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

Den berättelse om statens allmänna läroverk, som här
med öfverlämnas, är den tjuguåttonde berättelsen af detta 
slag, som ingår under Litt. P i serien »Bidrag till Sve
riges officiella statistik». Den första till denna serie hörande 
berättelse om statens allmänna läroverk (eller, såsom de då 
kallades, elementarläroverk) för gossar omfattar nämligen 
läsåret 1876—1877. De hufvudsakliga källorna till den
samma, liksom till de berättelser, hvilka ännu utgifvas, 
voro de årsredogörelser, hvilka det åligger de högre läro
verkens rektorer att vid hvarje läsårs slut afgifva. När
mare bestämmelser för desammas utarbetande fastställdes 
genom den plan, som åtföljde Kungl. cirkuläret af den 
16 Februari 1877, hvilken plan lades till grund för läro-

A. Undervisningen i allmänhet. 

Kap. 1. Läroverkens antal och organisation. 

Läroverkens antal och deras organisation liar under 
läsåret 1903—1904 varit lika med det närmast föregående 
på följande undantag när. Den under de tre närmast före
gående läsåren pågående utsträckningen af undervisningen 
å reallinien vid de högre läroverken i Halmstad och Härnö
sand nådde under här ifrågavarande läsår sin fullbordan, i 
det att nämnda undervisning med läsåret 1903—1904 ut
sträcktes till öfre sjunde klassen. Därjämte påbörjades un. 
de läsåret 1903—1904 utvidgningen af femklassiga lärover-

Allmänna läroverken 1903—1904. 

verkens årsredogörelser från och med läsåret 1876—1877; 
denna plan fortfar ännu att gälla med de förändrade be
stämmelser, som återfinnas i dåvarande Chefens för Eckle-
siastik-departementet cirkulär af den 2,'i Mars 1885, hvilka 
förändringar hörjade tillämpas från och med läsåret 1884— 
1885, samt några sedermera utfärdade föreskrifter. 

Berättelsen för här ifrågavarande läsår är utarbetad 
efter samma grunder och behandlar samma ämnen som 
berättelsen för läsåret 1902—1903. För rättande af fel 
och brister i de inkomna primäruppgifterna hafva utfär
dats 60 anmärkningsskrifvelser, å hvilka alla tillfredsställande 
svar erhållits. 

ket å Östermalm i Stockholm till fullständigt läroverk à 
reallinien. Sedan 1003 års riksdag, på Kungl. Maj:ts därom 
gjorda framställning, beviljat härför nödiga medel, förord
nades nämligen genom Kungl. bref den 13 Juni 1903, att 
undervisningens utsträckning skulle taga sin början redan 
med höstterminen 1903 och under läsåret 1903—1904 med
delas i nedre och öfre sjätte klasserna å reallinien; med 
anledning häraf har i denna berättelse Östermalms läroverk 
blifvit öfverfördt från de femklassiga till de högre läro
verken. — Vid de i förra berättelsen omnämnda, nyinrät
tade femklassiga allmänna läroverken å Kungsholmen i 

1 



Undervisning i slöjd meddelades äfven under detta läsår 
— liksom under det föregående — åt lärjungar vid Högre 

Med afseende på de under läsåret 1903—1904 gällande 
lärokurserna hänvisas till Kungl. kungörelsen af den 22 
Mars 1895 (Sv. Förf.-sainL 1895, n:r 24). 

Med afseende på undervisningens anordning (utom vid 
Nya elementarskolan i Stockholm) under läsåret 1903—1904 
må erinras därom, att de genom Kungl. kungörelsen af den 
22 Mars 1895 (Sv. Förf.-saml. 1895, n:r 24, bil. 1 och 2) fast
ställda timplanerna under läsåret 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 läsåret 
1889—90 (sid. 11), fortfor äfven under här ifrågavarande läsår. 

Med afseende på den dagliga undervisningstidens för
delning ägde äfven under detta läsår 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 Gäfle, 
Hudiksvall, Linköping, Norrköping, Falun, Göteborg (båda 
de högre läroverken och västra femklassiga), Halmstad 
och Karlstad tillstånd lämnats, att af de 2 timmarnes ledig
het efter morgonlektionerna 45 minuter à 1 timme finge 
användas för gymnastiköfningar (vid Hudiksvalls läroverk 
äfven för sångöfningar, vid Linköpings läroverk för gym
nastik- och fäktöfningar i sjätte och sjunde klasserna, 
vid läroverken i Göteborg äfven för tecknings- och sång
öfningar), dock med villkor att nämnda öfningar ägde rum 
i omedelbar anslutning till en föregående eller efterföljande 
undervisningstimme och icke följde efter tre sammanhän
gande lektionstimmar samt, där öfningarna räckte en timme, 
att de så anordnades, att en full timme erhölles till frukost-
lof. Vid de flesta läroverken i Stockholm ägde på grund 
af medgifvandet i Kungl. brefvet af den 15 Augusti 1879 (se 
berättelsen för läsåret 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. 

gående berättelser omtalats, genom anställande af extra 
lärare på de respektive städernas eller enskildes bekostnad, 
under här ifrågavarande läsår erhållit sin undervisning 
utsträckt utöfver det omfång, som för de treklassiga all
männa läroverken är fastställdt, Alingsås läroverk till och 
med nedre sjätte klassen, de öfriga, såsom tab. 11 närmare 
utvisar, till och med femte eller fjärde klassen, antingen 
på såväl real- som latinlinien eller endast på endera af 
dessa linier. 

ALLMÄNNA LÄROVERKEN 1903—1904. KAP. 1. 2 

Stockholm, i Malmö samt i östra delen af Göteborg, vid 
hvilka läroverk undervisningen under läsåret 1902—1903 
pågick endast i de tre lägsta klasserna, utsträcktes den
samma undez' här ifrågavarande läsår till fjärde klassen å 
reallinien. — Ystads enligt stat femklassiga läroverk är 
fortfarande på de i berättelsen för läsåret 1893—1894 an-
gifna grunder fördt till de högre läroverken. 

Antalet läroverk inom de särskilda grupperna utgjorde 
således läsåret 1903—1904: 

Vid ett å båda linierna fullständigt läroverk uppgår 
normala antalet årsafdelningar till 15 och vid ett fem-
klassigt allmänt läroverk till 7. 

Vid högre latinläroverket å Norrmalm i Stockholm, 
där R. 4 och R. 5 finnas, utgör det normala antalet afdel-
ningar elfva, vid högre realläroverket å Norrmalm i Stock
holm samt vid Göteborgs högre latinläroverk och Göteborgs 
högre realläroverk utgör det normala antalet afdelningar 
nio. Vid högre realläroverket å Östermalm utgjorde, oaf-
sedt parallellklasser, antalet årsafdelningar under läsåret 
1903—1904 nio. Vid Västerviks och Sundsvalls på real-
linien fullständiga läroverk, där jämväl L. 4 och L. 5 finnas, 
utgör det normala antalet afdelningar elfva. Vid Nya ele
mentarskolan i Stockholm, som består af nio ett-åriga 
klasser och hvarest undervisningen i latinska språket in
träder först i nedre sjätte klassen, uppgår det normala an
talet afdelningar till tretton. — På grund af Kungl. brefven 
af den 1 Juni 1877 (se berättelsen för läsåret 1877 — 1878, 
sid. 2) och Kungl. brefvet den 12 September 1890 (se be
rättelsen för läsåret 1891—92, sid. 5) saknades R. 6:i, R. 
0:2, R. 7u och R. 7:2 vid Strängnäs och Växjö läroverk 
samt R. 7:i och R. 7:2 vid Hudiksvalls läroverk. 

Samtliga de femklassiga läroverken omfattade båda li
nierna, med undantag af Jakobs läroverk i Stockholm och 
Oskarshamns samt de nybildade läroverken å Kungsholmen 
i Stockholm, i Malmö samt i östra delen af Göteborg, hvilka 
i fjärde och femte klasserna omfatta endast reallinien. Vid 
de tre sistnämnda läroverken var undervisningen under här 
ifrågavarande läsår utsträckt till endast fjärde klassen. — 
Vid läroverken i Borås och Sköfde voro jämväl under här 
ifrågavarande läsår, likasom under det närmast föregående, 
jämlikt medgifvanden i särskilda Kungl. bref, undervisnin
gen utsträckt utöfver det omfång, som är stadgadt för de 
femklassiga läroverken, nämligen i Borås till och med nedre 
sjätte realklassen och i Sköfde till och med nedre sjätte 
klassen å reallinien och latinlinien B. 

Af de enligt stat treklassiga läroverken hade, såsom 
af tab. 3, 4 och 11 närmare framgår, alla, med undantag 
af Marstrands läroverk, på grund af särskilda Kungl. bref 
samt med de rättigheter och skyldigheter, hvilka i före-

Högre allmänna läroverk 37 
Femklassiga » » 24 
Treklassiga » » 17 
Tvåklassiga pedagogier 3 
Enklassiga » 1 

Summa 82. 



ALLMÄNNA LÄROVERKEN 1903—1904. KAP. 1—3. 

latinläroverket och Högre realläroverket i Stockholm, Skara, 
Strängnäs, Nyköpings, Malmö och Karlskrona högre läro
verk, Enköpings, Borås, Lidköpings, Landskrona, Göteborgs 
västra och Kristinehamns femklassiga samt Falköpings, Sala 
och Marstrands treklassiga läroverk. Därjämte meddelades 
under läsåret undervisning i slöjd jämväl vid Oskarshamns 
femklassiga läroverk; undervisningen har meddelats i folk
skolans slöjdsal samt af slöjdläraren vid stadens folkskola. 
Medel till bestridande af kostnaderna för slöjdundervisnin
gen hafva erhållits dels genom afgifter af lärjungarne, dels 
genom bidrag från en för "slöjdens främjande donerad fond. 
— Däremot omtalas under här ifrågavarande läsår ingen 
undervisning i slöjd vid Linköpings läroverk. 

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

Kap. 2. Läsårets längd; fridagar. 

Tab. 1 och 2. 

Enligt hvad tab. 1 utvisar, börjades och afslöts läsåret 
vid samtliga allmänna läroverk och pedagogier inom de i 
läroverksstadgan föreskrifna tider, Augusti—Juni. Tiden 
för höstterminens början växlade mellan den 21 och 31 
Augusti och för dess slut mellan den 15 och 23 December. 
Tiden för vårterminens början växlade mellan den 14 och 
26 Januari och för dess slut mellan den 1 och 8 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, att mellan dessa 
två dagar, då en mellanliggande Söndag alltid frånräknats, 
förflutit: vid de högre läroverken i medeltal 3-9 dagar, 
växlande mellan 2 till och med 6 dagar (det senare vid 
sex läroverk); vid de femklassiga läroverken i medeltal 2-i 
dagar, växlande mellan 0 (vid 2 läroverk) till och med 
5 dagar (det senare vid Göteborgs västra läroverk); vid de 
treklassiga läroverken i medeltal l - s dagar, växlande mellan 
1/i till och med 3 dagar; vid pedagogierna i medeltal 0-5 
dagar, nämligen 0 vid 2 och 1 dag vid 2. Dylika mellan
dagar vid början af vårterminen hafva utgjort 0 vid 18 
högre, 15 femklassiga, 13 treklassiga läroverk och 3 peda
gogier samt för öfrigt växlat från '/., till och med 3 dagar. — 
Beträffande de mellandagar, hvilka vid terminernas slut pläga 
förekomma mellan dagen för den egentliga undervisningens 
afslutande och hemförlofningsdagen, hafva dessa under höst
terminen utgjort 0 vid 10 högre, 14 femklassiga, S treklas
siga läroverk och 3 pedagogier samt för öfrigt växlat mellan 
Vj—2 dagar. Under vårterminen har antalet dylika mellan
dagar växlat mellan 1—4 dagar (det senare vid Jönköpings 
läroverk). 

De i tab. 3 upptagna läraretimmarne utgjorde, om man 
fäster afseende endast vid de allmänna läroverken, tillsam
mans 25,329 mot 24,859% närmast föregående hösttermin. 
Af dessa 25,329 timmar föllo 8,648 (34-2 %) på skolans 
lägre stadium, 7,102 (28-o %) på mellanstadiet och 9,579 
(37-8 %) på det högre stadiet. — Af mellanstadiets 7,102 
timmar voro 1,985 (27-9 %) gemensamma för realister och 
latinare, 3,321 (46-8 %) anslagna åt realisterna och 1,796 
(25-s %) åt latinarne ensamt. — På det högre stadiet voro 
555 timmar (5-8 %) gemensamma, 4,198 (43-8 %) an
slagna åt realisterna och 4,826 (50-4 %) åt latinarne 
ensamt. 

Om man jämför dessa procenttal med de förut i dessa 
berättelser förekommande, erhåller man följande öfversikt. 

Kap. 3. Läraretimmar för vecka i läsämnen. 

Tab. 3 . 

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 läsåret 1893—94, 
sid. 3), uppgick enligt tab. 2 för samtliga läroverk och 
pedagogier till 4561/2 dagar, hvilket gör i medeltal för hvarje 
läroverk 5-6 dagar mot 5"i dagar närmast föregående läsår. 
Fördelade på de olika läroverksgrupperna uppgick fri
dagarnes antal i medeltal vid de högre läroverken till 5-7, 
vid de femklassiga till 5-6, vid de treklassiga till 5-5 samt 
vid pedagogierna till 4'5. Högsta antalet fridagar, näm
ligen 9, förekom vid Högre realläroverket i Göteborg. 

Af de i läroverksstadgan nämnda anledningarna till ledig
het (hård väderlek, marknad och allmän högtidlighet) förekom 
den förstnämnda anledningen vid 5 läroverk med tillsammans 
3 dagar, marknad vid 35 läroverk med tillsammans 58 
dagar samt allmän högtidlighet vid 62 läroverk med till
sammans 891/,, dagar. Marknadslofvet uppgick i allmänhet 
till 1 dag, vid några läroverk till 1/i, V/2 eller 2 dagar. 
Bland ledigheterna på grund af allmän högtidlighet må 
nämnas: lof med anledning af H. M:t Konungens 75-års-
jubileum vid 47 läroverk, ledighet på Oskars-dagen vid 33 
läroverk, på Gustaf Adolfs-dagen vid 20 läroverk, samt för 
minnesfester vid 3 läroverk. 

Bland öfriga ledigheter finner man: mårtenslof vid 26 
läroverk under tillsammans 35 dagar, fastlagslof vid 47 
läroverk under tillsammans 4Sll2 dagar, majlof vid 62 läro
verk under tillsammans 59 dagar, ledighet för idkande af 
idrott vid 57 läroverk under tillsammans 531/2 dagar samt 
för skolrummens rengöring och insättning af innanfönster 
vid 28 läroverk under tillsammans 43 dagar. 
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Om man fördelar lärjungarne efter läroverksgrupper 
och därvid äfven medräknar pedagogiema, finner man, att 
på hvarje lärjunge vid samtliga läroverk och pedagogier 
komma l-3 2 timmar, vid de högre läroverken l-2 8 tim
mar, vid de femklassiga läroverken 1-26 timmar, vid de 
treklassiga läroverken l-8 7 timmar, vid de tvåklassiga pe
dagogiema 1-6 9 timmar samt vid den enklassiga pedagogien 
l-3 5 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 1903, 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 läsåret 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. 

¹) Södermalm» läroverk, Uppsal», Gäfle, Linköping, Norrköping, Skara, 
Vänersborg, Örebro, Nyköping, Västerås (K. Br. d. 19 Maj 1899), Falun, Jön
köping, Lnnd, Malmö, Karlskrona, Kristianstad (K. Br. d. 19 Maj 1899), Häl
singborg, Ystad (K. Br. d. 26 Ang. 1897) Halmstad (K. Br. d. 13 Jnni 1902), 
Kalmar, Karlstad, Härnösand (K. K. Br. d. 25 Maj 1900), Östersund, Umeå, 
Lnleä, Visby. — ') Hudiksvall (K Br. d. 1 Juni 1877). — ') Stockholms Latin-
läroverk, Strängnäs (K. Br. d. 12 Sept. 1890), Väijö (K. Br. d. 1 Jnni 1877). 

¹) Sedan man fördelat de för realister och latinare gemensamma timmarna 
pn hvardera linien i förhållande till lärjungarnas anta). 

Vid jämförelse mellan tab. 3 och tab. 11 finner man, 
om man äfven nu bortser från pedagogierna, att på hvarje 
lärjunge komma 1/31 läraretimmar. Vid fördelning efter 
de olika stadierna erhåller man för hvarje lärjunge på 
nederstadiet l/oo, för hvarje lärjunge på mellanstadiet l-36 
samt för hvarje lärjunge på högre stadiet 1-7r läraretimmar. 
Med afseende på de båda Iinierna komma inom mellansta
diet l-29 timmar på hvarje realist och 1-53 på hvarje 
latinare samt på det högre stadiet 1/61 på hvarje realist 
och 2-o8 på hvarje latinare. ') Jämföras dessa tal med mot
svarande, förut i dessa berättelser befintliga, erhåller man 
följande öfversikt. 
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') Göteborgs Latinliiroverk, — ') Västervik, Sundsvall. — ") Stockholms Real
läroverk, Göteborgs d:o. — ') Östermalms läroverk i Stockholm. •— 8) Stock
holms Ny» elementarskola. 

Beträffande normala antalet läraretimmar vid de lägre 
läroverken är tillräckligt hänvisa till livad 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 samt att de femklassiga läroverken i Stockholm, Gö
teborg och Malmö under här ifrågavarande läsår ännu 
läsa på endast fyra klasser, af hvilka 4:e klassen är real-
klass. Två af de femklassiga läroverken, i Borås och 
Sköfde, äro, såsom vid berättelsens början är omnämndt, 
under läsåret utvidgade, det förra med nedre sjätte klassen 
på reallinien, det senare med samma klass på båda linierna 
och hafva redan på grund häraf större antal läraretimmar 
än det för femklassiga läroverk vanliga. 

B. Lärare. 

Kap. 4. Antal ordinarie lärarebefattningar och 
antal tjänstgörande lärare; tjänstledigheter. 

Tab. 4 och 5. 

Genom det af 1902 års riksdag beviljade anslaget för 
upprättande af de redan i föregående berättelse omnämnda 
tre femklassiga läroverken i Stockholm, Malmö och Göteborg 
ökades från och med den 1 Januari 1903 antalet ordinarie 
lärarebefattningar med 3 rektors-, 15 kollega-, 3 tecknings-, 
3 musik- och 3 gymnastiklärarebefattningar. 

Antalet tjänstgörande lärare, såväl ordinarie som extra 
ordinarie, uppgick enligt tab. 4 till 1,364, utvisande en 
ökning af 21 mot närmast föregående läsår. Af denna 
ökning falla 12 på adjunkterna och kollegerna, 9 på extra 

lärarne och 2 på skriflärarne, hvaremot, genom indragning 
af en biträdande lärarebefattning vid de högre och en vid 
de femklassiga läroverken, antalet gymnastiklärare nedgått 
med två. Tillväxten af antalet adjunkter och kolleger beror 
dels på tillkomsten af en adjunktsbefattning öfver stat vid 
högre läroverket i Lund, dels på tillkomsten af samman-
lagdt 11 kollegabefattningar vid de nybildade femklassiga 
läroverken i Stockholm, Malmö och Göteborg. — Förän
dringen i förhållandet mellan antalen lärare vid de högre 
och de femklassiga läroverken beror på den öfverflyttning 
af Östermalms läroverk i Stockholm från den senare till 
den förra kategorien af läroverk, som är omnämnd redan 
vid berättelsens början. — Såsom tabellen närmare utvisar 
bestredos i 16 fall två eller flera skilda lärarebefattningar 
af samma person, h vadan antalet tjänstgörande lärare i 
verkligheten uppgick till endast 1,348. 

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 29 högre och 5 fem-
klassiga, normalt antal vid 8 högre, 18 femklassiga och 
6 treklassiga samt understigande antal vid 1 femklassigt 
och II treklassiga läroverk. — Inom mellanstadiet hafva, 
om man lämnar de utvidgade treklassiga läroverken å sido, 
öfverskjutande antal förekommit vid 30 högre och 5 fem
klassiga läroverk, normalt antal vid 7 högre och 12 fem
klassiga läroverk samt understigande antal vid 7 femklas
siga läroverk. — Inom det högre stadiet hafva öfverskju
tande antal läraretimmar förekommit vid 15, normalt vid 
2 och understigande vid 20 läroverk. 

Beträffande antalen läraretimmar inom de olika läroverks
grupperna finner man med afseende på de högre läroverken 
öfverskjutande antal vid 28, normalt vid 1 samt understi
gande vid 8 läroverk; med afseende på de femklassiga 
läroverken öfverskjutande vid 6, normalt vid 11 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 793. 

Bland de högre läroverken förekommer det högsta 
öfverskjutande antalet läraretimmar (508) vid Stockholms 
Latinläroverk, det största understigande antalet (64) vid 
Nyköpings läroverk. Bland de femklassiga läroverken före
kommer det högsta öfverskjutande antalet timmar (244) vid 
Göteborgs västra femklassiga läroverk, det största under
stigande antalet timmar (21) vid Haparanda läroverk. 
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göring eller uppdrag i statens tjänst, i 49 fall militär tjänst
göring, i 12 fall ledamotskap af riksdag eller landsting, i 
5 fall vetenskapligt arbete eller resa samt i 16 fall vårdandet 
af enskilda angelägenheter. 

Följande tabell lämnar en öfversikt i procent öfver 
anledningarna till tjänstledighet under de senast förflutna 
fem läsåren. 

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

Tab. 6—8. 

Under tiden från och med den 1 Maj 1903 till och 
med den 30 April 1904 hafva, såsom tab. 6 närmare ut
visar, genom ordinarie lärares afgång 1 rektors-, 14 lektors-, 
29 adjunkts-, 8 kollega-, 5 tecknings-, 4 musik- och 7 gym
nastiklärarebefattningar blifvit lediga. 

Den afgångne rektorn hade blifvit befordrad till rektor 
vid ett folkskolelärarinne-seminarium. Af de 14 lektorerna 
hade 3 befordrats till lektorer vid andra läroverk, 1 till 
e. o. professor vid universitetet i Uppsala, 1 till rektor vid 
högre lärarinneseminariet i Stockholm, 1 till rektor vid 
ett folkskolelärarinneseminarium och 1 till kyrkoherde, 4 
hade afgått med pension och 3 genom döden. — Af de 29 
adjunkterna hade 7 blifvit befordrade till lektorer, 3 ut
nämnts till adjunkter vid andra läroverk och 4 till kolleger, 
1 blifvit befordrad till lektor vid högre lärarinneseminariet 
i Stockholm och 1 till kyrkoherde, 7 afgått med pension 
samt 6 aflidit. Af de 8 kollegerna hade 1 befordrats till 
lektor och 1 till adjunkt, 1 hade afgått med pension och 
5 genom döden. — Af de 5 teckningslärarne hade 1 ut
nämnts till teckningslärare vid annat läroverk, 2 afgått med 
pension, 1 (teckningslärarinna) afgått utan pension samt 1 
aflidit. Af de 4 musiklärarne hade 1 utnämnts till musik
lärare vid annat läroverk, 1 utnämnts till kapellmästare 
vid domkyrkan i Lund och 2 aflidit. Af de 7 gymnastik-
lärarne hade 4 afgått med ocli 3 utan pension. 

Följande tablå lämnar en öfversikt öfver de rektors-, 
lektors-, adjunkts- och kollega-befattningar, hvilka under 

Enligt tab. 5 förekommo under läsåret 1903—1904 
224 tjänstledigheter, hvaraf 216 fullständiga och 8 partiella, 
mot 194, hvaraf 188 fullständiga och 6 partiella, under 
närmast föregående läsår. 

Fullständig tjänstledighet, omfattande hela läsåret, åt
njöts af följande antal: vid de högre läroverken 21 lektorer, 
33 adjunkter, 5 tecknings- och 1 gymnastiklärare; vid de 
femklassiga läroverken af 6 kolleger, 2 tecknings-, 3 musik-
och 4 gymnastiklärare; vid de treklassiga läroverken af 1 
kollega och 1 musiklärare. 

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 8 lektorer, 
12 adjunkter, 2 tecknings-, 3 musiklärare och 1 gymnastik
lärare; vid de femklassiga läroverken af 2 rektorer, 2 kol
leger, 2 tecknings- och 1 gymnastiklärare. 

Fullständig tjänstledighet, omfattande kortare tid än 
en termin, åtnjöts af följande antal : vid de högre läroverken 
af 8 rektorer, 13 lektorer, 18 adjunkter, 3 tecknings-, 2 musik-
och 30 gymnastiklärare; vid de femklassiga läroverken af 
2 rektorer, 6 kolleger, 1 tecknings-, 3 musik- och 17 gym
nastiklärare; vid de treklassiga läroverken af 3 kolleger. 

Partiell tjänstledighet åtnjöts af följande antal: under 
hela läsåret af 1 lektor och 1 teckningslärare vid högre 
läroverk; under hela den ena terminen af 1 adjunkt; under 
kortare tid än en termin af 1 rektor vid högre läroverk, 
1 lektor, 1 adjunkt och 2 kolleger. 

Såsom orsak till tjänstledigheten uppgifves i 124 fall 
(55-4 %) sjukdom eller sjuklighet, i 18 fall annan civil tjänst-

¹) Dessutom en timlärtrinna vid ett fcreklassigt larorerk. 

Bland de 188 extra lärarne, hvaraf 13 extra ordinarie 
lektorer, voro 44 icke aflönade af statsmedel, nämligen 7 vid 
Ystads läroverk, hvaraf 4 extra ordinarie lektorer, 1 vid 
Borås och 2 vid Sköfde femklassiga läroverk samt alla 
extra lärarne vid de treklassiga läroverken och pedago-
gierna, hvarvid dock är att märka, att vid Köpings två-
klassiga pedagogi staten bidrog till aflönande af extra lärare. 

Såsom af tab. 4 framgår, bestredos under läsåret 28 
lärarebefattningar, eller en mindre än under det närmast 
föregående läsåret, af kvinnor. Följande tabell lämnar en 
öfversikt öfver deras fördelning på de olika läroverks-
grupperna samt i ordinarie och vikarierande eller tillför-
ordiifidc. 
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hvart och ett af de senast förflutna tio läsåren genom respek
tive lärares afgång blifvit lediga. 

Enligt tab. 7 tillsattes under tiden från och med den 
1 Maj 1903 till och med den 30 April 1904 17 lektors
befattningar, 42 adjunkts- och kollegabefattningar, 6 teck
ningslärare-, 3 musiklärare- och 5 gymnastiklärarebefatt
ningar. 

Såsom af anmärkningarna till samma tabell framgår, 
var medelåldern under ofvannämnda tid för de till första 
ordinarie befattning befordrade lektorerna 35 • 5 år, för de 
till första ordinarie befattning befordrade adjunkterna och 
kollegerna 39-o år, för de till första ordinarie befattning 
befordrade teckningslärarne 26-8 år, samt för de till första 
ordinarie befattning befordrade gymnastiklärarne 34'i år; 
den första gången till ordinarie befordrade musikläraren 
var 31 år. 

Om man för de senast förflutna tio läsåren samman
ställer uppgifterna om de under hvart och ett af dessa 
läsår för första gången befordrade lektorernas samt adjunk
ternas och kollegernas medelålder, erhåller man följande 
öfversikt. 

Af tab. 8 finner man, att under tiden 1 Juli 1903— 
30 Juni 1904 3 rektorer, 49 lektorer, 84 adjunkter och 

¹) Såsom i berättelsen för Sr 1899—1900 antydes, förekommo i densamma 
med afseende på de afgångna lektorerna dubbelräkningar, i det att fyra med pension 
såsom lektorer afgångna rektorer npptogos som afgångna äfven i sin förra egenskap. 
Då emellertid detta synes knnna gifva anledning till missförstånd, har här 
talet för de under 1899—1900 afgångna lektorerna ändrats från 12 till 8. 

kolleger, 4 musik- och 5 gymnastiklärare blifvit uppflyttade 
i högre lönegrad. 

Af de i högre lönegrad uppflyttade rektorerna var 1 
rektor vid högre och 2 rektorer vid femklassiga läroverk; 
den förre var vid uppflyttningen 42 år, af de båda öfriga 
var den ene 59 och den andre 66 år. Hvad angår lekto
rerna, var medelåldern för de i andra lönegraden uppflyttade 
42-8 år, för de i tredje lönegraden uppflyttade 46-4 år, för 
de i fjärde lönegraden uppflyttade 48-3 år samt för de i 
femte lönegraden uppflyttade 51'9 år. Beträffande adjunk
terna och kollegerna var medelåldern för de i andra löne
graden uppflyttade 39-6 år, för de i tredje lönegraden upp
flyttade 42-8 år, för de i fjärde lönegraden uppflyttade 49'5 
år samt för de i femte lönegraden uppflyttade 55- 4 år. Den 
i andra lönegraden uppflyttade musikläraren var 33 år och 
medelåldern för de i tredje lönegraden uppflyttade 45-7 år; 
medelåldern för de i andra lönegraden uppflyttade gymna-
stiklärarne var 45-3 år och för de i tredje lönegraden upp
flyttade 42-6 år. 

Sammanställas ofvannämnda tal med de fyra närmast 
föregående läsårens, erhålles följande öfversikt. 
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Kap. 6. Utbildningen af lärare. 

Tab. 9 och 10. 

Till genomgående af de vid Högre latinläroverket, 
Södermalms läroverk och Högre realläroverket i Stockholm 
samt vid läroverken i Uppsala och Lund under läsåret 
1903—1904 anordnade profårskurserna för utbildningen af 
lärare i läsämnen hade inom den bestämda tiden anmält 
sig för höstterminen 35 kompetente kandidater, af hvilka 
20 erhöllo hänvisning, och för vårterminen 23, hvilka alla 
erhöllo hänvisning. 

Följande tabell visar, huru många lärarekandidater 
tjänstgjort vid de särskilda läroverken läsåret 1903—1904. 

Af de 26 lärarekandidater, hvilka började sin profårs-
tjänstgöring med höstterminen 1003, voro 7 filosofie dok
torer, hvaraf 2 docenter, 6 voro filosofie licentiater och 13 
filosofie kandidater; af filosofie licentiaterna hade 1 och af 
filosofie kandidaterna hade 1 aflagt teoretisk teologisk exa
men; af filosofie kandidaterna voro tre kvinnor. — Af de 
23 lärarekandidater, hvilka började sin profårstjänstgöring 
med vårterminen 1904, voro 3 filosofie doktorer, af hvilka 
1 var docent och 1 hade aflagt teoretisk och praktisk teo
logisk examen samt folkskolelärareexamen, 6 voro filosofie 
licentiater och 14 filosofie kandidater; af filosofie kandida
terna hade 1 aflagt såväl teoretisk som praktisk teologisk 
examen och 1 endast teoretisk teologisk examen. 

Såsom af förestående tabell framgår, afslutades prof-
årstjänstgöringen fullständigt med höstterminen 1903 af 24 
lärarekandidater, hvilka tjänstgjort under två på hvarandra 
följande terminer, samt af 2, hvilka erhållit Kungl. Maj:ts 
tillstånd att afsluta tjänstgöringen på en termin; af de ofvan-
nämnda 24 voro 2 kvinnor. Dessutom afslutades under 
samma termin med Kungl. Maj:ts tillstånd endast den teo
retiska profårskursen af en lärarekandidat, hvilken redan 
under kalenderåret 1899 genomgått den praktiska profårs
kursen. Med vårterminen 1904 afslutades profårstjänstgö-

¹) 1 af dessa af »lutade ined K. M:ts tillstånd sin profSrstjnnstgöring nä 
en termin. — ²) 1 af dessa vnr kvinnor. — 3) 3 af dessa voro kvinnor. 

Stockholm : 

Latinläroverket : 

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

Södermalms läroverk: 

1 modersmålet, latin, grekiska; 
1 modersmålet, tyska, engelska; 
1 modersmålet, tyska, engelska, historia; 
2 modersmålet, historia och geografi; 
3 tyska, engelska, franska; 
1 matematik, naturlära, naturalhistoria, kemi; 
1 matematik, fysik, kemi. 

Realläroverket : 

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

Uppsala : 

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

Tab. 9 innehåller uppgift, huru många gånger under 
läsåret 1903—1904 hvart och ett af skolans läroämnen före
kommit bland de ämnen, i hvilka den praktiska profårs-
kursen fullständigt genomgåtts. Det högsta antalet, näm
ligen 31, visar modersmålet; därnäst komma tyska språket 
med 25 samt engelska språket med 14; lägsta antalet visa 
filosofisk propedevtik och naturalhistoria med 2 timmar 
hvardera. 

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 
att meddela uppgifter för skriftliga uppsatser på moders
målet samt att rätta och genomgå desamma. 

ringen fullständigt af 24 lärarekandidater, hvilka samtliga 
tjänstgjort under två på h varandra följande terminer; 3 
af dessa voro kvinnor. 



ALLMÄNNA LÄROVERKEN 1903—1904. KAP. 6—7. 

Lund : 
1 kristendom, modersmålet, historia och geografi; 
2 kristeadom, modersmålet, historia, geografi; 
1 kristendom, modersmålet, filosofi; 
1 modersmålet, latin, historia, geografi; 
1 modersmålet, historia, geografi ; 
3 tyska, engelska, franska; 
1 tyska, engelska, historia. 

Beträffande utbildningen af lärare i välskrifning och 
teckning må nämnas, att under läroåret 1903—1904 den för 
teckningslärarekandidater vid Tekniska skolan i Stockholm 
anordnade undervisningen begagnades af 11 manliga och 42 
kvinnliga lärjungar. Af dessa 53 hade 36 (8 manliga och 
28 kvinnliga) redan förra läroåret varit lärarekandidater. 
Fullständiga afgångsbetyg som teckningslärare tillerkändes 
13 kandidater, hvaraf 4 manliga och 9 kvinnliga; af dessa 
erhöllo alla betyg för tjänster vid högre allmänna läroverk ; 

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

Tab. 11 och 12. 

Enligt tab. 11 uppgick de närvarande lärjungames antal 
vid de allmänna läroverken och pedagogierna under höst
terminen 1903 till 19,504, mot 18,812 under närmast före
gående hösttermin. Af dessa 19,504 tillhörde 14,872(76-3 %) 
de högre, 3,272 (16-8 %) de femklassiga och 1,141 (5-8 %) 
de treklassiga läroverken samt 219 (Ti %) pedagogierna. — 
Under vårterminen 1904 utgjorde antalet närvarande lär
jungar 19,425, utvisande en minskning af 79 lärjungar mot 
antalet under höstterminen. 

Sammanställas uppgifterna om antalet närvarande lär
jungar vid de olika slagen af läroverk för höstterminen 
1903 med motsvarande siffror för de nio sistförflutna höst
terminerna, erhålles följande öfversikt: 

Allmänna läroverken 1903—1904. 

Af tab. 11 finner man, att utaf de vid allmänna läro
verken och pedagogierna höstterminen 1903 närvarande 
19,504 lärjungarne 8,808 (45-2 %) tillhörde den geinen-

2 

Den betydliga minskningen af lärjungeantalet under 
höstterminen 1903 vid de femklassiga läroverken står i sam
manhang med öfverflyttningen af Östermalms läroverk i 
Stockholm från de femklassiga till de högre läroverken. 

De frånvarande lärjungarnes antal uppgick vid samt
liga läroverken och pedagogierna under höstterminen 1903 
till 69 och under vårterminen 1904 till Cl. 

Vid jämförelse för åren 1894—1903 mellan de när
varande lärjungarnes antal och rikets folkmängd erhåller 
man följande öfversikt: 

¹) I sammanhang härmed bör nämnas, att under undervisningsäret 1902— 
1903 förutom af de i föregående berättelse nämnda 7 militärerna, godkänd gym
nastiklärare-examen jämväl aflades utaf 4 löjtnanter och 1 underlöjtnant vid 
armén, hvilka dock ej erhöllo sådana betyg, som berättigade dem till genom
gående af nästföljande arbetsårs sjukgymnastkura. 

samtliga teckningslärarekandidaterna erhöllo jämväl betyg 
i välskrifningens metodik. 

Beträffande utbildningen af lärare i musik är att nämna, 
att vid Kungl. Musikkonservatorium examen för behörighet 
till musikläraretjänst vid allmänt läroverk höstterminen 
1903 aflades af 3 manliga och 1 kvinnlig samt vårtermi
nen 1904 af 4 manliga och 1 kvinnlig lärarekandidat. 

Beträffande utbildningen af lärare i gymnastik och militär-
öfningar är att nämna, att vid slutet af undervisningsåret 
1903—1904 vid Gymnastiska Centralinstitutet godkända af-
gångsbetyg såsom gymnastiklärare tilldelades 14 löjtnanter 
vid armén och åt 5 civile1). 

9 



ALLMÄNNA LÄROVERKEN 1903—1904. KAP. 7. 

Såsom en fortsättning af den öfversikt öfver förändringen 
i skolgenerationernas storlek, som lämnats i föregående be
rättelser, meddelas nedanstående 3 tabeller, hvilka alla 
afse höstterminerna och äro upprättade efter samma grun
der, som de motsvarande i berättelsen för läsåret 1885— 
80 (sid. 27). I tabellerna, hvilka omfatta endast närvarande 
lärjungar, äro de tal, som afse den skolgeneration, hvilken 
höstterminen 1895 befann sig i första klassen, utmärkta 
genom ett därunder utsatt . 

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 
l—7 äro delade, och den tredje latinliniens båda bestånds
delar, ieke-greker och greker, inom klasserna 6 och 7, er
håller man en öfversikt öfver den samtidiga frekvensen inom 
de särskilda skolstadierna höstterminen 1903 vid samtliga 
läroverken och pedagogierna. 

samma linien, 6,686 (34-3 %) reallinien och 4,010 (20-s %) 
latinlinien, samt af tab. 12 att utaf de 2,444 under samma 
tid i 6:e och 7:e klasserna närvarande latinarne 1,699 
(69-6 %) tillhörde B-linien (voro icke-greker) och 745 (30-5 %) 
tillhörde A-linien (voro greker). — Sammanställas uppgif
terna livad angår realister och latinare samt angående 
icke-greker och greker med motsvarande under de närmast 
föregående nio åren, erhålles följande öfversikt. 

10 



ALLMÄNNA LÄROVERKEN 1903—1904. KAP. 7. 

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 läsåret 1884—85, 
sid. 20) hos den skolgeneration, som höstterminen 1895 
befann sig i första klassen. 

Man kan vid föregående tre tabeller anmärka, att 
då 2:a, 3:e och 4:e klasserna livar för sig hafva större 
antal lärjungar än den l:a, så skulle det vara af större in
tresse att jämföra den öfre 7:e med dessa, än med den l:a, 
samt att det äfven skulle vara af intresse att jämföra dels 
R. 7:2 och L. 7:2 resp. med den första real- och latin
klassen (d. v. s. med R. 4 och L. -A), 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. 
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ALLMÄNNA LÄROVERKEN 1903—1904. KAP. 7—8. 

Tab. 14 lämnar en närmare redogörelse för antalet 
sjuke och sjukdomar bland lärjungarne vid de högre och 
femklassiga läroverken under höstterminen 1903. Af den
samma framgår, att antalet insjuknade lärjungar uppgick 
till 4,324 eller 23-s % af de närvarande lärjungarne vid 
ofvannämnda läroverk. Hela antalet sjukdomsfall uppgick 
till 5,016, hvaraf 4,167 vid de högre och 849 vid de fem
klassiga läroverken, och antalet sjukdomsfall i olika sjuk
domar till 4,655, hvaraf 3,854 vid de högre och 801 vid 
de femklassiga läroverken. Antalet sjukdagar belöpte sig 
till 28,052 hvilket gör 6'5 (förra året 6-6) sjukdagar för 
hvarje insjuknad lärjunge. Fördelade efter läroverksgrup
per utgjorde antalet sjukdagar vid de högre läroverken 
2:!,141, hvilket gör 6-s sjukdagar för hvarje insjuknad 
lärjunge, och vid de femklassiga läroverken 4.911 hvilket 
gör 6-4 sjukdagar för hvarje insjuknad lärjunge. Antalet 
aflidne utgjorde 9, hvaraf 5 vid de högre och 4 vid de 
femklassiga läroverken. 

I tab. 15 lämnas redogörelse för lärjungarnes full
ständiga eller partiella befrielse från gymnastiköfningarna 
under höstterminen 1903. 

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

Enligt tab. 13 ledo under höstterminen 1903 utaf de 
högre och femklassiga läroverkens lärjungar 815 (4-s %) 
af bleksot. 806 (4-4 %) af hufvudvärk, 303 (I-7 %) af näs
blod. l,659 (9.1 %) af närsynthet samt 37S (2'i %) i mer 
eller mindre grad af döfliet. Närmast föregående höstter
min voro procenttalen respektive 4.5, 4.2, l-4, 8.9 och 2'3. 

Kap. 8. Lärjungarnes hälsotillstånd. 

Tab. 13—15. 

Enligt livad tab. 12 närmare utvisar, åtnjöto utaf do 
under höstterminen 1903 i 6:e och 7:e latinklasserna när
varande 2.444 lärjungame 1,(399 (69-5 %) undervisning i 
engelska (voro icke-greker) och 745 (30-s %) undervisning 
i grekiska (voro greker). En öfversikt i procent angående 
förhållandet mellan antalen icke-greker och greker under 
de senast förflutna tio åren är meddelad å sid. 10. 

Af samma tabell finner man jämväl, att utaf de 199 
grekerna i nedre 7:e klassen 158 (79'4 %), men att af de 
18'{ grekerna i öfre 7:e klassen endast 93 (50-s .%') begag
nat sig af den frivilliga undervisningen i engelska språket. 

Slutligen torde böra nämnas, att, såsom af tab. 11 
äfven framgår, genom fullständig brist på lärjungar under 
höstterminen 1903 L. 4 saknades vid Haparanda femklassiga 
läroverk, hvarjämte, då man vid de treklassiga läroverken 
fäster afscende äfven vid de på enskild väg bekostade klas
serna, L. i saknades vid Falköpings, Askersunds, Åmåls, 
Filipstads, Arvika och Skellefteå läroverk samt R. 5 vid 
Falköpings och L. 5 vid Filipstads läroverk. Med afseende 
på latinliniens båda grenar, B-linien och A-linien (se tab. 
12), må nämnas, att A-linien saknades i 6:i vid Gäfle, 
Strängnäs, Nyköpings och Karlskrona läroverk, 6:2 vid Ny
köpings, Ystads och Luleå läroverk samt i 7:i vid Sträng
näs, Karlskrona och Ystads läroverk. — Under vårtermi
nen 1904 voro förhållandena i detta hänseende oförändrade, 
med undantag däraf att en lärjunge tillkommit i L. 6:i A 
vid Nyköpings läroverk. 

Om de närmast föregående tre tabellerna och ofvan-
stående sifferuppställningar jämföras med motsvarande i förra 
berättelsen (sid. 12), eller m. a. o. om man från undervis
ningens synpunkt jämför vitaliteten hos skolgenerationen 
af läsåren 1894/1895—1902/1903 vitaliteten hos skolgenerationen 
af läsåren 1895/1896- 1903/1904, så finner man, att vitaliteten hos den 
senare öfver hufvud taget och hvad angår realister och 
greker varit större, men hos latinlinien och icke-greker 
varit mindre. 
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A L L M Ä N N A L Ä R O V E R K E N 1903—1904. KAP. 8—9. 

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

I hvilken proportion de olika sjukdomsorsakerna under 
höstterminen 1903 medverkat till lärjungarnes fullständiga 
eller partiella befrielse från gymnastiköfningarna, utvisas 
af följande tabell. 

Om man säi-skildt tager i betraktande första hufvudaf-
delningen »Efter läroverk» i tab. 15, finner man högst betyd
liga skiljaktigheter. Så t. ex. äro i densamma såsom för 
sjukdomsorsaker befriade i kol. 13 uppförde vid Skara 
läroverk ingen af 407 närvarande lärjungar, vid Falu läro
verk 3 af 334 (0-9 %) och vid Gäfle läroverk 5 af 373 (1-3 % ), 
men vid Härnösands läroverk 45 af 279 (16-1 %) och vid 
Växjö läroverk 51 af 343 (14'9 %); hvad angår de fem-
klassiga läroverken visar Norrtälje läroverk ingen befriad 
af 88 och Lidköpings läroverk 1 af 103 (l-o %'), men Borås 
läroverk 29 af 192 (15-1 %). Ett liknande förhållande 
möter äfven med afseende på de till svagrote hänvisade. 
Orsaken till dessa skiljaktigheter ligger utan tvifvel till 
stor del däri, att olika principer vid de olika läroverken 
blifvit följda vid meddelandet af befrielsen. 

I kolumnerna 14 och 28 hafva såsom af ».indra orsa
ker» befriade eller till svagrote hänvisade upptagits re
spektive 85 och 11 lärjungar. Såsom orsak till befrielsen 
uppgifves för samtliga aflägsen bostad. 

¹) Härvid måste dock förutsättas, alt 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 nå^ra få enheter, 
och torde föga inverka på procenttalet. 

Tab. 16 lämnar en öfversikt öfver den stora flyttningen 
vid öfvergången från läsåret 1902—1903 till läsåret 1903— 
1904. Nya elementarskolan i Stockholm har medräknats, 
sedan den under kalenderåret 1897 ännu delvis rådande fria 
flyttningen i dess öfre klasser numera alldeles upphört. 
Däremot äro pedagogierna fortfarande uteslutna, emedan 
deras klasser ej fullt motsvara klasserna vid de allmänna 
läroverken. 

Enligt tabellens kol. 2 funnos vid slutet af vårterminen 
1903 vid de respektive läroverken 16,904 lärjungar närva
rande i sådana afdelningar, hvarifrån flyttning kunde ske 
inom samma läroverk och å samma linie. Af dessa 16,904 
flyttades enligt kol. 19 vid öfvergången mellan de båda 
nyssnämnda läsåren 14,428 (85-4 %) till klasserna 2—7:2'). 
Af sistnämnda antal erhöllo 11,085 (76-8 %) enligt kol. 10 
flyttningstillstånd vid vårterminens slut och 3,343 (23-2 %) 
enligt kol. 18 sådant tillstånd vid höstterminens början. 
Bland de flyttade öfvergingo med eller utan uppflyttning 
till högre klass 28 (0-2 %) från en linie till en annan. 

Genom sammanslagning af de enligt tabellen vid slu
tet af vårterminen och vid början af höstterminen 1903 
flyttade lärjungarne har erhållits följande procentiska öfver
sikt öfver antalet lärjungar, som enligt tabellen erhållit 
flyttning, hvarjämte i samma öfversikt äfven 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. 

Tab. 16 och 17. 

Kap. 9. Lärjungarnes omsättning. 
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A L L M Ä N N A L Ä R O V E R K E N 1903—1904 KAP. 9—10. 

inskrefvos under vårterminen efter den 1 Februari 6 samt 
under höstterminen efter den 15 September 25 lärjungar. 
Hela antalet under kalenderåret inskrifne utgjorde således 
4,234 af hvilka 188 (4-4 %) inskrefvos under vårterminen 
och 4,046 (95-6 %) under höstterminen. Om de inskrifne 
fördelas efter klasser, finner man, att i l:a klassen in
skrefvos 2,503, i 2:a 613, i 3:e 256, i 4:e 230 (120 realister 
och 110 latinare), i 5:e 135 (81 r. och 54 1.), i nedre 6:e 
367 (225 r. och 142 1.), i öfre 6:e 85 (70 r. och 15 1.), i 
nedre 7:e 33 (18 r. och 15 1.) samt i öfre 7:e 12 (8 r. och 4 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. 17: 

Om de afgångne fördelas efter klasser, finner man, 
att ur l:a klassen afgingo 185, ur 2:a 256, ur 3:e 370, ur 
4:e 417 (358 realister och 59 latinare), ur 5:e 882 (691 r. och 
191 1.), ur nedre 6:e 316 (235 r. och 81 1.), ur öfre 6:e 158 
(113 r. och 45 1.), ur nedre 7:e 96 (64 r. och 32 1.) samt ur 
öfre 7:e 919 (394 r. och 525 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 1902 samt lär
jungeantalen i respektive 4:e och nedre 6:e klasserna under 
höstterminen 1903, att den verkliga minskningen för samt
liga allmänna läroverken och pedagogierna utgjorde 102 
vid öfvergången från 3:e till 4:e samt 538 vid öfvergången 
från 5:e till 6:e klassen. 

Emedan tab. 16 och 17 tillkommit genom hopläggning 
af uppgiftenia 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. 16 och i kol. 12 och 13 af tab. 
17 sannolikt äro mycket för låga samt talen i kol. 14, 10 
och 19 af tab. 17 sannolikt ej obetydligt för höga. 

Kap. 10. Mogenhets- och fyllnadspröfning. 
Tab. 18 och 19. 

Vårterminen 1903 anställdes, såsom tab. 18 närmare 
visar, mogenhetsprövning vid 36 af de 37 offentliga högre 
läroverken (vid Östermalms under utvidgning varande läro
verk var undervisningen under vårterminen 1903 utsträckt 

I de ofvan upptagna antalen flyttade aro ej de lär
jungar inräknade, hvilkas flyttning till annan klass skett i 
sammanhang med öfvergång till annat läroverk, samt ej 
heller de. hvilka eljest afgâtt 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 190.Ï 
uppgick vid samtliga allmänna läroverken och pedagogi-
erna enligt kol. 5 och 14 i tab. 17 till 4,203. Dessutom 

Tab. 17 lämnar en öfversikt öfver lärjungarnes om
sättning under vår- och höstterminerna 1903 samt under 
den på hvardera terminen följande inellanterminen, med 
undantag däraf, att de på andra tider än vid terminernas 
början före den 1 Februari och den 15 September inskrifna 
lärjungarne ej finnas i tabellen upptagna. Hvad Nya 
elementarskolan i Stockholm beträffar, må här påpekas, att, 
sedan, såsom ofvan är näuindt, den s. k. fria flyttningen 
därstädes numera alldeles upphört, de respektive kolum
nerna i dess omsättningstabell fullkomligt motsvara kolum
nerna i tab. 17. 

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

Utom ofvannämnda i själfva tabellen upptagna flyttning 
ägde under år 1903 flyttning rum äfven vid vårtermins början, 
hvarvid 79 lärjungar erhöllo flyttning, af hvilka 12 öfver-
gingo från en linie till en annan, samt vid slutet af höst
terminen 1902, hvarvid 4 lärjungar öfvergingo till annan 
linie och 1 lärjunge med målsmans bifall återgick från 2:a 
till l:a klassen. Således uppgick vid allmänna läroverken 
och pedagogierna under hela kalenderåret 1903 flyttningar
nas antal tillsammans till 14,512, af hvilka 44 (0-30 %) 
inneburo öfvergang från en linie till en annan. 

Af följande tabell erhåller man en öfversikt i procent 
öfver flyttningarna vid olika tider under kalenderåren 
1899—1903, hvarvid under rubriken »å andra tider» inbe
gripas såväl de flyttningar, som ägt rum under själfva ter
minenia som de, hvilka beslutats vid nästföregående höst
terminers slut. 

14 

enligt beslut vid slutet af höst-t:n 1902 5 ( 0-o %) 
» början » vår-t:n 1903 79 ( 0-6 %) 
» slutet > » » 10,512 (75-4 %) 
» början » höst-t:n » 3,354 (24-o %) 

Summa 18,950 (100 %) 

från början af vår-t:n 1903 t. o. m. d. 31 Jan. 15 ( 0-4 %) 
fr. o. m. den 1 Febr. till vår-t:ns slut 145 ( 4-o %) 
under näst följande mellantermin 2,931 (81.4 %) 
från början af höst-t:n t. o. m. d. 14 Sept. 179 ( 5-o %) 
fr. o. m. den 15 Sept, till höst-t:ns slut... 104 ( 2-9 %) 
under näst följande mellantermin 225 ( 6-3 %) 

Summa 3,599 (100 %) 



ALLMÄNNA LÄROVERKEN 1903—1904. KAP. 10. 

till endast öfre sjätte klassen) samt vid alla de 10 enskilda 
läroverk, som ägde dimissionsrätt. Den skriftliga pröfningen 
förrättades den 15, 16, 18, 20, 21 och 22 April. Den munt
liga pröfningen, som ägde rum på dagarne från och med 
den 14 Maj till och med den 13 Juni, upptog 1 dag vid 7 
offentliga och 5 enskilda läroverk, 2 dagar vid 12 offentliga 
och 2 enskilda läroverk, 3 dagar vid 14 offentliga och 3 en
skilda läroverk samt 4 dagar vid 3 offentliga läroverk. 
Tillsammans åtgingo således för den muntliga pröfningen 
103 examensdagar. Med frånräknande af de alldeles ute-
blifne undergingo under dessa 103 dagar 1,094 (mot 1,007 
närmast föregående år) mogenhets- och oafsedt dubbelräk
ningar 60 (mot 89 närmast föregående år) fyllnadspröfning. 
Antalet censorer utgjorde tillsammans 17. Med hänsyn till 
särskilda läroverk uppgick deras antal till två vid 11 offent
liga och 7 enskilda läroverk, till tre vid 18 offentliga och 
3 enskilda, till fyra vid 4 offentliga och till fem vid 3 
offentliga läroverk. Härvid har räknats det högsta antal, 
som förekommit någon af dagarne. 

Höstterminen 1903 anställdes, såsom tab. 19 närmare 
visar, både skriftlig och muntlig mogenhetspröfning vid 6 
offentliga och 1 enskildt läroverk samt endast skriftlig vid 
5 offentliga. Den skriftliga pröfningen förrättades den 16, 
17, 19, 20, 21 och 23 November. Den muntliga, som ägde 
rum på dagarne från och med den 7 till och med den 15 
December, upptog 1 dag vid 1 offentligt och 1 enskildt 
läroverk, 2 dagar vid 2 offentliga samt 3 dagar vid 3 offent
liga läroverk. Tillsammans åtgingo således för den munt
liga pröfningen 15 examensdagar. Med frånräknande af de 
alldeles uteblifne undergingo under dessa 15 dagar 104 (mot 
79 närmast föregående år) mogenhets- och oafsedt dubbel
räkningar 34 (mot 21 närmast föregående år) fyllnadspröf
ning. Antalet censorer utgjorde tillsammans 9. Med hän
syn till särskilda läroverk uppgick deras antal till tre vid 
samtliga läroverk. 

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

Vid mogenhetspröfningen år 1903 underkände och 
godkände. 

¹) Häri äro de nteblîfna iifveu iuräknsde (jfr tabellbilagorna). 

Antalet af dem, som erhöllo högre betyg än »Godkänd, 
utgjorde således bland de offentliga läroverkens realister 
49 % och bland samma läroverks latinare 55 %. Det före
gående året voro motsvarande procenttal 46 och 55. 

Enligt censorernas berättelser öfver verkställd mogen-
hetspröfning under år 1903 erhåller man följande öfversikt. 
som utvisar huru många lärjungar hade skrifvit öfver hvart 

Den censorerna gifna rättigheten att i strid med exami-
natorernas uttalade mening förklara en examinerad vara 
icke mogen tillämpades i 21 fall, nämligen med afseende på 
10 lärjungar vid offentliga läroverk, 1 lärjunge (flicka) vid 
enskildt läroverk och 10 privatister, hvaraf 2 flickor. 

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

Anm. Bland de i föregående tabell upptagna absoluta talen förekomma 
åtskilliga dubbelräkningar, emedan många af de i höstterminens pröfning del
tagande redan förut bevistat vårterminens. 
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ALLMÄNNA LÄROVERKEN 1903—1904. KAP. 10. 

Anm. 9 lärjungar vid offentligt läroverk och 13 privatister skrefvo tyska 
i stället för franska; 8 lärjungar vid offentligt läroverk och 1 privatist ekrefvo 
tyska i stället för engelska; 2 lärjungar vid offentligt läroverk skrefvo både tyska, 
engelska och franska; 2 privatister nteblefvo från akrifningarna i matematik och 
fysik; 1 privatist från skrifningarna i engelska, franska och fysik; 2 privatister 
skrefvo endast i modersmålet. 

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

För de skriftliga arbeten, hvilka realisterna hade att 
utöfvur uppsatsen pä modersmålet verkställa, utdelades de 
betyg, suni utvisas af följande tabell. 

och ett af de för uppsatsen på modersmålet gifna ämnena, 
och hvilka betyg blifvit vid hvarje särskildt ämne utdelade. 
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ALLMÄNNA LÄROVERKEN 1903—1904. KAP. 10. 

Anm. 1 lärjunge vid offentligt och 1 vid enskildt läroverk samt 3 pri-
vatister skrefvo tyska i stället för franska; 5 lärjungar vid offentligt läroverk 
och 4 privatister skrefvo både tyska och franska; 1 privatist uteblef från skrif-
ningen i franska och 2 lärjungar från skrifningarna i latin, tyska och franska. 

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

Bland de godkände voro 80 flickor, hvaraf 25 realister 
och 64 latinare; af de 64 latinarne aflade (i examen i gre
kiska språket. — Alla vid den muntliga pröfningen god
kände tillhörde statskyrkan, med undantag af 10, hvilka till
hörde den mosaiska trosbekännelsen (däribland 2 flickor), 
samt 1, som tillhörde den romersk-katolska trosbekännelsen. 

Af de i muntliga pröfningen godkände 191 grekerna 
examinerades 62 lärjungar vid offentliga läroverk, 3 lär
jungar vid enskildt läroverk och 1 privatist jämväl i en
gelska språket. 

Enligt tab. 17 funnos den 1 Februari 1903 i öfre sjunde 
klassen vid de offentliga läroverken 406 realister och 526 
latinare eller tillsammans 932 lärjungar. Till undergående 
af mogenhetspröfning vårterminen 1903 anmälde sig enligt 
tab. 18 c) 930 af nämnde lärjungar, hvaraf 404 af realisterna 
och 526 af latinarne. Bland dessa blefvo 874 förklarade 
mogne, hvaraf 364 realister och 510 latinare; af de senare 
tillhörde 350 latinlinien utan grekiska och 160 latinlinien 
med grekiska. — Samtliga de till undergående af mogen
hetspröfning under höstterminen 1903 enligt tab. 19 c) 

Allmänna läroverken 1903—1904. 

¹) Om 17 år räknas såsom normalålder i öfre 7:e klassen vid läsårets 
början (jfr berättelsen för läsåret 1889—90, sid. 64), böra 18 år räknas såsom 
normalålder i samma klass vid läsårets slut och bör således äfven vara den 
normala åldern för dem, hvilka då eller före kalenderårets siat undergått mogen-
hetspröfniig. 

3 

Följande tabell lämnar såväl för de särskilda läroverken 
som för de olika lärjuiigekategorierna en öfversikt öfver 
de under åren 1899—1903 vid mogenhetspröfningen god
kändes medelålder. 

Bland de godkände lärjungarne vid de offentliga läro
verken voro enligt ofvanstående beräkning 28 under, 191 i 
och 676 öfver normalåldern. Motsvarande tal för lärjungarne 
vid de enskilda läroverken äro 2, 9 och 126 samt för pri-
vatisterna 6, 15 och 60. Dock må med afseende på lär
jungarne vid de offentliga läroverken erinras därom, att till 
följd af läroverksstadgaiis föreskrifter om inträdesåldern 
icke få lärjungar måste komma att räknas till de öfverårige. 
ehuru de i själfva verket befinna sig i normalåldern (jfr 
berättelsen för läsåret 1894—95, sid. 14). 

De vid mogenhetspröfningen 1903 godkändes ålder ut
visas af följande tabell. 

anmälde 26 lärjungarne, hvaraf 18 realistor och 8 latinare. 
voro anmälde redan till vårterminens pröfning. Af dessa 
26 blefvo 21 förklarade mogne, hvaraf 16 realister och 5 
latinare; bland dessa senare tillhörde 3 latinlinien utan 
och 2 latinlinien med grekiska. — Af de offentliga läro-
verkens under år 1903 såsom mogne förklarade 895 lärjungar 
tillhörde således 380 (42-s % ) reallinien, 353 (39-1 %) latin
linien utan och 162 (18-1 %) latinlinien med grekiska. 
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ALLMÄNNA LÄROVERKEN 1903—1904. KAP. 10—11. 

För den fyllnadspröfning, som anställdes i sammanhang 
med mogenhetspröfningen vår- och höstterminen 1903, finnes 
redogjordt å tab. 18 och 19. Ur där meddelade uppgifter 
erhålles följande sammandrag för hela kalenderåret. 

I ofvanstående tabell förekomma, såsom af anmärk
ningarna under tabellerna framgår, åtskilliga dubbelräk
ningar. — Skillnaden mellan antalet af de anmälde och 
antalet af de godkände utgjordes af 15 från den skriftliga 
och 38 från den muntliga pröfningen uteblifne samt af 18 
i den skriftliga och 11 i den muntliga pröfningen underkände. 

Kap. 11. De afgångnes tillämnade lefnadsbanor. 
Tab. 20. 

Enligt tab. 20 afgingo under kalenderåret 1903 från 
de allmänna läroverken och pedagogierna utan godkänd 
mogenhetspröfning 2,704 lärjungar, af hvilka 36 genom döden. 
Bland de 883 i kolumn 2 uppförda öfvergingo de allra 
flesta eller 826 endast från ett till ett annat af de till denna 
berättelse hörande läroverken. Af de öfriga 57 gingo 5 till 
folkskoleseminarium, 4 till borgarskola, 41 till folkskola och 
7 till läroverk i utlandet. 

Hvad angår de i kolumn 12 upptagna lärjungarne 
tinnes för 9 bland dem uppgifvet, att på dem tillämpats 
läroverksstadgans § 34 (skilsmässa från läroverket på grund 
af för lång tid i klassen), för 1 at t på honom tillämpats läro
verksstadgans § 38 (skilsmässa från läroverket på grund af 
uteblifvande utan anmäldt giltigt förfall mer än två veckor 
efter terminens början), för 9 att de blifvit förvisade, för 
39 att de afgått på grund af sjukdom eller sjuklighet, för 
48 att de afgått » till hemmet». 

Af de från högsta klassen vid de femklassiga läro
verken under kalenderåret 1903 afgångne 275 realisterna 
erhöllo 166 eller 60M % (närmast föregående år 73'i %) 
samt af de från samma klass under samma tid afgångne 76 
latinarne 66 eller 86-8 % (närmast föregående år 89-s %) 
fullständigt afgångsbetyg. 

Hela antalet efter godkänd mogenhetspröfning afgångne 
uppgick enligt tabellens senare afdelning till 895. Af dessa 
afgingo 314 (35-i %) till universitet eller enskild högskola, 
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ALLMÄNNA LÄROVERKEN 1903—1904. KAP. 11—13. 

1l9(l:s-:i ,%)till tekniskt läroverk, 38(4-2 % ) till landtbruk 
eller skogsskötsel, 8 (0-9 %) till fabriks- eller handtverks-
rörelse, »8 (ll-o %) till handelsyrket, 102 (11-4 %) till civila 
tjänstemannabanor utan universitetsexamina, 140 (15-G %) 
till militäryrket, 60 (6v %) till apotekare-, tandläkare-

D. Ekonomiska förhållanden. 

Kap. 12. Donationer till läroverken. 
Årsredogörelsernas uppgifter om nya donationer till 

läroverken äro sammanställda i följande tabell. Vid ut
arbetandet af denna tabell och de motsvarande i föregående 
berättelser har iakttagits att endast medräkna de donationer, 
hvilkas afkastning anslagits till stipendier, premier eller 
understöd åt lärjungar vid hithörande läroverk, men icke så
dana, som afse andra ändamål (t. ex. anskaffande af materiel), 
att vid beräkningen ej medtaga löften eller testamentariska 
förordnanden om framdeles utfallande donationsbelopp 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: 

Med afseende på de anslag, som äro upptagna i don 
vid 1902 års riksdag upprättade riksstaten för år 1903. är 
följande att här nämna. 

Såsom reservationsanslag till de allmänna läroverken 
var i riksstaten för år 1902 å ordinarie stat under titeln 
»Anvisning i kontant-» uppfördt ett belopp af 3,2K4,361 
kronor. Härtill lades i riksstaten för år 1903 ett belopp af 
4(5,250 kronor. Denna tillökning uppkomfgenom riksdagens 
bifall till Kungl. Maj:ts framställning om beviljande af 
15,750 kronor för upprättande af ett femklassigt allmänt 
läroverk å Kungsholmen i Stockholm, 15,250 kronor för 
upprättande af ett dylikt läroverk i östra delen af Göte
borg samt 15,250 kronor för upprättande af ett dylikt läro
verk i Malmö. Hela reservationsanslaget enligt riksstaten 
för år 1903 uppgick sålunda till 3,330,611 kronor. 

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

I ofvannämnda reservationsanslag ingå (jfr berättelsen 
för läsåret 1891—92, sid. 44) tre belopp, för hvilka, såsom 
fortsättning af förut meddelade uppgifter, här må närmare 
redogöras. För det första ingå däri, såsom nämnts, 30,500 
kronor »till praktisk utbildning af blifvande lärare vid de 
allmänna läroverken». Genom Kungl. bref af den 17 Juli 
1903 anordnades af detta belopp 14,870 kronor till arfvoden 
åt profårsföreståndare och biträdande lärare samt genom 
Kungl. bref af den 22 Januari 1904 14,075 kronor för 
samma ändamål. Utgifterna för år 1903 utgjorde således 
tillsammans 28,945 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 «len 14 Mars 1903 fördelades i 9 resestipendier, 

Kap. 13. Omkostnaderna för läroverken. 

och veterinäryrket eller andra (i amnärkningarne under 
tabellen särskildt omnämnda) lefnadsbanor samt lti (1'8 %) 
utan att lämna närmare uppgift om tillämnad lefnadsbana. 
Af dessa sistnämnda 16 hade dock 4 uppgifvit, att de äm
nade ägna sig åt »praktisk verksamhet». 
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ALLMÄNNA LÄROVERKEN 1903—1904. KAP. 13. 20 

nämligen 5 å 750 kronor, 1 å 700, 1 å 650, 1 å 500 och 
1 å 400 kronor. — För det tredje ingå i reservationsan
slaget 4,000 kronor »till reseunderstöd åt lärare vid de all
männa läroverken, särskildt vid de läroverk, där profårskurs 
är anordnad», af hvilket belopp genom sistnämnda Kungl. 
bref anordnades 1 resestipendium å 700 kronor, 1 å 500, 
4 å 600 och 1 å 400 kronor. 

Såsom i förra berättelsen (sid. 20) är omnämndt, före
tedde allmänna läroverkens ordinarie anslag vid 1902 års 
slut ingen reservation; vid 1903 års slut förefanns däremot 
en reservation af 1,713 kronor 79 öre. 

Riksstaten för år 1903 upptager såsom extra ordinarie 
anslag till allmänna läroverken och pedagogierna: 

Det förstnämnda af dessa anslag är i riksstaten för år 
1902 upptaget till 469,725 kronor, det andra är nytt; ök
ningen af det förra anslaget och tillkomsten af det andra 
stå i sammanhang med det ofvan nämnda inrättandet af tre 
femklassiga läroverk. Ökningen af det tredje anslaget från 
60,000 till 100,000 kronor har uppkommit genom riksdagens 
bifall till Kungl. Maj:ts, under åberopande af tillökningen 
utaf antalet lärjungar vid de allmänna läroverken, därom 
gjorda framställning. — Såsom i förra berättelsen (sid. 20) 
är omnämndt, företedde det första af förenämnda anslag 
vid 1002 års slut en reservation af 59,648 kronor 60 öre, 
livilken reservation vid 1903 års slut minskats till 48,248 
kronor 6 öre. Däremot Unnas i det andra och det tredje 
anslaget vid 1903 års slut inga medel reserverade. Den i 
föregående berättelse omnämnda reservationen af 3,872 kro
nor 25 öre å det i 1900 års riksstat å extra ordinarie stat 
uppförda anslaget å 189,000 kronor blef i 1903 års kapital
konto till rikshufvudboken' uppförd under rubriken »be
sparing i statsregleringen å anvisning i kontant». 

Stockholm den 17 Maj 1906. 

Clas Gustafsson. 

Med afseende på fördelningen af ofvanstående ordinarie 
anslag är att nämna, att på de egentliga pedagogierna är 
för år 1903 enligt Statskontorets s. k. statsliggare uppförd 
hela »Anvisning i kontant», utom 4,949 kronor 44 öre, men 
ej den andra posten. 

Det å ordinarie stat stående anslaget till »Pedagogier 
och folkskolor», af hvilket — såsom i berättelsen för läs
året 1876—77 (sid. 191 och följ.) närmare visats — en 
mindre del utgår till andra läroverk än de egentliga peda-
gogierna, är i riksstaten för år 1903, likasom för åren 
1900—1902, sålunda sammansatt. 

Ställningen i den utom statsregleringen och rikshuf-
vudboken stående räkning, som i Statskontoret föres öfver 
influtna examensafgifter och öfver därmed bestridda utgifter, 
utvisas för år 1903 af följande sammandrag. 

1) Till tillfällig löneförbättring åt lärarne vid 
allmänna läroverken och pedagogierna Kr. 478,800 

2) För påbörjande under höstterminen 1902 af 
verksamheten vid de nya femklassiga allm. 
läroverken i Stockholm, Malmö och Göteborg » 18,000 

3) Till arfvoden åt extra och vikarierande 
ämneslärare vid de allmänna läroverken ... » 100,000 

Summa Kr. 596,800 



TABELL-BILAGOR. 

1* Allmänna läroverken 1903—04. 





nämnas: utmarsch eller utflykt Tid 28 läroverk, betygsskrifning vid 9, dödsfall 
eller begrafning vid 9, höst- eller månadslof (det senare vid lägre läroverk) vid 5, 
flyttningslof vid 3, Lncia-Iof vid 2 samt med anledning af en donation vid 1. 

¹) Bland ledigheter på grund af allmän högtidlighet roa nämnas: lof på 
H. Maj:t Konnngens 75-års-jubileum vid 47 läroverk, på Oskars-dngen vid 33 
läroverk, på Gustaf Adolfs-dagen vid 20 läroverk, för invigning af läroverkshus 
vid 3 aamt för minnesfester vid 3 läroverk. — ²) Bland diverse anledningar må 

Tab. 2. Fridagar läsåret 1903—04. 

¹) Söndag. 

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

¹) Söndag. 

c. Vårterminens början. 

¹) Söndag. ¹) Söndag. 

d. Vårterminens slut. 

a. Höstterminens början. 

Tab. 1. Terminernas början och slut läsåret 1903—04. 

b. Höstterminens slut. 

3* 



Storkholm: Nva elementarskolan: Då latinska språkets studium vid Nya elementarskolan inträder först i dess 6:e klass, hafva alla timmarne för klass 4 
och 6 förts i kol. 4. 

Tab. 3. Läraretimmar för vecka i läsämnen höstterminen 1903. 

4* 



') Se noten under B för Borås och Sköfde. — 3) Se noten nnder C för Alingsås. — 3) Dessutom kl. R. 4 nndemssd 30 t:r tills, med kl. 3 oeh kl. I». 4 
2 fcr (i I»tio) tills: med kl. 2 (i tveka); dessa 32 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 . 

Söderköping: Kol. G: Dessutom kl. It. 4 nnderrisad 1 t:e tills, med kl. 3 (i 
matematik) och kl. R. 5 1 t:e tills, med kl. 2 (i samma ämne); dessa 2 
t:r äro förda till kol. 2. 

Vimmerby ; Kol. 6: Dessutom kl. K. 4 undervisad 1 t:e tills, med kl. 3 (i mate
matik), samt kl. R. 5 1 t:e (i modersmålet) tills, med kl. 1 och 1 t:e (i mate
matik) tills, med kl. 2 ; dessa 3 t:r äro förda till kol. 2. 

Alingsås; Kol. 4: Här äro inräknade 29 t:r för R„ 6:1; dessa 29 t:r äro Î sam
mandragstabellen här nedan förda till kol. S. 

Askersund: Kol. 6: Dessutom kl. 4 undervisad tills, med kl. 3 1 t:e (i moders
målet), samt 1 t:e (i tyska); dessa 2 t;r äro förda till kol. 2. 

Ängelholm: Kol. 6: Dessutom kl. 5 undervisad 1 t:e (i franska) tills, med 
kl. 1 (i matematik); denna timme är förd till kol. 2. 

Åmål: Kol. 6: Dessutom kl. o undervisad i historia J t:e tills, med kl. 1 onh 
1 :e tills, med kl. 2; dessa 2 t:r äro förda till kol. 2. 

t 
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Tab. 3 (forts.). Läraretimmar för vecka i läsämnen höstterminen 1903. 

Borås: Kol. 4: Här äro inräknade 28 t:r för K. 6: i ; dessa 28 t;r äro i sam
mandragstabellen här nedan förda till kol. 8. — Kol. ti; Dessutom kl. R. G-.i 
undervisad 1 t:e (i matematik) tills, med kl. 2, hvîlken timme förts till kol. 2. 

Sköfde: Kol. 3—5: I kol. 3 äro inräknade 15 t:r för R. 6:1 och L. ti:l gemen
samt, i kol. 4 14 t:r för R. 6:1 och i kol. 5 15 t:r för I,. 0:1; dessa 44 (:r 
äro i sammandragstabellen här nedan förda till resp. kol. 7, 8 och 9. 



Anm. Ordinarie och vikarierande eJJer tillförordnade äro ej i sifferkolumnerna 
nkiïda. — " Utmärker att nndervisnintren hçstridtn af en kvinna. — M Därnf 
1 e. o. lektor. — ^ I ord. och I bitrnd., nflönnd af otatemedel. — :1) 1 ord. 

6* 

Tab. 4. De tjänstgörande lärarnes antal läsåret 1903—04. 

och 1 biträdande. l) Skriflärare. — fi) Däraf 3 e. o. lektorer. Under vårt:n 
vom dessa 3 e. o. lektorer förordnade å de tre från och med början af &r 1904 
n\inrättade ord. lektorsplatserna. — fi) Undervisningen har beslridts af g.vran. 
centralinstitutet; I hnfvudiärare (tillika ord. vid h. latinläroverket ä Norrmalm) 
och 2 biträdande med tills. 12 t:r i veckan äro här räknade såsom två. — ') En 
vik. och en biträd. teckninfislärariDna, aflönad af statsmedel. — s ) Under vårt:n 
dessutom en bitr. gymnastiklärare. — :t) En bitr. endast under hösttrn. — l0) 
Däraf 1 e. o lektor; dessutom 1 biträd, lärare med 4 t:r i veckan. — " ) Däraf 
en öfver stat. — l2) Därjämte adjunkt vid läroverket. — ,3) Däraf 4 e. o. lek
torer, hvilka jämte 3 af extra lärarne voro aflönade af staden. — " ) G_ymn. 
centralinstitutet. — 16) Skriflärare, tillika bitr. teckningslär:e vid h. reaJIarov. â 
Norrmalm. — 1,!) Tillika bitr. vid h. latinlärov. ä Norrmalm. — ' ' ) Ordinarie 
därjämte vik. vid Jakobs läroverk och bitr. vid h. latinläroverket â Norrmalm. — 
18) Däraf 1 aflönad af staden. — iri) 1 extra lärare och 1 timlärare med 
12 t:r i veckan, aflönade af staden och stadens sparbank. — '"'°) En timlärare 
med U t:r i veckan. — "'') Därjämte musiklärare vid Malmö högre läroverk. 



¹) Skriflänre. — ²) Skriflärare, däraf en kvinnlig. 

F. Sammandrag efter läroverksgrupper. 

Ånm. Ordinarie och vikarierande eller tillförordnade äro ej i sifferkolumnerna 
skilda.— * Utmärker att undervisningen bestridts af en kvinna. — 1) Afiönad af 
donationsmedel och 9taden. — ²) En t. f. kollega t. f. gymnastiklärare. — ³) Aflön. 
af staden. — 4) T. f. rektor t. f. gymnastiklärare; dessutom eu bitr. gymnastik-

Tab. 4 (forts.). De tjänstgörande lärarnes antal läsåret 1903—04. 

7* 

lärare. — f>) Eu extra lärare och en timlärare med 12 timmar i veckan, aflö
nade af staden. — b) En ord. och en biträd, musiklärare, den senare tiïiîka 
t. f. teckningslärare, med tills. 6 t:r i veckan aro här räknade såsom 1. — 
') En timlärare med 19 t:r i veckan, afiönad af staden. — s) Samme person 
t. f. lärare i teckning och gymnastik. — 9) Tvä extra lärare och 1 timlärariona 
med 12 t:r i veckan, aflönade af staden. — 10) En af kollegerna t. f. tecknings-
lärare. — u ) Aflönade af stadens sparbank. — I2) T. f. rektor t. f. musik
lärare. — 13) T. f. rektor t. f. teckningslärare. — I4) Afiönad af staden och 
stadens sparbank; dessutom en timlärare med 9 t:r i veckan. —• 15) Aflönade af 
staden och stadens sparbank. — I6) Aflönade af köpingen. — l ' ) T rå af dessa 
aflönade af staden och en af stadens sparbank. — 1S) En af extra lärarne t. f. 
musiklärare. — 19) Aflönade af statsmedel och af staden; dessutom en timlärare 
med 11 t:r i veckan. — ~'°) Afiönad af staden och stadens sparbank; har 
äfven undervisat i gymnastik. — '"') T. f. föreståndaren och extra läraren hafva 
undervisat i teckning. — "') Undervisningen i sång åligger stadens kantor; sedan 
år 1898 åtnjuter han dock därför af staden ett mindre arfvode. 



nm g ar vid andra läroverk, 7 från adjunktsbefattningar och 1 från kollegabefatt-
niug. — "') Af de första gången till ord. befordrade lektorerna var 1 fil. dokt. enl. 
1870 års, 3 voro fil. dokt. enl. 1891 års ex.-stadga; 2 voro fil. kand. enl. 1870 
års ex.-stadga och hade diirjiimte aflagt teol. kand.-ex., den ene dessutom teor. 
teol. ex.; båda voro prästvigda; alla hade genomgått profår. Med afs. på åldern 
voro: två 31 år, en 33, två 36 och en 46 år, eller i medeltal 35'5 år. — 3) 
Däraf 3 från adj.-bef. vid annat läroverk och 1 från kollegabefttttning. — 4) Af 
de första gången till ord. befordrade adjunkterna voro två fil. dokt. enl. 1870 års, 
fyra fil. dokt. enl. 1891 åra ex.-stadga, två fil. Uc. enl. 1870 och två enl. 1891 
års ex- stadga, sjutton fil. kand. enl. 1870 års examensstadga samt en teo). kand. 
och hade jämväl aflagt teor. teologisk examen; af fil. dokt. enl. 1891 års ex.-
stadga hade en jämväl aflagt folkskolelär.-ex.; af fil. kand. enl. 1870 års ex.-
stadga hade en aflagt teoretisk och praktisk teol. examen och var prästvigd, 
en teor. och prakt. teol. ex., en endast teor, teol. ex. och en folkskolelär.-ex. 
Alla hade genomgått profår. Med afs. på åldern voro: en 29 år, en 32, tre 35, 
två 36, två 37, fem 38, tre 39, en 40, fyra 41, tre 42, en 46, en 47 och en 
•19 år, eller i medeltal 39 år. — r') Hade vid Tekniska skolan i Stockholm aflagt 
teckningslärare-ex. och var vid befordringen 26 år. — °) Den ene af dessa från 
musikiärarebef. vid aunat h. läroverk, den andre från mnsiklärarebef. vid femkl. 
läroverk i samma stad; da den senare med K. Maj:ts tillstånd tillsvidare får förena 
båda musiklar.-befattningarne, är han således ej i afgångstabellen upptagen. — 
') Alla hade vid gymnastiska centralinsitutet i Stockholm aflagt instruktörs-, gym
nastiklärare- och sjukgymnast.-ex. ; med afs. på åldern var en 31 år, en 34, en 35 
och en 41 år; två voro kaptener och två löjtnanter. — 8) Alla fyra från adjunkts-
bef. — [l) Af de första gången till ord. befordrade kollegerna var en fil. dokt. 
och en fil. lic. enl. 1891 års ex.-stadga, den senare hade därjämte aflagt teor. 
teol. et., tre voro fil. kand. enl. 1870 års ex.-stadga; alla dessa hade genomgått 
profår: en hade hvarken aflagt akademisk examen eller genomgått profår. Med 
afs. på åldern voro: en 33 år, en 34, två 39, en 40 och en 49 år, eller i medel
tal 39 år. — "') Från teckningslär.-bef, vid annat femkl. läroverk. — n ) Samtliga 
hade vid Tekn. skolan i Stockholm aflagt teckningslär.-ex. och voro vid befordrin
gen resp. 24, 2~>, '28 och 31 år. — ! ' ) Hade vid Musikkonservatorium i Stockholm 
aflayt organist-, kyrkosångare- och musiklärare-cx. och var vid befordringen 31 
år. — '") Hade vid Gynm. Oeutr.-îust. i Stockholm aflagt instruktörs-, gymna
stiklärare- och sjukgymnast-ex. och var vid befordringen 31 ar. 

Tab. 7. Befordringar under tiden 1 Maj 1903—30 April 1904. 

Tab. 6. Ordinarie lärarebefattningar, som blifvit lediga under tiden 
1 Maj 1903—30 April 1904. 

Tab. 5. Tjänstledigheter läsåret 1903—04. 
8* 

Anm. till tab. 5. Ï tabellen iiro ej inräknade de fall, då en lärare varit 
tjänstledig för uppehållande af anuan lärarebefattning eller rektorsbefattning vid 
allmänt läroverk eller pedagogi. / ' — fullständig tjänstledighet, P — partiell 
tjänstledighet. I kol. A upptagas sådana tjänstledigheter, som omfattat hela 
läsåret, 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. — ') Omfattade kortare tid än en termin. — 
-') Den ena tjänstledigheten omfattade hela läsåret och den andra kortare tid än 
en termin. — A) Den ena tjänstledigheten omfattade hela den ena terminen, den 
andra kortare tid an en termin. — ') Omfattade hela läsåret. — ") Omfattade 
kortare tid än en termin. 

Anm. till tab. 6. ') Befordrade till lektorer vid andra läroverk. — ") Däraf 1 
befordrad till e. o. professor i Uppsala. 1 till rektor vid folkskoleseminarium, 1 till 
lektor vid högre lärarinneseminariet i Stockholm och 1 till kyrkoherde. — 3) 
Däraf 7 befordrade till lektorer, 3 till adjunkter o. 4 till kolleger. — 4) Däraf 
1 befordrad till lektor vid h. lärarinneseminariet i Stockholm och 1 till kyrko
herde. — °) Befordrad till musiklärare vid annat h. allm. läroverk. — r) Utnämnd 
till kapellmästare vid domkyrkan i Lund. — 7) Utnämnd till rektor vid folkskole
seminarium. — b) Däraf 1 befordrad till lektor och 1 till adjunkt. — 9) Befordrad 
till teckningslärare vid annat femklassigt läroverk. — 1()) Teckningslärarinna. 

Anm. till tab. 7. Då det, med anledning däraf att genom K. knng. den 
31 Dec 1900 undervisningsprof ej längre äro behöfliga vid ansökning till lärare
tjänst, inträffat, att under samma befordring^period en och samme lärare både sökt 
och erhållit flera läraretjänster nästan samtidigt, har dylik lärare i befordrings-
tabellen blifvit upptagen endast vid det läroverk, där han inträdt i tjänstgöring. — 
En rektor, som uuder perioden befordrats till lektor vid sitt läroverk, men ej 
tillträdt detta lektorat, emedan han fortfarande förvaltar sitt rektorsämbete, är 
icke upptagen i befordringstabellen. — Den S Juli 11)03 erhöllo de tre öfiiings-
lärarne vid Östermalms då femklassiga läroverk konstitutorial å motsvarande be
fattningar f. o. m. den I Jannari 1001 vid Östermalms högre läroverk; de äro 
ej i befordringstabellen eller afgångsiabellen upptagna. — På grund af K. brefvet 
den 12 Juni 1882 få läraretjäniter vid treklassiga läroverk och pedagogier tills
vidare ej besättas med ordinarie innehafvare. — ') Däraf 3 från Itktorsbefatt-



Anm. 1. Åldern är utan hänsyn till månad och dag beräknad såsom 
skillnad mellan födelseåret och det år, i htilket inträdesdagen infallit. 

Anm. 2. Tiden för inträdet i den nya lönegraden är räknad från och med 
den 1 Januari 1901, ntom för 3 rektorer, hvilka uppflyttades fr. o. m. den 1 Juli 
1903, samt för i lektorer och 22 till adjunkter eller kolleger utnämnde, hvilka 
på grund af särskilda Knngl. bref börjat uppbära lön fr. o. m. tillträdet af sina 

Allmänna läroverken 1903—04 . 

Tab. 8. Fördelning efter ålder af de lärare, som inträdt i högre lönegrad under tiden 
1 Juli 1903—30 Juni 1904. 

9* 

befattningar, 1 lektor i andra och 3 i tredje lönegraden, samtliga adjunkterna 
eller kollegerna i andra lönegraden. 

Anm. 3. Bland de i högre lönegrad uppflyttade lektorerna äro inräknade 
3 rektorer vid högre läroverk, hvilka under den ofvannämnda tidrymden blifvit 
i egenskap af lektorer uppflyttade: 1 i fjärde och 2 i femte lönegraden. 

2* 



afslutat sitt profår efter att bafva tjänstgjort nnder två på hvarandra följande 
terminer. 

b) För dem som slutade vårterminen 1904. 

a) För dem som slutade höstterminen 1903. 

Tab. 10. Antal tjänstgöringstimmar i medeltal för lärarekandidaterna under den 
praktiska profårskursen läsåret 1903—04. 

Tab. 9. Läroämnen, hvari profårskurs genomgåtts under läsåret 1903—04. 

10* 

Anm. I ofvanstående tabell äro, såsom af tabellens uppställning framgår, 
medräknade endait sådana lärarekandidater, hvilka under här ifrågavarande läsår 



Anm. Att vid ett läroverk en klass saknats på grand af läroverkets orga
nisation är betecknadt med — ; att däremot en klass saknats genom brist på 
lärjungar är betecknadt med 0. — ¹) Dessutom 2 frånvarande. — ²) Dessutom 

8 frånvarande. — 3) Dessutom 3 frånvarande. — ') Dessutom 1 frånvarande. — 
6) Dessutom 6 frånvarande. — 6) Dessutom 7 frånvarande. — 7) Dessutom 9 
frånvarande. — ") Dessutom 4 frånvarande. — 9) Dessutom 6 frånvarande. 

11* 

Tab. 11. Lärjungarnes antal läsåret 1903—04. 



') Des»ntora 1 frâûvarande. — "') Af dessa tillhörde 5 nedre sjätte real-
klassen orh äro i snmmandrn^stabeilen förda till kol. 9. — 3) Pessntom "2 
frånvarande. — ') Af dessa tillhörde 10 nedre ajatte realklassen och äro i »ana-

mandragstabellen förda till kol. 9. — 5) Af dessa tillhörde 5 nedre sjätte latin
klassen och äro i samraondragstabellen förda till kol. 10. — 6) Af dessa tillhörde 
7 nedre sjätte realklnssen och äro i sammandragstabellen förda till kol. 9. 

Tab. 11 (forts.). Lärjungarnes antal läsåret 1903—04. 

12* 



¹) Dessutom 62 frånvarande. — ²) Dessutom 9 frånvarande. — 3) Dessutom 61 frånvarande. 

G. Sammandrag för vårterminen 1904. 

1) Dessutom 64 frånvarande. — 2) Dessutom 4 frånvarande. — 3) Dessutom 1 frånvarande. — 4) Dessutom 69 frånvarande. 

F. Sammandrag för höstterminen 1903. 

Tab. 11 (forts.). Lärjungarnes antal läsåret 1903—04. 

13* 



däremot en sfdelning saknat på grnnd af läroverkets organisation är betecknadt 
med — • 

Anm. Att en afdelning i i l n u af britt på lärjungar är (för grekerna 
i 7:e klanen dock endaat i lammationtkolumneraa) batecknadt med O; att 

14* 

Tab. 12. Särskild fördelning höstterminen 1903 af de närvarande lärjungarne 
i 6:e och 7:e latinklasserna. 



15* 

Tab. 13. Lärjungarnes hälsotillstånd höstterminen 1903. 



16* 

Tab. 14. Antal sjuke och sjukdomar bland lärjungarne höstterminen 1903. 

') Däraf 30 lärjungar i 2 och 3 i 3 olika sjukdomar. — ") Däraf 17 lär
jungar i 2 och 4 i 3 olika sjukdomar. — ") Däraf 20 lärjungar i 2 olika 
sjukdomar. — 4) Däraf 27 lärjungar i 2, 2 i 3 och 1 i 4 olika sjukdomar. — 
•) Däraf 10 lärjungar i 2 och 1 i 3 olika sjukdomar. — ") Däraf 5 lärjungar 
i 2 olika sjukdomar. — ') Däraf 4 lärjungar i 2 olika sjukdomar. — ') Däraf 
2 lärjungar i 2 olika sjukdomar. — ') Däraf 15 lärjungar i 2 olika sjukdo
mar. — '") Däraf 15 lärjungar i 2 och 2 i 3 olika sjukdomar. — ") Däraf 11 
lärjungar i 2 och 1 i 3 olika sjukdomar. — ") Däraf 18 lärjungar i 2 och 
3 i 3 olika sjukdomar. — "} Däraf 39 lärjungar i 2 olika sjukdomar. — 
14) Däraf 6 lärjungar i 2 och 1 i 3 olika sjukdomar. — ") Däraf 1 lärjunge 
i 2 olika sjukdomar. — '") Däraf 8 lärjungar i 2 och 1 i 3 olika sjukdomar. — 
") Däraf 16 lärjungar i 2 och 1 i 3 olika sjukdomar. — ") Däraf 8 lärjungar 
i 2 och 3 i 3 olika sjukdomar. — ") Däraf 4 lärjungar i 2 och 1 i 3 olika 
sjukdomar. — " ) Däraf 3 lärjungar i 2 olika sjukdomar. 



Tab. 15. Antal lärjungar höstterminen 1903, som icke deltagit i gymnastiköfningarne 
eller som hänvisats till svagrote. 

17* 

') Aiiagsen bostad. — ' ) Blodbrist. — 3) Hudsjukdom. — ' ) Bleksot 
och blodbrist. — ' ) Hufvudvärk. 

3* 

') Hudsjukdom. — ' ) ASägsen bostad. — 3) Bleksot och blodbrist. — 
') Hnlskörtelsvullnad — 5) Tuberkulösa körtlar. — 5) 2 skrofler och 1 hudsjuk
dom. — ' ) Eksera. — ") Körteltuberkulos. — ') Reumatism. 

Allmänna läroverken 1903—04. 



*18 

Tab. 15 (forts.). Antal lärjungar höstterminen 1903, som icke deltagit i gymnastik-
öfningarne eller som hänvisats till svagrote. 

') Afliîjçsen boited. — J) 1 höftledstuberkulos och 1 körteltuberkulo». 



Tab. 15 (forts.). Antal lärjungar höstterminen 1903, som icke deltagit i gymnastik-
öfningarne eller som hänvisats till svagrote. 

19* 

') Särskild svagrote har ej förekommit, men har befrielse från mera 
ansträngande rörelser vid behof medgifvits. — 3) Svagrote har ej funnits, 
men svagare lärjungar hafva deltagit blott i de fristående rörelserna. 

') Blödaresjuka. 



20* 

Tab. 16. Lärjungarnes flyttning år 1903 vid vårterminens slut och höst
terminens början. 



Tab. 16 (forts.). Lärjungarnes flyttning år 1903 vid vårterminens slut och höst
terminens början. 
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punkt 12 lärjungar, nämligen 2 till R. 4, 1 till L. 4. 1 till R. 5, 1 till h. .">, 
1 till R. 6:1, 2 till JL 6:i B, 2 till R. 6:2, 1 till L. 6:2 B och 1 till R. 7:1. — 
Jämlikt beslut vid slutet of höstterminen 1902, öfverflvttades 2 lärjungar till 
R. 6:2 och 2 till U. 7:1, alla frän motsvarande latinklaaser. — Slutligen må 
Damnas att en retrograd flyttning ägde rum vid höstterminens «lut; angående 
en lärjunge, som under höstterminen 1302 tillhörde andra klassen, träffades 
nämligen rid nämnde termins slut överenskommelse med hans fader att han 
från och med nästföljande vårtermin skulle tillhöra första klassen. 

Anm. Utom den i tabellen upptagna stora flyttningen vid öfvergången 
från ett läsår till ett annat ägde under kalenderåret 1903 vid några läroverk 
flyttning rnm äfven vid vårterminens början, hvarvid 79 lärjungar erhöllo flytt
ning. Efter att hafva tillhört närmast föregående klass en termin flyttades 60, 
nämligen 23 till klass 2, I i till kl. 3, 9 till R. i , 6 till L. i , 2 till K. 5, 1 
till L. 5, 1 till L. 6:1 A, 1 till L. 6:2 A, 1 till R. 7:1 och 2 till K. 7:2; 
efter att hafva tillhört närmast föregående klass tre terminer flyttades 7, näm
ligen 1 till kl. 3, 1 till R. o, 1 till R. 6:2, 1 till K. 7:1, 1 till R. 7:2 och 
2 till h. 7:2 B. Kran en linie till en annan öfverglngo vid nyssnämnda tid-



22* 

Tab. 17. Lärjungarnes omsättning år 1903. 

) Denne lärjunge, «om jåmval återfinnes i kol. 3 a sid. 23, återgick enligt målsmans önskan frän andra till första klassen {jfr föreg. sida. anm., slutet). 



Tab. 17 (forts.). Lärjungarnes omsättning år 1903. 
23* 

redogörelsen för läsåret 1902—03, beror därpå, »tt Östermalms läroverk, som sist
nämnda läsår tillhörde de femkl., nnmera öfverByttats till de högre läroverken. 

Anm 3. Utom i tabellen upptagna nyinskrifna lärjungar, hvilka alla in-
skrefvos till den 1 Febr. under vårtm och till den 15 Sept, under höstt:n, in-
skrefvos under vårt:n 1903 efter d. 1 Febr. 6 lärjungar, af hvilka 2 i kl. 1, 2 i kl. 2 
och 2 i kl. 3, samt under höstt:n 1903 efter den 15 Sept. 25 lärjungar, af hvilka 3 i 
kl. 1, 7 i kl. 2, 7 i kl. 3, 4 i R. 4, 1 i R. 5, 1 i R 6:1, 1 i R. 6:2 och 1 i L. 7:1 B. 

Anm. 1. Då i kolamnerna 3 och 17 endast sådana lärjungar böra vara 
upptagna, hvilka i förtid under terminens lopp afbrutit sin skolgång, hafva där
ifrån till resp. kol. 9 och 28 öfverförts, dels alla efter mogenhetsprövning afgângne 
lärjungar, äfven om mogenhetspröfningen vid vissa lärov. inträffat före årsex., dels, 
aåvidt sig göra låtit, alla de lärjnngar, hrilka i öfrigt afgått vid terminens »lat. 

Anm. 2. Att summorna i kol. 6 för klasserna 1—5 i de högre och fem-
kiassiga läroverken ej öfVerfnsstHmma med motararando tal i tabell 15 i års-



24* 

Tab. 18. Mogenhets- och fyllnadspröfning vårterminen 1903. 
a) Den skriftliga mogenhetspröfningen. 

') Hit h<~ra - lärjungar, hrilka fur skriftlig pröfniog äro hänvisade till Visby. — 
') 1 af dessa afbröt. — :t) 1 af dessa afbrot, 3 nteblefvo. — 4) 3 af deiaa nteblefyo, — 

Uteblefvu. — ' ) 1 afbröt, 2 oteblefvo. — 7) 2 afbröto, 1 rar flicka. —- M) Flickor. — 
') Af de (J till mogenhetspröfniDg anmälde realisterna afled 1 före de skriftliga prof-

vens afliijrsjande. — ) Den ena af dessa var flicka. — ) 7 af dessa voro flickor. — 
K') 1 af (lesta (flicka) afbröt. — i a ) 2 af dessa tillhörde Stockholms realläroverk, 
dit de för mantlig pröfning hänvisats. — l4) Afbröt. — 15) Uteblef för sjuk
dom. — lh) 1 af dessa uteblef. — ' ' ) Klicka. — lb) 4 af dessa voro flickor. 
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Tab. 18 (forts.). Mogenhets- och fyllnadspröfning vårterminen 1903. 
b) Den muntliga mogenhetspröfningen. 

ningen godkände latinarne hade till höstterminens slut blifvit skild frän läroverket 
och på grnnd däraf icke kallats till den tnnntliga pröfningen, I tillhörde den 
mosaiska trosbekännelsen. — 1:l) Den ena af dessa var flicka. — " ) 1 af dessa 
nteblef, 1 som tillhörde den mosaiska trosbekännelsen, afbröt. — 1") 7 af dessa 
voro flickor. — ,6) Den ena af dessa underkändes af censorerna och tillhörde 
den mosaiska trosbekännelsen. — " ) 4 af dess» voro flickor. 

4* 

') 1 af des s a tillhörde den romersk-katolska och 1 den mosaiska trosbe
kännelsen. — 2) 1 af dessa tillhörde den mosniska trosbekännelsen. — 3) 1 af 
dessa underkändes af censorerna. — 4) Underkändes af censorerna. — ö) Uteblef. — 
K) 1 af dessa afbröt. — ') 1 af dessa uteblef. — H) 1 af dessa uteblef för sjuk
dom, 2 underkändes af censorerna. — ") Uteblefvo- —• l0) Flickor. — u ) 1 af 
dessa uteblef, 1 underkändes af censorerna. — n ) 1 af de 12 i skriftliga pröf-

Allmänna läroverken 1903 — 04. 
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Tab. 18 (forts.). Mogenhets- och fyllnadspröfning vårterminen 1903. 
c) Sammandrag rörande mogenhetspröfningen. 

') Af lärjnngame vid dimissioniberättigade läroverk hänvisades för endast 
skriftlig pröfning 2 från Stockholms realläroverk till Visby; af de 169 »priva-
tisterna» hänvisades 88 till annat läroverk än det, hvarest de anmält sig. Af 
de vid offentliga läroverk anmälde realisterna afled 1 lärjnnge före de skriftliga 
profvens afläggande och af de anmälda privatisterna hade 1 (latinare) dagen 
före skrifningens början återtagit «in anmälan. — '") Häri äro inräknade 1 (flicka), 
hvilken ntebief för sjnkdom, 11 (hvaraf 1 flicka), hvilka ntan sådan anledning 
nteblefvo, och 12 (hvaraf 4 flickor), som afbröto. — s) 84 voro flickor, 1 af de 

d) Fyllnadspröfning. 

Anm. I ofvatistående tabell förekomma dnbbelrnkninear, i det att 1 rar 
anmäld till pröfnlnp Ï både tyska och matematik a latînlinien B, 1 i engelska, 
franika och matematik å reallînien, 1 i engelska, matematik, fysik oeh kemi a 
reallinien, 1 i franska och fysik å reallînien, 1 i matematik, natoralhistoria och 
fysik ä reallinien samt kemi, 9 i matematik och fysik â reallinien, 13 i mate-

matik och fysik å reallioien lamt kemi, äfvensom Ö i fysik å reaïlinien samt 
kemi. Antalet anmälde utgjorde sâlnnda 73. —• ') 5 af dessa nteblefvo. — 
"-') 1 af dessa utcblef. — 8) Uteblef. — 4) Uteblcfro. — fi) 3 af dessa nte-
blefro. — '') 7 af dessa ateblefvo. — ') 1 af dessa examinander, som jämväl 
rar anmäld till pröfning i teckning, uteblef fr&n denna prof ning. 

i skriftliga prof ningen godkände latinarne bär till höstterminens siat blifrit skild 
från läroverket och på grnnd däraf icke kallats till den muntliga pröfningen. — 
4) Häri äro inräknade 9, hvilka från början nteblefvo, hvaraf 1 for sjukdom, 
samt 2, som uteblefvo efter att hafva deltagit i endast en del af den muntliga 
pröfningen. Af censorerna underkändes 14, hvaraf 2 flickor; af de öfriga voro 
2 flickor. — B) 80 af dessa (22 R. och 58 L.) voro flickor, af hvilka 1 tillhörde 
den mosaiska trosbekännelsen. Af de öfriga tillhörde S den mosaiska och 1 
den romersk-katolska trosbekännelsen. — 6) 6 af dessa voro flickor. 
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Tab. 19. Mogenhets- och fyllnadspröfning höstterminen 1903. 

a) Den skriftliga mogenhetspröfningen. 

ning hänvisad till Göteborgs realläroverk. — " ) 1 af dessa nteblef, 2 voro 
flickor. — ''-') 1 af dessa var flicka. — " ) För nmntlig pröfning hänvisad till 
Lunds allmänna läroverk. — u ) 2 af dessa uteblefvo. — '") 2 af dessa voro 
flickor. — '") Den ena af dessa uteblef för sjukdom. — ' ' ) Uteblef. — M) För 
muntlig pröfning hänvisad till Göteborgs latinläroverk. — l a ) Afbröt. 

') 2 af dessa (hvaraf 1 flicka) uteblefvo. —• ") 2 af dessa voro flickor; 1 ute-
blef. — 3) 3 af dessa voro flickor. — 4) 6 af dessa voro flickor. — ") 8 af dessa 
uteblefvo, 1 afbröt. — li) 1 af dessa afbröt, 2 uteblefvo. — ') 1 af dessa afbröt, 
1 uteblef. — s) För muntlig pröfning hänvisad till Uppsala läroverk. — ") För 
muntlig pröfning hänvisade till Göteborgs realläroverk. — 10) För muntlig pröf-
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Tab. 19 (forts.). Mogenhets- och fyllnadspröfning höstterminen 1903. 

b) Den muntliga mogenhetspröfningen. 

') Den ena af dessa underkändes af censorerna. — ?) 1 af dessa (flicka) 
nnderkäudes af censorerna, 1 (flicka) nteblef. — 3) 3 af dessa voro flickor. — 
') 4 af dessa voro flickor, hvaraf 1 tillhörde den mosaiska trosbekännelsen. — 
'') 1 af dessa uteblef, I underkändes af censorerna. — ti) Tillhörde Gäfle läro
verk. — T) Tillhörde Gäfle läroverk och underkändes af censorerna. — 8) 2 af 
dessa uteblefvo, 1 underkändes af censorerna. — 9J I af dessa tillhörde Kristian-

stads läroverk. — 10) 1 af dem Tar flicka. — ") Denne lärjunge, som tillhörde 
Karlstads läroverk, underkändes af censorerna. — 12) Den ena af dessa »ar flicka 
och tillhörde den mosaiska trosbekännelsen ; den andre, som för muntlig pröf-
ning hit hänvisats, hade undergått skriftlig pröfuing i Karlstad. — ") 2 af dessa 
tillhörde Vänersborgs och 1 Jönköpings läroverk. 
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Tab. 19 (forts.). Mogenhets- och fyllnadspröfning höstterminen 1903. 

c) Sammandrag rörande mogenhetspröfningen. 

äro inräknade 19, hvilka från början utebiefro, hvaraf 1 for sjukdom, samt -i, 
som uteblefvo, efter att hafva deltagit i endast en del af den skriftlig» prof-
ningen; 6 voro flickor (hvaraf 1 utebiifven). — 3) 12 af dessa voro flickor. — 
x) Här äro inräknade 6 (hvaraf 1 flicka), hvilka utebiefvo, samt 7 (hvaraf 1 flicka), 
hvilka underkändes af censorerna; af de öfriga var 1 flicka (tillh. mosaiska trosb.). 
— °) 9 af dessa voro flickor (3 R. och 6 L.)j af hvilka 1 tillhörde mosaiska troabek. 

d) Fyllnadspröfning. 

1 i matematik och fysik å reallinien aamt naturalhistoria och kemi, afvtmsom 
1 i matematik å reallinien och kemi. Antalet anmälde utgjorde såionda 36. — 
') Uteblef. — -') Uteblefvo. — ') 1 af d e u i uteblef. 

Anm. I ofvanstående tabell förekomma dnbbelräkningar, i det att 1 var 
anmäld till pröfning i såväl engelska som matematik å latînlînien B, 1 i mate
matik och fysik S reallinien, 3 i matematik och fysik å reallinien lamt kemi, 

l) Bland Iarjungame vid dimissionsberättigade läroverk hänvisades för 
endast muntlig pröfning 2 från Gäfle till Uppsala, 2 från Vänersborg och l 
från Jönköping till Göteborgs realläroverk, 2 från Kristianstad till Lunda all
männa läroverk samt 1 från Karlstad till Göteborgs latinläroverk. Bland de H o 
»privatistema» hänvisades for såväl skriftlig som muntlig pröfning 82 och för 
muntlig pröfning 1 till annat läroverk än det, hvarest de anmält sig. — 2) Här 
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Tab. 20. Antal lärjungar, som afgått år 1903, med fördelning efter tillämnad lefhads-
bana närmast efter afgången. 

l:o. Utan godkänd mogenhetspröfning. 



Tab. 20 (forts.). Antal lärjungar, som afgått år 1903, med fördelning efter tillämnad 
lefnadsbana närmast efter afgången. 
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1:o (forts.). U tan g o d k ä n d mogenhe t sp rö fn ing . 

verksstadgans S 34, 2 förvisade, 2 för sjukdom och 7 till hemmet. — " ) Däraf 
6 för sjukdom och 1 till hemmet. — 12) Däraf 1 till folkskoleläraresemina
rium. — 19) Till musikstudier. — u ) Däraf 3 förvisade, 2 för sjukdom och 1 
till hemmet. — ln) Däraf 1 enligt läroverksstadgans S 34, 2 för sjukdom och 
1 till hemmet. — 1G) Däraf 2 till folkskolelärareseminarinm. — 17) Till köks
mästareyrket. — 18) Däraf 1 förvisad, 2 för sjukdom och 4 till hemmet. — 
I3) Däraf 1 till folkskolelärareseminarinm. — '") 1 till tidningimannayrket och 
1 till musikstudier. — '-'') Däraf I till utländsk teknisk skola. — 2Î) 1 till Musi
kaliska akademien och 1 till teaterelevskola. — M) Däraf 4 för sjukdom och 1 
till hemmet, — M) Däraf 1 för «jakdom. — 2li) Till teknisk sko!» i Tyskland. — 
3°) För «jnkdom. — 27) Däraf 1 förvisad och 2 för sjukdom. 

l ) Däraf 33 till folkskola, 1 till läroverk i England och 1 till läroverk i 
Hamburg. — 2) Däraf 2 enligt läroverksstadgans § 34 (för lång tid i klassen), 2 
förvisade, 4 för sjukdom och 7 till hemmet. — 3) Däraf 7 till folkskola, 1 till 
borgarskola och 2 till läroverk i England. — 4) Till apotek. — 6) Däraf 3 enligt 
läroverksstadgans g 34, 1 förvisad, 7 för sjukdom och 15 till hemmet. — ") 
Däraf 1 till folkskola, 3 till borgarskola, 1 till seminarium, aamt 3 till läro
verk i ntlandet (Norge, Tyskland och Amerika). — ' ) Däraf 2 enligt läroverks
stadgans g 34, 1 enligt läroverksstadgans § 38 (uteblifvande ntan anmäldt giltigt 
förfall mer än 2 veckor efter terminens början), 4 för sjnkdom och 11 till 
hemmet. — 8) Däraf 1 till handelsskola i Liibeck. — :l) 1 till Musikaliska 
akademien, 1 till enskild tjänst och 2 till barberareyrket. — 10) 1 enligt läro-
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Tab. 20 (forts.). Antal lärjungar, som afgått år 1903, 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 . 

icfce-gr. o. 1 gr.; handelsskola eller -institut 26 r., 16 icke-gr. o. 2 gr.; privata 
banker 19 r., 20 icke-gr. o. 2 gr.; försäkringsrörelse 2 r. o. 2 gr., konsulat 1 icke-
gr. — Under kol. 7 innefattas: tnllataten 2 r., 6 icke-gr. o. 3 gr-; poststaten 8 r., 
9 icke-gr. o. 1 gr.; telegrafstaten 12 r. o- 3 icke-gr.; järnvägstjänst 6 r., 12 
icke-gr. o. 5 gr.; landtstaten 3 r., 2 icke-gr. o. 1 gr.; landtmäteri 9 r. o. 2 
icke-gr.; riksbanken 1 r., 3 icke-gr. o. 2 gr.; intendentnren 6 r.; kommunal tjänst 
2 r. o. 2 icke-gr.; civila tjänstemannabanan 1 r. o. 1 icke-gr.; fångvården 1 
icke-gr. — Under kol. 12 innefattas: tidningsmannayrket 2 r. o. 2 icke-gr.; 
folkskolelärareseminarhtm 2 ickc-gr.; privat lärareverksamhet 2 icke-gr.; enskilda 
studier 1 icke-gr.; konstnärsstudier 1 icke-gr.; gymnastiska centralinstitutet 1 gr.; 
missionsverksamhet 1 gr. — Under kol. 13 innefattas äfven sådana, hvilka på 
grund af sväfvande uppgifter ej kunnat fördelas på de öfriga kolumnerna; hit 
höra 4 r.t om hvilka nppgifvits, att de ämnade ägna sig åt praktisk verksamhet. 

Anm. Under kol. 2 innefattas: universitet i allmänhet 15 realister (däraf 
2 till Stockholms högskola), 14 icke-greker (däraf 1 till Stockholms och 2 till 
Göteborgs högskola) samt 16 greker (däraf 7 till Göteborgs högskola); teol. stu
dier 1 r., 11 icke-gr. o. 36 gr.; juridiska studier 10 r., 46 icke-gr. o. 23 gr.; 
medicinska studier 4 r., 29 icke-gr. o. 10 gr.; filosofiska studier 22 r., 38 icke-
gr- o. 39 gr. —• Under kol. 3 innefattas: tekniska högskolan 71 r. o. 13 icke-
gr.; Chalmers' tekniska läroanstalt 6 r. o. o icke-gr.; tekniska studier, ingeniör 
15 r. o. 7 îcke-gr. o. 2 gr. — Under kol. 4 innefattas: landtbruk 5 r., 2 icke-
gr., o. 1 gr.; skogsinstitutet 6 r., 4 icke-gr. o. 1 gr.; skogs- eller jageristaten 
6 r. o. 4 icke~gr.; skogs- eller landtbruksstudier 2 r. o. 7 ieke-gr. — Under 
kol. 5 innefattas: boktryckeri 1 r.; litografisk anstalt 1 icke-gr.; arkitektbyrå 
1 r. ; mekanisk verkstad 1 r. ; elektricitetsverk 1 îcke-gr.; trävarurörelse 3 icke-
gr. — Under kol. 6 innefattas: handelsyrket eller affärsverksamhet 6 r. o. 2 
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