


BISOS P digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2008. 
 
urn:nbn:se:scb-bi-p0-9901l 
 

INLEDNING 

TILL 

dervisningsväsendet. – 
eriet, 1870-1910. 

ret 1910-
olorna för åren 18821910. Berättelserna är utarbetade av 

ed år 1842, s. 8-10 och 
lkskoleväsendet under åren 1876-1881, s. 10-14. 

andes femårsberättelse för åren …- Stockholm, 1823-1857. 

femårsberättelserna finns länsvisa statistiska uppgifter om undervisning. 

esiastikdepartementet. - Stockholm : Centraltryckeriet, 1914-1932. - 

äckningsår: 1911-1920/21, 1929/30. 

Ecklesiastikdepartementet. - Stockholm : Centraltryckeriet, 1919-1940. 

äckningsår: Läsåret 1916/17 – 1921/22, 1927/28 ; läsåren 1928/29 t.o.m. 1938/39 

Ecklesiastikdepartementet. – Stockholm : Centraltryckeriet, 1915-

äckningsår: Läsåret 1911/12 – 1919/20. 

beller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 
 1960. 

. 1887-204: Undervisning (Tab. 192-211). 

tockholm : Statistiska centralbyrån, 1977. - (Promemorior från SCB, ISSN 0347-3201 ; 1977:11). 

- Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1974. – (Promemorior 
från SCB, ISSN 0347-3201 ; 1974:5). 

 

 
Bidrag till Sveriges officiella statistik. P. Un
Stockholm : Centraltryck
Täckningsår: 1868-1912. 
Innehåll: Folkundervisningen den 31 december 1868 ; Berättelse om statens elementarläroverk 
för gossar läsåren 1876-77 – 1909-1910 : Berättelse om statens allmänna läroverk läså
1911 ; Berättelsen om folksk
Ecklesiastikdepartementet. 
I Berättelsen om folkskolorna för år 1882 ingår:  
Kort öfversigt öfver det svenska folkskoleväsendets utveckling till år 1842, s. 2-8. 
Primiäruppgifter och berättelser om folkskoleväsendet från och m
Öfversigt af fo
Föregångare: 

Kungl. Maj:ts befallningshafv
Täckningsår: 1822-1851/55. 
I 
 
Efterföljare: 

Folkskolorna / av Kungl. Eckl
(Sveriges officiella statistik). 
T
 
Lärarutbildningen / av Kungl. 
(Sveriges officiella statistik). 
T
 
Statens allmänna läroverk / av Kungl. 
1921. – (Sveriges officiella statistik). 
T
 

Översiktspublikationer: 

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktsta
1950. – Stockholm : Statistiska centralbyrån,
S
 
Elever i icke-obligatoriska skolor 1864-1970 / [Statistiska centralbyrån ; utarb. av Margit Vinge]. - 
S
 
Elever i obligatoriska skolor 1847-1962. 



BIDRAG TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

P) UNDERVISNINGSVÄSENDET. 42. 

BERÄTTELSE 

OM 

STATENS ALLMÄNNA LÄROVERK FÖR GOSSAR 
L Ä S E Å R E T 1899 1900 

UTARBETAD I KUNGL. ECKLESIASTIK-DEPARTEMENTET. 

(Med bilaga, innehållande förteckning öfver de arbeten, hvilka under läseåret varit för undervisningen begagnade). 

S T O C K H O L M 
TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET 

1901. 





Innehållsförteckning. 

Text (sid. 1—24). 

A. Undervisningen i allmänhet. 
Kap. Sid. 

1. Läroverkens antal och organisation 1 

2. Läseårets längd; fridagar. (Tab. 1 o. 2) 3 

3. Läraretimmar för vecka i läseämnen. (Tab. 3) 3 

B. Lärare. 

4. Antal ordinarie lärarebefattningar; tjänstledigheter. (Tab. 4 o. 5)... 5 

5. Afgång, befordran och uppflyttning i lönegrad. (Tab. 6—8) 6 

6. Utbildningen af lärare. (Tab. 9 o. 10) 7 

C. Lärjungar. 

7. Lärjungarnes antal och fördelning. (Tab. 11 o. 12) 8 

8. Lärjungarnes ålder. (Tab. 13) 11 

9. Lärjungarnes hemorter. (Tab. 14—16) 13 

10. Lärjungarnes hälsotillstånd. (Tab. 17—19) 15 

11. Lärjungarnes omsättning. (Tab. 20 o. 21) 16 

12. Mogenhets- och fyllnadspröfning. (Tab. 22 o. 23) 17 

13. De afgångnes tillämnade lefnadsbanor. (Tab. 24) 21 

D. Ekonomiska förhållanden. 

14. Donationer till läroverken 22 

15. Omkostnaderna för läroverken » 

Tabell-bilagor (sid. 1*—46 *). 

Tab. Sid. 

1. Terminernas början och slut läseåret 1899—1900 3* 

2. Fridagar läseåret 1899—1900 » 

3. Läraretimmar för vecka i läseämnen höstterminen 1899 4* 

4. De tjänstgörande lärarnes antal läseåret 1899—1900 6* 

5. Tjänstledigheter läseåret 1899—1900 8* 

6. Ordinarie lärarebefattningar, som blifvit lediga under tiden 1 Maj 

1899—30 April 1900 » 

7. Befordringar under tiden 1 Maj 1899—30 April 1900 » 

8. Fördelning efter ålder af de lärare, som inträdt i högre lönegrad 
under tiden 1 Juli 1899—30 Juni 1900 9* 

9. Läroämnen, hvari profårskurs genomgåtts under läseåret 1899— 
1900 10* 

10. Antal tjänstgöringstimmar i medeltal för lärarekandidaterna under 
den praktiska profårskursen läseåret 1899—1900 » 

Table des matières. 

Texte (p. 1—24). 

A. Enseignement. 
Chap. Page. 

1. Nombre et l'organisation des établissements scolaires 1 

2. Durée de l'année scolaire; jours de congé spéciaux. (Tabl. 1 et 2)... 3 

3. Nombre d'heures des professeurs d'enseignement théorique par semaine. 
(Tabl. 3) 3 

B. Corps enseignant. 

4. Nombre de chaires ordinaires de professeurs; congés temporaires. 
(Tabl. 4 et 5) 5 

5. Congé définitif, avancement, transfert dans une classe supérieure de 
traitement. (Tabl. 6—8) 6 

6. Instruction des professeurs. (Tabl. 9 et 10) 7 

C. Élèves. 

7. Nombre et répartition des élèves. (Tabl. 11 et 12) 8 

8. Age des élèves. (Tabl. 13) 11 

9. Lieux de domicile des élèves. (Tabl. 14—16) 13 

10. État sanitaire des élèves. (Tabl. 17—19) 15 

11. Mouvement des élèves. (Tabl. 20 et 21) 16 

12. Examens de maturité et examens complémentaires. (Tabl. 22 et 23) 17 

13. Profession projetée des élèves sortis. (Tabl. 24) 21 

D. Economie. 

14. Fonds légués aux établissements scolaires 22 

15. Frais de l'État pour les établissements scolaires » 

Tableaux annexés (p. 1*—46 *). 

Tabl. Page. 

1. Commencement et clôture des semestres pendant l'année scolaire 
1899—1900 3* 

2. Jours de congé spéciaux pendant l'année scolaire 1899—1900. ... » 

3. Nombre d'heures des professeurs d'enseignement théorique par se
maine pendant le semestre d'automne 1899 4* 

4. Nombre des professeurs en service pendant l'année scolaire 1899— 
1900 6* 

5. Congés temporaires des professeurs pendant l'année scolaire 1899— 
1900 8* 

6. Chaires ordinaires vacantes dès le 1 Mai 1899—30 Avril 1900.... » 

7. Avancements des professeurs dès le 1 Mai 1899—30 Avril 1900.... » 

8. Répartition, d'après l'âge, des professeurs transférés dans une classe 
supérieure de traitement, dès le 1 Juillet 1899—30 Juin 1900.... 9* 

9. Matières d'instruction choisies par les stagiaires, pendant l'année 
scolaire 1899—1900 10* 

10. Nombre d'heures de service (en moyenne) des stagiaires du cours 
pratique pendant l'année scolaire 1899—1900 » 



IV 

Tab. Sid. 

11. Lärjungarnes antal läseåret 1899—1900 11* 

12. Särskild fördelning höstterminen 1899 af de närvarande lärjungarne 
i 6:e och 7:e latinklasserna 14* 

13. De under höstterminen 1899 närvarande lärjungarnes ålder i för
hållande till normalåldern 15* 

14. De under höstterminen 1899 närvarande lärjungarne, fördelade 
länsvis efter hemorter 18* 

15. De under höstterminen 1899 närvarande lärjungarne, fördelade 
efter hemorter inom eller utom läroverksstaden 24* 

16. Antal lärjungar inom de olika länen, hvilka höstterminen 1899 
undervisats inom och utom länet 28* 

17. Lärjungarnes hälsotillstånd höstterminen 1899 29* 

18. Antal sjuke och sjukdomar bland lärjungarne höstterminen 1899 30* 

19. Antal lärjungar höstterminen 1899, som icke deltagit i gymna-
stiköfningarne eller som hänvisats till svagrote 31* 

20. Lärjungarnes flyttning år 1899 vid vårterminens slut och höstter
minens början 34* 

21. Lärjungarnes omsättning år 1899 36* 

22. Mogenhets- och fyllnadspröfning vårterminen 1899 38* 

23. Mogenhets- och fyllnadspröfning höstterminen 1899 41* 

24. Antal lärjungar, som afgått år 1899, med fördelning efter tilläm-
nad lefnadsbana närmast efter afgången 44* 

Tabl. Page. 

11. Nombre des élèves pendant l'année scolaire 1899—1900 11* 

12. Répartition spéciale pendant le semestre d'automne 1899 des élèves 
présents dans la 6e et 7e classe de lettres 14* 

13. Age, à proportion de l'âge normal, des élèves présents, au semestre 
d'automne 1899 15* 

14. Élèves présents, au semestre d'automne 1899, répartis par départe
ments d'après leurs lieux de domicile 18* 

15. Élèves présents, au semestre d'automne 1899, répartis d'après leurs 
domiciles en dedans et en dehors du siège de l'établissement 
scolaire. 24* 

16. Nombre des élèves dans les divers départements qui ont été en
seignés, pendant le semestre d'automne 1899, au dedans et au 
dehors du département 28* 

17. État sanitaire des élèves pendant le semestre d'automne 1899. ... 29* 

18. Nombre des malades et des maladies parmi les élèves pendant le 
semestre d'automne 1899 30* 

19. Nombre, pendant le semestre d'automne 1899, des élèves qui n'ont 
pas pris part aux exercices de gymnastique ou qui ont été ren
voyés aux divisions des faibles 31* 

20. Passage, en 1899, des élèves à une classe supérieure à la fin du 
semestre de printemps et au commencement du semestre d'automne. 34* 

21. Mouvement des élèves en 1899 36* 

22. Examens de maturité et examens complémentaires du semestre de 
printemps 1899 38* 

23. Examens de maturité et examens complémentaires du semestre 
d'automne 1899 41* 

24. Nombre d'élèves sortis pendant l'année 1899, répartis d'après la 
carrière choisie immédiatement après leur sortie de l'école 44* 



T I L L KONUNGEN. 

Härmed öfverlemnas en inom E. K. M:ts Ecklesiastik-departement utarbetad 
berättelse om statens allmänna läroverk för gossar läseåret 1899—1900. 

Stockholm den 29 Juni 1901. 

Underdånigst 

N I L S C L A Ë S O N . 





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

Den berättelse om statens allmänna läroverk, som här
med öfverlämnas, är utarbetad efter samma grunder som 
berättelsen för läseåret 1898—1899. 

Förutom de i sistnämnda berättelse behandlade ämnen 
hafva nu äfven upptagits tre andra, hvilka, enligt den för 
här ifrågavarande berättelser fastställda planen, skola vara 
föremål för bearbetning endast med vissa bestämda mellan
tider, nämligen dels uppgifter angående lärjungarnes ålder 
och deras hemorter, hvilka ämnen senast behandlades i 
berättelsen för läseåret 1894—1895, dels uppgifter angående 
de läroböcker och andra arbeten, hvilka varit för under
visningen i såväl läse- som öfningsämnen under läseåret 

1899—1900 använda vid de allmänna läroverken och peda-
gogierna med fördelning efter de läroverk, där hvarje ar
bete under läseåret användts. En dylik redogörelse före
kom senast i berättelsen för läseåret 1889—1890. Den
samma åtföljer denna gång den egentliga berättelsen som 
ett supplement med särskild paginering och är, i enlighet 
med det af Herr Statsrådet lämnade uppdraget, utarbetad 
af amanuensen i Kungl. biblioteket, filosofie doktorn Karl 
Henrik Karlsson. 

För rättande af fel och brister i de inkomna primär
uppgifterna hafva 97 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 med 
undantag däraf, att från och med här ifrågavarande läseår 
läroverken i Östersund och Luleå blifvit fullständiga äfven 
pä reallinien samt att vid läroverken i Västerås och 
Kristianstad undervisningen på denna linie utsträckts till 
och med nedre sjunde klassen. Med anledning af Kungl. 
Maj:ts därom gjorda framställning och särskilda inom riks
dagen väckta motioner, beviljade nämligen 1898 års riksdag, 
för beredande af tillfälle till utsträckning af undervisningen 

äfven på reallinien till och med sjunde klassen vid läro
verken i Västerås, Kristianstad, Östersund och Luleå, för
höjning i anslaget till arfvoden åt extra och vikarierande 
ämneslärare att utgå fr. o. m. år 1899. För att redan 
under höstterminen 1898 undervisningen vid läroverken i 
Östersund och Luleå skulle kunna utsträckas till och med 
nedre sjunde realklassen, anslogs, såsom redan i förra be
rättelsen omtalades, genom Kungl. bref den 8 Juli 1898 
medel till aflönande från och med nämnda hösttermin af en 
extra ordinarie lektor vid hvart och ett af de båda sistnämnda 
läroverken. Genom samma bref bestämdes äfven, att under
visningen vid dessa båda läroverk från och med höstter-

l Allmänna läroverken 1899—1900. 



2 ALLMÄNNA LÄROVERKEN 1899-1900. KAP. 1. 

minen 1899 skulle utsträckas till och med öfre sjunde real-
klassen. På grund af riksdagens ofvannänmda beslut och 
Kungl. brefven af den 19 Maj 1899 utsträcktes vid läro
verken i Västerås och Kristianstad undervisningen å real-
linien från och med höstterminen 1899 till och med nedre 
sjunde klassen. — Ystads enligt stat femklassiga läroverk 
är fortfarande på de i berättelsen för läseåret 1893—94 
angifna grunder fördt till de högre läroverken. 

Antalet läroverk inom de skilda grupperna utgjorde 
således läseåret 1899—1900: 

Vid ett å båda linierna fullständigt läroverk uppgår 
normala antalet årsafdelningar till 15 och vid ett fem-
klassigt 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. Vid Nya ele
mentarskolan i Stockholm, som numera består af nio ett
åriga fasta klasser och hvarest latinet inträder först i nedre 
sjätte klassen, uppgår det normala antalet afdelningar till 
13. Vid Västerviks och Sundsvalls på reallinien fullstän
diga läroverk, där äfven L. 4 och L. 5 finnas, utgör nor
mala antalet afdelningar 11. — På grund af Kungl. brefven 
af den 1 Juni 1877 (se berättelsen för läseåret 1877—78, 
sid. 2) och Kungl. brefvet af den 12 September 1890 (se be
rättelsen för läseåret 1891—92, sid. 5) saknades R. 6:1, R. 
0:2, R. 7:i och R. 7:2 vid Strängnäs, Växjö, Halmstads och 
Hernösands läroverk samt R. 7:1 och R. 7:2 vid Hudiksvalls 
läroverk, hvaremot under detta läseår, såsom ofvan är 
nämndt, endast R. 7:2 saknades vid Västerås och Kristian
stads läroverk. 

Samtliga femklassiga läroverk omfattade båda linierna, 
med undantag af Jakobs läroverk i Stockholm och Oskars
hamns, hvilka äro realläroverk med 5 klasser. — Af de 
femklassiga läroverken hade Sköfde läroverk, sedan Sköfde 
stadsfullmäktige och sparbank åtagit sig att bestrida kost
naden för läroverkets utvidgning, erhållit Kungl. Maj:ts 
tillstånd att under läseåret 1899—1900 utsträcka under
visningen till och med nedre sjätte klassen å latinlinien B 
och reallinien, hvarjämte, mot det att de extra lärare, 
hvilka anställdes med anledning af läroverkets utvidgning, 
komme i åtnjutande af samma aflöningsförmåner som de 
af statsverket aflönade samt att utvidgningen skedde utan 
kostnad för statsverket, såväl extra lärare som lärjungarne 
i den tillagda klassen — extra lärarne med afaeende på 
tjänsteårs- oeh lönetursberäkning, lärjungarne i den tillagda 
klassen med afseende på flyttningsrätt till närmast högre 
klass vid allmänt läroverk — erhållit samma förmåner som 
extra lärare och lärjungar vid de allmänna läroverken i 
allmänhet. 

De enligt stat treklassiga läroverken i Söderköping, 
Alingsås, Falköping, Askersund, Sala, Sölvesborg, Trelle
borg, Engelholm, Varberg, Strömstad, Åmål, Filipstad, 
Arvika, Skellefteå och Örnsköldsvik hade, såsom af Tab. 3, 
4 och 11 framgår och med de här ofvan för Sköfde läro
verk angifna rättigheter och skyldigheter, genom anstäl
lande 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 
enklassiga pedagogien i Simrishamn var äfven under lik
nande förhållanden undervisningen utsträckt till respektive 
5:e oeh 3:e klasserna. 

Med afseende på den dagliga undervisningstidens för
delning ägde äfven under detta läseår afvikelser vid åtskilliga 
läroverk rum från stadgandet i § 18, mom. 5 af gällande läro
verksstadga angående det s. k. frukostlofvets längd. Genom 
särskilda Kungl. bref hade nämligen för läroverken i Upp
sala, Gefle, Linköping, Falun, Göteborg och Karlstad till
stånd lämnats, att af de 2 timmarnes ledighet efter morgon-
lektionerna 45 minuter à 1 timme finge användas för gym-
nastiköfningar (vid Linköpings läroverk endast för gymna
stik- och fäktöfningar i sjätte och sjunde klasserna, vid 
läroverken i Göteborg äfven för sångöfningar), dock med 
villkor att nämnda Öfningar ägde rum i omedelbar an
slutning till en föregående eller efterföljande undervisnings
timme och icke följde efter tre sammanhängande lektions
timmar samt, där öfningarna räckte en timme, att de så 
anordnades, att en full timme erhölles till frukostlof. Vid 
de flesta läroverken i Stockholm ägde på grund af med-
gifvandet i Kungl. brefvet af den 15 Augusti 1879 (se berät
telsen för läseåret 1879—80, sid. 3) fortfarande vissa in
skränkningar rum i det s. k. frukostlofvets längd. Äfven 
vid några andra läroverk hafva dylika inskränkningar före
kommit. 

Med afseende på undervisningens anordning (utom vid 
Nya elementarskolan i Stockholm) må erinras därom, att 
de genom Kungl. kungörelsen af den 22 Mars 1895 (Sv. 
Förf.-saml. 1895, n:r 24, bil. 1 och 2) fastställda timplanerna 
under läseåret oförändrade fortforo att gälla. 

Den afvikelse från timplanerna i 3:e klassen vid Mar
strands läroverk, som ägt rum från och med vårterminen 
1890 och för hvilken redogöres i berättelsen för läseåret 
1889—90 (sid. 11), fortfor äfven under här ifrågavarande 
läseår. 

Hvad angår undervisningens anordning under läseåret 
i den praktiska afslutningsklassen vid Nya elementarskolan, 
hänvisas till samma skolas årsredogörelse för läseåret 
1899—1900, sid. 27—29. 

Med afseende på de under läseåret 1899—1900 gällande 
lärokurserna hänvisas till Kungl. kungörelsen af den 22 
Mars 1895 (Sv. Förf.-saml. 1895, n:r 24, sid. 50). 
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Undervisning i slöjd meddelades äfven under detta 
läseår — likasom under det föregående — åt lärjungar vid 
Högre latinläroverket och Högre realläroverket i Stockholm 
samt Skara, Strängnäs, Nyköpings, Växjö, Malmö och Karls
krona högre läroverk, Enköpings, Borås, Lidköpings och 
Göteborgs femklassiga samt Falköpings, Sala, Marstrands 
och Strömstads treklassiga läroverk. Enligt meddelande 
från rektorsämbetet vid Norrtälje läroverk, har under läse-
året ingen slöjdundervisning där förekommit. 

Den i föregående berättelser omnämnda boJchållerikursen 
vid Linköpings läroverk har pågåt t äfven under här ifråga
varande läseår. 

Kap. 2. Läseårets längd; fridagar. 

Tab. 1 och 2. 

Enligt hvad Tab. 1 utvisar, börjades och a/slöts läse-
året vid samtliga allmänna läroverk och pedagogier inom 
de i läroverksstadgan föreskrifna tider, Augusti—Juni. Tiden 
för höstterminens början växlade mellan den 23 och 31 
Augusti och för dess slut mellan den 12 och 22 December. 
Tiden för vårterminens början växlade mellan den 13 och 
26 Januar i och för dess slut mellan den 1 och 11 Juni . 

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, a t t mellan dessa 
två dagar, då en mellanliggande Söndag alltid frånräknats, 
förflutit: vid de högre läroverken i medeltal 3"8 dagar, 
växlande mellan 2 ti l l och med 6 dagar (det senare vid 
Jönköpings läroverk, Göteborgs realläroverk och Sundsvalls 
läroverk); vid de femklassiga läroverken i medeltal 2 dagar, 
nämligen 0 vid 1 samt för öfrigt växlande mellan 1 till 
och med 4 dagar (det senare vid Östermalms och Göteborgs 
läroverk); vid de treklassiga läroverken i medeltal l -4 da
gar, växlande mellan 1/2 till och med 3 dagar (det sist
nämnda vid Örnsköldsviks läroverk); vid pedagogierna i 
medeltal 0.8 dagar, nämligen 0 vid 1 och 1 dag vid 3. 
Dylika mellandagar vid början af vårterminen hafva utgjort 
0 vid 18 högre, 14 femklassiga, 13 treklassiga läroverk och 
alla 4 pedagogierna samt för öfrigt växlat från 7 , till och 
med 3 dagar (det senare vid Vänersborgs läroverk). — 
Beträffande de mellandagar, hvilka vid terminernas slut 
pläga förekomma mellan dagen för den egentliga under
visningens afslutande och hemförlofningsdagen, hafva dessa 
under höstterminen utgjort 0 vid 10 högre, 13 femklassiga, 
12 treklassiga läroverk och 3 pedagogier samt för öfrigt 
växlat mellan 1/2—2 dagar. Under vårterminen har antalet 
dylika mellandagar 1) varit 0 vid 7 högre, 6 femklassiga, 
2 treklassiga läroverk och 2 pedagogier samt för öfrigt 
växlat mellan 1/2 —4 dagar (det senare vid Växjö oeh Jön
köpings läroverk). 

Antalet fridagar för lärjungarne vid de allmänna läro
verken och pedagogierna, då man bortser från de ofvan-
nämnda s. k. mellandagarne 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 432 dagar, hvilket gör i medeltal för 
hvarje läroverk 5.5 dagar mot 5 närmast föregående läse
år. Fördelade på de olika läroverksgrupperna uppgick fri
dagarnes antal i medeltal vid de högre läroverken till 5-5, 
vid de femklassiga till 5'8, vid de treklassiga till 5 -i samt 
vid pedagogierna till 4 -8. Högsta antalet fridagar, näm
ligen 8 ' / j , förekom vid Hernösands högre och Uddevalla 
femklassiga läroverk. 

Af de i läroverksstadgan nämnda anledningarna till 
ledighet (hård väderlek, marknad och allmän högtidlighet) 
förekom den förstnämnda anledningen vid 6 läroverk med 
tillsammans 5 dagar, marknad vid 37 läroverk med till
sammans 68 1/2 dagar samt allmän högtidlighet vid 42 läro
verk med tillsammans 47 1/2 dagar. Marknadslofvet uppgick 
i allmänhet till 1 dag, vid några läroverk till 1/2 1 1/2 eller 
2 dagar. Bland ledigheterna på grund af allmän högtid
lighet må nämnas: ledighet med anledning af H. M:t 
Konungens namnsdag vid 33 läroverk, på Gustaf Adolfs
dagen vid 14 läroverk, med anledning af John Ericssons-
stödens aftäckande vid 3 läroverk samt med anledning af 
läroverkets 250-års jubileum vid Hudiksvalls och Hernö
sands läroverk. 

Bland öfriga ledigheter finner man: mårtenslof vid 27 
läroverk under tillsammans 337, dagar, fastlagslof vid 45 
läroverk under tillsammans 45 dagar, majlof vid 68 läro
verk under tillsammans 66 dagar, ledighet för idkande af 
idrott vid 62 läroverk under tillsammans 597, dagar samt 
för skolrummens rengöring och insättning af innanfönster 
vid 33 läroverk under tillsammans 497 , 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 23,4597, mot 22,8027, närmast föregående hösttermin. 
Af dessa 23,4597, t immar föllo 8,261 (35-2 %) på det lägre 
stadiet, 6,832 (29.1 %) på mellanstadiet och 8,3667, (35'7 %) 
på det högre stadiet. — Af mellanstadiets 6,832 timmar 
voro 1,634 (23.9 %) gemensamma för realister och latinare, 
3,061 (44É8 %) anslagna å t realisterna ensamt och 2,137 
(31.3 %) åt latinarne ensamt. — P å det högre stadiet voro 
7857, t immar (9-4 %) gemensamma, 3,1267, (37.4 %) an
slagna åt realisterna och 4,4547, (53.2 %) åt latinarne 
ensamt. 

Om man jämför dessa procenttal med de förut i dessa 
berättelser förekommande, erhåller man följande öfversikt. ') Då man ej fäster afseende vid Pingstlofvet, som ägde rum d. 2—4 Juni. 
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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"40 läraretimmar. Vid fördelning efter 
de olika stadierna erhåller man för hvarje lärjunge på 
nederstadiet 1.06 läraretimmar, för hvarje lärjunge på 
mellanstadiet l-49 läraretimmar samt för hvarje lärjunge 
på högre stadiet 1.92 läraretimmar. Med afseende på de 
båda linierna komma inom mellanstadiet 1.36 timmar på 
hvarje realist och 1"7 3 på hvarje latinare samt på det 
högre stadiet l'8i på hvarje realist och 2 på hvarje 
latinare. ') Jämföras dessa tal med motsvarande, förut i 
dessa berättelser befintliga, erhåller man följande öfversikt. 

Om man fördelar lärjungarne efter läroverksgrupper 
och därvid äfven medräknar pedagogierna, finner man, att 
på hvarje lärjunge vid samtliga läroverk och pedagogier 
komma 1.41 timmar, vid de högre läroverken 1.36 tim
mar, vid de femklassiga läroverken 1.3 7 timmar, vid de 
treklassiga läroverken 1.98 timmar, vid de tvåklassiga pe
dagogierna 2.21 timmar samt vid den enklassiga pedago-

gien 0.81 timmar. Jämföras dessa tal med motsvarande, 
förut i dessa berättelser befintliga, erhåller man följande 
öfversikt. 

För att erhålla uppgift om, huruvida och i hvad mån 
antalet läraretimmar under höstterminen 1899, 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 1897— 
98, sid. 4 och 5, lämnade utredningen samt gällande under
visningsplaner, erhåller man följande öfversikt angående 
det normala antalet läraretimmar i veckan vid de olika 
läroverken. — Hvad angår Nya elementarskolan i Stock
holm, hvars timplan fortfarande befinner sig i ett öfver-
gångsskede, hänvisas till dess årsredogörelse för läseåret 
1898—99, sid. 9. 

' ) Södermalms läroverk, Uppsala, Gefle, Linköping, Norrköping, Skara, 
Vänersborg, Örebro, Nyköping (jfr K. Br. d. 12 Sept. 1890), Falun, Jönköping, 
Lund, Malmö, Karlskrona, Helsingborg, Kalmar, Karlstad, Östersund (jfr K. Br. 
d. 8 Juli 1898), Umeå, Luleå (jfr K. Br. d. 8 Juli 1898), Visby. — 2) Västerås, 
Kristianstad (jfr K. Br. d. 19 Maj 1899) och Ystad (jfr K. Br. d. 26 Ang. 1897). 
— ' ) Hudiksvall (jfr K. Br. d. 1 Juni 1877). — 4) Stockholms Latinläroverk, 
Strängnäs (jfr K. Br. d. 12 Sept. 1890), Väijö, Halmstad, Hernösand (jfr K. Br. 
A. 1 Juni 1877). — s ) Göteborgs Latinläroverk. — ") Västervik, Sundsvall. — 
' ) Stockholms Realläroverk, Göteborgs d:o. — ") Stockholms Nya elementarskola. 

') Sedan man fördelat de för realister och latinare gemensamma timmarne 
på hvardera linien i förhållande till lärjungarnes antal. 
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Beträffande normala antalet 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 uppgår 
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 
öfverskjutande antal förekommit vid 26 högre och 4 fem-
klassiga, normalt antal vid 10 högre, 17 femklassiga och 
9 treklassiga samt understigande antal vid 1 femklassigt 
och 8 treklassiga läroverk. — Inom mellanstadiet hafva, 
om man lämnar de utvidgade treklassiga läroverken å sido, 
öfverskjutande antal förekommit vid 30 högre och 6 fem
klassiga läroverk, normalt antal vid 5 högre och 9 fem
klassiga läroverk samt understigande antal vid 1 högre och 
7 femklassiga läroverk. — Inom det högre stadiet hafva 

öfverskjutande antal läraretimmar förekommit vid 12, nor
malt vid 1 och understigande vid 23 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
gande vid 9 läroverk; med afseende på de femklassiga 
läroverken öfverskjutande vid 6, normalt vid 9 samt under
stigande vid 7 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 668. 

Bland de högre läroverken förekommer det högsta 
öfverskjutande antalet läraretimmar (504) vid Stockholms 
Latinläroverk, det största understigande antalet (73) vid 
Luleå läroverk. Bland de femklassiga läroverken före
kommer det högsta öfverskjutande antalet timmar (244) vid 
Göteborgs femklassiga läroverk, det största understigande 
antalet timmar (20) vid Haparanda läroverk. 

B. Lärare. 

Kap. 4. Antalet ordinarie lärarebefattningar; 
tjänstledigheter. 

Tab. 4 och 5. 

Antalet ordinarie lärarebefattningar var under här ifråga
varande läseår detsamma som under det närmast föregående. 

Antalet tjänstgörande lärare, såväl ordinarie som extra 
ordinarie, uppgick enligt Tab. 4 till 1,274, utvisande en 
ökning af 30 mot närmast föregående läseår. Denna ökning 
beror hufvudsakligen på tillkomsten af 27 nya extra-lärare-
befattningar, hvaraf 19 vid de högre, 4 vid de femklassiga 
och 4 vid de treklassiga läroverken; bland nytillkomna 
extra lärarne vid de högre läroverken voro 2 extra ordi
narie lektorer, nämligen 1 i Västerås och 1 i Kristianstad 
(jfr sid. 2). Vid de högre läroverken hade dessutom, genom 
tillkomsten af biträdande lärare, teckningslärarnes antal 
ökats med 1 och gymnastiklärarnes med 1, hvarjämte skrif-
lärarnes antal likaledes ökats med 1. — Såsom tabellen 
närmare utvisar, bestredos i 16 fall två skilda lärarebefatt
ningar af samma person, hvadan antalet lärare i verklig
heten uppgick till endast 1,258. 

Bland de 207 extra lärarne, hvaraf 14 extra ordinarie 
lektorer, voro 38 icke aflönade af statsmedel, nämligen 7 vid 
Ystads läroverk, hvaraf 4 extra ordinarie lektorer, 2 vid 
Sköfde femklassiga läroverk 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 de bada extra lärarne. 

Såsom af Tab. 4 framgår, bestredos under läseåret 27 
lärarebefattningar af kvinnor mot 28 närmast föregående 
år. Följande tabell lämnar en öfversikt öfver deras för
delning på de olika läroverksgrupperna samt i ordinarie 
och vikarierande eller tillförordnade. 

Enligt Tab. 5 förekommo under läseåret 1899—1900 
194 tjänstledigheter, hvaraf 182 fullständiga och 12 partiella, 
mot 198, hvaraf 189 fullständiga och 9 partiella, under 
närmast föregående läseår. 

Fullständig tjänstledighet, omfattande hela läseåret, åt
njöts af följande antal: vid de högre läroverken af 15 lek
torer, 24 adjunkter, 3 tecknings-, 4 musik- och 2 gymnastik
lärare; vid de femklassiga läroverken af 1 rektor, 7 kolleger, 
5 musik- och 1 gymnastiklärare; vid de treklassiga läro
verken af 1 rektor, 3 kolleger och 1 musiklärare, 
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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 2 rektorer, 
12 lektorer, 7 adjunkter, 1 tecknings-, 1 musik- och 2 gym
nastiklärare; vid de femklassiga läroverken af 3 rektorer, 
X kollega, 2 tecknings- och 2 gymnastiklärare; vid de tre-
klassiga läroverken af 1 rektor och 1 gymnastiklärare. 

Fullständig tjänstledighet, omfattande kortare tid än 
en termin, åtnjöts af följande antal: vid de högre läroverken 
af 3 rektorer, 11 lektorer, 29 adjunkter, 4 tecknings-, 2 
musik- och 18 gymnastiklärare; vid de femklassiga läro
verken af 1 rektor, 3 kolleger, 1 musik- och 6 gymnastik
lärare; vid de treklassiga läroverken af 1 kollega och 1 
gymnastiklärare. 

Partiell tjänstledighet åtnjöts af följande antal: under 
hela läseåret af 1 rektor vid högre och 1 vid femklassigt 
läroverk, 1 lektor och 1 adjunkt; under en termin eller 
hela den ena terminen och en del af den andra af 1 rektor 
vid högre läroverk, 3 lektorer och 1 kollega ; under kortare 
tid än en termin af 1 rektor vid högre läroverk, 1 lektor 
och 1 teckningslärare. 

Såsom orsak till tjänstledigheten uppgifves i 126 fall 
(64.9 %) sjukdom eller sjuklighet, i 15 fall annan civil tjänst
göring eller uppdrag i statens tjänst, i 24 fall militär tjänst
göring, i 17 fall ledamotskap af riksdag eller landsting, i 
4 fall vetenskapligt arbete eller resa samt i 8 fall vår
dandet af enskilda angelägenheter. 

Följande tabell lämnar en öfversikt i procent öfver 
anledningarna 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 1899 till och 
med den 30 April 1900 hafva, såsom Tab. 6 närmare ut
visar, genom ordinarie lärares afgång 6 rektors-, 12 lek
tors-, 32 adjunkts- och kollega-, 2 teckningslärare-, 2 mu
siklärare- och 5 gymnastiklärare-befattningar blifvit lediga. 

Af de 6 afgångna rektorerna hade en befordrats till 
rektor vid annat högre läroverk, en återgått till sitt lek
torat och fyra afgått med pension såsom lektorer (se nedan). 
Af de 12 lektorerna hade fyra befordrats till rektorer vid 
högre läroverk och två till lektorer vid andra läroverk, 
fem afgått med pension och en aflidit. Af de 32 adjunk
terna och kollegerna hade en adjunkt befordrats till rektor 
vid högre läroverk och fem till lektorer samt två kolleger 
till adjunkter, en adjunkt utnämnts till kollega, fjorton ad
junkter och kolleger afgått med pension och nio aflidit. Af 
de båda teckningslärarne hade den ene afgått med pension, 
den andre aflidit. Af de 2 musiklärarne hade en befordrats 
till musiklärare vid annat högre läroverk och en afgått 
med pension. Hvad slutligen angår de 5 gymnastiklärarne, 
hade tre afgått med och två utan pension. 

Följande tablå lämnar en öfversikt 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 Tab. 7 tillsattes under tiden från och med den 
1 Maj 1899 till och med den 30 April 1900 6 rektorsbe
fattningar vid högre läroverk, 14 lektorsbefattningar, 21 
adjunkts- och kollegabefattningar, 1 teckningslärare-, 2 mu
siklärare- och 3 gymnastiklärare-befattningar. 

Af anmärkningarna till samma tabell framgår, att me
delåldern under ofvannämnda tid för de till första ordinarie 
befattning befordrade lektorerna var 38'6 år och för de 
till första ordinarie befattning befordrade adjunkterna och 
kollegerna 38-4 år; den till första ordinarie befattning be
fordrade teckningsläraren var 33, den till första ordinarie 
befattning befordrade musikläraren 34 år; medelåldern för 
de till första ordinarie befattning befordrade gymnastik
lärarne var 37.3 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 öfversikt. 
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Af Tab. 8 finner man, att under tiden 1 Juli 1899— 
30 Juni 1900 2 rektorer vid högre läroverk, 32 lektorer, 85 
adjunkter och kolleger, 1 tecknings-, 1 musik- och 1 gym
nastiklärare blifvit uppflyttade i högre lönegrad. 

Af de i andra lönegraden uppflyttade rektorerna var 
den ene 48, den andre 53 år. Hvad angår lektorerna, var 
medelåldern för de i andra lönegraden uppflyttade 37 år, 
för de i tredje lönegraden uppflyttade 44.4 år, för de i fjärde 
lönegraden uppflyttade 51-3 år samt för de i femte löne
graden uppflyttade 55-i år. Beträffande adjunkterna och 
kollegerna var medelåldern för de i andra lönegraden upp
flyttade 38"8 år, för de i tredje lönegraden uppflyttade 
43.8 år, för de i fjärde lönegraden uppflyttade 47"i år samt 
för de i femte lönegraden uppflyttade 53" 3 år. Den i andra 
lönegraden uppflyttade teckningsläraren var 38, den i tredje 
lönegraden uppflyttade musikläraren var 36 och den i tredje 
lönegraden uppflyttade gymnastikläraren var 44 år. 

Sammanställas ofvannämnda tal med de fyra närmast 
föregående läseårens, erhålles följande öfversikt. 

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 1899—1900 anordnade profårskurserna för utbildningen 
af lärare i läseämnen hade inom den bestämda tiden an
mält sig för höstterminen 34 kompetente kandidater, af 
hvilka 29 (85 %) erhöllo hänvisning, och för vårterminen 
17, af hvilka 14 (82 %) erhöllo hänvisning. 

Följande tabell visar, huru många lärarekandidater 
tjänstgjort vid de särskilda läroverken läseåret 1899—1900. 

Af de 29 lärarekandidater, hvilka började sin profårs-
tjänstgöring med höstterminen 1899, voro 3 filosofie dokto
rer, 3 filosofie licentiater, 20 filosofie kandidater, 1 teologie 
licentiat och 2 teologie kandidater. Af filosofie doktorerna 
voro två docenter; af filosofie kandidaterna var en präst
vigd, fyra hade aflagt teoretisk och praktisk teologisk 
examen, tre teoretisk teologisk examen; teologie licentiaten 
hade aflagt filosofie kandidatexamen; af de båda teologie 
kandidaterna hade den ene aflagt filosofie kandidatexamen, 
den andre filosofie kandidatexamen och folkskolelärare
examen. Utaf de två kvinnorna var den ena filosofie dok
tor och den andra filosofie kandidat. — Af de 14 lärare
kandidater, hvilka började sin profårstjänstgöring med vår
terminen 1900, voro 3 filosofie doktorer, 6 filosofie licen
tiater, 4 filosofie kandidater och 1 teologie kandidat. Af 
filosofie doktorerna var en docent och hade dessutom aflagt 
teoretisk och praktisk teologisk examen; af filosofie kandi
daterna hade en aflagt teoretisk teologisk examen ; teologie 
kandidaten hade aflagt filosofie kandidatexamen. 

") Af de 3. som påbörjade sin profårstjänstgöring vårterminen 1899, hade 
1 aflidit, men i stället fortsattes och. afslutades profårstjänstgöringen af 1, 
hvilken påbörjat höstterminen 1898, men på grand af sjukdom då måste af-
bryta. — 2) 1 af dessa erhöll K. M:ts tillstånd att få afsluta sin profårstjänst
göring samma termin, 2 voro kvinnor. — ' ) 2 sf dessa voro kvinnor. — 
4) 1 af dessa hade redan vårterminen 1899 påbörjat sin profårstjänstgöring, 
men erhållit K. M:ts tillstånd att få fördela densamma på tre terminer, 1 af-
slatade endast den praktiska profårskursen. — 5) 4 af dessa afslutade endast 
den praktiska profårskursen. 
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Såsom af förestående tabell framgår, afslutades prof-
årstjänstgöringen fullständigt med höstterminen 1899 af 16 
lärarekandidater, af hvilka 14 tjänstgjort två på hvarandra 
följande terminer, en två på hvarandra följande höstter
miner (se anm. under tabellen) och en endast en termin, 
samt med vårterminen 1900 af 28, af hvilka en tjänstgjort 
t re och de öfriga två på hvarandra följande terminer. 
Endast den praktiska kursen afslutades under höstterminen 
1899 af 4 lärarekandidater och under vårterminen 1900 af 
1 lärarekandidat. Af de 4 lärarekandidater, hvilka höst
terminen 1899 afslutade endast den praktiska kursen, af-
slutade dock 1 redan vårterminen 1900 äfven den teore
t iska; dessutom afslutades under vårterminen 1900 den 
teoretiska kursen af ännu 1, hvilken förut afslutat endast 
den praktiska. 

Tab. 9 innehåller uppgift, huru många gånger under 
läseåret 1899—1900 hvart och et t af skolans läroämnen före
kommit bland de ämnen, i hvilka den praktiska profårs-
kursen fullständigt genomgåtts. De högsta antalen, näm
ligen 42, visar modersmålet; därnäst kommer historia och 
geografi med 25, tyska språket med 23 och kristendom med 
15; lägsta antalen visa naturalhistoria med 2 samt na tur 
lära och filosofisk propedevtik med hvartdera 3 lärare
kandidater. 

Huru de lärarekandidater, som under endera af de båda 
terminerna afslutat den praktiska profårskursen, haft sina 
profårsämnen 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 
fäst vid den alla lärarekandidaterna åliggande skyldigheten 
a t t meddela uppgifter för skriftliga uppsatser på moders
målet samt a t t rät ta och genomgå desamma. 

Stockholm : 
Latinläroverket: 

1 kristendom, modersmålet, grekiska, filosofi; 
1 kristendom, modersmålet, tyska; 
1 kristendom, latin, grekiska; 
1 modersmålet, latin, grekiska; 
1 modersmålet, latin, historia och geografi; 
2 modersmålet, tyska, engelska, franska; 
1 modersmålet, franska, historia och geografi; 

2 tyska, engelska, franska. 

Södermalms läroverk: 
2 kristendom, modersmålet, latin, historia och geografi; 
1 kristendom, modersmålet, grekiska; 

1 kristendom, modersmålet, tyska, historia och geografi; 
1 kristendom, modersmålet, historia och geografi; 
1 modersmålet, latin, tyska, historia och geografi; 
1 modersmålet, tyska, engelska, historia och geografi; 
1 modersmålet, tyska, engelska, matematik; 
1 modersmålet, tyska, matematik, natnrlära, fysik; 
1 modersmålet, historia och geografi, matematik, natnrlära, natural

historia. 
Realläroverket: 

3 modersmålet, tyska, engelska, franska; 
3 modersmålet, tyska, historia och geografi; 
1 modersmålet, tyska, historia och geografi, matematik; 
1 modersmålet, historia och geografi, filosofi; 

2 matematik, fysik, kemi. 

Uppsala: 
2 kristendom, modersmålet, historia och geografi; 
2 modersmålet, latin, grekiska; 
3 modersmålet, tyska, historia och geografi; 

2 matematik, fysik, kemi. 

Lund: 
1 kristendom, modersmålet, grekiska; 
3 kristendom, modersmålet, historia och geografi; 
1 kristendom, modersmålet, natnrlära, naturalhistoria; 
1 modersmålet, latin, grekiska, historia och geografi; 
1 modersmålet, tyska, engelska; 
1 modersmålet, tyska, franska; 
1 modersmålet, tyska, historia och geografi; 
1 modersmålet, historia och geografi, filosofi, matematik. 

Beträffande utbildningen af lärare i välskrifning och 
teckning må nämnas, a t t under läroåret 1899—1900 under
visningen vid Tekniska skolan i Stockholm begagnades af 
8 manliga och 33 kvinliga teckningslärarekandidater. Af 
dessa 41 hade 23 (6 manliga och 17 kvinliga) redan under 
förra läroåret varit teckningslärarekandidater. Fullständiga 
afgångsbetyg som teekningslärare tillerkändes 7 kandidater, 
hvaraf 2 manliga och 5 kvinliga. Alla erhöllo betyg, gäl
lande för högre allmänna läroverk. 

Beträffande utbildningen af lärare i musik är a t t nämna, 
a t t vid Eung l . Musikkonservatorium examen för behörighet 
till musikläraretjänst vid allmänt läroverk höstterminen 
1899 aflades af 4 manliga och 2 kvinliga samt vårterminen 
1900 af 9 manliga och 2 kvinliga lärarekandidater. 

Beträffande utbildningen af lärare i gymnastik och militär' 
öfningar är a t t nämna, a t t vid slutet af undervisningsåret 
1899—1900 vid Gymnastiska Centralinstitutet godkända af
gångsbetyg såsom gymnastiklärare tilldelades 13 militärer, 
hvaraf vid armén 10 löjtnanter och 2 underlöjtnanter samt 
vid flottan 1 underlöjtnant, och åt 3 civile. 

C. Lärjungar. 
Kap. 7. Lärjungarnes antal och fördelning. 

Tab. 11 och 1 2 . 

Enligt Tab. 11 uppgick de närvarande lärjungarnes 
antal under höstterminen 1899 till 16,949, af hvilka 12,803 

(75-5 %) tillhörde de högre, 2,932 (17-3 %) de femklassiga, 
1,014 (6.0 %) de treklassiga läroverken samt 200 (1.2 %) 
pedagogierna. Under vårterminen 1900 utgjorde antalet 
närvarande lärjungar 16,871, utvisande en minskning af 
78 lärjungar mot antalet under höstterminen. 
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Sammanställas uppgifterna om antalet närvarande lär
jungar vid de olika slagen af läroverk för höstterminen 
1899 med motsvarande siffror för de nio sistförflutna höst
terminerna, erhålles följande öfversikt: 

De frånvarande lärjungarnes antal uppgick vid samt
liga läroverken och pedagogierna under höstterminen 1899 
till 72 och under vårterminen 1900 till 70. 

Vid jämförelse för åren 1890—1899 mellan de närva
rande lärjungarnes antal och rikets folkmängd erhåller 
man följande öfversikt. 

Af Tab. 11 fiuner man, a t t utaf de vid allmänna läro
verken och pedagogierna höstterminen 1899 närvarande 
16,949 lävjungarne 7,953 (46-9 %) tillhörde den gemen
samma linien, 4,996 (29.5 %) reallinien och 4,000 (23-6 %) 
latinlinien, samt af Tab. 12 at t utaf de 2,445 under samma 
tid närvarande latinarne i 6:e och 7:de klasserna 1,647 
(67-4 %) tillhörde B-linien (voro icke-greker) och 798 (32-6 %) 
tillhörde A-linien (voro greker). Bland realisterna i nedre 
6:e klassen vid Nya elementarskolan i Stockholm äro inräk
nade 16 lärjungar, hvilka tillhörde den s. k. praktiska afslut-
ningsklasseu (jfr berättelsen för läseåret 1897—98, sid. 3). — 
Sammanställas uppgifterna livad angår realister och latinare 

') Siffrorna grunda sig på approximativ beräkning. 

samt angående icke-greker och greker med motsvarande un
der de närmast föregående nio åren, erhålles följande öfversikt. 

Af följande tre tabeller, af hvilka den. första om
fattar hela antalet lärjungar inom samtliga årsklasserna, 
den andra lärjungarne å de båda linier, hvari klasserna 
4—7 äro delade, och den tredje latinliniens båda bestånds
delar, icke-greker och greker, inom klasserna 6 och 7, er
håller man en öfversikt öfver den samtidiga frekvensen inom 
de särskilda skolstadierna höstterminen 1899 vid samtliga 
läroverken och pedagogierna. 
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Såsom en fortsättning af den öfversikt öfver förändring
en i skolgenerationernas storlek, som lämnats i föregående 
berättelser, meddelas nedanstående 3 tabeller, hvilka alla 
afse höstterminerna och äro upprät tade 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 sbolgeneration, hvilken 
höstterminen 1891 befann sig i första klassen, u tmärkta 
genom ett därunder u tsa t t . 

Med användande af de understrukna talen i ofvan-
stående tabeller erhåller man följande öfversikter, hvilka 
kunna betecknas såsom från undervisningens synpunkt an-
gifvande vitaliteten (se berättelsen för läseåret 1884—85, 
sid. 20) hos den skolgeneration, som höstterminen 1891 
befann sig i första klassen. 
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Man kan vid föregående tre tabeller anmärka, a t t 
då 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 at t jämföra den öfre 7:e med dessa, än med den l:a, 
samt a t t det äfven skulle vara af intresse a t t jämföra 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-G. 7:2 och G. 7:2 
resp. med den första motsvarande afdelningen inom L. 6:1. 
För dylika jämförelsers anställande meddelas följande öf-
versikt. 

Om de närmast föregående tre tabellerna och ofvanstå-
ende sifferuppställningar jämföras med motsvarande i förra 
berättelsen (sid. 10 o. 11), eller m. a. o. om man från under
visningens synpunkt jämför vitaliteten hos skolgeuerationen 
af läseåren 1890/1891—1898/1890 med vitaliteten hos skolgeuerationen 
af läseåren 1891/1892—1899/1900 sa finner man, att vitaliteten hos den 
senare såväl öfverhufvud taget som för 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 1899 saknades: vid Sundsvalls högre och Borås 
femklassiga läroverk L. 5, vid Arboga femklassiga läroverk 
L. 4 och L. 5 samt, då man vid de treklassiga läroverken 
äfven fäster afseende vid de på enskild väg bekostade högre 
klasserna, L. 4 vid Söderköpings och Askersunds, L. 5 vid 
Sala, L. 4 och L. 5 vid Sölvesborgs samt E. 4 och E . 5 
vid Trelleborgs läroverk. Med afseende på latinliniens båda 
grenar, B-linien och A-linien (se Tab. 12), må nämnas a t t 
A-linien saknades i 6:1 vid Ystads, i 6:2 vid Vänersborgs 
och Ystads, i 7:1 vid Luleå läroverk samt i 7:2 vid Nya 

elementarskolan i Stockholm och vid Vänersborgs läroverk. 
— Under vårterminen 1900 voro förhållandena i detta hän
seende oförändrade. 

Enligt hvad Tab. 12 närmare utvisar, åtnjöto utaf de 
under höstterminen 1899 i 6:e och 7:e latinklasserna närva
rande 2,445 lärjungarne 1,647 (67'4 %) undervisning i en
gelska (voro icke-greker) och 798 (32'6 %) undervisning i 
grekiska (voro greker). En öfversikt i procent angående för
hållandet mellan antalen icke-greker och greker under de 
senast förflutna tio åren är förut meddelad å sid. 9. 

Af samma tabell finner man vidare, at t utaf de 210 
grekerna i nedre 7:e klassen 140 (66'7 %), men at t af de 
200 grekerna i öfre 7:e klassen endast 82 (41'0 %) begag
nade sig af den frivilliga undervisningen i engelska språket. 

Kap. 8. Lärjungarnes ålder. 
Tab. 13. 

I likhet med hvad som senast skett i berättelsen för 
läseåret 1894—95 (Kap. 10) och efter hufvudsakligen samma 
grundsatser, som blifvit följda vid utarbetandet af motsva
rande kapitel i berättelsen för läseåret 1876—77 (sid. 79 
o. följ.) och för hvilka där redogöres, har bearbetningen 
af hit hörande förhållanden nu ägt rum. 

I nedanstående tabellariska öfversikt äro uppgifterna 
för höstterminen 1899 om det antal år, h varmed de när
varande lärjungarnes ålder i medeltal öfverskjuter normal
åldern, sammanställda med de uppgifter, som i detta af
seende meddelats i fem äldre berättelser. Nya elementar
skolan har på grund af sin organisation ej förr än är 1889 
och pedagogierna ej alls kunnat medräknas. 

l:o. Efter läroverk. 

l) Medeltalen för 1876 och 1879 angifva förhållandena vid Stockholms 
Gymnasinm. — -) Stockholms Realläroverk var 1876 treklassigt. — 

A. Högre läroverk. 
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') Ystads läroverk var 1876—1884 fe m k lassat. — "-) Göteborgs Realläro
verk var 1876 och 1879 trekiassigt. — ') Sundsvalls läroverk var 1876 fem-
klassigt. — 4) Oskarshamns läroverk var 1876 trekiassigt. — ") Haparanda 
läroverk var 1876 treklassigt. — 

2:o. Efter klasser och linier. 

6) Bland de treklassiga läroverken äro Värnamo och Ronneby läroverk, 
hvilka f. o. in. den 1 Juli 1876 upphörde att existera, iifven i denna öfversikt 
uteslutna. — ') Falköpings läroverk var 1876 enklassig pedagogi. — ^Medel 
talen för de skilda läroverksgrupperna äro hämtade ur de olika berättelserna, 
där Itvarje läroverk stsir under den grupp det d;i tillhörde. 

B. Femklassiga läroverk. 

C. Treklassiga läroverk. 6) 

D. Sammandrag. 8) 
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Med afseende pä de slutsatser, som kunna dragas af 
jämförelse mellan medeltalen för 1876 och 1879, mellan 
medeltalen för 1879 och 1884, mellan medeltalen för 1884 
och 1889 samt mellan medeltalen för 1889 och 1894, må 
hänvisas till respektive berättelser för läseåren 1879—80 
(sid. 22 och 23), 1884—85 (sid. 23), 1889—90 (sid. 51) och 
1894—95 (sid. 13). Vid jämförelse åter mellan medeltalen 
för 1894 och 1899 finner man inom den tabellariska öfver-
siktens l:a afdelning sänkta medeltal vid 9 högre, 10 fem-
klassiga och 11 treklassiga läroverk, oförändradt medeltal 
vid 1 högre samt förhöjda medeltal vid 26 högre, 12 fem-
klassiga och 6 treklassiga läroverk. Inom den tabellariska 
öfversiktens andra afdelning finner man, vid dylik jämfö
relse, sänkta medeltal för klass L. 4 och R. 7:2, oförändradt 
för L. 5 samt höjda för de öfriga; vid betraktande af de 
olika hufvudafdelningarna finner man höjdt medeltal såväl 
för gemensamma linien som för reallinien och latinlinien. 
Hvad angår slutligen samtliga klasserna, företer öfversikten 
en förhöjning från 1'40 till 1'46 år öfver normalåldern. 

Till en rät t uppfattning af de angifna medeltalen och 
af orsakerna till de timade förändringarna måste erinras 
om de olika föreskrifter, som 1876 och 1879 gällde rörande 
ålder för inträde i l:a klassen, samt om de olikheter, 
hvilka på grund däraf de särskilda åren förete med afse-
ende på normalåldern i de särskilda klasserna. En när
mare utredning häraf är lämnad i berättelsen för läseåret 
1889—90 (sid. 51 och 52). 

Samtliga medeltalen för åren 1889, 1894 och 1899 samt 
medeltalen för klasserna 1—5 år 1884 äro i viss mån för 
höga, något som är en nödvändig följd af gällande läroverks
stadgas föreskrift, a t t för intagning i statens läroverk for
dras at t hafva uppnått 9 års ålder. Häraf följer nämligen, 
a t t de gossar, som uppnå denna ålder under årets 4 sista 
månader, icke kunna intagas i läroverket förr än följande 
år, under hvilket de fylla 10 år, och således höja siffran 
för antalet år öfver den antagna normalåldern. Om man 
antager, a t t antalet födda barn under årets 4 sista månader 
utgör omkring '/a a^ samtliga födda (jfr berättelsen för 
läseåret 1889—90, sid. 52), inses lätteligen, at t detta för
hållande måste i l:a klassen — och således äfven i följande 
klasser — öfver hufvud taget öka medeltalet för antalet år 
öfver den antagna normalåldern med '/3 eller 0"s:i år. 
Häraf åter följer, at t dessa medeltal icke kunde väntas 
komma at t sjunka till 0, äfven om hvarje lärjunge in-
skrefves i l :a klassen vid början af en hösttermin utan 
a t t vara öfverårig och inga s. k. kvarsittare förekomme, 
samt således livar och en till högre afdelning flyttad en
dast tillbragt ett år i föregående afdelning. Under dessa 
antaganden skulle tydligen de ifrågavarande medeltalen få 
ett konstant värde af 0'33 eller endast kunna sjunka där
under genom vissa undantagsförhållanden. 

Vid en jämförelse mellan antalen lärjungar vid de 
allmänna läroverken, hvilka vid de i ofvanstående tabell 
upptagna t idpunkterna befunnit sig under, i och öfver 
normalåldern, erhåller mau i procent följande öfversikt. 

Vid en blick på ofvanstående öfversikt finner man, 
att , under det procenten lärjungar öfver normalåldern höst
terminen 1876 uppgick till 57 och 1879 föll till 50, den
samma höstterminen 1884 sprang upp till 71, 1889 steg 
till 74 och 1894 till 77 samt at t den fortfarande är i sti
gande. Vid betraktande af förhållandet mellan å ena sidan 
höstterminerna 1876 och 1879 samt å andra sidan höst-
terminerna 1884 — 1899 må man dock ihågkotnma hvad 
som ofvau blifvit sagdt om inskrifniugsåldern enligt nu 
gällande läroverksstadga. Men äfven om man jämför de 
mera likställde höstterminerna 1884, 1889, 1894 och 1899 
med hvaraudra, finner man en fortgåeude stegring af an
talet lärjungar öfver normalåldern. 

Kap. 9. Lärjungarnes hemorter. 

Tab. 14—16. 

Det ämne, som här af handlas, nämligen lärjungarnes 
hemorter, har senast varit föremål för behandling i be
rättelsen för läseåret 1894—95. 

Af samtliga å Tab. 14 upptagna 16,949 närvarande 
lärjungar hade 16,942 sina hemorter inom och 7 utom 
Sverige. Med begagnande af denna tabell och den officiella 
befolkningsstatistikens uppgifter om länens manliga folk
mängd den 31 Dec. 1899 erhåller man följande öfversikt 
öfver lärjungarnes antal och förhållande till sagda folk
mängd. 



14 ALLMÄNNA LÄROVERKEN 1899—1900. KAP. 9. 

Beträffande den ordning, länen skulle intaga, om de 
ordnades efter procenterna af hela lärjungeantalet eller 
efter antalen på 10,000 af hvarje läns manliga folkmängd, 
torde det vara tillräckligt a t t framhålla, a t t Stockholms 
stad nu, likasom höstterminerna 1876, 1879, 1884 och 1889, 
i båda dessa hänseenden står främst samt Kopparbergs och 
Västerbottens län i det sistnämnda hänseendet komma sist; 
för öfrigt hänvisas till den tabellariska öfversikten. — Af 
de 7 med hemorter utom Sverige hade, såsom Tab. 14 ut 
visar, 1 sin hemort i Norge, 2 i Danmark (Köpenhamn), 
2 i Finland, 1 i Asiatiska Ryssland (Baku) och 1 i Amerika. 

Med hänsyn till lärjungarnes hemorter inom eller ut
om det län, dit läroverksstaden hör, erhåller man af Tab. 
14 följande procenttal. 

Om samtliga läroverkens procenttal jämföras med mot
svarande procenttal under de föregående år, då bearbetning 
af lärjungarnes hemorter ägt rum, erhåller man följande 
öfversikt. 

Denna öfversikt visar minskning under de fyra sista 
åren med afseende på procent lärjungar med hemvist utom 
läroverksstadens län, hvilken minskning utan tvifvel står 
i sammanhang med de bestämmelser, som genom särskilda 
Kungl. cirkulär från och med läseåret 1881—82 hvarje år 
utfärdats med afseende på lärjungeantalet i vissa klasser 
vid åtskilliga allmänna läroverk. 

Tab. 15 visar lärjungarnes fördelniug efter hemorter 
inom eller utom läroverksstaden. Af de däri meddelade 
absoluta talen erhåller man följande i procent beräknade 
öfversikt öfver lärjungarnes fördelning i sagda hänseende. 

Af samtliga läroverkens lärjungar hade således 68 % 
eller mer än två tredjedelar sina hemorter inom den stad, 
där läroverket är beläget. Af de olika linierna kommer 
den gemensamma linien främst med något mindre än tre 
fjärdedelar af lärjungarne boende inom läroverksstaden. 
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Af de olika klasserna visar första klassen det högsta pro
centtalet (76'2) lärjungar, som hade sin hemort inom läro
verksstaden. 

Huru dessa förhållanden ställa sig under olika tider 
vid jämförelse mellan de olika läroverksgrupperna, framgår 
af följande öfversikt. 

Under det Tab. 14 omedelbarligen för hvarje särskildt 
läroverk angifver, huru mänga af dess lärjungar tillhörde 
det län, i hvilket läroverket är beläget, eller andra län, 
får man af Tab. 16 besvarad den omvända frågan, näm
ligen huru många af de lärjungar, som tillhörde hvarje 
särskildt län, undervisades vid läroverk inom länet eller 
vid läroverk utom detsamma. 

Den lägsta procenten lärjungar, undervisade utom läro
verkets län, företer, såsom af tabellen synes, Malmöhus län 
med endast 0'9 % ; därnäst kommer Stockholms stad med 
1.1 %, Gottlands län med 2.1 % samt Göteborgs och Bo
hus län med 2.2 %. Den högsta procenten lärjungar, 
undervisade utom läroverkets län, företer Stockholms län 
med ej mindre än 72'4 %, hvilket förhållande dock äger 
sin förklaringsgrund däri, at t intet högre allmänt läroverk 
är beläget inom det ta län; därnäst kommer Jönköpings län 
med 2l-o %, Kristianstads län med 18.4 %, Älfsborgs län 
med 17'2 %, samt Västmanlands län med 14"S %. 

Kap. 10. Lärjungarnes hälsotillstånd. 

Tab. 17 - 19. 

Enligt Tab. 17 ledo under höstterminen 1899 utaf de 
högre och femklassiga läroverkens lärjungar 839 (5.3 %) 
af bleksot, 831 (5-3 %) af hufvudvärk, 290 (1-g %) af näs
blod, 1,455 (9-2 %) af närsynthet samt 430(2-7 %) i mer 
eller mindre grad af döfhet. Närmast föregående höstter
min voro procenttalen l-espektive 5-2, 5'1, 1.6, 9-4 och 3. 

Huru dessa sjukdomar förhöllo sig i procent till an
talet i hvarje klass vid nämnda läroverk under höstterminen 
1899 närvarande lärjungar, framgår af följande öfversikt. 

Tab. 18 lämnar en närmare redogörelse för antalet 
sjuke och sjukdomar bland lärjungarne vid de högre och 
femklassiga läroverken under höstterminen 1899. Af den
samma framgår, a t t antalet insjuknade lärjungar uppgick 
till 4,233 eller 26.9 % af de närvarande lärjungarne vid 
ofvannämnda läroverk. Hela antalet sjukdomsfall uppgick 
till 4,828, hvaraf 3,812 vid de högre och 1,016 vid de 
femklassiga läroverken, och antalet sjukdomsfall i olika 
sjukdomar till 4,504, hvaraf 3,558 vid de högre och 946 vid 
de femklassiga läroverken. Antalet sjukdagar belöpte sig 
till 27,791, hvilket gör 6-6 (förra året 6.1) sjukdagar för 
hvarje insjuknad lärjunge. Fördelade efter läroverksgrupper 
utgjorde antalet sjukdagar vid de högre läroverken 21,524, 
hvilket gör 6.5 sjukdagar för hvarje insjuknad lärjunge, och 
vid de femklassiga läroverken 6,267, hvilket gör 6'9 sjuk
dagar för hvarje insjuknad lärjunge. Antalet afiidne ut
gjorde 7, hvaraf 6 vid de högre och 1 vid de femklassiga 
läroverken. 

I Tab. 19 lämnas redogörelse för lärjungarnes full
ständiga eller partiella befrielse frän gymuastiköfningarna 
under höstterminen 1899. 

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

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



16 ALLMÄNNA LÄROVERKEN 1899—1900. KAP. 10—11. 

I hvilken proportion de olika sjukdomsorsakerna under 
höstterminen 1899 medverkat till lärjungarnes fullständiga 
eller partiella befrielse från gymnastiköfningarna, 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 uj)pförde vid Skara 
läroverk ingen af 368 närvarande lärjungar, vid Gefle läro
verk 6 af 342 (1.8 %) och vid Kalmar läroverk 13 af 341 
(3'8 %',), men vid Helsingborgs läroverk 67 af 474 (14u %), 
vid Göteborgs latinläroverk 55 af 438 (12-s %) samt vid 
Halmstads läroverk 27 af 231 (11"7 %); hvad angår de 
femklassiga läroverken visar Vadstena läroverk ingeu be
friad af 61, Lidköpings läroverk 1 af 84 (1"2 %) och Pi teå 
läroverk 1 af 68 (1'5 %), hvaremot vid Katarina läroverk 
i Stockholm 41 af 270 (15-2 %) och vid Borås läroverk 15 
af 147 (10'2 %) voro på grund af sjukdom befriade från 
gymnastiköfningarna. Et t liknande förhållande möter äfven 
med afseende på de till svagrote hänvisade. Orsaken till 
dessa skiljaktigheter ligger utan tvifvel till stor del däri, 
a t t olika principer vid de olika läroverken blifvit följda 
vid meddelandet af befrielsen. 

T kolumnerna 14 och 28 hafva såsom af »audra orsa
ker» befriade eller till svagrote hänvisade upptagits re
spektive 32 och 8 lärjungar. Såsom orsak till befrielsen 
uppgifves för 34 af dem aflägsen bostad, för 5 förberedelse 
för mogenhetspröfning samt för en värnplikt. 

Kap. 11. Lärjungarnes omsättning. 
Tab. 2 0 och 2 1 . 

Tab. 20 lämnar en öfversikt öfver den stora flyttningen 
vid öfvergången från läseåret 1898—99 till läseåret 1899— 
1900. Nya elementarskolan i Stockholm har nu medräknats, 
sedan den under kalenderåret 1897 ännu delvis rådande fria 
flyttningen i dess Öfre klasser med kalenderåret 1898 all
deles upphört . Däremot äro pedagogierna fortfarande ute
slutna, emedan deras klasser ej fullt motsvara klasserna 
vid de allmänna läroverken. 

Enligt tabellens kol. 2 funnos vid slutet af vårterminen 
1899 vid de respektive läroverken 14,823 lärjungar närva
rande i sådana afdelningar, hvarifrån flyttning kunde ske 
inom samma läroverk och å samma linie. Af dessa 14,823 
flyttades enligt kol. 19 vid öfvergången mellan de båda 
nyssnämnda läseåren 12,369 (83-4 %) till klasserna 2—7:2 l ) . 
Af sistnämnda antal erhöllo 9,504 (76-8 %) enligt kol. 10 
flyttningstillstånd vid vårterminens slut och 2,865 (23.2 %) 
enligt kol. 18 sådant tillstånd vid höstterminens början. 
Bland de flyttade öfvergingo med eller utan uppflyttuing 
till högre klass 59 (0.5 % ) från en linie till en annan. 

Genom sammanslagning af de enligt tabellen vid slu
tet af vårterminen och vid början af höstterminen 1899 
flyttade lärjuugarne har erhållits följande procentiska öfver
sikt öfver antalet lärjungar, som enligt tabellen erhållit 
flyttning, hvarjämte i samma öfversikt äfveu meddelas upp
gift på det antal terminer, som i medeltal tillbragts i hvarje 
klass. I denna tabell äro ej upptagna de till annan linie 
öfvergångna lärjungarne. 

') Härvid måste 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 få enbeter, 
och torde föga inverka på procenttalet. 
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Utom ofvannämnda i själfva tabellen upptagna stora 
flyttning ägde, såsom anmärkningen under tabellen utvisar, 
under kalenderåret 1899 flyttning rum äfren vid vårterminens 
början, hvarvid 60 lärjungar erhöllo flyttning, af hvilka 
15 öfvergingo från en linie till en annan. Således upp
gick vid allmänna läroverken och pedagogieraa under hela 
kalenderåret 1899 flyttningarnas antal tillsammans till 
12,429, af hvilka 74 inneburo öfvergång från en linie till 
en annan. 

Af följande tabell erhåller man en öfversikt i procent 
öfver flyttningarna vid olika tider under kalenderåren 
1894—99, 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. 21 lämnar en öfversikt öfver lärjungarnes om
sättning under vår- och höstterminerna 1899 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-
skrifna lärjungarne ej finnas i tabellen upptagna. Hvad 
Nya elementarskolan i Stockholm beträffar, må här påpekas, 
att, sedan, såsom ofvan är nämndt, den s. k. fria flyttningen 
därstädes numera alldeles upphört, de respektive kolumnerna 
i dess omsättningstabell fullkomligt motsvara kolumnerna 
i Tab. 21. 

Af kol. 3, 4, 12 och 13 i Tab. 21 finner man, att af de 
lärjungar, som den 1 Februari och den 15 September till
hörde läroverken, hade flyttats 

enligt beslut vid slutet af höst-t:n 1898 — — 
» » » början » vår-t:n 1899 60 ( 0-B %) 
» » » slutet » » » 8,937 (75.6 %) 
» s » början » höst-t:n » 2,848 (24.0 %) 

Summa 11,845 (100 %) 

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 
häller de, hvilka eljest afgått med betyg på nöjaktigt genom
gående af den. lämnade klassen. 

Antalet inskrifne till och med den 1 Februari under vår
terminen och den 15 September under höstterminen 1899 
uppgick vid samtliga allmänna läroverken och pedagogi

eraa enligt kol. 5 och 14 i Tab. 21 till 3,768. Dessutom 
inskrefvos under höstterminen efter den 15 September 14 
lärjungar. Hela antalet under kalenderåret inskrifne ut
gjorde således 3,782, af hvilka 198 (5-2 %) inskrefvos un
der vårterminen och 3,584 (94"8 %) under höstterminen. 
Om de inskrifne fördelas efter klasser, så finner man, att 
i l:a klassen inskrefvos 2,207, i 2:a 614, i 3:e 230, i 4:e 
236 (143 realister och 93 latinare), i 5:e 129 (73 r. och 56 1.), 
i nedre 6:e 281 (163 r. och 118 1.), i öfre 6:e 45 (26 r. 
och 19 1.), i nedre 7:e 26 (12 r. och 14 1.) samt i öfre 7:e 14 
(7 r. och 7 1.). 

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

Antalet afgångne utgjorde vid samtliga allmänna läro
verken och pedagogierna enligt kol. 7—9 och 16—18 i 
Tab. 21: 
från början af vår-t:n 1899 t. o. m. d. 31 Jan. 13 ( Q-i %) 
fr. o. m. den 1 Febr. till vår-t:ns slut 173 ( 5-2 %) 
under näst följande mellantermin 2,702 (81.0 %) 
från början af höst-t:n t. o. m. d. 14 Sept. 162 ( 4-9 % ) 
fr. o. m. den 15 Sept, till höst-t:ns slut... 91 ( 2-7 %) 
under näst följande mellantermin 195 ( 5.8 %) 

Summa 3,336 (100 %). 

Om de afgångne fördelas efter klasser, finner man, 
att ur Isa klassen afgingo 172, ur 2:a 239, ur 3:e 433, ur 
4:e 457 (365 realister och 92 latinare), ur 5:e 847 (672 r. och 
175 L), ur nedre 6:e 254 (150 r. och 104 1.), ur öfre 6:e 126 
(66 r. och 60 1.), ur nedre 7:e 92 (51 r. och 41 1.) samt ur 
öfre 7:e 716 (284 r. och 432 1.). — Bland de afgångne voro 
naturligtvis många, hvilka endast öfvergingo till ett annat 
läroverk. Särskildt bero de höga talen i 3:e och 5:e klasserna 
till en del på detta förhållande. Af den å sid. 10 med
delade öfversikten öfver förändringen i skolgenerationernas 
storlek framgår, vid jämförelse mellan lärjungeantalen i 
3:e och 5:e klasserna under höstterminen 1898 samt lär
jungeantalen i respektive 4:e och nedre 6:e klasserna under 
höstterminen 1899, att den verkliga minskningen för samt
liga allmänna läroverken och pedagogierna utgjorde 173 
vid öfvergången från 3:e till 4:e samt 630 vid öfvergången 
från 5:e till 6:e klassen. 

Emedan Tab. 20 och 21 tillkommit genom hopläggning 
af uppgifterna från de särskilda läroverken, så är det tyd
ligt, att med hänsyn till läroverken såsom ett enda helt 
talen i kol. 3—19 af Tab. 20 och i kol. 12 och 13 af Tab. 
21 sannolikt äro mycket för låga samt talen i kol. 14, 10 
och 19 af Tab. 21 sannolikt ej obetydligt för höga. 

Kap. 12. Mogenhets- och fyllnadspröfning. 

Tab. 22 och 23. 

Vårterminen 1899 anställdes, såsom Tab. 22 närmare 
visar, mogenhetspröfning vid alla de 36 offentliga högre lä
roverken samt vid alla de 8 enskilda läroverk, som ägde 

3 
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dimissionsrätt. Den skriftliga pröfningen förrättades den 
15, 17, 18, 20, 21 och 22 April. Den muntliga pröfningen, 
som ägde rum på dagarne från och med den 15 Maj till 
och med den 10 Juni , upptog 1 dag vid 10 offentliga och 5 
enskilda läroverk, 2 dagar vid 12 offentliga och 3 enskilda 
läroverk samt 3 dagar vid 14 offentliga läroverk. Till
sammans åtgingo således för den muntliga pröfningen 87 
examensdagar. Med frånräknande af de alldeles uteblifne 
undergingo under dessa 87 dagar 841 — mot 864 ') närmast 
föregående år — mogenhets- och 56 — mot 34 1) närmast 
föregående år — fyllnadsprövning. Antalet censorer utgjorde 
tillsammans 16. Med hänsyn till särskilda läroverk uppgick 
deras antal till 2 vid 13 offentliga och 3 enskilda läroverk, 
till 3 vid 21 offentliga och 5 enskilda samt till 5 vid 2 
offentliga läroverk. Härvid har räknats det högsta antal, 
som förekommit någon af dagarne. 

Höstterminen 1899 anställdes, såsom Täb. 23 närmare 
visar, både skriftlig och muntlig mogenhetspröfning vid 6 
offentliga och 1 enskildt läroverk samt endast skriftlig vid 
2 offentliga. Den skriftliga pröfningen förrättades den 14, 
15, 17, 18, 20 och 21 November. Den muntliga, som ägde 
rum på dagarne från och med den 7 till och med den 16 
December, upptog 1 dag vid 3 offentliga läroverk, 2 dagar 
vid 2 offentliga och 1 enskildt samt 3 dagar vid 1 offent
ligt lärorerk. Tillsammans åtgingo således för den munt
liga pröfningen 12 examensdagar. Med frånräknande af 
de alldeles uteblifne undergingo under dessa 12 dagar 48 

— mot 69 1) närmast föregående år — mogenhets- och 35 
— mot 25 ') närmast föregående år — fyllnadspröfning. 
Antalet censorer utgjorde tillsammans 5. Med hänsyn till 
särskilda läroverk uppgick deras antal till 2 vid 3 offentliga 
och 1 enskildt läroverk samt till 3 vid 3 offentliga läroverk. 

Af de å Tab. 22 oeh 23 meddelade »Sammandrag rö
rande mogenhetspröfningen» erhåller man följande tabel-
lariska öfversikt för hela kalenderåret. 

Vid mogenhetspröfningen år 1899 underkände och 

godkände. 

' ) Härmed rattas de i föregående berättelse lämnade uppgifterna. 
') Häri äro de uteblifne äfven inräknade (jfr tabellbilagorna). 

Anm. Bland de i föregående tabell upptagna absoluta talen förekomma 
åtskilliga dnbbelräkningar, emedan många af de i höstterminens pröfning del
tagande redan fornt bevistat rårterminens. 

Den censorerna gifna rätt igheten a t t i strid med exami-
natorernas uttalade mening förklara en examinerad vara 
icke mogen tillämpades i 12 fall, nämligen med afseende på 
7 lärjungar vid offentliga läroverk, 2 lärjungar vid enskildt 
läroverk och 3 privatister. 

I följande tabell äro lärjungarne fördelade efter de 
betyg de erhållit vid den skriftliga pröfningen i modersmålet. 

Antalet af dem, som erhöllo högre betyg än $Godkändt>, 
utgjorde således bland de offentliga läroverkens realister 43 % 
och bland samma läroverks latinare 50 %. Det föregående 
året voro motsvarande procenttal 40 och 50. 

Enligt censorernas berättelser öfver verkställd mogen
hetspröfning under år 1899 erhåller man följande öfversikt, 
som utvisar huru många lärjungar hade skrifvit öfver hvart 
och ett af de för uppsatsen på modersmålet gifna ämnena, 
och hvilka betyg blifvit vid hvarje särakildt ämne utdelade. 
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För de skriftliga arbeten, hvilka realisterna hade att 
utöfver uppsatsen på modersmålet verkställa, utdelades de 
betyg, som utvisas af följande tabell. 

Anm. Af lärjnngarne vid offentliga läroverk skref 1 och af privatisterna 
1 både tyska, engelska och franska. 

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

A n m . Af lärjungarne tillhörande _B-linien skrefvo i (priv.) tyska i stället 
för franska, hvarjämte i (2 lärjungar vid offentl. läroverk och 2 privatister) 
skrefvo både tyska och franska. — Af lärjungarne tillhörande .4-lraien skref 1 
privatist (flicka) äfvcn engelska. 

De mogenhetsbetyg, som utdelades åt de vid pröfningen 
godkände, voro följande. 
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Bland de godkände voro 45 flickor, hvaraf 16 realister 
och 29 latinare. Alla vid den muntliga pröfningen god
kände tillhörde statskyrkan, med undantag af 1, som till
hörde deD engelska episkopalkyrkan, 7 (hvaraf 1 flicka), 
som tillhörde den mosaiska trosbekännelsen, och 1, som till
hörde baptistsamfundet. 

Af de i muntliga pröfningen godkände 212 grekerna 
examinerades 54 lärjungar vid offentliga läroverk och 1 
privatist i engelska språket. 

Enligt Tab. 21 funnos den 1 Februari 1899 i öfre sjunde 
klassen vid de offentliga läroverken 284 realister och 439 
latinare eller tillsammans 723 lärjungar. Till undergående 
af mogenhetspröfniug vårterminen 1899 anmälde sig enligt 
Tab. 22 c) 722 af nämnde lärjungar, hvaraf 284 eller samt
liga realisterna och 438 af latinarne. Bland dessa blefvo 
690 förklarade mogne, hvaraf 277 realister och 413 lat inare; 
bland de senare tillhörde 237 latinlinien utan grekiska och 
176 latinlinien med grekiska. — Samtliga de till under
gående af mogenhetspröfning under höstterminen 1899 en
ligt Tab. 23 c) anmälde 18 lärjungarue, hvaraf 5 realister 
och 13 latinare, voro anmälde redan till vårterminens pröf-
ning. Af dessa 18 blefvo 13 förklarade mogne, hvaraf 2 
realister och 11 lat inare; bland dessa senare tillhörde 4 
latinlinien utan och 7 latinlinien med grekiska. — Bland 
de offentliga läroverkens under året såsom mogne förklarade 
703 lärjungar tillhörde således 279 (39'7 %) reallinien, 
241 (34-3 %) latinlinien utan och 183 (26-o %) latinlinien 
med grekiska. 

De vid inogenhetspröfningen 1899 godkändes ålder ut

visas af följande tabell. 

Bland de godkände lärjungarne vid de offentliga läro
verken voro enligt ofvanstående beräkning 30 under, 153 i 
och 520 öfver normalåldern. Motsvarande tal för lärjungarne 
vid de enskilda läroverken äro 1, 14 och 83 samt för pri-
vatisterna 1, 4 och 48. Dock må med afseende på lär
jungarne vid de offentliga läroverken erinras därom, a t t till 
följd af läroverksstadgans föreskrifter om inträdesåldern 
icke få lärjungar måste komma at t räknas till de öfverårige, 
ehuru de i själfva verket befinna sig i normalåldern (jfr 
berättelsen för läseåret 1894—95, sid. 14). 

Följande tabell lämnar såväl för de särskilda lärover
ken som för de olika lärjungekategorierna en öfversikt öf
ver de under åren 1895—99 vid mogenhetsprofningen god
kändes medelålder. 

') Om 17 Sr räknas såsom normalålder i öfre 7:e klassen vid läseåret» 
början (jfr berättelsen för läseåret 1889—90, sid. 64), böra 18 Sr räknas såsom 
normalålder i samma klass vid läseårets slut ocb bör således äfren vara den 
normala åldern för dem, hvilka då eller före kalenderårets slnt undergått mogen
hetspröfning. 
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För den fyllnadsprövning, som anställdes i sammanhang 
med mogenhetapröfningen vår- och höst-terminen 1899, finnes 
redogjordt å Tab. 22 och 23. Ur där meddelade uppgifter 
erhålles följande sammandrag för hela kalenderåret. 

I ofvanstående tabell förekomma åtskilliga dubbelräk
ningar, i det att å reallinien 1 var anmäld i matematik, 
fysik, kemi och filosofisk propedevtik, 1 i matematik, fysik, 
kemi och naturalhistoria, 1 i matematik, kemi och natural-
historia, 15 i matematik, fysik och kemi, 12 i matematik 
och fysik samt 3 i fysik och kemi. 

Skillnaden mellan antalet af de anmälde och antalet 
af de godkände utgjordes af 14 från den skriftliga och 18 
från den muntliga profningen uteblifne, af 1 som uteblef 
efter att hafva deltagit i endast en del af den skriftliga 
profningen samt af 18 i den skriftliga och 3 i den munt
liga profningen underkände. 

Kap. 13. De afgångnes tillämnade lefnadsbanor. 
Tab. 24. 

Enligt Tab. 24 afgingo under kalenderåret 1899 från 
de allmänna läroverken och pedagogierna utan godkänd 
pröfning 2,633 lärjungar, af hvilka 31 genom döden. Bland 
de 741 i kolumn 2 uppförda öfvergingo de allra flesta eller 
700 endast från ett till ett annat af de till denna berättelse 
hörande läroverk. Af de öfriga 41 gingo 6 till folkskole
lärareseminarium, 1 till folkhögskola, 3 till borgarskola, 
30 till folkskola och 1 till läroverk i utlandet. 

Hvad angår de i kolumn 13 upptagna lärjungarue 
finnes för 9 bland dem uppgifvet, att på dem tillämpats 
läroverksstadgans § 34 (skilsmässa från läroverket på grund 
af för lång tid i klassen), för 4 att på dem tillämpats 
läroverksstadgans § 38 (skilsmässa från läroverket på grund 
af uteblifvaude utan anmäldt giltigt förfall mer än två 
veckor efter terminens början), för 6 att de blifvit för
visade, för 35 att de afgått på grund af sjukdom eller 
sjuklighet, för 47 att de afgått »till hemmet». — Angående 
16, af hvilka dock flera återfinnas i andra kolumner än 
kolumn 13 (såsom i kol. 2: läroverk i utlandet, kol. 7: 
handel i utlandet, o. s. v.) uppgifves, att de rest utrikes 
eller emigrerat, nämligen 3 till Tyskland, 1 till England, 
7 till Amerika, 1 till Afrika samt 4 till ej uppgifven ut
ländsk ort. 

Af de från högsta klassen vid de femklassiga läro
verken under kalenderåret 1899 afgångne 273 realisterna 
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erhöllo 188 eller 69 % (närmast föregående år 63 %) 
samt af de från samma klass under samma tid afgångne 80 
latinarne 72 eller 90 % (närmast föregående år 84 %) 
fullständigt afgångsbetyg. 

Hela antalet efter godkänd mogenhetsprövning afgångne 
uppgick enligt tabellens senare afdelning till 703. Af dessa 
afgingo 225 (32.0 % ) till universitet eller enskild högskola, 
137 (19-5 %) till tekniskt läroverk, 27 (3-8 %) till landtbruk 
eller skogsskötsel, 9 (1"3 %) till fabriks- eller handtverks-

rörelse, 86 (12-2 %) till handelsyrket, 64 (9-1 %) till civila 
tjänstemannabanor utan universitetsexamina, 77 (ll.0 %) 
till militäryrket, 54 (7"7 %) till apotekare-, tandläkare-, 
veterinäryrket eller andra (i anmärkningarna till tabellen 
särskildt omnämnda) lefnadsbanor samt 24 (3"4 %) utan 
att lämna närmare uppgift om tillämna.d lefnadsbana. Af 
de sistnämnda 24 hade dock 8 uppgifvit, att deras afsikt 
vore att ägna sig åt »praktisk verksamhet». 

D. Ekonomiska förhållanden. 

Kap. 14. 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 fattigkassorna-
lämnade gåfvor, hvilka ej synas hafva blifvit kapitaliserade. 

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

Kap. 15. Omkostnaderna för läroverken. 

Med afseeude på de anslag, som äro upptagna i den 
vid 1898 års Eiksdag upprättade riksstaten för år 1899, är 
följande att här nämna. 

Såsom reservationsanslag till de allmänna läroverken 
var i 1898 års riksstat å ordinarie stat under titeln »Anvis
ning i kontant» uppfördt ett belopp af 2,910,380 kronor. 
Härtill lades i riksstaten för år 1899 ett belopp af 13,500 
kronor. Denna tillökning uppkom sålunda, att, med an
ledning af Kungl. Maj:ts därom gjorda framställning, 1898 
års riksdag dels höjde det å ordinarie stat uppförda an
slaget till extra arfvoden åt teckningslärare vid de allmänna 
läroverken med 12,000 kronor eller från 28,000 kronor till 
40,000 kronor — i sammanhang hvarmed det förut å extra 
stat uppförda anslaget å 3,000 kronor till bestridande af 
förhöjd aflöning åt ordinarie teckningslärare vid rikets all
männa läroverk på grund af sjukdom öfverflyttades till 
ordinarie stat såsom ingående i nämnda förhöjning, — dels 
å ordinarie stat beviljade ett belopp af 1,500 kronor till 
extra arfvoden åt musiklärare vid de femklassiga läroverken. 
Hela reservationsanslaget enligt riksstaten för år 1899 upp
gick sålunda till 2,923,880 kronor. 

Utom detta för de allmänna läroverken afsedda reser
vationsanslag finnes äfven sedan år 1895 bland de ordinarie 
anslagen uppfördt ett förslagsanslag å 5,000 kronor till 
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understöd åt extra ordinarie lärare vid allmänna läroverken 
under förfall på grund af sjukdom. 

I ofvannämnda reservationsanslag ingå (jfr berättelsen 
för läseåret 1891—92, sid. 44) tre belopp, för hvilka, såsom 
fortsättning af förut meddelade uppgifter, här må närmare 
redogöras. För det första ingå däri 20,500 kronor »till prak
tisk utbildning af blifvande lärare vid de allmänna läro
verken». Genom Kungl. bref af den 11 Augusti 1899 an
ordnades af detta belopp 10,630 kronor till arfvoden åt 
profårsföreståndare och biträdande lärare samt genom 
Kungl. bref af den 19 Januari 1900 10,430 kronor för 
samma ändamål. Utgifterna för år 1899 utgjorde således 
tillsammans 21,060 kronor. — För det andra ingå i reser
vationsanslaget 6,000 kr. »till resestipendier åt lärare i 
främmande lefvande språk», hvilken summa genom Kungl. 
bref af den 29 Mars 1899 fördelades i åtta mindre rese
stipendier å 750 kr. hvartdera. — För det tredje ingå i 
reservationsanslaget 4,000 kr. »till reseunderstöd åt lärare 
vid de allmänna läroverken, särskildt vid de läroverk, där 
profårskurs är anordnad», af hvilket belopp genom ofvan
nämnda Kungl. bref anordnades två resestipendier å 750 
kronor hvartdera, ett å 600, tre å 500 och ett å 400 kronor. 

Såsom i förra berättelsen (sid. 18) är omnämndt, före
tedde allmänna läroverkens ordinarie anslag vid 1898 års 
slut ingen reservation; ej häller vid 1899 års slut förefanns 
någon reservation. 

Riksstaten för år 1899 upptager såsom extra ordinarie 
anslag till allmänna läroverken och pedagogierna: 

1) Till tillfällig löneförbättring åt lärarne vid 
allmänna läroverken och pedagogierna Kr. 429,725 

2) Till arfvoden åt extra lärare samt till arf-
vodesförhöjning åt extra ordinarie ämnes
lärare vid de allmänna läroverken » 123,000 

3) Bidrag till uppförande af en ny byggnad 
för allmänna läroverket i Umeå » 12,500 

Summa Kr. 565,225. 

Bet förstnämnda af dessa tre anslag var i riksstaten 
för år 1898 upptaget till 345,725 kronor. Höjningen af 
detta anslag har tillkommit sålunda, att 1898 års riksdag 
på det sätt biföll Kungl. Maj:ts framställning angående 
lönereglering för lärarne vid de högre och femklassiga 
läroverken samt om anvisande af ett extra anslag såsom 
tillfällig löneförbättring åt rektorer och ordinarie lärare 
vid de treklassiga allmänna läroverken och pedagogierna, 
att densamma, på det att den tillfälliga löneförbättring i 
form af tjänstgöringspenningar, hvilken sedan år 1883 ut
gått till de ordinarie lärarne vid de allmänna läroverken 
och pedagogierna, skulle i hvarje lönegrad kunna utgå med 
500 kronor till rektor, lektor, adjunkt och kollega, äfven-
som till lärare vid enklassig pedagogi, ökade nämnda an
slag med 84,000 kronor. — Angående höjningen af det 
andra anslaget, hvilket i riksstaten för år 1898 upptogs 

till 100,000 kronor, har densamma tillkommit sålunda, att 
1898 års riksdag dels på grund af Kungl. Maj:ts fram
ställning angående höjande af det ordinarie anslaget till 
arfvoden åt extra och vikarierande lärare samt för oför
utsedda behof från 135,000 till 150,000 kronor, för år 1899 
beviljade ytterligare 15,000 kronor till ökande af det å 
extra stat utgående anslaget till arfvoden åt extra lärare 
samt till arfvodesförhöjning åt extra ordinarie ämneslärare 
vid de allmänna läroverken, dels på grund af Kungl. Maj:ts 
framställning samt inom riksdagen väckta motioner, för 
beredande af tillfälle till utsträckning af undervisningen 
å reallinien vid högre allmänna läroverken i Västerås, 
Kristianstad, Östersund och Luleå till och med läroverkets 
sjunde klass, såsom förhöjning i sistnämnda anslag för år 
1899 beviljade 8,000 kronor. — Bet tredje anslaget utgjorde 
återstående beloppet utaf det anslag å 25,000 kronor, som 
1897 års riksdag beviljat såsom bidrag till uppförande af 
en ny byggnad för allmänna läroverket i Umeå och hvars 
första hälft utgått år 1898 (jfr föregående berättelse, sid. 
19). — H vad angår det förslagsanslag å 3,000 kronor, som 
i 1898 års riksstat var uppfördt å extra stat till bestri
dande af förhöjd aflöning åt ordinarie teckningslärare vid 
rikets allmänna läroverk under tjänstledighet på grund af 
sjukdom, blef detta anslag, såsom ofvan är nämndt, i 1899 
års riksstat öfverfördt till de ordinarie anslagen, -r— Såsom 
i förra berättelsen (sid. 19) är omnämndt, företedde det 
första af förenämnda anslag vid 1898 års slut en reserva
tion af 18,543 kronor 78 öre, hvilken reservation vid 1899 
års slut ökats till 36,345 kronor 6 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 1899 af följande sammandrag. 

Det å ordinarie stat stående anslaget till »Pedagogier 
och folkskolor», af hvilket — såsom i berättelsen för läse
året 1876—77 (sid. 191 och följ.) närmare visats — en 
mindre del utgår till andra läroverk än de egentliga pe
dagogierna, är i riksstaten för år 1899 upptaget till samma 
belopp som för år 1898 och var på grund häraf sålunda 
sammansatt. 
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Med afseende på fördelningen af ofvanstående ordinarie 
anslag är att nämna, att på de egentliga pedagogierna är 
för år 1899 enligt Statskontorets s. k. statsliggare uppförd 
hela »Anvisning i kontant» utom 5,024 kr. 44 öre, men 
ingen del af de två andra posterna. 

Stockholm den 29 Juni 1901. 

Clas Gustafsson. 
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Tab. 1. Terminernas början och slut läseåret 1899—1900. 

a. Höstterminens början. b. Höstterminens slut. 

c. Vårterminens början. d. Vårterminens slut. 

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

Tab. 2. Fridagar läseåret 1899—1900. 

Anm. Den 3 och 4 Juni voro Pingstdagen och Annandag-pingst. — ') Söndag. 

') Bland ledigheter pS grnnd af allmän högtidlighet må nämnas: lof på 
Oskars-dagen vid 33 läroverk, på Gustaf Adolfs-dagen vid 14 läroverk, med anled
ning ntaf John Ericsaons-stodens aftäckande vid 3 läroverk aamt med anledning af 
läroverket» 250-årajnbileum vid Hudiksvalls och Hernösands läroverk. — 2) Bland 

diverse anledningar må nämnas: ntmarseh eller utflykt vid 13 läroverk, i stället 
för Maria bebådelsedag (som inföll pä Söndag) vid 11, bevistande af begrafning 
vid 9, betygsskrifning vid 7, höst- eller mån ad si of (det senare vid lägre läro
verk) vid 4, Lacia-lof vid 3 samt med anledning af en donation vid 1. 

') Söndag. ') Söndag. 

') Söndag. 
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Tab. 3. Läraretimmar för vecka i läseämnen höstterminen 1899. 

Stockholm : Nya elementarskolan: Kol. 4 : Då latinska språkets studium 
vid Nya elementarskolan inträder först i des? 6:e klass, hafva alla tïmmarne 
för kl. 4 och 5 förts i kol. 4. Kol. S: Bland de 148 här upptagna tim-
marne a ro inräknade den praktiska afslutningsklassens 42 lärare timmar, hvaraf 

4 t:r i bokhalleri. — Hudiksvall: Kol. 10: Dessctom lärjuugarne i L. 6:1 B 
undervisade (Î engelska) 3 t:r tills, med R. 4 samt lärjungarne ï L. 6:? B 
undervisade (likaledes i engelska) 3 t:r tills, med R. 5; dessa 6 t:r aro förda 
till kol, 4. 
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Tab. 3 (forts.). Läraretimmar för vecka i läseämnen höstterminen 1899. 

Sköfde: Kol. 3—5: I kol. 3 äro inräknade 17 t:r för R. 6:1 och L. 6:1 gemen
samt, i kol. 4 12 t:r för R. 6:1 och i kol. 5 13 t:r för l . 6:1; dessa 42 t:r 
äro i sammandragstabellen här nedan förda till resp. kol. 7, 8 och 9. 

Askersund: Kol. 6: Dessutom kl. R. 4 undervisad 1 t:e tills, med kl. 3 (i mo
dersmålet); denna t:e är förd till kol. 2. 

Engelholm : Kol. 6: Dessntom R. 5 undervisad 3 t:r (i franska) tills, med 
kl. 1 (i modersmålet 1 t:e oeh aritmetik 2 t:r) samt 1 t:e i modersmålet 
tills, med kl. 3 ; dessa 4 t:r äro förda till kol. 2. 

Åmål: Kol. 6: Dessutom L. 5 undervisad 1 t:e (i latin) tills, med kl. 1 (i 
modersmålet); denna t:e är förd till kol. 2. 

Filipstad: Kol. 6: Dessutom L. i undervisad 1 t:e och L. 5 1 t:e (i latin-
skrifning) tills, med kl. 2 (i modersmålet o. kristendom) samt L. 5 ytter
ligare 1 t:e (i latinskrifning) tills, med kl. 3 (i modersmålet); dessa 3 t:r 
äro förda till kol. 2. 

Arvika: Kol. 6: Dessutom L. 4 undervisad 2 t:r (i latinskrifning) tills, med 
kl. 3 (i modersmålet) samt L. 5 undervisad 1 t:e (i latin) tills, med kl. 3 
(i rättskrifning); dessa 3 t:r äro förda till kol. 2. 

D. S a m m a n d r a g e f t e r l ä r o v e r k s g r u p p e r . 

' ) Se note» under B for Sköfde. 
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Tab. 4. De tjänstgörande lärarnes antal läseåret 1899—1900. 

Anm. Ordinarie och vikarierande eller t. f. äro ej i sifferkolumnerna skilda. — 
Utmärker att undervisningen bestridts af en kvinna. — ') Däraf 3 e. o. lek

torer. — 2) En ord. och en biträdande, allönad af statsmedel. — 3) En ord. 
och en bitr. — ') Skriflärare. — ' ) Rektor med minskad tjänstgöring och hans 
vikarie äro här räknade som 1. 6) Däraf 2 e. o, lektorer. — ' ) Två timlärare i 
den prakt, afslntningsklassen med tills. 11 t:r i veckan äro här räknade såsom 
1. — 8) Undervisn. har bestridts af Gymn. Centralinstitutet; 1 hufvndlärare (där-
jemte ord. vid Stockholms latinlärov.) och 2 biträdande med tills. 18 t:r i 
veckan äro här räknade som 2. — ") E. o. lektor. — 10) En af adjunkterna 
ord. musiklärare. — " ) Däraf 1 e. o. lektor. — , 2) En af adj. vik. musiklä
rare. — l3) Däraf 4 e. o. lektorer, hvilka jämte 3 af eitra lärarne voro aflönmle 
af staden. — " ) Dessutom 1 biträdande, allönad dels af den ordinarie, dels af 
statsmedel. — l s) Eu af lektorerna ord. teckningslärare.— " ) Gymnastiska Cen
tralinstitutet. — " ) Samme lärare som vid Jakobs Täroverk. — " ) Därjämte 
bitr. gymn.-lär. vid Stockholms latinlärov. — " ) Därjemte bitr. teckningslärare 
vid Stockholms realläroverk. — 20) En af kollegerna ord. gymnastiklärare. — 
') 1 extra lärare och 1 timlärare med 12 t:r i veckan, aflönade af staden och 

stadens sparbank. — 22) Tvenne vik. musiklärarinnor, en i sång och en i instrn-
mentalmusik, äro här räknade som 1. 
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Tab. 4 (forts.). De tjänstgörande lärarnes antal läseåret 1899—1900. 

Anm. Ordinarie och vikarierande eller tillförordnade äro ej i sifferkolumnerna 
skilda. — Utmärker att undervisningen bestridts af en kvinna. — l) Aflönad af 
donationsmedel och staden. — 2) T. f. rektor t. f. gymnastiklärare; dessutom en 

biträdande. — 3) Aflönade af staden. — 4) Aflönad af staden. — 5) En ord. och 
en biträdande musiklärare, tillika t. f. teckningslärare, med tills. 6 t:r i veckan 
äro här räknade som 1. — 6) En timlärare med 18 t:r i veckan, aflönad af 
staden och stadens sparbank. — 7) Samma person t. f. lärare i teckning och 
i gymnastik. — 8) En extra lärare och en timlärarinna med 13 t:r i veckan, af
lönade af staden. — 9) En kollega t. f. teckningslärare. — 10) Aflönade af 
stadens sparbank. — 11) T. f. rektor t. f. musiklärare. — 12) T. f. rektor t. f. 
teckningslärare. — 13) Aflönad af staden och stadens sparbank. — 14) Af
lönade af staden och stadens sparbank. — 15) En ord. och en bitr. gymnastik
lärare med tills. 6 t:r i veckan äro här räknade som 1. — 16) Aflönade af kö
pingen. — 17) Aflönade af staden och enskilda. — 18) Två af dessa aflönade af 
staden och en af stadens sparbank. — I9) Aflönade af statsmedel och af staden ; 
dessutom en timlärare med 9 t:r i veckan, aflönad af staden. — 20) Aflönad 
af staden och stadens sparbank. — 21) Extra läraren har undervisat i teckning 
och i gymnastik. — 22) Undervisningen i sång åligger stadens kantor; från och 
med år 1898 nppbär han dock därför af staden ett mindre arfvode. 

F. Sammandrag efter läroverksgruppep. 
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Tab. 5. Tjänstledigheter läseåret 1899—1900. 

Tab. 6. Ordinarie lärarebefattningar, som blifvit lediga under tiden 
1 Maj 1899—30 April 1900. 

Tab. 7. Befordringar under tiden 1 Maj 1899—30 April 1900. 

Anm. till tab. 5. I tabellen äro ej inräknade de fall, da en lärare varit 
tjänstledig för uppehållande af annan lärarebefattning eller rektorsbefattning vid 
allmänt läroverk eller pedagogi. F = fallständig tjänstledighet, P = partiell 
tjänstledighet. X 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. — ') En af tjänstledigheterna omfattade hela 
läseåret, en hela den ena terminen och en kortare tid än en termin. — 2) En af 
tjänstledigheterna omfattade hela läseåret, tre en hel termin eller hela den ena ter
minen och en del af den andra samt en kortare tid än en termin. — ' ) Omfattade 
hela läseåret. — 4) Omfattade kortare tid äu en termin. — 5) Omfattade en hel termin. 

Anm. till tab. 6. ' ) Den ene befordrad till rektor vid annat högre läroverk, 
den andre återgången till sitt lektorat och därför ej upptagen i befordrings-
tahellen. — 2) Däraf 4 befordrade till rektorer vid högre läroverk och 2 till 
lektorer vid andra läroverk. — 3) Diiraf 1 befordrad till rektor vid högre läro
verk, ö till lektorer och 1 utn. till kollega. — 4) Befordrad till musiklärare vid 
annat högre läroverk. — 5) Befordrade till adjunkter. 

Anm. till tab. 7. På grund af Knngl. bref den 12 Juni 1882 få tills
vidare läraretjänster vid treklaasiga läroverk och pedagogier ej tillsättas med or
dinarie innehafvare. — ') Däraf 1 från rektorsbefattning vid annat högre läro
verk, 4 från lektorsbefattningar och 1 från adjunktsbefattning vid annat läroverk. — 
2) Däraf 2 från lektorsbefattningar och 5 från adjunktsbefattningar vid annat läro

verk. — 3) Af de första gången till ord. bef. befordrade lektorerna voro tre fil. dokt. 
enligt 1870 års ex.-stadga och fyra enl. 1891 års ex.-stadga; tre voro docenter; 
alla hade genomgått profår. Med afs. på åldern voro : en 29 år, en 36, två 38, 
två 42 och en 45 år. — 4) Från kollegabefattningar. — s) Af de första gången 
till ord. bef. befordrade adjunkterna voro två fil. dokt. enl. 1870 och två enl. 1891 
års ei.-stadga, två fil. lic. samt sex fil. kand. enl. 1870 års ei.-stadga, af hvilka 
senare 1 hade aflagt teor. och prakt. teol. ex. och 1 var prästvigd; alla hade genom
gått profår. Med afs. på åldern voro: en 33 år, två 34, en 36, tre 38, en 39, 
en 40, två 41 och en 49 år- — 6) Hade vid Tekniska skolan i Stockholm aflagt 
tecknings-lärareexamen och var vid befordringen 33 år. — 7) Från musiklärarebef. 
vid annat högre läroverk. — 8) Hade vid Mnsikkonservatorium afiagt musik
direktörs- samt organist-, kyrkosångare- och musiklärare-ex. och var vid befor
dringen 34 år. — ' ) Hade vid Gymn. Centr.-inst. aflagt instruktörs-, gymnastik
lärare- och sjukgymnast-ex. samt var vid befordrinzen 32 år och löjtnaut. — 
" ) Från adjunktsbefattning. — " ) Af de första gången till ord. bef. befordrade 
koll. var en fil. dokt. och de öfriga fem fil. kand., samtl. enl. 1870 års ex.-stadga; 
af fil. kand. hade en aflagt teor. teol. ex. och en var prästvigd; alla hade genom
gått profår. Med afs. på åldern voro: en 29 år, en 33, två 36, en 49 och en 
50 år. — , 3) Den ene hade vid Gymn. Centr.-inst. aflagt instruktörs-, gymna
stiklärare- och sjukgymnast-examen, den andre hade vid samma institut aflagt 
fullständig afgångsex. enl. 1864 års stadga; den förre var vid befordringen 38 år, 
den senare 42 år och kapten. 
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Tab. 8. Fördelning efter ålder af de lärare, som inträdt i högre lönegrad under tiden 
1 Juli 1899—30 Juni 1900. 

Anm. 1. Åldern är utan hänsyn till månad och dag beräknad 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 Jannari 1900, ntom för de båda rektorerna, som uppflyttades fr. o. m. 
den 1 Juli 1899 samt för 1 lektor och 13 till adjunkter eller kolleger utnämnde, 
hvilka på grund af särskilda Knngl. bref börjat uppbära lön fr. o. m. tillträdet 

af sina befattningar, lektorn i tredje, 8 af adjunkterna i andra och 5 i tredje 
lönegraden. 

Anm. 3. Bland de i högre lönegrad uppflyttade lektorerna äro inräknade 
7 rektorer vid högre läroverk och bland de uppflyttade adjunkterna 1 rektor vid 
femklassigt läroverk, hvilka under den ofvannämnda tidrymden blifvit, de förre 
i egenskap af lektorer uppflyttade: 1 i tredje, 2 i fjärde och i i femte löne
graden samt den senare i egenskap af adjunkt uppflyttad i tredje lönegraden. 
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Tab. 9. Läroämnen, hvari profårskurs genomgåtts under läseåret 1899—1900. 

Tab. 10. Antal tjänstgöringstimmar i medeltal för lärarekandidaterna under den 
praktiska profårskursen läseåret 1899—1900. 

a) För dem som slutade höstterminen 1899. 

b) För dem som slutade vårterminen 1900. 

Anm. I ofvanstaende tabell tiro, såsom af tabellens uppställning framgår. 
medräknade endast «âdana lararekamlidater. bviika under här ifrågavarande liiseår 

afslutat sitt profår efter att hafva tjänstejart nnder tv;1 pä hvarandra följande 
terminer. 
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Tab. 11. Lärjungarnes antal läseåret 1899—1900. 

Anm. Att vid ett läroverk en klass saknats pä grund af läroverkets orga
nisation är beteeknadt med — ; att däremot en klass saknats genom brist på 
lärjungar är beteeknadt med (0 — ') Af dessa tillhörde 1 (> den s. k. praktiska 

afslutningskiasscn. ~ ') Dessntom 2 frånvarande. — ") Dessutom 3 frånvarande. — 
3) Dessutom i frånvarande. — 4) Dessntom (t frånvarande. — s) Dessntom I 
frånvarande. — 6) Dessntom 7 frånvarande. — r) Dessutom 5 frånvarande. 

A. Högre läroverk. 
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Tab. 11 (forts.). Lärjungarnes antal läseåret 1899—1900. 

') dessnom "2 frånvarande — 2) Dessutom 1 frånvarande. — J) Af dessa 
tillhora - nedre sjätte i enl k lassen ; dessa häda ar o i sarnmandratrstabelien förda 

till kol. 9 — 4) Af dessa tillhörde 5 nedre sjätte latinklassen orh äro i sam-
mandragstabefleu förda till kol. 10. — s) Dessutom 3 frånvarande. 

C. Treklassiga läroverk. 

B. Femklassiga läroverk. 



13* 

Tab. 11 (forts.). Lärjungarnes antal läseåret 1899—1900. 

F. Sammandrag för höstterminen 1899. 

D. Tvåklassiga. E. Enklassiga. 

G. Sammandrag för vårterminen 1900. 



14* 

Tab. 12. Särskild fördelning höstterminen 1899 af de närvarande lärjungarne 
i 6:e och 7:e latinklasserna. 

A. Högre läroverk. 

B. Femklassiga 
läroverk. 

Anm. Att en afdelniuir saknats pä i:riiinl af läroverkets organisation lir 
(för grekerna i 7:e klassen doek endast i snmniatioiiskolnninerna) betecknadt 

med --• ; att damnot en at'ilelnin^ saknats af brist |ift lärjungar ur beteckuadt 
ni ed 0 



15* 

Tab. 13. De under höstterminen 1899 närvarande lärjungarnes ålder i förhållande 
till normalåldern. 

A. Högre läroverk. 



16* 

Tab. 13 (forts.). De under höstterminen 1899 närvarande lärjungarnes ålder i förhållande 
till normalåldern. 

B. Femklassiga läroverk. 

C. Treklassiga läroverk. 

l:0. Sammandrag efter 
läroverk. 



17* 

Tab. 13 (forts.). De under höstterminen 1899 närvarande lärjungarnes ålder i förhållande 
till normalåldern. 

Amn. Pedagogerna ii ro ej hiir inräknade, emedan deras organisation ej fullt motsvarar allmänna liiroverkeus. 

2:o. Sammandrag efter 
klasser och linier. 



18* 

Tab. 14. De under höstterminen 1899 närvarande 

A. Högre läroverk. 



19* 

l ä r jungarne , fö rde lade l änsv i s efter hemorter . 



20* 

Tab. 14 (forts.). De under h ö s t t e r m i n e n 1899 nä rva rande 

B. Femklassiga läroverk. 



21* 

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



22* 

Tab. 14 (forts.). De u n d e r h ö s t t e r m i n e n 1 8 9 9 n ä r v a r a n d e 

C. Treklassiga läroverk. 

D. Pedagogier. 

E. Sammandrag. 



23* 

lärjungarne, fördelade länsvis efter hemorter. 



24* 

Tab. 15. De under höstterminen 1899 närvarande lärjungarne, 

A. Högre läroverk. 



fördelade efter hemorter inom eller utom läroverksstaden. 

25* 
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Tab. 15 (forts.). De under höstterminen 1899 närvarande lärjungarne, fördelade efter 
hemorter inom eller utom läroverksstaden. 

B. Femklassiga 
läroverk. 



27* 

Tab. 15 (forts.). De under höstterminen 1899 närvarande lärjungarne, fördelade efter 
hemorter inom eller utom läroverksstaden. 

C. Treklassiga 
läroverk. 

D. Pedagogier. 

E. Samman
drag. 



28* 

Tab. 16. Antal lärjungar inom de olika länen, hvilka höstterminen 1899 undervisats 
inom och utom länet. 



29* 

Tab. 17. Lärjungarnes hälsotillstånd höstterminen 1899. 

A. Högre 
läroverk. 

B. Femklass 
läroverk. 

C. Samman
drag. 
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Tab. 18. Antal sjuke och sjukdomar bland lärjungarne höstterminen 1899. 

') Däraf 28 lärjungar i 2 och 1 i 3 olika sjukdomar. — 2) Däraf 26 lärjungar 
i 2 och 2 i 3 olika sjukdomar. — 3) Däraf 28 lärjungar i 2 och 3 i 3 olika 
sjukdomar. — 4) Däraf 8 lärjungar i 2 och 1 i 3 olika sjukdomar. — 5) Däraf 
2 lärjungar i 2 olika sjukdomar. — s ) Däraf 4 lärjungar i 2 olika sjukdomar. — 
7) Däraf G lärjungar i 2 och 1 i 3 olika sjukdomar. — 9) Däraf 5 lärjungar i 2 
olika sjukdomar. — 9) Däraf 'J lärjungar i 2 olika sjukdomar. — l0) Däraf 31 
lärjungar i 2 olika sjukdomar. — " ) Däraf 10 lärjungar i 2 olika sjukdomar. — 
l?) Däraf 14 lärjungar i 2 och 3 i 3 olika sjukdomar. — ,3) Däraf 1 lärjunge 
i 2 olika sjukdomar. — 14) Däraf 7 lärjungar i 2 och 1 Î 3 olika sjukdomar. — 
l5) Däraf 6 lärjungar i 2 olika sjukdomar. — 1S) Däraf 3 lärjungar i 2 olika 
sjukdomar. — I7) Däraf 1 lärjunge i 2 och 1 i 3 olika sjukdomar. — tM) Däraf 
2 lärjungar i 2 och 1 i 3 olika sjukdomar. 

A. Högre läro
verk. 

B. Femklassiga 
läroverk. 



31* 

Tab. 19. Antal lärjungar höstterminen 1899, som icke deltagit i gymnastiköfningarne 
eller som hänvisats till svagrote. 

l:o. Efter 
läroverk. 

A. Högre 
läroverk. 

') Körtelsvulst. — 2) 1 aflägsen bostad, 3 undergående af mogenhets-
pröfning. — 3) Aflägsen bostad. — 4) Bleksot ocb blodbrist. — 5) Fetibildning. — 
) Beredelse till mopenbetsprofning. — 7) Nervfeber. — 8) Hufvudvärk. — 
) Värnpliktig. — 1#) 1 körtelsvnlload, 1 tumör. — l>) 2 körteltuberknlos, 1 

nervfeber. 

!) Aflagsen bostad. — 2) Blodbrist. — 3) Bleksot och blodbrist. — «) Fett" 
sjuka, — 5) Någon svagrote har ej varit anordnad, däremot hafva svagare lär" 
jungar längre kvarhållits i lägre gymnastikafdelning. — 6) Lärjungar af mindre 
god kroppsutveckling hafva visserligen ej varit sammandragna till 8ärskild afdel-
ning, men hafva erhållit lindring i rörelserna. — 7) Den här upptagne har 
delvis haft svagare rörelser sig anvisade. — 9) Hufvudvärk. 



32* 

Tab. 19 (forts.). Antal lärjungar höstterminen 1899, som icke deltagit i gymnastik-
ömingarne eller som hänvisats till svagrote. 

B. Femklass. 
läroverk. 



33* 

Tab. 19 (forts.). Antal lärjungar höstterminen 1899, som icke deltagit i gymnastik-
öfningarne eller som hänvisats till svagrote. 

C. Treklass 
läroverk. 

D. Pedago-
gier. 

2:o. Efter 
läroverks- o. 
klassgpupp. 



34* 

Tab. 20. Lärjungarnes flyttning år 1899 vid vårterminens slut och höst
terminens början. 

A. Högre läroverk. 

B. Femklass. läroverk. 

C. Treklass. läroverk. 



35* 

Tab. 20 (forts.). Lärjungarnes flyttning år 1899 vid vårterminens slut och höst
terminens början. 

Anm. Utom den i tabellen upptagna stora flyttningen vid offergången 
från ett läseär till ett annat ägde uuder kalenderåret 1899 vid några läroverk 
fiyttnine rum äfven vid vårterminens början, hvarvid 60 lärjungar erhöllo flytt
ning. Efter att hafva tillhört närmast föregående klass en termin flyttades 34, 
nämligen 12 till kl. 2, 9 till kl. 3, 3 till R. 4, 4 till h. 4, 2 till h. 5, 1 till 
R. 6:1, 2 till R. 6:2 och 1 till I,. 7:1 A; efter att hafva tillhört närmast före

gående klass två terminer flyttades i, nämligen 1 till kl. 3, 1 till R. 6:2, 1 till 
R. 7:1 och 1 till R. 7:2; efter att hafva tillhört närmast föregående klass tre 
terminer flyttades 7, nämligen 1 till kl. 3, 1 till R. 4, 1 till R. 5, I till h. 5, 
1 till L. 7:1 A, 1 till R, 7:2 och l till L. 7:2 B. Från en Unie till en annan 
öfvergiugo vid nyssnämnda tidpnukt 15 lärjungar, nämligen 5 till R. 4, 2 till 
R. 5, 5 till R. 6:1, 1 till h. 6:1 B och 2 till R. 6:2. 

D. Sammandrag. 



36* 

Tab. 2 1 . Lärjungarnes omsättning år 1899. 

A. Högre läro-
verk. 

B. Femklassiga 
läroverk. 

C. Treklassiga 
läroverk. 



Tab. 21 (forts.). Lärjungarnes omsättning år 1899. 
37* 

Anm. 1. Då i kolumnerna 8 och 17 endast sådana lärjungar höra vara 
npptagna, hvilka i förtid nnder terminens lopp afbrntit sin skolgång, hafva däri
från till resp. kol. 9 och 18 öfverförts, dels alla efter mogenhetspröfning afgångne 
lärjungar, äfven om mogenhetspröfningen vid vissa lärov. inträffat före årsex., 
dels, s&vidt sig göra låtit, alla de lärjungar, hvilka i öfrigt afgått vid terminens siat. 

Anm. 3. Utom i tabellen upptagne nvinskrifna lärjnngar, hvilka alla in-
skrefvos t. o. m. den 1 Febr. under vårt:n och t. o. m. den 15 Sept, under 
hösttrn, inskrefvos under höstt:n efter d. 15 Sept. 14, af hvilka 2 i kl. 1, 3 i 
kl. 2, 3 i kl. 3, 1 i R. 4, 1 i L. i, 2 i R. 5, 1 i L. 5 och 1 i R. 6:1. 

D. Tvåklasslga 
pedagogier 

E. Enklassiga 
pedagogiep. 

F. Sammandrag. 



38* 

Tab. 22. Mogenhets- och fyllnads-pröfning vårterminen 1899. 
a) Den skriftliga mogenhetspröfningen. 

1. Offentliga. 

2. Enskilda. 



Tab. 22 (forts.). Mogenhets- och fyllnads-pröfning vårterminen 1899. 
b) Den muntliga mogenhetspröfningen. 

39* 

1. Offentliga. 

2. Enskilda. 



40* 

Tab. 22 (forts.). Mogenhets- och fyllnads-pröfning vårterminen 1899. 

c) Sammandrag rörande mogenhetspröfningen. 

d) Fyllnadspröfning. 

.-Inni. I ofvnii9tående tabell förekomma dubbelriikninaar, i det att 1 var 
anmäld i matematik och fysik å reallinien, kemi och filosofisk propedevtik, 7 i 
matematik och fysik å reallinien samt kemi, 9 i matematik ocb fysik å real

linien samt 2 i fysik â reallinien och kemi. — ') Bäraf 2 flickor. — 2) ITte-
blef. — ') 1 af dessa nteblef. — 4) 2 af dessa utebleho. — ' ) Uteblefvo. 

beträddes med nnderslef; 2 voro flickor. — 3) Af dessa voro ii flickor. — 
4) HUr äro inräknade 2, hvilka frân början uteblefvo, och 9, hvilka underkändes 
censorerna; 2 voro flickor. —• 5) 42 af dessa (15 K. och 27 l>.) voro flickor, 
af hvilka 1 tillhörde den mosaiska trosbekännelsen. Af de Öfriga tillhörde 1 den 
engelska episkopalkyrknn, 6 den mosaiska trosbekännelsen och 1 baptistsamfundet. 

') Alla lärjungar vid dimissionsberättigade läroverk fingo undergå pröfning 
tid sina respektive läroverk; af de 112 »privatisterna» hänvisades 44 till annat 
läroverk än det, hvarest de anmält sig. — 2) Häri äro inräknade 2, hvilka ute-
blefvo för sjnkdom, och 8, hvilka utan sådan anledning uteblefvo, 1, som för 
sjukdom måste afbryta och 5, hvilka utan sådan anledning afbröto, samt 1 som 



41* 

Tab. 23. Mogenhets- och fyllnads-pröfning höstterminen 1899. 

a) Den skriftliga mogenhetspröfningen. 

1. Offentliga. 

2. Enskilda. 



42* 

Tab. 23 (forts.). Mogenhets- och fyllnads-pröfning höstterminen 1899. 

b) Den muntliga mogenhetspröfningen. 

1. Offentliga. 

2. Enskilda. 



43* 

Tab. 23 (forts.). Mogenhets- och fyllnads-pröfning höstterminen 1899. 

c) Sammandrag rörande mogenhetspröfningen. 

Bland lärjungarne vid dimissionsberättigade läroverk hänvisades för såväl 
skriftlig som muntlig priifning 1 lärjunge frän Malmö till Lunds offentliga 
läroverk; för endast muntlig profuiug hänvisades 2 frän Vänersborg till Karlstad 
och 1 från Visby till Södermalms läroverk i Stockholm. Bland de 75 »priva-
tisterna» hänvisades för såväl skriftlig som muntlig pröfniug 3ii till annat läro
verk un det, hvarest de anmält sig- — ! ) Att antalet i den skriftliga pröfuiugen 
underkände och godkände med 1 underatiger antalet anmälde beror därpå, att 

1 af de anmälde (R. vid off. lärov.) ailed före den skriftliga pröfntngeu. — 
") Här äro inräknade 20, hvilka frän hörjan utehlefvo, hvaraf I för sjukdom, 
samt 1 som uteblef efter att hafva deltagit i endast en del af den skriftliga 
pröfuiugen; k2 voro flickor. — J) Af dessa voro 4 llîckor. — 4) Här äro in
räknade 4, hvilka frän början uleblefvo, hvaraf I flicka) pä grund af sjukdom, 
och 3, hvilka underkändes af censorerna. — 5) 3 af dessa (1 1\. och 2 h.) 
voro flickor. 

d) Fyllnadspröfning. 

Anm. T ofvanstående tabell förekomma dubbelräkningar, i det alt a real-
liuien 1 var anmäld i matematik, fysik, kemi och naturalhistoria, 1 i matematik, 
kemi och naturalhistoria, 8 i matematik, fysik och kemi, 3 i matematik och 

fysik samt I i fvsik och kemi. - 1) Däraf 2 uteblifue. — 2) Af dessa ute
hlefvo 3 och Tafbröt. — 3) Däraf 3 uteblifue — 4) Uteblef. - 5) Ute-
blefvo. 



44* 

Tab. 24. Antal lärjungar, som afgått år 1899, med fördelning efter tillämnad lefnads-
bana närmast efter afgången. 

1:o. U t a n g o d k ä n d mogenhe t sp rö fn ing . 

A. Högre läroverk. 

B. Femklassiga läroverk. 

C. Treklassiga läroverk. 

D. Tvåklassiga pedagogier. 

E. Enklassig pedagogi. 



45* 

Tab. 24 (forts.). Antal lärjungar, som afgått år 1899, med fördelning efter tillämnad 
lefnadsbana närmast efter afgången. 

1:o (forts.). U tan godkänd mogenhe t sp rö fn ing . 

F. Sammandrag. 

') Däraf 21 till folkskola och 1 till läroverk i Tyskland. — ~) Däraf 3 enligt 
läroverksstadgans § 34 (för lång tid i klassen), 6 för sjukdom och 8 till hem
met. — 3) Däraf 1 till folkhögskola och 6 till folkskola. — 4) Till barberare-
yrket. - s) Däraf 1 enligt läroverksstadgans § 34, 2 förvisade, 5 för sjukdom 
och 12 till hemmet. — 6) Däraf 1 till folkskolelärareseminarium, 3 till folkskola 
och 2 till borgarskola. — ') 1 till musikskola och 1 till barberareyrket. — 
8) Däraf 5 enligt läroverksstadgans § 34, 2 enligt läroverksstadgans g 38 (nte-
blifvaude utan anmäldt giltigt förfall mer äu 2 veckor efter terminens början), 
1 förvisad, 6 för sjukdom och 11 till hemmet. — ' ) Däraf 1 till handel i ut
landet. — " ) Till musikstudier. — " ) Däraf 1 förvisad, 2 för sjukdom och 

10 till hemmet. — n) Däraf 2 för sjukdom. — 13) Däraf 3 till folkskolelärare-
seminarium. — " ) Däraf 1 till handelskontor i England. — l s) 1 till musik
skola, 1 til! renskrifvarebefattning och 1 till tidningsmanuayrket. - - , s) Däraf 
1 enligt läroverksstadgans g 38, 2 för sjukdom och 4 till hemmet. —• i :) Däraf 
1 till borgarskola. — " ) Däraf 1 till språkstudier i utlandet. — ") Däraf 1 
enligt läroverksstadgans § 38, 2 för sjukdom och 1 till hemmet. — J°) Däraf 1 
till folkskolelärareseminarium. — 21) Däraf 1 till handelsskola i Tyskland. — 
— 22) Däraf 1 för sjukdom. — " ) Däraf 2 för sjukdom. — ") Däraf 1 förvisad 
och 3 för sjukdom. — " ) 1 till Musikaliska akademien och 1 till tidningsmanna-
yrket. — " ) Däraf 1 förvisad. — 2 ' ) Däraf 1 för sjukdom och 1 till hemmet. 



46* 

Tab. 24 (forts.). Antal lärjungar, som afgått år 1899, med fördelning efter tillämnad 
lefnadsbana närmast efter afgången. 

2:o. Efter g o d k ä n d m o g e n h e t s p r ö f n i n g . 

Anm. Under kol. 2 innefattas: universitet i allmänhet 9 realister, 7 icke
greker o. 14 greker (däraf 4 r., 3 icke-gr. o. 9 gr. tiil Göteborgs högskola); 
teol. studier 3 icke-gr. o. 29 gr.; juridiska studier 7 r,, 28 icke-gr. o. 18 gr.; medi
cinska studier 2 r., 18 icke-gr. o. 9 gr.; filosofiska studier 7 r., 23 icke-gr. o. 51 
gr. — Under kol. H innefattas: Tekniska högskolan 84 r., 19 icke-gr, o. 1 gr.; 
Chalmers' tekniska läroanstalt 4 r., 5 icke-gr. o. 1 gr.; tekniska studier, kemisk 
läroanstalt, ingeuiör 15 r., 7 icke-gr. o. 1 gr. — Under kol. 4 innefattas: laudt-
bruksîustitut 1 r. o. 1 icke-gr.; landtbruk 4 r . ; Skogsinstitutet 4 r., 5 icke-gr. 
o. 1 gr.; skogs- eiler jägeristaten 3 r, o. 5 icke-gr.; skogs- eller landtbruks-
studier 2 icke-gr. o. 1 gr. — Under koL 5 innefattas: bruks- eller fabriksrö
relse 2 r. o. 1 gr.; mekanisk verkstad 1 r.; skeppsbyggen i r.; ritkontor 1 r.; 
boktryckeri 1 icke-gr.; fabrikskontor 1 icke-gr.; praktiskt yrke 1 r. — Under 

kol. 6 innefattas: handelsyrket eller affärsverksamhet 9 r., 10 icke-gr. o. 3 gr.; 
handelsskola eller institut 8 r., 9 icke-gr. o. 4 gr.; privata bankinrättningar 15 
r., 18 icke-gr. o. 9 gr.; försäkringsrörelse 1 icke-gr. — Under kol. 7 innefattas: 
tullstaten 9 r., 2 icke- gr. o. 1 gr.; poststaten 3 r., 4 icke-gr. o. 3 gr.; tele
grafstaten 3 r-, 1 icke-gr. o. 3 gr-; järnvägstjäust 12 r., 11 icke-gr. o. 7 gr.; 
landtstaten 1 icke-gr.; Stockholms stads kammarkontor l r.; riksbanken 1 icke-gr.; 
laudtmätare 2 icke-gr. — Under kol. 12 innefattas: publicistyrket 2 r. o. 2 gr.; 
sjömansyrket 1 r.; foJkskoleläraresemiiiarium 2 r. o. 2 icke-gr.; musikstudier 1 r. ; 
euskilda studier 2 r. ; Musikaliska akademien 1 gr. — Under kol. t.i innefattas 
äfveu sädana, hvilka pä grund af sväfvaude uppgifter ej kunnat fördelas pä de 
öfriga kolumnerna; hit höra 2 r., 5 icke-gr. o. 1 gr., om hvilka uppgifvits, att 
de ämnade ägna sig åt praktisk verksamhet. 
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