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

Den berättelse om statens allmänna läroverk för gossar, 
som härmed öfverlenmas, är utarbetad efter samma kufvud-
grunder, som de föregående, och det är därför tillräckligt 
att här nämna, att i denna berättelse livarken varit at t 
upptaga till behandling sådana ämnen, som endast efter 
vissa mellantider behöfva återkomma (se berättelsen för 
läseåret 1889—90), ej heller att af årligen behandlade ämnen 
intaga sådana fler-års-öfversigter, som likaledes endast efter 
vissa mellantider behöfva återkomma (se berättelsen för 
läseåret 1890—91), till följd hvaraf nu icke meddelas andra 
fler-års-öfversigter, än några årligen återkommande, bland 
hvilka må nämnas öfversigten öfver vitaliteten från undervis
ningens synpunkt hos den med detta läseår utgående skol-

Läroverkens antal och. deras fördelning i grupper hafva 
under den tid, denna berättelse omfattar, varit desamma 
som under det föregående läseåret, med undantag däraf 
att de treklassiga allmänna läroverken i Vernamo och 
Ronneby, tvåklassiga pedagogierna i Hjo, Hedemora, Grenna 
och Kungelf samt enklassiga pedagogierna i Ulricehamn, 
Lindesberg, Falkenberg och Mönsterås genom Kungl. bref 
af den 16 December 1892 blifvit indragna fråu och med 
den 1 Juli 1893. På de i berättelsen för läseåret 1888—89 
angifna grunder är Ystads läroverk äfven detta läseår fördt 
till de högre läroverken. 

Antalet läroverk utgjorde således för läseåret 1893—94 
med nämnda öfverföring och för öfrigt enligt stat: 

Allmänna läroverken 1893—94. 

generationen. Hvad angår tabellbilagorna, hafva de bland 
dessa förut upptagna tabellerna angående ämnena för ar
betena vid den skriftliga mogenhetsexamen med här ifråga
varande läseår uteslutits. 

Slutligen må nämnas att med anledning af fel eller 
brister i läroverkens årsredogörelser eller andra primärupp
gifter hafva för denna berättelse afiåtits 08 anmärknings-
skrifvelser. För dessa hafva i de flesta fall användls det 
redan i berättelsen for läseåret 187G—77 (sid. 2) omnämnda 
2-spaltade formuläret, i hvilket frågor och anmärkningar 
skrifvas i den ena spalten samt svar och upplysningar i 
den andra. 

Högre allmänna läroyerk 36 
Femklassiga » » 22 
Treklassiga » » 17 
Tvåklassiga pedagogier 3 
Enklassiga » 1 

Summa 79. 

Sedan stadsfullmäktige i Ystad åtagit sig att bestrida 
alla för ändamålet nödvändiga utgifter, medgafs genom 
Kungl. bref af den 14 April 1893 at t vid läroverket där-
sammastädes under vissa vilkor undervisning finge under 
en tid af ytterligare fem år, räknadt från början af höst
terminen 1893, meddelas till det omfång, som är bestämdt 
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A. Undervisningsväsendet i allmänhet. 

Kap. 1. Läroverk. 



ALLMÄNNA LÄROVERKEN 1893—94. KAP. 1. 

för de högre läroverken. På grund häraf voro på stadens 
bekostnad under läseåret 1893—94 anställde fyra e. o. lek
torer och två extra lärare (jfr berättelsen för läseåret 
1888—89, sid. 1). 

Likasom under det föregående läseåret hade Söderkö
pings, Alingsås, Falköpings, Sölvesborgs, Varbergs, Filipstads, 
Skellefteå och Örnsköldsviks läroverk äfven under läseåret 
1893—94 ett större antal lärare och mera utsträckt under
visning än de treklassiga läroverken i allmän b et. Det
samma var under sistnämnda liiseår förhållandet äfven vid 
Sala och Åmåls läroverk. — Sedan stadsfullmäktige i Sö
derköping för läseåret 1893—94, på samma sätt som under 
de fem föregående läseåren, beredt medel till bestridande 
af lagligt arvode åt en extra lärare, medgafs genom Kungl. 
bref af den 25 Augusti 1893 undervisningens utsträckning 
till det omfång, som är föreskrifvet för fjärde klassen vid 
rikets allmänna litroverk; samma förhållande hade egt rum 
från och med läseåret 1S88—89. Sedan å allmän rådstuga 
i Alingsås medel blifvit for läseåret 1893—94 anslagna till 
lagliga arvoden åt två extra lärare, gafs genom Kungl. bref 
af den 4 Augusti 1893 tillstånd till medlens användande 
för undervisningens utsträckning till det omfång, som är 
föreskrifvet för femte klassen vid rikets allmänna läroverk; 
samma förhållande hade äfven imder det föregående läse
året egt rum, hvarjemte under läseåren 1890—91 och 
1891—92 en extra lärare varit af staden aflönad samt un
dervisningen utsträckt till och med fjärde klassen. Sedan 
stadsfullmäktige i Falköping åtagit sig att för läseåret 1893— 
94 bestrida lagligt arvode till aflönande af en extra lärare 
samt i öfrigt de omkostnader, som i anledning af de högre 
klassernas tillkomst kunde pröfvas erforderliga, gafs genom 
Kungl. bref af den 9 Augusti 1893 tillstånd till medlens an-
vändande för undervisningens utsträckning till det omfång, 
som vid rikets allmänna läroverk är föreskrifvet för femte 
klassen å latinlinien; samma utsträckning hade egt rum 
från och med läseåret 1880—81. Sedan stadsfullmäktige i 
Sölvesborg för läseåret 1893—94 anvisat medel till lagliga 
arvoden åt erforderligt antal extra lärare, medgafs genom 
Kungl. bref af den 9 Augusti J8S3 för nästföljande läseår 
undervisningens utsträckning till det omfång, som är före
skrifvet för femte klassen vid rikets allmänna läroverk; 
samma förhållande hade egt rum äfven under de två närmast 
föregående läseåren, hvarjemte under läseåren 18fg—18|Q 
medelst anslag af stadens sparbank en extra lärare var an
ställd och undervisningen utsträckt till och med fjärde klas
sen. Efter det Varbergs sparbank för läseåret 1893—94 
anslagit nödiga, medel till aflönande af en extra lärare, gafs 
genom Kungl. bref af den 18 Augusti 1893 tillstånd till 
medlens användande för undervisningens utsträckning till 
det omfång, som är föreskrifvet för femte klassen vid rikets 
allmänna läroverk; från och med läseåret 1887—88 hade 
samma förhållande egt rum och under läseåret 1886—87 
var undervisningen på dylikt sätt utsträckt till det omfång, 
som är föreskrifvet för fjärde klassen. Vid Filipstads läro
verk var enligt medgifvande i Kungl. brefvet af den 18 Maj 
1877 (se berättelsen för läseåret 1877 — 78, sid. 3) äfven 

under detta läseår en extra lärare anställd på stadens be
kostnad samt undervisningen utsträckt till det omfång, som 
är föreskrifvet för fjärde klassen vid de allmänna lärover
ken. Vid Skellefteå läroverk voro, enligt medgifvande i 
Kungl. brefvet af den 18 Juli 1891 (se berättelsen för läse
året 1891—92, sid. 2) äfven under detta läseår två extra 
lärare anställde på studens och enskildes bekostnad samt 
undervisningen utsträckt till det omfång, som vid rikets 
allmänna läroverk är föreskrifvet för femte klassen; samma 
förhållande hade egt rum från och med läseåret 1883—84. 
Sedan Ornsköldsviks stad anslagit för ändamålet nödiga 
medel, medgafs genom Kungl. bref af den 15 September 
1893 anställandet för läseåret 1893—94 på stadens bekost
nad af en extra lärare samt undervisningens utsträckning 
till det omfång, som vid rikets allmänna läroverk är före
skrifvet för fjärde klassen; samma förhållande hade egt rum 
under läseåren 1881—82, 1887—88, 1890—91 och 1892— 
93, hvarjemte under läseåren 18f|—18|f samt 1891—92 
undervisningen var utsträckt till det omfång, som är före
skrifvet för femte klassen; under läseåren 1888—89 och 
1889—90 hade däremot ingen utsträckning af undervisnin-
gen egt rum. Efter det stadsfullmäktige i Sala för läse
året 1893—94 anslagit lagligt arvode åt en extra lärare, 
medgafs genom Kungl. bref af den 25 Augusti 1893, att 
undervisningen under nämnda läseår finge utsträckas till 
och med fjärde klassen. Under läseåret 1886—87 hade 
undervisningen, utan anställande af särskild extra lärare, 
varit utsträckt till fjärde latinklassen. Sedan af Åmåls 
stads sparbank medel blifvit anslagna till uppehållande af 
en fjärde klass vid läroverket i samma stad, medgafs ge
nom Kungl. bref af den 4 Augusti 1893 anställandet för 
läseåret 1893—94 af en extra lärare och undervisningens 
utsträckning till det omfång, som vid rikets allmänna läro
verk är föreskrifvet för nämnda klass. Vid ytterligare ett 
treklassigt läroverk, nemligen Engelholms, var äfven under 
detta läseår undervisningen utsträckt, ehuru utan tillök
ning i lärarnes antal, och omfattade fjärde realklassen; 
ett i viss mån dylikt förhållande hade därstädes egt rum 
under en längre årsföljd (åtminstone från och med läseåret 
1876—77), hvarunder likväl dels undervisningens utsträck
ning vexlat, så att den somliga år omfattat både R. 4, 
L. 4, R. 5 och L. 5, men andra år endast 3, 2 eller 1 af 
dessa afdelningar, dels äfven lärarnes antal vexlat, i det 
a t t en af staden aflönad extra lärare var anställd vid lä
roverket under läseåren 18g0-—18|f. 

Äfven vid tre pedagogier, nemligen Södertelje och 
Köpings tvåklassiga samt Simrishamns enklassiga, har un
der läseåret 1893—94, likasom under åtskilliga föregående, 
på hvartdera stället en extra lärare varit anställd, hvar-
igenom undervisningen kunnat utsträckas längre än för 
sådana läroverk i allmänhet. I Södertelje, där extra läraren 
från och med läseåret 1877—78 till och med läseåret 1886— 
87 varit aflönad af staden och enskilde, var han under 
detta läseår, likasom under de sex föregående, aflönad af 
staden ensam. Sedan Köpings stad för läseåret 1893—94 
anslagit medel till extra lärarehjälp, medgafs genom Kungl. 
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bref af den 17 Juni 1893, att för nämnda läseår finge af 
statsmedel' utgå 950 kr. att, jemte den summa staden åta
git sig att för ändamålet tillskjuta, användas till lärare
krafternas förstärkning. I följd häraf voro under läseåret 
en extra lärare och en timlärare anställda samt undervis
ningen utsträckt till fjärde och femte realklasserna. I 
Simrishamn, hvarest en extra lärare varit aflönad af en-

Läseåret börjades och afslöts vid samtliga allmänna 
läroverk och pedagogier inom de i läroverksstadgan före-
skrifna tider, Augusti—Juui, med undantag för Åmåls lä
roverk, hvarest vårterminen afslöts den 31 Maj, då läse-
årets längd utgjordt 35 veckor och 5 dagar. Om man 
fråuser nämnda undantag samt här nedan berörda förhål
lande vid Sölvesborgs läroverk, gäller om de båda termi
nernas början och slut följande. Tiden för höstterminens 
början vexlade mellan den 22 och 31 Augusti och för dess 
slut mellan den 14 och 21 December. Tiden för vårtermi
nens början vexlade mellan den 13 och 26 Januari och för 
dess slut mellan den 1 och 14 Juni. På grund af en ut
bruten difteriepidemi afbröts vid Sölvesborgs läroverk un
dervisningen under höstterminen den 22 November, hvar-
emot våi-terminen, som började redan den 8 Januari , för
längdes till den 22 Juni ; härigenom erhöll läseåret sin 
vederbörliga längd af 36 veckor. 

Om man för samtliga läroverken och pedagogierna 
sammanställer uppgiften om dagen för höstterminens början 
med uppgiften om dagen för den egentliga undervisningens 
början under samma termin, finner man, at t mellan dessa 
två dagar, då en mellanliggande Sondag alltid frånräknats, 
förflutit: vid de högre läroverken i medeltal 3"7 dagar, 
vexlande mellan 1 till och med G dagar (det sednare vid 
Helsingborgs läroverk och Göteborgs Realläroverk); vid de 
femklassiga läroverken i medeltal 1'9 dagar, nemligen 0 
vid 2 (Norrtelje och Eskilstuna läroverk) samt för öfrigt 
vexlande mellan 1 till och med 31/,, dagar (det sednare vid 
Katarina läroverk i Stockholm); vid de treklassiga läro
verken i medeltal O-o dagar, nemligen 0 vid 6 samt för 
öfrigt vexlande mellan 1 och 2 dagar; vid pedagogierna i 
medeltal 0'3 dagar, nemligen 0 vid 3 och 1 dag vid 1. 
Dylika mellandagar vid början af vårterminen hafva ut
gjort 0 vid 19 högre, 16 femklassiga, 13 treklassiga läro
verk och 4 pedagogier samt för öfrigt vexlat från '/s till 
och med 3 dagar (det sednare vid Venersborg och Vexjö 
läroverk samt Göteborgs latinläroverk). — Beträffande de 
mellandagar, hvilka vid terminernas slut pläga förekomma 
mellan dagen för den egentliga undervisningens afslutande 
och hemförlofningsdagen, hafva dessa under höstterminen 
utgjort 0 vid 1 högre läroverk samt i öfrigt vexlat mellan 
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skilde från och med läseåret 1877—78 till och med läseåret 
1881 — 82, ingen sådan anställd under läseåret 1882—83, 
men en extra lärare från och med läseåret 1883—84 till 
och med läseåret 1880—87 varit aflönad af staden, var han 
under detta läseår, likasom under de sex föregående, aflönad 
af stadens sparbank. 

1—3 (det sednare antalet vid Falu läroverk). Under vår
terminen har antalet dylika mellandagar varit 0 vid 1 t re-
klassigt läroverk samt för öfrigt vexlat mellan 1—4 (det 
sednare vid Jönköpings läroverk). 

Med afseende på den dagliga undervisningstidens för
delning hafva under detta läseår följande afvikelser egt rum 
från § 18 i gällande läroverksstadga, sådan denna § lyder 
enligt Kungl. kungörelsen af den 23 December 1880. Upp
sala läroverk erhöll genom Kungl. bref af den 7 Juli 1893 
rättighet a t t under det instundande läseåret af de två tim-
marnes ledighet efter morgonlektionerna använda 3/4 timme 
för gymnastiköfningar, dock med villkor att dessa öfningar 
skedde i omedelbar anslutning till en föregående eller efter
följande undervisningstiinme och icke följde efter tre sam
manhängande lektionstimmar. Vid de flesta läroverken i 
Stockholm egde på grund af medgifvandet i Kungl. brefvet 
af den 15 Augusti 1879 (se berättelsen för läseåret 1879— 
80, sid. 3) fortfarande vissa inskränkningar rum i det s. k. 
frukostlofvets längd. Afven vid ett par andra läroverk 
hafva dylika inskränkningar förekommit. 

Uppgifter om surshilda frulagar hafva för detta läseår 
erhållits från alla allmänna läroverk och pedagogier. Bland 
de uppgifna fridagarne finner man på åtskilliga ställen 1 
eller '/2 dag för särskilda ändamål, hvilka kunna räknas 
till undervisningens område, såsom täflingsskjutning, mili-
tärisk utmarscli, naturvetenskaplig exkursion. Alla dylika 
dagar, på hvilka således ej full ledighet egde rum, äro i 
följande bearbetning fråuräknade. Likaså äro äfven från-
räknade sådana ledigheter, som gifvits på grund af elds
olyckor. Naturligtvis äro ej heller inräknade de redan 
förut omtalade mellandagarne vid terminernas början och 
slut. De återstående fridagarne uppgå i medeltal för de 
79 läroverken till 4-8. Fördelade på läroverksgrupper uppgå 
fridagarues antal i medeltal för högre läroverk till 4-8, för 
femklassiga till 5'0, för treklassiga till 4-6, samt för peda
gogierna till 3-7. Om nian för öfrigt jemför de särskilda 
läroverken sinsemellan, visa sig högst betydliga olikheter. 

A L L M Ä N N A L Ä R O V E R K E N 1893—94. KAP. 1—2. 

Kap. 2. Terminernas början och slut samt läseårets längd; tider på dagen för undervisning och 
öfningar; särskilda fridagar. 
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Så liar antalet fridagar utgjort 91/, vid ett femklassigt 
(Uddevalla); 71/2 vid ett femklassigt (Sköfde); 7 vid ett högre 
(Lund) och ett treklasaigt (Örnsköldsvik); 6 1/2 eller G vid 
tio högre, fem femklassiga och tre treklassiga; 5'/2 eller 5 
vid sju högre, fyra femklassiga och fem treklassiga läro
verk samt vid två pedagogier; 472 eller 4 vid elfva högre, 
fyra femklassiga och tvä treklassiga läroverk samt en pe-
dagogi; 3 ' / 2 eller 3 vid fem högre, sju femklassiga och 
fyra treklassiga läroverk; 27, eller 2 vid ett högre och 
två treklassiga läroverk samt en pedagogi; 17a dag vid 
ett högre läroverk. 

Af de i läroverksstadgan, § 19, mom. 2, nämnda an
ledningar till fridagar (»För hela läroverket gemensam le
dighet från undervisningen under en eller flere timmar eller 
hel dag må, dock endast af eforus eller rektor, kunna ined-
gifvas, uär hård väderlek, marknad, allmän högtidlighet 
eller annan giltig anledning förekommer.») har den första — 
hård väderlek — omtalats vid 2 läroverk samt vid det ena 
omfattat delar af två dagar och vid det andra del af en 
dag. — Marknadslof omtalas vid 44 allmänna läroverk och 
pedagogier, d. v. s. vid mer än hälften. Dylikt lof synes, 
möjligen på några få undantag när, förekomma i alla de 
städer, där marknader hållas, livarvid hör ihågkomuias, att 
marknader kunna förekomma, ehuru ej upptagna i alma
nackan; vid åtskilliga läroverk har marknadslofvet af häfd 
fortfarit, ehuru marknad ej längre finnes. Hvarje särskildt 
marknadslof, hvarunder här äfven innefattas lof på större 
torgdag, har i allmänhet omfattat 1 dag, men stundom äf
ven 7 j ~ 2 dagar; vid ett femklassigt läroverk (Lidköpings) 
har förekommit marknadslof, som omfattat tre på hvarandra 
följande dagar. — Till fridagar pä grund af allmän hög
tidlighet kunna räknas de ledigheter, hvilka vid 28 läroverk 
gifvits under en del af dagen eller hela dagen den 1 De
cember (H. M. Konungens namnsdag), vid 1 läroverk del af 
en dag med anledning af II. M. Konungens besök, vid 
Uppsala läroverk 3 konsekutiva dagar med anledning af 
universitetets fest till minne af Uppsala möte samt vid 6 
andra läroverk en hel dag för firande af samma minne, 
vid 12 läroverk en hel dag, del af en dag eller delar af 
två konsekutiva da</ar med anledning af Gustaf-Adolfs-
dagen, vid Helsingborgs läroverk del af en dag till firande 
af Stenbocks minne. 

Öfriga anledningar, på grund af hvilka ledighet be
viljats, äro af mångahanda slag, men kunna delas i följande 
6 grupper: 

1) Majlof, den 1 Maj (vid några läroverk annan dag 
i Maj eller den 30 April). Sådan ledighet omtalas vid 65 
läroverk och har vid 51 omfattat en hel dag, vid 2 delar 
af två dagar samt vid 12 mindre än en dag. 

2) Fastlagslof, antingen på Fettisdagen eller (inom 
Skåne, Halland, Blekinge, på Gottland samt vid ett par 
andra läroverk) pä Fastlags-måndagen eller vid en del lä
roverk på annan dag under fastan. Sådan ledighet omtalas 
vid 44 läroverk och har vid 2 omfattat en hel dag och del 

af den följande, vid 37 läroverk en hel dag, vid 1 läroverk 
delar af två konsekutiva dagar samt vid 4 läroverk del af 
en dag. 

3) Lof på Mårten-Luthers-dagen eller vid några läro
verk på någon af närmast föregående eller efterföljande 
dagar. Sådan ledighet omtalas vid 30 läroverk och har vid 
1 (Helsingborgs) omfattat två konsekutiva dagar och del 
af en följande, vid 3 läroverk två konsekutiva dagar, vid 
1 läroverk en hel dag samt del af den föregående och efter
följande, vid 3 läroverk en hel dag och del af den följande, 
vid 17 läroverk en hel dag, vid 1 delar af två konsekutiva 
dagar samt vid 4 del af en dag. 

4) Lof för skridskoåkning, skidlöpning, kälkåkning, boll-
slagniiig samt lekar i det fria. Sådan ledighet omtalas vid 
47 läroverk och har, då för hvarje särskildt läroverk de 
olika tillfällena sammanslås, vid 1 (Eskilstuna läroverk) 
omfattat delar af fyra spridda dagar, vid 3 en hel dag 
samt delar af två spridda dagar, vid 4 delar af tre spridda 
dagar, vid 2 en hel dag och del af en annan, vid 3 en hel 
dag, vid 4 delar af två spridda dagar samt vid 30 del af 
en dag. Skridskoåkning ingår såsom anledning vid 37 lä
roverk, skidlöpning vid 8, kälkåkning vid 4, bollslagning 
vid 2 samt lekar i det fria vid 1 läroverk. 

5) Lof för skollokalernas skurning, för sotning och för 
insättning af innanfönster. Sådan ledighet omtalas vid 26 
läroverk och har vid 1 (Strengnäs) omfattat en hel dag 
samt delar af den föregående och efterföljande, vid 5 läro
verk (Gefle, Kristianstads, "Uddevalla, Hernösands och Örn
sköldsviks) två konsekutiva dagar, vid 16 läroverk en hel 
dag samt vid 7 del af en dag. 

6) Diverse anledningar. Sådana ledigheter omtalas vid 
35 läroverk och hafva vid 2 omfattat en hel dag vid hvart-
dera på grund af sjuklighet inom skolan; vid 1 en dag 
på grund af läroverkskollegiets granskning af läroverkets 
räkenskaper; vid 1 del af en dag med anledning af kon
firmation; vid 1 delar af två spridda dagar för bevistande 
af passionspredikningar; vid 1 en hel dag och vid 5 del af 
en dag med anledning af begrafning (lärares, lärjunges o. a.); 
vid 3 del af en dag med anledning af riksdagsmannaval; 
vid 1 del af en dag med anledning af fosterländsk fest i 
skolan; vid 1 del af en dag »efter en fattigbazar»; vid 1 
en dag för Oktoberfiyttningen; vid 1 en dag på grund af 
en donation; vid 1 en dag och vid 3 del af en dag med 
anledning af Lucia-dagen; vid 1 en hel dag och del af den 
följande, vid 10 en hel dag och vid 2 del af en dag för 
gemensam utmarsch, utfärd eller skogsutflygt; vid 1 en dag 
och vid 1 fyra spridda dagar för »hvila och vederkvickelse»; 
vid 1 del af en dag såsom »belöning för flit och ordent
lighet»; vid 1 en dag och vid 1 delar af två konsekutiva 
dagar enligt »gammalt bruk»; vid 1 en dag vid »midten af 
terminen»; vid 1 en dag och vid 1 två konsekutiva dagar 
såsom »höstlof»; vid 1 (Sköfde) delar af två spridda dagar 
såsom »månadslof». 
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Kap. 3. Normala antalet afdelningar; öfverskjutande afdelningar vid vissa läroverk; antalet lärare-
timmar för vecka i läseämnen, deras normala antal enligt de särskilda läroverkens organisation samt 
öfverskjutande eller understigande antal vid de särskilda läroverken, deras fördelning med hänsyn 
till olika bildningsstadier och linier samt deras medeltal för hvarje lärjunge efter stadier, linier och 

läroverksgrupper. 

Tab. 1. 

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

Vid Stockholms Högre latinläroverk, där R. 4 och R. 5 
finnas, utgör det normala antalet afdelningar 11, vid Stock
holms Högre realläroverk samt vid Göteborgs Högre latin
läroverk och Göteborgs Högre realläroverk 9 samt vid Stock-
holms Nya elementarskola, som har en i flera afseenden 
från statens öfriga läroverk afvikande organisation, 10'). 
Vid Vesterviks och Sundsvalls på reallinien fullständiga 
läroverk, där äfven L. 4 och L. 5 finnas, utgör normala 
antalet afdelningar 11. 

På grund af Kungl. brefven af den 1 Juni 1877 (se 
berättelsen för läseåret 1877—78, sid. 2) om indragning af 
vissa klasser vid åtskilliga läroverk och Kungl. brefvet af 
den 12 September 1890 (jfr berättelsen för läseåret 1891— 
92, sid. 5) saknades R. 6:1, R. 6:2, R. 7:i och R.-7:2 vid 
Strengnäs, Vexjö, Halmstads och Hernösands läroverk samt 
R. 7:i och R. 7:2 vid Hudiksvalls, Vesterås, Kristianstads, 
Östersunds och Luleå läroverk. 

Samtliga femklassiga läroverk omfattade båda linierna, 
med undantag af Jakobs läroverk i Stockholm och Oskars
hamns, hvilka äro realläroverk med 5 klasser. 

Genom fullständig brist på lärjungar saknades under 
höstterminen 1893 följande klasser vid de högre allmänna 
läroverken: R. 6:1 vid Kristianstads, R. 6:2 vid Ystads och 
Luleå samt R. 7:i vid Visby läroverk. Därjemte är med 
afseende på latinliniens båda beståndsdelar (icke-greker och 
greker) inom klasserna 6 och 7 att nämna, at t greker sak
nades i 6:2 vid Östersunds och Luleå läroverk, i 7:1 vid 
Stockholms Nya elementarskola, Falu och Östersunds läro
verk samt i 7:2 vid Stockholms Nya elementarskola, Streng
näs och Luleå läroverk. Genom fullständig brist på lärjungar 
saknades vidare samma termin L. 4 vid Söderhamns, R. 5 
vid Eksjö och L. 5 vid Vadstena femklassiga läroverk samt, 
då man äfven fäster afseende vid de högre klasserna i tre-

') Härvid hafva Nja elementarskolans 5:e och 6:e klasser räknats innefatta 
hvardera endast en realafdelning och en latinafdelning. Emedan likväl 5ie klassen, 
som förut beräknats erfordra l1 / , år för genomgåendet, från och med läseåret 
1887—88 undergått den förändring (jfr här nedan Kap. 9), att tiden för genom
gåendet beräknas till 2 år, likasom förhållandet redan förut varit för 6:e klassen, 
och klasserna 1—4 äro fasta och ett-åriga, så motsvaras den 5:e klassen af kl. 5 
och 6:i samt den 6:e af klasserna 6:2 och 7:1 vid de andra läroverken. Om 
man i enlighet härmed (såsom i sjelfva verket äfven skett å Tab. 4) fördelar 
lärjungarne i läroverkets 5:e och 6:e klasser på tillsammans 4 ett-åriga klasser 
samt åtskiljer realister och Iatinare, så uppgår hela antalet afdelningar till 14. 

klassiga läroverk med utsträckt undervisning (jfr sid. 2), 
R. 4 vid Sala, L. 4 vid Örnsköldsviks samt L. 4 och L. 5 
vid Sölvesborgs och Varbergs läroverk. — Under vårter
minen voro förhållandena i detta hänseende oförändrade. 

Med afseende på parallelafdelningarnas antal vid åt
skilliga läroverk under läseåret 1893—94 må meddelas 
följande. I de särskilda Kungl. bref af den 9 Juni 1893, 
hvarigenom anställande af extra lärare under det kom
mande läseåret medgafs vid vissa allmänna läroverk, be
stämdes med .detsamma det antal afdelningar, hvari lär-
jungarne inom de 5 lägsta klasserna vid samtliga dessa 
läroverk, utom Stockholms Nya elementarskola, samt vid 
ett af dem (Stockholms Högre realläroverk) äfven inom 
nedre sjette klassen skulle för samma läseår vid undervis
ningen i läseämnena fördelas. Genom Kungl. cirkulär af 
samma dag till eforalstyrelserna förordnades, att det högsta 
antal lärjungar, som inom dessa läroverk (26 högre och 5 
femklassiga) och klasser finge i hvarje särskild afdelning 
emottagas, skulle, där icke annorlunda särskildt föreskref-
ves, bestämmas enligt vissa grunder, hvilka öfverensstämma 
med dem, som bestämdes genom Kungl. cirkulären af den 
10 Juni 1881 och den 23 Juni 1882 (se berättelsen för lä
seåret 1881—82, sid. 3, jemförd med berättelsen för läse
året 1882—83, sid. 3 och berättelsen för läseåret 1892—93, 
sid. 5). Dock tillades, dels att i andra klassen vid Högre 
allmänna läroverket å Södermalm i Stockholm inga lär
jungar från Katarina läroverk därsammastädes finge mot
tagas, förr än plats beredts alla andra till inträde i nämuda 
klass berättigade, dels att, i fall vid Högre realläroverket 
i Stockholm antalet lärjungar i nedre sjette klassen skulle 
öfverstiga 90, det öfverskjutande antalet skulle hänvisas 
till Högre allmänna läroverket å Södermalm, till dess lär
jungarnas antal i nedre sjette realklassen därstädes uppgått 
till 30, samt att, därest det erforderliga antalet ej kunde 
förmås att frivilligt öfvergå, de båda läroverkens rektorer 
skulle i samråd bestämma, hvilka lärjungar med hänsyn 
till våglängd och andra möjligen ifrågakommande omstän
digheter lämpligast skulle öfverflyttas. — Slutligen med
delades äfven i 1893 års cirkulär vissa föreskrifter rörande 
rättighet för yngling, som anmält sig till intagning i någon 
hithörande klass vid berörda läroverk, men till följd af 
bristande utrymme icke kunnat där emottagas, att vinna 

5 
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inträde i motsvarande klass vid annat allmänt läroverk. 
Dessa föreskrifter öfverensstämma fullkomligt med mot
svarande i 1881 års cirkulär, med undantag af hvad här 
ofvan är nämndfc om Högre realläroverket i Stockholm. 

Genom ett sednare särskildt Kungl. bref förordnades, 
a t t vid ännu ett högre läroverk ytterligare en extra lärare 
skulle anställas och i sammanhang därmed andra klassen 
delas i två afdelningar. 

Om man sammanställer alla de läroverk, för hvilka det 
nämnda cirkulärets föreskrifter förklarats gälla, och man för 
hvarje läroverk utsätter siffror, som augifva de bestämda 
antalen afdelningar inom klasserna 1—5 eller vid Stock
holms Realläroverk inom klasserna 1—6:1, så erhåller uiau 
följande förteckning. 

A. Högre allmänna läroverk. 

Stockholm: 

Latinläroverket: 2, 3, 3, 3, 3 ; 
Södermalms läroverk: 2, 2, 3, 3, 2; 
Realläroverket: 1, 2, 2, 2, 2, 3 ; 

Uppsala: 2, 2, 2, 2, 2; 
Gefle: 2, 2, 2, 2, 2 ; 
Linköping: 1, 2, 2, 2, 2; 
Norrköping: 1, 2, 2, 2, 2; 
Vestervik: 1, 1, 1, 1, 1; 
Venersborg: 1, 2, 1, 1, 1; 
Nyköping: 1, 1, 1, 1, 1; 
Falun: 1, 2, 1, 1, 2; 
Jönköping: 2, 2, 2, 2, 2; 
Lund: 2, 2, 2, 2, 2 ; 
Malmö: 3, 3, 3, 3, 3 ; 
Karlskrona: 1, 2, 2, 2, 2 ; 
Kristianstad: 1, 2, 2, 2, 2; 
Helsingborg: 1, 2, 2, 2, 2; 
Ystad: 1, 1, 1, 2, 1; 
Göteborg: 

Latinläroverket: 1, 2, 2, 2, 2 ; 
Realläroverket: 3, 3, 3, 4, 3 : 

Halmstad: 1, 1, 1, 2, 2; 
Karlstad: 1, 2, 2, 3, 3; 
Hernösand: 1, 1, 1, 2, 1; 
Umeå: 1, 1, 1 ,1 , 1; 
Luleå: 1, 1, 1, 1, 1; 
Sundsvall: 2, 2, 2, 1, 1. 

B. Femklassiga allmänna läroverk. 

Stockholm: 
Jakob: 2, 2, 2, 2, 1; 
Katarina: 2, 2, 2, 2, 1; 
Östermalm: 2, 3, 3, 3, 2 ; 

Karlshamn: 1, 1, 2, 2, 1; 
Göteborg: 2, 2, 2, 2, 2. 

I Tab. 1 meddelas en öfversigt af antalet läraretimmar 
för vecka i läseämneu under höstterminen 1893 samt deras 
fördelning dels med hänsyn till de tre olika bildningsstadi
erna, d. v. s. lägre stadiet (kl. 1—3), mellanstadiet (kl. 4 
o. o) och högre stadiet (kl. 6 o. 7), dels med hänsyn till 
sammanslagning eller åtskiljande af lärjungar från olika 
linier. Iuräknade äro icke de timmar, som användts för 
undervisningen i endast välskrifning och öfningsämnen; 
däremot hafva medräknats timmarne för den frivilliga un
dervisningen i engelska och hebreiska inom kl. 7. Genom 
denna tabell kan man visserligen icke för hvarje särskild 
klass bestämma antalet parallelafdelningar; men däremot 
är det möjligt att för hvart och ett af de tre stadierna 
afgöra, huruvida vid ett visst läroverk lärarekrafter tagits 
i anspråk mer eller mindre än hvad enligt den för läro
verket gällande organisationen skulle skett under normala 
förhållanden. I förra fallet bör man med skäl kunna be
trakta antalet afdelningar såsom öfverskjutande, i sednare 
fallet såsom understigande det normala, så vida nemligen 
icke tillvaron af parallelafdelningar å ett håll mer än mot-
vägts genom sammanslagningar å annat. För att kunna 
anställa en jemförelse måste man således först fastställa 
det normala antalet läraretimmar i läseämnen för hvarje 
stadium. 

Enligt gällande »Undervisningsplan» uppgår antalet 
t immar för vecka i läseämnen till 24 i kl. 1, 28 i kl. 2 
och 28 i kl. 3, hvaraf följer att, om inga parallelafdelningar 
finnas och ingen sammanslagning af klasser eger rum, hela 
antalet läraretimmar för vecka i läseämnen utgör i kl. 1—3 
tillsammans 80; detta tal kan således betraktas såsom nor
maltalet för det lägre stadiet. — Hvad angår kl. 4 och 5 
blir antalet läraretimmar olika, allt efter som realister och 
latinare gemensamt undervisas i gemensamma ämnen eller 
icke. Men då § 7 af gällande läroverksstadga innehåller, 
a t t vid läroverk, där båda linierna finnas, undervisningen 
i fjärde och femte klasserna är dels gemensam för båda 
linierna, dels särskild för hvardera linien, torde gemensam 
undervisning i gemensamma ämnen böra betraktas såsom 
regel, och i sådant fall blir för hvarje klass normaltalet 
37, hvaraf 22 timmar gemensamma, 7 särskildt för realister 
och 8 särskildt för latinare. För hela mellanstadiet blir 
således normaltalet 74 ( = 44 gemens. + 14 för r. + IG 
för 1.). Dock må tilläggas att äfven utan tillvaro af pa-
rallelafdeluingar antalet läraretimmar för hela mellanstadiet 
kan stiga till 9G ( = 22 gemens. + 36 för r. + 38 för 1.), 
då i endera klassen realister och latinare äro fullt skilda, 
och till 118 ( = 0 gemens. + 58 för r. + 60 för 1.), då det
samma är förhållandet i båda klasserna. — Beträffande 
slutligen kl. 6 och 7 föreskrifver den nyss åberopade pa
ragrafen af läroverksstadgan, att i sjette och sjunde klas
serna de lärjungar, som tillhöra hvardera linien [d. v. s. 
real- och latin-linien], skola åtnjuta skild undervisning; 
dock må, om vid något läroverk särskilda förhållanden efter 
efori pröfning sådant påkalla, lärjuugar af olika bildnings-
linier inom dessa klasser kunna i vissa fall sammanföras 
till gemensamma lärotimmar. Enär alldeles skild under-



visning för de båda linierna således torde böra anses som 
regel, och enär antalet timmar för vecka i läseämnena ut
gör 29 inom hvarje årsafdelning af realklasserna 6 och 7, 
så blir detta antal äfven det normala antalet läraretimmar 
i hvar och en af realliniens 4 årsafdelningar inom detta 
stadium. I hvardera 6:e latinklasseu (nedre och öfre) åter 
utgör det normala antalet läraretimmar i läseämnena, när 
i båda årsafdelniugarna finnas både icke-greker och greker, 
för nedre klassen 37, hvaraf 25 timmar gemensamma, 5 sär-
skildt för icke-greker och 7 särskildt för greker, och för 
öfre klassen 38, hvaraf 24 timmar gemensamma, 6 särskildt 
för icke-greker och 8 särskildt för greker (jfr kap. 4). 
I hvardera 7:e latinklassen (nedre och öfre) utgör det nor
mala antalet läraretimmar i läseämnena, när i båda års
afdelniugarna finnas både icke-greker och greker samt de 
sednare begagna sig af den frivilliga undervisningen i både 
engelska (2 timmar) och hebreiska (2 d:o), 38, hvaraf 24 
timmar gemensamma, 4 särskildt för icke-greker och 10 
särskildt för greker. Vid ett på båda linierna fullständigt 
läroverk blir således inom det högre stadiet det normala 
antalet läraretimmar 267. Vid de endast på latinlinien 
fullständiga läroverken blir normalantalet 209, när R. 7:1 
och R. 7:2 saknas, samt endast 151, när äfven R. G:i och 
R. 6:2 saknas. Vid de endast på reallinieu fullständiga 
läroverken, hvilka alldeles sakna latinklasser på det högre 
stadiet, blir normaltalet 116. 

Resultaten af deu nu lemnade utredningen äro sam
manställda i följande tabell, i hvilken på särskild rad äfven 

upptagits Stockholms Nya elementarskola, rörande hvilken 
följande anmärkningar må förutskickas. I l:a klassen utgjorde 
antalet t immar för vecka i läseämnena 22, i 2:a 24 och i 3:e 
28, således för klasserna 1—3 tillsammans 74. Inom mellan
stadiet, som här omfattar 3 år, enär 5:e klassen är två
årig, kan det normala antalet antagas vara 29 i 4:e klas
sen, som endast innefattar realister, samt 36, hvaraf. 23 
gemensamma, 6 särskildt för realister och 7 särskildt 
för latinare, i 5:e klassens hvardera årsafdelning; således 
for kl. 4 och 5 tillsammans 101, hvaraf 46 gemensamma, 
41 särskildt för realister och 14 särskildt för latinare, 
eller vid fullkomligt skild undervisning för realister och 
latinare i öfre 5:e klassen 124, hvaraf 23 gemensamma, 
64 särskildt för realister och 37 särskildt för latinare. 
Inom det högro stadiet, som således här omfattar endast 
3 år, nemligen två i 6:e klassen och ett i den 7:e, kan 
det normala antalet antagas vara 60 i 6:e klassens hvar
dera årsafdelning, hvaraf 27'/2 för realister, 25 7, gemen
samma för icke-greker och greker, 3 särskildt för icke
greker och 4 särskildt för greker, samt 65 7, i 7:e klassen, 
hvaraf 307 s för realister, 28 gemensamma för icke-greker 
och greker, 2 särskildt för icke-greker och 5 särskildt för 
greker; således för kl. 6 och 7 tillsammans, då man för 
grekernas frivilliga undervisning i engelska (hebreiska har 
ej förekommit sedan läseåret 1877—78) tillägger 1 timme, 
1861/2, hvaraf 8572 för realister, 79 gemensamma för icke
greker och greker, 8 särskildt för icke-greker och 14 sär
skildt för greker. 

Normala antalet läraretimmar för vecka i läseämnena enligt de särskilda högre läroverkens organisation. 

Anm. 1. Under vissa förutsättningar (jfr här ofvan sid. 6) kan äfven 
ntan parallelafdelningar antalet läraretimmar för mellanstadiet växa ined 22 
eller 44. 

Anm. 2. Bland de under a och c förda läroverken bör vid Stockholms 
Latinläroverk och Södermalms läroverk det här utsatta talet för det högre stadiet 
minskas med S (jfr Kap. 4). 

Anm. S. Vid Latinläroverket, Södermalms läroverk samt Realläroverket i 
Stockholm — likasom vid de tre femklassiga läroverken därstädes — bör för 

mellanstadiet det här ofvan. utsatta normaltalet ökas med 2 genom att — så
som å Tab. 1 skett — inräkna den i hvardera realklassen åt geometrisk teck
ning anslagna timmen (jfr Kap. 4). 

Anm. 4. Vid Stockholms Nya el.-skola blir timantalet i kolumnen för kl. 4 o. 5, 
hvilken vid detta läroverk omfattar 3 år, höjdt till 124 samt således hela summan till 
384| , om i öfre 5:e klassen (motsvarande nedre G:e vid de andra läroverken) full
komligt skild undervisning meddelas åt realister och latinare (jfr straxt här ofvan). 

Beträffande normala antalet läraretimmar vid de läjjre 
läroverken är det tillräckligt att hänvisa till hvad som 
yttrats om normala antalet inom det lägre stadiet och mel

lanstadiet vid de högre, hvarjemte dock bör^erinras dels om 
det i Anm. 3 under föregående tabell omnämnda förhållan
det, dels därom, att vid Jakobs läroverk i Stockholm och 
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Oskarshamns, hvilka sakna latinklasser, normala antalet inom 
mellanstadiet är resp. 60 (af nyss berörda orsak) och 58. 

Om man nu nnder ständig hänsyn till läroverkets orga
nisation jemför antalen i Tab. 1 med de nu angifna nor
mala antalen, så finner man bland annat följande. Inom 
det lägre stadiet hafva öfverskjutande antal timmar, tyd
ligen beroende på tillvaron af parallelafdelningar, före
kommit vid 24 högre och 5 femklassiga läroverk, normalt 
antal vid 12 högre, 15 femklassiga och 7 treklassiga samt 
understigande antal vid 2 femklassiga och 10 treklassiga 
läroverk. Enär — såsom Tab. 4 utvisar — ingenstädes nå
gon af kl. 1—3 saknats, beror minskningen, som vexlar 
mellan 1—14, helt och hållet på sammanslagning af afdel-
ningar. — Inom mellanstadiet hafva, om man tills vidare 
leinnar de treklassiga läroverken med utsträckt undervis
ning å sido, öfver.skjutande antal förekommit vid 27 högre 
och 5 femklassiga läroverk, normala antal vid 7 högre och 
4 femklassiga samt understigande antal vid 2 högre och 13 
femklassiga läroverk. Öfverskotten hafva i en del fall berott 
på tillvaron af parallelafdelningar, men i andra på det i 
Anm. 1 under föregående tabell omnämnda förhållandet; 
minskningen, som i allmänhet ej är betydlig, liar vid tre 
femklassiga läroverk berott på tillfällig saknad af en hit
hörande afdelning, men för öfrigt på sammanslagning af 
afdeluingar. Med afseende på de 11 treklassiga läroverken 
med utsträckt undervisning1) torde det vara tillräckligt a t t 
hänvisa till Tab. 1. — Inom det högre stadiet slutligen 
hafva öfverskjutande antal läraretimmar förekommit vid 8 
läroverk, normalt antal vid 1 och understigande antal vid 
27. Öfverskotten hafva hufvudsakligen berott på tillvaron 
af parallelafdelningar; minskningen, som vid 6 läroverk ut
gjort 5 å 10 timmar och vid de ofri ga 21 vexlat mellan 13 
och 83 timmar samt vid ett enstaka läroverk förekommit 
samtidigt därmed, att en klass varit delad i parallelafdel
ningar, har berott dels på tillfällig saknad af någon hit
hörande afdelning, dels på sammanslagningar. 

Betraktar man slutligen totala antalet läraretimmar 
for hvarje läroverk, finner man beträffande de högre läro
verken, att öfverskjutande antal förekommit vid 25, normalt 
antal vid 1 och understigande vid 10. Afvikelserna från 
det for hvarje särskildt högre läroverk normala antalet äro 
angifna i följande efter de i föregående tabell upptagna 
läroverkstyperna ordnade förteckning, i hvilken öfverskott 
( + ) eller brist (—) utsatts efter läroverkets namn. 

a) Södermalms läroverk + 180, Uppsala + 153, Gefle + 54, 
Linköping + 81, Norrköping + 67, Skara -j- 93, Veners-
borg — 281, Örebro + 168, Nyköping — 60, Falun — 15, 
Jönköping + 139, Lund + 170, Malmö + 269|, Karls
krona + 69, Helsingborg -f 86, Kalmar + 59, Karl
stad + 137, Umeå — 69, Visby — 75. 

1) Hudiksvall — 74, Vesterås -f 12, Kristianstad + 61, 
Ystad — 50, Östersund — 44, Luleå - 90. 

') Söderköpings, Åmåls och Filipstads med R. 4 och L. 4, Alingsås, Var-
bergs och Skellefteå med R. 4, L. 4, R. 5 och L. 6, Falköpings med I . 4 och 
Ij. 5, Sala med L. 4, Sölvesborgs med R. 4 och R. 5 samt Engelholms och 
Örnsköldsviks med R. 4. 

c) Stockholms Latinläroverk + 446, Strengnäs — 17, Vexjo 
+ 130, Halmstad + 32, Hernösand + 16. 

d) Göteborgs Latinläroverk + 224. 
e) Vestervik 0, Sundsvall + 68. 
f) Stockholms Eealläroverk — 290, Göteborgs d:o + 363. 
g) Stockholms Nya elementarskola -f- 64i eller (med annan 

beräkningsgrund, se Anm. 4 under föregående tabell) 
+ 4 1 . 

För samtliga högre läroverk utgör således öfverskottet 
2,909| eller 2,886^, allt efter som man vid Nya elemen
tarskolan räknar 64^ eller 41J. — Beträffande totala an
talet vid de femklassiga läroverken finner man öfverskju
tande antal vid 5, nemligen vid Jakobs i Stockholm med 
110, Katarina däi-städes med 102, Östermalms därstädes 
med 218, Karlshamns med 55 och Göteborgs med 137, 
normala antal vid 4 samt understigande antal af tillsam
mans 78 (20 vid ett och för öfrigt vexlande mellan 2 och 8) 
vid de öfriga 13 läroverken, om hvilka det under erinran 
därom, att normala antalet vid dem alla är 154, torde vara 
tillräckligt att hänvisa till Tab. 1. För samtliga femklassiga 
läroverk uppgår således öfverskottet till 544. — Bland de 
6 treklassiga läroverk, som icke hade utsträckt undervis
ning, förekom normalt antal vid 5 och understigande vid 
1. För samtliga treklassiga läroverk finner man genom 
Tab. 1 lätteligen ett öfverskott af 351 timmar utöfver det, 
som skulle förekommit, om hvart och ett haft det för tre
klassiga läroverk normala antalet af 80. 

Här ofvan har blifvit anmärkt, a t t nu gällande läro
verksstadga torde få anses hafva för mellanstadiet uppställt 
gemensam undervisning i gemensamma ämnen såsom regel. 
Också finner man af Tab. 1, att på detta stadium gemen
sam undervisning för realister och latinare förekommit åt
minstone i några gemensamma ämnen vid alla högre och 
femklassiga läroverk, där båda linierna varit representerade, 
utom vid de högre läroverken i Gefle, Skara, Örebro, Jön
köping, Lund, Karlskrona, Kalmar och Karlstad. Vid Gefle, 
Skara, Jönköpings, Lunds, Karlskrona och Kalmar läroverk 
voro båda klasserna 4 och 5 delade i två fullständigt skilda 
afdelningar, en för realister och en för latinare; vid Örebro 
läroverk fuunos i de nämnda klasserna fem skilda afdel
ningar, nemligen tre för realister och två för latinare samt 
vid Karlstads läroverk sex afdelningar, nemligen fyra för 
realister och två för latinare. 

Det har här ofvan (sid. 6) också blifvit påpekadt, a t t 
enligt läroverksstadgan realister och latinare skola på det 
högre stadiet åtnjuta skild undervisning, såvida icke särskilda 
förhållanden påkalla en annan anordning. Denna läroverks
stadgans föreskrift står äfven i noggrann öfverensstämmelse 
med Kungl. cirkuläret af den 1 Juni 1877 till eforalsty-
relserna angående undervisningen i sjette och sjunde klas
serna af rikets elementarläroverk, där »i betraktande af de 
fördelar, som en särskild undervisning för den reala och 
för den klassiska liniens lärjuugar i läroverkens högre 
klasser medför», föreskrifves, a t t inom dessa klasser lär
jungar af olika bildningslinier endast där särskilda förhål
landen sådant påfordra böra hafva gemensamma lärotimmar 
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(jfr berättelsen for läseåret 1877—78, sid. 6). Betraktar 
man likväl talen i kol. 7—9 af Tab. 1, finner man, att för 
realister och latinare gemensamma lärotimmar förekommit 
vid alla de 26 läroverk, där båda linierna varit represen
terade iuoni det högre stadiet, utom vid Jönköpings läro
verk. Antalet gemensamma lärotimmar har vexlat mellan 
1 (Uppsala och Kristianstad) samt 6 7 | (Venersborg); medel
talet för de 26 läroverken har varit 23. Orsaken till detta 
förhållande är att söka, dels i lärjungarnes fåtalighet inom 
vissa afdelningar, dels i bristen på lärarekrafter vid vissa 
läroverk. 

De i Tab. 1 upptagna läraretimmarne utgöra tillsam
mans 21,929, hvaraf 8,143 (37-1 %) falla på det lägre 
stadiet, 6,332 (28-9 %) på mellanstadiet och 7,454 (34"0 %) 
på det högre stadiet. Motsvarande procenttal höstterminen 
1892 voro 37'8, 28-6 och 33-6. — Af mellanstadiets 6,332 
timmar voro 1,822 (28,8 %) gemensamma för realister och 
latinare, 2,570 (40"6 %) anslagna åt realisterna ensamt och 
1,940 (30,6 %) åt latinarne ensamt. Motsvarande procent
tal höstterminen 1892 voro 29-9, 38-9 och 31'2. — P å det 
högre stadiet hafva 604 timmar (8"1 %) varit gemensamma 
för realister och latinare, medan 2,400 (32-2 %) varit an
slagna åt realisterna ensamt och 4,450 (59'7 %) åt latiuarne 
ensamt. Under höstterminen 1892 voro de motsvarande 
procenttalen 7,3, 32,2 och 60-5. 

Om man undersöker, huru många läraretimmar i veckan 
kommit på hvarje lärjunge, så finner man hufvudsakligen 
följande. Hela lärjungeantalet i allmänna läroverken upp
gick höstterminen 1893 till 14,603, hvilka tagit i anspråk 
21,929 läraretimmar, till följd hvaraf man får 1'50 timmar 
på hvarje lärjunge. Höstterminen 1892 utgjorde motsva
rande tal 1,61. — Vid fördelning efter de olika stadierna 
har man höstterminen 1893 enligt Tab. 4 på det lägre 
stadiet 7,086 (48,5 %) lärjungar, på mellanstadiet 4,189 

(28-7 %) och på det högre stadiet 3,328 (22,8 %), sedan man 
nemligen från högre stadiet till mellanstadiet öfverflyttat 
de 56 lärjungarue (31 realister och 25 latinare) i Stockholms 
Nya elementarskolas öfre 5:e klass, hvilkas läraretimmar i 
Tab. 1 måst föras till mellanstadiet. Enär de tre stadierna 
tagit i anspråk respektive 8,143, 6,332 och 7,454 läraretim
mar, kommo på hvarje lärjunge respektive 1,15, 1,51 och 
2"24. Höstterminen 1892 voro motsvarande tal 1,17, 1,50 
och 2,2 9. — För dylik undersökning med afseende på de 
båda linierna inom mellanstadiet böra de för realister och 
latinare gemensamma timmarne fördelas på dem i förhål
lande till deras antal. Efter nyss angifna öfverflyttning af 
31 realister och 25 latinare uppgår för höstterminen 1893 
realisternas antal till 2,472 och latinarnes till 1,717. Af de 
1,822 gemensamma timmarne böra således 1,075 föras på 
realisterna och 747 på latinarne, hvarigenovn hela antalen 
timmar för de båda linierna blifva respektive 3,645 ( = 1,075 
+ 2,570) och 2,687 ( = 747 + 1,940). På hvarje realist 
kommer således 1,47 timme och på hvarje latinare 1,56. 
Motsvarande tal höstterminen 1892 voro 1,44 och l -59. — 
Inom det högre stadiet har man efter nyss angifna grunder 
att först fördela 604 gemensamma timmar mellan de 1,155 
realisterna och de 2,173 latinarne, hvarigenom hela antalet 
timmar för de båda linierna blifva respektive 2,610 ( = 210 
+ 2,400) och 4,844 ( = 394 + 4,450). På hvarje realist komma 
således 2,26 timmar och på hvarje latinare 2,23. Motsva
rande tal under höstterminen 1892 voro 2'54 och 2,18. 

Antalen läraretimmar i medeltal på hvarje lärjunge 
hafva i ofvanstaende stycke beräknats efter fördelning af 
lärjungarne på stadier och linier. Om de i stället fördelas 
på de särskilda läroverksgrupperna, erhållas de resultat, 
som äro införda i följande tabell; denna omfattar äfven 
pedagogierna, hvilka ej blifvit berörda i föregående fram
ställning. 

Slutligen må erinras därom, att hvarken i Tab. 1 eller 
i föregående undersökningar afseende blifvit fäst vid de för 
undervisning i teckning anslagna lärotimmar (utom de få 
i Anm. 3 till tabellen å sid. 7 omnämnda). Skulle dessa 
timmar, hvilka för realisterna och icke-grekerna äro obli-

Allmänna läroverken 1893—94, 

gatoriska och t rädt i stället för vissa af latinarnes och 
grekernas timmar i läseämnen, hafva medräknats, så skulle 
naturligtvis åtskilliga både af de absoluta och relativa talen 
hafva undergått någon förändring. 

9 
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Kap. 4. Antal undervisningstimmar i veckan i de särskilda läseämnena; lärokurser i läseämnena; 
undervisning i välskrifning och öfningar; inspektioner. 

Med afseende på de under läseåret för läroverken i 
allmänhet (Stockholms Nya elementarskola undantagen) 
gällande undervisningsplaner är a t t anmärka, a t t genom 
Kungl. bref af den 11 Augusti 1893 ny undervisningsplan 
faststäldes för G:e klassen at t gälla under läseåret 1893— 
94. Den i nämnda bref upptagna timtabellen har följande 
utseende. 

Vid jemförelse mellan denna tabell och den förut gäl
lande (se berättelsen för läseåret 1879—80, sid. 5) visa sig. 
följande skiljaktigheter. 

1) För reallinien har undervisningen i tyska språket 
för såväl nedre som öfre sjette klassen inskränkts från 2 
t immar till 1 timme i veckan; undervisningstiden för ma
tematik har för nedre sjette klassen inskränkts från 7 till 
6 t immar i veckan; naturalhistoria har i nedre sjette klas
sen åt sig anslagna 1 och fysik 2 timmar i veckan, under 
det a t t dessa båda ämnen förut hade samroanlagdt 4 tim
mar i veckan. 

2) För latinlinien, a/delningen B. Undervisningstiden 
i latin har för nedre sjette klassen inskränkts från 8 till G 
och för öfre sjette klassen från 8 till 7 timmar i veckan; 
undervisningstiden för engelska språket har för nedre sjette 
klassen minskats från 4 till 3, hvaremot undervisningstiden 
i matematik för öfre sjette klassen ökats från 4 till 5 tim
mar i veckan; slutligen har för nedre sjette klassen såsom 
en nyhet tillkommit skrifning på lärorummet under 3 tim
mar i veckan. 

3) För latinlinien, afdehiingen A. I afseende på under
visningen i latin samt skrifning på lärorummet gäller här 

detsamma som för afdehiingen B ; dessutom är att märka, 
att undervisningstiden i grekiska språket för nedre sjette 
klassen minskats från 7 till G och undervisningstiden i 
fysik för samma klass från 2 timmar (naturalhistoria och 
fysik) till 1 timme i veckan, hvarjemte undervisningstiden 
i tyska språket för såväl nedre som öfre sjette klassen 
ökats från 1 timme till 2 timmar i veckan. 

Slutligen torde böra anmärkas, a t t den för läseåret 
1893—94 faststälda timplanen för öfre sjette klassen är 
endast provisorisk. 

I föregående berättelser har omnämnts, att, såsom en 
fortsättning af förhållanden, hvilka länge egt rum vid Stock
holms Gymnasium (se berättelsen för läseåret 1876—77, 
sid. 10 och 13 samt Tab. 5), den afvikelse från den allmänna 
undervisningsplanen alltjemnt förekommit vid Högre latin
läroverket och Södermalms högre läroverk i Stockholm, 
at t timantalet inom 6:e latinklassen varit minskadt från 
32 till 30. Detta förhållande stadfåstades att tills vidare 
gälla genom Kungl. bref af den 5 Augusti 1887. På grund 
af den här ofvan nämnda förändringen i undervisningspla
nen har emellertid under här ifrågavarande läseår sagda 
afvikelse egt rum endast i öfre sjette klassen. Minsk
ningen har, likasom förut, vid båda läroverken åstadkom
mits därigenom, att för grekerna 1 timme borttagits från 
grekiska språket och 1 timme från det franska samt för 
icke-grekerna 1 timme från engelska språket och 1 från 
det franska. 

Genom Kungl. bref af den 28 Augusti 1891 medgåfvos 
för ytterligare tre följande läseår i sjette och sjunde klas
serna vid Stockholms Realläroverk samma förändrade anord
ningar i afseende på undervisningstiderna i naturalhistoria, 
filosofisk propedevtik och kemi, som första gången med-
gifvits genom Kungl. bref af den 3 September 1885 och 
hvarom närmare redogörelse är lemnad i berättelsen för 
läseåret 1885—86, sid. 6. Detta medgifvande har med af
seende på undervisningen i naturalhistoria under läseåret 
kunnat användas endast i två af de tio parallelafdelningar, 
som klasserna 6 och 7 omfattade (se läroverkets årsredogö-
relse, sid. 4). 

Den anordning af lärotimmarnes fördelning i 4:e och 
5:e realklasserna vid Stockholms läroverk (med undantag 
af Nya elementarskolan), för hvilken redogöres i berättelsen 
för läseåret 1878—79 (sid. 4 och följ.), har äfven under 
detta läseår varit gällande. 

Vid Vesterviks läroverk har under läseåret med Efori 
medgifvande af de i 5:e realldassen till engelska språket 
enligt undervisningsplanen anslagna 7 timmarne två varit 
använda till undervisning i franska språket. 

Den fördelning af lärotimmarne i 3:e klassen vid Mar
strands treklassiga läroverk, som egt rum fråu och med 
vårterminen 1890 och för hvilken redogöres i berättelsen 
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för läseåret 1889—90 (sid. 11), fortfor att tillämpas äfvon 
under bär ifrågavarande läseår. Likaledes har på grund 
af Kungl. brefvet af den 20 Juli 1883 vid Strömstads tre-
klassiga läroverk äfven under detta läseår tillämpats den 
fördelning af lärotimmarne i 3:e klassen, som omnämnes i 
berättelsen för läseåret 1880—81 (sid. 4). 

Med afseende på de för läroverken gällande lärokur
serna har under läseåret den förändring inträdt, att K. M:t 
i sammanhang med utfärdandet af ofvan nämnda undervis-
ningsplan för (3:e klassen, äfven faststält ny fördelning af 
lärokurserna för nämnda klass. 

Angående undervisningen i välslcrifning och öfningar 
har under detta läseår ingen förändring inträdt, hvarken 
med afseende på de för undervisningen anslagna antalen 
timmar eller med afseende på andra allmänna föreskrifter 
om undervisningens anordning. — Med afseende på de 
utsträckta militäröfningarna (jfr berättelsen för läseåret 
1876—77, sid. 37) är att anmärka, att, sedan den af Kungl. 
M:t den 19 Maj 1893 tillsatta skollagskomiténs militära 
ledamöter utarbetat två olika förslag till tidsindelning un
der de utsträckta militäröfningarne, af hvilka det ena upp
tog för hvarje lärjunge i sjette och sjunde klasserna 29 
timmar till exercis och fälttjänstöfningar jemte 10 timmar 
till skjutöfniugar under September och Oktober månader, 
20 timmar till exercis under Maj månad samt 12 timmar 
till instruktions- och skjutöfningar under månaderna Ok
tober—Maj,-medan enligt det andra förslaget af hvarje lär
junge i sjette och sjunde klasserna skulle under September 
och Oktober månader användas 36 timmar till exercis och 
fälttjänst och 24 timmar till skjutöfningar samt under må
naderna Oktober—April 12 timmar till instruktions- och 
skjutöfningar, föreskrefs genom Chefens för Ecklesiastik
departementet skrifvelse af den 30 Augusti 1893, att det 
förra af dessa förslag under här ifrågavarande läseår skulle 
försöksvis tillämpas vid allmänna läroverken i Kalmar och 
Karlstad samt det senare vid Stockholms högre realläro
verk, högre allmänna läroverk å Södermalm samt allmänna 
läroverket i Örebro. Den anordning af dessa öfningar vid 
Stockholms Latinläroverk, Södermalms läroverk i Stockholm 
samt Eealläroverket därsammastädes, som för dessa läroverk 
genom Kungl. bref af den 13 Juli 1883 inedgafs a t t tills 
vidare gälla (se berättelsen för läseåret 1883—84, sid. 4 
och 5), iakttogs äfven under detta läseår. 

Undervisning i slöjd meddelades äfven under detta läse
år — likasom under det föregående — åt lärjungar vid 
Högre latinläroverket och Södermalms högre läroverk i 
Stockholm samt Gefle, Skara, Nyköpings, Vexjö och Karls
krona högre läroverk, Göteborgs högre realläroverk, Norr-

telje, Enköpings, Borås, Lidköpings, Göteborgs och Kristine
hamns femklassiga samt Falköpings, Sala, Marstrands (en
dast under höstterminen) och Strömstads treklassiga läro
verk. Vid Strengnäs högre och Landskrona femklassiga 
läroverk meddelades detta läseår ingen undervisning i slöjd. 
Däremot hade under detsamma beredts tillfälle för lär
jungar vid Högre realläroverket i Stockholm att deltaga i 
den vid Högre latinläroverket därsammastädes anordnade 
slöjdundervisningen. 

Med afseende på den af Chefen för Ecklesiastik-departe-
mentets byrå för ärenden angående den högre undervisningen 
utöfvade inspektionen af läroverken (jfr berättelsen för läse
året 1882—83, sid. 5) är a t t nämna, att Kanslirådet Gustrin 
under vårterminen 1894 inspekterade de högre läroverken 
i Linköping och Vexjö, femklassiga läroverket i Karlshamn 
och treklassiga läroverket i Sala. 

Genom Kungl. bref af den 24 Februari 1893 och den 2 
Februari 1894 erhöll Rektorn vid tekniska skolan i Stock
holm B. V. Adler uppdrag att under åren 1893 och 1894 
»enligt den plan, som af Chefen för Ecklesiastik-departe-
mentet bestämmes, inspektera lägre tekniska yrkesskolor, 
som åtnjuta statsunderstöd, äfvensom besöka allmänna läro
verk, folkskolelärareseminarier och tekniska elementarskolor, 
i ändamål att vid dessa läroanstalter taga kännedom om 
undervisningen i teckning samt meddela råd och anvisningar 
rörande anskaffaude af lämplig materiel och undervisning
ens ändamålsenliga anordning i berörda läroämne». På 
grund häraf blefvo under höstterminen 1893, förutom folk
skolelärare-seminarier och tekniska läroverk, inspekterade 
högre läroverken i Norrköping, Vestervik, Nyköping, Lund, 
Malmö, Helsingborg och Halmstad samt femklassiga läro
verket i Landskrona.') 

Angående den genom direktionen öfver Gymnastiska 
Centralinstitutet utöfvade inspektionen af gymnastiköfning-
arna (jfr berättelsen för läseåret 1877—78, sid. 10) må an
föras, at t den äfven under detta läseår verkställdes af före
ståndaren för institutet, Professor Törngren, som under 
höstterminen 1,893 inspekterade högre läroverken i Linkö
ping, Norrköping, Strengnäs och Nyköping, femklassiga 
läroverket i Eskilstuna och tväklassiga pedagogien i Söder-
telje samt under vårterminen 1894 högre läroverken i Upp
sala, Lund, Malmö, Kristianstad och Helsingborg samt 
femklassiga läroverket i Landskrona. — Med afseende på 
den genom Laudtförsvars-departementet utöfvade årliga in
spektionen af militäröfningarna (jfr berättelsen för läseåret 
1877—78, sid. 10) är här endast a t t nämna, att samtliga 
högre allmänna läroverk och folkskolelärare-seminarier (äf
vensom tekniska elementarskolan i Norrköping) inspekte
rades under höstterminen 1893, 

') Uppgift angående inspektionen är 1894 har äunu ej till Departementet 
inkommit. 



B. Lärare. 

Kap. 5. De tjenstgörande lärarnes antal och fördelning; tjenstledigheter. 

Tab. 2. 

Af Tab. 2 framgå antalen lärare af hvarje särskildt 
slag, hvilka under höstterminen 1893 tjenstgjort vid de 
särskilda läroverken. Därur erhålles följande samman
drag, uppstäldt efter samma grunder, som i berättelsen för 
läseåret 1877—78 (sid. 13) omnämnas. Således har skill

nad ej gjorts mellan ordinarier och vikarier eller tillför
ordnade, och bland öfuingslärarne äro biträdande eller extra 
sådana endast då inräknade, när på grund af läroverkets 
storlek särskilda medel varit anslagna för deras af-
lönande. 

Om detta sammandrag jemföres med det motsvarande 
för höstterminen 1892 (se förra berättelsen, sid. 11), finner 
man, at t slutsumman minskats från 1,225 till 1,201, således 
med 24. Beträffande de särskilda olikheterna mellan de båda 
höstterminernas sammandragstabeller är följande att nämna. 
Genom indragning, jemlikt Kungl. bref af den IG Decem
ber 1892, från och med den 1 Juli 1893 af treklassiga lä
roverken i Vernamo och Ronnebj, tvåklassiga pedagogierna 
i Hjo, Hedemora, Grenna och Kungelf samt enklassiga 
pedagogierna i Ulricehamn, Lindesberg, Falkenberg och 
Mönsterås har antalet rektorer och pedagoger minskats 
från 89 till 79. På grund af samma Kungl. bref nedgick 
vid de treklassiga läroverken kollegernas antal från 36 till 
34 och öfningslärarnes antal för hvarje kategori från 19 till 
17, hvarjemte vid de femklassiga läroverken, i följd däraf 
att den jemlikt Kungl. bref d. 3 Juni 1887 från Ronneby till 
Karlshamns läroverk öfverflyttade kollegabefattningen nu 
upphörde, de tjänstgörande kollegernas antal minskades från 
115 till 114' Slutligen medförde ofvannämnda Kungl. bref 
äfven den förändringen, att vid de tvåklassiga pedagogierna 
kollegernas, musiklärarnes och gymnastiklärarnes antal min
skades, för kollegerna från 6 till 3 och för hvardera af de 

båda öfriga kategorierna från 7 till 3. Minskningen för 
adjunkterna och kollegerna uppgick således i sin helhet 
till 6 eller från 519 till 513. Genom ökning vid såväl de 
högre, som de femklassiga och treklassiga läroverken höjdes 
extra lärarnes antal från 154 till 161. Minskningen i sin 
helhet för teckningslärarne uppgick till 1, för musiklärarne 
till 6 och för gymnastiklärarne till 7. 

Ofvanstående sammandrag afser, likasom Tab. 2, närmast 
höstterminen 1893, men gäller äfven för vårterminen 1894. 

Bland de 161 i tabellen här ofvan upptagna extra lä
rarne, hvaraf 12 e. o. lektorer, voro 20 icke aflönade af 
statsmedel, nemligen G vid Ystads läroverk, hvaraf 4 e. o. 
lektorer, samt alla extra lärarne vid de treklassiga läro
verken och pedagogierna. 

I slutsumman 1,201 förekomma 24 dubbelräkningar, . 
emedan dels särskilda lärarebefattningar vid samma läro
verk, dels lärarebefattningar vid skilda läroverk (detta sed-
nare dock blott i Stockholm) bestridts af samma person. 
Närmare upplysningar om dessa förhållanden, som alla afse 
lärarebefattningar i öfningsämnen eller i välskrifning, lem-
nas af Tab. 2. 
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De lärarebefattningar, hvilka under höstterminen 1893 
bestridts af kvinnor, äro i Tab. 2 särskildt betecknade. 
Bland dessa är äfven en befattning såsom extra lärare, i 
anledning hvaraf må nämnas, att samma person äfven un
der läseåret 1890—91 tjänstgjorde såsom extra lärare och 
under läseåren 18|i och 18§§ såsom t. f. adjunkt. Med åt
skiljande af ordiuarier och vikarier eller tillförordnade er-
hålles följande öfversigt. 

Öfver det antal lärare, som under läseåret 1893—94 åt
njutit tjenstledighet, lemnas en summarisk öfversigt i nedan
stående tabell, vid hvars utarbetande samma grundsatser 
följts som för motsvarande i föregående berättelser från och 
med berättelsen för läseåret 1877—78. Således hafva icke 
inräknats för det första de fall, då en lärare varit ledig från 
sin egen befattning för att uppehålla annan lärarebefattning 
vid samma läroverk (t. ex. då en adjunkt tjenstgjort såsom 
vikarierande lektor), för det andra de fall, då en lektor eller 
en adjunkt vid ett läroverk varit tillförordnad rektor vid 
ett annat, och for det tredje de fall, då en lärare haft 
tjenstledighet från ett läroverk för att uppehålla lärarebe
fattning vid ett annat (t. ex. af den anledningen, att han 
vunnit befordran till det förra och haft rät t at t där till
träda sin nya befattning, men fortfarit at t till läseårets slut 
tjenstgöra vid det sednare). Däremot hafva (såsom förut) 
inräknats både fullständiga tjenstledigheter och partiela, 
d. v. s. sådana då befrielse egt rum endast från en del af 
tjensteåliggandena, t. ex. från en del af undervisningstim-
marne eller — för rektorer — från undervisningsskyldighet 
med bibehållande af rektorssröromålen. 

I slutsumman 195 ingår en dubbelräkning, emedan det 
i ett fall inträffat, at t samma person varit tjenstledig från 
två befattningar. 

Bland tjenstledigheterua förekomma 21 partiela och 178 
fullständiga. Att summan af dessa tal med 4 öfverskjuter 
ofvanstående slutsumma beror därpå, att två rektorer, en 
lektor och en gymnastiklärare under läseåret haft såväl 
partiel som fullständig tjenstledighet. 

Partiela tjenstledigheter hafva åtnjutits af 7 rektorer 
(4 vid högre och 3 vid femklassigt läroverk), 5 lektorer, 
7 adjunkter eller kolleger (3 vid högre och 4 vid fem
klassigt läroverk), 1 teckningslärare och 1 gymnastiklärare 
(båda vid högre läroverk). För 1 rektor, 4 adjunkter eller 
kolleger och teckningslärareii omfattade ledigheten hela 
läseåret; för 3 lektorer och 1 adjunkt en hel termin eller 
en hel och del af den andra; för 6 rektorer, 2 lektorer, 1 
adjunkt, 1 kollega och gymnastikläraren kortare tider än 
en termin. 

Af fullständiga tjenstledigheter, hvilka omfattat hela 
läseåret, ingå i ofvanstående tabell följande antal : 13 lek
torer, 20 adjunkter, 2 tecknings-, 4 musik- och 4 gymnastik
lärare. Vid de femklassiga läroverken: 10 kolleger, 1 teck

nings-, 4 musik- och 1 gymnastik-lärare. Vid de treklassiga 
läroverken: 1 rektor, 1 kollega, 1 tecknings-, 1 musik- och 
2 gymnastik-lärare. 

Af fullständiga tjenstledigheter, hvilka omfattat en hel 
termin eller hela den ena terminen och en del af den andra, 
ingå i tabellen följande antal. Vid de högre läroverken: 2 
rektorer, 11 lektorer, 6 adjunkter, 1 tecknings-, 1 musik -
och 2 gymnastik-lärare. Vid de femklassiga läroverken: 3 
rektorer, 3 kolleger och 1 gymnastik-lärare. Vid de tre
klassiga läroverken: 3 kolleger. 

Af fullständiga tjenstledigheter, hvilka omfattat kortare 
tider än en termin, ingå i tabellen följande antal. Vid de 
högre läroverken: 9 rektorer, 10 lektorer, 19 adjunkter, 3 
tecknings- och 10 gymnastik-lärare. Vid de femklassiga 
läroverken: 3 rektorer, 8 kolleger, 1 musik- och 7 gymna
stik-lärare. Vid de treklassiga läroverken: 1 rektor, 1 kol
lega och 2 gymnastiklärare. 

Såsom orsak till tjenstledigheten är i 124 fall (62-3 %) 
sjukdom eller försvagad hellsa angifven. Om dessa fall 
fördelas efter läroverksgrupper och lärarekategorier samt 
man därjemte inom () angifver deras fördelning efter de 
tre ofvan använda tidsgrupperna (hela läseåret, en hel ter-
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min eller hela den ena terminen och en del af den andra, 
kortare tider än en hel termin), så erhåller man följande 
resultat. Vid de högre läroverken: rektorer 6 (0, 1, 5), 
lektorer 16 (7, 1, 8), adjunkter 47 (23, 4, 20), tecknings
lärare 5 (2, 1, 2), musiklärare 5 (4, 1, 0), gymnastiklärare 
4 (4, 0, 0). Vid de femklassiga läroverken: rektorer 4 (1, 
0, 3), kolleger 23 (13, 2, 8), teckningslärare 1 (1, 0, 0), 
musiklärare 3 (3, 0, 0), gymnastiklärare 1 (1, 0, 0). Vid de 
treklassiga läroverken: kolleger 5 (1, 3, 1), teckningslärare 

1 (1, 0, 0), musiklärare 1 (1, 0, 0), gymnastiklärare 2 (2, 0, 0). 
Bland öfriga anledningar äro uppgifna: annan civil tjenst-
göring i statens tjenst (i 21 fall), ledamotskap af riksdag 
eller landsting (i 13 fall), vetenskapliga arbeten eller resor 
(i 5 fall), enskilda angelägenheter (i 9 fall). I några fall 
äro anledningarna ej uppgifna. För gymnastiklärarne har 
i en stor del af fallen angifvits såsom orsak militär tjenst-
göring. 

Kap. 6. Lärares afgång, befordran och uppflyttning i högre lönegrad. 

Tab. 3. 

Antalet af de fall, då en ordinarie lärare afgått från 
sin befattning under tiden från och med den 1 Maj 1893 
till och med den 30 April 1894, finnes angifvet i följande 
tabellariska öfversigt, vid hvars utarbetande iakttagits de 

i föregående berättelser följda grundsatser (jfr berättelsen 
för läseåret 1876—77, sid. 53 och 54, samt berättelsen för 
läseåret 1887—88, sid. 11 o. 12). 

Antal ordinarie lärare, som afgått från sina befattningar från och med den 1 Maj 1893 till och med 
den 30 April 1894. 

Anm. I hela detta kapitel äro för vinnande af bekvämlighet och reda kolleger äfven räknade såsom adjunkter. 

Af dem, som afgått »Till annan ordinarie befattning 
vid hithörande läroverk», hafva: 
1 rektor vid högre läroverk, sedan han på egen begäran 

entledigats från rektorsbefattningen, återgått till 
sitt lektorat vid läroverket, 

1 d:o vid treklassigt läroverk på grund af erhållet nå
digt förordnande tillträdt rektorsbefattningen vid 
ett femklassigt läroverk, 

1 lektor på grund af erhållet nådigt förordnande tillträdt 
rektorsbefattningen vid sitt eget läroverk, 

2 d:o utnämnts till lektorer vid andra läroverk, 
1 adjunkt utnämnts till lektor vid sitt eget läroverk, 
2 d:o utnämnts till adjunkter vid andra läroverk. 

Summa 8. 

Genom döden hafva 17 afgått, nemligeu 3 lektorer, 
9 adjunkter samt 3 tecknings-, 1 musik- och 1 gymnastik
lärare, alla fem vid högre läroverk. 

Af dem, som innefattas i kolumnerna under rubrik 
»Öfrige», hafva: 

7 afgått efter erhållet afsked med pension, nemligen 2 lek
torer och 5 adjunkter, 

13 vid läroverkens indragning (jfr kap. 1) öfverflyttats på 
indragningsstat med full lön, nemligen 2 rektoi'er vid 
treklassigt läroverk, 2 d:o vid tvåklassig pedagogi, 2 pe
dagoger vid enklassig d:o, 1 kollega och 2 musiklärare 
vid treklassigt läroverk samt 2 kolleger och 2 musik
lärare vid tvåklassig pedagogi, 

A L L M Ä N N A L Ä R O V E R K E N 1893—94. KAP. 5—6. 



A L L M Ä N N A L Ä R O V E R K E N 1893—94. KAP. 6. 15 

1 lektor utnämnts till domprost, 
1 adjunkt utnämnts till kyrkoherde. 

Summa 22. 

Antalet befordringar till ordinarie befattningar under 
tiden från och med den 1 Maj 1893 till och med den 30 

April 1S94 finnes angifvet i nedanstående tabellariska öfver-
sigt, vid hvars utarbetande följts samma grundsatser som 
vid utarbetandet af föregående afgångstabell, ehuru befor-
dringstabellen af anledning, som i berättelserna för läseåren 
1883—84 (sid. 9) och 1892—93 (sid: 14) omnämnts, omfattar 
endast de högre, femklassiga och treklassiga läroverken. 

Antal befordringar från och med den 1 Maj 1893 till och med den 30 April 1894. 

') Två af dessa enligt K. M:ts särskilda medgifvande (jfr berättelsen för 

I denna tabell förekommer en dubbelräkning, i det att 
en lärare är inräknad i både kol. 6 och kol. 7. 

Af dem, som befordrats »Från annan ordinarie befatt
ning vid hithörande läroverk», hafva: 

1 rektor vid högre läroverket i Skara, förut lektor vid läro
verket, förordnats från och med den 1 Juli 1893 
till den 1 Juli 1898, 

1 d:o vid femklassiga läroverket i Sköfde, förut rektor 
i Filipstad, förordnats från och med den 1 Juli 
1893 till den 1 Juli 1898, 

2 lektorer befordrats från lektorsbefattningar vid andra 
läroverk, 

1 d:o befordrats från adjunktsbefattning vid samma 
läroverk, 

2 adjunkter befordrats från adjunktsbefattningar vid andra 
läroverk". 

Summa 7. 

Den skiljaktighet, som förefinnes mellan den sålunda 
erhållna summan och den motsvarande summan ur afgångs-
tabellen, beror därpå, a t t bland de från sina befattningar 
afgångne lärarne finnes en, som ej ingår i tabellen öfver 
befordringarna, nemligen 1 rektor vid ett högre läroverk, 
hvilken, sedan han på egen begäran entledigats från rek
torsbefattningen, återgick till sitt lektorat vid läroverket. 

Om man med hänsyn till de 37 lärare, som äro in
räknade i kolumnerna med öfverskrift »Ofrige», bearbetar 
uppgifterna om deras ålder och aflagda kunskapsprof, sä 
erhåller man följande resultat. 

Med hänsyn till åldern — beräknad efter födelseår 
och det år, då utnämningen vann laga kraft, men utan 
afseende på månad och dag — voro: 

läseäret 18S3—84 sid. 9.) 

af de 4 lektorerna i kol. 5 en 25 år, en 33, en 35 och en 
38: i medeltal 32-8 år ; 

af de 25 adjunkterna i kol. 7 två 31 år, en 32, en 33, en 34, 
tre 35, två 3G, två 37, två 38, två 39, en 40, en 41, två 
42, en 44 och fyra 47: i medeltal 38'5 år ; 

af de 3 teckningslärarne i kol. 9 en 27 år, en 33 och en 
35: i medeltal 31-7 år; 

af de 3 musiklärarne i kol. 11 en 24 år, en 25 och en 40: 
i medeltal 29-7 år ; 

af de 2 gymnastiklärarne i kol. 13 en 37 år och en 39: 
medeltal 38 år. 

Alla 4 lektorerna voro filosofie doktorer (3 i Uppsala 
och 1 i Lund) efter 1870 års examensstadga; en af dem 
var därjemte teologie kandidat och prestvigd. Två voro 
docenter (båda i Uppsala). — Profår hade alla fullständigt 
genomgått enligt 1875 års förordning, 3 i Uppsala och 1 
i Lund. 

De 25 adjunkterna voro med afseende på akademiska 
kunskapsprof sålunda fördelade. Filosofie doktor enligt 1870 
års stadga var 1 (i Lund); filosofie licentiater voro 3 (2 i 
Uppsala och 1 i Lund); filosofie kandidater voro 21, hvaraf 
1 (i Uppsala) enligt 1853 års examensstadga samt 20 (10 i 
Uppsala och 10 i Lund) enligt 1870 års examensstadga. 
Af filosofie kandidaterna hade 1 aflagt teologisk-filosofisk 
examen. — Profår hade alla fullständigt genomgått, hvaraf 
1 (i Kalmar) enligt 1865 års förordning och 24 enligt 1875 
års förordning, nemligen 1 vid Maria läroverk och Stock
holms Gymnasium, 6 vid Stockholms Latinläroverk, 5 vid 
Södermalms läroverk, 3 vid Stockholms Realläroverk, 3 i 
Uppsala och 6 i Lund. 

De 3 teckningslärarne hade aflagt teckningslärare-exa
men vid Stockholms Tekniska skolas konstindustriela af-
delning; en af dem var löjtnant. 
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Af de 3 musiklärarne hade en aflagt kyrkosångare-
examen i Uppsala samt af K. M:t erhållit dispens från 
musiklärare-examen; de båda andra hade aflagt organist-, 
kyrkosångare- och musiklärare-examen vid Kungl. Musi
kaliska Akademiens konservatoriuni, hvarjemte den ene af 
dem redan förut aflagt organist- och kyrkosångare-examen 
i Lund. 

Af de 2 gymnastiklärarne var den ene kapten och den 
andre löjtnant; båda hade vid Gymnastiska Centralinstitu
tet aflagt militärinstruktörs-, gymnastiklärare- och sjuk-
gymnast-exanieu. 

I föregående afgångs- och befordi-ingstabeller är ej in-
rälmadt ett tjenstebyte mellan en kollega i Borås och en 
i Falköping. 

Förnyade rektorsförordnanden hafva under perioden från 
och med den 1 Juli 1893 till och med den 30 Juni 1894 
vidtagit för rektorer vid följande 6 högre läroverk: 
Stockholms Latinläroverk: från och med den 1 Juli 1893 

till den 30 Juni 1898, 
Linköping d:o d:o, 
Vesterås d:o d:o, 
Ystad d:o d:o, 
Karlstad från och med den 1 Juli 1893 till den 30 Juni 

1895, 
Östersund från och med den 1 Juli 1893 till den 30 Juni 

1898. 

På grund af stadgandet i Kungl. kungörelsen af den 
16 December 1892 (jfr föregående berättelse, sid. 14), hvaraf 
framgår att jemväl rektorer vid femklassiga läroverk hä
danefter skola förordnas eller utnämnas af Kungl. Maj:t, 
hafva under ofvannäinnda period förnyade, af Kungl. Maj:t 
meddelade rektorsförordnanden vidtagits för rektorer vid 
följande 8 femklassiga läroverk, hvarest rektorerna förut 
varit af vederbörande stifts eforus förordnade: 

Jakob från och med den 1 Juli 1893 till den 30 Juni 1898, 
Östermalm d:o d:o, 
Norrtelje d:o d:o, 
Enköping d:o d:o, 
Vadstena d:o d:o, 
Mariestad d:o d:o, 
Landskrona d:o d:o, 
Haparanda d:o d:o. 

Vid de öfriga femklassiga läroverken (ang. Sköfde, se 
ofvan) innehade de respektive rektorerna sina befattningar 
på grund af efori fullmakt. 

Af Tab. 3 synes, huru många lärare, fördelade efter 
ålder, inträdt i högre lönegrad från och med den 1 Juli 1893 
till och med den 30 Juni 1894. För samtliga i tabellen 

upptagne egde inträdet rum från och med den 1 Januari 
1894, med undantag för alla rektorerna, af hvilka 3 upp
flyttades från och med den 1 Juli och 1 från och med den 
1 Augusti 1893 samt 1 från och med den 1 Maj och 1 från 
och med den 1 Juni 1894, 1 till lektor, 11 till adjunkter 
och kolleger samt 1 till teckningslärare utnämnde, hvilka 
på grund af särskilda Kungl. bref börjat uppbära lön från 
och med tillträdet af sina respektive befattningar: lektorn 
i andra, 10 af adjunkterna i andra och 1 i tredje samt 
teckniugsläraren i andra lönegraden. Åldern är utan vidare 
hänsyn till månad och dag beräknad såsom skillnad mellan 
födelseåret och det år, på hvilket inträdesdagen infallit. 
Bland de i högre lönegrad uppflyttade lektorerna äro äfven 
inräknade 3 rektorer vid högre läroverk, som under, perio
den blifvit i egenskap af lektorer uppflyttade, en i tredje, 
en i fjärde och en i femte lönegraden, och bland de i högre 
lönegrad uppflyttade adjunkterna och kollegerna 1 rektor 
vid treklassigt läroverk, som blifvit i egenskap af kollega 
uppflyttad i femte lönegraden. 

Af följande tabell finner man de uppflyttades antal 
och deras medelålder (respektive: ålder) vid inträdet i den 
högre lönegraden. 
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Kap. 7. Ordinarie lärarebefattningar. 

Antalen ordinarie lärarebefattningar vårterminen 1894 
enligt de för allmänna läroverken och pedagogierna gällande 
stater skilde sig i följande hänseenden från dem, som fore-
funnos vårterminen 1893. 

Genom Kungl. bref af den 16 December 1892 indrogos 
från och med den 1 Juli 1893 treklassiga läroverken i Ver-
namo och Ronneby, hvarigenom från staten för allmänna 
läroverken aflordes två rektors-, fyra kollega- samt två 

musiklärare-, två teckningslärare- och två gymnastiklärare-
befattningar. Genom samma Kungl. bref indrogos jemväl 
från nyssnämnda tid tvåklässiga pedagogierna i Hjo, He
demora, Grenna och Kungelf samt enklassiga pedagogierna 
i Ulricehamn, Lindesberg, Falkenberg och Mönsterås, hvar
igenom från staten för pedagogierna affördes dels fyra rek
tors-, fyra kollega-, fyra musiklärare- och fyra gymnastik
lärare-befattningar, dels fyra pedagogbefattningar. 

Kap. 8. Utbildningen af lärare i läse- och öfnings-ämnen. 

Beträffande utbildningen af lärare i läseämnena år 
följande att märka. 

Under läseåret 1893—94 voro profårskurser, i likhet 
ined hvad som varit förhållandet från och med läseåret 
1881 — 82, anordnade i Stockholm vid Högre latinläroverket, 
Södermalms läroverk och Högre realläroverket samt vid 
läroverken i Uppsala och Lund. 

Den praktiska profårskursen förestods vid samtliga läro
verken af deras rektorer. Beträffande den teoretiska kursen, 
som i Stockholm är gemensam för alla dit hänvisade kan
didater, förestods densamma därstädes, likasom^ de sju före
gående läseåren, af föreståndaren för Lyceum för flickor, 
i Uppsala af samma akademiska lärare som de tre före
gående läseåren och i Lund af samma akademiska lärare 
som de fem föregående läseåren. 

Till påbörjande af pi-ofårskurserna med höstterminen 
1893 hade anmält sig 56 '), af hvilka 37 erhöllo hänvisning. 
Till påbörjande af profårskurserna med vårterminen 1894 
hade anmält sig 31, af hvilka 16 erhöllo hänvisning. 

Nedanstående tabell visar, huru många lärarekandidater 
tjenstgjort vid de särskilda läroverken läseåret 1893—94. 

Af de 13 lärarekandidater, som genomgått profårets 
förra hälft vårterminen 1893 och således egde att fortsätta 

' ) Då man ej medräknar 6, som ej egde behörighet att genomgå profar, 
och 1, hvilkens ansökning inkom efter den föreskrifua tiden. 

Allm. läroverken 180.1—94. 

höstterminen samma år, uteblef ingen. — Af de 37, hvilka 
erhållit hänvisning att börja profåret höstterminen 1893, 
uteblefvo efter anmäldt förhinder 4, hänvisade till Stock
holm. På grund af de därigenom uppkomna ledigheterna 
meddelades hänvisning åt ytterligare 3 sökande. Bland 
dem, hvilka höstterminen 1893 påbörjade profåret äro in
räknade 2, en vid Stockholms Latinläroverk och en vid 
Södermalms läroverk, hvilka erhållit Kungl. Maj:ts till
stånd att afsluta profårskurserna på en termin. 

Af de 34 lärarekaiididater, hvilka genomgått profårets 
förra hälft höstterminen 1893 och således egde fortsätta 
vårterminen 1894, uteblef ingen. — Af de 16, hvilka erhållit 
häuvisning att börja profåret vårterminen 1894, uteblef 
ingen. 

Samtliga lärarekandidater, hvilka endera terminen fort
satte sina profårskurser, hade genomgått deras förra hälft 
vid samma läroverk. 

Af de 36 lärarekandidater, hvilka enligt föregående 
tabell började höstterminen 1893, voro 4 filosofie doktorer 
(bland hvilka 2 docenter), 16 filosofie licentiater, 14 filosofie 
kandidater och 2 teologie kandidater. Af de 16, hvilka 
började vårterminen 1894, voro 2 filosofie doktorer, 5 filo
sofie licentiater och 9 filosofie kandidater. 

Höstterminen 1893 afslutades både den praktiska och 
den teoretiska kursen af 14 lärarekandidater, hvaribland 2, 
för hvilka, såsom redan är nämndt, profårstjenstgöringen 
inskränkts till en termin. Dessutom afslutades endast den 
praktiska kursen af 1 (vid Södermalms läroverk), som i 
följande specialförteckning och ämnestabell är förd till
sammans med dem, hvilka under höstterminen 1893 afslu-
tade både deu teoretiska och den praktiska kursen samt 
enligt särskildt medgifvande den teoretiska kursen af 1 
lärarekandidat, hvilken vårterminen 1893 afslutat endast 
den praktiska kursen. — Vårterminen 1894 afslutades både 
den praktiska och den teoretiska profårskursen af 34 lärare
kandidater. 

I hvilka ämnen de lärarekandidater, som under de två 
terminerna afslutat båda profårskurserna eller åtminstone 
den praktiska (1 under höstterminen 1893, se ofvan), genom-

3 
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gått den praktiska kursen, utvisas af följande speciela för
teckning, vid hvars upprättande hafva följts samma grund
satser, som vid upprättandet af motsvarande förteckningar 
i de förra berättelserna. Inom ( ) liafva därför de ämnen 
blifvit satta, i livilka endast auskultering egt rum och så
ledes livarken öfnings- eller prof-undervisning. Dock hafva 
i en del fall ämnen blifvit ur förteckningen alldeles ute
slutna, i hvilka af mera tillfällig anledning auskultering 
egt rum under ett fåtal timmar; likaså har i denna förteck
ning afseende ej blifvit fäst vid den alla lärarekandidater 
åliggande skyldigheten at t meddela uppgifter för skriftliga 
uppsatser på modersmålet samt att rä t ta och genomgå dessa 
sednare. 

Höstterminen 1893. 
Stockholm: 

Latinläroverket: 

1: kristendom, modersmålet, historia och geografi; 
1: modersmålet, latin, tyska, franska; 
1: modersmålet, latin, historia och geografi; 

Södermalms läroverk: 

1: modersmålet, latin, historia och geografi; 
1: matematik, fysik, kemi; 

Realläroverket: 

1: modersmålet, tyska, franska, (engelska); 
1: modersmålet, tyska, engelska, franska; 
1: tyska, engelska, franska. 

Uppsala: 

1: modersmålet, tyska, engelska; 
1: allmän naturlära, botanik och zoologi, fysik, kemi; 
1: matematik, allmän naturlära, botanik och zoologi, 

kemi. 

Lund : 

1: kristendom, modersmålet, latin, grekiska; 
1: modersmålet, tyska, engelska; 
1: tyska, engelska, franska; 
1: latin, grekiska, historia och geografi. 

Vårterminen 1894. 

Stockholm: 

Latinläroverket: 

1: kristendom, modersmålet, tyska, historia och geo
grafi; 

1: kristendom, modersmålet, latin, filosofisk prope-
devtik; 

2: modersmålet, tyska, engelska, franska; 
1: modersmålet, tyska, franska; 
1: modersmålet, tyska, historia och geografi, filosofisk 

propedevtik; 

Södermalms läroverk: 

2: kristendom, modersmålet, latin, historia och geografi; 
1: kristendom, modersmålet, historia och geografi; 
1: kristendom, botanik och zoologi, historia och geo

grafi; 
1: modersmålet, tyska, historia och geografi; 
1: modersmålet, tyska, engelska; 
1: modersmålet, tyska, engelska, latin; 
1: tyska, engelska, franska; 

Realläroverket: 

1: kristendom, modersmålet, matematik, historia och 
geografi; 

1: modersmålet, tyska, engelska, franska; 
1: modersmålet, tyska, matematik, historia och geografi; 
1: tyska, matematik, fysik, kemi; 
1: matematik, allmän naturlära, botanik och zoologi, 

kemi, (fysik); 
1: matematik, fysik, kemi, (botanik). 

Uppsala: 

2: modersmålet, tyska, historia och geografi; 
2 : modersmålet, latin, grekiska; 
1: modersmålet, latin, historia och geografi, (tyska); 
1: tyska, matematik, fysik, kemi, (modersmålet); 
1: matematik, fysik, kemi. 

Lund: 

1: kristendom, modersmålet, tyska; 
1: kristendom, latin, grekiska; 
1: modersmålet, engelska, franska; 
1: modersmålet, historia och geografi, filosofisk prope

devtik; 
1: latin, grekiska, filosofisk propedevtik; 
2: matematik, fysik, kemi. 

Beräknar man enligt denna 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 49 lärarekandidater, 
hvilka under läseåret 1893—94 afslutat sin profårstjenst-
göring eller åtminstone dess praktiska del (se ofvan), föl
jande öfversigt. 

ALLMÄNNA LÄROVERKEN 1893—94. KAP. 8. 
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Antal gånger, som de särskilda läroämnena förekommit bland de ämnen, hvari profåret genomgåtts. 

Beträffande de lärarekandidater, som höstterminen 1893 
och vårterminen 1894 afslutade profaret, äro uppgifterna 
orn de antal timmar, hvartill deras auskultering samt öf
nings- och prof-undervisning uppgått, bearbetade och sam
manfattade i följande tabellariska öfversigter. I den förra 

af dessa har dock ej upptagits två. kandidater (en vid 
Stockholms Latinläroverk och en vid Södermalms läroverk), 
för hvilka, såsom ofvan nämnts, den praktiska kursen in
skränkts till en termin. 

Antal timmar, hvartill den praktiska profårskursen i medeltal uppgått för de lärarekandidater, som afslutade 

densamma med höstterminen 1893. 

A L L M Ä N N A L Ä R O V E R K E N 1893—94. KAP. 8. 
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Antal timmar, hvartil l den praktiska profårskursen i medeltal uppgått för de lärarekandidater, som afslutade 

densamma med vårterminen 1894. 

Det kan vid dessa tabeller anmärkas, att de till grund 
liggande primäruppgifterna ej torde vara i alla hänseenden 
fullt motsvariga. Särskildt torde de låga auskulteringstalen 
för Lunds läroverk till en del bero därpå., att de auskulte-
ringstimmar, livilka lärarekandidaterna fullgjort utöfver det 
antal, som i den vid terminens början uppgjorda planen 
blifvit dem ålagdt, icke inräknats i de insända primärupp
gifterna. För närmare kännedom om anordningen af så väl 
den praktiska som den teoretiska kursen hänvisas till de af 
profårsföreståndarne till Ecklesiastik-departementet insända 
berättelserna, anmälda för Kungl. Maj:t den 26 Januari 
och den 29 Juni 1894. 

Beträffande utbildningen af lärare i välskrifning oeli 
teckning må nämnas, att under läroåret 1893—94 undervis
ningen vid Tekniska skolans högre konstindustriela afdel-
ning begagnades af 7 manliga och 19 kvinnliga tecknings-
lärarekandidater. Af dessa 26 hade 22 (o manliga och 17 
kvinnliga) redan under förra läroåret varit teckningslärare-

kandidater. Fullständiga afgångsbetyg såsom tecknings
lärare tillerkändes 10 kandidater, hvaraf 2 manliga och 8 
kvinnliga. 1 manlig och 6 af de kvinnliga erhöllo betjg 
gällande för högre allmänna läroverk; 1 manlig och 2 
kvinnliga erhöllo betyg gällande för lägre allmänna läro
verk. Betyg i välskrifningens metodik tilldelades alla de 
här ifrågavarande kandidaterna. 

Beträffande utbildningen af lärare i musik är att nämna, 
at t enligt Kungl. Musikkonservatoriets kataloger examen 
för behörighet till musikläraretjenst vid allmänt läroverk 
aflades höstterminen 1893 af 3 manliga och 2 kvinnliga 
lärarekandidater samt under vårterminen 1894 af 6 manliga 
och 3 kvinnliga. 

Beträffande utbildningen af lärare i gymnastik ocli mili-
täröfningar är a t t nämna, att vid slutet af undervisnings
året 1893—94 vid Gymnastiska Centralinstitutet godkända 
afgångsbetyg såsom gymnastiklärare tilldelades 10 militärer, 
hvaraf vid armén 3 löjtnanter och 6 underlöjtnanter och vid 
flottan 1 löjtnant, samt åt 5 civile. 



C. Lärjungar. 
Kap. 9. Lärjungarnes antal och fördelning efter läroverk, klasser och linier; antal lärjungar å hel-
klassiska linien, hvilka deltagit i den frivilliga undervisningen i engelska och hebreiska; jemförande 
öfversigter öfver lärjungeantalen höstterminerna 1885—1893 samt öfver vitaliteten från undervisningens 
synpunkt hos den med läseåret 1893—94 utgående skolgenerationen; jemförelse för åren 1884—1893 

mellan lärjungarnes antal och rikets folkmängd. 

Tab. 4 och 5. 
Lärjungarnes antal vid de särskilda allmänna läroverken 

och pedagogierna höstterminen 1893 finnas angifna i Tab. 4. 
Den motsvarande tabellen för vårterminen 1894 företer 
så obetydliga afvikelser, at t det synes vara obehöfligt att 
offentliggöra densamma i dess helhet. Sammanställer man 
ur de båda tabellerna summorna för de särskilda slagen 
af läroverk, så erhåller man följande öfversigt, som närmast 
afser förhållandena den 15 September och den 1 Februari. 
I hithörande primäruppgifter skola nemligen jemlikt »Plan 
för allmänna läroverkens årsredogörelser» af den 23 Mars 
1885 såsom närvarande upptagas alla de lärjungar, som 
dessa dagar anses komma att för terminen begagna sig af 
undervisningen vid läroverket, äfven om de till följd af till
fälligt förhinder då icke skulle vara tillstädes. Ehuru vis
serligen en och annan, som sagde dagar beräknats skola 
inställa sig, torde uteblifvit samt en och annan, som räk
nats till de frånvarande, måhända däremot inställt sig, kan 
detta likväl sannolikt icke hindra de särskilda talen att 
utan synnerlig afvikelse sammanfalla med antalen lärjungar, 
som under större delen af terminen verkligen deltagit i 
undervisningen. Större äro antagligen de afvikelser, som 
uppkommit däraf, att icke få lärjungar afgått under på
gående termin; härför är närmare redogjordt i kapitlet om 
»Lärjungarnes omsättning». 

Om man enligt Tab. 4 och motsvarande tabell för vår
terminen jemför de närvarande lärjungarnes antal under de 
båda terminerna, så erhållas följande öfversigter. 

Lärjungarnes antal vårterminen 1894, jemfördt 
med antalet höstterminen 1893. 

Anm. Tillökning vårterminen är betecknad med +, minskning med — och 
oförändradt antal med 0.-

l:o. Efter läroverk. 

A. Högre allmänna läroverk. 
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C. Treklassiga allmänna läroverk. D. Tvåklassiga pedagogier. 

2:o. E f t e r k l a s s e r o c h l i n i e r . 

På grund af Stockholms Nya elementarskolas från de 
öfriga läroverken afvikande organisation blefvo i föregående 
berättelser till och med läseåret 1886 — 87, för möjliggörande 
af en alla läroverken omfattande jemförelse mellan de olika 
ursklassernas samtidiga styrka, dess lärjungar efter vissa 
angifna beräkningsgrunder fördelade i ett-års-afdelningar, 
hvilka kunde anses ungefärligen motsvara de öfriga läro
verkens årsafdelningar. Men emedan från och med läseåret 
1887—88 någon för l1/ , år beräknad afdelning ej finnes vid 
läroverket, utan dess 5:e klass blifvit 2-årig (jfr berättelsen 
för läseåret 1887—88, sid. 19 noten), såsom förhållandet 
redan förut var med den 6:e, samt klasserna 1—4 äro 
fasta och ett-åriga, äro dylika beräkningar ej vidare af 
nöden, utan hafva i stället enligt särskilda uppgifter af 
rektor lärjungarne i 5:e klassen äfven detta läseår delats 
på två afdelningar, motsvarande kl. 5 och 6:i vid de andra 
läroverken, samt lärjungarne i 6:e klassen på två afdel
ningar, motsvarande kl. 6:2 och 7:1, hvarjemte dess ett
åriga 7:e klass motsvarar kl. 7:2 vid de andra läroverken. 
Ofvan nämnda fördelning har egt rum redan vid upprät
tandet af Tab. 4. Med användande af där befintliga siffror 
kan man således anställa jemförelser dels mellan de olika 
årsklasserna, dels mellau de båda linier, hvari klasserna 4—7 
äro delade, samt mellan latinliniens båda beståndsdelar (icke
greker och greker) inom klasserna 6 och 7. Man erhåller 
sålunda följande tre tabeller öfver den samtidiga frekvensen 
inom de särskilda skolstadierna höstterminen 1S93 vid samt
liga allmänna läroverken och pedagogierua. 

A L L M Ä N N A L Ä R O V E R K E N 1893—94. KAP. 9. 
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Förhållandet mellan realister och latinare, äfvensom 
mellan icke-greker och greker under höstterminerna 1884— 
1893 framgår af följande tabell. 

Af denna tabell finner man, at t latinarnes öfvervigt öfver 
realisterna äfven detta år, likasom de nio föregående, min
skats, hvaremot grekernas antal i jemförelse med icke
grekernas i kl. 6—7 visar ökning. 

Tab. 5 utvisar, hurudant förhållandet varit under höst
terminen 1893 med hänseende till de s. k. grekernas under
visning inom 7:e klassen i de enligt läroverksstadgans § 10 
valfria ämnena engelska och hebreiska. 

Ur nyss nämnda tabell erhåller man följande öfversigt. 

Häraf framgår, att antalet af de greker, hvilka höstter
minen 1893 undervisats hvarken i engelska eller i hebreiska, 
utgjorde 29 af 141 inom 7:i samt 60 af 134 inom 7:2. 

Af nedanstående tabell visar det sig, huru många af 
grekerna i sjunde klassen i procent af hela antalet under 
hvar och en af höstterminerna 1884—1893 begagnat sig af. 
den frivilliga undervisningen i engelska eller i hebreiska 
eller i båda språken, samt huru många som ej begagnade 
sig af denna undervisning. 

Vid genomläsandet af denna tabell finner man, att 
inom hvarje skolgeneration antalet af dem, hvilka begagnat 
sig af ofvannämnda frivilliga undervisning, alltid varit 
mindre i 7:2 än i 7:1, ett förhållande som måste bero 
därpå, att lärjungarne i öfversta klassen hafva mindre tid 

att i denna undervisning deltaga. Så finner man t. ex. att , 
då under höstterminen 1892 endast 15"7 % af grekerna i 
7:i ej deltogo i den frivilliga undervisningen i någotdera 
språket, antalet höstterminen 1893 i 7:2 stigit till 44'8 %. 
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Säsoin en fortsättning af den öfversigt öfver förändring
en i sholgenerationernas storlek, som lemuats i föregående 
berättelser, meddelas nedanstående 3 tabeller, hvilka alla 
afse höstterminerna och äro upprättade efter samma grun
der, som de motsvarande i berättelsen för läseåret 1885 — 

86 (sid. 27). I tabellerna, hvilka omfatta endast närvarande 
lärjungar, äro de tal, som afse den skolgeneration (jfr straxt 
nedan), hvilken höstterminen 1885 befann sig i första klas
sen, utmärkta genom ett därunder u t s a t t . 

Såsom redan i föregående berättelser anmärkts, kan 
det vara af intresse att följa bvar och en af de särskilda 
skolgenerationerna (årsklasserna) under deras gåug genom 
läroverket (här taget i kollektiv mening) och se de antals-
förändringar, som en sådan efter hand undergår. Dessa 
förändringar bero naturligtvis därpå, att lärjungar dels 
afgå från läroverket (antingen definitiffc eller såsom tills 
vidare frånvarande), dels blifva efter sina kamrater eller 
skynda förut, medan dessa förluster i allmänhet endast till 

en del ersättas genom mottagandet af andra lärjungar, som 
dels utifrån inkomma i läroverket (antingen såsom nyin-
skrifne eller såsom återvändande frånvarande), dels blifvit 
efter från en föregående generation eller skyndat framåt 
från en efterföljande. Då nu de föregående tre tabellerna, 
hvar och en inom sitt omfång, omfatta den normala tiden 
för en hel skolkurs, kan man därur erhålla en öfversigt 
öfver de antalsförändringar, som den skolgeneration under
gått, hvilken höstterminen 1885 befann sig i första klassen 
och höstterminen 1893 i öfre sjunde klassen, äfvensoin 
särskildt öfver antalsförändringarna i de grupper (realister 
och latinare, icke-greker och greker), hvari denna skol
generation delat sig. I närmaste öfverensstämmelse med 
de tre tabeller, som äro intagna nedtill å sid. 22 och upp
till å sid. 23 samt angifva den samtidiga frekvensen inom 
de särskilda skolstadierna höstterminen 1893, hafva därför 
upprättats följande tre tabeller, hvilka kunna betecknas 
såsom från undervisningens synpunkt angifvande vitaliteten 
(jfr berättelsen för läseåret 1884—85, sid. 20) hos den skol
generation, som höstterminen 1885 befann sig i första klassen. 

A L L M Ä N N A L Ä R O V E R K E N 1893—94. KAP. 9. 



A L L M Ä N N A L Ä R O V E R K E N 1893—94. KAP. 9. 25 

Dessa tabeller fa naturligtvis ej så förstås, som om 
meningen vore, att af de h.-t:n 1885 i l:a klassen befint
liga 2,052 lärjungarne 587 (28-6 %) befunno sig i öfre 
sjunde h.-t:n 1893, eller att af de h.-t:n 1888 i 4:e klassen 
befintliga 1,185 realisterna och 901 latinarne resp. 177 och 
410 befunno sig i öfre sjunde h.-t:n 1893, eller att af de 
h.-t:n 1890 i L. 6:1 befintliga 525 icke-grekerna och 179 
grekerna resp. 276 och 134 befunno sig i öfre sjunde h.-t:n 
1893, o. s. v. En sådan tolkning vore riktig endast under 
de förutsättningarna, att hvarken s. k. kvarsittare eller 
s. k. öfverhoppare förekomme, att i kl. 2—7 inga nya lär
jungar utifrån inkomme (hvarken såsom nyinskrifne eller 
såsom återvändande frånvarande) samt att inga nya lär
jungar mottoges vårterminerna. Men då motsatsen mot 
allt detta eger rum — och detta, såsom af dessa berättel-

Allmänna läroverken 1893—94. 

ser (kap. om »Lärjungarnes omsättning») framgår, i ganska 
stor omfattning — så utvisa tabellerna endast, a t t mot ett 
visst antal lärjungar i en lägre klass svara 1, 2, 3 o. s. v; 

år sednare vissa antal i klasser, som äro 1, 2, 3 o. s. v. 
steg högre. 

Man kan vid föregående tre tabeller anmärka bland 
annat, att då både 2:a, 3:e och 4:e klassen hafva större 
antal lärjungar än den l:a, så skulle det vara af nästan 
större intresse att jemföra den Öfre sjunde med dessa, än 
med den l:a, samt att det äfven skulle vara af intresse att 
jemföra dels E. 7:2 och L. 7:2 resp. med den första real-
och latin-klassen (d. v. s. med E. 4 och L. 4), dels I-Gr. 
7:2 och G. 7:2 resp. med den första motsvarande afdel-
ningen inom L. 6:i. Eesultaten af dessa och andra dylika 
jemförelser finnas meddelade i följande öfversigt. 

Om de närmast föregående tre tabellerna och ofvan-
stående sifferuppställningar jemföras med motsvarande i 
förra berättelsen (sid. 24), eller m. a. o. om man från under
visningens synpunkt jemför vitaliteten hos skolgenerationen 
af läseåren 1 8 | | — 1 8 | | med vitaliteten hos skolgenerationen 
af läseåren 1 8 | | — 1 8 | | , så fiuner man vitaliteten hos den 
sednare vara något mindre såväl öfverhufvud taget som inom 
de särskilda grupperna, med undantag för grekerna, där 
vitaliteten visar si^ något större. 

4 



26 A L L M Ä N N A L Ä R O V E R K E N 1893—94. KAP. 9—10. 

Om för hvart och ett af åren 1884—1893 lärjungarnes 
antal i allmänna läroverken och pedagogiema jemföres med 
rikets folkmängd, så erhållas de resultat, som äro intagna 

Någon bearbetning af årsredogörelsernas tabellariska 
uppgifter öfver lärjungarnes kroppskonstitution och all
männa hellsotillstånd samt å antalet sjuke och sjukdomar 
har ej heller för detta år egt rum. Genom Kungl. kung. 
den 16 December 1892 (Svensk författningssamling 1892, 
n:r 124) stadgades visserligen, att vid hvarje högre och fem-
klassigt läroverk skulle för viss tid utses en läkare, hvilken 
det bland annat ålåge, dels att senast en månad efter läse-
termins slut till rektor för intagande i årsberättelsen afgifva 
redogörelse enligt särskildt formulär för de hygieniska för
hållandena vid läroverket, dels at t biträda gymnastikläraren 
vid utarbetandet af de honom åliggande tabellerna, kvar-
jemte nya formulär faststäldes för afgifvande af uppgifter 
angående såväl de hygieniska förhållandena vid läroverken, 
som för gymnastikbefrielsen (jfr föreg. berättelse, sid. 25). 
Men då i årsredogörelserna för läseåret 1893—94 de först
nämnde formulären af åtskilliga rektorer blifvit ej alls eller 
blott till en del följda och då det ej vore troligt a t t dessa 
rektorer åtminstone icke utan ganska drygt arbete skulle 

i nedanstående tabellariska öfversigt, vid hvars utarbetande 
iakttagits samma grundsatser som vid motsvarande tabell 
i berättelsen for läseåret 1877—78 (sid. 26). 

kunna efteråt lemna fullt riktiga uppgifter enligt de nya 
formulären, har bearbetningen af uppgifterna angående de 
hygieniska förhållandena uppskjutits till en följande be
rättelse. 

Däremot har nu fullständig bearbetning egt rum af 
årsredogörelsernas tabellariska uppgifter enligt de nya for
mulären angående antalet lärjungar, hvilka på grund af 
sjukdoms- eller andra orsaker icke deltagit i gymnastiköf-
ningarna eller blifvit hänvisade till särskild afdelning eller 
rote för svagare lärjungar. Dylika uppgifter lemnas numera 
vid de flesta läroverken för kalenderår, men endast höst
terminens uppgifter hafva, såsom förut, gjorts till föremål för 
bearbetning. För ett par läroverk, där äfven denna gång 
uppgifterna lemnats enligt de äldre formulären, hafva nya 
tabeller infordrats, hvarvid dock rektor vid Göteborgs högre 
latinläroverk förklarat sig ej kunna lemna dylika, enär 
hvarken läroverkets gymnastiklärare eller läkare egde i 
behåll sina anteckningar för läseåret 1893—94 angående 
lärjungarnes deltagande i gymnastiköfningarne. För nämnda 

Jemförelse mellan de närvarande lärjungarnes antal och rikets folkmängd. 

Af ofvanstående tabell och motsvarande i äldre berät
telser framgår at t efter år 1876 en fortgående minskning 
under en följd af år egde rum bland den manliga befolk
ningen i åldern 10—18 år. Detta förhållande upphörde år 
1886, i det a t t den manliga befolkningen i nyssnämnda ålder 
då uppgick till 401,840 mot 398,903 under föregående år. 
Äfven under åren 1887—1893 visar sig den manliga be

folkningen i åldern 10—18 år i tillväxt och uppgick, såsom 
af tabellen synes, sistnämnda år till 433,397 mot 429,510 
år 1892. Det hithörande antalet lärjungar på 10,000 af 
den manliga folkmängden i åldern 10—18 år, hvilket 1881 
uppnått sitt maximum med 380, uppgick år 1893 till 341 
mot 343 närmast föregående år. 

Kap. 10. Lärjungarnes kroppskonstitution och hellsotillstånd. 

Tab. 6 och 7 . 



27 

läroverk bafva således uppgifterna enligt de äldre formu
lären måst användas (jfr dock tabellbilagorna, sid. 15). 

I Tab. G och 7 lemnas redogörelse för lärjungarnes 
fullständiga eller partiela befrielse från gymnastiköfning-
arne. Med afseende på den sednare af dessa tabeller må 
bär lemnas den anmärkningen, att vid de läroverk, där 
endast ett mindre antal lärjungar äro partielt befriade, 
särskilda svagafdelningar ofta ej finnas upprättade. Vid 
bearbetningen hafva dock, för bättre öfverskådligbets skull, 
lärjungarne äfven vid dessa läroverk upptagits i de särskilda 
kolumnerna af Tab. 7. I stället för den i de äldre formu
lären använda fördelningen af lärjungarne i grupperna »un
der 15 år» samt »15 år eller däröfver» bafva lärjungarne 
nu blifvit fördelade efter klasser, bvarvid den lägre afdel-
niugen omfattar klasserna 1—5 och den öfre klasserna (5 
och 7. Af tabellerna erhåller man följande öfversigt. 

Om man sammanställer procenttalet fullständigt be
friade vid samtliga läroverk med motsvarande procenttal 
under de sist förflutna 9 åren, erhåller man följande 
öfversigt. 

Af denna öfversigt finner inan, att procenten för de på 
grund af sjukdomsorsaker från gymnastik befriade under de 
flesta åren af tioårsperiodens första del var densamma, 
kvareinot under periodens senare del, om man undantager 
året 1891, procenten varit i sjunkande. 

I hvilken proportion de olika sjukdomsorsakerna med
verkat under höstterminen 1893, utvisas af följande tabell, 
i hvilken för lättare jemförelse de särskilda raderna erhållit 
samma nummer, som motsvarande kolumner i Tab. 6 och 7. 

Om man vid Tab. 6 och 7 tager i betraktande tabellernas 
första hufvudafdelningar, d. v. s. »Efter läroverk», så finner 
man högst betydliga skiljaktigheter. Så t. ex. äro i Tab. 6 
såsom för sjukdomsorsaker befriade i kol. 13 uppförda vid 
Linköpings läroverk 8 af 375 (2,1 %) och vid Vexjö läro
verk 8 af 280 (2-9 %), men vid Göteborgs Realläroverk 83 
af 627 (13-2 %) och vid Stockholms Realläroverk G7 af 544 
(12,3 %); vid de femklassiga läroverken i Eksjö, Arboga, 
Oskarshamn och Kristinehamn ingen af respektive 67, 47, 
70 och 75, men vid Uddevalla 15 af 117 (12-8 %) och vid 
Haparanda 5 af 51 (9,8 %). Et t liknande förhållande möter 
en äfven i Tab. 7 med afseende på de till svagrote hän-

visade. Orsaken till dessa skiljaktigheter ligger utan tvifvel 
till en stor del däri, at t olika principer vid de olika läro
verken blifvit följda med afseende på meddelandet af befrielse. 

Ä Tab. 6 harva, såsom af »andra orsaker» befriade, 
blifvit i kol. 14 upptagna 511 lärjungar. Af dessa falla 
487 på de högre läroverkens öfre sjunde klass, i hvilken 
klass lärjungarne ej äro skyldiga att deltaga i de egentliga 
gyinnastiköfningarna. Vid Luleå läroverk hafva dock, såsom 
af tabellen framgår, öfre sjunde klassens lärjungar frivilligt 
deltagit i dessa öfningar. — De öfriga 24 lärjungarne i kol. 
14 hade, såsom Tab. 6 närmare utvisar, allesammaus be
friats på grund af låug skolväg. 

A L L M Ä N N A L Ä R O V E R K E N 1893—94. KAP. 10. 
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Kap. 11. Lärjungarnes omsättning. 

Tab. 8 och 9. 

Redogörelsen för det ämne, som detta kapitel omfattar, 
afser här, likasom i föregående berättelser, kalenderår. Tabel
lerna äro uppställda enligt de grunder, som finnas uär-
mare angifna i berättelsen för läsearet 1884—85 (sid. 30 
och 31). Tab. 8 visar med fördelning efter läroverks
grupper, klasser och linier antalet vid vårterminens slut 
före flyttningen närvarande lärjungar i afdelning, hvarifrån 
flyttning kunde ske vid samma läroverk ä samma liuie, 
samt antalet under år 1893 vid vårterminens slut och höst
terminens början flyttade. Tab. 9 behandlar med samma för
delning efter läroverksgrupper, klasser och linier lärjungar
nes omsättning för vår- och höst-terminerna nämnda år jemte 
den på hvardera terminen följande mellanterminen. Beträf
fande dessa tabeller, hvari Ystads läroverk för båda termi
nerna förts till de högre, är hufvudsakligeu följande att 
anföra. 

Tab. 8 letnnar — såsom redan nämnts — en öfversigt 
öfver den stora flyttningen vid öfvergången från läsearet 
1892—93 till läsearet 1893—94. Stockholms Nya elementar
skola är likväl utesluten, emedan äfven halfva terminer där 
fmvkoiiima till följd af den fria flyttningen i de öfre klas
serna. Likaså äro pediigogierna uteslutna, emedan där 
förekommande klasser ej kunna med afseende på den för 
deras genomgående behöfliga tiden lämpligen sammanställas 
med klasserna vid de andra läroverken. — Man finner af 
Tab. 8 för det första, huru många af dem, för hvilka flytt
ning kunde komma i fråga, äfven erhöllo sådan; för det 
andra, huru många af de flyttade erhöllo flyttningstillstånd 
redan vid vårterminens slut och huru många först vid höst
terminens början; för det tredje, huru många vid de sagda 
tidpunkterna öfvergingo från en linie till en annan; samt 
för det fjärde, huru många terminer de utan öfvergång till 
annan linie flyttade tillhört den närmast lägre afdelningen. 

För a t t erhålla antalet af dem, for hvilka flyttning vid 
vårterminens slut kunde komma i fråga, blef i gällande 
»Plan för allmänna läroverkens årsredogörelser» hithörande 
tabellformulär försedt med en särskild kolumn för antalet 
närvarande lärjungar vid vårterminens slut före flyttningen, 
hvarigenom således från hvarje afdelning de lärjungar ute
slutits, som tillhörde afdelningen den 1 Februari, men af-
gingo före flyttningen. Vid bearbetningen af primärupp-
gifterna hafva för samma ändamål ytterligare uteslutits lär-
jungarne i alla slutafdelningar. Således hafva vid de högre 
läroverken uteslutits R. 7:2 och L. 7:2 samt dessutom vid 
Latinläroverket i Stockholm samt vid Strengnäs, Vexjö, Halm
stads och Hernösands läroverk R. 5, vid Vesterviks och 
Sundsvalls läroverk L. 5 samt vid Hudiksvalls, Vesterås, 
Kristianstads, Ystads, Östersunds och Luleå läroverk E . 6:2. 
Vid de femklassiga läroverken hafva uteslutits R. 5 och L. 5. 
Vid de treklassiga läroverk, som under läsearet 1893—94 

läst endast på tre klasser, har tredje klassen uteslutits; vid 
Söderköpings, Filipstads och Örnsköldsviks läroverk R. 4 och 
L. 4, vid Alingsås, Sölvesborgs, Varbergs och Skellefteå 
läroverk R. 5 och L. 5, vid Falköpings läroverk L. 5 samt 
vid Engelholms läroverk L. 4. Vernamo och Ronneby läro
verk hvilka indrogos från och med den 1 Jul i 1893 (se 
ofvan, sid. 1) och för hvilka således inga redogörelser för 
läsearet 1893—94 kunnat lemnas, hafva på grund häraf 
alldeles utgått . Efter alla dessa uteslutningar återstå 
i klasserna 1—7:1 enligt kolumn 2 af tabellen 12,684 lär
jungar, af hvilka 10,096 (79-6 %) enligt kol. 19 erhöllo 
flyttning till kl. 2—7:2, hvarvid likväl förutsattes att äfven 
de vid höstterminens början flyttade allesammans voro vid 
föregående vårtermins slut före flyttningen närvarande. Det 
föregående året var det motsvarande procenttalet 80'2. — 
Med afseende på flyttningsresultaten inom särskilda läro
verksgrupper eller klasser må hänvisas till tabellen samt 
erinras därom, att talet i kolumn 2 för en viss klass natur
ligtvis bör jemföras med talet i kol. 19 för den eller de 
klasser, hvartill flyttning sker från den förra klassen. Slut
ligen må nämnas, att efter frånräkning af lärjungarne i alla 
slutafdelningar (se ofvan), utgjorde de närvarande lärjung
arnes antal den 1 Februari 12,909, af hvilka således 225 
(12,909—12,684) afgingo före flyttningen. Det föregående 
året var det motsvarande afgångstalet 185. 

Af de 10,096 enligt Tab. 8 vid öfvergången till det nya 
läsearet flyttade lärjungarne erhöllo 7,608 (75'4 %) enligt 
kol. 10 flyttningstillstånd vid vårterminens slut samt 2,488 
(24'6 %) enligt kol. 18 sådant tillstånd vid höstterminens 
början. Det föregående året voro de motsvarande procent
talen 74-1 och 25'9. 

Af nämnda 10,096 flyttade öfvergingo 45 (0,4 %) från en 
linie till en annan, alla vid höstterminens början. Det före
gående året var det motsvarande antalet af de från en linie 
till en annan öfvergångne 51 (0,5 %). Af de nämnda 45 
lärjungarne öfvergingo 16 till R. 4, 2 till L. 4, 4 till R. 5, 
2 till L. 5, 6 till R. 6:1, 4 till L. 6:i B, 6 till L. 6:1 A, 2 
till L. 6:2 A, 1 till R. 7:i, 1 till L. 7:i A och 1 till R. 7:2. 
Vid Stockholms Nya elementarskola, som ej är inräknad i 
tabellen, öfvergick under läsearet 1893—94 ingen från en 
linie till en annan. — Det ofvannämnda talet 45 anger 
antalet från annan linie öfvergångne vid den stora flytt
ningen vid slutet af vårterminen och början af höstterminen 
1893. För antalet af dem, hvilka å andra tider af samma ka
lenderår öfvergått från en linie till en annan, redovisas här 
nedan (sid. 29). Utan tvifvel skulle dessa tal vinna någon 
tillökning, om äfven de lärjungar kunnat inräknas, hvilka 
vid öfvergången till annat läroverk äfven öfvergått till 
annan linie. 

Huru lång tid de lärjungar, som enligt Tab. 8 vid 
öfvergången till det nya läsearet flyttades utan a t t öfvergå 
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till annan linie, hade tillhört den närmast lägre afdelningen, 
utvisas af följande tabell, hvari talen för flyttningen vid 

vårterminens slut (kol. 3—8) sammanslagits med motsvarande 
tal för flyttningen vid höstterminens början (kol. 11—16.) 

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

På förut angifvet skäl ingå inga tal från Stockholms 
Nya elementarskola i Tab. 8 samt således icke heller i 
föregående tabell. Angående flyttningen inom Nya elemen
tarskolan under kalenderåret 1893 hänvisas därför till läro
verkets årsredogörelse för läseåret 1893—94. 

Hela antalet af dem, som under kalenderåret 1893 
flyttades på andra tider än de i Tab. 8 upptagna, uppgick 
för alla de i nämnda tabell ingående läroverken till 66, 
hvaraf 63 vid början af vårterminen, 2 under loppet af 
samma termin (enligt läroverksstadgans § 36, mom. 2) och 

1 under höstterminen. Af nämnda 66 flyttades 48 från en 
lägre till en högre afdelning, under det att 18 öfvergingo från 
en linie till en annan. Efter att hafva tillhört närmast 
föregående klass en termin flyttades 35, nemligen 14 till 
2:a klassen, 12 till 3:e, 1 till E. 4, 3 till L. 4, 1 till R. 5, 
2 till L. 5 och 2 till R. 7:2; efter a t t hafva tillhört när
mast föregående klass nära två terminer flyttades (under 
vårterminen) 2 till L. 6:2 B; efter att hafva tillhört närmast 
föregående klass tre terminer flyttades 10, nemligen 3 till 
2:a klassen, 2 till 3:e, 1 till R. 6:i, 2 till R. 6:2, 1 till R. 
7:2 och 1 till L. 7:2 B ; efter a t t hafva tillhört närmast före
gående klass nära fyra terminer flyttades 1 till R. 6:1. Af 
de 18 från annan linie öfvergångne flyttades 5 (hvaraf en 
under höstterminen) från L. 4 till R. 4, 4 från L. 5 till R. 5, 
1 från R. 5 till L. 5, 1 från L. 6:1 B till R. 6:1, 5 från 
L. 6:1 A till L. 6:1 B, 1 från L. 6:1 B till L. 6:1 A samt 
1 från L. 7:i B till R. 7:i. — Om man till de enligt Tab. 
8 fråu en linie till en annan öfvergångne 45 lärjungarne 
lägger nyssnämnda 18, så uppgår hela antalet till 63. 

Tab. 9 lemnar — såsom redan nämnts — en öfversigt 
öfver lärjungarnes omsättning för vår- och höst-terminerna 
1893 jemte den på hvardera terminen följande inellanter-
minen. Därigenom att från rektor vid Stockholms Nya 
elementarskola erhållits särskilda uppgifter angående om
sättningen, i hvilka de två-ånga 5:e och 6:e klasserna blifvit 
delade i ett-års-afdelningar (jfr här ofvan sid. 22), har det 
varit möjligt att denna gång i tabellen medräkna detta läro
verk. P å grund af den i dess högre klasser rådande fria flytt-

Om man för hvardera linien med inräknande af de ge
mensamma klasserna sammanlägger de 8 årsklassernas me
deltal, så blir summan för reallinien 1.79 termin och för 
latinlinien l -5 6 termin. De motsvarande talen i förra be
rättelsen voro l-85 ock l -68, och utvisar således det nu er
hållna resultatet en ej obetydlig minskning för båda lini-
erna, men mest för latinlinien. — Om man förvandlar de i 
sista summeringsradeu förekommande antalen flyttade lär
jungar till procenttal, så finner man, at t de, som tillhört 
närmast lägre klass 
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ningen är det dock gifvet, a t t rubrikerna till flyttnings-
kolumnerna eller åtminstone till kol. 3 och 12 ej fullt 
motsvara förhållandena vid detta läroverk. I kol. 3 måste 
nemligen. därvidlag innefattas de lärjungar, som flyttats 
från och med den 10 September föregående hösttermin till 
samma termins slut; i kol. 4 de, som flyttats från början 
af vårterminen till och med den 1 Februari; i kol. 12 de, 
som flyttats från och med den 2 Februari till vårterminens 
slut; i kol. 13 slutligen de, som flyttats från höstterminens 
början till och med den 15 September. 

Såsom redan i föregående berättelser anmärkts, måste — 
såvida icke ett eller annat sällsynt undantagsforhållande 
(jfr berättelsen för läseåret 1870—77, sid. 129) inträffat — 
ett strängt samband ega rum mellan vissa under två på 
hvarandra följande terminer å omsättningstabellernas sum-
mationsrader stående tal. För hvarje särskildt läroverk 
och således äfven för hela läroverket (taget i kollektiv me
ning) måste nemligen antalet lärjungar, som en viss dag 
under en termin — vare sig såsom närvarande eller från
varande — tillhörde läroverket, vara lika med den del af 
detta antal, som en viss dag följande termin var kvar vid 
läroverket, tillsammans med den del af samma antal, som 
under mellantiden afgått. Genom att uppställa denna grund
sats i ekvationsform erhålles för hvarje öfvergång från en 
termin till den följande en s. k. koutrollekvation. Men de 
tal, hvilka behöfvas för denna, kunna icke erhållas uteslu
tande ur omsättniugstabellerna,emedan i kolumnerna 2—6och 
11—15 af dessa tabeller ingå endast närvarande lärjungar. 
.Intalen af frånvarande lärjungar erhållas däremot (ehuru 
måhända ej alldeles tillförlitligt) från de förut lemnade 
summariska texttabellerna öfver antalen lärjungar (se sid. 
21). Om man nu tillämpar kontrollekvationen på höst
terminen 1892 och vårterminen 1893 samt betecknar de 
ifrågavarande talen i den föregående terminens kolumner 
med A16 o. s. v. (se Tab. 8 i förra berättelsen), dem i den 
efterföljande terminens kolumner med B, o. s. v. (se Tab. 9 
i denna berättelse), antalet frånvarande den föregående ter
minen (se förra berättelsen, sid. 20) med Af och antalet 
frånvarande den efterföljande terminen (se sist anf. st.) med 
Bf, så erhåller ekvationen följande utseende: 

(Et) A „ + A, - B2 + B3 + B4 + i ; + A„ + A„ + B",. 
Om man åter tillämpar kontrollekvationen på vår- och höst
terminerna 1893 samt likaledes betecknar talen i den före
gående terminens kolumner med A6 o. s. v., dem i den efter
följande terminens kolumner med B,, o. s. v. (ehuru båda 
dessa terminers tal nu heiritas ur Tab. 9 i denna berättelse) 
och antalen frånvarande (se förra berättelsen, sid. 20, och 
denna berättelse, sid. 21) på samma sätt som nyss, så 
erhåller ekvationen följande utseende: 

(£,) Ä7TXf = BM + BM + B„ + Bf + Ag + A9 + B„. 
Insättas talvärdena i ekvationen Et, så får venstra mein-

bruni värdet 14,810 ( = 14,738 -f 78) och högra inembrum 
värdet 14,827 (=14,329 + 23 + 7 1 + 0 0 + 89 + 227 + 28). 
Insättas åter talvärdena i ekvationen Et, så får venstra 
inembrum värdet 14,714 ( = 14,054 + 00) och högra inem

brum värdet 14,719 ( = 1,784 + 7,287 + 2,507 + 88 + 
234 + 2,705 + 114). I båda ekvationerna är således venstra 
membrum mindre än det högra; skillnaden utgör i den 
förra ekvationen 11 och i den sednare 5. Med afseende på 
denna olikhet är dock att märka, att i de båda ekvationei'-
nas högra, membra kunna ingå lärjungar, som möjligen in-
skrifvits efter respektive den 15 September och den 1 
Februari, hvilka lärjungar däremot ej ingå i ekvationernas 
venstra membra. Såvidt årsredogörelserna upplysa, upp
gick antalet lärjungar, som inskrefvos under höstterminen 
1892 efter den 15 September till 13 (jfr förra berättelsen, 
sid. 29) och under vårterminen 1893 efter den 1 Februari 
till 5. Efter tilläggandet af talet 13 till venstra mem
brum i ekvationen E1 och talet 5 till venstra membrum i 
ekvationen E.2, utgör skillnaden mellan ekvationens båda 
membra i förra fallet 2, hvaremot i den sednare ekvationen 
de båda membra blifva fullkomligt lika. 

Inom hvardera terminsgruppen af Tab. 9 äro först 
(kol. 2—5 och 11—14) de den 1 Februari och den 15 Sep
tember närvarande lärjnngarne fördelade efter kvarvaro i 
sin afdelning från föregående termin, flyttning till eller in-
skrifning i densamma. Om man vid gruppen för höstter
minen frånräknar Stockholms Nya elementarskola och pe-
dagogierna, så uppgår antalet af dem, som vid öfvergången 
till det nya läseåret flyttades till klasserna 2—7:2 och den 
15 September voro kvar vid sina respektive läroverk, till 
9,492 samt antalet af dem, som ej erhållit flyttning och 
den 15 September sutto kvar i sina klasser, efter ytterligare 
frånräkning af kvarsittarne i alla slutafdelningar (jfr ofvan 
sid. 28 och för de treklassiga läroverken Tab, 4) till 1,000. 
Dessa två grupper utgöra tillsammans 11,098, af hvilka så
ledes 85'5 X erhållit flyttning. Vid den likartade under
sökning, som här ofvan (sid. 28) grundades på Tab. 8, be
fanns att af 12.084 vid vårterminens slut före flyttningen 
befintliga lärjungar 79'G % erhållit flyttning. Således finner 
man, att bland de lärjungar, som mellan vårterminens slut 
och den 15 September afgingo ur icke-slutafdelningar, ett 
jeniförelsevis större antal utgjordes af dem, som icke er
hållit flyttning. 

Af kol. 3, 4, 12 och 13 i Tab. 9 finner man, att af de 
lärjungar, som den 1 Februari och den 15 September till
hörde läroverken, hade flyttats 

23 ( 0-2 %) enligt beslut vid slutet af höst-t:n 1892 
71 ( 0#T » ) » » » början » vår-t:n 1893 

7,287 (73-7 » ) » » » slutet » » » 
2,507 (25u y ) » » » början » höst-t:n » 

Af de 23, hvilka upptagas såsom flyttade enligt beslut 
vid slutet af höstterminen 1892, tillhörde 22 Stockholms 
Nya elementarskola, hvilken, såsom redan är nämndt, i af
seende på sin flyttning ej är likställd med de öfriga läro
verken. — I de ofvan upptagna antalen flyttade äro ej de 
lärjungar inräknade, hvilkas öfvergång till annan klass skett 
i sammanhang med öfvergång till annat läroverk, samt 
naturligtvis ej heller de, hvilka eljest afgått med betyg på 
nöjaktigt genomgående af den lemnade klassen. 

A L L M Ä N N A L Ä R O V E R K E N 1893—94. KAP. 11. 
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Om man från de nyss nämnda antalen vid vårtermi
nens slut och höstterminens början flyttade frånräknar dem, 
som tillhörde Stockholms Nya elementarskola och pedago-
gierna, erhållas talen 7,0G1 och 2,431 eller tillsammans 
9,492, utvisande, huru många af de vid öfvergången till det 
nya läseåret flyttade lärjungarne (med undantag af dem, 
som tillhörde Nya elementarskolan och pedagogierna) den 
15 September 1893 voro närvarande vid sina respektive läro
verk. Vid jemförelse med hela antalet af de enligt Tab. 8 
flyttade, 10,096, finner man, att antalet af dem, hvilka er-
höllo flyttning, öfverskjuter antalet af de flyttade, hvilka 
voro närvarande den 15 September, med 004, af hvilket öfver-
skott 547 falla på vårterminen och 57 på höstterminen. 

Antalet inskrifne till och med den 1 Februari under vår
terminen och den 15 September under höstterminen 1893, 
uppgick vid samtliga allmänna läroverken och pedagogi
erna enligt kol. 5 och 14 i Tab. 9 till 3,440. Dessutom 
inskrefvos under vårterminen efter den 1 Februari 5 lär
jungar (3 i kl. 1 och 2 i kl. 2) samt under höstterminen 
efter den 15 September 10 lärjungar (4 i kl. 1, 3 i kl. 2, 
1 i kl. 3, 1 i R. 4 och 1 i R. 7:i). Hela antalet under 
kalenderåret inskrifue utgjorde således 3,455, af hvilka 236 
(6-8 %) inskrefvos under vårterminen och 3,219 (93"2 %) 
under höstterminen. Om de inskrifne fördelas efter klasser, 
så finner man, att i l:a klassen inskrefvos 2,022, i 2:a 561, 
i 3:e 229, i 4:e 215 (111 realister och 104 latinare), i 5:e 
127 (77 r. och 50 1.), i nedre 6:e 225 (110 r. och 115 1.), 
i öfre 6:e 40 (17 r. och 23 1.), i nedre 7:e 30 (13 r. och 
17 1.) samt i öfre 7:e G (alla ].). I dessa antal innefattas 
naturligtvis dels lärjungar, som före inskrifningen icke till
hört något af här ifrågavarande läroverk, dels lärjungar, 
som endast öfvergått från ett läroverk till ett annat. 

Antalet afgångne utgjorde vid samtliga allmänna läro
verken och pedagogierna enligt kol. 7—9 och 16—18 i 
Tab. 9: 
från början af vår-t:n 1892 t. o. m. den 31 Jan. ... 28 
fr. o. m. den 1 Febr. till vår-t:ns slut 234 
under näst följande mellantermin 2,705 
från början af höst-t:n t. o. m. den 14 Sept 114 
fr. o. m. den 15 Sept. till höst-t:ns slut 81 
under näst följande mellantermin 237 

Summa 3,399. 

Då det är önskvärdt, at t i de tal, hvilka tillhöra andra 
och femte grupperna här ofvan, endast sådana lärjungar 
medräknas, hvilka i förtid under terminens lopp afbrutit sin 
skolgång, äro i kol. 9 och 18 af Tab. 9 inräknade såväl 
alla efter aflagd mogenhetsexamen afgångne lärjungar, äfven 
om mogenhetsexamen vid vissa läroverk inträffat före års-
examen, som ock, såvidt vid bearbetningen af årsredogörel-
sernas uppgifter sig göra låtit, de lärjungar, hvilka i öfrigt 
afgått vid terminens slut. Det är således antagligt, at t 
inom grupperna 2 och 5 här ofvan ej många ingå, hvilka 
egentligen borde tillhöra grupperna 3 och 6. — Genom 
sammanslagning af grupperna 3 och 4 erhålles antalet 
2,819, utgörande 82,9 % af samtlige afgångne. Man kan 
således med säkerhet påstå, at t åtminstone 82,9 % af hela an
talet afgångne afgingo vid öfvergången till det nya läseåret. 

Om de afgångne fördelas efter klasser, så finner man, 
att ur l:a klassen afgingo 273, ur 2:a 311, ur 3:e 483, ur 
4:e 484 (380 realister och 104 latinare), ur 5:e 757 (553 r. och 
204 1.), ur nedre 6:e 277 (131 r. och 146 1.), ur öfre 6:e 144 
(50 r. och 94 1.), ur nedre 7:e 54 (24 r. och 30 1.) samt ur 
öfre 7:e 616 (158 r. och 458 1.). — Bland de afgångne voro 
naturligtvis många, som endast öfvergingo till ett annat läro
verk. Särskildt bero de höga talen för klasserna 3 och 5 
till en del på detta förhållande. Af den första tabellen å 
sidan 24 framgår vid jemförelse mellan lärjungeantalen i 
kl. 3 och 5 höstterminen 1892 samt i kl. 4 och 6:i höst
terminen 1893, at t den verkliga minskningen för »hela läro
verket» utgjorde 227 vid öfvergången från 3:e till 4:e och 
589 vid öfvergången från 5:e till 6:e klassen. 

Här ofvan visades, att antalet inskrifne under kalender
året 1893 uppgick till 3,455 samt antalet afgångne från 
början af vårterminen 1893 till samma tid 1894 till 3,399. 
Det förra antalet öfverskjuter således det. sednare med 56. 
Föregående året öfvérsköt antalet inskrifne antalet afgångne 
med 140. 

Slutligen må erinras därom, att, emedan Tab. 8 och 9 
tillkommit genom hopläggning af uppgifterna från de sär
skilda läroverken, så är det tydligt, att med hänsyn till 
läroverket såsom ett enda helt talen i kol. 3—19 af Tab. 8 
och i kol. 12 och 13 af Tab. 9 sannolikt äro mycket för 
låga samt talen i kol. 14, 10 och 19 af Tab. 9 sannolikt 
ej obetydligt för höga. 

A L L M Ä N N A L Ä R O V E R K E N 1893—94. KAP. 11—12. 

Kap. 12. Mogenhets- och kompletterings-examina. 
Tab. 10 och 11. 

Med afseende på dessa examina gällde under år 1893 
hufvudsakligen samma föreskrifter och allmänna anord
ningar, som under de närmast föregående åren (se berättelsen 
för läseåret 1886—87, sid. 26 '). De vid primäruppgifternas 

') Med afseende på den skriftliga examen egde dock den förändring rom, 
att lösningen af de algebraiska uppgifterna, som förut varit förlagd till e. m. 
samma dag, då franska skrifvits, nn erhållit en särskild dag, hvarigenom skrif-
ningsdagarnas antal för realisterna ökats från fyra till fem. Dessutom ökades 
tiden för verkställandet af det skriftliga öfversättningsprofvet från svenska till 
franska språket från tre till fyra timmar (jfr Kungl. kung. af den 24 Mars 1893, 
Sv. Förf.-saml. 1893, n:r 15, sid. 2 ) .— Den skriftliga examen var således båda 
terminerna ordnad på följande sätt: 

T ,. ,. . . l:a dagen. Latinnnien: ( t r „ , ., , , , , . , , „ „ _ ... . J Uppsats na modersmålet kl. 7:30 f. m.—2 e. m. Reallimen: I ' - n , ' 2:a dagen. 
Latinlinien: Latinskt öfversättningsprof kl. 7:30 f. m.—2 e. m. 
Reallinien: En uppgift af mekaniskt eller fysikaliskt innehåll kl. 7:30—11 f. m. 

samt en öfversättning till engelska eller tyska språket kl. 2:30—6 e.m. 
3:e dagen. 

Latinlinien:) En öfversättning till franska språket kl. 7:30 f. m.—12 midd. 
eller 

Reallinien: ' En öfversättning till tyska språket kl. 7:3 0 — 11 f. m. 
4:e dagen. 

Reallinien: Två geometriska uppgifter kl. 7:30 f. m.—1 e. m. 
5:e dagen. 

Reallinien: Två algebraiska uppgifter kl. 7:30 f. m.—12 midd. 
Vid hvar och en af dessa tidsbestämmelser är en half timma afsedd för 

ämnets afskrifning. 
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bearbe tande följda g rundsa t se rna ä ro äfven oförändrade, t i l l 
följd bvaraf de t ä r t i l l r äck l ig t a t t bä r e r in ra därom, a t t 
t e rmen »underkände» blifvit för kor the tens skul l både i 
t abe l le r och t ex t använd i st . för u t t rycken »icke be rä t t i 
gade t i l l m u n t l i g examen» och »icke förklarade mogne». 
H ä r i g e n o m hafva visserl igen bland de unde rkände in räkna t s 
n å g r a l ä r jungar , p å hvi lka den använda t e rmen ej egen t 
l igen passar , m e n om alla dessa fall l emnas deta l jerade 
uppgi f t e r i a n m ä r k n i n g a r n a till T a b . 10 och 11 . — Likasom 
i de föregående berä t te lserna , från och med läseåre t 1881 — 
82, hafva äfven denna g å n g uppgi f te rna för de b å d a t e r m i 
n e r n a i a l lmänhe t ej blifvit ski lda, u t a n sammanarbe t ade t i l l 
e t t he l t för ka lenderåre t . 

V å r t e r m i n e n 1893 ans tä l ldes mogenhe tsexamen vid al la 
de 36 offentliga högre läroverken samt vid alla de 6 enskilda 
läroverk, som egde dimiss ionsrä t t . Den skrif t l iga examen 
för rä t tades den 17, 18, 20, 21 och 22 Apri l . Den munt l iga 
examen , som förrä t tades på d a g a r n e fr. o. m . den 15 Maj 
t. o. m. den 12 J u n i , upp tog 1 dag vid 9 offentliga och 3 
enski lda läroverk, 2 daga r vid 19 offentliga och 3 enskilda 
läroverk s a m t 3 d a g a r vid 8 offentliga läroverk. Ti l l sam
mans å tg ingo således för den mun t l i ga examen 80 examens
d a g a r . Med f rånräknande af de alldeles uteblifne exami
nerades u n d e r dessa 80 d a g a r 709 i mogenhe ts - och 6 i 
komple t t e r ings -examen . An ta l e t censorer u tg jorde t i l l sam
m a n s 15. Med hänsyn t i l l särski lda läroverk uppgick deras 
a n t a l t i l l 2 vid 17 offentliga och 2 enski lda läroverk, t i l l 
3 vid IG offentliga och 4 enskilda, t i l l 4 vid 1 offentligt 
s a m t t i l l 5 vid 2 offentliga lä roverk . Härv id h a r r ä k n a t s 
d e t h ö g s t a an ta l , som förekommit någon af daga rne . 

H ö s t t e r m i n e n 1893 ans tä l ldes både skrif t l ig och mun t l i g 
mogenhe t sexamen vid 7 offentliga och 1 ensk i ld t läroverk 
s a m t endas t skrif t l ig vid 4 offentliga och 1 enski ldt . Den 
skr i f t l iga examen för rä t tades den 17, 18, 20, 21 och 22 Nov. 
D e n m u n t l i g a , som förrä t tades p å daga rne fr. o. m. den 8 
t . o. m. den 16 December , upp tog 1 dag vid 3 offentliga 
och 1 enski ld t lä roverk samt 2 d a g a r vid 4 offentliga lä ro
verk. T i l l s ammans å tg ingo således för den m u n t l i g a examen 
12 examensdaga r . Med f r ån räknande af de alldeles u t e 
blifne examinerades under dessa 12 d a g a r 60 i mogenhe t s -
och 3 i komple t t e r ings -examen. An ta l e t censorer u tg jorde 
t i l l s ammans 5. Med hänsyn ti l l särski lda läroverk uppgick 
deras a n t a l t i l l 2 vid 4 offentliga och 1 ensk i ld t läroverk 
s a m t t i l l 3 vid 3 offentliga läroverk. 

Af de å T a b . 10 och 11 meddelade » S a m m a n d r a g r ö 
r a n d e mogenhetsexamen» erhål le r m a n följande tabe l la r i ska 
öfversigt för hela ka lenderå re t . 

I m o g e n h e t s e x a m e n å r 1893 u n d e r k ä n d e o c h g o d k ä n d e . 

Vid föregående tabe l l må a n m ä r k a s , a t t bland de ab 
soluta t a l en förekomma dubbe l räkn inga r , emedan m å n g a 
af de t i l l hös t t e rminens examen anmälde äfven voro an
mälde redan t i l l vå r t e rminens . 

B land de t i l l T a b . 10 och 11 fogade a n m ä r k n i n g a r n a 
k u n n a följande förtjena a t t sä rsk i ld t f ramhål las . Den censo
r e rna gifna r ä t t i g h e t e n a t t i s tr id med examina to re rnas 
u t t a l ade m e n i n g förklara en examinerad va ra icke mogen 
t i l lämpades i 17 fall, neml igen med afseende på 12 l ä r jungar 
vid offentliga läroverk, 1 vid enski ld t och 4 pr ivat is ter . 
Dessutom förekom i 18 fall, neml igen med afseende på 13 
lä r jungar vid offentliga läroverk, 3 vid enski lda och 2 p r i 
vat is ter , a t t en examinerad , som af examina to re rna förklara ts 
mogen, unde rkändes af en bland censorerna, men godkändes 
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af den eller de andra och således vitsordades såsom mogen. 
— Bland de i muntliga examen godkände voro 36 flickor, 
hvaraf 10 realister och 2G latinare. — Såvidt utrönas kunnat, 
tillhörde alla i muntliga examen godkände statskyrkan utom 
7 (G vid offentliga läroverk och 1 bland privatisterna), hvilka 
tillhörde den mosaiska trosbekännelsen. 

Enligt Tab. 9 funnos den 1 Februari 1893 i öfre sjunde 
klassen vid de offentliga läroverken 169 realister och 473 
latinare, således tillsammans 642. Till mogenhetsexamen 
anmälde sig vårterminen från dessa läroverk 640 lärjungar, 
hvaraf 169 realister och 471 latinare. Bland dessa blefvo 
578 förklarade mogne, hvaraf 147 realister och 431 latinare; 
bland de sednare tillhörde 281 latinlinien utan grekiska och 

150 latinlinien med grekiska. — Af de offentliga lärover
kens under höstterminen till examen anmälde 28 lärjungar, 
hvaraf 7 realister och 21 latinare, hade samtlige utom 2 
(latinare vid Stockholms Nya elementarskola) anmält sig 
redan till vårterminens examen. Bland dessa blefvo 23 för
klarade mogne, hvaraf 6 realister och 17 latinare; bland 
de sednare tillhörde 10 latinlinien utan grekiska och 7 latin
linien med grekiska. — Bland de offentliga läroverkens under 
året såsom mogne förklarade 601 lärjungar tillhörde således 
153 (25-5 %) reallinien, 291 (48#4 %) latinlinien utan och 
157 (26"i %) latinlinien med grekiska. 

De i mogenhetsexamen 1893 godkändes ålder utvisas af 
följande tabell. 

Om, likasom i föregående berättelser från och med läseåret 
1889—90, 17 år räknas som normalålder i öfre sjunde klassen 
vid läseårets början (jfr berättelsen för läseåret 1889—90, 
sid. 64), böra 18 år räknas som normalålder i samma klass 
vid läseårets slut och således äfven som normalålder för dem, 
hvilka då eller före kalenderårets slut aflade mogenhets
examen. Bland de godkände lärjungarne vid de offentliga 
läroverken voro enligt denna beräkning 43 under, 165 i och 
393 öfver normalåldern. Motsvarande tal for lärjungarne 
vid de enskilda läroverken äro 3, 7 och 58 samt för pri
vatisterna 2, 5 och 48. Dock må med afseende på lär
jungarne vid de offentliga läroverken erinras därom, att till 
följd af läroverksstadgans föreskrifter om inträdesåldern icke 
fa lärjungar måste komma at t räknas till de öfverårige. Enligt 
de i berättelsen för läseåret 1889—90 (sid. 52) utvecklade 
grunder kan deras antal anses uppgå till '/, af hela antalet 
601. Men sättet a t t beräkna normalåldern är för öfrigt 
här af föga vigt och inverkar naturligtvis alldeles icke på 
storleken af lärjungarnes medelålder. 

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

Allmänna läroverken 1893—94. 

Följande tabell utvisar — med fördelning efter läroverk 
— antal och medelålder för de godkände lärjungar, som till
hörde de offentliga läroverken och de enskilda läroverken 
med dimissionsrätt. 

5 



Om man med ledning af de i föregående två tabeller 
lemuade uppgifterna beräknar medelålderns öfverskott öfver 
pen antagna normalåldern (18 år), bör man ihågkouiina, 

att vid de offentliga läroverken ingår i dessa öfverskott 
en icke alldeles obetydlig del (antagligen omkring 0"3 3 år, 
jfr här ofvan), som är en nödvändig följd af läroverksstad
gans föreskrift, att för intagning i statens läroverk fordras 
at t hafva uppnått 9 års ålder. 

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

De mogenhetsbetyg, som utdelades åt de i examen god
kände, voro följande. 

Vid jemförelse med Tab. 10 c och 11 c finner man, att hela 
antalet afgifna betyg är något lägre än hela antalet an
mälde, hvilkeu skiljaktighet — likasom i följande betygs
tabeller — beror därpå, att åtskilliga af de anmälde af en 
eller annan anledning ej erhöllo betyg. — Slutligen må an
märkas, a t t antalet af dem, som erhöllo högre betyg än 
»Godkänd», utgjorde bland de offentliga läroverkens realister 
16 % och bland samma läroverks latinare 23 %. Det före
gående uret voro motsvarande tal 19 och 21. 
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De censorernas berättelser öfver verkställda examina 
vår- och höst-terminen 1893 åtföljande tabellerna utvisa, 
huru många lärjungar hade skrifvit öfver hvart och ett af 
de för uppsatsen på modersmålet gifna ämnena, och hvilka 
betyg blifvit vid hvarje särskildt ämne utdelade. Af dessa 
tabeller, som för hvardera terminen omfatta alla de läro
verk, där skriftlig examen anställts, har, efter vid bearbet
ningen gjorda rättelser, erhållits följande öfversigt1). 

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

l) Om man efter nyss lemnade tabell, där betygen öfver uppsatsen på 
modersmålet äro fördelade efter lärjungegrnpper, sammanlägger antalen inom 
de särskilda betygsgraderna, erhåller man respektive 13, 156, 695 och 56, eller 
tillsammans 920. Vid dylik sammanläggning enligt den nu lemnade ämnes
tabellen erhåller man åter respektive 13, 156, 691 och 56, eller tillsammans 
919. Skillnaden beror därpå, att en lärjunge, som enligt protokollen aflade 
godkända skriftliga prof vid Sundsvalls läroverk, helt och hållet saknas i cen
sorernas berättelser. 

För de skriftliga arbeten, hvilka latinarne 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 16 
lärjungar vid offentliga läroverk, 8 vid ett enskildt läroverk 
och 1 privatist. I engelska språket examinerades 53 bland de 
offentliga och 1 bland de enskilda läroverkens greker; bland 
de resp. läroverkens icke-greker blefvo naturligtvis alla, som i 
den muntliga examen deltogo, häri examinerade, då för dessa 
lärjungar läsningen af engelska språket varit obligatorisk. 

För de kompletteringsexamina, som anställdes i sam
manhang med mogenhetsexamina vår- och höst-terminen 
1893, finnes redogjordt å Tab. 10 och 11. Ur där meddelade 
uppgifter erhålles följande sammandrag för hela kalenderåret. 



Häri äro inräknade 2 latinare (1 vid Lunds offentliga 
och 1 vid Umeå läroverk), hvilka sökt och erhållit Kungl. 

Tab. 

Tabellbilagan till detta kapitel är utarbetad efter samma 
grundsatser som den motsvarande i föregående berättelser. 
Emedan tidsgränserna för priroäruppgifterna till denna tabell 
fullkomligt sammanfalla med tidsgränserna för primärupp
gifterna till afgångskolumnerna i Tab. 9, hvarest de af
gångne äro fördelade efter tiden för afgången, borde i hvarje 
läroverks årsredogörelse full öfverensstämmelse klass för 
klass ega rum mellan uppgifterna i omsättningstabellernas 
afgångskolumner å ena sidan och de uppgifter å audra 
sidan, hvilka handla om de afgångne lärjungarnes tilläm
nade lefnadsbanor. Likväl förekomma i årsredogörelserna 
åtskilliga stridigheter; men dessa hafva vid bearbetningen 
kunnat undaurödjas. Således förefinnes äfven full öfverens
stämmelse mellan Tab. 9-och Tab. 12. 

Hela antalet af de utan godkänd mogenhetsexamen af
gångne lärjungarne uppgår enligt Tab. 13 till 2,798. Bland 
dessa afgingo 43 genom döden. På grund af primärupp
gifternas ofullständighet eller obestämdhet hafva 567 eller 
20 % (förra året 18 %) ej kunnat fördelas med afseende på 
tillämnade lefnadsbanor; dock har angående 28 (förra året 
27) bland dessa uppgifvits, att de afgått till »näringarna» 
eller »yrkenaD eller dylikt utan närmare bestämning. Om 
man från de 567 ej fördelade frånräknar de ofvannämnda 
28, återstå 539, om hvilkas tillämnade lefnadsbanor alldeles 
inga uppgifter lemnats. Det ligger i sakens natur, att för 
ganska många lärjungar, i synnerhet då de afgå utan an
mälan, årsredogörelserna ej hinna meddela några uppgifter 
om tillämnade lefnadsbanor. Likväl är det sannolikt, at t 
förenämnda antal 539 är högre, än förhållandena gjort nöd
vändigt. 

Beträffande de särskilda kolumnerna i tabellens första 
hufvudafdelning är för öfrigt följaude att här nämna. Bland 
de 737 lärjungar, som äro uppförda i kolumn 2, ämnade 
673 öfvergå från ett till ett annat af de till denna berät
telse hörande läroverk samt således icke afgå från läroverket 
(taget i kollektiv mening). Endast i 64 af de till denna 

Maj:ts tillstånd att samtidigt med mogenhetsexamen få 
undergå kompletteringsexamen i matematik å reallinien. 
Enär enligt den för skriftliga examen gällande anordningen 
(se ofvan, sid. 31), det realisterna åliggande och i det 
skriftliga matematiska profvet inräknade ai-betet att be
handla en uppgift af mekaniskt eller fysikaliskt innehåll 
är förlagdt till samma tid som det latinska öfversättnings-
profvet, må tilläggas, att de nämnda två komplettanterna 
af Kungl. Maj:t äfven befriats från sagde del af det skrift
liga profvet. 

Skillnaden mellan antalet anmälde och antalet godkände 
utgöres af 2 i skriftliga examen uteblifna samt 4 under
kända (2 i skriftliga och 2 i muntliga examen). 

12. 

kolumn hörande fallen omnämnes öfvergång till läroverk af 
andra slag (12 till folkskolelärare-seminarium, 15 till borgai--
skola, 35 till folkskola och 2 till utländskt läroverk). Hela 
antalet af de jenilikt kol. 3—13 afgångne utgör 167 i l:a 
klassen, 216 i 2:a, 342 i 3:e, 359 i 4:e, 517 i 5:e, 236 i 
nedre 6:e, 121 i öfre 6:e, 46 i nedre 7:e och 14 i öfre 7:e, 
eller tillsammans 2,018. Dock bör eriuras därom, att bland 
de 567 lärjungarne i kol. 13 äfven kunna finnas många, 
som i verkligbeten äro likställda med dem i kol. 2, eller 
m. a. o. icke afgingo från läroverket (i kollektiv mening). 

Bestämda uppgifter därom, att vissa af lärjuugarne vid 
de lägre läroverken efter särskild afgängspröfning afgått 
med betyg a t t hafva nöjaktigt genomgått läroverkets högsta 
klass och således (jemlikt § 33, mom. 2, af läroverksstadgan) 
med rätt ighet att för intagning vid näst följande termins 
början i närmast högre klass inom högre läroverk njuta 
detta betyg till godo utan särskild inträdespröfning, hafva 
för detta läseår, dels ur årsredogörelserna, dels genom sär
skild skriftvexling med rektorerna, erhållits för samtliga fem-
och tre-klassiga läroverk. Åf de från högsta klassen vid de 
femklassiga läroverken enligt kol. 9 af Tab. 9 vid slutet af 
läseåret 1892—93 afgångne 223 realisterna erhöllo 142 (64 %; 
förra året 73 %) och af de från samma klass vid samma 
tid afgångne 92 latinarne 74 (80 %; förra året 80 %) full
ständigt afgångsbetyg. Af de från 3:e eller högre klass vid 
de treklassiga läroverken enligt nyss anförda ställe vid 
slutet af läseåret 1892—93 från slutafdelningar (se ofvan, 
sid. 28) 136 afgångne erhöllo 89 (65 %; förra året 74 %) 
fullständigt afgångsbetyg. — Om 23 lärjungar finnes an-
gifvet, at t på dem tillämpats läroverksstadgans 34:e § (skils-
messa från läroverket på grund af för lång tid i klassen), 
om 12 att de afförts såsom afgångne på grund af läroverks
stadgans 38:e § (frånvaro utan anmäldt giltigt förfall), om 
21 att de afgått för sjukdom eller sjuklighet, om 15 att 
de blifvit förvisade, om 35 att de rest utrikes eller emi
grerat (däraf 2 till Norge, 1 till Danmark, 1 till England, 

Kap. 13. De afgångne lärjungarnes tillämnade lefnadsbanor närmast efter afgången, m. m. 
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1 till Ryssland, 26 till Amerika^ 1 till Afrika, 1 till Au
stralien och 2 till ej uppgifven ort). 

Hela antalet af de med godkänd mogenhetsexamen af-
gångne lärjungarne uppgår enligt Kap. 12 och Tab. 12 till 
601. På grund af felande primäruppgifter hafva 33 (5 %; 
förra året 5 %) ej kunnat fördelas med afseende på tilläm -
nade lefnadsbanor; dock har om 8 bland dessa (2 realister, 
6 icke-greker) uppgifvits, at t de ämnade gå till »praktisk 
verksamhet» eller dylikt, samt om 1 (realist) at t han äm
nade emigrera till Amerika. 

Beträffande de särskilda kolumnerna i den hithörande 
afdelningen af Tab. 12 är för öfrigt följande att här nämna. 
Under kol. 2 innefattas följande uppgifter om tillämnad 
lefnadsbana: den i kolumnrubriken intagna uppgiften (1 
realist, 18 icke-greker, 16 greker), teologiska studier (1 icke-
gr., 37 gr.), juridiska d:o (4 r., 48 icke-gr., 14 gr.), medi
cinska d:o (2 r., 31 icke-gr., 16 gr.), filosofiska d:o (3 r., 
34 icke-gr., 42 gr.), lärarebanan (1 r., 1 icke-gr.). I den 
första af dessa grupper är inräknad en (r.), om hvilken 
uppgifvits, att han ämnade öfvergå till Göteborgs högskola. 
Under kol. 3 innefattas: Tekniska högskolan (46 r., 7 icke-
gr., 4 gr.), Chalmers' Tekniska läroanstalt (2 r.), tekniska 
studier (2 icke-gr.), ingeniör (2 r., 2 icke-gr.). 
Under kol. 4: landtbruksinstitut (1 r.), landtbruksskola (1 
icke-gr.), landtbruk (1 r., 4 icke-gr.), skogsinstitutet (3 icke-
gr.), skogsskola (1 icke-gr.), skogshandtering (1 r.), jägeri-
staten (3 r., 2 icke-gr.). 

Under kol. 5; brukskontor (2 gr.), sågverk (2 icke-gr.), 
skeppsbyggeri (1 r.), verkmästare (1 gr.). 
Under kol. 6: handelsinstitut eller handelsskola (2 r., 7 icke-
gr., 1 gr.), handelskontor (1 r., 2 icke-gr., 1 gr.), handels
yrket (5 r., 5 icke-gr., 1 gr.), bokhandel (1 r.), anställning 

vid enskild bank (2 r., 6 icke-gr., 3 gr.), trävarurörelse (1 
icke-gr.). 
Under kol. 7: tullstaten (2 r., 1 icke-gr.), poststaten (3 r., 
7 icke-gr., 3 gr.), telegrafstaten (4 r.), järnvägstjenst (6 r., 
3 icke-gr.), riksbanken (2 icke-gr.), landtstaten (1 r., 2 icke-
gr., 1 gr.), kronofogdekontor (1 gr.), häradsskrifvarekontor 
(1 r., 3 icke-gr.), landtmätare (1 r., 1 icke-gr., 1 gr.), lots-
verket (1 icke-gr.), Stockholms stads embetsverk (2 icke-
gr.), civil tjenstemannabana (3 r., 4 icke-gr.). 
Under kol. 8, som på grund af fordringarna för inträde på 
den militäre sjömannens bana alldeles icke eller endast i 
något ytterst sällsynt undantagsfall kan afse annat än landt-
försvaret, innefattas endera af de allmänna i kolumnrubri
ken intagna uppgifterna eller därmed liktydiga. 
Under kol. 10 innefattas: Yeterinärinstitutet (1 icke-gr.), 
veterinäryrket (1 r., 1 icke-gr.), tandläkareyrket (2 r., 6 
icke-gr.). 

Under kol. 11: Gymnastiska centralinstitutet (2 icke-gr.), 
sjukgymnast (1 gr.), musikaliska studier i utlandet (1 i\), 
folkskolelärare-seminarium (1 r., 1 gr.), enskilda studier (1 
r., 1 icke-gr.), dekorationsmålare (1 r.), tidningsmaunayrket 
(1 icke-gr.), kommissionskontor (1 r.), sjömansyrket (1 r.). 
Under kol. 12 innefattas äfven sådana, hvilka på grund 
af sväfvande uppgifter ej kunnat fördelas på de öfriga 
kolumnerna (jfr här ofvan). 

Slutligen må med afseende på de i Tab. 12 och i texten 
här ofvan meddelade uppgifterna om tillämnade lefnads
banor — vare sig utan eller med godkänd mogenhetsexa
men — erinras därom, att den verkliga lefnadsbanan väl i 
åtskilliga fall torde blifva en annan än den vid afgången 
tillämnade. Men sannolikt är likväl, at t dessa afvikelser, 
som svårligen kunna gå i en bestämd riktning, ej väsent
ligen inverka på de hufvudsakliga resultaten. 



D. Ekonomiska förhållanden. 

Kap. 14. Läroverkens särskilda kassor, m. m. 

Årsredogörelsernas uppgifter om nya donationer till 
läroverken äro sammanställda i nedanstående tabell. Vid 
utarbetandet af denna tabell ocb. de motsvarande i före
gående berättelser har iakttagits att endast medräkna de 
donationer, hvilkas afkastning anslagits till stipendier, pre
mier eller understöd åt lärjungar vid hithörande läroverk, 
men icke sådana, som afse andra ändamål (t. ex. anskaffande 
af materiel), att vid beräkningen ej medtaga löften eller 
testamentariska förordnanden om framdeles utfallande dona
tionsbelopp samt att ej medräkna tillfälliga 'gåfvor, afsedda 
a t t i sin helhet utdelas såsom premier eller understöd åt 
lärjungarne, och ej heller andra till premie- och fattig
kassorna lemnade gåfvor, hvilka ej synas hafva blifvit kapi-
taliserade. 

Härtill torde böra läggas, a t t Karlskrona läroverk, 
utom bär tipptagna två donationer, erhöll ännu en på 
10,000 kronor, livars räuteafkastning skall tilldelas någon 

Ställningen under år 1893 i den »Kungl. och Hvitfeldtska 
stipendie-inrättningenD (jfr förra berättelsen, sid. 43) 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: 317,264 kr. 6 öre; 
inkomster: 39,479 kr. 84 öre; utgifter: 27,697 kr. 37 öre; 
behållning vid årets slut: 329,046 kr. 53 öre. 

af läroverkets ordinarie lärare till företagande af utländsk 
studieresa. 

Om man sammanställer slutsumman i den å motstå
ende spalt befintliga tabellen med de motsvarande i före
gående berättelser, erhåller man följande öfversigt öfver 
de donationsmedel, hvilka för de angifna ändamålen under 
de i dessa berättelser behandlade perioderna kommit läro
verken till godo: 

Denna slutsumma, ehuru betydlig, är likväl att anse 
som ett minimivärde af hithörande belopp. Det har nem-
ligen vid rådfrågandet af de till Kammarrätten insända 
räkenskaperna en eller annan gång befunnits, a t t donationer 
af hithörande art kommit läroverken till godo utan att 
vara i årsredogörelserna omnämnda. Et t fullständigt ge
nomgående, år för år, af samtliga stiftsstyrelsernas och 
läroverkens räkenskaper, hvilket likväl blefve allt för tids
ödande, skulle måhända medföra uppdagandet af flera så
dana fall. Dock skulle därigenom ingen kännedom vinnas 
om sådana i årsredogörelserna möjligen förbigångna dona
tioner, som ej förvaltas af stiftsstyrelserna eller läroverken. 



Med afseeude på de anslag, som äro upptagna i den 
vid 1892 års Riksdag upprättade riksstaten för år 1893 är 
följande att här nämna. 

Såsom Reservationsanslag till de allmänna läroverken 
var förut å ordinarie stat under titeln »Anvisning i kontant» 
uppfördt ett belopp af 2,902,453 kr. 36 öre. Härtill lades 
i riksstaten för år 1893 ett belopp af 6,950 kr. 64 öre. 
Denna tillökning uppkom sålunda att, med anledning af 
Kungl. Maj:ts i ämnet gjorda framställning, 7,550 kronor 
af riksdagen anslogos till arfvoden åt skolläkare, bvaremot, 
jemväl på Kungl. Maj:ts förslag om indragning af gymna-
stiklärarebefattningen vid Jakobs femklassiga läroverk i 
Stockholm, 600 kronor affördes från reservationsanslaget. 
För vinnande af en jämn slutsumma å anslagstiteln be
stämdes slutligen ökningen till 6,950 kr. 64 öre. Hela 
reservationsanslaget enligt riksstaten för år 1893 uppgick 
således till 2,909,404 kronor. 

I detta reservationsanslag ingå (jfr berättelsen för läse-
året 1891—92, sid. 44) tre belopp, för hvilka, såsom fort
sättning af förut meddelade uppgifter, här må närmare 
redogöras. För det första ingå däri 20,500 kr. »till prak
tisk utbildning af blifvande lärare vid de allmäuna läro
verken». Genom Kungl. bref af den 30 Juni 1893 anord
nades af detta belopp 10,060 kr. till arvoden åt prof års-
föreståndare och biträdande lärare och 500 kr. till inköp 
af undervisningsmateriel för profårskurserna samt genom 
Kungl. bref af den 26 Januari 1894 10,120 kr. for det 
förstnämnda ändamålet och 400 kr. för det sistnämnda. 
Utgifterna för år 1893 utgjorde således tillsammans 21,080 
kronor. — För det andra ingå i reservationsanslaget 6,000 
kr. »till resestipendier åt lärare i främmande lefvande språk», 
hvilken summa, jemte ett å detta anslag för år 1892 be-
sparadt belopp, geuom Kungl. bref af den 10 Mars 1893 
fördelades i ett större resestipendium å 1,500 kr. samt sju 
mindre resestipendier å 750 kr. hvartdera. — För det tredje 
ingå i reservationsanslaget 4,000 kr. »till reseuuderstöd åt 

Kap. 15. Omkostnaderna för läroverken. 
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afbränningar»), och för det tredje utgifter, som inrättningen 
har att bestrida i sin egenskap af förvaltande embetsverk, 
såsom löner, arvoden och pensioner m. m. (»Diverse för
valtningskostnader»), så erhåller man följande poster: 

I den andra utgiftsposten ingår ett belopp af 4 kr. 17 öre, 
utgörande ersättning för år 1892 till en åbo för afsöudradt 
jordområde. 

lärare vid de allmänna läroverken, särskildt vid de läro
verk, där profårskurs är anordnad», af hvilket belopp ge
nom ofvannämnda Kungl. bref anordnades ett resestipen
dium å 1,500 kronor, två af 750 kr. hvartdera samt två å 
500 kr. hvartdera. 

Såsom i förra berättelsen (sid. 38) är omnämndt, före
tedde allmänna läroverkens ordinarie anslag vid 1892 års 
slut en reservation af 308,057 kr. 27 öre; vid 1893 års slut 
hade den minskats till 274,479 kr. 78 öre. Beträffande 
denna reservation är att märka, att jemlikt Kungl. bref 
den 2 Juni 1893 skall för hvart och ett af läseåren 1893— 
94, 1894—95 och 1895—96 af densamma tilldelas Be-
skowska skolan i Stockholm 6,000 kr., Palmgrenska sam
skolan därsammastädes 8,000 kr. samt Fjellstedtska skolan 
i Uppsala 6,000 kr. (jfr berättelsen för läseåret 1891—92, 
sid. 45—46). 

Riksstaten för 1893 upptager såsom extra ordinarie 
anslag till allmänna läroverken och pedagogierna: 

Det förstnämnda anslaget utgör en i enlighet med 
Kungl. Maj:ts framställning vid 1891 års riksdag gjord 
sammanslagning af de två särskilda belopp (respektive 
330,975 kr. och 8,750 kr.), som förut voro för ändamålet 
uppförda å extra ordinarie stat för allmänna läroverken 
och å d:o for pedagogierna. — Det andra anslaget, som 
åren 1882 — 1892 utgick med lika storlek, utgör en för
stärkning af de medel, hvilka äro för samma ändamål an
visade på ordinarie stat under den 7:e posten i förutnämnda 
reservationsanslag (se specifikationen i berättelsen för läse-

Inkomstsumman innefattar följande poster: 

I den första inkomsttiteln ingår ett belopp af 90 kr., 
utgörande vinst genom inlösen af en utlottad obligation. 
Om utgiftssumman — likasom i föregående berättelser — 
fördelas under tre hufvudtitlar, nemligen för det första 
utgifter till diverse med stiftelsen afsedda ändamål (»Sti
pendier m. m.»), för det andra utgifter, som äfven vanliga 
egare få vidkännas vid brukandet af jordegendom (»Diverse 
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aret 1891 — 92, sid. 44). — Det tredje anslaget blef med an
ledning af ett vid 1891 Srs riksdag väckt förslag beviljadt, 
för at t vikarierande ämneslärare och extra lärare vid de all
männa läroverken, hvilka genom aflagd akademisk examen 
och genomgåugen profårskurs förvärfvat kompetens att söka 
ordinarie lektors-, adjunkts- eller kollega-befattning vid all
mänt läroverk, måtte kunna från och med år 1892 erhålla 
arvode efter 1,800 [förut 1,500] kr. för år räknadt. Äfven 
detta anslag utgör således en förstärkning af den 7:e posten 
i förutnämnda reservationsanslag. 

Det första af förenämnda extra ordinarie anslag före
tedde vid 1892 års slut ingen reservation, hvaremot vid 1893 
års slut fanns en sådan, uppgående till 19,302 kr. 10 öre. 

Ställningen i den utom statsregleringen och Eikshuf-
vudboken stående räkning, som i Statskontoret föres öfver 
influtna examensafgifter och öfver därmed bestridda ut
gifter, utvisas för 1893 af följande sammandrag. 

Bland utgifterna ingår ett belopp af 30 kr. till en 
censor för examensåret 1892, men inkomsterna tillhöra en
dast examensåret 1893. De sistnämnda, hvilka böra inflyta 
efter 20 kr. för hvar och en till mogenhetsexamen anmäld 
och 10 kr. för hvarje ämne för hvar och en till kom
pletteringsexamen anmäld (jfr berättelsen för läseåret 1876— 
77, sid. 190), motsvara alldeles antalet af de enligt Tab. 10 

och 11 till mogenhetsexamen anmälde (935), hvaremot för 
kompletteringsexamen (13 anmälde) influtit endast 120 kr., 
sedan nemligen afdrag skett för en komplettant, hvilken 
anmält sig till undergående af kompletteringsexamen sam
tidigt med mogenhetsexamen. Af utgiftssumman åtgingo 
19,117 kr. 80 öre till rese- och traktaments-ersättning åt 
censorerna och 6 kr. till arvoden åt lärare för komplette
ringsexamen, hvarjemte en af en" lärjunge under höstter
minen erlagd afgift för mogenhetsexamen blef till honom 
återställd, sedan han, som under vårterminen erlagt stadgad 
afgift, men af sjukdom hindrats att deltaga i den skrift
liga examen, af Kungl. Maj:t befriats från förnyad afgift. 

Det å ordinarie stat stående anslaget till »Pedägogier 
och folkskolor», af hvilket — såsom i berättelsen för läse
året 1876—77 (sid. 191 och följ.) närmare visats — en 
mindre del utgår till andra läroverk, än de egentliga pe-
dagogierna, är i riksstaten för 1893 upptaget till samma 
belopp som i riksstaten för 1892 och var till följd däraf 
sålunda sammansatt. 

Med afseende på fördelningen af ofvanstående ordinarie 
anslag är at t nämna at t på de egentliga pedagogierna-är 
för år 1893 enligt Stats-kontorets s. k. Statsliggare uppförd 
hela »Anvisning i kontant» utom 5,035 kr. 5G öre, men 
ingen del af de två andra posterna. Det belopp, som jemlikt 
Kungl. brefvet af den 9 Juni 1871 (jfr berättelsen för läse
året 1876—77, sid. 192) blef till detta anslag under år 1892 
öfverfördt från reservationsanslaget för allmänna läroverken, 
utgjorde 872 kr. 48 öre. 

Stockholm den 9 December 1895. 

Clas Gustafsson. 

A L L M Ä N N A L Ä R O V E R K E N 1893—94. KAP. 15. 



TABELL-BILAGOR. 

Allm. läroverken 1893—94. 1* 



Tab. 1. Antale t läraretimmar för vecka i läseämnen (således utom välskrifning och 
öfningar) under höstterminen 1893 samt deras fördelning. 

A. H ö g r e a l l m ä n n a l ä r o v e r k . 
Anm.. Ystads läroverk, ehuru enligt stat tillhörande de femklassiga läroverken, är här och i följande tabeller fördt till de högre; om anledningen se texten. 

Stockholms Nya elementarskola: Kol. 3 — G: Hit hafva äfven mast föras läraretiminnrne för läroverkets öfre 5:e klass, ehurn denna motsvarar de andra läroverkens 
nedre 6:e klass. 

Hudiksvall : Kol. 1 0 : Dessutom I-G. (icke-greker) 6:1 undervisade (i engelska) 3 t:r tillsammans ined R. 4 och I-G. 6:2 4 t:r (likaledes i engelska) tillsammans 
med R. 5 ; dessa 7 t:r iiro förda till kol. 4. 

2* 



3* 

Tab. 1 (forts.). Antalet läraretimmar för vecka i läseämnen (således utom välskrifning 
och öfningar) under höstterminen 1893 samt deras fördelning. 

B. Femklassiga allmänna läroverk. C. Treklassiga allmänna läroverk. 

Söderköping: Kol. 6: Dessutom 4:e klassen undervisad 1 timme tillsammans med 
kl. 3 ; denna timme är förd till kol. 2. 

Alingsås: Kol. 6 : Dessutom 4:e klassen undervisad 2 t immar tillsammans ined 
kl. 3 ; dessa timmar äro förda till kol. 2. 

Falköping: Kol. 6 : Dessutom L. 4 undervisad 2 t:r tillsammans med kl. 2 och 
L. 5 likaledes 2 t:r tillsammans med kl. 3 ; dessa 4 l:r äro förda till kol. 2. 

Sölvesborg: Kol. 6 : Dessutom 4:e klassen undervisad 1 t:e tillsammans med 
kl. 3 ; denna timme är förd till kol. 2. 

Engelholm: Kol. 6: Dessutom 4:e klassen undervisad 3 t:r tillsammans med 
kl. 1, 4 t:r tillsammans med kl. 2 och 12 t:r tillsammans med kl. 3 ; dessa 
19 t:r äro förda till kol. 2. 

Filipstad: Kol. 6: Dessutom 4:e klassen undervisad 1 t:e tillsammans med kl. 3 
och L. 4 särskildt 3 t:r tillsammans med H. 3 ; dessa 4 l:r nro förda till kol. 2. 



4* 

Tab. 2. De tjenstgorande lärarnes antal höstterminen 1893. 

Anm. 1. Ordinarie och vikarierande eller t. f. lärare äro ej i sifferkolumnerna skilda. 
» 2. Tecknet * (i kolumnerna för extra lärare samt för lärare i teckning och musik) utmärker, att undervisningen bestridts af en kvinna. 



5* 

Tab. 2 (forts.). De tjenstgörande lärarnes antal höstterminen 1893. 



6* 

Tab. 2 (forts.). De tjenstgörande lärarnes antal höstterminen 1893. 

S a m m a n d r a g . 

Se texten. 



7* 

Tab. 3. Fördelning efter ålder af de lärare, som inträdt i högre lönegrad från och med 
den 1 Juli 1893 till och med den 30 Juni 1894. 

Anm. 1. Tiden för inträdet i högre lönegrad är räknad från och med den 1 Januari 1894, utom för 4 i kol. 2, 2 i kol. 3, 1 i kol. 7, 10 i kol. 11, 1 
kol. 12 och 1 i kol. 15. 

» 2. Åldern är utan vidare hänsyn till månad och dag städse beräknad såsom skillnad mellan födelseåret och det år, i hvilket inträdesdagen infallit. 

; 



8 * 

Tab. 4. L ä r j u n g a r n e s a n t a l 

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

') Jemlikt särskilila uppeifter af rektor vid Xyn elementarskolan Hro liirjnnir.-ime i dess u:e klass här fördelade på kl. n och C:l samt lärjnnganie i dess 6:e 
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h ö s t t e r m i n e n 1 8 9 3 . 

Att däremot en klass saknas genom fullständig brist på lärjungar är betecknadt med 0. 

klass på kl. 6:2 och 7 : 1 ; delningen i linier inträder vid läroverket först med dess 5:e klass och läsning af grekiska först med dess 6:e klass. 

Allm. läroverken 1893 — 94. 2* 



10* 

Tab. 4 (forts.). Lärjungarnes antal höstterminen 1893 . 



11* 

Tab. 4 (forts.). Lärjungarnes antal höstterminen 1893 . 

S a m m a n d r a g e f t e r k l a s s e r o c h l i n i e r . 



12* 

Tab. 5. Antal lärjungar höstterminen 1893 i 7:e latinklassen, hvilka undervisats i grekiska 
och tillika deltagit i den frivilliga undervisningen i engelska och hebreiska. 



13* 

Tab. 6. Antal lärjungar höstterminen 1893, som på grund af sjukdomsorsaker m. m. 
icke deltagit i gymnastiköfningarna. 

Anm. Af de i ko], 14 upptagna hafva 487 räknats såsom befriade af den orsak, att de tillhörde ufre 7:e klassen; jfr texten. 



14* 

Tab. 6 (forts.). Antal lärjungar höstterminen 1893, som på grund af sjukdomsorsaker m. m. 
icke deltagit i gymnastiköfningarna. 



15* 

Tab. 6 (forts.). Antal lärjungar höstterminen 1893, som på grund af sjukdomsorsaker m. m. 
icke deltagit i gymnastiköfningarna. 



16* 

Tab. 7. Antalet lärjungar höstterminen 1893, som på grund af sjukdomsorsaker m. m. 
blifvit vid gymnastiköfningarna hänvisade till svagafdelning eller svagrote. 



17* 

Tab. 7 (forts.). Antal lärjungar höstterminen 1893, som på grund af sjukdomsorsaker m. m. 
blifvit vid gymnastiköfningarna hänvisade till svagafdelning eller svagrote. 

3* Allm. läroverken 1893—94. 



18* 

Tab. 7 (forts.). Antal lärjungar höstterminen 1893 , som på grund af sjukdomsorsaker m. m. 
blifvit vid gymnastiköfningarna hänvisade till svagafdelning eller svagrote. 



19* 

Tab. 8. Lärjungarnes flyttning år 1893 vid vårterminens slut och höst-
terminens början. 

Anm. Stockholms Nya elementarskola och pedagogierna äro ej här inräknade; om anledningen se texten. 



20* 

Tab. 8 (forts.). Lärjungarnes flyttning år 1893 vid vårterminens slut och höst-
terminens början. 



21* 

Tab. 9. Lärjungarnes omsättning år 1893. 



22* 

Tab. 9 (forts.). Lärjungarnes omsättning år 1893 . 



23* 

Tab. 10. Mogenhets- och kompletterings-examina vårterminen 1893. 

a) Den skriftliga mogenhetsexamen. 

Gefle: Kol. 5 : 1 af dessa nteblef. 
Nj-liöping: Kol. 5 : Utellef för sjukdom. 
Kristianstad: Kol. 5 : 1 af dessa nteblef. 

Göteborg: Latinlärnrerlcet: Kol. ii: 1 af dessa beträdd med underslef (begag
nande af otillåtna bjelpmedel). 



24* 

Tab. 10 (forts.). Mogenhets- och kompletterings-examina vårterminen 1893 . 

b) Den muntliga mogenhetsexamen. 

Stockholm: Latinläroverket: Kol. 3 : Underkändes af censorerna. — Kol. 8: 
1 af dessa underkändes af den ene censorn. 

» Södermalms läroverk: Kol. S: 1 af dessa underkändes af en censor, men god
kändes af de båda andra. — Kol. 9 : 1 af dessa tillhörde den mosaiska 
trosbekännelsen. 

» Realläroverket: Kol. 7 : 1 af dessa underkändes af den ene censorn. — 
Kol. 9 : Denne deltog ej i den skriftl. ex., emedan han, som höst-t:n 1892 
godkänts i den skriftl. ex., men af sjukdom hindrats att deltaga i den muntl. , 
nu af K. M:t befriats från skriftl. examen. 

» Nya elementarskolan: Kol. 3 : Underkänd af censorerna. 
Getle: Kol. 7 : 1 af dessa underkändes af den ene censorn. 
Linköping: Kol. 3 : Underkänd af censorerna. 
Skara: Kol. 3 : Underkänd af censorerna. 
Venersborg: Kol. 1 0 : Flickor. — Kol . 14: Dessutom 2 med C i grekiska god

kända i den muntl. examen. 
Nyköping: Kol. 8 : 1 af dessa underkändes af den ene censorn. 
Vesterås: Kol. 3 : Underkänd af censorerna. — Kol. 5 : Uteblef. — Kol. 8 : 1 af 

dessa underkändes af den ene censorn. — Kol. 10 : d:o d:o. 
Vexjö: Kol. 3 : Underkänd af censorerna. — Ko). 8 : 2 af dessa underkändes 

af den ene censorn. 

Jönköping: Kol. 10 : Flicka. 
Lund: Kol. 2 : Underkänd af censorerna. — Kol. 7 : 1 af dessa underkändes af 

den ene censorn, men godkändes af de båda andra. 
Malmö: Kol. 10 : Flickor. 
Karlskrona: Kol. 5 : Underkänd af censorerna. 
Kristianstad: Kol. 10 : 1 af dessa underkändes af den ene censorn. 
Göteborg: Latinläroverket: Kol. 8: 2 af dessa tillhörde den mosaiska tros

bekännelsen. 
» Realläroverket: Kol. 7 : 3 af dessa tillhörde den mosaiska trosbekännelsen. 

Halmstad: Kol. 5 : Uteblef enligt anmälan. — Kol. 8 : 1 af dessa underkändes 
af en censor, men godkändes af de båda andra. 

Karlstad: Kol. 3 : 1 af dessa uteblef för sjukdom. — Kol. 5 : Uteblef för sjuk
dom. — Kol. 8 : 1 af dessa underkändes af en censor, men godkändes af 
de båda andra. 

Hernösand: Kol. 3 : 1 af dessa underkändes af censorerna. 
Umeå: Kol. 2 : Underkänd af censorerna. — Kol. 3 : 1 af dessa underkändes af 

censorerna. 
Luleå: Kol. 8 : 1 af dessa underkändes af den ene censorn. 
Sundsvall: Kol. 2 : Underkänd af censorerna. — Kol. 7 : 1 af dessa underkändes 

af den ene censorn. 



25* 

Tab. 10 (forts.). Mogenhets- och kompletterings-examina vårterminen 1893 . 

b) Den muntliga mogenhetsexamen (forts.). 

Stockholm: Palmgrenska samskolan: Kol. 7 : 2 af dessa uuderkändes af en 
censor, men godkändes af de båda andra; 5 voro flickor. 

c) Sammandrag rörande mogenhetsexamen. 

Kol. 2 : Alla lärjungar vid dimissionsberättigade läroverk aflade eiamen vid sina 
respektive läroverk. Af privatisterna hänvisades 50 till annat läroverk än 
det, hvarest de anmält sig; nemligen från Stockholms latinläroverk 2 till 
Södermalms läroverk, 2 till Wallinska flickskolan och 1 till Lyceum för 
flickor i Stockholm, från Södermalms läroverk 1 till Kristianstad, från Stock
holms realläroverk 7 till Södermalms läroverk och 5 till Norrköping, från 
Stockholms Nya elementarskola 3 till Södermalms läroverk, 5 till Norrköping 
2 till Vesterås, från Uppsala 1 till Wallinska flickskolan i Stockholm och 
10 till Gefle, från Norrköping 1 till Linköping, från Nyköping 3 till Örebro, 
från Lnnds offentliga 3 till Malmö, i till Kristianstad och 3 till Helsing
borg, från Helsingborg I till Malmö samt från Kalmar 2 till Karlskrona. 

Kol. 2 — 4 : Hela antalet anmälde (83z ) öfverskjnter snmman af de i skriftliga 
examen underkände (119) och godkände (712) med 1; om anledningen 
se anm. under afd. b vid Stockholms Realläroverk. 

Allm. lärorerkin 1893—94. 

Kol. 3 : Häri äro inräknade 1 ( b . bl. priv.) för sjukdom nteblifven, 2 (L. bl. 
priv.) ntan anmälan nteblifnc och 1 (L. vid off. Ivk), som beträdts med 
underslef. Dessutom äro här äfven inräknade 6 (1 R. o. 1 L. vid off. Ivk, 
1 L vid ensk. Ivk, 2 R. o. 1 L. bl. priv.) , hvilka nteblefvo efter att liafva 
deltagit i endast en del af den skriftliga examen. 

Kol. 5 : Häri äro inräknade 2 (1 L. vid off. Ivk o. 1 L. bl. priv.) för sjukdom, 
1 (L . bl. priv.) enligt anmälan och 1 (L. bl. priv.) ntan anmälan uteblifne. 
— Af censorerna underkändes 13 (3 K. o. 8 L. vid off. Ivk, 1 L. vid ensk. 
Ivk, 1 L. bl. priv.) 

Kol. 6 : Af dessa voro 18 (4 R. o. 9 L. vid off. Ivk, 2 R. o. 1 h. vid ensk. Ivk, 
2 L. bl. priv.) underkände af en censor, men godkände af den eller de andra. 
— C (3 R. o. 2 L. vid off. Ivk, 1 R. bl. priv.) tillhörde den mosaiska trosbekän
nelsen. — 33 (9 R. o. 12 b . vid ensk. Ivk, 1 R. o. 11 L. bl. priv.) voro flickor. 

Kol. 7 : Dessutom godkändes 2 (priv.), hvilka erhållit C i grekiska. 

Uppsala: Fjellstcdtska skolan: Kol. 3 : Underkänd af censorerna. — Kol. 8 : 
1 af dessa underkändes af en censor, men godkändes af de bilda andra. 

4* 
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Tab. 10 (forts.). Mogenhets- och kompletterings-examina vårterminen 1893. 

d) Kompletteringsexamen. 

Kol. 2: I Uppsala i (i latin), i Lund 1 (i matematik a renllinien, 
Göteborgs realläroverk 1 (d:o), Umeå 2 (d;o). Alla fingo »Ilägga 

såväl det skriftliga som det muntliga profvet vid det läroverk, livarest 
de anmält sig. 



27* 

Tab. 1 1 . Mogenhets- och kompletterings-examina höstterminen 1893. 

a) Den skriftliga mogenhetsexamen. 

Stockholm: Södermalms läroverk: Kol. 5 : 1 af dessa nteblef. 
» Nja elementarskolan: Kol. 4 : 1 af dessa nteblef-

Nyköping: Kol. 5 : 2 af dessa uteblefvo. 
Malmö: Kol. 5 : Uteblef. 



28* 

Tab. 11 (forts.). Mogenhets- och kompletterings-examina höstterminen 1893 . 

b) Den muntliga muntliga mogenhetsexamen. 

Stockholm: Södermalms läroverk: Kol. 2 : Tillhörde Sundsvalls läroverk, men 
var för muntlig examen hit hänvisad. — Kol. 4 : 1 af dessa utehlef för 
sjukdom, 1 nuderkiindes af censorerna. — Kol. 5 : 1 af dessa uteblef. 

» Nya elementarskolan: Kol. 5 : 2 af dessa uteblefvo enligt anmälan, den 
ene för sjukdom, ] underkändes af censorerna. — Kol. 8 : 1 af dessa 
tillhörde den mosaiska trosbekännelsen. 

Skara: Kol. 3 : Uteblef. — Kol. 5 : Uteblef. 
Nyköping: Kol. 3 : Underkändes af censorerna. — Kol. 5 : 2 af dessa uteblefvo, 

den ene för sjukdom, 1 underkändes af censorerna. 

Malmö: Kol. 7 : 1 af dessa tillhörde Lunds oITentliga och 1 Karlskrona läroverk, 
men voro för muntlig examen hit hänvisade. — Kol. 8 o. 1 3 : 1 af dessa 
tillhörde Lunds offentliga och 1 Kristianstads läroverk, men voro för munt
lig examen hit hänvisade. — Kol. 1 0 : 3 af dessa voro flickor. 

Karlstad: Kol. 5 : Uteblef för sjukdom. — Kol. 1 0 : Denna deltog ej i den 
skriftl. examen, emedan han, som vår-t:n 1893 godkänts i den skrift), ex., 
men af sjukdom hindrats att deltaga i den muntliga, nu af K. M:t be
friats frän skriftl. examen. 
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Tab. 11 (forts.). Mogenhets- och kompletterings-examina höstterminen 1893 . 

c) Sammandrag rörande mogenhetsexamen. 

Kol. 2: Bland lärjnngarne vid dimissionsberättigade läroverk hänvisades för munt
lig examen 5 frän sitt eget till annat läroverk, nemligen 2 frän Lunds of
fentliga, 1 från Karlskrona och 1 från Kristianstad till Malmö samt 1 från 
Sundsvall till Södermalms läroverk i Stockholm. Bland privatisterna hän
visades för både skriftlig och muntlig examen 24 till annat läroverk än 
det, hvarest de anmält sig; nemligen från Stockholms Latinläroverk 1 till 
Stockholms Nya elementarskola, från Stockholms Realläroverk 1 till Nya 
elementarskolan och 1 till Nyköping, från Nya elementarskolan 2 till Sö
dermalms läroverk och 3 till Nyköping, från Uppsala 9 till Nyköping samt 
från Lunds offentliga 6 och från Ystad 1 till Malmö. 

Kol. 2—4: Hela antalet anmälde (103) öfverskjuter summan af de i skriftliga 
examen underkände (33) och godkände (68) med 2, hvilket beror dels därpå, 

att en lärjunge (R. vid ensk. läroverk) återtog sin ansökan, dels på det i 
anm. under afd.n 6 vid Karlstad omnämnda förhållandet. 

Kol. 3 : Häri äro inräknade 5 (1 R. o. 4 L. bl. priv.) utan anmälan nteb 1 if• e. 
Dessutom är här äfven inräknad 1 (R. vid ensk. läroverk), som nteblcf 
efter att hafva deltagit i endast en del af den skriftliga examen. 

Kol. 5: Häri äro inräknade 4 (1 R. o. 3 L. bl. priv.) för sjukdom, 1 (L. bl. 
priv.) enligt anmälan och 4 (1 L. vid off. läroverk, 3 L. bl. priv.) ntan 
anmälan uteblifne. — Af censorerna underkändes 4 (1 L. vid off. läroverk, 
1 R. o. 2 L. bl. priv.). 

Kol. 6: 1 af dessa (L. vid off. läroverk) tillhörde den mosaiska trosbekännelsen. 
3 (L. bl. priv.) voro flickor. 

d) Kompletteringsexamen. 

Kol. 2: Vid Nya elementarskolan 1 (i latin), Uppsala 1 (d:o), Örebro 1 (i en
gelska), Karlstad 2 (1 i latin och 1 i franska). Bland desse hänvisades 
1 från Nya elementarskolan till Södermalms läroverk i Stockholm och 1 
från Örebro till Skara. 

Kol. 3 : Dessa båda uteblefvo, den ene enligt anmälan. 
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Tab. 12. Antal lärjungar, som afgått år 1893, med fördelning efter tillämnad lefnads-
bana närmast efter afgången. 

1:o. U t a n g o d k ä n d m o g e n h e t s e x a m e n . 
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Tab. 12 (forts.). Antal lärjungar, som afgått år 1893, med fördelning efter tillämnad 
lefnadsbana närmast efter afgången. 

1:o (forts.). U t a n g o d k ä n d m o g e n h e t s e x a m e n . 

2:o. Med godkänd mogenhetsexamen. 
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