öfver Tysklands alla landskap, och endast detta förklarar den hemlighetsfulla verkan af 
dess namn. 

Det är icke endast härföraren som man bör beundra hos Turenne, utan äfven menniskan, hans blygsamhet och hans godhet. 
Talade han om ett af sina nederlag, sade han alltid: >jag blef slagen», men om han skulle yttra sig om en af sina 
segrar, hette det: »Vi segrade». Hans börs stod alltid öppen för de officerare och soldater, som tjente under honom, 
och de penningar, som kommo derifrån, hade aldrig kommit dit på andra än ärliga vägar. En gång erbjöd en bety
dande stad honom 100,000 écus för att han icke skulle tåga öfver dess område. »Som eder stad», svarade han, »icke 
ligger på den väg, som min här bör taga, kan jag icke med godt samvete emottaga den summa, som I hafven erbjudit 
mig». Med ett ord, Tnrenne kan utan fruktan framställa sig inför historiens domstol. Hans stora gåfvor och hans 
förtjenster, som tillhöra honom ensam, böra bringa i glömska svagheter och fel, som han hade gemensamma ined hopen 
af menniskor. 

C. F ö r r e a l l i n i e n . 

Den genom sagan ryktbare Faust, som skilt sig från Gutenberg, förstod att genom en list göra den nyuppfunna, i och för 
sig sjelf ganska lönande boktryckerikonsten ännu mera vinstgifvande. Han sökte nemligen att som en djup hemlighet 
bevara densamma och utgaf de böcker, som utgingo från hans verkstad, för att vara skrifna, hvilket han kunde sa 
mycket lättare göra, som både penna och pensel ännu måste fullkomna de första ofullkomliga trycken. Genom de 
oerhörda summor, som man den tiden betalte för handskrifter, kunde han snart förvärfva sig ofantliga rikedomar. Men 
emedan sålunda de talrika aftryck, som han på kort tid verkstälde, gälde för lika så många afskrifter, och ingen, som 
ej hade nyckeln till hemligheten, kunde begripa, hur det gick till, blef han misstänkt för trolldom och gaf derigenom 
anledning till den berömda sagan om trollkarlen Faust. 
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C. F ö r r e a l l i n i e n (forts.). 

Franskt öfversättningsprof. 

Engelskt öfvers:ngs-prof: a) 

b) 

Geometriska uppgifter. 

Algebraiska uppgifter. 

Innan ännu Gallien betydde något i den gamla verlden genom sin bildning, intog det der ett framstående rum genom svär
det. »Vi strida mot andra folk för att göra eröfringai», sade Romarne, »men då vi strida mot Gallerne, så är det för 
vår tillvaro». Gallerne voro också i sjelfva verket den barbariska verldens Spartaner. De buro inga bjelmar, inga 
harnesk, då de gingo till strids. En omotståndlig lust för krigiska företag dref dem till de äfventyrligaste härtåg, och 
ända från historiens äldsta tider blandar sig deras namn med de förnämsta händelser i verlden. Kufvade af Romarne, 
antogo Gallerna snart sina besegrades seder, lagar och språk och täflade med dem ej blott som krigare, utan äfven som 
skalder. Med kristendomen åter började för dem en ny tillvaro; den skänkte dem ej blott hoppet om ett kommande 
lif, ntan äfven elementerna till ett nytt samhällsskick. 

Milton säges hafva kommit till universitetet i Cambridge i afsigt att blifva prest, men olyckligtvis utbröto mellan honom 
och lärarne i hans college misshälligheter af så allvarsam natur, att han intogs af en stark och oöfvervinnerlig mot
vilja ej endast mot deras vetenskap, utan äfven mot deras religion. Oaktadt den framgång, med hvilken han idkade 
sina studier, underkastades han skymfen af kroppslig bestraffning med all den råa stränghet, hvarmed den fordom 
verkstäldes i de offentliga skolorna. Och hans förödmjukelser stannade icke dervid: han blef äfven dömd till förvisning 
for en tid. Skälen till denna behandling hafva aldrig blifvit bekanta. Änskönt Milton återvände till Cambridge och 
der aflade sina examina, talade han sedermera hvarken med tillgifvenhet eller vördnad om detta ställe. Enligt all san
nolikhet får man tillskrifva hans missöden vid universitetet den bitterhet, som han fortfor att under hela sitt lif hysa 
mot den engelska episkopalkyrkan. 

Kalifen Harun al Rashid råkade under en jagt en gammal man, som planterade ett fruktträd. Kalifen frågade honom, huru 
gammal han var. »Öfver åttio år, herre», lydde svaret. »Huru länge tänker du då ännu lefva», fortfor Kalifen, »efter
som du vid så hög ålder planterar unga träd, som först efter många år kunna bära frukt?» »Herre», svarade den 
gamle, »jag är nöjd att hafva planterat träden, och bekymrar mig icke om, antingen jag eller någon annan kommer 
att njuta deras frukter. Våra fäder planterade träd, hvilkas frukter vi äta; hvarför skulle vi vara njuggare mot våra 
efterkommande, än våra fäder hafva varit mot oss?» Den frikostige Harun, hvilken detta svar behagade, gaf den gamle 
en hand full guldstycken. »Hvem kan nu säga», utropade gubben glad, »att jag i dag har arbetat förgäfves, då det 
unga träd, som jag planterat, redan på första dagen bär så rika frukter?» 

1. Upprita en qvadrat lika stor med en gifven regulier sexhörning. 
2. Bevisa att, om man i en likbent triangel förlänger den ena och förkortar den andra sidau lika mycket från basens änd

punkter räknadt, sammanbindningslinien mellan de så bestämda ändpunkterna skares midt i tu af den likbenta trian
gelns bas. 

3. Två lika stora cirklar äro gifna. Upprita en qvadrat, som har två hörn i den ena cirkelns och två i den andras periferi. 
4. En rät linie tangerar en cirkel. Från tangeringspnnkten dragas två kordor. Bevisa att, om dessa kordor skäras af en 

med tangenten parallel linie, så blifva rektanglarne af hvardera kordan och den del af henne, som ligger mellan tange-
ringspunkten och den skärande linien, lika stora. 

5. Konstruera en triangel, då man känner basen, summan af de öfriga sidorna samt den mot basen stående vinkeln. 
6. Två cirklar äro gifna. Drag en rät linie så, att de kordor, som cirklarne af henne afskära, blifva lika stora med hvar 

sin gifna räta linie. 
7. Om två kordor i en cirkel skära hvarandra under räta vinklar, så är summan af de fyra qvadraterna på deras delar 

lika med qvadraten på cirkelns diameter. 
8. Konstruera en rätvinklig triangel, då hypotenusans öfverskott öfver hvardera kateten äro gifna. 

1. En person börjar en affär med 1000 kronor. Efter att hafva under första året lidit förlust, fortsätter han affären under 
andra året med återstoden af kapitalet och vinner då lika många procent som han förlorade under första året, hvarefter 
hans behållning utgör 190 kronor. Huru stor var förlust- och vinstprocenten? 

2. Ur ett kärl, som innehåller 40 kubiktum sprit, hälles en viss mängd, hvarefter lika mycket vatten påfylles. Från 
blandningen borttages åter lika mycket som förut och dertill 7 kubiktum, hvilket åter ersattes med vatten. Om bland
ningen sedan befinnes innehålla lika mycket vatten som sprit, huru många kubiktum borttogos första gången? 

3. En resande ämnar tillryggalägga en gifven våglängd på ett visst antal dagar, med lika långa dagsresor. Efter sjunde 
dagens slut insjuknar han och blir derigenom uppehållen 2 dagar, men finner att, om han ökar de återstående dags
resorna med V/, mil, han skall hinna fram i rätt tid. Han blir dock äfven uppehållen under den 13:de dagen; men 
genom att ytterligare öka sina dagsresor med 1T/1S mil, vinner han likväl sitt ändamål. Huru lång var vägen? 

4. Bestäm i hvilka fall uttrycket 
Vam2 + bm + c, 

för reela värden på de ingående qvantiteterna, är en reel qvantitet. 
5. Ett lån, for hvilket 5 procent ränta på ränta beräknas, amorteras genom lika stora afbetalningar (annuiteter) vid hvarje 

års slut. Efter 5 års förlopp återstår på detta sätt blott halfva den ursprungliga skulden. Huru stor är då annuiteten 
i förhållande till lånesumman? 

G. I en rät kon är bottenradien 12 tum, och könens volym är dubbelt så stor som den i honom inskrifna sferens. Huru 
stor är då hans höjd? 

7. En regulier niohörning är lika stor med en regulier tiohörning. I hvilket förhållande stå då de bägge figurernas om
kretsar till hvarandra? 

8. Ett ångfartyg, som går med 11 knops fart, styr i N.N.V. Rätt i norr om detsamma befinner sig ett annat ångfartyg, 
hvilket gör 8 knops fart. Hvilken kurs bör detta hålla, för att kunna sammanträffa med det förra? 
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Anm. För det engelsks ufversäUningsprofret voro 2 ämnen gifna, emedan det realisterna åliggande arbetet att verkställa öfrersättningar till 2 främmande språk 
T U deladt på två tidsafdelningar med tråka under den ena och franska nnder den andra samt engelska (valfritt i stället för ettdera af de båda förra språken) 
under bådadera. 

Uppgifter af mekaniskt och 
fysikaliskt innehåll. 

C. F ö r r e a l l i n i e n (forts.). 

1. En likbent rätvinklig triangel har qvadrater nppritade på sina lika stora sidor. Sök afståndet från triangelns spets till 
tyngdpunkten för hela den sammansatta figuren. 

2. AB är den vertikala diametern hos en cirkel och A hans öfverst belägna pnnkt; AC en körda i samma cirkel och CT 
en tangent till honom, som i T råkar den genom B utdragna diametern. I hvilket förhållande står falltiden längs CT 
till falltiden längs AC? 

8. Huru mycket högre kan vattnet stiga i en sugpump, mot hvad förhållandet är under medelbarometerståndet 25,6 tum, 
ifall lufttrycket nu skulle ökas med 1 8 på hvarje qvadrattum? Qvicksilfrets specifika vigt = 18,6; vigten af 1 kubik
fot vatten = 61,5 9 . 

4. En öppen orgelpipa af 1,6 fots längd ljuder ena gången medelst luft, andra gången medelst vätgas. Angif svängnings-
talen för de båda fallen, då ljudets hastighet i luft vid 0° antages vara 1115 fot, och hastigheten i vätgas är 3,8 
gånger större än i luft. 

5. Vid hvilken temperatur angifva en Fahrenheits och en Celsii thcrmometer identiskt samma gradtal; och när äro de 
båda thermometrarnes gradtal numeriskt lika, men till tecknen olika? 

6. Visa, att den vanliga formeln för den konkava spegeln kan ersättas genom xy = f, om f får beteckna spegelns bränn
vidd, x och y afstånden från brännpunkten till föremålet och bilden; samt angif, på grund af sistnämnda formel, huru 
man medelst geometrisk konstruktion skulle finna läget för bilden, när spegelns brännpunkt och föremålets läge äro 
bekanta. 
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Tab. 20. 

Ämnen för arbetena vid den skriftliga afgångsexamen höstterminen 1879. 

A. F ö r b å d a l i n i e r n a . 
Ämnen för uppsats på mo 

dersmålet. 

Latinskt öfversättningsprof, 

Tyskt öfversättningsprof. 

Franskt öfversättningsprof. 

tyskt öfversättningsprof. 

Mm. läroverken 1879—SO. «* 

B. F ö r I a t i n l i n i e n. 

C. F ö r r e a l l i n i e n . 

1. Hvad innebär den lärosatsen, att Kristus har fullkomligen förklarat lagen? 
2. Teckning af Atenaren Aleibiades. 
3. Folkvandringarnas inflytelser på tillståndet i Europa vid medeltidens början. 
4. Sten Sture den äldres förtjenster om fosterlandet. 
5. Jemförelse mellan den engelska revolutionen 1688 och den franska revolutionen 1789. 
6. I hvilka afseenden kan Sverige sägas vara ett rikt och i hvilka afseenden ett fattigt land? 
7. Blodomloppet i menniskokroppen. 
8. Vår tids polarfärder. 

Tib. Gracchus erhöll af sin förträffliga moder Cornelia den sorgfälligaste uppfostran. Ej mer än 17 år gammal gjorde han 
sitt första fälttåg under den yngre Scipio utanför Kartagos murar; några år senare åtföljde han såsom qusestor den till 
Spanien afgående konsuln Mancinus, som skulle fortsätta det mot Numantinerna började kriget. Detta gick emellertid 
högst olyckligt: Numantinerna slogo konsuln upprepade gånger och kringrände honom slutligen, så att den enda möj
ligheten att rädda den romerska hären var att öppna underhandlingar med fienderna. Dessa förklarade Gracchus vara 
den, med hvilken de helst ville underhandla, dels emedan de högt skattade honom sjelf för hans redlighet, dels emedan 
de hade ett godt minne af hans fader från den tid, denne var ståthållare i Spanien. Också beviljade de honom vilkor, 
som svårligen någon annan skulle hafva lyckats utverka. Men senaten förklarade det ingångna fördraget ogiltigt och 
utlemnade konsuln åt fienderna. Det samma skulle man hafva gjort med Gracchus och de öfrige officerarne, om icke 
folket af tillgifvenhet för Gracchus satt sig deremot. 

Sedan Karl Knutsson genom Engelbrekts död blifvit befriad från en farlig medtäfiare om högsta makten, utfärdade han ett 
påbud, att ingen skulle djerfvas antasta eller ens förklena mördaren för hans gerning. Men denne blef ändock icke 
ostraffad. Han föll snart i djup ånger öfver sin illgerning och ville i förtvifian sjelf afhända sig lifvet. All hans ånger 
kunde likväl ej utplåna det begångna brottet. Folket betraktade honom alltid med afsky och tyckte sig i de missöden 
och olyckor, som förföljde hans ätt, igenkänna Himlens straff för det oskyldigt utgjutna blodet. Det går bland folket 
en sägen, att vålnaden af Måns Bengtssons mor, som af girighet uppmuntrat sin son till mordet, ännu om nätterna 
höres jenira sig och klaga i ett igenmuradt hvalf under Göksholms gamla murar. När de gamle visa det af solhettan 
förbrända gräset på Engelbrektsholmens strand, anmärka de, att intet gräs kan trifvas på den förbannade jord, der 
Engelbrekts oskyldiga blod flutit. 

Vid slutet af sista århundradet uppträdde i Österrike och Tyskland några unga, djerfva och entusiastiska personer, som ifrigt 
förfäktade Galls offentligen framstälda åsigter om hjeman. Någon tid derefter antogo anhängarne af dessa åsigter be
nämningen frenologer. Gäll begaf sig år 1807 till Paris och höll der föreläsningar, som förskaffade honom månge an
hängare, men som äfven uppväckte mot honom ett stort antal motståndare. Bonaparte satte sig i spetsen för desse 
senare, och han ville aldrig erkänna frenologien för en vetenskap, dorföre att Gäll hade sagt en dag till den namn
kunnige Cuvier, att Bonaparte skulle lyckas i allt, icke emedan han hade snille, utan genom sin beslutsamhet, sitt mod 
och sitt högmod. Under kejsardömets tid anföll inan eller försvarade frenologien af intresse eller af smak, men icke af 
öfvertygelse. Endast de, som trodde sig hafva ett utmärkt förstånd efter Galls topografi öfver hufvudskålen, försvarade 
denne forskare; de öfrige deremot förlöjligade frenologien och hennes anhängare. 

Om Frygiska rikets uppkomst berättar sagan, att folket i början lefde utan någon styrelse, men att på gifven anledning 
några af de förnämste stamfäderne begifvit sig till Månes' helgedom för att af denne gud begära råd. Guden rådde 
dem att till betryggande af frid och ordning välja en konung och sade dem tillika, att dertill borde utköras den man, 
hvilken de, när de återvände, först skulle möta åkande på Tagen till Månes' helgedom. Denne man var en bonde vid 
namn Gordios, som kom åkande på sin lastvagn och nu blef helsad såsom Frygiernas konung. Gordios anlade en stad, 
som han kallade Gordion, och byggde der ett tempel åt Månes. I detta tempel uppstälde han den vagn, på hvilken 
han färdats, då han valdes till konung. Vid vagnens tistelstång var oket fäst medelst en särdeles invecklad knut, 
hvarom ett orakel förkunnat, att den, som löste densamma, skulle blifva herskare öfver hela Asien. Knuten förblcf 
olöst, ända till dess Alexander den store efter slaget vid Granikos intog Gordion och, sedan han förgäfves sökt lösa den 
gordiska knuten, afhögg den med svärdet. 
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C. F ö r r e a l l i n i e n (forts.). 

Franskt öfversättningsprof. 

Engelskt öfvers:ngs-prof: a) 

b) 

Geometriska uppgifter. 

i 

i 

I 

Algebraiska uppgifter. 

i 

Tyske kejsaren Maximilian, som blifvit kallad den siste riddaren på tronen, befann sig en gång på en stengetsjagt i Tirol-
alperna och hade derunder med sådan ifver klättrat från klippa till klippa, att han till slut, hunnen upp på en svind
lande höjd, omöjligen kunde komma hvarken fram eller till baka. Huru mycket han än såg sig omkring efter en väg, 
fans det ingenstädes någon möjlighet att komma derifrån. Hans vänner hade förlorat honom ur sigte; slutligen blefvo 
de honom varse på det farliga stället. Två dagar och två nätter tillbragte den alltför vågsamme fursten på klippan 
utan någon ntsigt till räddning. Denna bereddes honom likväl af en ung man från Tirolen, som noggrant kände hvar-
enda klippspets, och hvilken det lyckades att ledsaga fursten utföre utan all fara och derigenom rädda hans lif. 

Medan Csesar var landsflyktig, gjorde han sina första fälttåg i Asien och förtjenade sig en medborgarekrona vid Mytilene. 
Efter Sullas död återvände han till Kom, men stadnade icke länge der, utan begaf sig till Ehodus, der han under den 
berömde Milo fullkomnade sig i talarekonsten. På resan dit blef hans skepp taget af sjöröfvare, hvilka ansågo honom 
för en förnäm man och derför begärde tjugu talenter såsom lösen for honom. »Hvad?» utbrast Caesar, »begären I ej 
mera för en sådan man, som jag är? Femtio talenter skolen I få.> Han utsände sine följeslagar för att anskaffa denna 
summa. Under sex veckors tid måste han stadna i fångenskap, men förstod att sätta sig i sådan aktning hos sjö-
röfvarne, att han syntes vara snarare deras herre än deras fånge. När han ville sofva, befalde han dem att hålla sig 
tyste. Stundom föreläste han för dem dikter och uppsatser, som han nedskrifvit, och, när de icke berömde dessa, hotade 
han med att låta korsfästa dem alla, så snart han blifvit fri. Andtligen anlände de femtio talenterna. Men knappt var 
Caesar fri, förrän han förskaffade sig några starkt bemannade skepp, hann upp sjöröfvarne, tog deras fartyg och lät föra 
dem sjelfve till Mindre Asiens kust, der de ganska riktigt blefvo korsfäste. 

Prinsessan Clotilda, hvars snille, dygder och skönhet hela verlden prisade, hölls i ett slags fångenskap af sin farbroder 
Gundobald, som mördat hennes slägtingar för att inkräkta Burgnnds tron. Hennes rykte framträngde till Frankernas 
konung Clodvig, som beslöt att fria till henne. En förtrogen vän till konungen begaf sig under en tiggares förklädnad 
till den stad, der Clotilda bodde. Han fann henne sittande vid stadsporten, sysselsatt med att utdela almosor. Då 
hon äfven åt honom räckte en gåfva, sade han till henne med låg röst: »Frankernes konung begär dig till gemål, och 
till bevis att jag är sänd af honom, se här hans ring!> Clotilda svarade glad: »Säg din herre, att han genast skickar 
sändebud till min farbror för att begära mig af honom.» Detta gjorde Clodvig, och Gnndobald vågade ej att afslå den 
mägtige konungens begäran. Dennes sändebud satte bruden i en präktig vagn och begåfvo sig med henne på väg. 
Men Clotilda, som fruktade, att hennes farbror kunde ändra beslut, steg snart till häst, skyndade hastigt framåt och 
anlände lyckligen till Soissons, hvarest bröllopet firades med stor ståt. 

1. Om två motstående sidor i en parallelogram skäras midt i tu och skärningspunkterna sammanbindas med två hvarandra 
motstående vinklar, så dela dessa linier diagonalen mellan parellelogrammens bägge andra vinklar i tre lika stora delar. 

2. Två likformiga trianglar äro gifna; konstruera en tredje med dem likformig och lika stor med deras skilnad. 
3. Om en cirkels körda, som ej går genom medelpunkten, utdrages ett stycke lika långt som cirkelns radie, och från den 

erhållna ändpunkten en sekant dragés genom cirkelns medelpunkt, så är af de mellan dessa bägge linier afskurna cirkel
bågarna den ena tre gånger så lång som den andra. 

4. Inskrif en qvadrat i en gifven regulier femhörning så, att två af dess sidor blifva parallela med en af femhörningens. 
5. Att med tre gifna punkter till medelpunkter konstruera tre cirklar, som tangera hvarandra två och två. 
6. Att skära on gifven cirkelbåge i två delar så, att deras kordor stå i ett gifvet förhållande till hvarandra. 
7. Två af tre planvinklar, hvilka tillsammans kunna bilda ett höm, äro gifna jemte deras lutningsvinkel. Konstruera den 

den tredje vinkeln. 

1. Upplös eqvationerna: 
xz — xy — 5 

yz = 72 

z_x = •' 
y y '/" 

2. En kapitalist, som eger 174,000 kronor, har en del deraf utlånad mot en viss procent, men den återstående delen mot 
en procents lägre ränta, och liar derigenom en årlig inkomst af 10,000 kronor. Efter någon tid blir han nödsakad att 
nedsätta räntan på den förra delen med en half procent samt att efterskänka en tjugondedel af den senare räntan, till
följe hvaraf hans årliga inkomst nedgår till 9,240 kronor. Huru var hans kapital deladt, och efter hvilken procent var 
hvardera delen förräntad? 

3. Ett likbent parallel-trapezium. i hvilket den ena basen har lika längd med de lika stora sidorna, skall bestämmas sa, 
att dess yta får ett gifvet värde A och summan af dess baser ett gifvet värde s. Beräkna sidorna. 

4. Om en cirkel omskrifves omkring en regalier sexhörning och en annan cirkel inskrifves i densamma, i hvilket förhål
lande stå cirklarne till hvarandra? 

5. Om en regulier femhörning är inskrifven i en cirkel med 10 tums radie, och cirkeln derefter roterar omkring en af do 
radier, som gå till femhörningens hörn, huru stort blir då kubikinnehållet af den solida figur, som femhörningen under j 
rotationen genererar? ! 

6. Folkmängden i en stad uppgår vid en viss tid till 20,000 personer; den tillväxer årligen med % procent, men minskas. 
under samma tid tillfölje af utflyttningar med 50 personer. Huru stor blir den då efter 10 år? ' 

7. Huru stor är ytan i den triangel, i hvilken vinkeln A = 57° 35', vinkeln B = 94° 43' samt den mellanliggande sidan j 
c = 2189 fot? 
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Anm. Med afseende på de två ämnena för det engelska öfvcrsättningsprofvet se anm. till Tab. 19. 

Uppgifter af mekaniskt och 
fysikaliskt innehåll. 

C. F ö r r e a l l i n i e n (forts.). 

1. Vid en jemntjock skifva af silfver, i form af en liksidig triangel med 9 tums sida, utbytes en af de små trianglar, i 
hvilka den gifna kan tänkas vara uppdelad genom radienia till den honom omskrifna cirkeln, mot en till dimensionerna 
lika beskaffad triangel af aluminium. Bestäm läget för tyngdpunkten hos den nya, sammansatta triangeln i förhållande 
till läget hos den ursprungliga triangelns tyngdpunkt, då silfrets och aluminiums specifika vigter antagas vara 10,6 
och 2,6. 

2. Om en ursprungligen i hvila befintlig massa af 22,400 centners vigt påverkas af en till storlek och rigtning oföränder
ligt verkande kraft, motsvarande 14 'B, så frågas, efter huru lång tid nämnda massa får en hastighet af 1 fot i sekun
den, då tyngdkraftens acceleration vid fritt fall antages vara 32 fot. 

3. En gifven orgelpipa skall ljuda ena gången såsom öppen pipa, då hon är fyld med luft, andra gången såsom sluten 
pipa, då hon är fyld med vätgas, hvarvid dock ett hål i väggen öppnas på ett afstånd från den förut öppna ändan, 
uppgående till '/, af pipans hela längd. Bestäm förhållandet mellan tonhöjderna, när ljudets fortplantningshastighet i 
vätgas antages vara 3,8 gånger större än i luft. 

4. En plan, vertikal spegel roterar med konstant hastighet omkring en i spegelns plan belägen vertikal linie. Bevisa att 
på en gifven tid spegelbilden af ett föremål synes röra sig en dubbelt större vinkel, än hvad spegeln sjelf vridit sig. 

5. Genom ett prisma, hvars brytande vinkel är 39° 26' 40", går en ljusstråle så, att han vid in- och utgåendet gör samma 
vinkel med normalerne till prismats sidor, och att hans hela rigtningsändring är 22° 22'. Huru stor är strålens infalls
vinkel? 

6. Ena ändan af ett 3 millimeter vidt glasrör är utblåst till en stor kula, den andra utdragen till en fin, men öppen 
spets. Detta kärl, fyldt med torr och varm luft, ställes lodrätt med spetsen under ytan af ett qvicksilfverbad, som i 
likhet med yttre luften har temperaturen + 15° C. Barometerståndet är 0,71 meter. Då kärlet fullt afsvalnat, står 
qvicksilfret ini röret 25 centimeter högre, än utanför. Beräkna den inneslutna luftens temperatur, då kärlets spets 
neddoppades. Luftens utvidgningskoefficient är 0,oo3<i6. Korets volym lemnas utan afseende. 

7. Om en galvanisk ström på 100 timmar nr en lösning frigör 13 gram silfver (equ. vigt 1349), och en annan på samma 
tid 3 gånger så stor vigt bly (equiv. vigt 1294); huru stor är då den senare strömmens styrka i jemförelse med 
den förres? 
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Tab. 21 . 

De under kalenderåret 1879 utan aflagd afgångsexamen afgångne lärjungarne, fördelade 
efter tillämnad lefnadsbana närmast efter afgången samt efter läroverksgrupper, 

klasser och linier. 

A. H ö g r e a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 

B. F e m k l a s s i g a a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 

C. T r e k l a s s i g a a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 
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D. T v å k l a s s i g a p e d a g o g i e r . 

E. E n k l a s s i g a p e d a g o g i e r . 

S a m m a n d r a g . 
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Tab. 22. 

Läroverkens Byggnadsfonder kalenderåret 1879. 

Anm. Läroverken i Stockholm äro ej här upptagna; om anledningen se texten. 

A. H ö g r e a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 
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B. F e m k l a s s i g a a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 

C. T r e k l a s s i g a a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 
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C. T r e k l a s s i g a a l l m ä n n a l ä r o v e r k (forts.). 

1). T v å k l a s s i g a p e d a g o g i e r . 

E. E n k l a s s i g a p e d a g o g i e r . 

S a m m a n d r a g . 
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