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

Den berättelse om folkskolorna, som härmed öfverlemnas, 
är utarbetad efter samma grunder, som de föregående. 
Därför behöfver med afseende på planen för densamma 
endast nämnas följande. Redan i berättelsen för år 1882 
(sid. 40) blef med afseende på sådana primäruppgifter, som 
ej årligen upptagas till bearbetning, den tanken framställd, 
a t t för besparing af tid och arbete den utvägen kunde an
vändas, a t t man upptoge dem successift till bearbetning 
under en följd af år, hvarpå man efter en viss mellantid 
återkomme till de förut bearbetade. I öfverensstämmelse 
härmed har i denna berättelse (Kap. 4) upptagits till be
arbetning en särskild punkt rörande de lärare och lärarin
nor, som endast undervisa i Öfningsämnen eller handaslöj
der, nemligen deras fördelning efter skolor och ämnen, i 
sammanhang hvarmed äfven redogjorts för antalen lärare 
(lärarinnor) i läseämnen, hvilka äfven meddela undervisning 
i handaslöjd för gossar. Vidare har såsom fortsättning af 
den i förra berättelsen lemnade redogörelsen för det antal 
skoldistrikt, som 1884 gjort bruk af den med år 1883 upp
hörda rättigheten at t uppbära afgift för de barn, hvilka 
begagna folkskolan, i denna berättelse (Kap. 6) redogjorts 
för det antal skoldistrikt, som ännu 1885 uppburit sådan 
skolgångsafgift. 

Afgifvandet af denna berättelse har blifvit högst be
tydligt fördröjdt därigenom, a t t det befunnits vara skäl 
at t ej vidare uppskjuta tvenne arbeten af mycket stor om
fattning, men därjemte af synnerlig vigt för a t t från en 
mängd skoldistrikt erhålla mera tillfredsställande uppgifter 
fin förut rörande deras ekonomiska förhållanden. Af dessa 
arbeten afser det ena skoldistriktens skulder, det andra 
donationerna för folkskoleväsendet. 

Redan i berättelsen för år 1882 (sid. 33) anmärktes at t 
anledning funnes a t t befara, at t månget skoldistrikt vore 
behäftadt med skuld, ehuru det enligt de insända primär-
uppgifterna var angifvet såsom skuldfritt. För a t t få när
mare kännedom härom har med ledning af de i Ecklesia
stik-departementet upprättade sakregistren öfver handlagda 
ärenden utarbetats en alfabetisk förteckning öfver de skol
distrikt, som allt ifrån år 1874 erhållit Kungl. Maj:ts till

stånd att till befrämjande af sitt folkskoleväsende (hufvud-
såkligen uppförande af skolhus) upptaga lån. Från de till 
ett högst betydligt antal uppgående skoldistrikt, som enligt 
denna undersökning borde hafva skulder, men ej upptagit 
sådana i sina insända räkenskapssammandrag, har förkla
ring begärts, dock med undantag för de skoldistrikt, hvil-
kas uppgifter för år 1885 redan före utarbetandet af denna 
förteckning voro på sedvanligt sätt granskade samt i mån 
af behof rättade, vare sig med eller utan infordrande af 
nya uppgifter. Endast i ett par fall har såsom svar å sagde 
begäran om förklaring meddelats, at t skoldistriktet ej be
gagnat sig af det erhållna tillståndet till låns upptagande. 
Orsakerna till at t de upptagna lånen ej varit synliga i 
räkenskapssammandragen hafva befunnits vara af flera olika 
slag. Stundom hafva de rader, på hvilka enligt gällande 
formulär skuld skall uppföras, lemnats tomma; men afse
ende likväl så till vida fästats vid skulden, att icke blott 
räntan, utan äfven — och detta i strid med tydlig före
skrift — kapitalafbetalning å skulden blifvit (förstulet) upp
tagna bland utgifterna. När, såsom icke sällan varit för
hållandet, lånet upptagits (räntefritt) nr kyrkokassan, har 
man stundom förmenat det vara tillräckligt at t i kyrko
kassans räkenskaper inräkna lånebeloppet bland tillgån-
garne, men onödigt a t t därjemte i skolräkenskaperna om
nämna lånets tillvaro. Stundom har ingen egentlig anled
ning uppgifvits, u tan man har blott förklarat, a t t räken
skapssammandraget upprättats på det sätt, som af ordfö
randens företrädare begagnats. Vanligen har anledningen 
till skuldens utelemnande uppgifvits vara den, at t hand-
hafvandet af de upplånade medlen, deras användning för 
det afsedda ändamålet, den för betalning af ränta och 
amortering behöfliga uppbörden samt räkenskapsförandet 
öfver allt detta autingen öfvertagits af kommunalnämnden 
eller uppdragits åt vissa kommitterade eller åt särskild 
person. I alla sådana fall har erinran lemnats därom, at t 
en sådan anordning, mot h vilken i sig sjelf intet vore at t 
från Ecklesiastik-departementets sida anmärka, ej finge 
hindra a t t på vederbörliga ställen i räkenskapssamman-
draget inräkna posterna i den öfver lånen och deras an-
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vandning förda särskilda räkningen, enär enligt gällande 
formulär skall insändas »Sammandrag af distriktets skol-
räkenskaper», men icke sammandrag af endast den del däraf, 
som händelsevis kommit a t t föras af skolrådet eller dess 
ordförande. Tydligt är a t t det nu anmärkta förhållandet 
utom andra fel i räkenskapssammandragen äfven medför 
det, at t de belopp, som användts för skolhusbyggnader, 
alldeles utelemnas. Utom allt tvifvel äro därför äfven de 
hittills under rubriken »Utgifter till skollokaler och inven
tarier» erhållna rikssummorna betydligt för låga. 

Beträffande donationerna för folkskoleväsendet må först 
erinras därom, a t t rörande den i gällande formulär för di
striktens räkenskapssammandrag förekommande posten »Öf-
riga inkomster» är föreskrifvet: »Här inräknas under året 
mottagna gåfvor och donationer.» Af denna föreskrift följer 
at t under året mottagna donationer, så till vida som de 
fortfarande finnas i behåll och lemna afkastning, måste in
räknas i tillgångarne vid årets slut och således äfven i 
tillgångarne under kommande år. Det har likväl ganska 
ofta inträffat, a t t å den bland formulärets »Särskilda eko
nomiska uppgifter» förekommande raden för »Beloppet (kon
tant och fastighetsvärde) vid årets slut af donationer för 
skolväsendet» summor varit uppförda, hvilka i sjelfva rä
kenskapssammandraget tydligen icke varit inräknade bland 
tillgångarne. Med afkastningen har i sådana fall förfarits 
olika vid upprättandet af räkenskapssammandragen; i som
liga fall har den uppförts bland inkomsterna, i andra där
emot icke. Men vidare har det vid utarbetandet af dessa 
berättelser redan länge befunnits vara anledning a t t för
moda, a t t i månget skoldistrikt funnos donationer för skol
väsendet, ehuru de alldeles icke omnämndes i de hit ingå
ende primäruppgifterna. För at t få närmare kännedom 
härom har med ledning af de i Kungl . Maj:ts Befallnings-
hafvandes femårsberättelser för åren 1881—1885 förekom
mande tabeller öfver »Fromma stiftelser» utarbetats en efter 
län och skoldistrikt ordnad förteckning öfver de donationer, 
som afse folkskoleväsendet. F rån de till ett ganska be
tydligt antal uppgående skoldistrikt, som ej i sina insända 
primäruppgifter upptagit de sålunda förtecknade donatio
nerna, har förklaring begärts, dock med undantag för de 
skoldistrikt, hvilkas uppgifter för år 1885 redan före ut
arbetandet af denna förteckning voro på sedvanligt sätt 
granskade samt i mån af behof rättade, vare sig med eller 
utan infordrande af nya uppgifter. Vanligen har anled
ningen till donationernas utelemnande uppgifvits vara den, 
a t t öfver dem förts särskild räkenskap eller a t t de ståt t 
under särskild förvaltning. I alla sådana fall ha r erinran 
lemnats därom, a t t et t sådant förhållande, mot hvilket 
naturligtvis intet vore a t t från Ecklesiastik-departementets 
sida anmärka, ej utgjorde något hinder för at t på veder
börliga ställen i de hit insända primäruppgifterna inräkna 
äfven dessa donationer, deras afkastning och de därmed 
bestridda utgifterna. 

Af nu afgifna eller andra anledningar hafva för ut
arbetandet af denna berättelse måst utfärdas skrifvelser 
till 431 skoldistrikt. Men skrifvelsernas antal är ännu 

högre, emedan icke sällan flera skrifvelser måst utfärdas 
till samma skoldistrikt. De hafva vid 346 skoldistrikt u t 
gjort endast en, men vid 75 uppgått till två, vid 9 till tre 
och vid 1 till fem, och uppgå således tillsammans till 528. 
I de aldra flesta fall har för dessa skrifvelser användts ett 
2-spaltadt formulär, i hvilket frågor och anmärkningar 
skrifvits i den ena spalten samt svar och upplysningar i 
den andra. Detta formulär är tydligen till stor fördel både 
för afsändaren och mottagaren, men medför dock den olä
genheten, a t t , emedan en sådan skrifvelse återgår till Ec-
klesiastik-departementet, de anvisningar rörande utarbetan
det af blifvande primäruppgifter, som däri direkt eller in
direkt innehållas, kunna gå förlorade, därest icke en afskrift 
eller et t transsumt däraf tages för skoldistriktets arkiv. 
Det är likväl a t t hoppas, a t t — åtminstone till dess a t t om
byte af skolrådsordförande inträffar — blifvande primärupp
gifter skola mera omsorgsfullt upprättas på grund af den 
städse, när anledning därtill förefunnits, i skrifvelsen in
tagna erinran därom, a t t alla anvisningar i Bilagan till det 
gällande formuläret böra uppmärksamt studeras och noga 
iakttagas. Ofvannämnda skrifvelser hafva till 156 skoldi
strikt varit åtföljda af afskrifter af de insända räkenskaps
sammandragen, å hvilka afskrifter de rader, där så varit 
behöfligt, försetts med anteckningar om de begångna felen, 
hvarjemte i sjelfva skrifvelserna nya räkenskapssammandrag 
infordrats. Sistnämnda antal anger likväl på långt när 
icke antalet af de skoldistrikt, hvilkas räkenskapssamman
drag blifvit rättade, ty äfven i nästan alla de fall, då de 
utfärdade skrifvelserna ej åtföljts af omförmälda afskrifter, 
hafva räkenskapssammandragen undergått en större eller 
mindre omarbetning med ledning af svaren på de fram
ställda frågorna. Dessutom hafva vid en mängd skoldistrikt, 
hvarest sådant varit möjligt, räkenskapssammandragen blif
vit åtminstone nödtorftigt och approximatif rättade utan 
utfärdande af någon skrifvelse, emedan det för tidens be
sparande eller af annan orsak ansetts nödvändigt at t i 
möjligaste måtto begränsa skriftvexlingen. 

Likasom för föregående berättelser hafva äfven för 
denna alla skrifvelser rörande skoldistriktens primärupp
gifter visserligen varit ställda till skolrådens ordförande, 
men de hafva öppna inneslutits i bref till folkskoleinspek
tören med anmodan till denne dels att efter tagen känne
dom af innehållet afsända dem, dels at t , sedan de begärda 
svaren och upplysningarna ingått till honom och befunnits 
vara tillfredsställande, befordra dessa till Ecklesiastik-depar-
tementet. Härigenom hafva inspektörerna fått tillfälle at t 
mera än förut lära känna de många slags fel, som kunna 
och bruka förekomma i primäruppgifterna, hvilket måste 
vara af väsentlig nytta för dem vid utöfvandet af den dem 
anbefallda granskningsskyldigheten. Men genom sin vunna 
rikare erfarenhet böra de äfven hafva månget tillfälle a t t 
förekomma fel i primäruppgiftema, i ty a t t de vid sam
manträffandet med skolrådsordförandena, t. ex. vid inspek
tionsresor, kunna lemna upplysningar om hvad som vid 
primäruppgifternas utarbetande är at t iakttaga, något som 
i sjelfva verket egentligen ej vill säga annat, än a t t de 
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kunna i detalj utveckla den ofvan omförmälda erinran där
om, »att alla anvisningar i Bilagan till det gällande formu
läret böra uppmärksamt studeras och noga iakttagas», 
hvilket åter förutsätter a t t ordföranden vid utarbetandet 
har Bilagan under ögonen samt ej med afseende på dess 
innehåll litar på sitt minne. Allt detta gäller naturligtvis 
äfven om utarbetandet af de primäruppgifter, som skol-
lärarne äro skyldige at t aflemna till skolrådsordföranden. 
Önskvärdheten däraf a t t inspektören vid lägliga tillfällen 
lemnar skolrådsordförandena och skollärarne nödiga upp
lysningar och förklaringar, på det at t man efter hand måtte 
erhålla allt mera felfria primäruppgifter, har framhållits i 
en under den 1 Februari 1890 till alla folkskoleinspektörer 
aflåten Pro-memoria, hvarur följande moment torde få här 
införas: »Med anledning af vissa oftare förekommande fel 
i de ekonomiska uppgifterna hänvisas dels till den i 'Be
rättelsen om folkskolorna för år 1882', sid. 33, lemnade 
utredningen angående schemat för räkenskapssammandraget, 
dels till de i samma berättelse å sid. 34, spalt 1, och å 
sid. 35 och följande intagna anmärkningar om donationer.» 

Här ofvan har omnämnts a t t de båda särskilda för
arbeten, som för denna berättelse utförts inom Ecklesiastik
departementet i ändamål at t få fullständigare kännedom 
om skoldistriktens skulder och om donationerna för folk
skoleväsendet, ej medfört någon åtgärd med afseende på 
de skoldistrikt, hvilkas uppgifter för år 1885 redan före 
utarbetandet af de omförmälda förteckningarna voro på 
sedvanligt sätt granskade. Således återstår a t t med afse
ende på dessa distrikt göra samma jemförelser, som med af
seende på de andra, samt abt, när omständigheterna därtill 
föranleda, äfven till dessa aflåta behöfliga skrifvelser. Men 
å andra sidan har redan ett drygt arbete blifvit undan-
gjordt både för berättelsen för år 1886 och för de följande, 
i ty at t alltid, när en skrifvelse behöft afgå till ett skol
distrikt på grund af granskningen af uppgifterna för år 
1885, hafva äfven distriktets uppgifter för alla följande år, 
så långt de inkommit, blifvit granskade, hvarefter, i den 
mån det varit behöfligt, frågor och anmärkningar samt be

gäran, om nya räkenskapssammandrag (jemte afskrifter af 
de insända med därtill fogade anteckningar om de begångna 
felen) afgått rörande alla åren i en och samma skrifvelse. 

När de nyss omtalade jemförelserna och däraf härfly
tande åtgärder hunnit utsträckas till rikets alla skoldistrikt, 
så är det at t hoppas, at t de flesta och mest betydande 
felaktigheterna med afseende på skoldistriktens skulder och 
donationerna för folkskoleväsendet skola vara därigenom 
undanrödda. Men det är ej a t t påräkna, at t det skulle 
hafva lyckats fullständigt. Beträffande skulderna är nem-
ligen at t märka, dels a t t den till grund för undersökningen 
liggande förteckningen öfver de skoldistrikt, som erhållit 
Kungl. Maj:ts tillstånd at t till befrämjande af sitt folk
skoleväsende upptaga lån, ej förts längre tillbaka än till 
1874, dels at t endast angående sådana lån, som äro ställda 
på längre återbetalningstid än två år, kyrkostämmas be
slut måste underställas Kungl. Maj:ts pröfning och fast-
ställelse, dels slutligen måhända äfven at t skoldistrikten 
möjligen icke alltid funnit behöfligt at t ställa sig sist an
förda föreskrift till sträng efterrättelse. Beträffande åter 
donationerna är a t t märka, a t t visserligen skoldistriktens 
uppgifter äro ganska ofullständiga, men att detsamma — 
åtminstone inom somliga län — är förhållandet med Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvandes omförmälda tabeller öfver 
»Fromma stiftelser», enär vid jemförelsen mellan dessa båda 
källor påträffats en mängd — till och med högst betydliga 
— donationer, som äro upptagna bland de förra, men ej 
bland de sednare, till följd hvaraf man tydligen ej är be
rättigad a t t tro, at t dessa båda källor skulle ens med hän
syn till nu ifrågavarande art af donationer fullständigt 
komplettera hvarandra. — Beträffande ej blott dessa båda 
ämnen, u tan äfven de öfriga primäruppgifterna, torde man 
likväl kunna påräkna, at t folkskoleinspektörernas personliga 
kännedom om de lokala förhållandena efter hand skall af-
hjelpa bristerna. 

Angående för öfrigt resultaterna af de omförmälda 
undersökningarna torde få hänvisas till hvad därom med
delas längre fram i denna berättelse (Kap. 6). 

Kap. 1. Högre folkskolor. 

Tab. 1. 

Under det läseår, som slutade 1885, funnos 12 högre 
folkskolor, bland hvilka den i Bollnäs församling af Gefle-
borgs län upphörde med läseårets slut, hvarefter den om-
bildades till folkhögskola därsammastädes. Vid dessa högre 
folkskolor voro anställde tillsammans 22 lärare, hvaraf 8 
endast undervisade i öfningsämnen. Lärjungarnes antal 
utgjorde 319, hvaraf vid fördelning efter ålder 246 voro 

under 15 år och 73 voro 15 år eller däröfver samt vid för
delning efter kön 264 voro gossar och 55 flickor. — Om
kostnaderna uppgingo enligt Tab. 1 under kalenderåret 
1885 till 29,945 kr. 74 öre och öfverstego det föregående 
årets med 412 kr. 74 öre. Om hela detta belopp fördelas 
på ofvannämnda antal lärjungar under det läseår, som slu
tade 1885, så utgör omkostnaden för hvarje lärjunge 93 
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kr. 87 öre mot 88 kr. 69 öre under föregående år. — För 
öfrigt må utöfver de upplysningar, som inhemtas af Tab. 1, 
följande meddelas ur de inkomna primäruppgifterna. 

Att två eller flera församlingar gemensamt uppehållit 
någon högre folkskola, har ej heller detta år förekommit, 
så vida man ej dit räknar skolan i Bollnäs, hvilken uppe
hållits af Gefleborgs läns landsting. 

Lärokursens längd uppgifves vid 1 skola till 1 år, vid 
9 till 2, vid 1 till 2 à 3 och vid 1 till 3 år. Läseveckornas 
antal under året har varit 22 vid 1 skola, 23 vid 1, 24 vid 
8, 32 vid 1 och 34 vid 1. Läsedagarnes antal i veckan 
har varit 5 vid 4 skolor och 6 vid 8. Läsetimmarnes an
tal i veckan har varit 25 vid 1 skola (med 24 veckor), 26 
vid 1 (med d:o), 28 vid 1 (med d:o), 30 vid 6 (hvaraf 5 med 
24 veckor och 1 med 32), 32 vid 1 (med 23 veckor) och 
36 vid 2 skolor (hvaraf 1 med 22 veckor och 1 med 34). 

Läseåret har vid 6 skolor omfattat en höst- och en 
vår-termin, vid 5 tvärtom samt har vid 1 skola varit för-
lagdt endast till kalenderårets första hälft (den 8 Januari 
—den 9 JuDi). Af de 11 skolor, som haft både höst- och 
vår-termin (vare sig under 2 kalenderår eller under samma), 
hafva 2 börjat sin hösttermin den 1 eller 9 September, 7 
den 1 eller 15 Oktober och 2 den 1 November samt hafva 
4 slutat sin vårtermin under den 13—29 April, 4 under 
den 2—30 Maj och 3 under den 10—16 Juni. 

Undervisningen har vid alla skolorna omfattat kristen
domskunskap, modersmålet, räkning, geometri, geografi, hi
storia (vid 5 nämnas särskildt både svensk och allmän), 

naturkunnighet (därjemte namnes vid 1 h elisolära) och teck
ning eller linearritning (vid 1 nämnas särskildt både fri-
handsteckning och linearritning). Undervisning i välskrif-
ning uppgifves vid 11 skolor; vid 1 af dessa nämnas där
jemte skriföfningar. Bland undervisningsämnena uppräknas 
dessutom vid 1 skola lagfarenhet, vid 2 statskunskap och 
vid 1 stats- och kommunal-kunskap. Vid 1 skola har under
visats i tyska språket samt vid 1 både i tyska och engel
ska. Bokföring har förekommit vid 2 skolor, sång vid 10, 
gymnastik vid 7 (däraf vid 2 i förening med vapenöfningar) 
samt slöjd vid 2. Slutligen namnes vid 1 skola att utom 
den ordinarie undervisningstiden några extra timmar, till 
ett antal af 7 à 9 i veckan, då det stått lärjungarne fritt 
att i undervisningen deltaga, hafva användts för undervis
ning i statshushållning, geologi och kemi samt för låtsade 
stämmor, samtalsöfningar och föreläsning af poesi och an
nan bildande lektyr. 

Angående lärarne (respektive: hufvudlärarne) i läse-
ämnena är, då afseende ej fästes vid aflagda undervisnings-
prof, endast att nämna, att bland dem voro 5 prester, af 
hvilka en tillika afiagt filosofiekandidat- och folkskolelärare
examen samt en afiagt folkskolelärare-examen, 1 filosofie
kandidat samt att vidare 1 hade aflagt prestexamen, 1 stu
dent- och folkskolelärare-examen, 3 studentexamen samt 1 
folkskolelärare-examen. Af de 2 biträdande lärarne i läse-
ämnena hade 1 aflagt folkskolelärare-examen och 1 af-
gångsexamen från Ultuna landtbruksinstitut. 

Kap. 2. Allmänna folkskolorna: inledande anmärkningar. 

Tab. 2 - 1 0 . 

Ofvannämnda 9 tabeller äro affattade och ordnade i 
öfverensstämmelse med de motsvarande tabellerna i berät
telserna för åren 1882—1884. De äro således fördelade i 
3 grupper, af hvilka den första, omfattande Tab. 2—4, af-
ser stift och län, den andra, Tab. 5—7, landsbyggden inom 
hvarje särskildt län samt städerna, såsom ett helt betrak
tade, likaledes inom hvarje län, och den tredje, Tab. 8—10, 
de särskilda städerna. A den första tabellen inom hvarje 
grupp, således å Tab. 2, 5 och 8, redogöres för skolor och 
lärare m. m., å den andra, Tab. 3, 6 och 9, för lärjungar 
samt å den tredje, Tab. 4, 7 och 10, för ekonomiska för
hållanden. 

Med afseende på fördelningen mellan landsbyggd och 
städer äro här, likasom i föregående berättelser, vissa af-
vikelser från den allmänna befolkningsstatistiken att an
märka. Af rikets 92 städer äro 5 mindre, nemligen Sig
tuna, Mariefred, Torshälla, Säter och Skellefteå, med till
sammans 4,176 invånare räknade till landsbyggden, emedan 
hvar och en af dem gemensamt med respektive landsför

samlingar bildade ett enda skoldistrikt. Därjemte hafva 
af dylikt skäl delar af städerna Kristianstad och Sala med 
tillsammans 1,119 invånare räknats till landsbyggden. Där
emot hafva. en sockendel och 4 mindre landsförsamlingar 
med tillsammans 2,523 invånare af dylikt skäl räknats på 
städerna Vaxholm, Vadstena, Visby, Skara och Falköping. 
Om man till den för städerna å Tab. 5 angifna folkmäng
den 802,281 lägger summan af de två förstnämnda talen, 
således 5,295, och däremot frånräknar det tredje talet, 2,523, 
så får man till resultat 805,053. Att detta tal fullkomligt 
öfverensstämmer med det för år 1885 i allmänna befolk
ningsstatistiken angifna invånareantalet i rikets samtliga 
städer beror dock därpå, att för utarbetandet af kol. 3 i 
Tab. 8 användts de af Statistiska Centralbyrån fastställda 
befolkningssiffrorna, hvarefter de på grund häraf erhållna 
summorna för de särskilda länens städer införts i Tab. 5. 
— Om nyss angifna korrektion, ehuru naturligtvis i mot
satt led, tillämpas på den för landsbyggden å Tab. 5 an
gifna folkmängden, får man till resultat 3,876,788, medan 
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allmänna befolkningsstatistiken utvisar 3,877,716 eller 928' 
mera. Skillnaden är naturligtvis densamma äfven om jem-
förelsen utsträckes till hela rikets folkmängd. Det lägre 
beloppet å Tab. 5 har erhållits därigenom, att för lands-
byggdens skoldistrikt i allmänhet användts uppgifterna å 
de därifrån till Ecklesiastik-departementet inkomna primär
tabellerna, och möjligt är att befolkningssiffrorna å dessa 
upptaga ett mindre antal af s. k. kvarstående obefintlige 
(jemför berättelsen för år 1882, sid. 12, spalt 1, noten), än 
den allmänna befolkningsstatistiken. 

De skiljaktigheter, som man finner, om de å Tab. 2 
och 5 befintliga uppgifterna om folkmängden i de särskilda 

länen och å deras landsbyggd jemföras med motsvarande 
uppgifter i den allmänna befolkningsstatistiken, bero dels 
på nyss angifna förhållande, dels på de många oregelbun-
denheterna i rikets indelningar, i det att en mängd för
samlingar eller skoldistrikt äro fördelade på flera län. En 
sådan församlings folkmängd blir i den allmänna befolk
ningsstatistiken delad på länen, men måste här hel och 
hållen föras till det län, hvartill församlingen eller det skol
distrikt, hvari församlingen ingår, till den största delen hör. 

Slutligen må med afseende på sättet att beräkna sko
lornas antal i städerna, särskildt Stockholm och Göteborg, 
hänvisas till berättelsen för år 1882 (sid. 17). 

Kap. 3. Allmänna folkskolorna: deras arter och antal m. m. 
Tab. 2, 5 och 8. 

Med afseende på uppgifterna i de till detta kapitel 
hörande tabellerna må anmärkas, att de, när förhållandena 
förändrats under året, afse årets slut. — Den statistiska 
textredogörelsen för hithörande ämnen — likasom för äm
nena i de följande kapitlen — är här, såsom i föregående 
berättelser, inskränkt till tre hufvudsakliga synpunkter, 
nemligen för det första en jemförande öfversigt af riks
summorna för 1882—1885, för det andra en öfversigt för 
de särskilda länen af vissa förhållanden år 1885 samt för 
det tredje en öfversigt af förhållandet sistnämnda år mellan 
landsbyggd och städer. 

I förstnämnda hänseende utvisas förhållandet hufvud-
sakligen af följande två tabeller. 

Af förestående tabell framgår vid jemförelse med år 1884, 
att hela antalet fasta skolor vuxit från 6,610 till 6,741 
samt att hela antalet flyttande skolor däremot aftagit från 
3,302 till 3,242. 

Om man antager, att alla dessa skolträdgårdar till
hörde fasta folkskolor, hvilkas hela antal år 1885 utgjorde 
3,465, så följer däraf, att sagde år 61 % (mot 64 % år 
1884) af de fasta folkskolorna voro försedda med särskild 
för undervisningen ordnad skolträdgård. Dock bör nämnas, 
att nyss gjorda antagande ej är fullt riktigt, i ty att skol
trädgårdar icke uteslutande finnas vid de fasta folkskolorna, 
hvilket framgår redan af Tab. 5, om man inom dess afdel-
ning för »Landsbyggd» vid Jönköpings, Kronobergs och 
Vermlands län jemför kol. 4 och 5 (fasta folkskolor) med 
kol. 19 (skolträdgårdar). Minskningen i skolträdgårdarnes 
antal från år 1884 till 1885 är antagligen endast skenbar 
och beroende på noggrannare primäruppgifter och större 
stränghet vid deras bearbetande. 

Lönetillskott for den »fortsatta undervisningen» utgingo 
för år 1885 af statsmedel till 402 skoldistrikt för 680 s. k. 
»fortsättningsskolor»; motsvarande tal för år 1884 voro 384 
och 647. Bidrag till beredande af undervisning i slöjd ut
gingo för år 1885 af statsmedel till 445 skoldistrikt för 724 
skolor; motsvarande tal för 1884 voro 378 och 589. 

Slutligen må nämnas, att åtskilliga tal, som afse riket 
i dess helhet, äfven finnas i följande två afdelningar af 
detta kapitel, nemligen dels under länstabellen, dels i de 
tabeller, som visa förhållandet mellan landsbyggd och städer. 
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En öfversigt för de särskilda länen år 1885 lemnas af 
nedanstående tabell, rörande hvilken följande anmärkningar 
må förutskickas. Tabellen afser egentligen länen i deras 
helhet, således utan skillnad på landsbyggd och städer; men 
i kol. 8—15 har likväl en sådan skillnad införts för att 
lemna allt det material, som erfordras för att upprätta 
dylika tabeller särskildt för landsbyggd och städer. I sjelfva 
verket kan man i en sådan tabell för länens landsbyggd 
utan nämnvärdt fel använda samma ytvidder (kol. 2), som 
för hela länen, och därpå grunda den beräkning, som mot
svarar kol. 6; i en dylik tabell för länens städer hafva 
däremot kol. 2 och 6 ingen betydelse och kunna saklöst 
utelemnas. Talen i kol. 3—5 äro hemtade ur Tab. 2; mot
svarande tal för landsbyggd och städer erhållas ur Tab. 5. 
Talen i kol. 8—15 ingå däremot icke i åtföljande tabell-

bilagor samt äro ej hemtade ur de frän skoldistrikten in
gångna primäruppgifterua, utan kol. 8—11 äro utarbetade 
efter det Kungl. cirkulär, hvarigenom statsbidragen för den 
fortsatta undervisningen beviljats, jemte ett i ett särskildt 
fall därom aflåtet Kungl. bref, samt kol. 12—15 efter de 
från Statskontoret (för Stockholms stad) och länsstyrelserna 
till Kungl. Maj:t insända redogörelserna angående stats
bidragen för undervisning i slöjd jemte de i ett par sär
skilda fall därom aflåtna Kungl. bref. Slutligen må med 
afseende på tabellens källor nämnas, att ytvidderna äro 
hemtade ur Statistiska Centralbyråns »Sammandrag för 
åren 1881 —1885» af Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes 
Femårsberättelser (sid. 5); i ytvidderna äro inräknade fast
land samt öar, holmar och skär, men ej insjöar och in
skjutande hafs vikar. 

Anm. 1. 1 qvadrat-nymil (= 1 qvadrat-myriameter = 100 qvadrat-kilometer) är lika med 0'875 eller 7/8 svensk qvadratmil. 
» 2. Talen för 1884 förete följande skiljaktigheter från förra berättelsen (sid. 4). I kol. 7 är 21.4 rättadt till 21s. De förut i kol. 12 och 14 

stående talen äro pä grund af tillägg i länsstyrelsernas redogörelser för 1885 rörande dessa statsbidrag ökade med respektive 3 och 5. 
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Med afseende på uppgifterna om Stockholms stad må 
nämnas, a t t kol. 6 här — likasom vid städerna i allmänhet — 
har ringa eller ingen betydelse, samt att det sista, i an
seende till det for Stockholm egendomliga sättet a t t be
räkna skolornas antal (jfr berättelsen för år 1882, sid. 17), 
äfven gäller om kol. 7. Att antalet skolor i kol. 15 är 
högre än i kol. 5 kan bero dels på olika beräkningssätt, 
dels därpå at t slöjdundervisningen ej behöfver vara förlagd 
uteslutande till folkskolorna. — Om antalen skoldistrikt 
enligt kol. 4 i denna tabell jemföras med motsvarande tal 
i förra berättelsen (sid. 4), befinnas de hafva minskats med 
1 vid hvart och et t af t re län, nemligen Vermlands, Kop
parbergs och Vesterbottens. På det första stället beror 
detta därpå, at t ett skoldistrikt, som är deladt mellan Verm
lands och. Örebro län samt fornt i dessa berättelser förts 
på det förra länet, nu blifvit öfverfördt till det sednare, 
inom hvilket den större delen däraf är belägen. För öfrigt 
beror minskningen därpå, a t t en baptistförsamling inom 
Kopparbergs län och en kapellförsamling inom Vesterbot
tens upphört a t t utgöra egna skoldistrikt. Hvad däremot 
den vid fem län förekommande tillökningen af et t skol
distrikt på hvartdera stället beträffar, så är den redan för
klarad för ett af länen, nemligen Örebro län, och beror 
för öfrigt naturligtvis därpå, a t t en församling, som förut 
med annan eller andra församlingar inom samma pastorat 
bildat ett enda skoldistrikt, nu börjat utgöra eget skol
distrikt. — För de särskilda länen vexla talen i kol. 6 från 
0.22 i Norrbottens län till 19'18 i Malmöhus län. Natur
ligtvis bero olikheterna nästan helt och hållet på olikheterna 
i folkmängdstätheten; endast i ringa mån kunna de olika 
beräkningssätten af antalet skolor i städerna hafva med
verkat. — Talen i kol. 7 vexla för de särskilda länen från 
15.4 i Blekinge län (16.2 i Vesternorrlands län) till 32.1 i 
Kopparbergs län; det höga talet i sistnämnda län beror, 
såsom man finner af Tab. 2, på därvarande stora antal 
särskilda småskolor. Om hela antalet skolor fördelas på 
antalet skoldistrikt, står Kopparbergs län äfven högst med 
12 och Gottlands län lägst med 1-6; motsvarande tal för 
hela riket är 4.2. — Med afseende på kol. 8—lo må erinras 
därom, att både »fortsatt undervisning» och slöjdundervis
ning visserligen kunna förekomma utan lönetillskott af 
statsmedel; men antagligt är likväl a t t i allmänhet sådana 
fall äro jemförelsevis få och af mindre betydelse. Dock 
behöfver den fullständiga frånvaron af hithörande tal i kol. 
9 och 11 för Stockholms stad ingalunda tagas som ett be
vis, a t t undervisningen där drifves mindre långt, u tan en
dast därpå, a t t den är med afseende på kurser och afdel-
ningar där annorlunda ordnad. 

De olika arterna af skolor äro ej framhållna i före
gående tabell, men skiljaktigheterna i detta hänseende lä
nen emellan framgå med lät thet omedelbarligen af Tab. 2. 
Hvad särskildt beträffar de folkskolor, som flyttat på 3 
eller flera stationer, kan man redan af Tab. 2 draga den 
säkra slutsatsen, a t t de företrädesvis eller uteslutande fin
nas i skogs- eller skärgårds-trakter. Äfven med afseende 

på skolhus och skolträdgårdar ser man med lätthet ome
delbarligen af Tab. 2 skiljaktigheterna mellan länen. 

I förra berättelsen (sid. 7) nämndes at t några få fall 
förefinnas, då ett skoldistrikt saknar egentlig folkskola, 
samt a t t detta under år 1884 var förhållandet vid 7 skol
distrikt. Under år 1885 egde samma förhållande rum vid 5. 
E t t af distrikten tillhör Malmöhus län och utgöres, likasom 
förra året af Landskrona garnisonsförsamling (744 invånare), 
som endast hade en mindre folkskola. De ofriga fyra di
strikten tillhöra Jemtlands län och äro desamma som under 
år 1884; de utgöras således af tre kapellförsamlingar (resp. 
483, 509 och 716 invånare), bland hvilka den första endast 
hade en flyttande mindre folkskola, den andra endast en 
flyttande småskola och den tredje endast en flyttande min
dre folkskola och en flyttande småskola, samt af en s. k. 
bruksförsamling (260 invånare), som endast hade en flyt
tande mindre folkskola. 

Om man nu öfvergår till förhållandet mellan lands-
byggd och städer, må först något nämnas med afseende på 
skoldistrikten. Antalet skoldistrikt i hela riket uppgick år 
1885 enligt Tab. 2 till 2,367, hvaraf enligt Tab. 5 å lands-
byggden 2,278 och i städerna (förutom de 5 till landsbygg-
den räknade) 89. Vid jemförelse med Tab. 8 finner man, 
at t hvarje stad, äfven när den omfattar flera församlingar 
eller pastorat, bildade ett enda skoldistrikt, med undantag 
endast för Karlskrona (särskildt skoldistrikt för amiralitets
församlingen) och Landskrona (särskildt skoldistrikt för 
garnisonsförsamlingen). 

Följande tabell utvisar, huru antalen skolor voro efter 
deras arter fördelade i procent. 
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Af förestående tabell framgår äfven, att de fasta och 
de flyttande skolornas procenttal voro för landsbyggden re
spektive 66-2 och 33"8, för städerna 99.1 och 0.9 samt för 
hela riket 66"7 och 33.3. — Med afseende på de flyttande 
skolor, som äro upptagna på städerna, är det för öfrigt 
tillräckligt att hänvisa dels till Tab. 5 och 8, dels till 
berättelsen för år 1882 (sid. 22 och följ.). 

Fördelningen af skolhus och skolträdgårdar utvisas af 
motstående tabell, i hvilken den nedre delen är upprättad 
under det antagandet, att alla skolträdgårdarne (2,062 på 
landsbyggden och 42 i städerna) tillhörde fasta folkskolor 
(3,280 på landsbyggden och 185 i städerna), ehuruväl — 
såsom å sid. 5 närmare framhållits — detta antagande ej 
är fullt riktigt. 

Kap. 4. Allmänna folkskolorna: lärare. 

Tab. 2, 5 och 8. 

Med afseende på de till detta kapitel hörande upp
gifterna i Tab. 2, 5 och 8 må anmärkas, att de, när för
hållandena förändrats under året, afse årets slut. 

Nedanstående tabell lemnar en jemförande öfversigt af 
hithörande rikssummor för åren 1882—1885. 
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Då afseende endast fästes vid undervisningen i läse-
ämnena, företer lärarepersonalen år 1885 vid jeinförelse 
med år 1884 en tillökning af 245 personer (2.1 %), hvilken 
hel och hållen faller på lärarinnorna. Då man åter tager 
i betraktande dem, som undervisat endast i öfningsämnen 
eller handaslöjder, utgör tillökningen under året 45 (7'3 %). 

Slutligen må nämnas, a t t åtskilliga tal, som afse riket 
i dess helhet, äfven finnas i följande två afdelningar af 
detta kapitel, nemligen dels under länstabellen, dels i den 
tabell, som visar förhållandet mellan landsbyggd och städer. 

En öfversigt för de särskilda länen år 1885 lemnas af 
följande tabell. 

Förhållandet mellan landsbyggd och städer utvisas af 
nedanstående procenttabell. 

I enlighet med hvad som redan i inledningen till denna 
berättelse yttrats upptages här till bearbetning en särskild 
punkt rörande de lärare och lärarinnor, som endast under
visa i öfningsämnen eller handaslöjder, nemligen deras för
delning efter skolor och ämnen. Denna fördelning utvisas 
af följande tabell, i hvilken till vinnande af en fullstän
digare öfversigt öfver den med undervisning i handaslöjd 
för gossar sysselsatta lärarepersonalen intagits en kolumn 
för de lärare (lärarinnor) i läseämnen, som äfven meddela 
sådan slöjdundervisning. Att i tabellen äfven inrymma 
kolumner för antalen lärare eller lärarinnor i läseämnen, 
hvilka därjemte — med eller utan undervisning i slöjd — 
undervisa i et t eller annat af de andra öfningsämnena, 
skulle leda till allt för stor vidlyftighet och är i sjelfva 
verket obehöfligt, enär af tabellen framgår, at t med undan
tag för slöjd och i någon ringa mån äfven för sång det 
nästan aldrig inträffar, at t särskilda lärare undervisa i 
något öfningsämne. 

2 
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Om man jemför antalen skolor, som enligt tabellen å 
sid. 6 (kol. 14 och 15) erhållit statsbidrag1 för undervisning 
i slöjd, med antalen af de lärare, som enligt den nu lem-
nade tabellen (kol. 2 och 20) undervisat i slöjd för gossar, 
får man för nästan hvarje län olika summor. För hela 
riket uppgår antalet skolor enligt den förra tabellen till 
724 och antalet slöjdlärare för gossar enligt den sednare 
tabellen till 770 eller med ti l lägg af de i kol. 14 och 16 
stående talen till 775. Orsakerna till dessa skenbara stri
digheter äro af flera slag. Slöjdundervisning kan före
komma i en skola eller i ett skoldistrikt, ehuru af en eller 
annan anledning statsbidrag ej begärts eller erhållits. I en 
och samma skola kan antalet gossar, som deltaga i slöjd
undervisningen vara så stort, a t t undervisningen delats 

mellan flera lärare, ehuru statsbidraget beräknats endast 
för en slöjdskola. Medan dessa omständigheter höja an
talet slöjdlärare öfver antalet slöjdskolor, åstadkommes ett 
motsatt förhållande af följande. Undervisningen i slöjd 
för gossar kan bestridas af lärarinna, hvilket likväl år 1885, 
så vidt af primäruppgifterna kunnat ses, endast i ytterst 
få fall inträfiat, i det at t 2 sådaua lärarinnor innefattas i 
kol. 3, och 3 i kol. 20. Vidare kan en och samma lärare 
undervisa i flera slöjdskolor, vare sig a t t dessa motsvara 
flera folkskolor eller egentligen utgöra endast särskilda 
slöjdafdelningar i samma folkskola. 

Vid utarbetandet af föregående tabell har rörande sär
skilda skolor gjorts en mängd anteckningar, hvarur för
utom det redan här ofvan meddelade följande öfversigt må 
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lemnas. Kol. 2: 1 af dessa undervisar i en folk- ocli en 
sinå-skola, 7 i två folkskolor hvardera, 1 i två folkskolor och 
en mindre folkskola, 1 i t re folkskolor och 1 i fyra folk
skolor. Kol. 3 : 3 af dessa undervisa i två folkskolor hvar
dera och 1 i tre. Kol. 5: 1 af dessa undervisar i två folk
skolor. Kol. 6: 1 af dessa undervisar i två folkskolor. 
Kol. 7: den ena af dessa undervisar i tre folkskolor och 
den andra i fyra folkskolor. Kol. 20: 6 af dessa undervisa 
i 2 folkskolor hvardera, 3 i tre folkskolor hvardera och 1 
i fyra. Hvarje särskildt nu upptaget fall, då en lärare 
undervisat i flera skolor, afser skolor i et t och samma skol
distrikt. — Af kol. 14 och 16 samt af anmärkningen här 
ofvan rörande kol. 2 framgår att undervisning i slöjd för 
gossar meddelas i 5 mindre folkskolor och 2 småskolor, 

hvartill för fullständighetens skull må läggas a t t antalet 
mindre folkskolor genom kol. 20 vinner en tillökning af 2, 
medan för öfrigt all denna undervisning uteslutande afser 
de egentliga folkskolorna. — Slutligen må nämnas at t bland 
dem, som undervisat i slöjd för gossar, förekomma äfven 
några fä, hvilkas undervisningsämnen (såsom papparbete, 
bokbinderi, korgmakeri) icke falla inom omfånget för den 
slöjdundervisning, för hvilken enligt Kungl. kungörelsen 
af den 11 September 1877 statsbidrag lenmas (»denna un
dervisning bör afse bibringandet, icke af färdighet i något 
visst yrke, utan af häudighet och- förmåga att bruka de 
vanligast förekommande verktyg, i första rummet snickare
verktyg samt, där förhållandena sådant medgifva, äfven 
svarfvare-, träsnidare- och möjligen smides-verktyg»). 

Kap. 5. Allmänna folkskolorna: lärjungar. 

Tab. 3 , 6 och 9. 

Såsom af öfverskrifterna till kol. 2—26 å hithörande 
Tab. 3, 6 och 9 framgår, afse uppgifterna året i dess helhet 
och således ej särskildt årets slut (med undantag dock för 
det fall, hvarom handlas i slutet af detta stycke). Således 
kunna i hvilken som helst af kol. 2—26 vara inräknade 
barn, som vid årets slut ej kvarlefde. Under hänvisande 
för öfrigt till hvad som rörande denna sak yttrades i be
rättelsen för år 1882 (sid. 25) må nämnas, at t mortaliteten 
år 1885 inom de här ifrågavarande 8 åldersklasserna (7— 
14 år) tillsammantagna uppgick i absolut tal till 3,869 eller 
till 0.51 % af hela antalet inom dessa åldersklasser vid 
årets slut. — Med afseende på grunderna för dessa tabeller 
och dithörande primäruppgifter behöfver för öfrigt endast 
erinras om föreskriften, a t t barn, som under året under
visats i olika skolor, skall räknas som lärjunge endast i 
den skola, som det under kalenderåret sednast tillhört. 

Om man nu öfvergår till en jemförande öfversigt af 
rikssummorna för åren 1882—1885, må först erinras därom, 
at t enligt den allmänna befolkningsstatistiken folkmängden 
vid 1884 års slut i ålder af 7—14 år utgjorde 751,317 och 
at t af detta antal voro med afseende på under året åtnjuten 
undervisning af skolråden redovisade 97"6 %. För år 1885 
utgjorde folkmängden inom samma årsklasser 759,076. Om 
detta tal jemföres med rikssumman, 738,695, för »hela an
talet barn af 7—14 års ålder» (Tab. 3, kol. 25), så finner 
man, a t t de af skolråden redovisade barnens antal — då 
afseende ej heller här fästes vid de däribland inräknade 
under året aflidna — utgjorde 97-3 %. De icke redovi
sades procenttal hade således ökats från 2-4 till 2-7. Om 
det ofvannämnda antalet af 759,076 fördelas efter kön, så 
har man 383,465 gossar och 375,611 flickor. Jemföras 
dessa tal med antalen redovisade gossar och flickor (Tab. 3, 
kol. 23 och 24), så blifva procenttalen resp. 97.9 och 96.7. 

Till h vilka antal de sålunda redovisade barnen, så vidt 
kändt är, åtnjutit eller icke åtnjutit undervisning, utvisas 
af följande tabell. 

Vid jemförelse mellan de två sista åren finner man således, 
at t medan hela antalet barn i skolåldern vuxit med 7,759 
( = 759,076—751,317), har samtidigt antalet af dem, som 
enligt rad. 1 i denna tabell under året åtnjutit undervis
ning, vuxit med 5,021, antalet af dem, som enligt rad. 2 
under året ej åtnjutit undervisniug, minskats med 408 samt 
antalet af dem, om hvilka enligt rad. 3 uppgifter saknas, 
vuxit med 753. 

Om man för de tre åren fördelar barnen a rad. 1 i 
föregående tabell i sådana grupper som i kol. 11 —15 af 
Tab. 3, så erhåller man följande tabell. 
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Man ser således vid jemförelse mellan de två sista 
åren, a t t antalet barn i skolåldern, som undervisats i samt
liga folkskolor, mindre folkskolor och småskolor under året 
ökats med 6,394, hvaremot antalet i enskilda skolor min
skats med 451 och antalet i hemmen undervisade minskats 
med 1,139. — Om man såsom mått på folkskolefrekvensen 
under de två sista åren använder talet å rad. 4, beräknadt 
i procent af hela folkmängden inom åldersgruppen 7—14 år, 
så är detta procenttal 82.0 för båda åren 1884 och 1885. 
Om »hela antalet» i de allmänna folkskolorna under året 
undervisade barn befunnit sig i 7—14 års ålder, eller m. a. o. 
om man för dylik beräkning i st. för talen å rad. 4 an
vänder för 1884 talet 666,941 och för 1885 talet 670,900 
(se Tab. 3, kol. 26), så blifva procenttalen i stället 88-8 
för 1884 och 88-4 för 1885. 

Med afseende på rad. 7 och 8 i föregående tabell må 
följande ytterligare nämnas. Bland där omförmälda »en
skilda skolor» äro icke sådana inräknade, som äro inrättade 
på enskildes bekostnad enligt folkskolestadgans § 66, mom. 2, 
och för hvilka enligt de allmänna formulären primärupp
gifter afgifvits. Dessa skolor hafva, såsom i berättelsen 
för år 1882 (sid. 16) närmare utvecklats, inräknats på ve
derbörliga platser bland de andra skolorna. Således afser 
rad. 7 sådana enskilda skolor, som omförmälas i mom. 1 
af nyss anförda § af folkskolestadgan. Antagligen finnes 
däribland ett mindre antal skolor, som närmast motsvara 
de allmänna folkskolorna, isynnerhet småskolorna; men san
nolikt utgöras de till största delen af elementarläroverk, 
särskildt sådana för flickor. — Beträffande åter de barn, 
som äro räknade till rad. 8, finnas flera anledningar a t t 
tro, a t t dit blifvit förda ganska många, som rätteligen bort 
i primäruppgifterna räknats till dem, »som under året ej 
åtnjutit undervisning» (rad. 2), eller till dem, »om hvilka 
uppgifter saknas» (rad. 3). Men å andra sidan minskas 
det betänkliga i detta förhållande af den omständigheten, 
a t t antagligen en stor del af dessa barn först under året 
inträdt i skolåldern. 

Vid fördelning af de i ofvanstående tabell å rad. i) 
upptagna lärjuugarne efter de 3 hufvudslagen af skolor 
(folkskolor, mindre folkskolor och småskolor), äfvensom efter 
skolornas olika natur af fasta eller flyttande, erhåller man 
föliande öfversigt. 

Man finner häraf vid jemförelse mellan de två sista 
åren, a t t antalet barn i samtliga fasta skolor ökats med 
11,970, medan antalet i samtliga flyttande skolor minskats 
med 6,268, och at t således förhållandena förbättrats. 

Om man slutligen för åren 1882—1885 fördelar de å 
rad. 2 af denna tabellgrupps första tabell (sid. 11) upptagna 
barnen (»som under året ej åtnjutit undervisning») efter 
anledningarna därtill, så erhåller man följande tabell, vid 
hvilken den anmärkningen må förutskickas, at t de å rad. 
19 och 20 t. ex. för år 1885 upptagna talen alldeles icke 
angifva antalen af dem, som under året visat sig hafva in-
hemtat folkskolans minimikurs eller aflagt godkänd afgångs-
pröfning. De barn, med hvilka ettdera varit förhållandet, 
höra nemligen till rad. 19 och 20, endast om de därjemte äro 
inom skolåldern samt för öfrigt — förutom sjelfva profvens 
afläggande — alldeles icke under året åtnjutit undervisning. 

Såsom i berättelsen för år 1882 (sid. 13) anmärktes, 
kan man såsom maximigräns för antalet barn i skolåldern, 
hvilkas undervisning varit under året försummad, betrakta 
den summa, som erhålles genom att hoplägga antalet icke 
redovisade, antalet af dem, om hvilka uppgifter saknas, 
samt antalet af dem, som »af annan anledning» icke åt
njutit undervisning. För år 1884 utgjorde denna maximi
gräns 38,992 ( = 17,988 + 9,365 + 11,639) och för år 1885 
åter 41,139 ( = 20,381 + 10,118 + 10,640). Om dessa två 
tal förvandlas till procent af rikets folkmängd vid årets 
slut i ålder af 7—14 år, så får man 5"2 % för 1884 och 
5.4 för 1885. Sammanhåller man detta sista resultat där
med, a t t — såsom å sid. 11 visats — redovisningsprocenterna 
för gossar och flickor äro mycket höga och föga skiljaktiga, 
så inser man lätt, a t t någon synuerlig olikhet ej kan före
finnas i de båda könens skolfrekvens. 

Slutligen må nämnas, at t åtskilliga tal, som afse riket 
i dess helhet, äfven finnas i följande två afdelningar af 
detta kapitel, nemligen dels under länstabellen, dels i de 
tabeller, som visa förhållandet mellan landsbyggd och städer. 

En öfversigt för de särskilda länen år 1885 lemnas af 
å nästa sida stående tabell, rörande hvilken följande anmärk
ningar må förutskickas. Kol. 2—10 innehålla en procent
fördelning af antalen redovisade barn af 7—14 års ålder, 
d. v. s. af de absoluta tal, som finnas i kol. 25 å Tab. 3. 
De i dessa kol. 2—10 stående procenttalen, hvilka å hvarje 
särskild rad gifva 100 till summa, motsvara de absoluta 
tal, som man å Tab. 3 finner i kol. 11 —15, 17—20 och 
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22. Härvid är dock att märka, a t t procenttalen i kol. 3 
af följande tabell motsvara summorna af talen i kol. 12 
och 13 å Tab. 3. De absoluta talen i kol. 12 (»högre folk
skolor») äro nemligen vid de 11 län, där de förekomma, 
alldeles för små att förtjena en särskild procentkolumn. 
De motsvarande procenttalen skulle vid 2 län hafva blifvit 
uppförda med 0.2 och vid 4 med 0.1, men vid de öfriga ej 
ens uppgått till sistnämnda storlek. — De procenttal, som 
finnas i kol. 11 och 12, motsvara de absoluta talen i kol. 
8 och 9 å Tab. 3 och ange således egentligen endast för
delningen af de barn i skolåldern, som undervisats i sina 
egna distrikts allmänna folkskolor. Men om man antager, 

at t såväl de barn i skolåldern, hvilka undervisats i all
männa folkskolor utom deras egna distrikt (Tab. 3, kol. 10), 
som ock de barn utom den egentliga skolåldern, hvilka 
undervisats i allmänna folkskolor, varit fördelade mellan 
fasta och flyttande skolor i samma proportion, som den 
förstnämnda gruppen, så kan man anse procenttalen i kol. 
11 och 12 af följande tabell äfven ange fördelningen mel
lan fasta och flyttande skolor af alla de barn, som jemlikt 
kol. 26 å Tab. 3 åtnjutit undervisning i länens allmänna 
folkskolor. Sagde antagande kan ej leda till något större 
fel, då för hela riket de två sednare grupperna i absoluta 
tal uppgå endast till 11,579 och 48,276 eller tillsammans 
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till 59,855, således endast till omkring 9 % af hela riks? 
summan i nämnda kol. 26. Visserligen är den motsvarande 
procenten högre i åtskilliga län, så t. ex. — for a t t nämna 
de högsta — 13 i Malmöhus och Vesternorrlands, 15 i 
Vesterhottens och 18 i Jemtlands; men någon anledning 
till a t t den ena eller den andra af de två grupperna skulle 
förekomma jemförelsevis mera i antingen fasta eller flyt
tande skolor kan svårligen finnas, och i sjelfva verket 
träffar man bland de nyss anförda exemplen såväl län med 
ytterst få flyttande skolor, som län med ytterligt många 
sådana. — Om man på nu utvecklade skäl anser det genom 
talen i kol. 8 och 9 å Tab. 3 bestämda förhållandet mellan 
antalen barn i fasta och flyttande skolor gälla för alla de 
barn, som jemlikt kol. 2(5 å Tab. 3 undervisats i länens 
allmänna folkskolor, kan man därpå grunda den beräkning, 
hvars resultat äro intagna i föregående tabells sista afdel-
ning. Man erhåller nemligen då på det angifna sättet hela 
antalet barn särskildt i de fasta och särskildt i de flyttande 
skolorna, hvarjemte den motsvarande fördelningen af lärare
personalen lätteligen verkställes i enlighet därmed, a t t hvarje 
flyttande skola endast har en lärare eller lärarinna utom 
11 skolor, som hafva två lärare eller lärarinnor hvardera, 
nemligen i Södermanlands län 1 småskola på två stationer, 
i Jönköpings län 1 småskola på fyra stationer, i Krono
bergs län 1 folkskola på t re stationer och 2 småskolor på 
tre stationer, i Kalmar län 1 folkskola på två stationer, i 
Blekinge län 2 folkskolor pä två stationer, i Göteborgs och 
Bohus län 1 småskola på två stationer samt i Vermlands 
län 2 folkskolor på två stationer. För hela riket erhåller 
man på det angifna sättet 456,948 lärjungar i fasta skolor 
och 213,952 i flyttande, medan antalet af lärare och lära
rinnor i läseämnen utgör 8,401 vid de fasta skolorna och 
3,253 vid de flyttande. 

Med afseende på föregående tabells första afdelning är 
följande at t nämna. Såsom å sid. 11 visats, utgör de icke 
redovisade barnens antal 2.7 % af rikets hela folkmängd 
i ålder af 7—14 år. Huru stora de motsvarande procent
talen äro for de särskilda länen kan — enär uppgifter 
länsvis om folkmängden i särskilda åldersår ej finnas i all
männa befolkningsstatistiken — ej bestämmas, men de kunna 
naturligtvis vara temligen olika. Då de icke redovisade 
barnen egentligen äro likställda med dem, om hvilka upp
gifter saknas, så följer däraf, a t t talen i kol. 10 äro öfver 
hufvnd taget jemförelsevis betydligt för små. Så t. ex. 
skulle man å raden för »Hela riket» genom at t medtaga 
de icke redovisade hafva i kol. 10 fått 4.0 i stället för 1-4. 
Naturligtvis skulle samtidigt talen i de föregående kolum
nerna blifvit något mindre, emedan de motsvarande absoluta 
talen skulle, sjelfva oförändrade, hafva varit a t t jemföra 
med en något större totalsumma. I stället för 84"3 i kol. 
2 å slutraden för år 1885 skulle man t. ex. fått 82-o. 

Några af de större skiljaktigheter, som jemlikt kol. 
2—10 förefinnas mellan länen, kunna förtjena at t särskildt 
framhållas. De lägsta talen för barn, som undervisats i 
allmänna folkskolor (kol. 2), finner man för Stockholms stad 
samt för Vesternorrlands, Vesterbottens och Norrbottens län. 

Anledningen är likväl ingalunda densamma på alla dessa 
ställen. I Stockholms stad har förhållandet sin förklaring 
däri, a t t et t mycket stort antal barn undervisats i allmänna 
läroverk och specialskolor samt i enskilda skolor, hvaremot 
i de nämnda länen en stor myckenhet barn undervisats i 
hemmen., Anmärkningsvärdt är at t Jemtlands län i sist
nämnda hänseende visar ett ofantligt mycket lägre procent
tal, hvilket är nära lika med dem i Stockholms, Kalmar, 
Blekinge och Skaraborgs län .— De lägsta procenttalen för 
undervisning i hemmen finner man för Stockholms stad samt 
för Gottlands, Kristianstads, Malmöhus, Hallands, Göteborgs 
och Bohus, Vermlands och Kopparbergs län, om man endast 
nämner de ställen, där procenten ej öfverstiger 2. — Pro
centtalen i kol. 6—10 äro i allmänhet så små, at t de ej 
behöfva här göras till föremål för särskild uppmärksamhet. 
De största skiljaktigheterna finner man för öfrigt med hän
syn till de barn, som under året »af annan anledning» (kol. 
9) ej åtnjutit undervisning. Stockholms stad har där det 
högsta procenttalet (3"3) samt Vesternorrlands län det lägsta 
(0.2). Men dessa och andra skiljaktigheter — företrädesvis 
i denna kolumn — kunna vara mera skenbara än verkliga, 
emedan vid en på fullständig kännedom grundad fördelning 
antagligen såväl de barn, »om hvilka uppgifter saknas» 
(kol. 10), som äfven de icke redovisade, skulle för det mesta 
hafva fått sin plats i kol. 9. 

Om man med afseende på lärjungarnes fördelning mel
lan fasta och flyttande skolor frånser Stockholms stad, finner 
man likväl så stora skiljaktigheter, a t t t. ex. i Malmöhus 
län endast 0'6 % och i Gottlands län 0-8 % undervisats i 
flyttande skolor, men i Kronobergs 85'7 %. Närmast sist
nämnda län komma Vesterbottens med 79.1 % i flyttande 
skolor, Jemtlands med 77-4, Vermlands med 73'6, Jönköpings 
med 66"0, Norrbottens med 61 "7 och Vesternorrlands med 
53"9. Anmärkningsvärdt är at t Kopparbergs län har en
dast 12"5 samt således lägre procent än t. ex. Östergötlands 
län med 16"3, Kristianstads med 14-6 och Örebro med 13-9. 

Af tabellens sista afdelning finner man, at t Stockholms 
stad har den största lärarepersoualen i förhållande till lär
jungeantalet . Af länstabellen a sid. 9 ser man däremot, 
a t t Stockholms stad näst Vesternorrlands, Blekinge och 
Kronobergs län har den minsta lärarepersonalen i förhål
lande till folkmängden. Förklaringen till denna skenbara 
motsägelse har man i det ofvan påvisade förhållandet, at t 
Stockholms stad har det lägsta procenttalet för barn i all
männa folkskolor. Det län, som med afseende på gynnsamt 
förhållande mellan antalen lärare och lärjungar kommer 
Stockholms stad närmast, är Kopparbergs. De minst gynn
samma förhållandena träffar man däremot i Kronobergs, 
Blekinge och Kalmar län. — Det torde böra särskildt fram
hållas, a t t de i dessa kolumner stående talen endast angifva, 
huru många lärjungar i medeltal hvarje lärare (lärarinna) 
under kalenderåret haft a t t undervisa, men ingalunda huru 
många varit i medeltal — äfven vid den ordentligaste skol
gång — under samma undervisningstimmar förenade. De 
sednare medeltalen äro naturligtvis betydligt lägre, hvilket 
beror på två särskilda anledningar af helt olika natur, 
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nemligen dels — och hufvudsakligen — därpå a t t de lär
jungar, som en och samma lärare (lärarinna) har a t t under
visa, i en mängd fall äro delade på afdelningar, som under
visas på skilda tider, dels — ehuru i vida mindre grad — 
därpå att kalenderår och läseår ej behöfva sammanfalla. 

I berättelsen för år 1882 (sid. 28 och 29) finner man 
en närmare undersökning om det inflytande, som de båda 
nämnda anledningarna utöfva i berörda hänseende. Man 
kan däraf draga följande slutsatser angående medeltalen för 
hela riket af lärjungar, som under kalenderåret undervisats 
af samme lärare. I flyttande skolor sjunker antalet — äfven 
vid blott 2 stationer på hvarje — till 33 redan af den första 
anledningen, hvarefter det på grund af den andra anled
ningen kan anses sjunka till 30. Om båda anledningarna 
verkat i samma mån äfven vid de fasta skolorna, så sjunker 
talet i kol. 13 från 54 till omkring 24, hvilket tal likväl 
torde vara för lågt, emedan den första anledningen väl är 
mindre verksam här än vid de flyttande. 

Öfvergår man till en jemförelse mellan laudsbyggd och 
städer, så kan man först fråga, om de i skolåldern befintliga 
barnen äro lika fullständigt redovisade. Med afseende på 
denna fråga må hänvisas till undersökningen i 1882 års 
berättelse (sid. 29 och 30), hvaraf framgår såsom högst 
sannolikt, a t t redovisningen varit fullständigare i städerna 
än på landsbyggden. För hela riket hafva, såsom redan å 
sid. 11 blifvit nämndt, 97-3 % redovisats. 

I hvilket förhållande de redovisade barnen, så vidt kändt 
är, åtnjutit undervisning, finner man af följande tabell. 

Det något högre talet för städerna å rad. 2 o. 3 beror antag
ligen därpå, a t t barnen där blifvit fullständigare redovisade. 

Om de å rad. 1 i denna tabell inräknade barnen för
delas efter undervisningens bufvudarter samt ytterligare de 
å rad. 4 inräknade barnen fördelas efter undervisning inom 
eller utom deras egna distrikt, så erhålles följande tabell. 

Barnen å rad. 5 och 6 hafva sammanräknats, emedan de i 
högre folkskolor undervisade ej uppgå (se Tab. 6) på långt 
när till 0.1 % af antalet redovisade. 

Om de å rad. 9 i denna tabell inräknade barnen för
delas efter de olika slagen af folkskolor, så erhåller man 
följande tabell. 

På grund af förhållanden, som redan äro berörda i Kap. 3 
(sid. 8), äro på städerna förda äfven baru, som undervisats 
i flyttande skolor — såväl folkskolor, som mindre folkskolor 
och småskolor. Men då deras antal endast på rad. 14 och 
18 skulle uppgå (se Tab. 6) till 0.1 % af antalet redo
visade barn, hafva i städernas kolumn fasta och flyttande 
skolor sam manslagits. — Af det ringa antal, som påförts 
städerna såsom undervisade i fasta mindre folkskolor, faller 
öfver hälften — 449 lärjungar af 813 — på Göteborg, som 
ensamt äfven räknar 9 af städernas 19 sådana skolor. Men 
hvad som där kallas mindre folkskola är tydligen icke nå
got annat än ett mellanstadium inom folkskola (jfr berät
telsen för år 1882, sid. 17). 

Om de å rad. 2 af denna tabellgrupps första tabell 
inräknade barnen (»som under året ej åtnjutit undervis
ning») fördelas efter anledningarna därtill, så erhålles föl
jande tabell. 

Vill man slutligen jemföra landsbyggd och städer med 
afseende på medeltalen af lärjungar på hvarje lärare eller 
lärarinna i läseämnena, så kan detta — åtminstone approxi
matift — lätt ske i enlighet med de grunder, som användts 
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för utarbetandet af kol. 13—15 i tabellen â sid. 13. För 
landsbyggden erhåller man sålunda 376,584 lärjungar i fasta 
skolor och 213,648 i flyttande, medan antalet af lärare och 
lärarinnor i läseämnena utgör 6,605 vid de fasta skolorna 
och 3,249 vid de flyttande. För städerna äro de motsva
rande lärjungeantalen 80,494 och 174 samt de motsvarande 
lärareantalen 1,796 och 4. De motsvarande talen för hela 
riket finnas redan angifna å sid. 14. De resultat, som 
man på grund häraf erhåller med afseende på förhållandet 
mellan antalen lärare och lärjungar, äro sammanställda i 
följande tabell. 

Att dessa tal endast angifva, huru många lärjungar i me
deltal hvarje lärare (lärarinna) under kalenderåret haft at t 
undervisa, men ingalunda huru många varit i medeltal — 
äfven vid den ordentligaste skolgång — under samma un
dervisningstimmar förenade, är förut anmärkt å sid. 14. 

Kap. 6. Allmänna folkskolorna: ekonomiska förhållanden. 

Tab. 4 , 7 och 10. 

Med afseende på lärarnes löneförmåner och de därtill 
af statsmedel utgående bidragen gällde under år 1885 samma 
allmänna bestämmelser, som under det föregående året (se 
berättelsen för år 1884, sid. 13); ty sedan 1884 års Riksdag 
— i full överensstämmelse med anslaget för 1884 vid 1883 
års Riksdag — anvisat därtill erforderliga medel för år 
1885, förordnades genom Kungl. kung. af d. 30 Maj 1884 
»att — under förutsättning däraf a t t skoldistrikt för ordi
narie folkskolelärare eller lärarinna, som under minst fem 
år i denna egenskap oförvitligen tjenstgjort, antingen redan 
beviljat kontant aflöning af 700 kronor eller ock för näst
kommande år 1885 höjer aflöningen till nämnda belopp — 
staten skall bidraga med två tredjedelar af hela denna löne
summas). Genom denna förordning blef således maximibe
loppet af ifrågavarande statsbidrag fortfarande bestämdt 
till 466 kr. 67 öre. 

Innan den egentliga statistiska framställningen vid
tager, må — under hänvisande för öfrigt till den utför
ligare framställningen rörande samma ämne i berättelsen 
för år 1882 (sid. 33) samt till hvad som i inledningen till 
denna berättelse (sid. 1 o. följ.) yt t rats om skoldistriktens 
skulder och donationer — nämnas, a t t de primäruppgifter, 
som ligga till grund för tab. 4, 7 och 10, ej hafva all den 
grad af tillförlitlighet, som vore önskvärd. Särskildt är 
angående lån och därå gjorda afbetalningar at t befara, at t 
uppgifterna i icke få fall äro oriktiga. Till följd häraf äro 
de å Tab. 4, 7 och 10 såsom »Skuld vid årets slut» (kol. 9) 
och »Skuld vid årets början» (kol. 11) uppförda beloppen 
at t anse såsom minimivärden, hvilka kunna ligga temligen 
djupt under de verkliga, hvaremot de såsom »Öfriga ut
gifter» (kol. 15) uppförda beloppen kunna vara för höga, 
emedan därunder — i strid med tydliga föreskrifter — 
kapitalafbetalningar å skulder torde vara inräknade i åt
skilliga primäruppgifter. Vidare är det sannolikt, a t t ut
gifterna »Till skollokaler och inventarier» (kol. 13) blifvit 
vid åtskilliga skoldistrikt för lågt upptagna. — De fel, som 
till följd af nu berörda oriktigheter kunna uppstå i Kredit
summan, måste naturligtvis motsvaras af dylika i Debet, 

och där särskildt under inkomstposten »Bidrag af skoldi
striktet», hvilken sålunda blir för högt eller för lågt be
räknad. Nu gjorda anmärkningar om vissa belopps osäker
het böra ihågkommas på vederbörliga ställen i den följande 
statistiska framställningen. 

Till en rät t uppfattning af flera bland kolumnrubri
kerna i hithörande tabellbilagor behöfvas vissa närmare 
upplysningar, som ej där kunnat få plats. Dessa upplys
ningar äro hufvudsakligen intet annat än delar af de »an
visningar», som åtfölja motsvarande afdelning af formuläret 
(Litt. B) för skolrådens uppgifter. Om dessa anvisningar, 
så till vida som de här äro behöfiiga, hänföras till de re
spektive kolumnerna, så erhåller man följande öfversigt. 
Tillgångar vid årets början (kol. 2) och vid dess slut (kol. 
17): »Här inräknas icke blott den kontanta behållningen i 
kassan, utan äfven fordringar, värdepapper samt kapital
värdet å den skolväsendet tillhöriga fastighet eller del af 
fastighet, för hvilken särskild afkastning genom hyror, ar
renden m. m. erhålles. Värdet af skolhus, hvaraf ingen 
hyra inflyter, inräknas icke.» 

Inkomster: Räntor, arrenden o. d. (kol. 3): »Häri inräknas 
afkomst af donationer.» 
Bidrag af skoldistriktet (kol. 4): »Här inräknas värdet af 
de naturaprestationer, som jemte bidragen till den egentliga 
lönen utgåt t till lärare och lärarinnor.» — Närmare om 
dessa naturaprestationer namnes här nedan vid kol. 12. 
Bidrag af staten (kol. 5): »Från de till distriktet utanord-
nade statsmedel få distriktets afgifter till folkskolelärarnes 
pensionskassa icke i redovisningen afdragas.» 
Öfriga inkomster (kol. 7): »Här inräknas under året mot
tagna gåfvor och donationer.» — Af denna föreskrift följer 
at t under året mottagna donationer, så till vida som de 
fortfarande finnas i behåll och lemna afkastning, måste 
inräknas i tillgångarne vid årets slut och således äfven i 
tillgångarne under kommande år. 

Utgifter till lärares och lärarinnors aflöning (kol. 12): »Det 
här införda beloppet måste [för hvarje skoldistrikt] vara 
lika med slutsumman» till den enligt formuläret Litt . B 
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af skoldistriktet afgifna specifikationen öfver lärares och 
lärarinnors löneförmåner. — Denna specifikation upptager: 
a) egentlig lön, b) lönetillökning för tjenstgöring öfver 8 
månader (den »fortsatta undervisningen» oberäknad), c) er
sättning för den »fortsatta undervisningen», d) ersättning 
för undervisning i slöjd, e) värdet af eller ersättning för 
bostad, f) d:o d:o för bränsle samt g) d:o d:o för kofoder. 
Naturaprestationer kunna således förekomma under e,f och 
g; men de förekomma därjemte äfven under a, ty för or
dinarie lärare eller lärarinna vid egentlig folkskola skall 
en del af den egentliga lönen utgå i spannmål 1) och för 
öfriga lärare eller lärarinnor kan aflöningen utgå i pen
ningar eller lefnadsmedel (hvaribland äfven fritt kosthåll). 
Däremot är det ej föreskrifvet a t t bland löneförmånerna 
inräkna värdet af planteringslanden — vare sig det åt lä
raren eller lärarinnan till brukning för eget behof af jord
frukter upplåtna jordlandet eller den egentliga och för un
dervisningen afsedda skolträdgården. 

öfriga utgifter (kol. 15): »Här inräknas bland annat af-
gifter till folkskolelärarnes pensionsinrättning, kostnaden 
för skollokalernas eldning (icke kostnaden för bränsle åt 
lärare och lärarinnor) samt räntebetalningar. Kapitalafbe-
talningar å skulder inräknas däremot här icke.» 
Beloppet vid årets slut af donationer för skolväsendet (kol. 
18): »Här inräknas icke blott de under året för folkskole

väsendet gjorda donationerna, utan äfven de förut befintliga. 
Donerad fastighet, som ej lemnar särskild till kassan in
gående afkastning, inräknas icke.» 

Beträffande aärskildt donationer för skolväsendet må 
utöfver ofvanstående anvisning hänvisas till berättelsen 
för år 1882 (sid. 35 o. 36) för närmare kännedom om de 
grundsatser, som iakttagits vid bearbetningen af primär
uppgifterna. 

En jemförande öfversigt af vissa hithörande rikssum
mor för åren 1882—1885 lemnas af nedanstående tabell, 
rörande hvilken följande anmärkningar må förutskickas. 

De medel, som utgåt t af landsting och hushållnings
sällskap, hafva till aldra största delen — om icke uteslu
tande — afsett befrämjande af slöjdundervisningen. De 
medel åter, som u tgå t t af »andra skoldistrikt», afse de — 
åtminstone så vidt primäruppgifterna utvisa — ytterst fa 
fall, då ett skoldistrikt erhållit ersättning från ett angrän
sande distrikt för barn från det sednare distriktet, hvilka 
undervisats i skola, tillhörande det förra, eller då två an
gränsande distrikt rent af förenat sig om at t gemensamt 
bestrida utgifterna för en skola, som genom sitt läge är 
användbar för dem båda. De dubbelräkningar, som här
igenom måste uppstå, äro så obetydliga, a t t de ej förtjena 
at t vidare uppmärksammas i denna berättelse. 

1) Enligt Kungl. kungörelsen af den 20 Jan. 1882 skall läraren (lärarin
nan) »åtnjuta i årlig lön dels 50 kubikfot 4 kannor (13 hektoliter 18968 liter) 
spannmål in natnra, hälften i råg och hälften i det eller de andra sädesslag, i 
hvilka kronotionden inom orten utgår, dels ock penningar till så stort belopp, 
att hela lönen, inberäknadt spannmålens värde efter länets markegång för året 

(Litt. A) nppgår till minst 500 kronor». — Därsamuiastädes är äfven föreskrif
vet (jfr ofvan nnder g), att åt ordinarie lärare (lärarinna) i folkskola »bör an
skaffas sommarbete och vinterfoder för en ko, eller ock, där lokala eller andra 
förhållanden sådant förhindra, minst värdet af 31 kubikfot 5 kannor (8 hekto
liter 24'3SS liter) spannmål af förenämnda sädesslag i ersättning lemnas». 

3 
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Om man med afseende på til lgångar och skulder jemför 
de båda sista åren i föregående tabell, finner man, a t t upp
gifterna äro stridiga. För slutet af år 1884 äro nemligen 
tillgångarne upptagna till 5,528,639 kr., men för början 
af år 1885 till 5,849,815; likaså är skulden upptagen till 
4,407,864 kr. vid slutet af år 1884, men till 6,953,016 vid 
början af år 1885. Detta beror till någon del på sådana 
stridigheter i primäruppgifterna, som ej kunnat vid bear
betningen rät tas . Dylika hafva förekommit vid en mängd 
skoldistrikt, men endast undantagsvis har vid något skol
distrikt primäruppgiften sjelf det sednare året fäst upp
märksamheten på stridigheten och nämnt, a t t motsvarande 
belopp för det föregående året uppgifvits orätt. För öfrigt 
är det tydligt, at t en sådan upplysning ej kan föranleda 
en ändring i uppgifterna för det föregående året, då dels 
dessa varit bearbetade redan före upplysningens erhållande, 
dels en enstaka ändring i et t Debet-Kredit-system skulle 
rubba likheten mellan Debet- och Kredit-summorna, hvadan 
man för at t omarbeta rikssammandraget skulle nödgas a t t 
för hvarje stridighet af ifrågavarande ar t infordra nytt 
räkenskapssammandrag för det föregående året samt sedan 
måhända af dylikt skäl för det därförut föregående o. s. v. 
Men utom den nu, liksom i föregående berättelser, påpe
kade anledningen därtill, a t t öfverensstämmelse icke eger 
rum mellan belopp, som egentligen borde vara utan för
ändring öfverförda från det ena årets slut till det följande 
årets början, tillkommer denna gång en vida väsentligare 
anledning, nemligen de i inledningen till denna berättelse 
(sid. 1 o. följ.) omförmälda särskilda undersökningarna rö
rande skoldistriktens skulder och donationer. I de där-

Det allmänna lönetillskottet för år 1885 uppgår således 
enligt de från skoldistrikten insända primäruppgifterna till 
3,111,455 kr.; men det må nämnas, a t t detsamma enligt de 
uppgifter därom, som till Ecklesiastik-departementet in-
sändts från Statskontoret (för Stockholms stad) och från 
länens landtränterier, uppgick till 3,115,329 kr., således till 
3,874 kr. mera. I anledning af denna skiljaktighet må 
erinras om åtskilliga förhållanden, som vålla, a t t full öfver
ensstämmelse ej kan väntas mellan de summor, som er
hållas på de båda olika vägarne. För det första kan det 
inträffa, at t ett för ett visst år utgående lönetillskott, hvil-
ket af någon orsak utbetalas först under det följande året, 
blir af skoldistriktet och landtränteriet påfördt olika års 
räkenskaper. Men för det andra bör, om ingen olikhet 
förefinnes i nyss berörda hänseende, summan, som erhålles 
på den förra vägen vara större än den, som erhålles på 
den sednare, emedan i den förra summan, men ej i den 

igenom vunna upplysningarna och rättelserna har man utan 
tvifvel a t t nästan helt och hållet söka anledningen därtill, 
at t skuldsumman från 1884 års slut till 1885 års början 
företer en skenbar tillökning af 2,545,152 kr. (58 %), samt 
till största delen anledningen därtill, at t summan af till
gångarne på samma gång företer en skenbar tillökning af 
321,176 kr. (6 %).— Behållningen vid slutet af år 1884 
är i föregående tabell beräknad till 1,120,775 kr. ; men 
denna behållning utbytes mot en brist af 1,103,201 kr., om 
man till grund för beräkningen lägger tillgångar och skuld 
vid 1885 års början. Beloppet af donationer företer vid 
jemförelse mellan slutet af 1884 och slutet af 1885 en till
ökning af 265,818 kr., hvilken väl till någon del är verklig 
och beroende på tillkomst under året af nya donationer 
eller förstärkande af gamla, men till största delen endast 
är skenbar och beroende därpå, at t till följd af de genom 
förut omförmälda särskilda undersökning vunna upplysnin
gar och rättelser donationerna blifvit fullständigare med
räknade, ehuruväl därjemte åtskilliga förut medräknade nu 
blifvit. uteslutna. 

De i föregående tabell upptagna statsbidragen inne
fatta tre skilda poster, nemligen det allmänna lönetillskottet 
åt lärare och lärarinnor, lönetillskott för den fortsatta un
dervisningen och bidrag för undervisning i slöjd. A Tab. 
4 finner man likväl ej skilda uppgifter om dessa posters 
storlek, utan endast deras summa (kol. 5); men fördelnin
gen kan lät t verkställas. De båda sednare posterna erhållas 
nemligen ur de källor, som angifvits med afseende på kol. 
8—15 i texttabellen å sid. 6 här ofvan, hvarefter man lät t 
beräknar den första posten och erhåller följande öfversigt. 

sednare, böra äfven vara inräknade några smärre belopp, 
som utgå af tre mindre anslag, för hvilka finnes närmare 
redogjordt längre fram i detta kapitel, nemligen anslagen 
»Till befrämjande af folkundervisningen bland de i rikets 
nordligare trakter bosatta finnar», »Till Lappmarks eckle-
siastikverk» samt »Till pedagogier och folkskolor». Anled
ningen därtill, at t den på den förra vägen erhållna summan 
likväl är mindre än den på den sednare vägen erhållna, 
bör antagligen sökas däri, a t t , det vid bearbetningen af 
skoldistriktens primäruppgifter ej alltid varit möjligt a t t 
upptäcka och rät ta de fel, som begåtts därigenom, at t i 
strid med tydlig anvisning (jfr sid. 16, spalt 2) blifvit vid 
räkenskapssammandragens upprättande från de till distrik
tet utanordnade statsmedel afdragna afgifterna till folk-
skolelärarnes pensionsiurättning (och måhända äfven till 
folkskolelärarnes enke- och pupill-kassa). — Med afseende 
på det allmänna lönetillskottet må slutligen nämnas, att 
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antalet af ordinarie folkskolelärare och lärarinnor, för hvilka 
utbetalts lönetillskott af 466 kr. 67 öre för år, motsvarande 
en kontant aflöning af minst 700 kr., enligt de på den sed-
nare vägen erhållna uppgifterna år 1885 uppgick till 2,994, 
således till 64 % af hela antalet, 4,704 (se Tab. 2), af or
dinarie lärare och lärarinnor i folkskolorna. Men bland 
sistnämnda hela antal finnas ganska många med tjenste-
ålder understigande fem år. Enligt den år 1885 (af W. Be
skow) utgifna folkskolematrikeln uppgick dessas antal under 
våren 1885 till 1,165. Efter dessas frånräknande från an
talet 4,704 stiger den nyss angifna procenten till 85 (mot 
81 % år 1884). Äfven bör ihågkommas, at t (åtminstone i 
städerna) ganska många lärare och lärarinnor med tjenste-
ålder under fem år hade lön af 700 kr. eller däröfver, ehuru 
för dem statens lönetillskott naturligtvis beräknades efter 
lön af 600 — Om lönetillskottet för den fortsatta under
visningen år 1885, 41,550 kr., tankes lika fördeladt på de 
680 »fortsättningsskolor», som däraf kommit i åtnjutande 
(se sid. 6), så får man 61 kr. på hvarje. Sammanhålles 
detta resultat med bestämmelserna (se berättelsen för år 
1882, sid. 32) angående statsbidragets varierande storlek, 
25, 50 eller 75 kr., allt efter som af de sex undervisnings
veckorna två, fyra eller alla sex varit förlagda utom folk
skolans ordinarie undervisningstid, så finner man att i me
deltal nära 5 af samtliga 6 undervisningsveckor varit så
lunda förlagda. Härvid är dock att märka, at t om man 
skiljer på landsbyggd och städer (jfr tabellen å sid. 6), så 
blir förhållandet något mindre fördelaktigt på landsbyggden. 
Till hvar och en af de 126 fortsättningsskolorna i städerna, 
hvarest för öfrigt (jfr berättelsen för år 1882, sid. 19) den 
fortsatta undervisningen kan meddelas i aftonskola, hade 
nemligen lönetillskottet u tgåt t med 75 kr. med undantag 
endast för 5, som fått efter 50 kr., och 3, som fått efter 25. 
På landsbyggdens 544 fortsättningsskolor, bland hvilka 264 
fått lönetillskott med 75 kr., 213 med 50 kr. och 77 med 
25 kr., komma således 32,375 kr. eller i medeltal 58 kr. 
på hvarje. — För undervisning i slöjd utdelades statsbidrag 
till 724 slöjdskolor. Bidraget utgick med 75 kr. för hvar-
dera till 714 af dessa skolor och med följande begärda lägre 
belopp till 10, nemligen med 50 kr. till 4, med 37 kr. 50 
öre till 3, hvilka trädde i verksamhet först med läseårets 
sednare hälft, samt med 32 kr. 81 öre till 1 och med 28 kr. 
12 öre till 2, hvarest undervisningen i slöjd fortgick endast 
under motsvarande mindre delar af läseårets 8 månader. 

Under »Öfriga utgifter» äro i tabellen å sid. 17 inne
fattade två poster, som förtjena at t särskildt omnämnas, 
nemligen afgifter till folkskolelärarnes pensionsinrättning 
och räntebetalningar. Pensionsafgifterna, som skola er
läggas för hvarje läraretjenst vid högre folkskola och hvarje 
ordinarie läraretjenst vid egentlig folkskola och ej få af-
räknas å lönerna, uppgingo år 1885 till 175,518 kr. enligt 
den till Kungl. Maj:t af direktionen för pensionsinrättningen 
afgifna berättelsen. Om man förutsätter, a t t skulderna äro 
rät t uppgifna (jfr dock ofvan sid. 16 o. 18), och beräknar 
räntan efter 5 % af skulden vid årets början, så uppgår 
för år 1885 hela räntebeloppet till 292,491 kronor. 

Slutligen må nämnas, a t t åtskilliga tal, som afse riket 
i dess helhet, äfven finnas i följande två afdelningar af detta 
kapitel, nemligen dels under länstabellen, dels i den tabell, 
som visar förhållandet mellan landsbyggd och städer. 

En öfversigt i vissa hänseenden för de särskilda länen 
år 1885 lemnas af nedanstående tabell, rörande hvilken 
följande anmärkningar må förutskickas. 

I kol. 2 och 3 finner man i absoluta ta l och procent, 
för huru många ordinarie lärare och lärarinnor i folksko
lorna lönetillskott af statsmedel utgåt t med 466 kr. 67 öre 
för år, motsvarande kontant aflöning af minst 700 kronor. 
Talen i kol. 2 äro erhållna ur de uppgifter om allmänna 
lönetillskottet, som till Ecklesiastik-departementet insändts 
från Statskontoret (för Stockholms stad) och länens landt-
ränterier, hvarefter talen i kol. 3 erhållits genom jemförelse 
med talen i kol. 20 och 21 af Tab. 2. — De för talen i 
kol. 7 behöfliga dividenderna äro erhållna genom beräkning 
af skillnaden mellan talen i kol. 17 och 9 af Tab. 4. 
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Beträffande de för Stockholms stad i kol. 2 och 3 stå
ende talen må hänvisas till det, som här ofvan (sid. 19) 
yttrats om motsvarande tal för hela riket. Hade procenten 
beräknats med hänsyn endast till dem, som hade en tjenste-
ålder af minst fem år, så lider det intet tvifvel, a t t pro
centen stigit till fullt 100, då i sjelfva verket väl för alla 
(ordinarie) lärare och lärarinnor i Stockholm lönerna fullt 
motsvara kontant lön af 700 kr. jemte öfriga i folkskole
stadgan bestämda löneförmåner. — Med afseende på upp
giften om Stockholms stad i kol. 4 må erinras därom, a t t 
antalet skolor därstädes räknats endast till 10. Hade an
talet skolor räknats lika med antalet skolhus, således 35, 
så hade man i stället i kol. 4 fått 3,269 kronor. Tankes 
åter organisationen vara sådan, a t t vid 6-årig skolkurs 
hvarje grupp af klasserna 1—6 utgjort en skola, och man 
under sådan förutsättning beräknar skolornas antal till 1/6 
af antalet lärare i läseämnen, således till 72, så sjunker 
beloppet i kol. 4 till 1,589 kr., men är således fortfarande 
likväl vida högre än för något af länen. — Af kol. 5 och 
6 ser man, a t t Stockholms stad, då hela utgiftsbeloppet 
delas på hvarje person af folkmängden, visserligen kommer 
i första rummet samt med respektive 14 och 23 % öfver-
skjuter Malmöhus och Uppsala län, som komma närmast, 
men a t t däremot vid fördelning på hvarje folkskolebarn 
Stockholm står främst med mer än dubbelt så stort belopp 
som Uppsala län, hvilket kommer närmast. Det ta samman
hänger med det förut påvisade förhållandet, a t t Stockholms 
stad har mycket lågt procenttal för barn i allmänna folk
skolor (se tabellen å sid. 13), i förening därmed att antalet 
barn i skolåldern är där jemförelsevis vida lägre än i något 
af länen (jfr kol. 3 å Tab. 2 och kol. 25 å Tab. 3). — Med 
afseende på uppgifterna om Stockholms stad i kol. 7 och 8 
må erinras därom, a t t Stockholm utgör et t enda skoldistrikt. 
I anledning af de ytterligt stora skiljaktigheter, som man 
vid jemförelse mellan åren 1884 och 1885 finner i de eko
nomiska uppgifterna för Stockholms stad, må slutligen näm
nas, at t uppgifterna för år 1885 visserligen ännu lemna 
åtskilligt att önska, men likväl äro betydligt mera tillfreds
ställande än för de föregående åren, emedan hvad som in
kommit enligt formuläret Lit t . B såsom »Sammandrag af 
distriktets skolräkenskaper» befunnits i sjelfva verket en
dast vara sammandrag af de räkenskaper, som föras af 
Öfverstyrelsen för Stockholms stads folkskolor, till följd 
hvaraf för 1885 äfven infordrats uppgifter från territorial-
församlingarnas särskilda skolstyrelser. Härigenom hafva 
för första gången erhållits uppgifter bland annat om skul
der för skolhusbyggnader och om donationer. 

Om man nu inskränker jemförelsen till de egentliga 
länen, så finner man i kol. 3 — vid hvilken för öfrigt må 
erinras om det, som här ofvan yt t ra ts om motsvarande ta l 
för hela riket — en ganska stor öfverensstämmelse för de 
flesta länen. Större afvikelser förete Malmöhus, Krist ian
stads, Skaraborgs och Örebro län med höga tal samt Norr
bottens, Gefleborgs och Vesterbottens med låga. — I kol. 
4 finner man det högsta beloppet för Vesternorrlands län 
samt det lägsta för Vesterbottens, Jemtlands, Kronobergs 

och Norrbottens län. — Vesterbottens län har det lägsta 
beloppet i kol. 5 samt det näst lägsta i kol. 6, medan 
Kronobergs län där har det lägsta beloppet. Det högsta 
beloppet i hvarsin af kolumnerna 5 och 6 träffar man, så
som redan anmärkts, vid Malmöhus och Uppsala län. — 
Med afseende på beloppen i kol. 7 och 8 innehar Vester
bottens län främsta rummet på förra stället och Söderman
lands på sednare stället. Att i kol. 7 beloppet är negatift 
beror (jfr Tab. 7) vid Kalmar, Blekinge, Malmöhus, Vest-
manlands och Kopparbergs län på öfverskjutande skulder 
både å landsbyggden och i städerna, vid Östergötlands, 
Jönköpings, Hallands, Gefleborgs och Norrbottens på sådana 
i städerna samt vid Kristianstads och Örebro på sådana å 
landsbyggden. Slutligen må nämnas, a t t man detta år fin
ner negativa belopp vid 12 län, hvaremot i berättelsen för 
1884 det motsvarande antalet var endast 7. Men denna 
skiljaktighet, äfvensom den stora olikheten i kol. 7 för 
»Hela riket» de båda åren (en brist af 592 kr. i medeltal 
på hvarje skoldistrikt vid 1885 års slut mot en behållning 
af 474 kr. vid 1884 års slut), beror utan tvifvel hufvud-
sakligen på de upplysningar och rättelser, som vunnits genom 
de i inledningen till denna berättelse (sid. 1 o. följ.) om-
förmälda särskilda undersökningarna rörande skoldistriktens 
skulder och donationer. 

Förhållandet i vissa hänseenden mellan landsbyggd och 
städer utvisas af följande tabell. 
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Antalet af ordinarie folkskolelärare och lärarinnor, för 
hvilka lönetillskott af statsmedel utgått med 466 kr. 67 öre 
för år, motsvarande en kontant aflöning af minst 700 kr., 
utgjorde å landsbyggden 2,511 och i städerna 483, således 
respektive 64 och 63 % af hela antalet. Men likasom den 
motsvarande procenten, 64, för hela riket växer till 85 vid 
jemförelse med det antal, som återstår efter frånräknande 
af dem, hvilkas tjensteålder understeg fem år, så måste de 
nyss angifna procenttalen vid dylik jemförelse vinna en 
högst betydlig tillökning. Om denna är lika stor på båda 
hållen, växa procenttalen till respektive 85 och 84, i annat 
fall till högre belopp på det ena hållet och till lägre på 
det andra. 

I förra berättelsen (sid. 18 o. 19) redogjordes för det 
antal skoldistrikt, som under år 1884 gjort bruk af den 
med år 1883 upphörda rättigheten att uppbära afgift (högst 
50 öre) för de barn, hvilka begagna folkskolan. Äfven un
der 1885 har skolgångsafgift uppburits i temligen många 
skoldistrikt, ehuruväl deras antal är betydligt mindre än 
det föregående året. 

Man finner af skoldistriktens primäruppgifter, att skol-
gångsafgiftens storlek varit ganska vexlande, hvarjemte 
denna afgift, som i allmänhet utgått med ett'enda bestämdt 
belopp, i några få fall rört sig mellan en lägre och en 
högre gräns. Då det skulle leda till allt för stor vidlyftig
het att tabellariskt redogöra för alla dessa olikheter, äro 
beloppen för 1885 här nedan sammanförda i tre hufvud-
grupper efter storleken af de fixa eller maximi-beloppen. 
Med tillägg därjemte för jemförelsens skull af en kolumn 
med summarisk uppgift för år 1884 erhåller man följande 
tabell, vid hvars utarbetande — i likhet med hvad som egt 
rum de båda föregående åren — iakttagits, att den upp-
gifna skolgångsafgiften ansetts afse hela året, när den ej 
uppgifvits för termin, hvilket åter skett endast vid två skol
distrikt, nemligen ett, där den uppgifvits till 25 öre för 
termin (här räknadt för 50 öre och fördt i näst sista ko
lumnen) och ett, där den uppgifvits till 50 öre för vår- och 
37 öre för höst-termin (här räknadt för 87 öre och fördt i 
sista kolumnen). 

Tabellen utvisar, att skolgångsafgifter uppburits i 19 
län. Om den upprättats efter stift, skulle man hafva fun
nit skolgångsafgifter i alla stiften. — Bland städernas 89 
skoldistrikt (jfr sid. 4 o. 7 samt Tab. 5 o. 8) hade 2 upp
burit skolgångsafgift, båda med 50 öre. — Bland lands-
byggdens 2,278 skoldistrikt hade 72 uppburit skolgångs
afgift. Dessa äro i föregående tabell så fördelade, att lägsta 
gruppen omfattar 26 skoldistrikt, den mellersta 36 och den 
högsta 10. Den lägsta gruppen är sammansatt af endast 
sådana skoldistrikt, där afgiften varit af en enda bestämd 
storlek, nemligen 1 skoldistrikt med 10 öres afgift, 3 med 
20, 15 med 25, 1 med 26, 2 med 30, 2 med 32, 1 med 35 
och 1 med 46 öres afgift. Den mellersta gruppen är sam
mansatt af 35 skoldistrikt, där afgiften utgjort 50 öre (dock 
otydlig uppgift i 1 distrikt), och 1, där den utgjort 25 öre 
i fortsättningsskolan och eljest 50 öre. Den högsta grup
pen är sammansatt af 8 skoldistrikt, där afgiften varit af 
en enda bestämd storlek, och 2, där den haft en nedre och 
en öfre gräns. Bland de förra finner man 1 skoldistrikt 
med 75 öres afgift, 1 med 87 öres, 4 med 1 kr:s, 1 med 
1 kr. 25 öres och 1 med 1 kr. 83 öres afgift; till de sednare 
hafva förts 1 skoldistrikt, där afgiften uppgifves hafva 
varit »omkring 50 öre», och 1, där afgiften (inskrifnings-
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afgift) med ledning af de ofullständiga uppgifterna beräk
nats hafva utgjort 75 öre à 1 krona. 

Tör öfrigt må följande särskilda upplysningar meddelas. 
Bland skolgångsafgifterna hafva äfven inräknats de fall, då 
distriktet upptagit inskrifningsafgift, emedan en sådan af-
gift kan betraktas såsom en skolgångsafgift för första året. 
Så vidt primäruppgifterna utvisa, äro dessa fall 6, nemligen 
inskrifningsafgift af 50 öre i 4 distr ikt (hvaribland i 2 vid 
uppflyttning i den egentliga folkskolan), af 75 öre à 1 kr. 
(se ofvan) i 1 och af 1 kr. i 1. Bland de inräknade fallen 
förekomma äfven 6, där afgift upptagits af hvarje matlag 
(eller rök) och 1, där afgift upptagits af hvarje »skolrök» 
(hvarmed antagligen menas matlag med barn i skolan). 
Matlagsafgiften utgjorde i två distrikt 25 öre, i et t 82 öre, 
i ett 46 öre, i et t 50 öre (otydlig uppgift) och i e t t 1 kr. 
25 öre; i alla dessa fall hade dessutom personliga folkskole-
afgifter uppburits till högsta lagliga belopp eller däröfver. 
Skolröksafgiften utgjorde 1 kr. 83 öre; i detta distrikt om-
nämnes ej någon personlig folkskoleafgift. 

I tabellen har ej inräknats 1 distrikt, där skolgångs
afgift upptagits med »50 öre vid inskrifning och 1 kr. 50 
öre terminlig afgift för utsocknes». 

Slutligen må nu, likasom i förra berättelsen, anmärkas, 
at t det är möjligt, at t vid et t eller annat skoldistrikt fe
lande uppgift härom ej utesluter tillvaron af sjelfva afgiften. 

Såsom tillägg till föregående framställning af de eko
nomiska förhållandena lemnas här en förteckning öfver 
hithörande anslag enligt riksstaten för 1885. 

Under åttonde hufvudtitteln och »Folkundervisningen», 
upptagas å ordinarie stat : 

Kronor. 

1) Seminarier för folkskolelärares bildande 268,625 
2) Stipendier för seminarie-elever 75,000 
3) Arvoden och resekostnadsersättning åt folk

skoleinspektörer 95,000 
4) Undervisningsmateriel m. m. för folkskolor 15,000 
5) Understöd åt högre folkskolor 20,000 

eller ett gemensamt reservationsanslag 473,625 
6) Till befrämjande af folkundervisningen bland 

de i rikets nordligare trakter bosatta finnar, 
förslagsanslag 12,000 

1) Lönetillskott åt lärare vid folkskolor och 
småskolor, förslagsanslag 2,450,000 

8) Understöd åt folkhögskolor, förslagsanslag... 40,000 
9) Understöd för aflönande af lärare vid fort

sättningsskolan, förslagsanslag 30,000 
10) Bidrag till aflönande af lärare i slöjd vid 

folkskolorna, förslagsanslag 25,000 

Summa 3,030,625. 
Alla dessa anslag funnos äfven i riksstaten för 1884 

på ordinarie stat; men två af dem blefvo i riksstaten för 
1885 förhöjda, nemligen det l:a, som för lärares vid folk
skolelärare-seminarierna uppflyttning, enligt gällande grun
der, i högre lönegrad höjdes med 6,000 kronor, och det 
3:e, som höjdes med 10,000 kronor. Hela tillökningen på 
ordinarie stat utgjorde således 16,000 kronor. 

Det 4:e anslaget är afsedt »dels för a t t understödja 
utarbetandet af tjenliga läroböcker, dels för anskaffande af 
tjenlig undervisningsmateriel i öfrigt, såsom kartor, glober, 
modeller, hjelpmedel för åskådningsundervisningen m. m.»; 
medelst detta anslag kunna seminarierna kostnadsfritt samt 
folkskolor och folkhögskolor till nedsatt pris erhålla sålunda 
anskaffad materiel. Cirkulär med förteckning på undervis-
ningsmaterielen utfärdades från Ecklesiastik-departementet 
under den 31 December 1884. 

Af det 6:e anslaget utanordnades under 1885 såsom 
bidrag till skollärares aflöning 2,300 kr.; för öfrigt be
stredos däraf omkostnaderna för ett finskt småskolelärare-
seminarium, för stipendier åt seminarie-elever, för under
visningsmateriel och för böcker på finska och svenska språ
ken, m. m. 

Enligt Statskontorets räkenskaper utvisa de 5 första 
anslagen vid början af år 1885 en brist af 245 kr. 62 öre; 
denna brist hade vid årets slut vuxit till 4,121 kr. 77 öre. 
A de 5 sednare anslagen uppkom under året en brist, som 
i Statskontorets af trycket utgifna» Kapital-konto till riks-
hufvud-boken för år 1885» är uppförd med 541,012 kr. 36 öre. 

Under åttonde hufvudtitteln och å ordinarie stat finnas 
ännu två anslag, som böra här omnämnas, nemligen för
slagsanslaget till »Lappmarks ecklesiastikverk» och anslaget 
till »Pedagogier och folkskolor». 

Af det förra anslaget, som i riksstaten för 1885 — 
likasom för 1884 — är uppfördt med 22,700 kr., men hvarå 
enligt nämnda Kapital-konto under året uppkom en brist 
af 23,337 kr. 77 öre, användes omkring 8,000 kr. till aflö
ning af skolmästare, skollärare och kateketer; för öfrigt 
bestredos däraf bland annat omkostnaderna för ett lappskt 
småskolelärare-seminarium, för stipendier åt seminarie-elever 
samt för underhåll och inackordering af lappska skolbarn. 

Det sednare anslaget, hvarom närmare finnes medde-
ladt i »Berättelse om statens elementarläroverk för gossar 
läseåret 1876—77» (sid. 191), är i riksstaten för 1885 — 
likasom för 1884 — upptaget till 73,227 kr., men afser till 
aldra största delen de s. k. egentliga pedagogierna, för 
hvilka redogöres i sammanhang med allmänna läroverken. 
De därunder upptagna medel, som afse folkundervisningen, 
utgöras dels af 4,500 kr. till Sällskapet för Folkundervis
ningens [f. d. Vexelundervisningens] befrämjande, dels af 
et t antal smärre poster, tillsammans antagligen utgående 
med 7- à 8,000 kr. 1), till åtskilliga folkskolor (hvaribland 
en del af gammalt benämnts pedagogier). 

Riksstaten för 1885 upptager vidare under åttonde 
hufvudtitteln såsom esåra ordinarie anslag till folkunder
visningen: 

Kronor. 
1) Till löneförbättring åt lärare och lärarinnor vid 

folkskolelärare-seminarierna samt till arvoden åt 
teckningslärare för extra tjenstgöring och extra 
arvoden åt musiklärare vid dessa seminarier... 33,300 

1) Häri äro ej inräknade 3,524 kr. till Ebersteinska söndags- och afton
skolan i Norrköping, emedan denna skola afser teknisk undervisning och för 
öfrigt dessa medel, ehnm af tillfällig anledning inräknade i ifrågavarande anslag, 
egentligen alldeles icke äro statsmedel, ntan donationsmedel. 
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2) Till löneförbättring åt lärare och lärarinnor vid Kronor, 
folkskolor, förslagsanslag 180,000 

3) Till understöd åt mindre bemedlade lärjungar 
vid sådana folkhögskolor, som åtnjuta bidrag 
af statsmedel 15,000 

Summa 228,300. 

Samtliga dessa extra ordinarie anslag voro i riksstaten 
för 1884 uppförda till enahanda belopp (se berättelsen för 
år 1884, sid. 20) och beviljades i öfverensstämmelse med 
Kungl. Majrts därom gjorda framställningar. 

Med afseende på det 2:a af nyssnämnda anslag må 
erinras därom, a t t därmed afsågs a t t under vissa villkor 
(se straxt i början af detta kapitel) höja maximibeloppet 
af statens lönebidrag från 400 kr. till 466 kr. 67 öre. Så
som här ofvan (sid. 19) meddelats, utgjorde år 1885 enligt 
de från Statskontoret och landtränterierna insända upp
gifterna antalet af dem, för hvilka det förhöjda lönetill
skottet utbetalats, 2,994. Det till förhöjningen erforderliga 
beloppet, beräknadt efter 66 kr. 67 öre för hvarje, skulle 
således uppgå till 199,609 kr. 98 öre, hvadan en brist af 
19,609 kr. 98 öre skulle förefunnits. Men härvid är a t t 
märka, at t för dem, som under loppet af år 1885 fyllde 
sina fem tjensteår, utbetalades förhöjningen i förhållande 
till återstoden af året, till följd hvaraf sannolikt för icke 
få tillskottet utgjorde mindre än 66 kr. 67 öre. Således 
är det antagligt, a t t bristen varit obetydlig, hvarom likväl 
ingen upplysning kan erhållas af omförmälda »Kapital
konto», emedan det ifrågavarande anslaget där är omfördt 
till det stora å ordinarie stat stående anslaget till folk
undervisningen. 

Då den extra ordinarie staten, såsom nyss anmärktes, 
ej förändrades, förete således för år 1885 de på ordinarie 
och extra ordinarie stat uppförda anslagen tillsammans-
tagna samma tillökning af 16,000 kr., som den ordinarie. 

Slutligen äro at t omnämna två ordinarie anslag, som 
äro uppförda å riksstaten för 1885 under nionde hufvud-
titteln, nemligen: 

Kronor. 
1) Bidrag till folkskolelärares pensionering 355,000 
2) Bidrag till folkskolelärarnes enke- och pupill

kassa 56,000 

Summa 411,000. 

Båda dessa anslag funnos till samma belopp i riks
staten för 1884 samt äfven där på ordinarie stat. 

Framställningen af de ekonomiska förhållandena är 
egentligen härmed afslutad; men då vissa af dessa äfven 
äro behandlade i en annan gren af den officiela statistiken, 
nemligen i Statistiska Centralbyråns berättelse om kom
munernas fattigvård och finanser för år 1885, måste det 
naturligtvis vara af intresse att äfven för detta år, likasom 
för de föregående, med hvarandra jemföra uppgifterna i 
sagde berättelse och i den nu offentliggjorda. Om de så
lunda på två olika vägar erhållna uppgifterna öfverens-

stämma, så har man däri et t värderikt bevis på deras på
litlighet. I motsatt fall åter bör undersökas, hvarpå stri
digheten kan bero, för den händelse at t den icke är endast 
skenbar. 

Jemförelsepunkterna mellan de båda berättelserna äro 
icke så många, som man skulle kunna förmoda. Detta 
beror till en stor del därpå, at t i denna berättelse endast 
afses den del af kyrkostämmas räkenskaper, som hör under 
skolrådet, hvaremot i Statistiska Centralbyråns berättelse 
äfven afses den del, som hör under kyrkorådet. I sig sjelft 
skulle detta visserligen ej behöfva hindra jemförelsen, om 
nemligen kyrkans och skolans räkenskaper, hvilka väl i 
allmänhet föras skilda, äfven vore skilda i sistnämnda be
rättelse. Men de primäruppgifter, som i berörda hänseen
den ligga till grund för densamma, utgöras icke af särskilda 
sammandrag för kyrkorådets och för skolrådets räkenskaper, 
utan hufvudsakligen af sammanarbetade sammandrag af 
kyrkostämmas räkenskaper. Till • följd häraf kan en jem-
förelse endast förekomma vid de fall, där i Statistiska 
Centralbyråns berättelse kyrkans och skolans medel äro 
skilda. — För korthetens skull är i det följande Statistiska 
Centralbyråns berättelse betecknad med S-C och denna be
rättelse med E-D. 

Hvad då först statsbidragen till folkskolorna beträffar, 
så utgöra dessa enligt S-C för landsbyggd, köpingar och 
1 stad 1) 2,620,492 kr. och för 91 städer 578,884 eller till
sammans 3,199,376. Enligt E-D åter utgöra dessa bidrag 
för landsbyggd, köpingar och 5 städer (jfr sid. 4) 2,640,826 
kr. och för 87 städer 566,132, eller tillsammans 3,206,958. 
Den lilla skillnaden för hela riket (0-2 %) kan bero därpå, 
at t möjligen i en del af de till Statistiska Centralbyrån 
insända primäruppgifterna afgifterna till folkskolelärarnes 
pensionskassa afdragits från statsbidraget, hvilket fel bör 
vara förebygdt vid de till Ecklesiastik-departementet in
sända genom den i detta hänseende lemnade särskilda före
skrift (jfr sid. 16). Vid full likhet i berörda afseende 
mellan de båda slagen af primäruppgifter vore tvärtom att 
vänta, at t det totala beloppet blefve större enligt S-C, 
emedan där statsbidragen till högre folkskolor torde vara 
inräknade. De skiljaktigheter, som man med afseende på 
de särskilda länens landsbyggd finner vid jemförelse mellan 
S-C och E-D, bero till en del på oregelbundenheterna i 
rikets indelningar. De skiljaktigheter, som man med af
seende på särskilda städer finner vid sådan jemförelse, bero 
i åtskilliga fall därpå, att i S-C uppgifterna äro gemen
samma för stad och landsförsamling, som i E-D äro skilda, 
såsom utgörande särskilda skoldistrikt. 

Utgifterna för folkskolan äro i S-C delade i 3 poster, 
nemligen »hus och inventarier», »aflöning» och »öfriga». 
Den första, som fullkomligt motsvarar kol. 13 å Tab. 4, 7 
och 10 i E-D, upptager för landsbyggd, köpingar och 1 stad 
1,311,814 kr. och för 91 städer 593,936, eller tillsammans 
1,905,750. Enligt E-D åter utgör denna post för lands
byggd, köpingar och 5 städer 1,351,840 kr. och för 87 stä
der 568,756 eller tillsammans 1,920,596. Skillnaden för 

1) Skellefteå stad är med afseende på kyrkostämmas räkenskaper förd till 
landsbyggden. 
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hela riket, 14,846 kr. (0-8 %), är således nu ganska obe
tydlig, men var däremot år 1884 mycket stor (se berättelsen 
för år 1884, sid. 21). Den nära öfVerensstämmelse, som nu 
vunnits, beror utan tvifvel till en betydlig del på den i 
inledningen till denna berättelse (sid. 1 o. följ.) omförmälda 
särskilda undersökningen rörande skoldistriktens ekonomiska 
förhållanden. Härigenom hafva ganska betydliga, förut 
utelemnade belopp, som af upplånade medel användts för 
uppbyggande af skolhus, blifvit i de rättade primärupp
gifterna förda till raden för »Utgifter till skollokaler och 
inventarier», ehuru visserligen därjemte åtskilliga, förut dit 
förda kapitalafbetalningar å skulder blifvit fråndragna. Om 
de ofvanstående beloppen jemforas särskildt för landsbyggd 
och särskildt för städer, finner man, att skiljaktigheterna, 
hvilka äfven då äro temligen obetydliga, gå i motsatta rikt
ningar, i det att S-C har mindre belopp för landsbyggd, 
men större för städer. Detta har till en del sin förklaring 
i det ofvan omnämnda förhållandet, att i S-C uppgifterna 
i åtskilliga fall äro gemensamma för stad och landsför
samling, som i E-D äro skilda, såsom utgörande särskilda 
skoldistrikt. Vid jemförelse stad för stad finner man vid 
ungefär hälften af städerna uppgifterna fullkomligt eller 
mycket nära lika; vid nära en fjerdedel äro beloppen högre 
i E-D, men vid de öfriga eger motsatsen rum. 

Den i S-C förekommande utgiftsposten »aflöning» kan 
ej omedelbart jemföras med den under lika benämning i 
E-D förekommande utgiftsposten, ty i S-C (se därstädes, 
sid. XV) äro dit förda äfven afgifterna till folkskolelärar-
nes penaionsinrättning, hvilka däremot i E-D äro förda till 
»öfriga utgifter». Om man därför från det i S-C för hela 
riket uppförda beloppet, 7,139,523 kr., frånräknar det här 
ofvan (sid. 19) såsom afgifter till sagde pensionsinrättning 
upptagna beloppet, 175,518 kr., så återstår såsom egentlig 
aflöning ett belopp af 6,964,005 kronor. Enligt E-D åter 
utgöra utgifterna till lärares och lärarinnors aflöning 
7,825,682 kronor. Skillnaden, 861,677 kr., är visserligen 
ganska betydlig, men beror utan tvifvel hufvudsakligen på 
olika sätt att beräkna lönerna. I E-D äro nemligen däri 
äfven inräknade samtliga naturaprestationer (se här ofvan 
sid. 17), hvilka tillsammans måste uppgå till en ganska be
tydlig summa, då hela antalet af lärare och lärarinnor i 
läseämnen utgör 11,654, hvaraf 4,704 ordinarie i egentliga 
folkskolor. I S-C åter kunna — såsom man finner af for
muläret för dithorande primäruppgifter — endast vissa af 
dessa naturaprestationer (hvaribland icke den förnämsta af 
dem alla, nemligen värde af bostad) vara inräknade, hvar-
jemte det är antagligt att i många af de primäruppgifter, 
som ligga till grund för S-C, kostnaden för bränsle åt 
lärare och lärarinnor upptagits på sådant sätt, att denna 
dess natur alls icke framträdt, hvadan den vid bearbet
ningen måst föras till »öfriga utgifter». — Att noggrannt 
utföra jemförelsen särskildt för landsbyggd och särskildt 

för städer möter bland annat den svårigheten, att berörda 
pensionsafgifter ej finnas sålunda fördelade. Dock bör näm
nas att för städerna äro uppgifterna i S-C och E-D ej sär
deles skiljaktiga. Enligt S-C utgör nemligen ifrågavarande 
belopp 1,923,160 kr. samt enligt E-D 1,920,156. Att skill
naden är så obetydlig, endast 3,004 kr., beror i sjelfva 
verket på sammanträffandet af flera, i motsatta riktningar 
verkande omständigheter. Till att höja beloppet i S-C 
verkar nemligen dels inräknandet af pensionsafgifterna, 
hvilka för städerna torde (efter proportion af antalen ordi
narie lärare och lärarinnor i folkskolor — jfr Tab. 5) uppgå 
till ungefär 16 % af hela rikssumman, således till omkring 
28,000 kr., dels upptagandet af 4 städer (jemte åtföljande 
landsdelar), hvilka i E-D förts till landsbyggden, och för 
hvilka det ifrågavarande aflöningsbeloppet enligt S-C upp
går till 10,072 kr., dels äfven den omständigheten att åt
skilliga andra" landsdelar blifvit i S-C, men icke i E-D, 
förda till städerna. Till att sänka beloppet i S-C verkar 
däremot det ofvan berörda förhållandet med naturapresta
tionerna, hvilket naturligtvis äfven vid städerna är af be
tydenhet, om också mindre än vid landsbyggden. För sär
skilda städer kunna skiljaktigheterna i åtskilliga fall till 
en del bero på det redan påpekade förhållandet, att i S-C 
uppgifterna äro gemensamma för stad och landsförsamling, 
som i E-D äro skilda. 

För att äfven jemföra den i S-C förekommande posten 
»öfriga utgifter» med den under lika benämning i E-D 
förekommande utgiftsposten måste man på förra stället till-
lägga afgifterna till folkskolelärarnes pensionsinrättning (se 
ofvan) och på sednare stället utgifterna till undervisnings
materiel (jfr S-C sid. XV). Man erhåller sålunda för hela 
riket 1,854,665 kr. enligt S-C och 1,763,560 enligt E-D, 
således ett öfverskott på förra stället af 91,105 kr. (år 1884 
ett öfverskott af 152,790 kr.). Orsakerna till skiljaktig
heten äro utan tvifvel af flera olika slag, men det är i detta 
hänseende tillräckligt att erinra dels om hvad som nyss i 
denna jemförelse mellan S-C och E-D anförts angående kost
naden för bränsle åt lärare och lärarinnor, af hvilket på
pekade förhållande framgår såsom antagligt, att beloppet i 
S-C torde vara något för högt, dels därom att — trots den 
i inledningen till denna berättelse omförmälda särskilda un
dersökningen rörande skoldistriktens ekonomiska förhållan
den — ännu i åtskilliga af de till Ecklesiastik-departemen-
tet insända primäruppgifterna räntebetalningar torde vara 
utelemnade, hvaremot på sina ställen kapitalafbetalningar å 
skulder torde vara inräknade å raden för »öfriga utgifter». 

Om man slutligen för hela riket jemför »Summa ut
gifter», så utgör denna enligt S-C 10,724,420 kronor och 
enligt E-D 11,509,838, eller 785,418 kr. (ungefår 7 %) mera 
på det sednare stället. Skiljaktigheten är således temligen 
betydlig, men är till största delen endast skenbar, såsom 
af den föregående utredningen framgår. 

Stockholm den 5 Mars 1892. 
S i m o n N o r d s t r ö m . 
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Tab. 1. H ö g r e fo lkskolor . 

l:o. Lärare och lärjungar m. m. under det läseår, som slutade 1885. 

Anmärkningar. 

Rad. 1: Kol. 2 : Skolans namn ar Malmköpings högre folkskola; den tillhör köpingen, icke församlingen. — Kol. 3 : Vikarierande. 
» 5: Kol. 4: 1 sång; utan särskild ersättning. 
» 6 : Kol. 4 : I sång. 

» 7: Kol. 4: I sång; har ej åtnjutit arvode. 

» 9: Kol. 2 : Skolans namn är Götiska förbundets högre folkskola. — Kol. 4 : En i slöjd, en i linearritning och sång samt en i frihandsteckning. 
» 11 : Kol. 4: I slöjd. 
- 12: Kol. 4 : I sång. 
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Tab. 1 (forts.). H ö g r e f o l k s k o l o r . 

2:o. Omkostnader under kalenderåret 1885. 

Anmärkningar. 

Rad. 1: Kol. 24, 29—31: Af köpingen. — Kol. 26: Af landstinget. — Kol. 29: Skollokalen, beräknad till 60 kr., har nnder året reparerats för 300 kr., hvar-

jemte en orgel inköpts för de 200 kr., som varit anslagna till hyresmedel ät läraren, men för detta ändamål under året ej behöft utbetalas. 

» 2: Kol. 27—31: Af donationsmedel(?). 

» 5 : Kol. 24 o. 25 : Se anm. till kol. 4. 

» 6 : Kol. 24 o. 25 : Häri sånglärarens arvode 40 kr. 

» 7: Kol. 24 o. 25: Se anm. till kol. 4. 

» 9: Kol. 24—28: Föreståndaren 1,800 kr. i penningar och 400 kr. in nalura; slöjdläraren 700 kr. i penningar och 100 kr. in natura; läraren i linearritning 

o. sång 125 kr.; läraren i frihandsteckning 125 kr. — Kol. 25: Deraf 150 till slöjdläraren. — Kol. 26 — 3 1 : 200 kr. af Mölndals by, det öfriga af 

Götiska förbundet och af donationsmedel. — Kol. 3 1 : Här ingå utdelade stipendier (750 kr. af donationsmedel) och premier (105 kr. af Götiska för

bundet). 

» 11 : Kol. 25—27: Föreståndaren 1,800 kr. i penningar och 150 kr. ia natura, underläraren 800 kr. och slöjdläraren 108 kr. — Kol. 26: Af landstinget. 

» 12: Kol. 24—26: Förste läraren 1,500 kr. i lön och 300 kr. i hyresersättning, biträdande läraren 1,000, sångläraren 100. — Kol. 24 o. 29—31: Af dona

tionsmedel (?). — Kol. 26: Af landstinget. 
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Tab. 2. Folkskoleväsendet år 1885 stifts-
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och läns-vis: skolor och lärare m. m. 
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Tab. 3. Folkskoleväsendet år 1885 



7* 

stifts- och läns-vis: lärjungar. 



8* 

Tab. 4. Folkskoleväsendet år 1885 stifts-



och läns-vis: ekonomiska förhållanden. 

9* 
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Tab. 5. Folkskoleväsendet år 1885 länsvis med fördelning 

Anm. Af skäl, som i texten Hro angifna, hafva ij stader (Sigtuna, Mariefred, Torshälia, Säter och Skellefteå) samt delar af 2 (Kristianstad och Sala) förts ti-



efter landsbyggd och städer: skolor och lärare m. m. 

11* 

jdsbyggden, hvaremot delar af landsbyggden blifvit förda på B andra städer (Vasholm, Vadstena, Visby, Skara och Falköping). 
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Tab. 6. Folkskoleväsendet år 1885 länsvis med 
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fördelning efter landsbyggd och städer: lärjungar. 
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Tab. 7. Folkskoleväsendet år 1885 länsvis med fördelning 



efter landsbyggd och städer: ekonomiska förhållanden. 

15* 
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Tab. 8. Folkskoleväsendet år 1885 i rikets 
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särskilda städer: skolor och lärare m. m. 
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Tab. 8 (forts.). Folkskoleväsendet år 1885 i rikets 

Anm, Jfr »ana:o å Tab. ö> 
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särskilda städer: skolor och lärare m. m. 
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Tab. 9. Folkskoleväsendet år 1885 



i rikets särskilda städer: lärjungar. 

21* 
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Tab. 9 (forts.). Folkskoleväsendet år 1885 



i rikets särskilda städer: lärjungar. 

23* 
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Tab. 10. Folkskoleväsendet år 1885 i rikets 



särskilda städer: ekonomiska förhållanden. 

25* 
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Tab. 10 (forts.). Folkskoleväsendet år 1885 i rikets 



särskilda städer: ekonomiska förhållanden. 

27* 
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