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T I L L KONUNGEN. 

Härmed öfverlemnas en inom E. K. M:ts Ecklesiastik-departement utarbetad 
berättelse om folkskolorna för år 1890. 

Stockholm den 9 Februari 1899. 

Underdånigst 

N I L S C L A B S O N . 





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, att tabellerna öfver folkskoleväsendet i ri
kets särskilda städer ej heller detta år blifVit befordrade 
till trycket, samt att utom de årligen återkommande äm
nena endast ett, förut icke behandladt, ämne blifvit i denna 
berättelse upptaget till bearbetning. I Kap. 3 har nem-

TJnder det läseår, som slutade 1890, funnos 11 högre 
folkskolor, och hade sedan det föregående året ingen till
kommit eller upphört. Vid dessa högre folkskolor voro 
anställde tillsammans 20 lärare, hvaraf 8 undervisade endast 
i öfhingsämnen. Lärjungarnes antal utgjorde 271, hvaraf 
vid fördelning efter ålder 206 — 161 gossar och 45 flickor — 
voro under 15 år samt 65 — 57 gossar och 8 flickor — 
15 år eller däröfver. — Omkostnaderna uppgingo enligt 
Tab. 1 under kalenderåret 1890 till 26,640 kr. 77 öre och öf-
verstego det föregående årets med 464 kr. 54 öre. Fördelas 
omkostnadsbeloppet på ofvannämnda antal lärjungar, så 
uppgår kostnaden för hvarje lärjunge till 98 kr. 31 öre mot 
112 kr. 83 öre under det föregående året. — 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. 

Lärokursens längd uppgifves vid 1 skola till 1 år, vid 
S till 2, vid 1 till 2 å 3 och vid 1 till 3 år. Läseveckornas 
antal under året har varit 23 vid 1 skola, 24 vid 6, 30 vid 

Folkskolorna 1890. 

ligen lemnats en fördelning af folkskolorna med hänsyn till 
de olika sätt, hvarpå undervisningen varit ordnad. 

Af samma skäl, som i berättelsen för år 1887 angif-
vits, låter det sig svårligen göra att här i likhet med 
hvad som egde rum i berättelserna för åren 1885 och 1886 
lemna uppgift om det antal skrifvelser, som måst för ut
arbetandet af denna berättelse utfärdas till de särskilda 
skoldistrikten. 

1 och 32 vid 3. Läsedagarnes antal i veckan har varit 5 
vid 4 skolor och 6 vid 7. Läsetimmarnes antal i veckan 
har varit 26 vid 2 skolor (hvaraf 1 med 24 veckor och 1 
med 30), 30 vid 5 (hvsraf 3 med 24 veckor och 2 med 32), 
31 vid 1 (med 24 veckor), 32 vid 1 (med 23 veckor), 36 vid 
1 (med 32 veckor) och 39 vid 1 (med 24 veckor). I dessa 
timantal äro inräknade de timmar, som användts för under
visning i slöjd för gossar, nemligen 5 timmar vid 1 skola 
(med 32 veckor och 30 timmar i veckan), 9 vid 1 (med 24 
veckor och 39 timmar) och 10 vid 1 (med 32 veckor och 
36 timmar). Vid de två sista af dessa skolor hafva de 
slöjdande varit fördelade i två slöjdafdelningar, gällande de 
där angifna slöjdtimantalen för hvardera slöjdafdelningen. 

Läseåret har vid 6 skolor omfattat en höst- och en 
vår-termin och vid 5 tvärtom. Af de 11 skolorna hafva 4 
börjat sin hösttermin respektive den 8, 10, 11 och 30 Sep
tember, 5 den 1 Oktober och 2 den 1 November samt hafva 
2 slutat sin vårtermin under den 16 och 21 April, 4 under 
den 3 (2 skolor), 13 och 31 Maj och 5 under den 5, 10, 
12, 16 och 26 Juni. 

1 

Kap. 1. Högre folkskolor. 

Tab. 1. 
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Undervisningen har vid alla skolorna omfattat kristen
domskunskap, modersmålet, räkning, geometri, geografi, hi
storia (vid 6 nämnas särskildt både svensk och allmän), 
naturkunnighet (därjemte namnes vid 1 hellsolära), teckning 
eller linearritning (vid 1 nämnas särskildt både frihands-
teckning och linearritning) samt välskrifning (vid 1 nämnas 
därjemte skriföfningar). Bland undervisningsämnena upp
räknas dessutom vid 1 skola lagfarenhet, vid 2 statskunskap 
(däraf vid 1 svensk) och vid 1 stats- och kommunal-kunskap. 
Vid 1 skola har undervisats i tyska språket samt vid 1 
både i tyska och engelska. Bokföring har förekommit vid 
4 skolor, sång vid 8, gymnastik vid 6 (däraf vid 1 i för
ening med vapenöfningar), slöjd vid 3 samt trädgårdsskötsel 
(några timmar under året) vid 1. Slutligen namnes vid 1 
skola at t utom den ordinarie undervisningstiden några extra 
timmar, till ett antal af 7 ä 9 i veckan, då det s tåt t lär-

jungarne fritt a t t i undervisningen deltaga, hafva användts 
for undervisning i nationalekonomi, geologi och kemi samt 
för låtsade stämmor och nämndssammanträden, samtalsöf-
ningar och föreläsning af poesi och annan bildande lektyr. 

Angående de ordinarie lärarne (respektive: hufvudlä-
rarne) i läse-ämnena är, då afseende ej fästes vid aflagda 
undervisningsprof, endast a t t nämna, a t t bland dem voro 3 
prester, af hvilka en tillika aflagt folkskolelärare-examen, 
samt a t t vidare 1 hade aflagt teoretisk teologisk examen 
och därjemte folkskolelärare-examen, 1 både teoretisk och 
praktisk teologisk examen, 1 både mogenhets- och folkskole
lärare-examen, 2 mogenhets-examen samt 1 folkskolelärare
examen; vid 2 skolor hade undervisningen uppehållits af 
vexlande vikarier, om hvilkas aflagda examina uppgifter för 
det mesta saknas. Den biträdande läraren i läseämnena 
hade aflagt afgångsexamen från TJltuna landtbruksinstitut. 

Kap. 2. Allmänna folkskolorna: inledande anmärkningar. 

Tab. 2—7. 

Såsom redan omnämnts, hafva icke heller i denna be
rättelse intagits några tabeller för rikets särskilda städer. 
De efter denna uteslutning återstående 6 tabellerna öfver de 
allmänna folkskolorna äro ordnade på samma sätt som i be
rättelsen för år 1889. De äro således fördelade i 3 grupper, 
af hvilka den första, omfattande Tab. 2 och 3, afser skolor 
och lärare m. m., den andra, Tab. 4 och 5, lärjungar samt 
den tredje, Tab. (i och 7, ekonomiska förhållanden. A den 
första tabellen inom hvnrje grupp, således å Tab. 2, 4 och 
ti, redogöres för länen samt å den andra, Tab. 3, 5 och 7 
för landsbyggden inom hvarje särskildt län och för städer
na, såsom ett helt betraktade, likaledes inom hvarje län. 

Med afseende på fördelningen mellan landsbyggd och 
städer äro här, likasom i föregående berättelser, vissa af-
vikelser från den allmänna befolkningsstatistiken at t an
märka. Af rikets 92 städer, äro 3 mindre, nemligen Sigtuna, 
Torshälla och Skellefteå, med tillsammans 3,074 invånare 
räknade till landsbyggden, emedan hvar och en af dem ge
mensamt med respektive landsförsamlingar bildade ett enda 
skoldistrikt. Därjemte hafva af dylikt skäl delar af städerna 
Kristianstad och Sala med tillsammans 1,057 invånare räk
nats till landsbyggden. Däremot hafva en sockendel och 
5 mindre landsförsamlingar med tillsammans 3,54i> invånare 
af dylikt skäl räknats på städerna Vaxholm, Mariefred, 
Vadstena, Visby, Skara och Falköping. Om man till den 
för städerna å Tab. 3 augifna folkmängden 899,113 lägger 
summan af de två förstnämnda talen, således 4,131, och 
däremot frånräknar det tredje talet, 3,540, så får man till 
resultat 899/198. Att detta tal fullkomligt öfverensstämmer 

med det för år 1890 i allmänna befolkningsstatistiken an-
gifna invånareantalet i rikets samtliga städer beror dock 
därpå, at t för utarbetandet af kol. 3 i Tab. 3 hafva med 
iakttagande af ofvan angifna ändringar användts de af 
Statistiska Centralbyrån fastställda befolkningssiffrorna. — 
Om nyss angifua korrektion, ehuru naturligtvis i motsatt led, 
tillämpas på den för landsbyggden å Tab. 3 angifna folk
mängden, fur man' till resultat 3,888,030, medan allmänna 
befolkningsstatistiken utvisar 3,885,283 eller 2,747 mindre. 
Skillnaden är naturligtvis densamma, äfven om jemförelsen 
utsträckes till hela rikets folkmängd. Det högre beloppet 
å Tab. 3 har erhållits därigenom, a t t för landsbyggdens 
skoldistrikt i allmänhet användts uppgifterna å de därifrån 
till Ecklesiastik-departementet inkomna primärtabellerna. 

De skiljaktigheter, som man finner, om de å Tab. 2 
och 3 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 förhållanden, dels på oregelbundenheterna 
i rikets indelningar, i det a t t åtskilliga församlingar eller 
skoldistrikt tillhöra mer än ett län. En sådan församlings 
folkmängd blir i den allmänna befolkningsstatistiken delad 
på länen, men måste här hel och hållen föras till det län, 
hvartill församlingen eller det skoldistrikt, hvari försam
lingen ingår, till den största delen hör. 

Slutligen må med afseende på sättet a t t beräkna sko
lornas antal i städerna, särskildt Stockholm och Göteborg, 
hänvisas till berättelsen för år 1882 (sid. 17) och för år 
1889 (sid. 2). 
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Kap. 3. Allmänna folkskolorna: deras arter och antal m. m. 
Tab. 2 och 3. 

Med afseende på uppgifterna i de till detta kapitel 
hörande tabellerna må anmärkas, a t t 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 1886—1890, för det andra en öfversigt för 
de särskilda länen af vissa förhållanden år 1890 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 denna tabell framgår vid jemförelse med år 1889, at t hela 
antalet fasta skolor vuxit från 7,347 till 7,473 samt a t t hela 
antalet flyttande skolor däremot aftagit från 3,118 till 3,090. 
För öfrigt bör angående de pä flera än 3 stationer åren 
1889 och 1890 flyttande folkskolorna märkas at t de alla 
flyttade på 4 stationer. 

Om man antager, a t t alla dessa skolträdgårdar tillhörde 
fasta folkskolor, hvilkas hela antal år 1890 utgjorde 3,716, 
så följer däraf, a t t sagde år 57 % (mot 58 år 1889) af 
de fasta folkskolorna voro försedda med särskild för under
visningen ordnad skolträdgård. Dock bör nämnas, at t nyss 
gjorda antagande ej är fullt riktigt, i ty at t skolträdgårdar 
icke uteslutande finnas vid de fasta folkskolorna, hvilket 
framgår redan af Tab. 3, om man inom dess afdelning för 
»Landsbyggd» vid Jönköpings och Kronobergs län jemför 
kol. 4 och 5 (fasta folkskolor) med kol. 19 (skolträd
gårdar). 

Lönetillskott för den »fortsatta undervisningen» iitgingo 
för år 1890 af statsmedel till 487 skoldistrikt för 819 s. k. 
»fortsättningsskolor»; motsvarande tal för år 1889 voro 472 
och 789. Bidrag till beredande af undervisning i slöjd ut-
gingo för år 1890 af statsmedel till 779 skoldistrikt för 
1,397 skolor; motsvarande tal för 1889 voro 728 och 1,276. 

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 1890 lemnas af 
tabellen å följande sida, rörande hvilken följande anmärk
ningar 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 a t t 
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. 3.! 
Talen i kol. 8— 15 ingå däremot icke i åtföljande tabellbi
lagor samt äro ej hemtade ur de från skoldistrikten ingångna 
primäruppgifterua, utan dessa kolumner äro utarbetade efter 
de från Statskontoret (för Stockholms stad) och länsstyrel
serna till Kungl. Maj:t insända redogörelserna angående 
ifrågavarande statsbidrag. Slutligen må med afseende på 
tabellens källor nämnas, at t ytvidderna äro för år 1890 
hemtade ur Statistiska Centralbyråns »Sammandrag för 
åren 1886—1890» af Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes 
Fem årsberättelser (sid. 7); i ytvidderna äro inräknade fast
land samt öar, holmar och skär, men ej insjöar och inskju
tande hafsvikar. 

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 a t t det sista, i an
seende till det för Stockholm egendomliga sättet a t t be
räkna skolornas antal (jfr berättelsen för år 1882, sid. 17, 
samt föregående berättelse, sid. 2), äfven gäller om kol. 7. — 
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Anm. 1. 1 kvadrat-nymil ( = 1 kvadrat-myriameter = 100 kvadrat-kilometer) är lika med 0'875 eller '/, svensk kvadratmil. 
> 2. DI talen i kol. 6 och 7 för Stockholm» stad äro af ingen betydelse och i jemförelse med länens skalle biifva rent af vilseledande, bafva de bär 

ntelemnats. 

Att^antalet^skolor i kol. 15 är högre än i kol. 5 kan bero 
delsjpä. olika beräkningssätt, dels därpå att slöjdundervis
ningen ej behöfver vara förlagd uteslutande till folkskolor

na. — Om antalen skoldistrikt enligt kol. 4 i denna tabell 
jemföras med motsvarande tal i förra berättelsen (sid. 4), 
befinnas de vara i allo oförändrade, ehuru visserligen af 
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jemförelse mellan Tab. 3 för 1890 och Tab. 3 för 1889 
framgår a t t et t skoldistrikt (Mariefred och Kernbo) öfver-
förts från landsbyggden till städerna (jfr Kap. 2 i denna och 
föregående berättelse). — För de särskilda länen vexla talen 
i kol. 6 från 0"26 i Norrbottens län till 19-26 i Malmöhus län. 
Naturligtvis bero olikheterna nästan helt och hållet på olik
heterna 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 
15'9 i Blekinge län (16'9 i Göteborgs och Bohus län och i 
Vesternorrlands län) till 33-9 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"6 och Gottlands län lägst med 17 j 
motsvarande tal för hela riket är 4"4. — Med afseende på 
kol. 8—15 må erinras därom, a t t både »fortsatt undervis
ning» och slöjdundervisning visserligen kunna förekomma 
utan lönetillskott af statsmedel; men antagligt är likväl 
at t i allmänhet sådana fall äro jemförelsevis fa och af 
mindre betydelse. Dock bör den fullständiga frånvaron af 
hithörande tal i kol. 9 och 11 for Stockholms stad inga
lunda tagas som ett bevis, a t t undervisningen där drifves 
mindre långt, utan endast därpå, at t den är med afseende 
på kurser och afdelningar där annorlunda ordnad. 

De olika arterna af skolor äro ej framhållna i föregå
ende tabell, men skiljaktigheterna i detta hänseende länen 
emellan framgå med lätthet omedelbarligen af Tab. 2. l ivad 
särskildt beträffar de folkskolor, som flyttat på 3 eller 4 
stationer, kan man redan af Tab. 2 draga den säkra slut
satsen, a t t de företrädesvis eller uteslutande finnas i skogs-
eller skärgårds-trakter. Äfven med afseende på skolhus och 
skolträdgårdar ser man med lät thet omedelbarligen af Tab. 2 
skiljaktigheterna mellan länen. 

I förra berättelsen (sid. 5) nämndes a t t några få fall 
förefinnas, då ett skoldistrikt saknar egentlig folkskola, 
samt a t t detta under år 1889 var förhållandet vid 4 skol
distrikt. Under år 1890 egde samma förhållande fortfa
rande rum vid dessa 4 skolor, hvilka alla tillhöra Jemtlands 
län. De utgöras af en annexförsamling (936 invånare), 
som endast hade en fast mindre folkskola och två flyttande 
småskolor, två kapellförsamlingar (resp. 542 och 867 invå
nare), bland hvilka den första endast hade två flyttande 
småskolor och den andra endast en flyttande mindre folk
skola och en flyttande småskola, samt af en s. k. bruksför
samling (242 invånare), som endast hade en flyttande småskola. 

Om man nu öfvergår till förhållandet mellan landsbyggd 
och städer, må först något nämnas med afseende på skol
distrikten. Antalet skoldistrikt i hela riket uppgick år 1890 
enligt Tab. 2 till 2,376, hvaraf enligt Tab. 3 å landsbyggden 
2,285 och i städerna (förutom de 3 till landsbyggden räknade) 
91. Hvarje stad, äfven när den omfattar flera församlingar 
eller pastorat, bildade ett enda skoldistrikt, med undantag 
endast för Karlskrona (särskildt skoldistrikt for amiralitets
församlingen) och Landskrona (särskildt skoldistrikt för 
garnisonsförsamlingen). 

Följaude tabell utvisar, huru antalen skolor voro efter 
deras arter fördelade i procent. 

Af förestående tabell framgår äfven, at t de fasta och 
de flyttande skolornas procenttal voro för landsbyggden re
spektive 69'5 och 3 0 s , för städerna 99'6 och 0 4 samt för 
hela riket 70-7 och 29-3. — Med afseende på de flyttande 
skolor, som äro upptagna på städerna, må nämnas a t t de 
äro endast 2, hvilka båda flytta inom Filipstads s. k. »ut
rotar». Med afseende på de mindre folkskolor, som äro upp
tagna på städerna, må under hänvisning till Tab. 3 erinras 
därom, at t de endast i en del fall höra till den i folkskole
stadgans § 3 under denna benämning upptagna ar t af skolor, 
hvaremot de för öfrigt i sjelfva verket beteckna ett mellan
stadium inom folkskolan. 

Fördelningen af skolhus och skolträdgårdar utvisas af 
följande tabell, i hvilken den nedre delen är upprättad 
under det antagandet, a t t alla skolträdgårdarne (2,065 på 
landsbyggden och 42 i städerna) tillhörde fasta folkskolor 
(3,526 på landsbyggden och 190 i städerna), ehuruväl — 
såsom å sid. 3 närmare framhållits — detta antagande ej 
är fullt riktigt. 
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Af tillfällig anledning bar för år 1890 verkstälts en 
undersökning rörande de "olika sätt, hvarpå undervisningen 
varit ordnad vid de egentliga folkskolorna, således utan 
hänsyn till mindre folkskolor och. småskolor. Resultaten 
af denna undersökning äro intagna i nedanstående tabell, 
rörande hvilken följande anmärkningar må förutskickas. 
Till grund för fördelningen har lagts den »öfversigt», som 
är Jemnad å sid. 3 och 4 af 1889 års »Normalplan för un

dervisningen i folkskolor och småskolor». Således haPva till 
en viss li t tera i Öfversigten förts både de skolor, vid hvilka 
det i primäruppgifterna uttryckligen sagts, a t t de haft un
dervisningen ordnad enligt denna littera, och de skolor, vid 
hvilka det af primäruppgifterna (om lärarekrafter, afdel-
ningarnas antal m. m.) framgått a t t de åtminstone i hufvud-
saklig måtto haft undervisningen så ordnad, öfver hvar 
och en af kol. 2, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 22 och 27 har 



/Utsatts motsvarande littera, h varvid de i Öfversigten an-
märkuingsvis omnämnda anordningarna betecknats med B, 
Och F s . Förutom de genom Normalplanen angifna sätten 
för undervisningens anordning har likväl förekommit en 
mängd andra sätt. Dessa äro i tabellen gruppvis uppförda 
efter närmast motsvarande littera. För a t t ej ytterligare 
Öka kolumnernas antal hafva vissa undantagsförhållanden, 
för hvilka längre ned närmare redogöres, antydts genom 

en siffra inom () i vederbörande kolumners rubriker. — 
Kol. 2—21 afse endast fasta skolor. — De i kol. 18—21, 
24, 25, 29 och 31 uppförda skolorna omfatta både folkskole-
och småskole-afdelning. Detsamma är förhållandet med 
några få af skolorna i kol. 2, hvarom mera längre ned. 
Alla öfriga skolor omfatta endast folkskoleafdelning. — Rö
rande littera D finnes i Normalplanen anmärkt: »För denna 
form af folkskola förutsattes en fast småskola med tre års-
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klasser». Vid de flesta skolorna i kol. 14 har förhållandet 
äfven varit sådant, men vid en del har den förberedande 
småskolan omfattat endast två årsklasser. Dylikt undantag 
förekommer äfven med afseende på en eller annan af de 
öfriga folkskolorna med 3 årsklasser (kol. 4, 10, 15, 23 och 
28). — Uttrycket »lärare» i denna tabell — likasom i nästa — 
omfattar både lärare och lärarinnor. 

Antalet folkskolor enligt denna tabell öfverskjuter an
talet enligt Tab. 2 med 12. Den skenbara stridigheten 
beror på två särskilda anledningar. Å ena sidan har det 
i 18 fall inträffat, a t t en skola med 2 (16 fall), 3 (1 fall) 
eller 4 lärare (1 fall) och genomfördt parallelklass-system 
här räknats såsom två skolor för a t t bättre framhålla un
dervisningens anordning. Å andra sidan hafva vid en af 
städerna (se nästa tabell) skolor, hvilka här (i kol. 2) räk
nats som två (med 34 lärare), blifvit i Tab. 2 räknade som 
åtta skolor. — Genom den förstnämnda klyfningen hafva 
3 skolor blifvit förda till kol. 8, 12 till kol. 13, 2 till kol. 
14 och 19 till kol. 16. Full t genomfördt parallelklass-
system har utom i de sålunda behandlade 18 fallen äfven 
förekommit vid de flesta i kol. 2 inräknade skolorna, men 
med afseende på dem är det tillräckligt a t t hänvisa till 
nästa tabell. 

Såsom ofvan blifvit nämndt, hafva vissa undantagsfor-
hållanden antydts genom en siffra inom () i vederbörande 
kolumners rubriker. Till förklaring däraf må följande 
nämnas. Bland de i kol. 2 ingående skolorna hafva Stock
holms stads omfattat 5 årsklasser; detsamma har varit för
hållandet med 1 skola i kol. 6 och med 2 i kol. 13. Bland 
skolorna i kol. 20 hafva 2 haft 3 lärare. Slutligen hafva 
2 bland skolorna i kol. 27 haft 2 lärare. 

Antalet lärare enligt föregående tabell understiger an
talet enligt Tab. 2 med 150. Den skenbara stridigheten 
beror uteslutande på sättet at t beräkna lärareantalet i kol. 
2 och finnes fullständigt förklarad under nästa tabell. Om 
man frånser nämnda kolumn, kan man för hvarje särskild 
kolumn ur antalet skolor och med ledning af rubriken be
räkna antalet dithöraude lärare, dock med iakttagande af 
följande förhållanden. Den ena af skolorna i kol. 3 har haft 
5 lärare. Bland skolorna i kol. 8 hafva 2 haft 3 lärare; 
likaså 1 bland skolorna i kol. 11. Slutligen må med afseende 
på kol. 20 och 27 hänvisas till slutet af föregående stycke. 

För de folkskolor, hvilka voro så rikligt utrustade med 
lärarekrafter, a t t hvar och en af de 4 årsklasser, som till
höra det egentliga folkskolestadiet, samtidigt undervisades 
af särskild lärare eller lärarinna — eller m. a. o. för skolorna 
i kol. 2 — finnes närmare redogjordt i nedanstående tabell, 
rörande hvilken följande anmärkningar må förutskickas. 

Undervisningen vid dessa skolor, hvilka alla äro fasta, 
har varit eller åtminstone kuunat vara ordnad i fullständig 
eller hufvudsaklig öfverensstämmelse med den i 1880 års 
Normalplan intagna undervisningsplanen Litt. A, som jus t 
afser fast folkskola med 4 årsklasser, hvardera klassen un
dervisad af särskild lärare eller lärarinna. De i tabellen 
ingående skolorna äro likväl af två, olika slag, nemligen 
dels sådana, som endast omfatta det egentliga folkskole

stadiets årsklasser, dels sådana (i 2 städer och 2 landt-
distrikt), som äfven omfatta småskolestadiets 2 årsklasser. 
De lärare, som undervisat i de sednare, äro icke inräknade 
i tabellen. I Stockholm skiljer sig anordningen så till vida 
från den ofvan angifna, a t t hela kursen är delad på 7 års
klasser, af hvilka två här ansetts tillhöra småskolans område, 
hvarför 5 sjundedelar af hela lärareantalet intagits i tabellen. 

8 
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Såsom redan blifvit nämndt, ingå i tabellen några 
skolor, som äfven omfatta småskolestadiets .två årsklasser. 
Dessa äro belägna i Stockholm och Östersund samt vid 
Finspong i Eisinge skoldistrikt och vid Huskvarna i Ha-
karps d:o. De vid dessa skolor anställde lärare, som un
dervisa inom småskolestadiet, utgöra respektive 142, 4, 2 

och' 2, eller ti l lsammans 15ö;'; bVilka icke äro inräknade i 
tabellen. För Nyköpings 2 skolor äro uppförda endas't'7 
lärare, emedan på grund af tillfälliga förhållanden, hade 
vid den ena skolan dess 3 lärare sig emellan' fördelat un
dervisningen i lägsta årsklassen. 

Vid jemförelse med Tab. 3 ser man, a t t af där ingå
ende 89 städer (91 skoldistrikt) med 191 egentliga folk
skolor och 1,395 däri undervisande lärare återfinnas i före
gående tabell 44 städer (45 skoldistrikt) med 96 folkskolor 
och 1,077 däri undervisande lärare, hvilket sistnämnda antal 
vid tilläggande af de vid 10 af samma skolor inom små
skolestadiet undervisande lärarne växer till 1,223. ' Medan 
således inom städerna de aldra fleste af de egentliga folk
skolornas lärare endast hade en årsklass a t t undervisa, egde 
ett dylikt förhållande rum blott vid ett försvinnande fåtal 
af folkskolorna på landsbyggden. Af dess 2,285 skoldistrikt 
med 4,308 egentliga folkskolor och 4,624 däri undervisande 
lärare återfinnes i föregående tabell endast 9 skoldistrikt 
med 13 folkskolor och 59 däri undervisande lärare, hvilket 
sistnämnda antal vid tilläggande af de vid 2 af samma 
skolor inom småskolestadiet undervisande lärarne växer till 
63. Det må, anmärkas, at t alla dessa 13 skolor äro belägna; 
på orter med betydande — och för det mesta högst bety-' 
dande — industriel verksamhet. 

Kap. 4. Allmänna folkskolorna: lärare. 

Tab. 2 och 3. 

Med afseende på de till detta kapitel hörande upp
gifterna i Tab. 2 och 3 må anmärkas, a t t de, när förhål
landena förändrats under året, afse årets slut. 

Nedanstående tabell lemnar en jemfiörande öfversigt af 
hithörande rikssummor för åren 1886—1890. 

Då afseende endast fästes vid undervisningen i läse-
ämnena, företer lärarepersonalen år 1890 vid jemförelse med 
år 1889 en tillökning af 212 personer '(17 %), hvilken nästan; 
uteslutande faller på lärarinnorna. Då man åter tager i be
traktande dem, som undervisat endast i öfningsämnen eller 
handaslöjder, har antalet under året ökats med 9 (12 %). 

Slutligen må nämnas, at t-åtskil l iga tal , som afse riket 
i dess helhet, äfven finnas i följande två afdelningar af 
detta kapitel, nemligen dels under länstabellen, dels i den 

Folktkolorna 1890. 
2 
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tabell, som visar förhållandet mellan landsbyggd och 
städer. 

En öfversigt för de särskilda länen år 1890 lemnas af 
följande tabell, i hvilken kol. 3 för Stockholms stad lemnats 
tom, såsom där utan betydelse. 

Förhållandet mellan landsbyggd och städer utvisas af 
nedanstående procenttabell. 
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Kap. 5. Allmänna folkskolorna: lärjungar. 

Tab. 4 och 5. 

Såsom af öfverskrifterna till kol. 2—26 å hithörande 
Tab. 4 Ojcjb 5 framgår, afse uppgifterna året i dess helhet 
och således ej särskildt årets slut (med undantag doek för 
det fall. hvarom handlas i slutet af det ta 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, a t t mortaliteten 
år J890 inom de här ifrågavarande 8 åldersklasserna (7—14 
år) tillsammantagna uppgick i absolut ta l till 3,642 eller 
till O'4 6 % af hela antalet inom dessa åldersklasser vid 
årets slut. — Med afseende på grunderna för dessa ta
beller och dithörande primäruppgifter behöfver för öfrigt 
endast erinras om föreskriften, a t t barn, som under året 
undervisats 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 riks
summorna för åren- 4886—1890, må först erinras därom, 

a t t enligt den allmänna befolkningsstatistiken folkmängden 
vid 1889 års slut i ålder af 7—14 år utgjorde 784,532 och 
at t af detta antal voro med afseende på under året åtnjuten 
undervisning af skolråden redovisade 976 %. För år 1890 
utgjorde folkmängden inom samma årsklasser 791,987. Om 
detta tal jemföres med rikssumman, 769,690, för »hela an
talet barn af 7—14 års ålder» (Tab. 4, kol. 25), så finner 
man, at t de af skolråden redovisade barnens antal — då 
afseende ej heller här fästes vid de däribland inräknade 
under året aflidna— utgjorde 97'2 %. De icke redovisades 
procenttal var således 2 8 . Om det ofvannämnda antalet 
af 791,987 fördelas efter kön, så har man 400,929 gossar 
och 391,058 flickor. Jemföras dessa tal med antalen redo
visade gossar och flickor (Tab. 4, kol. 23 och 24), så blifva 
procenttalen resp. 97'6 och 96-8. 

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

Vid jemförelse mellan de två sista åren finner man således, 
a t t medan hela antalet barn i skolåldern vuxit med 7,455 
( = 791,987—784,532), har samtidigt antalet af dem, som 
enligt rad. 1 i denna tabell under året åtnjutit undervis
ning, vuxit med 1,337, antalet af dem, sotn enligt rad. 2 
under året ej åtnjutit sådan undervisning, med 3,320 samt 

antalet af dem, om hvilka enligt rad. 3 uppgifter saknas, 
med 74. 

Om man för de' fem åren fördelar barnen å rad. 1 i 
föregående tabell i sådana grupper som i kol. 11—15 af 
Tab. 4, så erhåller man följande tabell. 

Man ser således vid jemförelse mellan de två sista åren, 
a t t antalet barn i skolåldern, som undervisats i samtliga 
folkskolor, mindre folkskolor och småskolor, under året ökats 

med 2,151, hvaremot antalet i enskilda skolor minskats 
med 396 och antalet i hemmen undervisade minskats med 
848. — Om man såsom mått på folkskolefrekvensen under 
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de två sista åren använder talet å rad. 4, beräknadt i procent, 
af hela folkmängden inom åldersgruppen 7—14 år, så är 
detta procenttal 83-o för det förra och 825 för det sed-
nare. 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 använder för 1889' talet 689,954 och för 1890 talet 690,342 
(se Tab. 4, kol. 26), så blifva procenttalen, i stället 87"9 för 
1889 och 87-2 för 1890. 

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 § 62, 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 anledningar att tro, att 
dit blifvit förda ganska många, som rätteligen bort i pri
märuppgifterna räknats till dem, »som under året ej åt
njutit undervisning» (rad. 2), eller till dem, »om hvilka 
uppgifter saknas» (rad. 3). Men å andra sidan minskas 
vigten af detta förhållande af den omständigheten, att an
tagligen en stor del af dessa barn först under året inträdt 
i skolåldern. 

Vid fördelning af de i föregående tabell å rad. 9 
upptagna lärjungarne efter de 3 hufvudslagen af skolor 
(folkskolor, mindre folkskolor och småskolor), äfvensom efter 
skolornas olika natur af fasta eller flyttande, erhåller man 
följande öfversigt. 

Man finner häraf vid jemförelse mellan de två sista 
åren, att antalet barn i samtliga fasta skolor ökats med 
5,989, medan antalet i samtliga flyttande skolor minskats 
med 4,232, och att således förhållandena förbättrats. 

Om man slutligen för åren 1886—1890 fördelar de å 
rad. 2 af denna tabellgrupps första tabell (sid. 11) upptagna 
barnen efter anledningarna därtill, så erhåller man följande 
tabell, vid hvilken den anmärkningen må förutskickas, att 
de å rad. 19 och 20 t. ex. för år 1890 upptagna talen all
deles icke angifva antalen af dem, som under året visat 

sig hafva inhemtat folkskolans minimikurs eller aflagt god
känd afgångspröfning. 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 åt
njutit undervisning eller åtminstone icke på något af de 
sätt, som äro angifna å rad. 4—8 i 2:a tabellen å sid. 11. 
Det är nemligen antagligt, att icke få af barnen å rad. 19 
och 20 af följande tabell under året deltagit i s. k. repeti
tionsskola eller i s. k. konfirmationsskola. 

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 
don summa, som erhålles genom att hoplägga antalet icke 
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redovisade, antalet af dem, om hvilka uppgifter saknas, 
samt antalet af dem, som »af annan anledning» icke åt
njutit undervisning. För år 1889 utgjorde denna maximi
gräns 41,083 ( = 19,573 + 9,074 + 12,436) och för år 1890 
åter 44,318 ( = 22,297 + 9,148 + 12,873). 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 1889 och 
5 6 för 1890. Sammanhåller man detta sista resultat där
med, a t t — såsom å sid. 11 visats — redovisningsprocenterna 
för gossar och fliekor äro mycket höga och föga skiljaktiga, 
så inser man lätt, at t någon synnerlig olikhet ej kan före
finnas i de båda könens skolfrekvens. 

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

En öfversigt för de särskilda länen år 1890 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. 4. 
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. 4 finner i kol. 11—15, 17—20 och 
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. 4. De absoluta talen i kol. 12 (»högre folk
skolor») äro nemligen vid de 10 län, där de förekomma, 
alldeles for små att förtjena]_en särskild procentkolumn. 
De motsvarande procenttalen skulle vid 4 län hafva blifvit 
uppförda med 0" i, men yid de öfrigaj ej ens uppgått till 
denna storlek. — De procenttal, som finnas i kol. 11 och 
12, motsvara de absoluta talen i kol. 8 och 9 å Tab. 4 
och ange således egentligen endast fördelningen af de 
barn i skolåldern, som undervisats i sina egna distrikts 
allmänna folkskolor. Men om man antager, a t t såväl de 
barn i skolåldern, hvilka undervisats ij allmänna folk
skolor utom deras egna distrikt (Tab. 4, kol. 10), som 
ock de barn utom den egentliga skolåldern, hvilka un
dervisats 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 mellan 
fasta och flyttande skolor af alla de barn, som jemlikt 
kol. 26 å jTab. 4 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 15,151 och 37,068 eller tillsammans 
till 52,219, således endast till inemot 8 % af hela riks
summan i nämnda kol. 26. Visserligen är den motsvarande 
procenten högre i åtskilliga län, så t. ex. — för a t t nämna 
de högsta — 11 i Malmöhus och Vesternorrlands, 12 i Norr
bottens, 14 i Vesterbottens och 15 i Jemtlands, men någon 
anledning till a t t den ena eller den andra af de två grup
perna skulle förekomma jemförelsevis mera i antingen fasta 

eller flyttande 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. 4 bestämda förhållandet 
mellan antalen barn i fasta och flyttande skolor gälla för 
alla de barn, som jemlikt kol. 26 å Tab. 4 undervisats i 
länens allmänna folkskolor, kan man därpå grunda den beräk
ning, h vars resultat äro intagna i den följande tabellens sista 
afdelning. Man erhåller nemligen för hvarje särskildt län — 
på det angifna sättet eller, vid län med ett fåtal flyttande 
skolor, omedelbarligen ur primäruppgifterna — hela antalet 
barn särskildt i de fasta och särskildt i de flyttande skolorna, 
hvarjemte den motsvarande fördelningen af lärarepersonalen 
lätteligen verkställes i enlighet därmed, a t t hvarje flyttande 
skola endast har en lärare eller lärarinna utom 10 skolor, 
som hafva två lärare eller lärarinnor hvardera, nemligen i 
Kronobergs län 1 folkskola på tre stationer och 2 småskolor 
på d:o, i Kalmar län 1 folkskola på två stationer, i Hallands 
län 1 folkskola på två stationer, i Göteborgs och Bohus län 

1 folkskola på tre stationer och 2 d:o på två samt i Verm-
lands län 2 folkskolor på två stationer. För hela riket er
håller man 501,153 lärjungar i fasta skolor och 189,189 
i flyttande, medan antalet af lärare och lärarinnor i läse-
ämnen utgör 9,626 vid de fasta skolorna och 3,100 vid de 
flyttande. 

Med afseende på den följande tabellens första afdelning 
är följande at t nämna. Såsom å sid. 11 visats, utgör de 
icke redovisade barnens antal 2-8 % af rikets hela folk
mängd i ålder af 7—14 år. Huru stora de motsvarande pro
centtalen äro för 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, at t talen i kol. 10 äro öfver 
hufvud 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-o i stället för l - 2 . 
Naturligtvis skulle samtidigt talen i de föregående kolum
nerna blifva något mindre, emedan de motsvarande absoluta 
talen skulle, sjelfva oförändrade, hafva varit at t jemföra 
med en något större totalsumma. I stället för 84-9 i kol. 

2 å slutraden för år 1890 skulle man t. ex. fått 82-5. 
Några af de större skiljaktigheter, som jemlikt kol. 

2—10 förefinnas mellan länen, kunna förtjena a t 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. 

' ) För 1890 (folkräkningsår) Annas likväl däri sådana uppgifter för Stock
holm, Göteborg och Malmö. Enligt dessa åtgjorde folkmängden i lider af 7—14 
år i Stockholm 28,369 ( = 14,078 gossar + 14,291 flickor), i Göteborg 14,759 
( = 7,486 g. + 7,273 fl.) och i Malmö 8,166 ( = 4,135 g. + 4,031 fl.), hvar-
emot densamma enligt de til! Ecklesiastik-departementet insända uppgifterna ut
gjorde i Stockholm 26,749 ( = 13,269 g. + 13,480 fl.), i Göteborg 14,907 
( = 7,567 g. + 7,340 fl.) och i Malmö 8,197 ( = 4,164 g. + 4,033 fl.). De 
icke redovisade barnens antal uppgår således för Stockholm till 5 7 %, hvaremot 
för Göteborg har redovisats 1 % och för Malmö 0'i % för mycket. 
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Anledningen är likväl ingalunda densamma på alla dessa 
ställen. I Stockholms stad har förhållandet sin förklaring 
däri , a t t ett 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 a t t Jemtlands län i sist
nämnda hänseende visar ett ofantligt mycket lägre procent

tal, hvilket är nära lika med det i Blekinge län. — De lägsta 
procenttalen för undervisning i hemmen finner man för Stock
holms stad samt för Gottlands, Kristianstads, Malmöhus, Hal-
lauds, Göteborgs och Bohus, Vermlands, Örebro, Vestman-
lands och Kopparbergs län, om man endast nämner de 
ställen, där procenten ej uppgår till 2. — Procenttalen i kol. 
6—10 äro i allmänhet så små, a t t de ej behöfva här göras 
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ill föremål för särskild uppmärksamhet. De största skilj -
aktigheterna finner man för öfrigt med hänsyn till de barn, 
som under året »af annan anledning» (kol. 9) ej åtnjutit under
visning. Stockholms stad har där det högsta procenttalet (48) 
och Vesterbottens län det lägsta (02). Men dessa och andra 
skiljaktigheter — företrädesvis i denna kolumn — kunna vara 
mera skenbara än verkliga, emedan vid en på fullständig kän
nedom grundad fördelning antagligen såväl de barn, »om 
hvilka uppgifter saknas» (kol. 10), som äfven de icke redo
visade, skulle för det mesta hafva fått sin plats i kol. 9. 

Om man med afseende på lärjungarnes fördelning mellan 
fasta och flyttande skolor frånser Stockholms stad och Gott-
lands län, som efter 1888 ej heller har några flyttande skolor, 
finner man likväl så stora skiljaktigheter, a t t t. ex. i Malmö
hus län endast 02 % och i Uppsala län 0 6 % undervisats 
i flyttande skolor, men i Kronobergs 835 %. Närmast sist
nämnda län komma Vesterbottens med 77-o % i flyttande 
skolor, Jemtlands med 7 0 5 , Vermlands med 65o, Jönköpings 
med 624 , Norrbottens med 5 2 i och Vesternorrlands med 
50" 3. Anmärkningsvärdt är a t t Kopparbergs län har endast 
9 5 samt således lägre procent än t. ex. Östergötlands län 
med H '4 och Kristianstads med 119. 

Af tabellens sista afdelning finner man, a t t Stockholms 
stad har den största lärarepersonalen i förhållande till lär
jungeantalet. Af länstabellen å sid. 10 ser man däremot, 
at t Stockholms stad näst Vesternorrlands och Blekinge 
län har den minsta lärarepersonalen i förhållande till folk
mängden. Förklaringen till denna skenbara motsägelse 
har man i det ofran påvisade förhållandet, a t t Stockholms 
stad har ett af de lägsta procenttalen för barn i allmänna 
folkskolor. De län, som med afseende på gynnsamt förhål
lande mellan antalen lärare och lärjungar komma Stock
holms stad närmast, äro Stockholms och Kopparbergs län. 
De minst gynnsamma förhållandena träffar man däremot i 
Kronobergs, Blekinge, Vesternorrlands och Kalmar län. — 
Det torde böra särskildt framhållas, a t t de i dessa kolum
ner stående talen endast angifva, huru många lärjungar 
i medeltal hvarje lärare (lärarinna) under kalenderåret haft 
at t undervisa, men ingalunda huru många varit i medeltal — 
äfven vid den ordentligaste skolgång — under samma under
visningstimmar förenade. De sednare medeltalen äro natur
ligtvis betydligt lägre, hvilket beror på två särskilda anled
ningar af helt olika natur, nemligen dels — och hufvudsakligen 

— därpå a t t de lärjungar, som en och samma lärare (lärarinna) 
har a t t undervisa, i en mängd fall äro delade på afdelningar, 
som undervisas på skilda tider, dels — ehuru i vida mindre grad 
— därpå at t 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 31 redan af den första 
anledningen, hvarefter det på grund af den andra anled
ningen kan anses sjunka till 28. Om båda anledningarna 
verkat i samma mån äfven vid de fasta skolorna, så sjunker 

talet i kol. 13 från 52 till omkring 23, hvilket tal likväl 
torde vara för lågt, emedan den första anledningen väl är 
mindre verksam här än vid de flyttande. 

Särskildt för landsbyggd och särskildt för städer visar 
följande tabell, i hvilket förhållande de redovisade barnen, 
så vidt kändt är, åtnjuti t undervisning. 

Om de å rad. 1 i denna tabell inräknade barnen för
delas efter undervisningens hufvudarter samt ytterligare de 
å rad. i 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. 5) på långt 
när till 0 1 %• af antalet redovisade. 

Om de å rad. 9 i denna tabell inräknade barnen fördelas 
efter de olika slagen af folkskolor, så erhålles följande tabell. 
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På grund af förhållanden, som redan äro berörda i Kap. 3 
(sid. 5), äro på städerna förda äfven barn, som undervisats 
i flyttande skolor. Men då deras antal endast på rad. 18 
skulle uppgå (se Tab. 5) till 0"i % af antalet redovisade 
barn, hafva i städernas kolumn fasta och flyttande skolor 
sammanslagits. — Af det ringa antal, som påförts städerna 
såsom undervisade i fasta mindre folkskolor, faller mer än en 
tredjedel — 237 lärjungar af 613 — på Göteborg, som ensamt 
äfven räknar 5 af städernas 15 sådana skolor. Men hvad 
som där kallas mindre folkskola är tydligen icke något 
annat än ett mellanstadium inom folkskola. 

Om de å rad. 2 af denna tabellgrupps första tabell 
inräknade barnen fördelas efter anledningarna därtill, så 
erhålles följande tabell. 

Vill man slutligen jemföra landsbyggd och städer med 

afseende på medeltalen af lärjungar på hvarje lärare eller 
lärarinna i läseämnena, så kan detta lätt ske i enlighet 
med de grunder, som användts för utarbetandet af koL 
13—15 i tabellen å sid. 14. För landsbyggden erhåller 
man sålunda — approximatift — 404,642 lärjungar i fasta 
skolor och 189,099 i flyttande, medan antalet af lärare och 
lärarinnor i läseämnena utgör 7,494 vid de fasta skolorna 
och 3,098 vid de flyttande. För städerna äro de motsva
rande lärjungeantalen 96,511 och 90 samt de motsvarande 
lärareantalen 2,132 och 2. De motsvarande talen för hela 
riket finnas redan angifna å sid. 13. 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 att 
undervisa, men ingalunda huru många varit i medeltal — 
äfven vid den ordentligaste skolgång — under samma under
visningstimmar förenade, är förut anmärkt å sid. 15. 

Kap. 6. Allmänna folkskolorna: ekonomiska förhållanden. 

Tab. 6 och 7. 

Med afseende på lärarnes löneförmåner och de därtill 
af statsmedel utgående bidragen gällde under år 1890 
samma allmänna bestämmelser, som under det föregående 
året (se berättelsen för år 1889, sid. 13). Statsbidragets stor
lek i förhållande till den årliga lönen (husrum, vedbrand 
och kofoder eller ersättning därför oberäknade) uppgick så
ledes fortfarande till två tredjedelar för ordinarie och extra 
ordinarie lärare och lärarinnor vid folkskolor, hvarvid lönen 
för de ordinarie skulle utgöra minst 600 kr. och för de 
extra ordinarie minst 500 samt statsbidraget vid förhöjning 
af lönen kunde för de förra ökas till 466 kr. 67 öre och för 
de sednare till 400 kronor. För biträdande lärare och lära
rinnor vid folkskolor samt för lärare och lärarinnor vid 
mindre folkskolor och vid småskolor uppgick statsbidragets 
storlek i forhållande till den årliga lönen fortfarande likaledes 
till två tredjedelar, hvarvid lönen skulle utgöra minst 200 kr. 
samt statsbidraget vid lönens förhöjning till 250 eller 300 kr. 
kunde ökas till respektive 166 kr. 67 öre eller 200 kronor. 

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 
berättelsen för 1885 och i d:o till d:o för 1886 yttrats om 
skoldistriktens skulder och donationer — nämnas, att de 
prim är uppgifter, som ligga till grund för Tab. 6 och 7, ej 
ännu torde hafva all den grad af tillförlitlighet, som vore 
önskvärd, ehuru visserligen en högst betydlig mängd af 
s v åra fel rättats med hjelp af det omfattande och ytterst 
tidsödande extra förarbete med granskning och skriftvex-
ling, hvilket på angifna skäl i större omfattning företogs 
redan till utarbetandet af berättelsen för 1885 och sedan i 
mån af behof ständigt fortsatts. Särskildt är angående lån 
och dera gjorda afbetalningar att befara, att uppgifterna 
ännu i icke få fall äro oriktiga. Till följd häraf äro de å 
Tab. 6 och 7 såsom »Skuld vid årets slut» (kol. 9) och 
»Skuld vid årets början» (kol. 11) uppförda beloppen att 
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änsé såsom minimivärden, hvilka måhända ligga teinligen 
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 skol
distriktet», hvilken sålunda blir for högt eller för lågt be
räknad. Nu gjorda anmärkningar om vissa belopps osäkerhet 
böra ihågkommas på vederbörliga ställen i den följande 
statistiska framställningen. 

Till en rät t uppfattning af flera bland koluumrubri-
kerna i hit hörande 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) for skolrådens uppgifter. Om dessa anvisningar, 
så till vida som de här äro behöfliga, 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 skoldistrikt (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 för lärares och lärarinnors aflöniug (kol. 12): »Det 
här införda beloppet måste [för hvarje skoldistrikt] vara 
lika med slutsumman» till den enligt formuläret Lit t . B 
af skoldistriktet afgifna specifikationen öfver lärares och 
lärarinnors löneförmåner. — Denna specifikation upptager: 
o) egentlig lön, 6) lönetillökning för tjenstgöriug 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, / ) d:o d:o för bränsle samt g) d:o d:o för kofoder. 
Naturaprestationer kunna således förekomma under e, f och 

Folktkolorna 1890. 

g; men de förekomma därjemte äfven under a, ty för or
dinarie lärare eller lärarinnor vid egentlig folkskola skall 
en del af den egentliga lönen utgå i spannmål1) och för 
öfriga lärare eller lärarinnor kan aflöningen utgå i pen
ningar eller lefnadsmedel (hvaribland äfven fritt kosthåll). 
Däremot är det ej föreskrifvet at 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 sJcollolcalernas 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 särskildt donationer för skolväsendet må 
utöfver ofvanstående anvisning hänvisas till berättelsen för 
år 1882 (sid. 35 o. 36) för närmare kännedom om de grund
satser, som hafva iakttagits vid bearbetningen af primär
uppgifterna. 

En jemföraude öfversigt af vissa hit hörande rikssum
mor för åren 1886—1890 lemnas af tabellen å följande sida. 

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 utgåt t af »andra skoldistrikt», afse de — 
åtminstone så vidt primäruppgifterna utvisa — ytterst få 
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 att 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 
a t t vidare uppmärksammas i denna berättelse. 

Om man med afseende på tillgångar och skulder jemför 
de båda sista åren i omstående tabell, finner man, att upp
gifterna äro stridiga. För slutet af år 1889 äro nemligen 
tillgångarne upptagna till 6,471,146 kr., men för början 
af år 1890 till 6,513,921; likaså är skulden upptagen till 
10,178,455 kr. vid slutet af år 1889, men till 10,206,260 vid 
början af år 1890. Detta beror till någon del på sådana 
stridigheter i primäruppgifterna, som ej kunnat vid bear
betningen rät tas. Men utom den uu, liksom i flera före-

') Enligt Kungl. kungörelsen af den 25 Maj 1888 skall läraren (lärarinnan), 
»åtnjuta i årlig lön dels IB hektoliter 25 liter spannmål in natura, hälften i råg 
och hälften i det eller de andra sädesslag, i hvilka kronotiondeu inom orten 
utgår, dels ock penningar till sä stort belopp, att hela lönen, inberäknadt spann
målens värde efter länets markegäng for året (Litt. A), uppgår till minst 600 
kronor.» — Därsammastädes är äfven föreskrifvet (jfr ofvan under ff)t att åt 
ordinarie lärare (lärarinna) i folkskola »bör anskaffas sommarbete och vinterfoder 
för en ko eller ock, där hinder eller svårighet af lokala eller andra förhållanden 
därför möter, minst värdet af 8 hektoliter 2T> liter spannmål af förenämnda 
sädesslag i ersättning lemnas.» 

3 
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gående berättelser, påpekade anledningen därtill, a t t öve r 
ensstämmelse icke eger rum mellan belopp, som egentligen 
borde vara utan förändring öfverförda från det ena årets 
slut till det följande årets början, tillkommer denna gång, 
likasom de fem närmast föregående, med afseende på skuld
beloppen en vida väsentligare anledning, nemligen den ofvan 
(sid. Il)) oinförmälda särskilda undersökningen rörande skol
distriktens skulder. I de därigenom vunna upplysningarna 
och rättelserna har man utan tvifvel a t t nästan helt och 
hållet söka anledningen därtill, at t skuldsumman från 1880 
års slut till 1890 års början företer en skenbar tillökning 
af 27,805 kr. (0-3 %). Men denna nu påpekade stridighet 
är likväl obetydlig i jemförelse med de motsvarande vid 
årsskiftena 1884 — 85, 1885 —80 och 1886—87. Den skenbara 
tillökningen i skuldsumman har nemligen från 2,545,152 kr. 
(58 %) vid förstnämnda årsskifte efter hand under de fyra 
följande sjunkit till 782,951, 371,426, 40,826 och 18,055 kr. 
(resp. 11, 4, 0-5 och 0'2 %), hvilket förhållande torde böra 

anses som ett bevis därpå, at t primäruppgifterua förbätt
rats. — Bristen vid slutet af år 1889 är i föregående tabell 
beräknad till 3,707,309 kr.; men den minskas till 3,692,339 
kr., om man till grund för beräkningen lägger tillgångar 
och skuld vid 1890 års början. Beloppet af donationer 
företer vid jemförelse mellan slutet af 1889 och slutet af 
1890 en tillökning af 66,299 kronor. 

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



19 

Det allmänna lönetillskottet för år 1890 uppgår sålunda 
enligt de från skoldistrikten insända primäruppgifterna till 
3,839,294 kr.; men det må nämnas, at t detsamma enligt de 
vippgifter därom, som till Ecklesiastik-departementet in-
sändts från Statskontoret (för Stockholms stad) och från 
länens landtränterier, uppgick till 3,823,525 kr., således till 
15,769 kr. mindre. I anledning af denna skiljaktighet må 
erinras om åtskilliga förhållanden, som vålla, at t full öve r 
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 seduare, emedan i den förra summan, men ej i den 
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». — Till
växten från 1889 till 1890 i allmänna lönetillskottet beror 
hufvudsakligen på förökningen i lärareantalet (jfr sid. 9), men 
icke på någon förändring i grunderna för utgåendet af stats
bidragen till aflönande af lärare och lärarinnor (jfr sid. 16). 
Med afseende på det allmänna lönetillskottet må slutligen 
nämnas, att antalet af ordinarie folkskolelärare och lärarinnor, 
för hvilka utbetalts löuetillskott af 466 kr. 67 öre för år, mot
svarande en kontant aflöning af minst 700 kr., enligt de på 
den seduare vägen erhållna uppgifterna år 1890 uppgick till 
3,754, således till 74 % af hela antalet, 5,100 (se Tab. 2), af 
ordinarie lärare och lärarinnor i folkskolorna. Men bland 
sistnämnda hela antal finnas naturligtvis ganska många med 
tjensteålder understigande fem år. Äfven bör ihågkommas, 
at t (åtminstone i städerna) ganska många lärare och lära
rinnor med tjensteålder under fem år hade lön af 700 kr. 
eller däröfver, ehuru för dem statens lönetillskott natur
ligtvis beräknades efter lön af 600. — Om lönetillskottet 
för den fortsatta undervisningen år 1890, 50,638 kr., tankes 
lika fördeladt på de 819 »fortsättningsskolor», som däraf 
kommit i åtnjutande (se sid. 4), så får man 62 kr. på hvarje. 
Sammanhålles detta resultat med bestämmelserna (se be
rättelsen för år 1882, sid. 32) angående statsbidragets varie
rande storlek, 25, 50 eller 75 kr., allt efter som af de sex 
undervisningsveckorna1) två, fyra eller alla sex varit för
lagda utom folkskolans ordinarie undervisningstid, så finner 
man att i medeltal nära 5 af samtliga 6 undervisnings
veckor varit sålunda förlagda. Härvid är dock att märka, 
att om man skiljer på landsbyggd och städer (jfr tabellen 

å sid. 4), så blir förhållandet något mindre fördelaktigt 
på landsbyggden. Till livar och en af de 142 fortsättnings
skolorna i städerna, hade nemligen lönetillskottet utgåt t med 
75 kr. med undantag endast för G, som fått efter 50 kr., 
och 8, som fått efter 25. På landsbyggdens 677 fortsätt
ningsskolor, bland hvilka 348 fått lönetillskott med 75 kr., 
248 med 50 kr., 1 med 37 kr. 50 öre och 80 med 25 kr., 
komma således 40,538 kr., eller i medeltal 60 kr. på 
hvarje. — För undervisning i slöjd utdelades statsbidrag 
till 1,397 slöjdskolor. Bidraget utgick med 75 kr. för hvar-
dera till 1,381 af dessa skolor och med följande lägre belopp 
till 16, hvarest undervisningen i slöjd fortgick endast under 
motsvarande mindre delar af läseåret, nemligen med 46 kr. 
87 öre till 1, med 37 kr. 50 öre till 12, med 28 kr. 26 öre 
till 1, med 28 kr. 12 öre till 1 och med 18 kr. 75 öre 
till 1. 

Under »Öfriga utgifter» äro i tabellen å sid. 18 inne
fattade två poster, som förtjena a t t särskildt omnämnas, 
nemligen afgifter till folkskolelärarnes pensionsinrättning 
och räntebetalningar. — Pensionsafgifterua, 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 1890 till 199,609 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 och 17), och beräknar 
räntan efter 5 % af skulden vid årets början, så uppgår 
för år 1890 hela räntebeloppet till 510,313 kronor. 

Slutligen må nämnas, att åtskilliga tal, som afse riket 
i dess helhet, äfven finnas i följande två afdeluingar 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 1890 lemnas af den å nästa sida stående tabell, rörande 
hvilken följande anmärkningar må förutskickas. 

I kol. 2 och 3 finner man i absoluta tal och procent, 
för huru många ordinarie lärare och lärarinnnor 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 insäudts 
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. 9 och 17 af Tab. 6. 

Beträffande de för Stockholms stad i kol. 2 och 3 stå
ende talen må hänvisas till det, som ofvan å denna sida 
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-

') Redan genom K. kung. d. 11 Sept. 1877 angående anslag for lärares 
aflöning vid fortsätlningsskolor uppställdes den grundsatsen, att i städerna deu 
fortsatta undervisningen lämpligast meddelas i aftonskola, livarvid inrottmmarues 
antal skalle uppgå till minst 180, oeh genom K. kung. den 20 April 1886 om ( 

iindring i nyssnämnda kungörelse niedgafs att fortsättniugsskolan liuge under \ 
vissa villkor ordnas sasonl aftonskola äfven pä landet. | 
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giften om Stockholms stad i kol. 4 må erinras därom, a t t 
antalet skolor därstädes räknats endast till 9. Hade an
talet skolor räknats lika med antalet skolhus, således 35, 

så hade man i stället i kol. 4 fått 9,582 kronor. Tankes 
åter organisationen vara sådan, at t vid den därstädes an
ordnade 7-åriga skolkursen hvarje grupp af klasserna 1—7 
utgjort en skola, och man under sådan förutsättning beräk
nar skolornas antal till /7

 aI" antalet lärare i läseämnen, 
således till 71, så sjunker beloppet i kol. 4 till 4,724 kr., 
men är således fortfarande likväl vida högre än för något 
af länen. — Af kol. 5 och 6 ser man, at t Stockholms stad, 
då hela utgiftsbeloppet delas på hvarje person af folk
mängden, visserligen kommer i första rummet samt med 
respektive 36 och 51 % öfverskjuter Malmöhus och Uppsala 
län, som komma närmast, men at t däremot vid fördelning 
på hvarje folkskolebarn Stockholm står främst med mera än 
två gånger så stort belopp som Uppsala län, hvilket kom
mer närmast. Detta sammanhänger med det förut påvi
sade förhållandet, a t t Stockholms stad har mycket lågt 
procenttal för bura i allmänna folkskolor (se tabellen å sid. 
14), i förening därmed at t 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. 4). — Med afseende på uppgifterna 
om Stockholms stad i kol. 7 och 8 må erinras därom, a t t 
Stockholm utgör ett enda skoldistrikt. — För öfrigt må 
med afseende på sättet för erhållande af de ekonomiska 
uppgifterna för Stockholms stad — både de för kol. 4—8 
i föregående tabell behöfliga och de öfriga — hänvisas till 
berättelsen för år 1887, sid. 17. 

Om man nu inskränker jemförelsen till de egentliga 
länen, så finner man i kol. 3 — vid hvilkeu för öfrigt må 
erinras om det, som här ofvan yt t ra ts om motsvarande tal 
för hela r iket — en ganska stor öfverensstämmelse för de 
flesta länen. Större afvikelser förete Vermlands, Skara
borgs, Hallands och Örebro län med höga tal samt Norr
bottens, Gefleborgs och Vesterbottens med låga. — I kol. 4 
finner man de högsta beloppen för Vesternorrlands och 
Uppsala län samt de lägsta för Skaraborgs, Jönköpiugs och 
Kronobergs län. — Vesterbottens län har det lägsta be
loppet i kol. 5 och Kronobergs i kol. 6, medan Kronobergs 
län kommer närmast i den förra kolumnen och Vesterbottens 
i den sednare. Det högsta beloppet i kol. 5 träffar man, 
såsom redan anmärkts, vid Malmöhus län samt i kol. 6 
vid Uppsala län; närmast komma Uppsala län i kol. 5 och 
Vestmaulands län i kol. G. — Med afseende på beloppen i 
kol. 7 och 8 innehar Vesterbottens län främsta rummet på 
förra stället och Södermanlands på sednare stället. Att i 
kol. 7 beloppet är negatift beror (jfr Tab. 7) vid Stock
holms, Uppsala, Kalmar, Gottlauds, Blekinge, Malmöhus, 
Hallands, Vestmanlands och Kopparbergs län på öfverskju-
tande skulder både å landsbyggden och i städerna, vid 
Östergötlands, Jönköpings, Elfsborgs, Gefleborgs och Norr
bottens på sådana i städerna samt vid Kristianstads på 
sådana a landsbyggden. Slutligen må nämnas, at t man 
detta år finner negativa belopp vid samma 15 län, som 
år 1889. 

Förhållandet i vissa hänseenden mellan landsbyggd och 
städer utvisas af den å följande sida stående tabellen. 
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I förra berättelsen (sid. 18) redogjordes för det antal 
skoldistrikt, som under år 1889 gjort bruk af den. med år 
1883 upphörda rätt igheten a t t uppbära afgift (högst 50 öre) 
för barn i folkskolan eller för folkskoleväsendet uppburit 
annan olaglig afgift. Älven under 1890 har dylikt före
kommit i åtskilliga skoldistrikt, ehuru deras antal är mindre 
än det föregående året. 

Man finner af skoldistriktens primäruppgifter, a t t stor
leken på, skolgångsafgiften eller på annan i dess ställe 
uppburen olaglig afgift (se följande spalt) varit ganska 
vexlande och åtminstone i et t fall rört sig mellan en lägre 
och en högre gräns. Beloppen äro efter deras storlek 
sammanförda å följande tabell, vid hvars utarbetande 
iakttagits at t den uppgifna skolgångsafgiften ansetts afse 
hela året. 

Tabellen utvisar, a t t skolgångsafgifter eller dylikt upp-
burits i 9 läu. Alla de 13 skoldistrikt, där sådan afgift 
uppburits, tillhöra landsbyggden. I det enda fall, som 
ingår i deu lägsta gruppen i föregående tabell, har af-
giften varit af en enda bestämd storlek, nemligen 25 öre 
»för hvarje betalande sko lbarn . I den mellersta gruppen 
ingår 1 distrikt med inskrifningsafgift å 50 öre »för hvarje 
betalande skolbarn, frivilligt, endast af bemedlade», 1 med 
50 öre »af hvarje torpare för matlag», 1 med 50 öre »för 
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hvarje utanvidstnatlag» och 1 med 50 öre »för matlag till 
amortering af ett skolhusbyggnadslån» (dessutom för samma 
ändamål »20 kr. för fullgodt mantals). Den högsta gruppen 
omfattar 1 distrikt med 36 öre »af torpare in. fl.» och 63 
öre »för hvarje rök», 1 med 70 öre »af hvarje matlag», 1 
med 89 öre »för hvarje matlag eller rök» och 1 med 2 kr. 
50 öre »af hvarje matlag bland — — — bruks underhaf-
vande i byarue», hvarjemte hit räknats 1 distrikt med »ved 
in natura af åbomatlag», 1, där »ved huggits för hvarje 
matlag af bönder och torpare», 1, där »ved huggits för 
hvarje matlag af åboar och torpare», samt 1 med »diverse 
naturaprestationer m. m. till skollokalernas underhåll och 
uppvärmning af hvarje hemmansnummer och utanvids-
hushåll». 

Af ofvanstående specifikation framgår a t t i tabellen 
inräknats det fall, då distriktet upptagit inskrifningsafgift, 
hvilken kan betraktas såsom en skolgångsafgift för första 
året, äfvensoin de fall, då afgift uppburits för matlag eller 
rök eller efter annan dylik grund. Härvid må erinras 
därom, at t enligt den allmänna åsigten äro matlag och rök 
liktydiga, hvilket likväl, såsom af berättelsen för år 1886 
(sid. 21) framgår, ej alltid torde vara förhållandet. Bety
delsen af uttycken »utanvidsmatlag» och »utanvidshushäll» 
(båda i Gefleborgs län) finnes angifven i berättelsen för år 
1889, sid. 18. — Då det kan vara af intresse a t t veta, huru 
de i tabellen upptagna 13 distrikten förhållit sig med af-
seende på den personliga folkskoleafgiften, hvilken det är 
medgifvet at t upptaga af hvar och en, som erlägger man
talspenningar, men hvilken icke får sättas högre än till 50 
öre för hvarje skattskyldig af mankön och utgöres af kvinna 
med hälften af det belopp, som erlägges af man, så må 
nämnas at t 11 af dem hafva i detta hänseende lagligen 
och 2 olagligen förfarit. Till den förra gruppen höra 10 
distrikt med afgift af 50 öre för man och 25 öre för kvinua 
och 1 med 30 för man och 15 för kvinna. Till den seduare 
gruppen höra 1 med 50 öre för båda och 1 med 19 öre 
för båda. 

Alla de distrikt, hvilka enligt föregående tabell upp
tagit där inräknad afgift under 1890, ingå äfveu i mot
svarande tabell för 1889. Naturligtvis är det likväl möjligt, 
a t t månget distrikt utan a t t därom nämna något upp
tagit afgift af hithörande slag under 1890. 

I tabellen hafva ej inräknats 2 distrikt, hvarest bland 
inkomsterna uppförts »gåfvor af förmögnare skolbarn». 

Såsom tillägg till foregående framställning af de eko
nomiska förhållandena lemuas här en förteckning öfver hit
hörande anslag enligt riksstaten för 1890. 

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

Kronor. 

1) Seminarier för folkskolelärares bildande 297,025 
2) Stipendier för seminarie-elever 75,000 
3) Arvoden och resekostnadsersättning åt folk

skoleinspektörer 95,000 

Kronor. 

4) Undervisningsmateriel m. m. för folkskolor... 15,000 
5) Understöd å t högre folkskolor 20,000 

eller ett gemensamt reservationsanslag 502,025 
C) Till befrämjande af folkundervisningen bland 

de i rikets nordligare trakter bosatta finnar, 
förslagsanslag 25,000 

7) Lönetillskott åt lärare vid folkskolor och 
småskolor, förslagsanslag 3,500,000 

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 75,000 

Summa 4,172,025. 

Alla dessa anslag funnos äfven i riksstaten för 1889 
på ordinarie s ta t ; men tre af dem blefvo i riksstaten för 
1890 i öfverensstämmelse med Kungl. Maj:ts därom gjorda 
framställningar förhöjda, nemligeu det l:a, som för lärares 
och lärarinnors vid folkskolelärareseminarierna uppflyttuing, 
enligt gällande bestämmelser, i högre lönegrad ökades med 
7,200 kr., det 6:e, som ökades med 13,000, samt det 10:e, 
som ökades med 50,000. Hela tillökningen på ordinarie stat 
utgjorde således 70,200 kronor. 

Det 4:e anslaget är afsedt »dels för at t understödja 
utarbetandet af tjenliga läroböcker, dels för anskaffande af 
tjenlig undervisningsmateriel i öfrigt, såsom kartor, glober, 
modeller, hjelpmedel för åskådningsundervisningen m. ni.»; 
medelst detta anslag kunna seminarierna kostnadsfritt samt 
folkskolor, folkhögskolor och högre folkskolor till nedsatt 
pris erhålla sålunda anskaffad materiel. Cirkulär med för
teckning på undervisningsmaterielen utfärdades från Eckle-
siastik-departementet under den 31 December 1889. 

Af det 6:e anslaget användes under 1890 såsom bidrag 
till skollärares aflöning 2,700 kr.; för öfrigt bestredos däraf 
omkostnaderna för ett finskt småskolelärare-seminarium, för 
stipendier åt seminarie-elever, för undervisningsmateriel och 
för böcker, m. m. 

Enligt Statskontorets räkenskaper utvisa de 5 första 
anslagen vid början af år 1890 en brist af 12,419 kr. 65 öre, 
hvilken vid årets slut enligt Statskontorets af trycket ut-
gifna »Kapital-konto till riks-hufvudboken för år 1890» 
lemnat rum för en reservation af 2,607 kr. 25 öre. A de 5 
sednare anslagen uppkom under året en brist, som i nämnda 
Kapitalkonto är uppförd med 396,603 kr. 11 öre. 

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

Det förra anslaget var i riksstaten för 1890 — lika
som för 1889 — uppfördt med 55,000 kronor, hvarå enligt 
nämnda Kapital-konto under året uppkom en brist af 
9,434 kr. 59 öre. Af detta anslag användes omkring 10,600 
kr. till aflöning af skolmästare, skollärare och kateketer; 
för öfrigt bestredos däraf bland annat omkostnaderna för 
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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), och som i riksstaten för 1889 
upptogs till 64,057 kr. och i riksstaten för 1890 är upptaget 
till samma belopp, afser till aldra största delen de s. k. egent
liga pedagogierna, for hvilka redogöres i sammanhang med 
allmänna läroverken. Det innefattar dels 62,547 kr. såsom 
»Anvisuing i kontant», dels 2,110 såsom »Indelning och där
med jemförlig anvisning på förslag. De under det förra 
beloppet upptagna medel, som afse folkundervisningen, ut
göras dels af 4,500 kr. till Sällskapet för Folkundervis
ningens [f. d. Veselundervisningens] befrämjande, dels af 
ett antal smärre poster å tillsammans 535 kr. 56 Öre till åt
skilliga folkskolor (hvaribland ett par af gammalt benämnts 
pedagogier). Det sednare beloppet afser endast folkunder
visningen. 

Riksstaten för 1890 upptager vidare under åttonde 
hufvudtitteln såsom extra ordinarie anslag till »Folkunder
visningen»: Kronor . 

1) För tillfällig löneförbättring åt lärare och lära
rinnor vid folkskolelärare-seminarierna samt till 
arvoden åt teckningslärare för extra tjenstgö-
ring och extra arvoden åt musiklärare vid dessa 
seminarier 33,300 

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

Summa 48,300. 
Dessa båda extra ordinarie anslag, som beviljades i 

öfverensstämmelse med Kungl. Maj:ts därom gjorda fram
ställningar, voro till enahanda belopp uppförda i riksstateu 
för 1889. 

Då den ordinarie staten, såsom ofvan anmärkts, ökades 
med 70,200 kr., men den extra ordinarie förblef oförändrad, 
förete således för år 1890 de på ordinarie och extra ordi
narie stat uppförda anslagen tillsammanstagna samma till
ökning som den ordinarie staten. 

Slutligen äro at t omnämna två ordinarie anslag, som 
äro uppförda å riksstaten för 1890 under nionde hufvud
titteln, nemligen: Kronor. 
1) Bidrag till folkskolelärares pensionering 357,373 
2) Bidrag till folkskolelärarnes enke- och pupill

kassa 63,500 

Summa 420,873. 
Båda dessa anslag funnos i riksstaten för 1889 på or

dinarie stat, men det l:a anslaget var där uppfördt med 
357,427 kronor. Men enär det belopp af 927 kr., hvarmed 
anslaget blifvit i riksstaten för 1889 i särskildt syfte (se 
förra berättelsen, sid. 20) forhöjdt, efter verkställd uträk
ning befunnits med 54 kr. öfverstiga det verkliga bebofvet, 
blef anslaget nu minskadt med sistnämnda belopp. 

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 1890, måste det 
naturligtvis vara af intresse a t t äfven för detta år, likasom 
for 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 hav man däri ett 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') 3,226,920 kr. och för 91 städer 753,781, eller till
sammans 3,980,701. Enligt E-D åter utgöra dessa bidrag 
för landsbyggd, köpingar och 3 städer (jfr sid. 2) 3,246,314 
kr. och för 89 städer 747,705, eller tillsammans 3,994,079. 
Den lilla skillnaden för hela riket ('/3 %) kan bero där
på, 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. 17). Vid full likhet i berörda, afseende 
mellan de båda slagen af primäruppgifter vore tvärtom a t t 
vänta, a t t det totala beloppet blefve större enligt S-C, 
emedan där statsbidragen till högre folkskolor torde vara in
räknade. 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, a t t i S-C uppgifterna äro gemen-

') Skellefteå »tad är med utseende på kyrkostämmas räkenskaper förd till 
landsbyggden. 
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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 (eller åtminstone i det närmaste) 
motsvarar kol. 13 å Tab. 6 och 7 i E-D, upptager för lands-
byggd, köpingar och 1 stad 1,430,607 kr. oeh för 91 städer 
989,720, eller tillsammans 2,420,327. Enligt E-D åter utgör 
denna post för landsbyggd, köpingar och 3 städer 1,501,335 
kr. och för 89 städer 961,910, eller tillsammans 2,463,245. 
Skillnaden för hela riket är således icke alldeles obetydlig, 
i det at t beloppet enligt E-D öfverskjuter beloppet enligt 
S-C med 42,918 kr. (nära 2 %). Anledningarna till skilj
aktigheten måste tills vidare lemnas därhän. 

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. XVII) äro dit förda äfven afgifterua till folkskolelärar-
nes pensionsiurättning, hvilka däremot i E-D äro förda till 
»öfriga utgifter». Om man därför från det i S-C för hela 
riket uppförda beloppet, 8,183,845 kr., frånräknar det här 
ofvan (sid. 19) såsom afgifter till sagde pensionsinrättning 
upptagna beloppet, 199,609 kr., så återstår såsom egentlig 
aflöning ett belopp af 7,984,236 kronor. Enligt E-D åter 
utgöra utgifterna till lärares oeh lärarinnors aflöning 
8,844,525 kronor. Skillnaden, 860,289 kr., är visserligen 
ganska betydlig, men beror u tan tvifvel hufvudsakligen på 
olika sätt a t t beräkna lönerna. I E-D äro nämligen däri 
äfven inräknade samtliga naturaprestationer (se bär ofvan 
sid. 17), hvilka tillsammans måste uppgå till en ganska 
betydlig summa, då hela antalet af lärare och lärarinnor i 
läseämnen utgör 12,726, hvaraf 5,100 ordinarie i egentliga 
folkskolor. I S-C åter kunna — såsom man finner af for
muläret för dithörande primäruppgifter — endast vissa af 
dessa naturaprestationer (hvaribland icke den förnämsta af 
dem alla, nemligen värde af bostad) vara inräknade, hvar-
jemte det är antagligt at t i många af de primäruppgifter, 
som ligga till grund för S-C, kostnaden för bränsle åt 
lärare och lärarinnor upptagits på sådant sätt, a t t denna 
dess natur alls icke framträdt, hvadan den vid bearbet
ningen måst föras till »öfriga utgifter». — Att noggrannt 

Stockholm den 6 Februari 1899. 

utföra jemförelsen särskildt för landsbyggd och särskildt 
for städer möter bland annat den svårigheten, a t t berörda 
pensionsafgifter ej finnas sålunda fördelade. Dock bör näm
nas a t t för städerna äro uppgifterna i S-C oeh E-D ej sär
deles skiljaktiga. Enligt S-C utgör nemligen ifrågavarande 
belopp 2,374,167 kr. samt enligt E-D 2,328,304. Att skill
naden är så obetydlig, endast 45,863 kr. (2 %), beror i 
sjelfva verket på sammanträffandet af flera, i motsatta rikt
ningar verkande omständigheter. Till at t 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. 3) uppgå 
till ungefär 19 % af hela rikssumman, således till omkring 
38,000 kr., dels upptagandet af 2 städer (jemte åtföljande 
landsdelar), hvilka i E-D förts till landsbyggden, och för 
hvilka det ifrågavarande aflöningsbeloppet enligt S-C upp
går till 3,656 kr., dels äfven den omständigheten at t åt
skilliga andra landsdelar blifvit i S-C, men icke i E-D, 
förda till städerna. Till a t t 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, a t t i S-C 
uppgifterna äro gemensamma för stad och landsförsamling, 
som i E-D äro skilda. 

För a t t 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. XVII) . Man erhåller sålunda för hela 
riket 2,172,911 kr. enligt S-C och 2,095,130 enligt E-D, 
således ett öfverskott af 77,781 kr. på förra stället. 

Om man slutligen för hela riket jemför »Summa ut
gifter», så utgör denna enligt S-C 12,577,474 kr. och enligt 
E-D 13,402,900, eller 825,426 (närmare 7 %) mera på det 
sednare stället. Skiljaktigheten är således teinligen betydlig, 
men är till största delen endast skenbar, såsom af den före
gående utredningen framgår. 

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 f o l k s k o l o r . 

l:o. Lärare och lärjungar m. m, under det läseår, som slutade 1890. 

Anmärkningar. 

Rad. 1 : Kol. 2: Skolans namn Hr Afnlmköping högre folkskola; (Jen tillhör köpingen, icke församlingen. — Kol. 4: I slöjd. 
5: Kol. 4-. 1 »ang; hnr ej åtnjutit arvode. 

° fi: Kol. 4 : I sång. 

» 7: Kol. 4 : I sång; har ej ntnjntit arvode. 
» 9: Kol. 2: Skolans namn är Götiska förbundets högre folkskola. — Kol. 4: En i slöjd, en i Hnearritning och sang samt en i frihandsteckning. 
» 1 1 : Kol. 4: 1 sang. 
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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 1890. 

A n m ä r k n i n g a r . 

Kad. I : Kol. 24, 27—31 : Af köpingen samt af elevernas iuskrifningsafgifter (a 3 kr.) och månadsafgifter (å 55 öre). — Kol. 25 : Däraf 75 kr. till slöjdläraren. — 
Kol. 26: Af landstinget. — Kol. 2 -1 -28 : Synas med undantag af 75 kr. i kol. 25 afse endast hufvudläraren. — Kol. 29: Skollokal upplåten i kö
pingens folkskolehus. 

2: Kol. 26: Af donationsmedel. — Kol. 27—31: Af d:o(?). 

» 3 : Kol. 26: Ej uppgifvet hvarifrån. 

» 5 : Kol. 24 o. 25: Se anm. till kol. 4. — Kol. 2 5 : Diiraf 75 kr. för slöjdundervisningen. 

» 6: Kol. 24 o. 25 : Häri sänglärarens arvode 40 kr. 
7: Kol. 24 o. 25 : Se anm. till kol. 4. 

» 0: Kol. 24—28: Föreståndaren 1,800 kr. i penningar och 250 kr. in natura; slöjdläraren 700 kr. i penningar och 100 kr. in natura; läraren i linearritning 
och sång 125 kr.; läraren i frihandsteckniug 125 kr. — Kol. 25: Ueraf 150 kr. till slöjdläraren. — Kol. 26—31: 200 kr. af Mölndals by, 250 kr. af 
Kässhergs församling, det öfriga af Götiska förbundet och af donationsmedel. — Kol. 3 1 : Här ingå 612 kr. 50 öre till stipendier (af donationsmedel) 
och 110 kr. till premier (af Götiska förbundet). 

» 10: Kol. 26: Ej uppgifvet hvarifrån. 
» 11: Kol. 24 — 26: Förste läraren 2,000 kr. i lön och 300 kr. i hyresersättning, biträdaude läraren 1,000 kr., sångläraren 100 kr. — Kol. 24 o. 2 9 — 3 1 : 

Af donationsmedel (?). — Kol. 26: Af landstinget. 
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Tab. 2. Folkskoleväsendet år 1890: 
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skolor och lärare m. m. länsvis. 
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Tab. 3. Folkskoleväsendet år 1890: skolor och lärare m. m. 

Anm. Af skäl, »om i teiten äco angifna, hafva 3 städer (Sigtuna, Torshälla och Skellefteå) samt delar af 2 (Kristianstad och Sala) forts till 
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länsvis med fördelning efter landsbyggd och städer. 

landsbygden, hvaremot delar af landa byggd en blifvit förda på 6 andra städer (Vaiholm, Mariefred, Vadstena, Visby, Skara och Falköping). 
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Tab. 4. Folkskoleväsendet år 1890: 
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lärjungar länsvis. 

Folkskolorna W90. 2» 
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Tab. 5. Folkskoleväsendet år 1890: lärjungar 
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länsvis med fördelning efter landsbyggd och städer. 
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Tab. 6. Folkskoleväsendet år 1890: 
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ekonomiska förhållanden länsvis. 
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Tab. 7. Folkskoleväsendet år 1890: ekonomiska förhållanden 
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länsvis med fördelning efter landsbyggd och städer. 
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