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

Den berättelse om statens allmänna läroverk, som här
med öfverlemnas, är utarbetad efter samma grunder, som de 
närmast föregående. 

Från texten till anmärkningarne under tabellbilagorna 
hafva flyttats bland annat den närmare redogörelsen för 
flyttning på andra tider än vid vårterminens slut och höst
terminens början, uppgiften om antalet lärjungar, inskrifna 
efter den 1 Februari under vårterminen och 15 September 
under höstterminen, samt den närmare redogörelsen för de 
efter aflagd mogenhetsexamen afgångne lärjungarnes till-
ämnade lefnadsbanor. 

Däremot hafva i texten intagits dels en öfversigt för 

de senast förflutna tio läseåren öfver antalet för hvarje 
läseår genom ordinarie lärares afgång ledigblifna rektors-, 
lektors- samt adjunkts- och kollega-befattningar, dels en 
öfversigt för samma tid öfver medelåldern för de till lek
tors- och adjunkts- eller kollega-befattningar första gången 
befordrade, dels slutligen en tabellarisk framställning an
gående medelåldern för de under de senast förflutna fem 
läseåren i högre lönegrad uppflyttade lärarne. 

För rättande af fel och brister i de inkomna primär
uppgifterna hafva 39 anmärkningsskrifvelser utfärdats, å 
hvilka alla tillfredsställande svar erhållits. 

A. Undervisningen i allmänhet. 

Kap. 1. Läroverkens antal och organisation. 

Läroverkens antal och deras organisation har under 
detta läseår varit lika med det närmast föregående. Ystads 
enligt stat femklassiga läroverk är fortfarande på de i be
rättelsen för läseåret 1893—94 angifna grunder fördt till de 
högre läroverken. 

Antalet läroverk inom de skilda grupperna utgjorde 

således läseåret 1896—97: 

Vid et t å bada linierna fullständigt läroverk uppgår 

Allmänna läroverken 1896—97. 

normala antalet årsafdelningar till 15 och vid ett fem-
klassigt till 7. 

Vid Stockholms Högre latinläroverk, där R. 4 och E. 5 
finnas, utgör det normala antalet afdelningar 11, vid Stock
holms Högre realläroverk samt vid Göteborgs Högre latin
läroverk och Göteborgs Högre realläroverk 9. Hvad angår 
Nya elementarskolan i Stockholm har därstädes med början 
af här ifrågavarande läseår en väsentligen förändrad tim
plan börjat delvis tillämpas, i sammanhang hvarmed den 
hittillsvarande 5:e klassen delats i två nya ettåriga klas
ser — den 5:e, som blifvit förvandlad till en fast klass, 
och den 6:e, som fortfarande förblifvit rörlig — hvarjämte 
de förutvarande 6:e och 7:e klasserna blifvit benämnda den 
7:e (två-årig) och den 8:e (ettårig)1). Vid Västerviks och 

1) Jfr för öfrigt läroverkets årsredogörelse för läseåret 1895—96, sid. 3—4 
samt 55 o. ff. 

1 



2 ALLMÄNNA LÄROVERKEN 1896—97. KAP. 1. 

Sundsvalls på reallinien fullständiga läroverk, där äfven 
L. 4 och L. 5 finnas, utgör normala antalet afdelningar 
11. — På grund af Kungl. bref ven af den 1 Juni 1877 (se 
berättelsen för läseåret 1877—78, sid. 2) och Kungl. brefvet 
af den 12 September 1890 (se berättelsen for läseåret 1891— 
92, sid. 5) saknades R. 6:1, E. 6:2, E. 7:i och E. 7:2 vid 
Strängnäs, Växjö, Halmstads och Hernösands läroverk samt 
B. 7:i och R. 7:2 vid Hudiksvalls, Västerås, Kristianstads, 
Östersunds och Luleå läroverk. 

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

De enligt stat treklassiga läroverken i Söderköping, 
Alingsås, Falköping, Askersund, Sala, Sölvesborg, Engel-
holm, Varberg, Åmål, Filipstad och Skellefteå hade, såsom 
af Tab. 3, 4 och 11 framgår och med de i berättelsen för 
1894—95 angifna rättigheter och skyldigheter, genom an
ställande af extra lärare på de respektive städernas eller en
skildes bekostnad, sin undervisning utsträckt utöfver det 
för treklassiga läroverk bestämda omfånget. — Vid de två-
klassiga pedagogierna i Södertälje och Köping samt vid en-
klassiga pedagogien i Simrishamn var äfven under liknande 
förhållanden undervisningen utsträckt till respektive 5:e och 
3:e klasserna. 

Med afseende på den dagliga undervisningstidens för
delning ägde äfven under detta läseår afvikelser vid åtskilliga 
läroverk rum från stadgandet angående det s. k. frukost-
lofvets längd i § 18, mom. 5, af gällande läroverksstadga. 
Genom särskilda Kungl. bref hade nämligen för läroverken 
i Uppsala, Linköping, Falun, Göteborg och Karlstad till
stånd lemnats, att af de 2 timmarnes ledighet efter morgon
lektionerna 45 minuter å 1 timme finge användas för gym-
nastiköfningar (vid Göteborgs latin- och realläroverk äfven 
för tecknings- och sångöfningar, vid Linköpings läroverk 
endast för gymnastik- och fäktöfningar i sjette och sjunde 
klasserna), dock med vilkor att nämnda öfningar ägde rum 
i omedelbar anslutning till en föregående eller efterföljande 
undervisningstimme och icke följde efter tre sammanhän
gande lektionstimmar samt, där öfningarne räckte en timme, 
att de så anordnades, att en full timme erhölles till frukost-
lo f ve t. Vid de flesta läroverken i Stockholm ägde 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. Äfven 
vid några andra läroverk hafva dylika inskränkningar före
kommit. 

Med afseende på de (utom för Nya elementarskolan i 
Stockholm) gällande undervisningsplanerna är att anmärka, 
att genom Kungl. kungörelsen af den 22 Mars 1895 (Sv. 
Förf.-saml. 1895, n:r 24, bil. 9) ny undervisningsplan fast-
stäldes för 5:e klassen att såsom öfvergångsstadgande gälla 

under läseåret 1896—97. Den i nämnda kungörelse upp
tagna timfabellen har följande utseende. 

De genom Kungl. bref af den 24 Augusti 1894 för ytter
ligare tre följande läseår i sjunde klassen vid Stockholms 
Realläroverk medgifna förändrade anordningar i afseende 
på undervisningstiderna i filosofisk propedevtik och kemi, 
som första gången medgifvits genom Kungl. bref af den 3 
September 1885 (jfr berättelsen 1885—86, sid. 6), hade under 
läseåret ej ägt rum. 

Den anordning med lärotimmarnes fördelning i 4:e och 
5:e realklasserna vid läroverken i Stockholm (utom vid Nya 
elementarskolan), som varit gällande från och med år 1878 
och för hvilken närmare redogöres i berättelsen för läseåret 
1878—79 (sid. 4 och följ.), fortfor så till vida, att genom 
Kungl. bref af den 20 Maj 1896 för läseåret 1896—97 vid 
nämnda läroverk det undantag medgafs från de genom 
Kungl. kungörelsen af den 22 Mars 1895 faststälda tim
planerna, att i 5:e realklassen engelska språket skulle er
hålla 5 timmar, matematik 6 — däraf 1 för geometrisk 
teckning — och naturlära 3 timmar i veckan. 

Genom Kungl. bref den 16 Oktober 1896 medgafs vid 
läroverket i Luleå för läseåret 1896—97 den afvikelse från 
gällande undervisningsplan, att i L. 6:2 A, där endast en 
lärjunge fanns, grekiska språket erhöll 4 i stället för 6 
timmar i veckan. 

Den afvikelse från timplanerna i 3:e klassen vid Mar
strands läroverk, som ägt rum från ooh med vårterminen 
1890 och för hvilken redogöres i berättelsen för läseåret 
1889—90 (sid. 11), fortfor äfven under här ifrågavarande 
läseår. Likaledes fortfor den afvikelse från timplanerna 
vid Strömstads läroverk, som medgafs genom Kungl. brefvet 
af den 20 Juli 1883 och som omnämnes i berättelsen för 
läseåret 1883—84 (sid. 4). 

Med afseende på de under läseåret 1896—97 gällande 
lärokurserna må hänvisas till Kungl. kungörelsen af den 22 
Mars 1895 (Sv. Förf.-saml. 1895, n:r 24, sid. 47—48). 



ALLMÄNNA LÄROVERKEN 1886—97. KAP. 1—3. 3 

Undervisning i slöjd meddelades äfven under detta 
läseår — likasom under det föregående — åt lärjungar vid 
Högre latinläroverket, Södermalms läroverk och Högre real
läroverket i Stockholm samt Linköpings, Skara, Nyköpings 
och Växjö högre läroverk, Göteborgs högre realläroverk, 
Norrtälje, Enköpings, Borås, Lidköpings, Göteborgs och 
Kristinehamns femklassiga samt Falköpings, Sala, Mar
strands och Strömstads treklassiga läroverk. I årsredogörel-
sen för Gefle högre läroverk är detta läseår ingen under
visning i slöjd omnämnd. 

Den i föregående berättelser omnämnda bokhållerikursen 
vid Linköpings läroverk har pågått äfven under här ifråga
varande läseår. 

Kap. 2. Läseårets längd; fridagar. 
Tab. 1 och 2. 

Enligt hvad Tab. 1 utvisar börjades och afslöts läse-
året vid samtliga allmänna läroverk och pedagogier inom 
de i läroverksstadgan föreskrifna tider, Augusti—Juni. Tiden 
för höstterminens början växlade mellan den 24 och 31 
Augusti och för dess slut mellan den 12 och 22 December. 
Tiden för vårterminens början växlade mellan den 13 och 
23 Januari samt för dess slut mellan den 1 och 11 Juni. 
Dock är att märka, att, såsom anmärkningarne till Tab. 1 
upplysa, förhållandena i Söderköping och Piteå, på grund 
af därstädes utbrutna epidemier, voro delvis afvikande. 

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, att mellan dessa 
två dagar, då en mellanliggande Söndag alltid frånräknats, 
förflutit: vid de högre läroverken i medeltal 3-5 dagar, 
växlande mellan 1 till och med 6 dagar (det senare vid 
Göteborgs Realläroverk); vid de femklassiga läroverken i 
medeltal 1·8 dagar, nämligen O vid 2 samt för öfrigt väx
lande mellan 7, till och med 4 dagar (det senare vid Göte
borgs femklassiga läroverk); vid de treklassiga läroverken i 
medeltal 1·2 dagar, nämligen O vid 3 samt för öfrigt växlande 
mellan '/» o c n 2 dagar; vid pedagogierna i medeltal 0·5 
dagar, nämligen O vid 2 och 1 dag vid 2. Dylika mellan
dagar vid början af vårterminen hafva utgjort O vid 17 
högre, 16 femklassiga, 12 treklassiga läroverk och alla 4 
pedagogierna samt för öfrigt växlat från '/» till och med 
3 dagar (det senare vid Vänersborgs läroverk). — Beträf
fande de mellandagar, hvilka vid terminernas slut pläga 
förekomma mellan dagen för den egentliga undervisningens 
afslutande och hemförlofaingsdagen, hafva dessa under höst
terminen utgjort O vid 12 högre, 13 femklassiga, 11 tre
klassiga läroverk och 2 pedagogier samt för öfrigt växlat 
mellan 7,—2 dagar. Under vårterminen har antalet dylika 
mellandagar varit O vid 1 treklassigt läroverk samt för 
öfrigt växlat mellan 1—4 (det senare vid Västerviks och 
Malmö läroverk). 

Antalet fridagar för lärjungarne vid de allmänna läro
verken och pedagogierna, ,då man bortser från de ofvan-
nämnda s. k. mellandagarna vid terminernas början och 
slut samt från sådana dagar då fullständig ledighet ej kan 
sägas hafva ägt rum (jfr'berättelsen för läseåret 1893—94, 
sid. 3), uppgick enligt Tab. 2 för samtliga läroverk och 
pedagogier till 396 dagar, hvilket gör i medeltal för 
hvarje läroverk 5 dagar mot 4" 8 närmast föregående läse
år. Fördelade på de olika läroverksgrupperna uppgick fri
dagarnes antal i medeltal vid de högre läroverken till 5-2, 
vid de femklassiga till 5, vid de treklassiga till 4·8 samt 
vid pedagogierna till 4"4. Högsta antalet fridagar, näm
ligen 10, förekom vid Lunds läroverk; därnäst kommo Luleå 
läroverk med 9 och Umeå läroverk med 87, dagar. 

Af de i läroverksstadgan nämnda anledningarna till 
ledighet (hård väderlek, marknad och allmän högtidlighet) 
förekom den förstnämnda anledningen vid 10 läroverk med 
tillsammans 77, dagar, marknad vid 37 läroverk med till
sammans 677, dagar samt allmän högtidlighet vid 41 läro
verk med tillsammans 387, dagar. Marknadslofvet uppgick 
i allmänhet till 1 dag, vid några läroverk till 7,» 1'/, eller 
2 dagar. Bland ledigheterna på grund af allmän högtid
lighet må nämnas ledighet vid 23 läroverk med anledning 
af Hans Maj:t Konungens namnsdag, vid 12 läroverk på 
Gustaf Adolfs-dagen, vid 3 läroverk för högtidlighållande 
af 200:de årsdagen af Karl den ll:tes död samt vid 2 läro
verk till firande af Magnus Stenbocks minne. 

Bland Öfriga ledigheter finner man enligt Tab. 2: 
mårtenslof vid 28 läroverk under tillsammans 34 dagar, 
fastlagslof vid 46 läroverk under tillsammans 457, dagar, 
majlof vid 69 läroverk under tillsammans 651/, dagar, le
dighet för idkande af idrott vid 45 läroverk under tillsam
mans 42 dagar, för hvila och vederkvickelse vid 1 läro
verk under tillsammans 4 dagar, för skolrummens rengö
ring, insättning af innanfönster o. d. vid 30 läroverk under 
tillsammans 447, dagar. 

Kap. 3. Läraretimmar för vecka i läseämnen. 

Tab. 3. 

De i Tab. 3 upptagna läraretimmarne utgjorde, om man 
fäster afseende endast vid de allmänna läroverken, tillsam
mans 22,021, af hvilka 7,996 (36-3 %) folio på det lägre 
stadiet, 6,134 (27-9 %) på mellanstadiet och 7,891 (35-8 %) 
på det högre stadiet. — Af mellanstadiets 6,134 timmar 
voro 1,786 (29·1 %) gemensamma för realister och latinare, 
2,525 (41-2 %) anslagna åt realisterna ensamt och 1,823 
(29·7 %) åt latinarne ensamt. — På det högre stadiet voro 
6277, timmar (8-o %) gemensamma, 2,7237, (34'5 %) an
slagna åt realisterna och 4,540 timmar (57-6 %) åt lati
narne ensamt. Om man jämför dessa procenttal med de förut 
i dessa berättelser förekommande, erhåller man följande 
öfversigt. 
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Vid jämförelse mellan Tab. 3 och Tab. 11 finner man, 
om man äfven nu bortser från pedagogierna, att på hvarje 
lärjunge komma 1·41 läraretimmar. Vid fördelning efter 
de olika stadierna erhåller man för hvarje lärjunge på 
nederstadiet 1·08 läraretimmar, för hvarje lärjunge på 
mellanstadiet 1'43 läraretimmar samt för hvarje lärjunge 
på högre stadiet 2·02 läraretimmar. Med afseende på de 
bada linierna komma inom mellanstadiet 1·39 timmar på 
hvarje realist och l-49 på hvarje latinare samt på det 
högre stadiet 1·84 på hvarje realist och 2·15 på hvarje 
latinare. ') Jämföras dessa tal med motsvarande, förut 
i dessa berättelser befintliga, erhåller man följande öf-
versigt. 

Om man fördelar lärjungarne efter läroverksgrupper 
och därvid äfven medräknar pedagogierna finner man, att 
på hvarje lärjunge vid samtliga läroverk och pedagogier 
komma 1·42 timmar, vid de högre läroverken l·37 tim
mar, vid de femklassiga läroverken 1/42 timmar, vid de 
treklassiga läroverken 2·05 timmar, vid de tvåklassiga pe
dagogierna 1"97 timmar samt vid den enklassiga pedago-
gien 1'06 timmar. Jämföras dessa tal med motsvarande, 
förut i dessa berättelser befintliga, erhåller man följande 
öfversigt. 

1) Sedan man fördelat de för realister och latinare gemensamma timmarne 
på hvardera linien i förhållande till lärjungarnes antal. 

Fär att erhålla uppgift om, huruvida och i hvad man 
antalet läraretimmar under höstterminen 1896, vare sig 
inom de olika stadierna vid samtliga läroverken eller för 
hvarje särskildt läroverk, öfverskridit det normala, måste 
man först göra sig reda för det normala antalet lärare-
timmar för de olika stadierna och de olika läroverksgrup
perna. Med ledning af den i berättelsen för läseåret 1892—93 
(sid. 6 och 7) lemnade utredningen samt gällande undervis-
ningsplan för här ifrågavarande läseår (jfr sid. 2), erhåller 
man följande öfversigt angående det normala antalet lärare
timmar i veckan vid de olika läroverken. 

1) Södermalms läroverk, Uppsala, Gefle, Linköping, Norrköping, Skara, 
Vänersborg) Örebro, Nyköping, Falnn, Jönköping, Lund, Malmö, Karlskrona, 
Helsingborg, Kalmar, Karlstad, Umel, Visby. — 2) Hudiksvall, Västerås, Kri
stianstad, Ystad, Östersund, Lnleå (jfr K. Br. d. 1 Juni 1877 och 12 Sept. 
1890). — 3) Stockholms Latinläroverk, Strängnäs, Växjö, Halmstad, Hernösand 
(jfr K. Br. d. 1 Juni 1877). — 4) Göteborgs Latinläroverk. — 5) Västervik, 
Sundsvall. — 6) Stockholms Realläroverk, Göteborgs d:o. — 7) Stockholms Nya 
elementarskola. 

Beträffande antalet normala läraretimmar vid de lägre 
läroverken är tillräckligt hänvisa till hvad ofvanstående 
tabell innehåller angående lägre stadiet och mellanstadiet 
samt erinra därom, att vid Jakobs läroverk i Stockholm 
och Oskarshamns läroverk, hvilka sakna latinklasser, det 
normala antalet läraretimmar inom mellanstadiet nppgår 
till 56. 

Om man med hänsyn till de olika undervisningsstadierna 
jämför antalen läraretimmar i Tab. 3 med de nu uppgifna 
normala antalen finner man, att inom det lägre stadiet 
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öfverskjutande antal förekommit vid 24 högre och 5 fem-
klassiga, normalt antal vid 12 högre, 16 femklassiga och 
8 treklassiga samt understigande antal vid 1 femklassigt 
och 9 treklassiga läroverk. — Inom mellanstadiet hafva, 
om man lemnar de utvidgade treklassiga läroverken å sido, 
öfverskjutande antal förekommit vid 31 högre och 12 fem
klassiga läroverk, normalt antal vid 3 högre och 4 fem
klassiga läroverk samt understigande antal vid 2 högre och 
6 femklassiga läroverk. — Inom det högre stadiet hafva 
öfverskjutande antal läraretimmar förekommit vid 9, nor
malt vid 1 och understigande vid 26 läroverk. 

Beträffande antalen läraretimmar inom de olika läroverks-
grupperna finner man med afseende på de högre läroverken 
öfverskjutande antal vid 26, normalt vid 1 samt understi-

Kap. 4. Antalet ordinarie lärarebefattningar; 
tjänstledigheter. 

Tab. 4 och 5. 
Antalet ordinarie lärarebefattningar var under här ifråga

varande läseår detsamma som under det närmast före
gående. 

Antalet tjänstgörande lärare, såväl ordinarie som extra 
ordinarie, uppgick enligt Tab. 4 till 1,213, utvisande en 
minskning af 3 mot närmast föregående läseår. Minsk
ningen faller helt och hållet på de högre läroverken, dar 
extra lärarnes antal nedgått från 113 till 111, tecknings-
lärarnes från 40 till 39, gymnastiklärarnes från 43 till 42 
samt skriflärarnes från 4 till 3, hvaremot extra lärarnes 
antal vid de femklassiga läroverken ökats från 18 till 19 
och vid de treklassiga från 13 till 14. — Såsom tabellen 
närmare utvisar bestredos i 18 fall två skilda lärarebefatt
ningar af samma person, hvadan antalet lärare i verklig
heten uppgick till endast 1,195. 

Bland de 150 extra lärarne, hvaraf 10 extra ordinarie 
lektorer, voro 26 icke aflönade af statsmedel, nämligen alla 
6 vid Ystads läroverk, hvaraf 4 extra ordinarie lektorer, 
samt alla extra lärarne vid de treklassiga läroverken och 
pedagogierna, hvarvid dock är att märka, att vid Köpings 
tvåklassiga pedagogi staten bidrog till aflönande af den 
ene extra läraren. 

Såsom af tabellen framgår bestredos under läseåret 24 
lärarebefattningar af kvinnor mot 27 närmast föregående 
år. Följande tabell lemnar en öfversigt öfver deras för
delning på de olika läroverksgrupperna samt i ordinarie 
och vikarierande eller tillförordnade. 

gande vid 9 läroverk; med afseende på de femklassiga 
läroverken öfverskjutande vid 12, normalt vid 4 samt under
stigande vid 6 läroverk; med afseende på de treklassiga 
läroverken framgår af Tab. 3, att det öfverskjutande an
talet läraretimmar öfver det, som skulle hafva förekommit, 
om hvart och ett läroverk haft det för treklassiga läroverk 
normala antalet af 79 läraretimmar i veckan, uppgår till 423. 

Bland de högre läroverken förekommer det högsta 
öfverskjutande antalet läraretimmar (474) vid Stockholms 
Latinläroverk, det största understigande antalet (77) vid 
Luleå läroverk. Bland de femklassiga läroverken förekom
mer det högsta öfverskjutande antalet timmar (210) vid 
Östermalms läroverk i Stockholm, det största understigande 
antalet timmar (16) vid Haparanda läroverk. 

Enligt Tal. 5 förekommo under läseåret 189 tjänstle
digheter, hvaraf 180 fullständiga och 9 partiella mot 161, 
hvaraf 152 fullständiga och 9 partiella under närmast före
gående läseår. 

Fullständig tjänstledighet, omfattande hela läseåret, åt
njöts af följande antal: vid de högre läroverken af 15 lek
torer, 29 adjunkter, 5 tecknings-, 3 musik- och 3 gymnastik
lärare; vid de femklassiga läroverken af 10 kolleger, 2 
tecknings- och 5 musiklärare; vid de treklassiga läroverken 
af 1 vektor, 1 kollega och 2 gymnastiklärare. 

Fullständig tjänstledighet, omfattande en hel termin 
eller hela den ena terminen och en del af den andra, åtnjöts 
af följande antal: vid de högre läroverken af 1 rektor, 11 
lektorer, 6 adjunkter och 1 musiklärare; vid de femklassiga 
läroverken af 3 rektorer, 3 kolleger, 1 tecknings- och 1 gym
nastiklärare; vid de treklassiga läroverken af 2 rektorer. 

Fullständig tjänstledighet, omfattande kortare tid än 
1 termin, åtnjöts af följande antal: vid de högre läroverken 

B. Lärare. 
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af 8 lektorer, 23 adjunkter, 1 tecknings-, 3 musik- och 19 
gymnastiklärare. 

Partiell tjänstledighet åtnjöts af följande antal: under 
hela läseåret af 1 rektor vid femklassigt läroverk, 2 lektorer, 
1 adjunkt och 2 kolleger; under en termin af 1 rektor vid 
högre läroverk; under kortare tid än en termin af 1 rektor 
vid högre läroverk och 1 adjunkt. 

Såsom orsak till tjänstledigheten uppgifves i 121 fall 
(64 %) sjukdom eller sjuklighet, i 8 fall annan civil tjänst
göring i statens tjänst, i 33 fall militär tjänstgöring, i 16 
fall ledamotskap af riksdag eller landsting, i 4 fall veten
skapligt arbete eller resa samt i 7 fall vårdandet af en
skilda angelägenheter. 

Följande tabell lemnar en öfversigt i procent öfver 
anledningarne till tjänstledighet under de senast förflutna 
fem läseåren. 

Kap. 5. Afgång, befordran och uppflyttning i 
lönegrad. 

Tab. 6—8. 

Under tiden från och med den 1 Maj 1896 till och 
med den 30 April 1897 hafva, såsom Tab. 6 närmare ut
visar, genom ordinarie lärares afgång 4 rektors-, 5 lek
tors-, 26 adjunkts- och kollega-, 2 teckningslärare-, 1 musik
lärare- och 1 gymnastiklärare-befattningar blifvit lediga. 

Af de 4 rektorerna hade 2 afgått med pension och 2 
aflidit. Af de 5 lektorerna hade 1 befordrats till lektor vid 
annat läroverk, 2 utnämnts till domprostar, 1 afgått med 
pension samt 1 aflidit. Af de 26 adjunkterna och kollegerna 
hade 3 befordrats till rektorsbefattningar vid femklassiga 
läroverk, 3 till lektorsbefattningar, 2 till adjunkts- och 1 
till kollegabefattning vid annat läroverk, 5 afgått med pen
sion, 1 till enskild affärsverksamhet och 1 för sjuklighet 
samt 10 aflidit. Af de bada teckningslärarne hade den ene 
afgått med pension och den andre aflidit. Den i tabellen 
upptagne musikläraren hade aflidit och gymnastikläraren 
afgått med pension. 

Följande tablå lemnar en öfversigt öfver antalet rek
tors-, lektors- samt adjunkts- och kollegabefattningar, hvilka 

under hvart och ett af de senast förflutna tio läseåren 
blifvit lediga genom ordinarie innehafvares afgång. 

Enligt hvad Tab. 7 närmare utvisar tillsattes under 
tiden från och med den 1 Maj 1896 till och med den 30 
April 1897 3 rektorsbefattningar, 12 lektorsbefattningar, 
21 adjunkts- och kollegabefattningar, 3 teckningslärare-, 
2 musiklärare- samt 1 gymnastiklärare-befattningar. 

Af anmärkningarne till samma tabell framgår, att me
delåldern under ofvannämnda tid för de till första ordinarie 
befattning befordrade lektorerna var 37 år, för de till första 
ordinarie befattning befordrade adjunkterna och kollegerna 
var 38-6 år, för de bada till första ordinarie befattning be
fordrade teckningslärarne var 28·5 år samt för de bada till 
första ordinarie befattning befordrade musiklärarne var 31 
år; den till första ordinarie befattning befordrade gymna
stikläraren var 44 år. 

Om man för de senast förflutna tio läseåren samman
ställer uppgifterna om de första gången befordrade lekto
rernas samt adjunkternas och kollegernas medelålder, er
håller man följande öfversigt. 

Af Tab. 8 finner man, att under tiden 1 Juli 1896— 
30 Juni 1897 1 rektor vid högre läroverk, 30 lektorer, 78 
adjunkter och kolleger, 2 tecknings-, 2 musik- och 2 gym
nastiklärare blifvit uppflyttade i högre lönegrad. 

Den i andra lönegraden uppflyttade rektorn var 46 år. 
Hvad angår lektorerna var medelåldern för de i andra löne
graden uppflyttade 40·9 år, för de i tredje lönegraden upp
flyttade 46·0 år, för de i fjärde lönegraden uppflyttade 48'6 
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år samt för de i femte lönegraden uppflyttade 53·3 år. 
Beträffande adjunkterna och kollegerna var medelåldern 
för de i andra lönegraden uppflyttade 39·6 år, för de i 
tredje lönegraden uppflyttade 44-8 år, för de i fjärde löne
graden uppflyttade 49-4 år samt för de i femte löjaegraden 
uppflyttade 50s år. Af de i tredje lönegraden uppflyttade 
bada teckningslärarne var den ene 37 och den andre 44 år, 
Den i andra lönegraden uppflyttade musikläraren rar 41 
år och den i tredje lönegraden uppflyttade 48 år. Den i 
andra lönegraden uppflyttade gymnastikläraren var 36 och 
den i tredje lönegraden uppflyttade 46 år. 

Sammanställas dessa ial med de fyra föregående läse-
årens erhålles följande öfversigt. 

Kap. 6. Utbildningen af lärare. 

Tab. 9 och 10. 

Till genomgående af de vid Högre latinläroverket, 
Södermalms läroverk och Högre realläroverket i Stock
holm samt vid läroverken i Uppsala och Lund under läse-
året 1896—97 anordnade profårskurserna för utbildningen 
af lärare i läseämnen hade inom den bestämda tiden an
mält sig för höstterminen 46 kompetente kandidater, af 
hvilka 31 (67 %) erhöllo hänvisning, och för vårterminen 

34, af hvilka 201) (59 %) erhöllo hänvisning. Bland dem, 
hvilka erhöllo hänvisning att börja vårterminen 1897, var 
1 kvinna. 

Nedanstående tabell visar, huru många lärarekandidater 
tjänstgjort vid de särskilda läroverken läseåret 1896—97. 

a) I af dessa erhöll K. M:ts tillstånd att afsluta sin profårstjänstgöring 
samma termin. — b) Däraf 1 kvinna. 

Af de 31 lärarekandidater, hvilka började sin profars
tjänstgöring med höstterminen 1896, voro 3 filosofie dokto
rer, 8 filosofie licentiater, 1 teologie kandidat, 18 filosofie 
kandidater samt 1, efter aflagd teoretisk och praktisk teo
logisk examen, komminister. Af filosofie doktorerna var 1 
docent; af filosofie kandidaterna hade 3 aflagt teoretisk 
teologisk examen. — Utaf de 19 lärarekandidater, hvilka 
började sin profarstjänstgöring med vårterminen 1897, voro 
2 filosofie doktorer, 5 filosofie licentiater och 12 filosofie 
kandidater. Af filosofie doktorerna var 1 docent. 

Såsom af förestående tabell framgår afslntades profars-
tjänstgöringen fullständigt med höstterminen 1896 af 17 
lärarekandidater, hvilka tjänstgjort två på hvarandra föl
jande terminer och af 1, som tjänstgjort blott en termin. 
Vårterminen 1897 afslutades profårstjänstgöringen af 30 
lärarekandidater, hvilka alla tjänstgjort två på hvarandra 
följande terminer. 

Tab. 9 innehåller uppgift, huru många gånger under 
läseåret 1896—97 hvart och ett af skolans läroämnen före
kommit bland de ämnen, i hvilka den praktiska profårs-
kursen genomgåtts. Det högsta antalet, nämligen 27, visar 
modersmålet; därnäst kommer tyska språket med 22 samt 
historia och geografi med 14, under det att naturalhistoria 
valts af endast 5 samt grekiska af 6 lärarekandidater. 

Huru de lärarekandidater, som under endera af de bada 
terminerna afslutat sin profårstjänstgöring, haft sina prof-
årsämnen grupperade framgår af följande förteckning. I 
densamma hafva dock sådana ämnen ej upptagits, i hvilka 
af mer tillfällig anledning auskultering, men ingen öfnings-
och profundervisning ägt rum. Likaså har afseende ej blifvit 
fast vid den alla lärarekandidaterna åliggande skyldigheten 

1) Om man ej medräknar en, som hänvisades för att med ännu eti ämne 
komplettera sitt förut genomgångna profår. 
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a t t meddela uppgifter för skriftliga uppsatser på moders
målet samt a t t rät ta och genomgå desamma. 

Stockholm: 

Latinläroverket: 
1 modersmålet, tyska, franska ; 
2 modersmålet, latin, grekiska; 
1 modersmålet, latin, historia och geografi; 
6 tyska, engelska, franska. 

Södermalms läroverk: 
1 kristendom, modersmålet, latin; 
1 kristendom, modersmålet, historia och geografi; 
3 kristendom, modersmålet, historia och geografi, filosofi; 
1 modersmålet, tyska, historia och geografi, filosofi; 
1 modersmålet, latin, historia och geografi, filosofi; 
1 modersmålet, matematik, naturlära, naturalhistoria, kemi; 
2 matematik, naturlära, naturalhistoria, kemi. 

Realläroverket: 
1 kristendom, modersmålet, tyska, engelska; 
1 modersmålet, tyska, historia och geografi; 
1 modersmålet, tyska, matematik, fysik; 
1 modersmålet, matematik, fysik; 
1 modersmålet, matematik, naturlära, fysik; 
1 tyska, matematik, naturlära, naturalhistoria, kemi; 
1 matematik, naturlära. naturalhistoria, kemi; 

1 matematik, fysik, kemi. 

Uppsala: 
1 kristendom, modersmålet, tyska; 
1 kristendom, modersmålet, historia och geografi, filosofi; 
1 modersmålet, tyska, historia och geografi; 
2 modersmålet, latin, grekiska; 
2 tyska, engelska, franska; 
1 latin, grekiska, tyska; 
2 matematik, fysik, kemi. 

Lund: 
1 kristendom, modersmålet, historia och geografi; 
1 kristendom, modersmålet, historia och geografi, filosofi; 
1 modersmålet, tyska, engelska; 
1 modersmålet, tyska, historia och geografi; 
1 modersmålet, latin, grekiska; 
2 tyska, engelska, franska; 
1 tyska, engelska, franska, historia och geografi; 
1 matematik, naturlära, kemi; 
1 matematik, fysik, kemi. 

Beträffande utbildningen af lärare i välskrifning och 
teckning må nämnas, a t t under läroåret 1896—97 undervis
ningen vid Tekniska skolan begagnades af 7 manliga och 
27 kvinliga teckningslärarekandidater. Af dessa 34 hade 19 
(4 manliga och 15 kvinliga) redan under förra läroåret varit 
teckningslärarekandidater. Fullständiga afgångsbetyg så
som teckningslärare tillerkändes 7 kandidater, hvaraf 2 • 
manliga och 5 kvinliga. Alla erhöllo betyg, gällande för 
högre allmänna läroverk. 

Beträffande utbildningen af lärare i musik är a t t nämna, 
a t t vid Kungl. Musikkonservatorium examen för behörighet 
till musikläraretjänst vid allmänt läroverk höstterminen 
1896 aflades af 5 manliga och 1 kvinlig samt vårterminen 
1897 af 1 manlig och 3 kvinliga lärarekandidater. 

Beträffande utbildningen af lärare i gymnastik och militär-
öfningar är a t t nämna, at t vid slutet af undervisningsåret 
1896—97 vid Gymnastiska Centralinstitutet godkända af
gångsbetyg såsom gymnastiklärare tilldelades 9 militärer 
vid armén, hvaraf 8 löjtnanter och 1 underlöjtnant, samt å t 
7 civile. 

C. Lärjungar. 

Kap. 7. Lärjungarnes antal och fördelning. 

Tab. 11 och 1 2 . 

Enligt Tab. 11 uppgick de närvarande lärjuDgarnes 
antal under höstterminen 1896 till 15,770, af hvilka 11,989 
(76-0 %) tillhörde de högre, 2,717 (17-2 %) de femklassiga, 
861 (5·5 %) de treklassiga läroverken samt 203 (1'3 %) 
pedagogierna. Under vårterminen 1897 utgjorde antalet 
närvarande lärjungar 15,731, utvisande en minskning af 
39 lärjungar mot antalet under höstterminen. 

Sammanställas uppgifterna om antalet närvarande lär
jungar vid de olika slagen af läroverk för höstterminen 
1896 med motsvarande siffror för de nio sistförfjutna höst
terminerna erhålles följande öfversigt: 
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De frånvarande lärjungarnes antal uppgick vid samt
liga läroverken och pedagogierna under höstterminen 1896 
till 68 och under vårterminen 1897 likaledes till 68. 

Vid jämförelse för åren 1887—1896 mellan de närva
rande lärjungarnes antal och rikets folkmängd erhåller 
man följande öfversigt. 

Af Tab. 11 finner man, att utaf de vid allmänna läro
verken och pedagogierna höstterminen 1896 närvarande 
15,770 lärj ungarne 7,536 (478 %) tillhörde den gemen
samma linien, 4,254 (27"0 %) reallinien och 3,980 (25-2 %) 
latinlinien, samt af Tab. 12 att utaf de 2,285 under samma 
tid närvarande latinarne i 6:e och 7:de klasserna 1,433 
(62-7 %) tillhörde B-linien (voro icke-greker) och 852 (37-3 %) 
tillhörde A-linien (voro greker). Sammanställas uppgifterna 
hvad angår realister och latinare samt angående icke-greker 
och greker med motsvarande under de närmast föregående 
nio åren, erhålles följande öfversigt. 

Af följande tre tabeller, af hvilka den första om
fattar hela antalet lärjungar inom samtliga årsklasserna, 

1) Siffrorna grunda sig på approximativ beräkning. 

Allmänna läroverken 1896—97. 

den andra lärjnngarne å de bada linler, hvari klasserna 
4—7 äro delade, och den tredje latinliniens bada bestånds
delar, icke-greker och greker, inom klasserna 6 och 7, er
håller man en öfversigt öfver den samtidiga freJcveftse» inom 
de särskilda skolstadierna höstterminen 1896 vid samtliga 
läroverken och pedagogierna. 

Såsom en fortsättning af den öfversigt öfver förändring
en i sJcolgenerationernas storlek, som lemnats i föregående 

2 
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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, hvilken 
höstterminen 1888 befann sig i första klassen, utmärkta 
genom ett därunder utsatt . 

Med användande af de understrukna talen i ofvan-
stående tabeller erhåller man följande öfversigter, hvilka 

kunna betecknas såsom från undervisningens synpunkt an
gifvande vitaliteten (se berättelsen för läseåret 1884—85, 
sid. 20) hos den skolgeneration, som höstterminen 1888 
befann sig i första klassen. 

Man kan vid föregående tre tabeller anmärka, att då 
både 2:a, 3:e och 4:e klasserna hvar för sig hafva större 
antal lärjungar än den l:a, så skulle det vara af större in
tresse att jämföra den öfre 7:e med dessa, än med den l:a, 
samt att det äfven skulle vara af intresse att jämföra dels 
R. 7:2 och L. 7:2 resp. med den första real- och latin
klassen (d. v. s. med R. 4 och L. 4), dels I-G. 7:2 och G. 7:2 
resp. med den första motsvarande afdelningen inom L. 6:i. 
För dylika jämförelsers anställande meddelas följande öf-
versigt. 
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Om de närmast föregående t re tabellerna och ofvanstå-
eude sifferuppställningar jämföras med motsvarande i förra 
berättelsen (sid. 11), eller m. a. o. om man från under
visningens synpunkt jämför vitaliteten hos skolgenerationen 
af läseåren 1887/88—1895/96 med vitaliteten hos skolgenerationen 
af läseåren 1888/89—1896/97, så finner man vitaliteten hos den 
senare såväl öfverhufvud taget som for dess särskilda grenar 
(realister och latinare samt icke-greker och greker) varit 
ej obetydligt större. 

Slutligen torde böra nämnas at t , såsom af Tab. 11 äf-
ven framgår, genom fullständig brist på lärjungar under 
höstterminen 1896 saknades: vid de högre läroverken E . 6:2 
vid Hudiksvalls, Kristianstads och Ystads läroverk; vid de 
femklassiga läroverken L. 4 vid Söderhamns samt L. 5 vid 
Norrtälje och Arboga läroverk; samt, då man äfven faster 
afseende vid de på enskild väg bekostade högre klasserna 
vid de treklassiga läroverken, L. 4 vid Sölvesborgs, Engel-
holms, Varbergs och Skellefteå läroverk samt L. 5 vid Söl
vesborgs och Åmåls läroverk. Med afseende å latinliniens 
bada grenar, icke-greker och greker, i kl. 6 och 7 (se Tab. 12) 
saknades greker i 6:1 vid Falu läroverk, i 6:2 vid Vänersborgs 
läroverk samt i 7:2 vid Umeå läroverk. — Under vårtermi
nen 1897 voro förhållandena i detta hänseende oförändrade. 

Enligt hvad Tab. 12 närmare utvisar åtnjöto utaf de 
under höstterminen 1896 i 6:e och 7:e latinklasserna närva
rande 2,285 lärjungar 1,433 (62·7 %) undervisning i engelska 
(voro icke-greker) och 852 (37'3 %) undervisning i grekiska 
(voro greker). En öfversigt i procent angående förhållandet 
mellan antalen icke-greker och greker under de senast för
flutna tio åren är förut meddelad (sid. 9). 

Af tabellen finner man vidare, at t utaf de 215 grekerna 
i nedre 7:e klassen 161 (74·9 %), men a t t af de 170 gre
kerna i öfre 7:e klassen endast 67 (39·4 %) begagnade sig 
af den frivilliga undervisningen i engelska språket. 

Kap. 8. Lärjungarnes hälsotillstånd. 

Tab. 13—15. 

Enligt Tab. 13 ledo utaf de högre och femklassiga 
läroverkens lärjungar 909 (6'2 %) af bleksot, 747 (5 -i %) 
af hufvudvärk, 236 (1•6 %) af näsblod, 1,530 (10-4 %) af 
närsynthet samt 444 (3·0 %) i mer eller mindre grad af 
af dofhet. Föregående år voro procenttalen respektive 5·5, 
5-0, 1·6, 10-9 och 2 -8. 

Huru dessa sjukdomar förhöllo sig i procent till an
talet i hvarje klass vid nämnda läroverk under höstterminen 
1896 närvarande lärjungar framgår af följande öfversigt. 

Tab. 14 lemnar en närmare redogörelse för antalet 
sjuke och sjukdomar bland lärjungarne vid de högre och 
femklassiga läroverken. Af densamma framgår, at t antalet 
insjuknade lärjungar uppgick till 3,982, eller 27'i % af 
de närvarande lärjungarne vid ofvannämnda läroverk. Hela 
antalet sjukdomsfall uppgick till 4,549, hvaraf 3,675 vid 
de högre och 874 vid de femklassiga läroverken, och an
talet sjukdomsfall i olika sjukdomar till 4,216, hvaraf 3,401 
vid de högre och 815 vid de femklassiga läroverken. An
talet sjukdagar belöpte sig till 24,643, hvilket gör 6·2 (förra 
året 6·3) sjukdagar för hvarje insjuknad lärjunge. Förde
lade efter läroverksgrupper utgjorde antalet sjukdagar vid 
de högre läroverken 19,995, hvilket gör 6-2 sjukdagar för 
hvarje insjuknad lärjunge, och vid de femklassiga läroverken 
4,648, hvilket gör 6 -l sjukdagar för hvarje insjuknad lär
junge. Antalet aflidne utgjorde 5, hvaraf 4 vid de högre 
och 1 vid de femklassiga läroverken. 
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I Tab. 15 lemnas redogörelse för lärjungarnas full
ständiga eller partiella befrielse från gymnastiköfniugarne. 

I följande sammandrag erhåller man en öfversigt i 
absoluta tal och procent af tabellens hufvudsakliga innehåll. 

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

I hvilken proportion de olika sjukdomsorsakerna under 
höstterminen 1896 medverkat till lärjungarnes fullständiga 
eller partiella befrielse från gymnastiköfningarne utvisas 
af följande tabell. 

Om man särskildt tager i betraktande tabellens första 
hufvudafdelning »Efter läroverk», finner man högst betyd

liga skiljaktigheter. Så t. ex. äro i densamma såsom för 
sjukdomsorsaker befriade i kol. 13 uppförde vid Skara 
läroverk 1 af 353 (0-3 %) och vid Linköpings läroverk 16 
af 401 (4 %), men vid Göteborgs realläroverk 110 af 623 
(17-7 %) och vid Uppsala läroverk 59 af 455 (13 %); vid 
Oskarshamns, Vadstena och Eksjö femklassiga läroverk 
ingen af respektive 83, 64 och 56, men vid Karlshamns 16 
af 114 (14 %) och vid Jakobs läroverk i Stockholm 30 af 
256 (11-7 %). Ett liknande förhållande möter äfven med 
afseende på de till svagrote hänvisade. Orsaken till dessa 
skiljaktigheter ligger utan tvifvel till stor del däri, att 
olika principer vid de olika läroverken blifvit följda vid 
meddelandet af befrielsen. 

I kolumnerna 14 och 28 hafva såsom af »andra orsa
ker» befriade eller till svagrote hänvisade upptagits re
spektive 24 och 6 lärjungar. Såsom orsak till befrielsen 
uppgifves för 29 af dem aflägsen bostad och för 1 under
gående af mogenhetspröfning. 

Kap. 9. Lärjungarnes omsättning. 

Tab. 16 och 17. 

Tab. 16 lemnar en öfversigt öfver den stora flyttningen 
vid öfvergången från läseåret 1895—96 till läseåret 1896—97. 
Nya elementarskolan i Stockholm har hvarken i tabellen 
eller i anmärkningarne kunnat medräknas på grund af den 
fria flyttningen i dess öfre klasser. Likaså äro pedagogi-
erna uteslutna, emedan deras klasser ej fullt motsvara klas
serna vid de allmänna läroverken. 

Enligt tabellens kol. 2 funnos vid slutet af vårterminen 
1896 vid de respektive läroverken 13,443 lärjungar närva
rande i sådana afdelningar, hvarifrån flyttning kunde ske 
inom samma läroverk och å samma linie. Af dessa 13,443 
flyttades enligt kol. 19 vid öfvergången mellan de bada 
nyssnämnda läseåren 10,956 (81'6 %) till klasserna 2—7:2 '). 
Af sistnämnda antal erhöllo 8,361 (76-3 %) enligt kol. 10 
flyttningstillstånd vid vårterminens slut och 2,595(23·7 %) 
enligt kol. 18 sådant tillstånd vid höstterminens början. 
Bland de flyttade öfvergingo med eller utan uppflyttning 
till högre klass 54 (0-5 %) från en linie till en annan. 

Genom sammanslagning af de enligt tabellen vid slu
tet af vårterminen och vid början af höstterminen 1896 
flyttade lärj ungarne har erhållits följande procentiska öfver
sigt öfver antalet lärjungar, som enligt tabellen erhållit 
flyttning, hvarjämte i samma öfversigt äfven meddelas upp
gift på det antal terminer, som i medeltal tillbragts i hvarje 
klass/ I denna tabell äro ej upptagne de till annan linie 
öfvergångne lärjungame. 

1) Härvid miste dock förutsättas, att alla de vid början af höstterminen 
flyttade voro vid föregående vårtermins slut vid resp. läroverk närvarande, något 
som dock sällan inträffar. Skillnaden uppgår dock till blott några fä enheter, 
och torde föga inverka pä procenttalet. 
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Utom ofvannämnda i själfVa tabellen upptagna stora 
flyttning ägde, såsom anm. 2 under tabellen utvisar, un
der kalenderåret 1896 flyttning rum äfven vid vårterminens 
början, hvarvid 62 lärjungar erhöllo flyttning, af hvilka 
25 öfvergingo från en linie till en annan. Dessutom öfver-
gick på grand af beslut vid slutet af höstterminen 1895 
en lärjunge från E. 4 till L. 4. Således uppgick vid all
männa läroverken och pedagogierna under hela kalender
året 1896 flyttningarnes antal tillsammans till 11,019, af 
hvilka 80 inneburo öfvergång från en linie till en annan. 

Af följande tabell erhåller man en öfversigt i procent 
öfver flyttningarne vid olika tider under kalenderåren 
1892—96, hvarvid under rubriken »å andra tider» inbegripas 
såväl de flyttningar, som ägt rum under själfva terminerna 
som de, hvilka beslutits vid nästföregående hösttermi
ners slut. 

Tab. 17 lemnar en öfversigt öfver lärjungarnés om
sättning under vår- och höstterminerna 1896 samt under 
den på hvardera terminen följande mellanterminen, med 
undantag däraf att de på andra tider än vid terminer
nas början före den 1 Februari och den 15 September in-
skrifne lärjungarne ej finnas i tabellen upptagne. Angående 
Nya elementarskolan i Stockholm, som är medräknad i 

tabellen, må hänvisas till berättelsen för läseåret 1893—94, 
sid. 29—30. 

Af kol. 3, 4, 12 och 13 i Tab. 17 finner man, att af de 
lärjungar, som den 1 Februari och den 15 September till
hörde läroverken, hade flyttats 

I de ofvan upptagna antalen flyttade äro ej de lär
jungar inräknade, hvilkas flyttning till annan klass skett i 
sammanhang med öfvergång till annat läroverk, samt ej 
heller de, hvilka eljest afgått med betyg på nöjaktigt genom
gående af den lemnade klassen. 

Af de 23, hvilka upptagas såsom flyttade enligt beslut 
vid slutet af höstterminen 1895, tillhörde 22 Nya elemen
tarskolan i Stockholm. 

Antalet inskrifne till och med den 1 Februari under vår
terminen och den 15 September under höstterminen 1896, 
uppgick vid samtliga allmänna läroverken och pedagogi
erna enligt kol. 5 och 14 i Tab. 17 till 3,500. Dessutom 
inskrefvos under vårterminen efter den 1 Februari 2 samt 
under höstterminen efter den 15 September 14 lärjungar. 
Hela antalet under kalenderåret inskrifne utgjorde således 
3,516, af hvilka 206 (5"9 %) inskrefvos under vårterminen 
och 3,310 (94'1 %) under höstterminen. Om de inskrifne 
fördelas efter klasser, så finner man, att i l:a klassen in
skrefvos 2,092, i 2:a 547, i 3:e 235, i 4:e 219 (112 realister 
och 107 latinare), i 5:e 97 (58 r. och 39 1.), i nedre 6:e 
254 (133 r. och 121 1.), i öfre 6:e 37 (18 r. och 19 1.), i 
nedre 7:e 24 (13 r. och 11 1.) samt i öfre 7:e 11 (2 r. och 9 1.). 

Bland det stora antalet i nedre 6:e klassen inskrifna 
utgöres naturligtvis flertalet utaf dem af sådana, hvilka 
öfvergått från de feinklassiga till de högre läroverken. 

Antalet afgångne utgjorde vid samtliga allmänna läro
verken och pedagogierna enligt kol. 7—9 och 16—18 i 
Tab. 17: 

Om de afgångne fördelas efter klasser, finner man, 
att ur l:a klassen afgingo 141, ur 2:a 226, ur 3:e 430, ur 
4:e 467 (395 latinare och 72 realister), ur 5:e 791 (582 r. och 
209 1.), ur nedre 6:e 220 (120 r. och 100 1.), ur öfre 6:e 138 
(75 r. och 63 1.), ur nedre 7:e 54 (30 r. och 24 1.) samt ur 
öfre 7:e 578 (r€l r. och 397 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 
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sidan 10 framgår vid jämförelse mellan lärjungeantalen i 
kl. 3 och 5 höstterminen 1895 samt i kl. 4 och 6:1 höst
terminen 1896, a t t den verkliga minskningen för samtliga 
allmänna läroverken och pedagogierna utgjorde 186 vid 
öfvergången från 3:e till 4:e samt 580 vid öfvergången från 
5:e till 6:e klassen. 

Emedan Tab. 16 och 17 tillkommit genom hopläggning 
af uppgifterna från de särskilda läroverken, så är det tyd
ligt, a t t med hänsyn till läroverken såsom ett enda helt 
talen i kol. 3—19 af Tab. 16 och i kol. 12 och 13 af Tab. 
17 sannolikt äro mycket för laga samt talen i kol. 14, 10 
och 19 af Tab. 17 sannolikt ej obetydligt för höga. 

Kap. 10. Mogenhets- och fyllnadspröfning. 

Tab . 18 och 19. 

Den 22 Mars 1895 utfärdades af Kungl. Maj:t ny 
stadga angående mogenhetspröfning vid rikets allmänna 
läroverk a t t gälla från och med år 1896 (Sv. Pörf.-saml. 
1895, n:r 25). 

Vårterminen 1896 anställdes, såsom Tab. 18 närmare 
visar, mogenhetspröfning vid alla de 36 offentliga högre lä
roverken samt vid alla de 7 enskilda läroverk, som ägde 
dimissionsrätt. Den skriftliga pröfningen förrättades den 
15, 16, 18, 20, 21 och 22 April. Den muntliga pröfningen, 
som ägde rum på dagarne från och med den 15 Maj till 
och med den 11 Juni , upptog 1 dag vid 9 offentliga och 2 
enskilda läroverk, 2 dagar vid 18 offentliga och 5 enskilda 
läroverk, 3 dagar vid 8 och 4 vid 1 offentligt läroverk. Till
sammans åtgingo således för den muntliga pröfningen 85 
examensdagar. Med frånräknande af de alldeles uteblifne 
undergingo under dessa 85 dagar 698 mogenhets- och 22 
fyllnadspröfning. Antalet censorer utgjorde tillsammans 16. 
Med hänsyn till särskilda läroverk uppgick deras antal till 
2 vid 11 offentliga och 3 enskilda läroverk, till 3 vid 23 
offentliga och 4 euskilda, till 4 vid 1 samt till 5 vid 1 offent
ligt läroverk. Härvid har räknats det högsta antal , som 
förekommit någon af dagarne. 

Höstterminen 1896 anställdes, såsom Tab. 19 närmare 
visar, både skriftlig och muntlig mogenhetspröfning vid 6 
offentliga och 1 enskildt läroverk samt endast skriftlig vid 
7 offentliga. Den skriftliga pröfningen förrättades den 13, 
14, 16, 17, 19 och 20 November. Den muntliga, som ägde 
rum på dagarne från och med den 7 till och med den 15 
December, upptog 1 dag vid 3 offentliga och 1 enskildt läro
verk samt 2 dagar vid 3 offentliga läroverk. Tillsammans 
åtgingo således för den muntliga pröfningen 10 examens
dagar. Med frånräknande af de alldeles uteblifne under
gingo under dessa 10 dagar 58 mogenhets- och 9 fyll
nadspröfning. Antalet censorer utgjorde tillsammans 5. Med 
hänsyn till särskilda läroverk uppgick deras antal till 2 vid 
2 offentliga och 1 enskildt samt till 3 vid 4 offentliga 
läroverk. 

Af de å Tab. 18 och 19 meddelade »Sammandrag rö
rande mogenhetspröfningen» erhåller man följande tabel-
lariska öfversigt för hela kalenderåret. 

Vid mogenhetspröfningen år 1896 underkände och 
godkände. 

Anm. Bland de i föregående tabell upptagna absoluta talen förekomma 
åtskilliga dnbbelräkningar, emedan många af de i höstterminens profning del
tagande, varit närvarande redan vid vårterminens. 

Den censorerna gifna rättigheten a t t i strid med exami-
natorernas uttalade mening förklara en examinerad vara 
icke mogen tillämpades i 9 fall, nämligen med afseende på 
4 lärjungar vid offentliga läroverk, 1 vid enskildt och 4 
privatister. 

I följande tabell äro lärjungarne fördelade efter de 
betyg de erhållit vid den skriftliga pröfningen i moders
målet 2). 

1) Här äro äfven inräknade de uteblifne (jfr tabellbilagorna). 
2) Jämlikt K. M:ts nya stadga ang. mogenhetspröfning användas från och 

med år 1896 såsom vitsord vid den skriftliga pröfningen uttrycken: berömlig 
(A), med utmärkt beröm godkänd (a), med beröm godkänd (AB), icke utan 
beröm godkänd (Ba), godkänd (B) och icke godkänd (C). 
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Antalet af dem, som erhöllo högre betyg än -»Godkänd», 
utgjorde således bland de offentliga läroverkens realister 31 % 
och bland samma läroverks latinare 46 %. Det föregående 
året voro motsvarande procent-tal 19 och 29. Den bety
dande ökningen i procenten för såväl real- som latinlinien 
är a t t tillskrifva tillkomsten af vitsordet icke u tan heröm 
godkänd (Ba), som nu utan tvifvel tilldelades många lär
jungar, hvilka med de förutvarande betygsbeteckningarne 
erhöllo endast godkänd {B). 

Enligt censorernas berättelser öfver verkställd mogen-
hetspröfning under år 1896 erhåller man följande öfver-
sigt, som utvisar huru många lärjungar hade skrifvit öfver 
hvart och et t af de för uppsatsen på modersmålet gifna 
ämnena, och hvilka betyg blifvit vid hvarje särskildt ämne 
utdelade1). 

1) Då flere af censorerna detta är användt de gamla betygsgradenia A, 
AB, B och C, hafva dessa beteckningar i följande tabeller fortfarande blifvit 
använda; a har därvid ansetts lika med AB och Ba lika med B. 

För de skriftliga arbeten, hvilka realisterna hade a t t 
utöfver uppsatsen på modersmålet verkställa, utdelades de 
betyg, som utvisas af följande tabell1). 

Anm. Af lärjungarne vid offentliga läroverk skrefvo 2 både tyska, en
gelska och franska. 

1) Ang. den skriftliga pröfningen för realisterna, se den nya stadgan ang. 
mogenhetspröfning. § 6. 
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För de skriftliga arbeten, hvilka latinarne hade att 
utöfver uppsatsen på modersmålet verkställa,-utdelades de 
betyg, som ntvisas af följande tabell l). 

Anm. Af lärjnngarne tillhörande B-linien skrefvo 4 (1 vid offentl. läro
verk och 3 privatister) tyska i stället för franska; 3 (2 lärjungar vid offentl. 
läroverk och 1 privatist) skrefvo både tyska och franska. 

De mogenhetsbetyg, som utdelades åt de vid pröfningen 
godkände, voro följande. 

1) Ang. den skriftliga pröfningen för latinarne, se den nya stadgan ang. 
mogenhetspröfning, § 5. Här må dock nämnas, att enligt 1895 års stadga det 
förutvarande skriftliga öfversättningsprofvet från svenska till latinska språket 
blifvit utbytt mot ett dylikt öfversättningsprof från latin till svenska. 

Bland de godkände voro 40 flickor, hvaraf 8 realister och 
32 latinare. Alla vid muntliga pröfningen godkände tillhör
de statskyrkan, utom 1, som tillhörde den romersk-katolska 
och 6 (hvaraf 3 flickor), hvilka tillhörde den mosaiska tros
bekännelsen. — I engelska språket examinerades bland 
grekerna 52 lärjungar vid offentliga läroverk. 

Enligt Tab. 17 funnos den 1 Februari 1896 i öfre sjunde 
klassen vid de offentliga läroverken 187 realister och 401 
latinare, således tillsammans 588. Till mogenhetspröfning 
anmälde sig enligt Tab. 18 c) under vårterminen 1896 från 
dessa läroverk 580 lärjungar, hvaraf 181 realister och 399 
latinare. Bland dessa blefvo 546 förklarade mogne, hvaraf 
165 realister och 381 latinare; bland de senare tillhörde 259 
latinlinien utan grekiska och 122 latinlinien med grekiska. — 
Af de offentliga läroverkens under höstterminen 1896 enligt 
Tab. 19 c) till mogenhetspröfning anmälde 25 lärjungar, 
hvaraf 13 realister och 12 latinare, hade samtlige anmält sig 
redan till vårterminens profning, med undantag af 4 vid Nya 
eleniasBtarskolan och 1 vid Lunds privata elementarskola. 
Bland dessa 25 blefvo 16 förklarade mogne, hvaraf 6 reali
ster och 10 latinare, bland hvilka senare 7 tillhörde latin
linien utan och 3 med grekiska. — Bland de offentliga läro
verkens under året såsom mogne förklarade 562 lärjungar 
tillhörde således 171 (30-4 %) reallinien, 266 (47-3 %) latin
linien utan och 125 (22·3 X) latinlinien med grekiska. 

De vid mogenhetspröfningen 1896 godkändes ålder ut
visas af följande tabell. 

1) Om 17 år räknas såsom normalålder i öfre 7:e klassen vid läseårets 
början (jfr berättelsen för läseåret 1889—90, sid. 61), böra 18 år räknas såsom 
normalålder i samma klass vid läseårets sint och bör således äfven vara den 
normala åldern för dem, hvilka då eller före kalenderårets slut undergått mogen
hetspröfning. 
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Bland de godkände lärjungarna vid de offentliga läro
verken voro enligt ofvanstående beräkning 29 under, 161 i 
och 372 öfver normalåldern. Motsvarande tal för lärjungarne 
vid de enskilda läroverken äro 2, 7 och. 66 samt för pri-
vatisterna 4, 12 och 52. Dock må med afseende på lär
jungarne vid de offentliga läroverken erinras därom, att till 
följd af läröverksstadgans föreskrifter om inträdesåldern 
icke få lärjungar måste komma att räknas till de öfverårige 
(jfr berättelsen för laseåret 1894—95, sid. 14). 

Följande tabell lemnar såväl för de särskilda lärover
ken som för de olika lärjungekategorierna en öfversigt öf
ver de under åren 1892—96 vid mogenhetspröfningen god
kändes medelålder. 

För den fyllnadfepröfning, som anställdes i sammanhang 
med mogenhetspröfningen vår- och höst-terminen 1896, finnes 
redogjordt å Tab. 18 och 19. Ur där meddelade uppgifter 
erhålles följande sammandrag för hela kalenderåret. 

Fyra komplettanter voro aumälda till fyllnadspröfning 
i två ämnen hvar, hvadan siffrorna för dem, då de andra 
gången förekomma, äro satta inom parentes och ej med
räknade i slutsummorna. 

Skillnaden mellan antalet anmälde och antalet godkände 
utgöres af 3 från den skriftliga och 1 från den muntliga 
pröfningen uteblifne samt 18 underkände (13 i den skrift
liga och 5 i den muntliga pröfningen). 

Allmänna läroverken 1896—97. 3 
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Kap. 11. De afgångnes tillämnade lefnadsbanor. 

Tab. 20. 

Enligt Tab. 20 afgingo under kalenderåret 1896 frln 
de allmänna läroverken och pedagogierna utan godkänd 
mogenhetsexamen 2,483 lärjungar, af hvilka 32 genom döden. 
Bland de 673 i kol. 2 uppförda öfvergingo de allra flesta, 
eller 636 endast från ett till ett annat af de till denna be
rättelse hörande läroverk. Af de öfriga 37 gingo 10 till 
folkskolelärareseminarium, 4 till borgareskola, 22 till folk
skola och 1 till utländskt läroverk. 

Hvad angår de i kolumn 13 upptagne lärjungarne 
finnes för 18 bland dem uppgifvet, att på dem tillämpats 
läroverksstadgans § 34 (skilsmessa från läroverket på grund 
af för lång tid i klassen), för 10 att på dem tillämpats 
läroverksstadgans § 38 (skilsmessa från läroverket på grund 
af uteblifvande utan anmäldt giltigt förfall mer än 2 veckor 

efter terminens början), för 3 att de blifvit förvisade, för 
15 att de afgått på grund af sjukdom eller sjuklighet, 
för 44 att de afgått »till hemmet» samt för 11 att derest 
utrikes eller emigrerat (2 till Tyskland, 1 till Byssland, 
6 till Amerika, 1 till Afrika och 1 till Australien). 

Hela antalet af de med godkänd mogenhetsexamen af-
gångne uppgår enligt tabellens senare afdelning till 562. 
Af dessa afgingo 224 (39·9 %) till universitet eller privat 
högskola, 71 (12-6 %) till tekniskt läroverk, 22 (3-9 %) till 
landtbruk eller skogsskötsel, 4 (0-7 %) till fabriks- eller 
handtverksrörelse, 46 (8-2 %) till handelsyrket, 43 (7-6 %) 
till civila tjänstemannabanor, som ej fordra universitets
studier, 92 (16-4 %) till militäryrket, 20 (3-6 %) till apo
tekare-, tandläkare- eller veterinäryrket och andra lefnads-
banor samt 40 (7-i %) utan att lemna närmare uppgift om 
tilläm nad lefnadsbana. 

Den närmare redogörelsen för de olika lefnadsbanorna 
återfinnes i anmärkningen under Tab. 20, 2:o. 

D. Ekonomiska förhållanden. 
Kap. 12. Donationer till läroverken. 

Årsredogörelsernas uppgifter om nya donationer till 
läroverken äro sammanställda i följande tabell. Vid ut
arbetandet af denna tabell och 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 
att i sin helhet utdelas såsom premier eller understöd åt 
lärjungarne, och ej heller andra till premie- och fattig
kassorna lämnade gåfvor, hvilka ej synas hafva blifvit kapi-
taliserade. 

Anm. I sammanhang med ofvanstående torde böra nämnas, att med af-
alag å en Statskontorets hemställan genom Knngl. bref den 13 Nov. 1896 för
ordnades, att utaf årliga räntan a den af läroverkskollegiet i Strängnäs förvaltade 

s. k. »Fellingsbrofonden», hvilken ursprungligen tillkommit genom testamente af 
konung Karl IX:s efterlemuade gemål änkedrottning Kristina af Holstein, 26·13 % 
fortfarande skulle tagas i anspråV för stipendier och understödsmedel samt att 
af de öfriga 73'8 7 % bland annat V,, skulle tillfalla fonden »besparade Fel-
lingsbromedel». — Hvad den sistnämnda fonden angår, hvilken uppkommit genom 
besparingar å den förstnämnda, bestämdes genom samma Knngl. bref, att årliga 
räntan å densamma skulle utdelas såsom Kungl. stipendier åt lärjungar vid 
Strängnäs allmänna läroverk. Fonden uppgick den 31 Dec. 1896 till 3,182 kr. 
47 öre. 

Om man sammanställer slutsumman i den här ofvan 
befintliga tabellen med de motsvarande i föregående berät
telser, erhåller man följande öfversigt öfver de donations
medel, hvilka för de angifna ändamålen under de i dessa be
rättelser behandlade perioderna kommit läroverken till godo: 

Kap. 13. Omkostnaderna för läroverken. 

Med afseende på de anslag, som äro upptagna i den 
vid 1895 års Riksdag upprättade riksstaten för år 1896 är 
följande att här nämna. 

Såsom reservationsanslag till de allmänna läroverken 
var i 1895 års riksstat å ordinarie stat under titeln »Anvis
ning i kontant» uppfördt ett belopp af 2,909,404 kr. Härtill 
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lades i riksstaten för år 1896 ett belopp af 900 kronor. 
Denna tillökning uppkom sålunda att , sedan 1893 års riksdag 
ingått därpå, a t t Lundby och Tufve församlingars pastorat 
i Göteborgs stift finge upphöra a t t vara prebende å t teo
logie lektorn vid högre latinläroverket i Göteborg, 1895 års 
riksdag på därom af Kungl. Maj:t gjord framställning raed-
gaf, a t t från och med år 1896 under anslagen till allmänna 
läroverken finge uppföras et t mot den i s tat beräknade 
afkastningen af nämnda församlingars pastorat svarande be
lopp af 900 kronor. Hela reservationsanslaget enligt riks
staten för år 1896 uppgick sålunda till 2,910,304 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 allmänna läro
verken». Genom Kungl. bref af den 17 Jul i 1896 anord
nades af detta belopp 10,250 kr. till arvoden åt profårs-
föreståndare och biträdande lärare samt genom Kungl. bref 
af den 29 Januar i 1897 9,690 kr. för samma ändamål. Ut
gifterna för år 1896 utgjorde således tillsammans 19,940 
kronor. — För det andra ingå i reservationsanslaget 6,000 
kr. »till resestipendier åt lärare i främmande lefvande språk», 
hvilken summa genom Kungl . bref af den 1 Maj 1896 
fördelades i å t ta mindre resestipendier å 750 kr. hvartdera. — 
För det tredje ingå i reservationsanslaget 4,000 kr. »till 
reseunderstöd åt lärare vid de allmänna läroverken, sär-
skildt vid de läroverk, där profårskurs är anordnad», af 
hvilket belopp genom ofvannämnda Kungl . bref anordnades 
et t resestipendium å 500 kronor, två å 400, fyra å 375 och 
fyra å 300 kronor hvartdera. 

Såsom i förra berättelsen (sid. 19) är omnämndt, före
tedde allmänna läroverkens ordinarie anslag vid 1895 års 
slut en reservation af 175,909 kronor 39 öre; vid 1896 års slut 
hade den minskats till 119,485 kronor 55 öre. Beträffande 
denna reservation är a t t märka, a t t jämlikt Kungl. bref 
den 20 Maj 1896 skall för hvar t och e t t af läseåren 1896—97, 
1897—98 och 1898—99 af densamma tilldelas Beskowska 
skolan i Stockholm 6,000 kr., Palmgrenska samskolan där-
sammastädes 8,000 kr. samt Fjellstedtska skolan i Uppsala 
6,000 kr. (jfr berättelsen för läseåret 1891—92, sid. 45—46). 

Riksstaten för år 1896 upptager såsom extra ordinarie 
anslag till allmänna läroverken och pedagogierna: 

Angående uppkomsten af dessa anslag, se berättelsen 
för läseåret 1894—95, sid. 24. Såsom i förra berättelsen 
(sid. 19) är omnämndt företedde det första af förenämnda 
anslag vid 1895 års slut en reservation^ af 28,146 kronor 
2 öre, hvilken reservation vid 1896 års slut minskats till 
25,854 kronor 60 öre. 

Ställningen i den utom statsregleringen och rikshuf-
vudboken stående räkning, som i Statskontoret föres öfver 
influtna examensafgifter och öfver därmed bestridda ut
gifter, utvisas för år 1896 af följande Sammandrag. 

Det å ordinarie stat stående anslaget till »Pedagogier 
och folkskolor», af hvilket — såsom i berättelsen for 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 år 1896 upptaget till samma 
belopp som för år 1895 och var på grund häraf sålunda 
sammansatt. 

Med afseende på fördelningen af ofvanstående ordinarie 
anslag är a t t nämna, a t t på de egentliga pedagogierna är 
för år 1896 enligt Statskontorets s. k. statsliggare uppförd 
hela »Anvisning i kontant» utom 5,164 kr. 44 öre, men 
ingen del af de två andra posterna. 

Stockholm den 8 Februari 1898. 

Clas Gustafsson. 
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Tab. 1. Terminernas början och slut läseåret 1896—97. 

a. Höstterminens början. 

1) Söndag. 

c. Vårterminens början. 

1) Söndag. — 2) Vid Söderköpings läroverk; jfr anm. 3 under afd. b. 

b. Höstterminens slut. 

1) Söndag. — 2) Vid Piteå läroverk slutade undervisningen på grund af en 
utbruten mässlingsepidemi 7 dagar före den utsatta tiden, hvaremot vårterminen 
förlängdes med ett motsvarande antal dagar. — 3) Vid Söderköpings läroverk 
måste undervisningen afbrytas på grund af en inom staden utbruten difteriepidemi, 
men genom vårterminens förlängning erhöll läseåret dock sin fulla längd af 36 
veckor. 

d. Vårterminens slut. 

Anm. Den 6 och 7 Juni inträffade Pingsthälgen. — 1) Vid Söderköpings 
läroverk; jfr anm. 3 under afd. b. 

Anm. Ystads läroverk, ehuru enligt stat tillhörande de femklassiga läroverken, är här och i följande tabeller på i texten antydda grunder fördt till de 
högre läroverken. 

Tab. 2. Fridagar läseåret 1896—97. 

1)Bland »diverse anledningar» må nämnas: utflykter och ntmarscher vid 8 
läroverk, betygsättning eller betygskrifning vid 6, begrafning vid 4, riksdags
mannaval vid 3, H. M:ts Konungens besök vid 2, invigning af läroverkshns vid 2, 
besök i Malmö-utställningen vid 2, »höstlof» vid 2, »månadslof» vid 2 (femkl.), 
firande af Lncin-dagen vid 2, invigning af samt inflyttning i nytt läioverkshus 

vid 1, sammanträde af stiftets prästsällskap vid 1, järnvägsiuviguing vid 1, läro-
verkshnsets användning för festen vid den nya kontinentalrontens invigning, för
beredelser vid terminsafslutning, flyttningslof den 1 Oktober, auktion inom läro
verkshuset, revision af läroverkets räkenskaper, bärplockning, den 29 Sept. "enl. 
gammalt bruk», m. -fl. 
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Tab. 3. Läraretimmar för vecka i läseämnen höstterminen 1896. 

Stockholm: Nya elementarskolan: Kol. 3—6: Från och med läseåret 
1896—97 inträder latinska språkets studium vid Nya elementarskolan först i 
dess 6:e klass, på grund bvnraf de till kl. -I och 5 hörande timmarne här förts 

på realisterna. — Hudiksvall: Kol. 10: Dessntom lärjnngarne i L. 6:1 B under
visade (i engelska) 3 t:r tills, med R. 4 och lärjnngarne i L. 6:S B nndervisade 
(likaledes i engelska) 3 t:r tills, med R. 5; dessa 6 t:r äro förda till kol. 1. 
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Tab. 3 (forts.). Läraretimmar för vecka i läseämnen höstterminen 1896. 

Söderköping: Kol. 6: Dessutom 4:e klassen undervisad 2 timmar tills, med kl. 3; 
dessa timmar äro förda till kol. 2. 

Askersnnd: Kol. 6: Dessutom R. 4 undervisad 1 t:e tills, med kl. 1, 1 t:e tills. 
med kl. 2 och 2 t:r tills, med kl. 3 samt R. 5 1 t:e tills, med kl. 2 och 
2 t:r tills, med kl. 3; dessa 7 t:r äro förda till kol. 2. 

Engelholm: Kol. 6: Dessutom L. 5 undervisad 4 t:r (i latin) tills, med kl. 1 
(i modersmålet 2 t:r och i tyska 2 t:r); dessa i t:r äro förda till kol. 2. 

Kilipstad: Kol. 6: Dessutom R. 1 och L. 4 undervisade 1 t:e samt L. 4 2 t:r 
tills, med kl. 3 ; dessa 3 t:r äro förda till kol. 2. 

D. Sammandrag ef ter l ä r o v e r k s g r u p p e r . 
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Tab. 4. De tjänstgörande lärarnes antal läseåret 1896—97. 

Anm. Ordinarie och vikarierande eller t. f. äro ej i sifferkolumnerna skilda. — 
* Utmärker att undervisningen bestridts af en kvinna. — 1) Däraf 3 e. o. lek
torer. — 2) En ord. och en biträdande. — 3) Skriflärare. — 4) Däraf 1 med 
tjänstgöringsskyldigheten delad emellan Södermalms och Katarina läroverk. — 
5) Däraf 2 e. o. lektorer och 1 kvinlig extra lärare. — 6) En ord. och en bitr., 
»(lönad af statsmedel.. — 7) 1 biträdande lärare med half tjänstgöringsskyl
dighet (12 t:r i veckan). — 8) Undervisningen har bestridts af Gvmn. Central
institutet; 1 hnfvudlärare (därjemte ord. vid Latinläroverket) och 1 biträdande. — 
9) En adjunkt med minskad tjänstgöring och hans vikarie äro här räknade såsom 1.— 
10) En af adjunkterna ord. musiklärare. — 11) En af adjunkterna vik. musiklärare; 
dessutom 1 bitr. — 12) En af adjunkterna vik. musiklärare; dessutom 2 biträ
dande, aflönade af den vikarierande. — 13) Däraf 4 e. o. lektorer; alla voro 
aflönade af staden. — 14) Däraf 1 e. o. lektor. — 15) Dessutom 1 biträdande, 
aflönad dela af den ordinarie, dels af statsmedel. — 16) En af lektorerna ord. 
teckningslärare. — 17) Gymnastiska Centralinstitutet. — 18) Dessutom 1 med 
inskränkt tjänstgöringsskyldighet (12 t:r); jfr Södermalms läroverk. — 19) Samme 
lärare som vid Jakobs läroverk. — 20) Därjemte bitr. teckningslärare vid Stock
holms realläroverk. — 21) En af kollegerna ord. gymnastiklärare. — 22) Tvenne 
vik. musiklärarinnor, en i säng och en i instrumentalmusik, äro här räknade 
som 1. — 23) Rektor med minskad tjänstgöring och hans vikarie äro här räk
nade som 1. — 24) Två kolleger med minskad tjänstgöring och deras vik. äro 
här räknade såsom 2, 
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Tab. 4 (forts.). De tjänstgörande lärarnes antal läseåret 1896—97. 

Anm. Ordinarie eller vikarierande och t. f. äro ej i sifferkolumnerna skiida. — 
* Utmärker att undervisningen bestridts af en kvinna. — 1) Afiönad af donations
medel och staden. — 2) T. f. rektor t. f. musiklärare. — 3) Aflönade af staden.— 

4) T. f. rektor ord. gymnastiklärare; dessutom en biträdande. — 5) En extra 
lärare och en timlärare med 10 t:r i veckan, aflönade af staden. — 6) En 
timlärare undervisar utan ersättning 2 t:r i veckan. — 7) Samma person 
t. f. lärare i teckning och i gymnastik. — 8) Afiönad af staden. — 9) En t. f. 
kollega t. f. teckningslärare. — 10) Rektor t. f. teckningslärare. — 11) En kol
lega t. f. teckningslärare. — 12) Afiönad af stadens sparbank. — 13) T. f. rektor 
t. f musiklärare. — 14) Vik. rektor t. f. teckningslärare. — 15) Aflönade af staden 
och af stadens sparbank. — 16) T. f. rektor t. f. teckningslärare. — 17) Aflönade 
af staden och enskilda. — 18) T. f. gymnastikläraren t. f. teckningslärare. — 
19) En t t kollega t. f. teokningslärare. — 20) Tya af| dessa aflönade af staden 
och en af stadens sparbank. — 21) Däraf en extralärare, afiönad af statsmedel 
och staden, samt 2 timlärare med tillsammans 30 t:ir'T veckan, h vilka äflönäs af 
staden och äro här räknade som en. — 22) Extra läraren har undervisat i teck
ning och i gymnastik. -— 23) Undervisningen i sång och musik åligger stadens 
kantor. 

F. Sammandrag efter läroverksgrupper. 

1) Skriflärare. 
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Tab. 5. Tjänstledigheter läseåret 1896—97. 

Tab. 6. Ordinarie lärarebefattningar, som blifvit lediga under tiden 
1 Maj 1896—30 April 1897. 

Tab. 7. Befordringar under tiden 1 Maj 1 8 9 6 - 3 0 April 1897. 

Anm. till tab. 5. I tabellen äro ej inräknade de fall, da en lärare Tar!t 
tjänstledig för uppehållande af annan lärarebefattning eller rektorsbefattning vid 
allmänt läroverk eller pedagogi. / ' = fullständig tjänstledighet, P = partiell 
tjänstledighet. T kol. A upptagas sådana tjänstledigheter, som omfattat hela 
läseåret, i kol. B sådana som omfattat en hel termin eller hela den ena ter
minen och en del af den andra samt i kol. C sådana tjänstledigheter, som om
fattat kortare tider än en termin. — ') Den ena tjänstledigheten omfattade en 
termin, den andra kortare tid än en termin. — f) Hvardera tjänstledigheten 
omfattade hela läseåret. — 3) Den ena tjänstledigheten omfattade hela läseåret, 
den andra kortare tid än en termin. — 4) Omfattade hela läseåret. 

Anm. till tab. 6. ') Befordrad till lektor vid annat läroverk. — 2 Ut
nämnda till domprostar. — s) Däraf 3 befordrade till rektorer vid ferokl. läro
verk, 3 till lektorer, 1 till adjnnkt och 1 till kollega vid annat läroverk. — 
4) Till enskild affarsverkeamhet. — 5) Befordrad till adjunkt. — 6) För sjuklighet. 

Anm, till tab. 7. På grund af Kungl. bref den 12 Juni 1882 få tills
vidare läraretjänster vid treklassiga läroverk och pedagogier ej tillsättas med or
dinarie innehafvare. — 1) Däraf 1 från lektorsbefattning vid annat läroverk och 
3 från adjunktsbefattningar. — 2) Af de första gången till ordinarie befattning 
befordrade lektorerna var en filos. dokt. enligt 1853 års examensstadga, 5 voro 
filos. dokt. enl. 1870 års examensstadga och 2 teol. kandidater; 3 af filos, dokto
rerna voro docenter; alla hade genomgått prof år. Med afseende på åldern var en 

30 år, en 32, en 34, en 36, två voro 38, en 40 och en 48 år. — 3) Däraf 1 från 
adj.-befattn. vid annat läroverk o. 1 från kollegabefattn. — 4) Af de förstå gången 
till ord. befattning befordrade adjunkterna voro 6 filos, doktorer enl. 1870 års 
examensstadga, 1 filos, licentiat enl. 1891 års examensstadga, 6 filos, kandidater 
enl. 1870 års examensstadga och 1 efter aflagd teor. och prakt. teol. examen 
prästvigd; af filos, doktorerna voro 2 docenter; af filos, kandidaterna hade 1 
aflagt teor. teol. examen och var prästvigd; alla hade genomgått profår. Med 
afseende på åldern voro: en 31 år, två 33, två 34, två 35, en 36, en 37, en 38, 
en 39, två 40 och en 41 år- — a) Hade redan fornt varit ord. vid allmänt läro
verk, men afgått därifrån. — ') Hade aflagt org.-, kyrkosångare- och mnsiklärare-
examen vid Mnsikkonservatorinm och var vid befordringen 34 år. — T) Från 
adjunktsbefattningar. — 8) Från adjunktsbefattning. — 9) Af de första gången 
till ord. befattning befordrade kollegerna var 1 filos, doktor enl. 1870 års exa
mensstadga, 2 voro filos, kandidater och 1 teol. kandidat; 2 hade genomgått 
profår. Med afseende på åldern voro: en 43 år, en 46, en 48 och en 51 år. — 
") Hade bada vid Tekniska skolan i Stockholm aflagt teckningslärare-examen; 
den ene var vid befordringen 28, den andre 29 år. — ") Hade aflagt organist-, 
kyrkosångare- och musiklärare-examen vid Mnsikkonservatorinm och var vid be
fordringen 28 år. — ") Hade vid Gymn. Centralinstitutet aflagt militärinstruk
törs-, gymnastiklärare- och sjukgymnast-examen och var vid befordringen 44 år. 
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Tab. 8. Fördelning efter ålder af de lärare, som inträdt i högre lönegrad under tiden 
1 Juli 1896—30 Juni 1897. 

Anm. 1. Åldern är ntan hänsyn till månad och dag heräknad såsom 
skillnad mellan födelseåret och det år, i 'hvilket inträdesdagen infallit. 

Anm. 2. Tiden för inträdet i den nya lönegraden är räknad från och med 
den 1 Januari 1897, utom för rektorn, som uppflyttades f. o. m. den 1 Juli 
1896 samt för 2 till lektorer och 7 till adjunkter eller kolleger utnämnde, 
hvilka på grand af särskilda Kung], bref börjat nppbära lön f. o. m. tillträdet af 
sina resp. befattningar, de bada lektorerna i andra, 3 af adjunkterna i andra 
och 4 i tredje lönegraden. 

Anm. 3. Bland de i högre lönegrad uppflyttade lektorerna äro inräknade 
7 rektorer vid högre läroverk, hvilka under perioden blifvit i egenskap af lek
torer uppflyttade 1 i andra, 1 i tredje, 2 i fjärde och 3 i femte lönegraden, 
samt bland de i högre lönegrad uppflyttade adjunkterna och kollegerna 2 rek
torer vid femklassiga läroverk, hvilka blifvit i egenskap af adjunkter uppflyttade, 
1 i fjärde och 1 i femte lönegraden. 

Allm. läroverken 1896—97. 2* 
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Tab. 9. Läroämnen, hvari profårskurs genomgåtts under läseåret 1896—97. 

Tab. 10. Antal tjänstgöringstimmar i medeltal för lärarekandidaterna under den 
praktiska profårskursen läseåret 1896—97. 

a) För dem som slutade höstterminen 1896. 

b) För dem som slutade vårterminen 1897 . 

Anm. I ofvanstående tabell ii ro, siUom af tabellens uppställning framgår, 
medräknade endast sådana lärarekandidater, hvilka nnder bar ifrågavarande läseår 

afslntat sitt profår efter att hafva tjänstgjort nnder två på hvarandra följande 
terminer. 



11* 

Tab. 11. Lärjungarnes antal läseåret 1896—97. 

Anm. 1. Att vid ett läroverk en klass eller afdelning saknats på grund af 
läroverkets organisation är betecknadt med —; att däremot en klass eller af
delning saknats af brist pä lärjungar är betecknadt med 0. 

Anm. 2. Då med den vid Nya elementarskolan under bär ifrågavarande 
Ijäseår delvis införda nya undervisningsplanen undervisningen i latinska språket 

framflyttats till 6:e klassen, hvaremot undervisningen i engelska språket börjas 
i fjärde klassen, hafva vid nämnda läroverk lärjnngarne i l:e och 6:e klas
serna förta till reallinien. — 1) Dessutom 1 frånvarande. — 2) Dessutom 7 från
varande. — 3) Dessutom 4 frånvarande. — 4) Dessutom 5 frånvarande. — 5) Dess
utom 3 frånvarande. — 6) Dessutom 2 frånvarande. 
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Tab. 11 (forts.). Lärjungarnes antal läseåret 1896—97. 

1) Dessutom 1 frånvarande. — 2) Dessutom 2 frånvarande. — 3) Dessutom 3 frånvarande. 
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Tab. 11 (forts.). Lärjungarnes antal läseåret 1896—97. 

F. Sammandrag för höstterminen 1896. 

1) Dessutom 50 frånvarande. — 2) Dessutom 9 frånvarande. — 3) Dessutom 7 frånvarande. — 4) Dessutom 66 frånvarande. — 5) Dessutom 2 frånva
rande. — 6) Dessutom 68 frånvarande. 

G. Sammandrag för vårterminen 1897. 

1) Dessutom 46 frånvarande. — 2) Dessutom 9 frånvarande. — 3) Dessutom 10 frånvarande. — 4) Dessutom 65 frånvarande. — 5) Dessutom 1 frånva
rande. — 6) Dessutom 2 frånvarande. — 7) Dessutom 68 frånvarande. 
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Tab. 12. Särskild fördelning höstterminen 1896 af de närvarande lärjungarne 
i 6:e och 7:e latinklasserna. 

Anm. Att en afdelning saknat» på grand af läroverkets organisation 
är (dock endast i snmmationskoluninerna för grekerna i 7:e klassen) beteckiadt 

med —; att däremot en afdelning saknats af briat pt lärjungar är betecknadt 
med 0. 
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Tab. 13. Lärjungarnes hälsotillstånd höstterminen 1896. 
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Tab. 14. Antal sjuke och sjukdomar bland lärjungarne höstterminen 1896. 

1) Däraf 34 lärjungar i 2 olika sjukdomar. — 2) Däraf 17 lärjungar i 2 
olika sjukdomar. — 3) Däraf 6 lärjnngar i 2 och 1 i 3 olika sjukdomar. — 4) Däraf 
2 lärjungar i 2 olika sjukdomar. — 5) Däraf 7 lärjungar i 2 olika sjukdomar. — 
6) Däraf 2 lärjungar i 2, och 2 i 3 olika sjukdomar. — 7) Däraf 2 lärjungar i 
2 och 1 i 3 olika sjnkdomar. — 8) Däraf 19 lärjungar i 2 olika sjukdomar. — 
9) Däraf 11 lärjungar i 2 olika sjnkdomar. — 10) Däraf 31 lärjnngar i 2 olika 
sjukdomar. — 11) Däraf 5 lärjnngar i 2 olika sjukdomar. — 12) Däraf 9 lär
jungar i 2 och 2 i 3 olika sjokdomar. — 13) Däraf 6 lärjnngar i 2 olika sjuk
domar. — 14) Däraf 4 lärjungar i 2 och 1 i 3 olika sjukdomar. — 15) Däraf 
15 lärjnngar i 2 olika sjukdomar. — 16) Däraf 26 lärjungar i 2 olika sjukdo
mar. — 17) Däraf 1 lärjunge i 2 och 1 i 3 olika sjnkdomar. — 18) Däraf 1 
lärjunge i 2 olika sjnkdomar. 
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Tab. 15. Antal lärjungar höstterminen 1896, som icke deltagit i gymnastiköfningarne 
eller hänvisats till svagrote. 

1) Tuberkulöst sir. — 2) Blodbrist. — 3) Aflägsen bostad. — 4) Hufvud-
värk. — 5) Por undergående af mogenhetspröfnisg. — 6) 1 hudsjnkdom, 8 bleksot 
och blodbrist. — 7) Allmän fettbildning. 

Allmänna läroverken 1896—97. 

1) Aflägsen bostad. — 2) Blodbrist. — 3) 1 hnfvndvärk, 6 bleksot och blod
brist. — 4) Allmän fettbildning. — 5) Någon svagrote har ej förekommit, där
emot hafva svagare lärjnngar kvarhållits i lägre gymnastikofdelning. — 6) Blek
sot. — 7) 4 bleksot, 1 hnfvndvärk, 1 hudsjukdom. — 8) Svagrote har ej varit 
afdelad, men här upptagna lärjungar hafva haft svagare rörelser sig anvisade. — 
9) Hnfvndvärk. 

3* 
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Tab. 15 (forts.). Antal lärjungar höstterminen 1896, som icke deltagit i gymnastik-
öfningar eller som hänvisats till svagrote. 

1) Aflägsen bostad. 1) Hufvudvärk. 
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Tab. 15 (forts.). Antal lärjungar höstterminen 1896, som icke deltagit i gymnastik-
öfningarne eller hänvisats till svagrote. 

Anm.. Såsom en gemensam anmärkning vid tab. Ifi må nämnas, att vid de 
mindre, läroverken särskild svagrote ofta ej .varit afdelad, utan hafva svagare 
lärjungar gymnastiserats tillsammans med de starkare, hvarvid de dock varit 

befriade från mer ansträngande rörelser. I tabellen hafva likväl, for bättre öfver-
skådligheta skull, äfven dessa svagare lärjungar upptagits i sina resp. kolumner 
bland de till svagrote hänvisade lärjuagarne. — 1) Ekzem. 
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Tab. 16. Lärjungarnes flyttning år 1896 vid vårterminens slut och höst
terminens början. 
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Tab. 16 (forts.). Lärjungarnes flyttning år 1896 vid vårterminens slut och höst
terminens början. 

Anm. t. Nya elementarskolan i Stockholm har på grand af den fria flytt
ningen i dess öfre klasser ej knnnat medräknas i tabellen; ang. flyttningen där
städes, se läror, årsredog. sid. 38. Likaså äro pedagogierna ur tab. uteslutna, 
emedan deras klasser ej fullt motsvara klasserna vid de allmänna läroverken. 

Anm. 2. Utom den i tabellen npptagna stora flyttningen vid öfverglngen 
frän ett läseår till ett annat ägde nnder kalenderåret 1896 vid några läroverk 
flyttning ram äfven vid vårterminens början, hvarvid 62 lärjungar erhöllo flytt
ning. Af dessa flyttades 1 direkt från l:a till 3:e klassen. Efter att hafva 
tillhört närmast föregående klass en termin flyttades 27, nämligen 13 till kl. 2, 
9 till kl. 3, 2 till L. 5, 1 till R. 6:1 och 2 till R. 7:1; efter att hafva tillhört 

närmast föregående klass två terminer flyttades 1 lärjunge till kl. 2; efter att 
hafva tillhört närmast föregående klass tre terminer flyttades 8, nämligen 1 till 
kl. 2, 2 till kl. 3, 1 till R. 4, 1 till L. 4, 2 till R. 6:3 och 1 till L. 6:2 B. 
Dessutom öfvergingo 25 från en linie till en annan, nämligen 11 till R. 4, 4 
till R. 5, S till L. 6:1 B, 3 till R. 6:2, 1 till h. 6:2 A och 1 till R. 7:1. — 
Jämlikt beslut vid slutet af höstterminen 189S öfverflyttades 1 lärjnnge från R. 1 
till L. 4. — Slutligen må nämnas, att 1 lärjnnge, som nnder höstterminen 
1896 tillhörde L. 5, men på grund af sjnkdom var frånvarande nnder största 
delen af terminen, vid början af vårt:n 1896 återgick till L. 4. 
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Tab. 17. Lärjungarnes omsättning år 1896. 
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Tab. 17 (forts.). Lärjungarnes omsättning år 1896. 

Anm. 1. Da i kolumnerna 8 och 17 endast sädana lärjungar bör vara 
upptagna, hvilka i förtid under terminens lopp afbrutit sin skolgång, hafva däri
från till resp. kol. 9 och 18 öfverförts dels alla efter aflagd mogenhetspröfning af-
gångne lärjungar, äfven om mogenhetsex. vid vissa läroverk inträffat före årsexamen, 
dels, savidt sig göra lätit, alla de lärjungar, hvilka i öfrigt afgått vid terminens slut. 

Anm. 3. Utom i tabellen upptagne nyinskrifna lärjungai, hvilka alla in-
skrefvos t. o. m. den 1 Febr. under vart:n och t o. m. den 15 Sept. under 
hösttin, inskrefvos under vart:n efter d. 1 Febr. 2, af hvilka 1 i kl. 2 och 1 i 
R. 4, samt under hösttm efter d. 15 Sept. 14, af hvilka 4 i kl. 1, 2 i kl. 2, 3 i 
kl. 3, 2 i L. 4, 1 i R. 5, 1 i L. fi:l A och 1 i L. 6:2 B. 
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Tab. 18. Mogenhets- och fyllnads-pröfning vårterminen 1896. 

a) Den skriftliga mogenhetspröfningen. 

1) Uteblef. — 2) 1 af deaaa nteblef. — 3) 2 af de»«a nteblefro och 1 afbröt. — 4) Afbröt. — 5) Flicka. — 6) 1 af deasa afbröt. — 7) 1 af dessa beträdd med 
underslef (begagnande af otill&tna hjälpmedel). — 8) Flickor. 
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Tab. 18 (forts.). Mogenhets- och fyllnads-pröfning vårterminen 1896. 
b) Den muntliga mogenhetspröfningen. 

1) 1 af dessa tillhörde den romersk-katolska trosbekännelsen. — 2) 1 af 
dessa ttteblef. — 3) Underkändes af censorerna. — 4) 1 af dessa underkändes 
af censorerna. — 5) Flicka. — 6) Däraf 1 Sicka. — 7) Afbröt. — 8) 1 af dessa 

afbröt. — 9) 1 af dessa tillhörde den mosaiska trosbekännelsen. — 10) Uteblef. — 
11) Tillhörde den mosaiska trosbekännelsen. — 12) Flickor. 

Allmänna läroverken 1896—97. 4* 
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Tab. 18 (forts.). Mogenhets- och fyllnads-pröfning vårterminen 1896. 

c) Sammandrag rörande mogenhetspröfningen. 

1) Att antalet anmälde med 1 öfverskjuter summan af de i skriftliga pröf
ningen nnderkände och godkände beror därpå, att en af de anmälde (X. vid 
offent], läroverk) a fl ed före den skriftl. pröfningen. Alla lärjnnearne vid dimis-
sionsberättigade läroverk fingo undergå profning rid sina respektive läroverk; af 
de 129 »privatisterna» hänvisades 48 till annat läroverk än det, hvarest de an
mält sig. — 2) Här äro inräknade 8, som frän början nteblefvo, 4 som ute-
blefvo efter att hafva deltagit i endast en del af den skriftliga pröfningen och 

1, som beträddes med underslef (begagnande af otillåtna hjälpmedel); 5 voro 
flickor. — 3) Här äro inräknade 5, som från början nteblefvo, samt 2 som nte
blefvo efter att hafva deltagit i endast en del af 4en muntliga pröfningen. Af 
censorerna nnderkändes 7. — 4) 38 af dessa (6 R. och 32 L.) voro flickor, af 
hvilka 2 tillhörde den mosaiska trosbekännelsen. Af de öfriga tillhörde 1 den 
romersk-katolska och 2 den mosaiska trosbekännelsen. 

d) Fyllnadspröfning. 

1) 1 af dessa afbröt. — 2) Uteblef. — 3) Redan inräknad bland de till fyllnadspröfning i matematik å reallinien anmälda. — 4) Redan inräknad bland de 
i matematik å reallinien godkände. 
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Tab. 19. Mogenhets- och fyllnads-pröfning höstterminen 1896. 

a) Den skriftliga mogenhetspröfningen. 

1) 1 af dessa uteblef, 5 voro flickor. — 2) 2 af dessa uteblefvo. — 3) Denne 
hade erhållit K. M:(s tillstånd att nu få räkna sig tillgodo de godkända skriftl. 
prof han aflagt vårterminen 1896, då ban af sjukdom hindrades att bevista den 
mnntliga pröfuiugen. — 4) För muntlig profning hänvisad till Nya elementar

skolan. — 5) För mnntlig profning hänvisad till Stockholms latinläroverk. — 
6) För mnntlig profning hänvisad till Karlstads läroverk. — 7) 1 af dessa be
trädd med underslef (anlitande af otillåtna hjälpmedel). — 8) 1 af dessa var 
Sicka. — 9) För mnntlig profning hänvisade till Karlskrona. 
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Tab. 19 (forts.). Mogenhets- och fyllnads-pröfning höstterminen 1896. 

b) Den muntliga mogenhetspröfningen. 

1) 1 af dess» nteblef, 1 var flicka. — 2) 1 af dessa tillhörde Gefle läro
verk, 1 Hudiksvalls och 1 Strängnäs läroverk. — 3) Tillhörde Strängnäs läro
verk, — 4) I af dessa nnderkändes af censorerna. — 5) 2 af dessa voro flickor, 
af hvilka den ena tillhörde den mosaiska trosbekännelsen. — 6) Underkänd af 

censorerna. — 7) 1 af dessa tillhörde Uppsala läroverk. — 8) 1 af dessa till
hörde den mosaiska trosbekännelsen. — 9) Tillhörde Kalmar läroverk. — 10) 1 af 
dessa nteblef. — 11) 1 af dessa tillhörde Vänersborgs läroverk. — 12) Tillhörde 
Skara läroverk. 
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Tab. 19 (forts.). Mogenhets- och fyllnads-pröfning höstterminen 1896. 

c) Sammandrag rörande mogrenhetspröfningen. 

1) Blund lärjangaxne vid dimissionsberättigade läroverk hänvisades for munt
lig profning 8 frän sul eget till annat läroverk, nämligen 1 från Uppsala till 
Nya elementarskolan, 1 från Ge de, 1 från Hudiksvall och 1 från Strängnäs till 
Stockholms latin läroverk, 1 från Skara och 1 från Vänersborg till Karlstads samt 
2 från Kalmar till Karlskrona läroverk. Bland de 73 »privatisterna» hänvisades 
för såväl skriftlig som muntlig profning 42 till annat läroverk än det, hvarest 

de anmält sig. — 2) Här äro inräknade 7, som uteblefvo; 6 voro flickor. — 
3) Här är inräknad 1, som erhållit K. M:ts tillstånd att nn räkna sig tillgodo 
de godkända skriftliga prof han afla g t. föregående termin, da han af sjukdom 
hindrndes att deltaga i den muntliga pröfniugen. — 4) Här äro inräknade 2, 
som uteblefvo; 2 underkändes af censorerna; 1 var flicka. — 5) 2 af dessa voro 
flickor, 2 (af hvilka den ena var flicka) tillhörde den mosaiska trosbekännelsen. 

d) Fyllnadspröfning. 

1) 1 af dessa nteblef. — 2) Uteblef. — 3) Redan inräknad bland de till fyllnadspröfning i matematik å reallinien anmälde. — 4) Redan inräknad bland de 
matematik å reallinien godkände. 



30* 

Tab. 20. Antal lärjungar, som afgått år 1896 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. 20 (forts.). Antal lärjungar, som afgått år 1896, med fördelning efter tillämnad 
lefnadsbana närmast efter afgången. 

1:o (forts.). U tan godkänd m o g e n h e t s e x a m e n . 

1) Däraf 16 till folkskola och 1 till läroverk i Köpenhamn. — 2) Däraf 
6 enligt läroverksstadgans 8 34 (för lång tid i klassen), 1 för sjukdom och 3 
till hemmet. — 3) Däraf ö till folkskola. — 4) Däraf 1 till musikstudier och 
1 till barberareyrket. — 5) Därnf 4 enlig! läroverksstadgans g 34, 2 enligt g 38 
(uteblifvande ntan anmäldt giltigt förfall mer än 2 veckor efter termins början), 
3 för sjukdom och 6 till hemmet. — 6) Däraf 2 till folkskolelärareseminarinm, 
1 till folkskola och 1 till borgarskola. — 7) Däraf 1 till tidningsmannayrket, 
1 till skrifvareplats, 1 till barberareyrket och 1 till »anställning I lasarett». — 
8) Däraf 3 enligt läroverksstadguns g 34, 1 enligt g 38, 1 förvisad, 4 för sjuk
dom och 8 till hemmet. — 9) Däraf 2 till folkskolelärareseminarinm och 2 till 
borgarskola. — 10) Däraf 1 till handelsskola i Tyskland. — 11) Till musik
studier. — 12) Däraf 3 enligt läroverksstadgans g 34, 2 enligt g 38, 2 för 

sjukdom och 6 till hemmet. — 13) Däraf 2 till folkskolelärareseminarium och 
1 till borgarskola. — 14) Däraf 2 till hemmet. — 15) Däraf 1 till folkskole
lärareseminarium. — 16) Däraf 1 till musikstndier och 1 till tidningsmanna
yrket. — 17) Däraf 2 enligt läroverkssladgans g 38 och 9 till hemmet. — 18) Däraf 
1 enligt läroverksstadgans g 34, 2 enligt g 38, 1 förvisad och 4 till hemmet. — 
19) Till gymnastikinstitut. — 20) Däraf 1 enligt läroverksstadgans g 38 och 1 
för sjukdom. — 21) Däraf 1 för sjukdom och 3 till hemmet. — 22) Däraf 1 
enligt läroverksstadgans g 34 och 1 till hemmet. — 23) Däraf 1 till K. Aka
demien för de fria konsterna och 1 till musikstudier. — 24) Däraf 1 enligt 
läroverksstadgans g 34, 1 förvisad, 3 för sjukdom och 1 till hemmet. — 25) Till 
K. Musikaliska akademien.. — 26) Till hemmet. 
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Tab. 20 (forts.). Antal lärjungar, som afgått år 1896, med fördelning efter tillämnad 
lefnadsbana närmast efter afgången. 

2:o. Med g o d k ä n d m o g e n h e t s e x a m e n . 

Anm. Under kol. 2 innefattas: universitet utan specifikation 5 re aj ister, 9 
icke-greker, 12 greker (darnf 3 r., 2 icke-gr. o. 4 gr. Ull Göteborgs högskola); 
teol. stadier 1 r., 4 icke-gr., 22 gr.; juridiska studier 36 icke-gr., 13 gr.j me
dicinska stadier 2 r., 26 icke-gr., 11 gr.; filosofisk» studier 10 r., 28 icke-gr-, 
45 gr. — Under kol. Ii innefattas: Tekniska högskolan 41 r., 14 icke-gr., 2 gr.; 
Chalmers' tekniska läroanstalt 1 r.; bergsskola 1 icke-gr.; tekniskt läroverk, 
tekniska studier, ingeniör m. m. 5 r-, 7 icke-gr. — Under kol. 4 innefattas: 
landtbruksinstitul 1 icke-gr.; landtbrnksskola 1 icke-gr.; landtbruk 3 r., 2 icke-
gr., 1 gr.; skogsinstitutet 4 r., 3 icke-gr.; skogsläroverk 1 r.; skogs- och jägeri-
staten 1 r., 4 icke-gr., 1 gr. — Under kol. 5 innefattas: bruksrörelse 1 icke-
gr.; mekanisk verkstad 1 icke-gr., 1 gr.; trävarurörelse 1 gr. — Under kol. 6 

innefattas: handelsinstitut 5 r., 9 icke-gr.; handelsyrket eller affärsverksamhet 
5 r., 2 icke-gr.; privata bank inrättningar 9 r., 13 icke-gr., 3 gr. — Under kol. 7 
innefattas: tullstaten 1 r., 2 icke-gr., 2 gr.; poststaten 7 r., 7 icke-gr.; telegraf-
staten 5 r., 2 icke-gr.; järnvägstjänst 3 r., 8 icke-gr.; landtstaten 1 icke-gr.; 
riksbanken 1 r.; land t mate ristaten 1 icke-gr.; intendentnrkåren 2 r.; civil tjänste
mannabana 1 icke-gr. •— Under kol. 12 innefattas: Gymnastiska Centralinstitutet 
2 r.; folk sko! elär are seminarium 1 r., 1 icke-gr.; enskild lärareverksamhet 1 icke-
gr.; enskilda studier 1 r-, 1 gr. — Under kol. 13 innefattas af ven sådana, 
hvilka på grund af sväfvande uppgifter ej knnnat fördelas på de öfriga kolum
nerna; hit hora 5 r., 2 icke-gr. och 3 gr., om hvilka uppgifvits att de ämnade 
ägna sig åt »praktisk verksamhet» eller »näringarne0. 
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