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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 den föregående. 
Därför beböfver med afseende på planen för densamma 
endast nämnas att något alldeles nytt ämne ej denna gång 
upptagits till behandling. 

Den inom departementet verkställda granskningen af 
primäruppgifterna för år 1898 har — förutom nedan om-
förmälda tryckta cirkulär — föranledt utfärdandet af skrif-
velser till 1,206 skoldistrikt. Men skrifvelsernas antal är 
ännu högre, emedan icke sällan flera skrifYelser måst ut
färdas till samma skoldistrikt. De hafva vid 1,012 skol
distrikt utgjort endast en, men vid 169 uppgått till två, 
vid 24 till tre och vid 1 till fyra, samt uppgå således till
sammans till 1,426. I motsats mot hvad som egde rum vid 
berättelsen för 1894, då de »flesta» skrifvelserna, och vid 
berättelsen för 1893, då de »aldra flesta» afsågo de ekono
miska uppgifterna å baksidan af formuläret Litt. B (skol
rådets uppgifter), har för 1898, likasom för åren 1895—1897, 
endast ett jemforelsevis mindre antal skrifvelser blifvit ut-
färdadt af denna anledning, medan det vida öfvervägande 
antalet afsett dels andra delar af sagde formulär, dels formu
läret Litt. A (uppgifterna för de särskilda skolorna). Redan 
häraf framgår att de omförmälda ekonomiska uppgifterna 

Såsom Tab. 1 närmare utvisar, afse de till denna be
rättelse hörande pedagogiska uppgifterna vid de 12 skolor, 
hvarest läseåret skares af kalenderåret, läseåret 1898—99 
samt vid de öfriga 3 kalenderåret 1898. De ekonomiska 
uppgifterna afse vid dem alla kalenderåret 1898. — Sedan 
det föregående året har ingen högre folkskola tillkommit 
eller upphört. 

Vid hithörande 15 skolor voro anställde tillsanimws ; 
30 lärare, hvaraf 17 undervisade i läseämnen och 13 endast 
i öfningsämnen. Bland de förra lärareplatserna innehades 1 
af en kvinna; bland de sednare innehades 3 af kvinnor. 
Lärjungarnes antal utgjorde S58, af hvilka 272 (175 gossar 

Folkskolorna 1898. 

efter hand blifvit mera tillfredsställande. Endast från 10 
skoldistrikt hafva nya räkenskapssammandrag infordrats. 
Dock anger detta antal icke på långt när antalet af de skol
distrikt, hvilkas räkenskapssammandrag blifvit rättade, ty 
äfven i nästan alla de fall, då de utfärdade skrifvelserna 
haft afseende därpå, ehuru nya räkenskapssammandrag ej 
infordrats, hafva likväl sammandragen undergått en större 
eller mindre omarbetning med ledning af svaren på de fram
ställda frågorna. Dessutom hafva för åtskilliga skoldistrikt, 
hvarest sådant varit möjligt, räkenskapssammandragen blif
vit vid bearbetningen rättade utan utfärdande af någon 
skrifvelse, emedan det för tidens besparande eller af annan 
orsak ansetts nödvändigt att i möjligaste måtto begränsa 
skriftväxlingen. Förutom ofvan omförmälda skrifvelser hafva 
tryckta cirkulär med infordrande af felande uppgifter rö
rande abnorma barn utfärdats till 38 skoldistrikt. — Enär 
största delen af denna skriftvexling, ehuru skrifvelserna 
alltid varit ställda till skolrådens ordförande, gått genom 
folkskoleinspektörernas händer, skulle antalet skrifvelser 
vinna en ej obetydlig tillökning genom att medräkna de 
till dessa ställda skrifvelser, 256, hvilka likväl i flertalet 
fall varit temligen kortfattade. 

och 97 flickor) voro under 15 år samt 86 (62 gossar och 24 
flickor) 15 år eller däröfver. Omkostnaderna uppgingo enligt 
Tab. 1 till 36,013 kr. 34 öre och understego det föregående 
årets med 1,499 kr. 74 öre. Fördelas omkostnadsbeloppet 
på ofvannämnda antal lärjungar, så uppgår kostnaden för 
hvarjfl lärjunge till 100 kr. 59 öre. — För öfrigt må ut-
öfver de upplysningar, som iuhemtas af Tab. 1, följande 
meddelas ur de inkomna primäruppgifterna. 

Att två eller flera församlingar gemensamt uppehållit 
någon högre folkskola har ej heller nu förekommit. 

Lärokursens längd uppgifves vid 1 skola till 1 år, vid 
12 till 2, vid 1 till 2 ä 3 och vid 1 till 3 år. Läseveckor-

1 

Kap. 1. Högre folkskolor. 

Tab. 1. 
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nas antal under läseåret har varit 23 vid 2 skolor, 24 vid 
5, 30 vid 4, 31 vid 1, 32 vid 2 och 34 vid 1. Läsedagar-
nes antal i veckan har varit 5 vid 6 skolor och 6 vid 9. 
TJndervisningstimmarnes antal i veckan har för hvarje af-
delning varit 26 vid 2 skolor (hvaraf 1 med 24 veckor och 
1 med 31), 27 vid 1 (med 30 veckor), 29 vid 1 (med 24 
veckor), 30 vid 6 (hvaraf 2 med 24 veckor, 2 med 30 och 2 
med 32), 31 vid 1 (med 30 veckor), 35 vid 1 (med 23 veckor), 
36 vid 1 (med 34 veckor), 37 vid 1 (med 23 veckor) och 
39 vid 1 (med 24 veckor). I dessa timantal äro — med ett 
nedan angifvet undantag — äfven inräknade timmarne för 
Öfningsämnen. Frånräknar man slöjdtimmarne, sä minskas 
antalet — särskildt för gossar eller särskildt för flickor 
eller för både gossar och flickor — med 4 (slöjd för gossar) 
vid 2 (hvaraf 1 med 30 timmar i veckan under 32 veckor 
och 1 med 37 t:r i v:n under 23 v:r), med 4 (slöjd både för 
gossar och för flickor) vid 1 (med 31 t:r i v:n under 30 v:r), 
med 41/, (d:o och d:ö) vid 1 (med 30 t:r i v:n under 30 v.r), 
med 7 (slöjd för flickor) vid 1 (med 35 t:r i v:n under 23 
v:r), med 9 (slöjd för gossar) vid 1 (med 39 t:r i v:n under 
24 v:r) och med 10 (d:o) vid 1 (med 36 t:r i v:n under 34 
v:r). Vid de två sista skolorna hafva de slöjdande gossarne 
varit fördelade i två slöjdafdelningar, gällande de där an-
gifna slöjdtimantalen för hvardera slöjdafdelningen. I de 
ofvan angifna antalen undervisningstimmar har ej inräk
nats ett antal af 4, under hvilka vid 1 skola (med 30 t:r 
i v:n under 24 v:r) flickorna undervisats i slöjd gemensamt 
med dem i folkskolan. 

Läseterminernas fördelning har varit mycket olika, men 
det torde till belysning af detta förhållande vara tillräck
ligt att intaga följande öfversikt öfver sommarferierna år 
1898 vid de särskilda skolorna: 

Ofvannämnda 9 tabeller &ro affattade och ordnade i 
Överensstämmelse med de motsvarande i berättelsen för år 
1897. De äro således fördelade i 3 grupper, af hvilka den 

Sunne: Maj 11— Okt. 31 
Gudmundrå: Maj 1—Okt. 31 

Undervisningen har vid alla skolorna omfattat kristen
domskunskap, modersmålet, räkning (vid 1 äfven algebra), 
geometri, geografi, historia (vid 13 både svensk och allmän, 
hvarjemte vid 1 någon undervisning i allmän meddelats i 
sammanhang med svensk historia och de främmande län
dernas geografi) samt teckning eller linearritning (vid 2 
nämnas särskildt både frihandsteckning och linearritning). 
Vid 14 skolor har undervisningen äfven omfattat natur
kunnighet (vid 1 af dem namnes därjemte hellsolära). Vid 
13 har den omfattat välskrifning (vid 1 af dem nämnas där
jemte skriföfningar. Vid 3 skolor har undervisats i tyska 
språket, vid 2 i engelska och vid 1 i både tyska och en
gelska. Bland undervisningsämnena uppräknas dessutom vid 
1 skola lagfarenhet, vid 1 kunskap i grund- och kommunal
lagar, vid 1 svensk statskunskap och vid 1 kommunal
kunskap. Bokföring har förekommit vid 8 skolor. Vid 1 
skola hafva flickorna undervisats i hushållslära. Sång har 
förekommit vid 13 skolor, gymnastik vid 9, slöjd för gossar 
vid 6 och för flickor vid 4 samt trädgårdsskötsel vid 2 (dock 
vid den ena endast »några timmar om året»). 

Angående lärarne (respektive: hufvudlärarne) i läse-
ämnena är, då afseende ej fästes vid aflagda undervisnings-
prof, endast att nämna, att bland dem hade 1 aflagt prest-
exatnen, filosofiekandidatexamen och folkskolelärareexamen, 
2 filosofiekandidatexamen och folkskolelärarexamen, 2 prest-
examen (1 af dem prestvigd), 1 filosofiekandidatexamen och 
teologico-filosofisk examen, 1 teoretisk och praktisk teologie
examen och folkskolelärarexamen, 1 teoretisk teologieexamen 
och folkskolelärareexamen, 2 mogenhetsexamen och folk
skolelärareexamen, 2 mogenhetsexamen och 3 folkskolelä
rareexamen. En af förenämnde lärare var i egenskap af 
riksdagsman frånvarande från skolan under större delen af 
läseåret, och hade den, som uppehöll tjensten, aflagt filoso
fiekandidatexamen. En annan var för sjukdom tjenstledig 
höstterminen, hvarunder tjensten uppehölls af tre vexlande 
vikarier. En tredje dog under läseåret, under hvars sista 
tredjedel tjensten uppehölls af en komminister i försam
lingen. — Vid den ena af de två skolor, hvilka voro för
sedda med biträdande lärare i läseämnena, innehades denna 
lärareplats af en, som aflagt filosofiekandidatexamen och 
därjemte var adjunkt vid högre allmänt läroverk. Vid den 
andra innehades platsen af en lärarinna, som vid Ateneum 
i Stockholm genomgått en skurs i huslig ekonomi för utbil
dande af lärarinnor». 

första, omfattande Tab. 2—4, afser skolor och lärare m. m., 
den andra, Tab. 5—7, lärjungar samt den tredje, Tab. 8—10, 
ekonomiska förhållanden. Å den första tabellen inom hvarje 

Kap. 2. Allmänna folkskolorna: inledande anmärkningar. 

Tab. 2—10. 

Malmköpings: Maj 6—Sept. 30 
Huskvarna: Juni 2—Sept. 2 
Klinte: Maj 28—Sept. 9 
Jemshögs: April 23—Sept. 18 
Båstads: Juni 1—Sept. 30 
Allerums: Juni 1—Okt. 2 
Bruunby: Juni 1—Okt, 5 
Kattarps: Maj 14—Okt. 31 
Väsby: Maj 10—Okt. 2 
Onsala: Juni 7—Sept. 18 
Fässbergs: Juni 16—Sept. 14 
Lysekils: Maj 28—Aug. 31 
Ulricehamns: Juni 4—Sept. 14 
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grnpp, således å Tab. 2, 5 och 8, redogöres för länen, å den 
andra, Tab. 3, 6 och 9, för landsbyggden inom hvarje sär-
skildt län samt för städerna, såsom ett helt betraktade, 
likaledes inom hvarje län, samt å den tredje, Tab. 4, 7 
och 10, för de särskilda städerna. 

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 93 städer, äro 2 mindre, nemligen Sigtuna, 
och Skellefteå, med tillsammans 1,786 invånare räknade 
till landsbyggden, emedan hvar och en af dem gemen
samt med respektive landsförsamlingar bildade ett enda 
skoldistrikt. Däremot hafva en sockendel och 5 mindre 
landsförsamlingar med tillsammans 3,790 invånare af dylikt 
skäl räknats på städerna Vaxholm, Mariefred, Vadstena, 
Visby, Skara och Falköping. Om man till den för stä
derna å Tab. 3 angifna folkmängden 1,060,401 lägger det 
förstnämnda talet, således 1,786, och däremot frånräknar 
det andra talet, 3,790, så får man till resultat 1,058,397. 
Att detta tal fullkomligt öfverensstämmer med det för år 
1898 i allmänna befolkningsstatistiken angifna invånare
antalet i rikets samtliga städer beror dock därpå, att för 
utarbetandet af kol. 3 i Tab. 4 användts de af Statistiska 
Centralbyrån fastställda befolkningssiffrorna, hvarefter de 
på grund häraf erhållna summorna för de särskilda länens 

städer införts i Tab. 3. -— Om "nyss angifna korrektion, 
ehuru naturligtvis i motsatt led, tillämpas på den för lands
byggden å Tab. 3 angifna folkmängden, får man till re
sultat 4,004,271, medan allmänna befolkningsstatistiken ut
visar 4,004,521, således 250 mera. Skillnaden är naturligtvis 
densamma, äfven om jemförelsen utsträckes till hela rikets 
folkmängd. Det lägre beloppet enligt denna berättelse har 
erhållits därigenom, att för landsbyggdens skoldistrikt i 
allmänhet användts uppgifterna å de därifrån till Ecklesia-
stik-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 att 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 att beräkna sko
lornas antal i städerna, särskildt Stockholm, hänvisas till 
berättelsen för år 1882 (sid. 17). 

Kap. 3. Allmänna folkskolorna: deras arter och antal m. m. 

Tab. 2—4. 

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, i väsentlig öfverens-
stämmelse med förut utgifna berättelser, inskränkt till tre 
lmfvudsakliga synpunkter, nemligen för det första en jem-
förande öfversikt af rikssummorna för 1894—1898, för det 
andra en öfversikt för de särskilda länen af vissa förhållan
den för 1898 samt för det tredje en öfversikt af förhållan
det sistnämnda år mellan landsbyggd ocb städer. 

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

Af föregående tabell framgår vid jemförelse med år 1897 
att hela antalet fasta skolor vuxit från 8,667 till 8,862 samt 
att hela antalet flyttande skolor däremot aftagit från 2,787 
till 2,7,70. 



4 

Om man antager, att alla dessa skolträdgårdar ute
slutande tillhörde fasta folkskolor, hvilkas hela antal år 
1898 utgjorde 4,184, så följer däraf, att sagde år 48 % 
(likasom år 1897) 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 skolträdgårdar icke uteslutande finnas vid de fasta 
folkskolorna, hvilket framgår redan af Tab. 3, om man inom 
dess afdelning för »Landsbyggd» vid Kronobergs län jemför 
kol. 4 och 5 (fasta folkskolor) med kol. 19 (skolträdgårdar). 
Minskningen i skolträdgårdarnes antal från år 1894 till 
1895 är antagligen endast skenbar och beroende på nog
grannare primäruppgifter och större stränghet vid deras 
bearbetande. 

Lönetillskott för den »fortsatta undervisningen» utgingo 
för år 1898 till 660 skoldistrikt för 1,165 s. k. »fortsättnings-
skolor»; motsvarande tal för år 1897 voro 623 och 1,070. Bi
drag till beredande af undervisning i slöjd för gossar ut
gingo för år 1898 af det för detta ändamål särskildt af-
sedda statsanslaget till 1,166 skoldistrikt för 3,155 skolor 
eller slöjdafdelningar; motsvarande tal för 1897 voro 1,110 
och 2,956. Af det från och med år 1897 befintliga särskilda 
statsanslaget till beredande af undervisning i slöjd för 
flickor utgingo för år 1898 bidrag till 1,067 skoldistrikt 
för 2,947 skolor oller slöjdafdelningar; motsvarande tal för 
1897 voro 878 och 2,421. 

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. 

En öfversikt för de särskilda länen år 1898 lemnas af 
tabellen å nästa 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—19 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. 3. 
Talen i kol. 8— 19 ingå däremot icke i åtföljande tabellbi

lagor samt äro ej hemtade ur de från skoldistrikten ingångna 
primäruppgifterna, utan dessa kolumner äro — dock under 
ständig jemförelse med nämnda primäruppgifter — utar
betade efter de från Statskontoret (för Stockholms stad) och 
länsstyrelserna till Kung]. Maj:t insända redogörelserna an
gående ifrågavarande statsbidrag. Slutligen må med afse-
ende på tabellens källor nämnas, att ytvidderna äro för år 
1898 hemtade ur Statistiska Centralbyråns »Sammandrag 
för åren 1891—1895» af Kungl. Maj:ts Befallningshafvan-
des Femårsberättelser (sid. 5); i ytvidderna äro inräknade 
fastland samt öar, holmar och skär, men ej insjöar och 
inskjutande hafsvikar. 

Med afseende på uppgifterna om Stockholms stad må 
nämnas, att kol. 6 här — likasom vid städerna i allmänhet — 
har ringa eller ingen betydelse, samt att det sista, i an
seende till det för Stockholm egendomliga sättet att be
räkna skolornas antal (jfr berättelsen för år 1882, sid. 17), 
äfven gäller om kol. 7. — Om antalen skoldistrikt enligt 
kol. 4 i denna tabell jemföras med motsvarande tal för är 
1897, befinnas de hafva ökats med 2, hvilket beror därpå, 
att inom Kopparbergs län Borlänge köping, förut tillhö
rande Stora Tuna skoldistrikt, samt inom Jemtlands län 
Gåxsjö annexförsamling, förut tillhörande Hammerdals skol
distrikt, numera blifvit egna skoldistrikt. — För de sär
skilda länen vexla talen i kol. 6 från 0-38 i Norrbottens län till 
2026 i Malmöhus län. Naturligtvis bero olikheterna nästan 
helt och hållet på olikheterna i folkmängdstätheten; endast i 
ringa män kunna de olika beräkningssätten af antalet skolor 
i städerna hafva medverkat. — Talen i kol. 7 vexla för de 
särskilda länen från 16-1 i Göteborgs och Bohus län (17-4 
i Blekinge län) till 34'2 i Kopparbergs län; det höga talet 
i sistnämnda län beror, såsom man finner af Tab. 2, till 
en dryg del på därvarande stora antal särskilda småskolor. 
Om hela antalet skolor fördelas på antalet skoldistrikt, står 
Norrbottens län högst med 157 och Gottlands län lägst 
med 18 skolor i medeltal inom hvarje skoldistrikt; mot
svarande tal för hela riket är 4 9 . — Med afseende på 
kol. 8—11 må erinras därom, att »fortsatt undervisning» 
visserligen kan förekomma utan lönetillskott af statsmedel-, 
men sådana fall äro få och af mindre betydelse. Dock bör 
den fullständiga frånvaron af dithörande tal i kol. 9 och 
11 för Stockholms stad ingalunda tagas som ett bevis, att 
undervisningen där drifves mindre långt, utan endast därpå, 
att den är med afseende på kurser och afdelningar där an
norlunda ordnad. — För undervisning i slöjd för gossar 
hafva i 3 fall statsbidrag utgått af andra anslag än det i 
följande tabell afsedda, hvarjemte i några få fall sådan 
undervisning förekommit utan statsbidrag. Närmare redo
görelse för dessa förhållanden lemnas i Kap. 5 och 6. — 
För undervisning i slöjd för flickor hafva i 5 fall stats
bidrag utgått af annat anslag än det i följande tabell af
sedda, hvarjemte i ett betydligt antal fall sådan undervis
ning förekommit utan statsbidrag. Äfven för dessa förhål
landen lemnas närmare redogörelse i Kap. 5 och 6. 

De olika arterna af skolor äro ej framhållna i föl
jande tabell, men skiljaktigheterna i detta hänseende länen 
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Anm. 1. 1 kradrat-nymil ( = I kvadrat-myriameter = 100 kvadrat-kilometer) är lika med 0'876 eller '/, svensk kvadratmil. 
» I. Dt talen i kol. 6 ock 7 för Stockholms stad äro »f ingen betydels och i jemförels» med läaena skalle blifva roat »f TiUeledude, haft» de här 

ntelemnata. 

emellan framgå med lätthet omedelbarligen af Tab. 2. Hvad 
särskildt beträffar de folkskolor, som flyttat på 3 (eller 4) 
stationer, kan man redan af Tab. 2 draga den säkra slut
satsen, att de företrädesvis eller uteslutande finnas i skogs-
eller skärgårds-trakter. Åfven med afseende pä skolhus och 
skolträdgårdar ser nian med lätthet omedelbar ligen af Tab. 2 
skiljaktigheterna mellan länen. 

Om man nn öfvergår till förhållandet mellan landsbyggd 
och städer, må först något nämnas med afseende på skol
distrikten. Antalet skoldistrikt i hela riket uppgick år 1898 
enligt Tab. 2 till 2,390, hvaraf enligt Tab. 3 å landsbyggden 
2,298 och i städerna (föratom de 2 till landsbyggden räknade) 
92. Vid jemförelse med Tab. 4 finner man, att hvarje stad, 
ärren när den omfattar flera församlingar eller pastorat, 
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bildade ett enda skoldistrikt, med undantag endast for Karls
krona (särskildt skoldistrikt for amiralitetsförsamlingen). 

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

Af föregående tabell framgår äfven, att de fasta och 
de flyttande skolornas procenttal voro for landsbyggden re

spektive 75'3 och 24'7, för städerna 99-6 och 04 samt for 
hela riket 76»3 och 237. — Med afseende på de flyttande 
skolor, som äro upptagna på städerna, må nämnas att de, 
såsom Tab. 3 utvisar, endast äro 2, nemligen en folkskola 
och en småskola, samt att båda tillhöra Filipstad och flytta 
inom staden8 s. k. »utrotar». Med afseende på de 5 mindre 
folkskolor, som äro upptagna på städerna, må under hänvis
ning till Tab. 3 och 4 nämnas att de äro belägna icke i 
sjelfva städerna, utan på därmed förenade, kanske ganska 
aflägsna, områden af landtnatur, samt att de således i sjelfva 
verket synas vara inrättade i enlighet med det i § 3 af 
folkskolestadgan lemnade medgifvandet, hvaremot det i 
äldre berättelser omnämnda förhållandet, att åtskilliga i 
städer under benämningen »mindre folkskolor» upptagna 
skolor endast betecknade ett mellanstadium inom folkskolan, 
således upphört. 

Fördelningen af skolhus och skolträdgårdar utvisas af 
följande tabell, i hvilken den nedre delen är upprättad 
under det antagandet, att alla skolträdgårdarne (1,947 på 
landsbyggden och 43 i städerna) tillhörde fasta folkskolor 
(3,991 på landsbyggden och 193 i städerna), ehuruväl — 
såsom å sid. 4 antydts — detta antagande ej är fullt 
riktigt. 

Kap. 4. Allmänna folkskolorna: lärare. 

Tab. 2—4. 

Med afseende på de till detta kapitel hörande uppgif
terna i Tab. 2—4 må anmärkas, att de, när förhållandena 
förändrats under året, afse årets slut. 

Börande tabellen å nästa sida, som lemnar en jemfö-
rande öfversikt af hithörande rikssummor för åren 1894— 
1898, må följande anmärkning förutskickas. För alla dessa 
år har lärare, som under tjenstens ledighet eller under 
lärarens tjenstledighet uppehållit en ordinarie folkskole-
ltiraretjenst, förts till l:a (resp. 2:a) raden, men icke till 3:e 

(resp. 4:e) raden. Detta beräkningssätt, som äfven följts i 
Tab. 2—4, står i öfverensstämmelse med vissa föreskrifter 
rörande det genom Kongl. cirkuläret af den 6 Oktober 1893 
fastställda formuläret för primäruppgifterna. Talen å de 
två första raderna beteckna således egentligen lärareplatser. 
För jemförelse med år 1893 och de föregående åren måste 
man därför från l:a och 2:a raden till 3:e och 4:e öfverflytta 
respektive 251 och 129. 
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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 
den, tabell, som visar förhållandet mellan landsbyggd och 
städer. 

En öfversikt för de särskilda länen år 1898 lemnas af 
följande tabell, i hvilken kol. 3 för Stockholms stad lenmats 
tom, såsom där utan betydelse. 

Då afseende endast fästes vid undervisningen i läse-
ämnena, företer lärarepersonalen år 1898 vid jemförelse 
med år 1897 en tillökning af 366 personer (2-6 %), hvil
ken till allra största delen faller på lärarinnorna. Då man 
åter tager i betraktande dem, som undervisat endast i 
öfningsämnen eller handaslöjder, utgör tillökningen 43 
(4-6 %). 
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Förhållandet mellan landsbyggd och städer utvisas af 
nedanstående procenttabell. 

Kap. 5. Allmänna folkskolorna: lärjungar. 

Tab. 5—7. 

De genom KungL cirkuläret af den 6 Oktober 1893 
fastställda nya formulären för primäruppgifterna rörande 
folkundervisningen hafva, såsom i berättelsen för år 1893 
(sid. 7) närmare uppvisades, medfört några smärre förän
dringar i uppställningen af hit hörande tabeller. Beträf
fande desBa förändringar behöfver här endast nämnas att 
genom den nuvarande hufvudrubriken till kol. 2—23 redo
görelsen i dessa kolumner (oeh således äfven i kol. 24—26) 
inskränkts till att afse endast de vid årets slut kvarlef-
vande barnen. Ändringen är från ren statistisk synpunkt 
af ytterst ringa vikt, ty mortaliteten för kalenderår inom 
de här ifrågavarande 8 åldersklasserna tillsammantagna 
uppgår öfver hufvud taget endast till omkring /» % af 
hela det enligt allmänna, befolkningsstatistiken befintliga 
antalet vid årets slut och verkar på grund häraf ej i nämn
värd mån störande på jemförelsen med äldre år. För år 
1898 uppgick denna mortalitet i absolut tal till 2,987 
(Oas %). — Med afseende på grunderna för dessa ta
beller och dit hörande primäruppgifter behöfver för öfrigt 
endast erinras om föreskriften, att barn, som nnder året 
undervisats • i olika skolor, skall räknas som lärjunge 

endast i den skola, som det under kalenderåret sed nast 
tillhört. 

Om man nu öfvergår till en jemförande öfversikt af riks
summorna för åren 1894—1898, må först erinras därom, 
att enligt den allmänna befolkningsstatistiken folkmängden 
vid 1897 års slut i ålder af 7—14 år utgjorde 839,291 och 
att af detta antal voro med afseende på under året åtnjuten 
undervisning af skolråden redovisade 977 %. För år 1898 
utgjorde folkmängden inom samma årsklasser 847,293. Om 
detta tal jemföres med rikssumman, 828,000, för »hela an
talet barn af 7—14 års ålder» (Tab. 5, kol. 26), så finner 
man, att de af skolråden redovisade barnens antal äfven 
detta år utgjorde 97"T 'Å. De icke redovisades procenttal 
utgjorde således de två åren 2 3 . Om det ofvannämnda an
talet af 847,293 fördelas efter kön, så har man 428,326 
gossar och 418,967 flickor. Jemför man med dessa tal an
talen redovisade gossar och flickor (Tab. 5, kol. 24 ooh 25), 
så blifva de redovisades procenttal resp. 978 och 9 7 B . 

Till hvilka antal de sålunda redovisade barnen, så vidt 
kändt är, åtnjutit eller icke åtnjutit undervisning, utvisas 
af följande tabell. 
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Vid jemförelse mellan de två Bistå åren finner man således, 
att medan hela antalet af redovisade barn i skolåldern 
vuxit med 8,420 (828,000—819,580), har samtidigt antalet 
af dem, som enligt rad. 1 i denna tabell under året åt
njutit undervisning, vuxit med 5,937, antalet af dem, som 
enligt rad. 2 under året ej åtnjutit sådan undervisning, 

med 2,564 samt antalet af dem, om hvilka enligt rad. 3 
uppgifter saknas, minskats med 81. 

Om man för de båda åren fördelar barnen å rad. 1 i 
föregående tabell i sådana grupper som i koL 11—16 af 
Tab. 5, så erhåller man följande tabell. 

Man ser således vid jemförelse mellan de två sista åren, 
att antalet barn i skolåldern, som undervisats i samtliga 
folkskolor, mindre folkskolor och småskolor, ökats med 6,727, 
antalet i enskilda skolor ökats med 479 och antalet i 
hemmen undervisade minskats med 1,243. — Om man så
som mått på folkskolefrekvensen under de två åren an
vänder . talet å rad 4, beräknadt i procent af hela folkmäng
den inom åldersgruppen 7—14 år, så är detta procenttal 83'2 
för dem båda. Om »hela antalet» i de allmänna folksko
lorna undeT året undervisade barn befunnit sig i 7—14 års 
ålder, eller m. a. o. om man för dylik beräkning i stället 
för talen å rad. 4 använder för 1897 talet 733,473 och för 
1898 talet 739,606 (se Tab, 5, kol. 29), så blifva procent
talen i stället 87-4 för 1897 och 87-3 för 1898. 

Bland de å rad. 8 omförniälda »enskilda skolor» äro icke 
sådana inräknade, som äro inrättade på enskildes bekostnad 
enligt folkskolestadgans § 62, mom. 2, och för hvilka enligt 
de allmänna formulären primäruppgifter afgifvits. Dessa 
skolor hafva, såsom i berättelsen för år 1882 (sid. 16) när

mare utvecklats, inräknats på vederbörliga platser bland de 
andra skolorna. Således afser rad. 8 sådana enskilda skolor, 
som omförmälas i mom. 1 af nyss anförda § af folkskole
stadgan. Antagligen finne? däribland ett mindre antal 
skolor, som närmast motsvara de allmänna folkskolorna, 
isynnerhet småskolorna; men sannolikt utgöras de till största 
delen af elementarläroverk, särskildt sådana för flickor. — 
Beträffande åter de barn, som äro räknade till rad. 9, är 
det antagligt att dit blifvit förda åtskilliga, som rätteligen 
bort i primäruppgifterna räknas till dem, »som under året 
ej åtnjutit undervisning» (rad. 2), eller till dem, »om hvilka 
uppgifter saknas» (rad. 3). Men å andra sidan minskas vikten 
af detta förhållande af den omständigheten, att antagligen en 
stor del af dessa barn först under året inträdt i skolåldern. 

Vid fördelning af de i föregående tabell å rad. 10 
upptagna lärjungar ne efter de 3 hufvudslagen af skolor 
(folkskolor, mindre folkskolor och småskolor), äfvensom efter 
skolornas olika natur af fasta eller flyttande, erhåller man 
följande öfversikt. 

FolMolorna 1808. i 
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Man finner häraf vid jämförelse mellan de två sista åren, 
att antalet barn i samtliga fasta skolor ökats med 10,159, 
medan antalet i samtliga flyttande skolor minskats med 
3,597, och att således förhållandena förbättrats. 

Om man slutligen fördelar de å rad. 2 af denna tabell
grupps första tabell (sid. 8) upptagna barnen efter anled
ningarna därtill, så erhåller man följande tabell, vid hvil-
ken den anmärkningen må förutskickas, att de å rad. 20 
och 21 t. ex. för år 1898 upptagna talen alldeles icke an-
gifva antalen af dem, som under året visat sig hafva in-

hemtat folkskolans minimikurs eller aflagt godkänd afgåugs-
pröfning. De barn, med hvilka ettdera varit förhållandet, 
höra nemligen till rad. 20 och 21, endast om de därjemte 
äro inom skolåldern samt för öfrigt — förutom sjelfva 
profvens afläggande — alldeles icke under året åtnjutit 
undervisning eller åtminstone icke på något af de sätt, som 
äro angifna å rad. 4—9 i l:a tabellen å sidan 9. Det 
är nemligen antagligt, att icke få af barnen å rad. 20 
och 21 af följande tabell under året deltagit i a. k. repe
titionskurs eller i s. k. kontirmationsskola. 

Såsom i berättelsen för år 1882 (sid. 13) anmärktes, 
kan man som 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 åtnjutit 
undervisning. Tor år 1897 utgjorde denna maximigräns 
41,987 ( = 19,711 + 6,785 + 15,491) och. för år 1898 åter 
42,085 ( = 19,293 + 6,704 + 16,088). Om dessa två tal 
förvandlas till procent af rikets folkmängd vid årets slut i 
ålder af 7—14 år, så får man 5o för båda åren. Samman
håller man detta sista resultat därmed, att — såsom å 
sid. 8 visats — redovisningsprocenterna för gossar och 
flickor äro mycket höga och föga skiljaktiga, så inser man 
lätt, att någon synnerlig olikhet ej kan förefinnas i de båda 
könens skolfrekvens. 

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. 

Eh öfversikt för de särskilda länen år 1898 lemnas af 
å nästa sida stående tabell, rörande hvilken följande an
märkningar må förntskickas. Kol. 2—10 innehålla en pro
centfördelning af antalen redovisade barn af 7—14 års 
ålder, d. v. s. af de absoluta tal, som finnas i kol. 26 å 
Tab. 5. De i dessa kol. 2—10 stående procenttalen, bvilka 
å hvarje särskild rad gifva 100 till summa, motsvara de 
absoluta tal, som man å Tab. 5 finner i kol. 11—16,18—21 
och 23. Härvid är dock att märka, att procenttalen i kol. 
3 af följande tabell motsvara summorna af talen i kol. 12, 
13 och 14 å Tab. 5. De absoluta talen i kol. 12 af Tab. 5 
(»högre folkskolor») äro nemligen vid de 14 län, där de före
komma alldeles för små att förtjena en särskild procent-

kolumn. De motsvarande procenttalen skulle hafva blifvit 
uppförda vid 1 län med 0-3, vid 1 med 0-2 och vid 3 med 
0"l, men vid de öfriga ej ens uppgått till sistnämnda stor
lek. De absoluta talen i kol. 14 af Tab. 5 (»skolor för ab
norma barn») äro äfven för små att förtjena en särskild 
procentkolumn, ty de skulle på 7 ställen hafva lemnat 0'2 % 
och för öfrigt 0-i %. — De procenttal, som i motsvarande 
texttabell af äldre berättelser funnos i kol. 11 och 12, an-
gåfvo (jfr t. ex. berättelsen för 1894, sid. 13) egentligen 
endast fördelningen af de barn i skolåldern, som undervisats 
i sina egna distrikts allmänna folkskolor. Men sedan från 
och med berättelsen för år 1895 genom införandet i Tab. 5 
af två nya kolumner (27 och 28) hela lärjungeantalet för
delats mellan fasta och flyttande skolor, hafva de sålunda 
vunna absoluta talen lagts till grund för procenttalen i 
kol. 11 och 12. — Införandet i Tab. 5 af de båda nyss 
angifna nya kolumnerna har äfven medfört den fördelen, 
att de absoluta lärjungeantal, som behöfvas för beräknandet 
af medeltalen i kol. 13 och 14, nu finnas at t omedelbart 
hemta ur Tab. 5 och således ej vidare behöfva beräknas på 
det i äldre berättelser angifna approximativa sättet. Den 
motsvarande fördelningen af lärarepersonalen verkställes — 
såsom förut — lätteligen i enlighet därmed, att hvarje flyt
tande skola endast har en lärare eller lärarinna utom 13 
skolor, som hafva två lärare eller lärarinnor hvardera, nem
ligen i Jönköpings län 2 folkskolor, h var af en på två och 
en på tre stationer, och 2 småskolor, hvardera på tre sta
tioner, i Kronobergs län 1 folkskola på tre stationer, i 
Kalmar län 3 folkskolor, alla på två stationer, i Blekinge 
län 1 folkskola på tre stationer, i Göteborgs och Bohus län 
2 folkskolor, hvardera på två stationer, i Vermlands län 1 
småskola på fyra stationer samt i Vesternorrlands län 1 
folkskola på två stationer. För hela riket har man 589,295 
lärjungar i fasta skolor och 150,311 i flyttande, medan an-
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talet af lärare och lärarinnor i läseämnen utgör 12,138 vid 
de fasta skolorna och 2,783 vid de flyttande. 

Angående den här ofvan stående tabellens första af-
delning är följande att nämna. Såsom å sid. 8 visats, ut-
gör de icke redovisade barnens antal 2s % af rikets hela 
folkmängd i ålder af 7—14 år. Huru stora de motsvarande 
procenttalen äro för de särskilda länen kan — enär upp
gifter länsvis om folkmängden i särskilda åldersår ej finnas 
i allmänna befolkningsstatistiken — ej bestämmas, men de 

kunna naturligtvis vara temligen olika. Då de icke redo
visade barnen egentligen äro likställda med dem, om hvilka 
uppgifter saknas, så följer däraf, att talen i köl. 10 äro 
öfver hufvud taget jemföxelsevis betydligt för små. Så t. ex. 
skulle man å raden för »Hela riket» genom att medtaga 
de icke redovisade hafva i kol. 10 fått 3-1 i stället för Os. 
Naturligtvis skulle samtidigt talen i de föregående kolum
nerna blifva något mindre, emedan de motsvarande absoluta 
talen skulle, sjelfva oförändrade, hafva varit att jemföra 
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meä en något slörré totalsumma. I stället för 852 i kol. 
2 å slutraden för år 1898 skulle man t. ex. fått 83-2. 

Några af åe större skiljaktigheter, som jemlikt kol. 
2—10 förefinnas mellan länen, kunna förtjena att särskild! 
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, att ett mycket stort antal barn undervisats i allmänna 
läroverk oeb fackskolor samt i enskilda skolor, hvaremot 
i de nämnda länen en stor myckenhet barn undervisats i 
hemmen. Anmärkningsvärdt är att Jemtlands län i sist
nämnda hänseende visar ett vida lägre procenttal, hvilket 
likväl är betydligt större än i de återstående länen. De 
lägsta procenttalen för undervisning i hemmen finner man 
för Stockholms stad, Malmöhus län, Göteborgs och Bohus 
län samt Gefleborgs län, inom hvilka den uppgår till högst 
7 , %'• — Procenttalen i kol. 6—10 äro i allmänhet så små, 
att de ej behöfva här göras till föremål för särskild upp
märksamhet. Med hänsyn till de barn, som under året 
»af annan anledning» (kol. 9) ej åtnjutit undervisning, må 
nämnas att skiljaktighetma 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 mest» hafva fått sin plats i kol. 9. — Med hänsyn till 
det höga beloppet i kol. 6 för Stockholms stad må nämnas, 
att i motsvarande absoluta tal 1,869 ingå 1,767 bara, som 
under året begagnat undervisningen i distriktets söndags-
och afton-skolor. 

Om man med afseende pä lärjungarnes fördelning mellan 
fasta och flyttande skolor frånser Stockholms stad samt 
Uppsala, Gottlands och Malmöhus län, h var est ej heller 
några flyttande skolor finnas, träffar man likväl så stora 
skiljaktigheter, att t. ex. i Södermanlands län 02 % under
visats i flyttande skolor, men i Kronobergs 73'8 %. Närmast 
sistnämnda län komma Vesterbottens med 624 % i flyttande 
skolor, Vermlanda med 55'2, Jemtlands med 548, Jön
köpings med 508, Vesternorrlands med 428 och Norrbot-
rens med "401. Anmärkningsvärdt är att Kopparbergs län 
har endast 49 samt således lägre procent än t. ex. Kristian
stads med 69 och Östergötlands med 5'4. 

Af tabellens sista afdelning finner man, att den största 
lärarepersonalen i förhållande till lärjungeantalet träffas i 
Stockholms stad samt Gottlands, Malmöhus och Koppar
bergs län. De minst gynnsamma förhållandena träffar man 
däremot i Kronobergs, Blekinge och Vesternorrlands län. — 
Det torde böra särskildt framhållas, att de i dessa kolum
ner stående talen endast angifva, huru många lärjungar 
i medeltal b.varje lärare (lärarinna) under kalenderåret haft 
att 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 hufvndsak-

ligén — därpå ätt dé lärjungar, Soin en ööh samma lärafe 
(lärarinna) har att undervisa, i en mängd fall äro delade på 
afdelningar, som undervisas 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 — ä"fven 
vid blött 2 Stätiööef på hvärjé — till 27 redan af den första 
anledningen, hvarefter det på grund af den andra anled
ningen kan anses sjunka till omkring 24. Om båda anled
ningarna verkat i samma mån äfven vid de fasta skolorna, 
så sjunker talet i kol. 13 från 49 till omkring 22, 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, åtnjutit undervisning. 

Om de å rad. 1 i ofvanstående tabell inräknade bar
nen fördelas efter undervisningens hufvudarter samt ytter
ligare de å rad 4 i tabellen här nedan inräknade barnen 
fördelas efter undervisning inom eller utom deras egna 
distrikt, så erhållas följande tabell. 

Barnen å rad. 5 och 6 hafva sammanräknats, emedan 
de i högre folkskolor undervisade ej uppgå (se Tab. 5 och 
6) på långt när till 0'i % af antalet redovisade. 



13 

Om de å rad. 10 i föregående tabell inräknade barnen 
fördelas efter de olika slagen af folkskolor, så erhåller man 
följande tabell. 

På grund af förhållanden, som redan äro berörda i Kap. 3 
(sid. 6), äro på städerna förda äfven barn, som undervisats 
i flyttande skolor (en folkskola och en småskola). Men 
då deras antal på ingendera raden skulle uppgå (se Tab. 6) 
till 01 % af antalet redovisade barn, hafva i städernas 
kolumn fasta och flyttande skolor sammanslagits. — Be
träffande det ringa antal, som påförts städerna såsom un
dervisade i fasta mindre folkskolor, må hänvisas till den 
närmare redogörelsen för dessa skolor (tillsammans 5) här 
ofvan i Kap. 3 (sid. 6). 

Öm 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. 11. För landsbyggden har man 467,390 
lärjungar i fasta skolor och 150,263 i flyttande, medan an
talet af lärare och lärarinnor i läseämnena utgör 9,314 vid 
de fasta skolorna och 2,781 vid de flyttande. För städerna 
äro de motsvarande lärjungeantalen 121,905 och 48 samt 
de motsvarande lärareantalen 2,824 och 2. De motsvarande 

talen för hela riket finnas redan angiftm å sid. 10. De 
resultat, som man på grund häraf erhåller med afseende på 
förhållandet mellan antalen lärare och lärjungar, äro sam
manställda 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. 12. 

Likasom för åren 1894—1897 har äfven för år 1898 un
dersökning anstalts rörande det antal barn, som erhållit under
visning i trädgårdsskötsel och trädplantering. Likaledes hafva 
äfven för år 1898 bearbetats primärappgifterna rörande un
dervisningen i handaslöjder för gossar och för flickor. Re
sultaten af alla tre undersökningarna äro sammanställda i 
följande tabell, hvari landsbyggd och städer äro endast 
summariskt åtskilda, emedan en närmare fördelning däraf 
skulle hafva ledt till for stor vidlyftighet. 
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Beträffande denna tabells första hufvudafdelning är 
följande att nämna. Hela antalet af de för barnens under
visning ordnade och från. lärares jordland afskilda akolträd-
gårdarne uppgår enligt Tab. 2 till 1,990. Dessa hafva likväl 
icke alla användts för det med dem afsedda ändamålet, ty 
vid 81 har uudervisningen af diverse skäl (jfr berättelsen för 
år 1894, sid. 17) varit antingen alldeles ingen eller (i ett eller 
annat fall) så obetydlig, att den ej förtjenar att medräknas. De 
återstående 1,909 skolträdgårdarne ingå i föregående tabell, 
men motsvara icke alldeles samma antal skolor, ty några få 
flyttande folkskolor finnas med två skolträdgårdar hvardera, 
bvaremot det i ett eller annat fall inträffat, att en skol
trädgård varit gemensam för två skolor. I de i föregående 
tabell inräknade 2,310 skolorna ingå 327, där undervis
ningen meddelats i lärarens jordland, 31, där planterings
landet varit gemensamt för lärarens behof och för barnens 
undervisning, samt 7, där visserligen skolträdgård funnits, 
men den ej finnu varit för undervisningen egentligen ord
nad. Vidare har i en del fall för undervisningen användts 
boställe, som läraren innehaft i egenskap af klockare, eller 
jord, som varit lärarens eller annan persons egendom, eller 
seminarieträdgård. Slutligen hafva i föregående tabell in
räknats några få fall, där undervisningen egentligen endast 
bestått i skogsplantering och sådd af skogsfrön å främ
mande mark. Däremot hafva ej inräknats, de fall, då un
dervisningen försiggått uteslutande teoretiskt eller m. a. o. 
endast efter bok, hvilket uppgifvits för 33 skolor med 1,235 
på sådant sätt undervisade lärjungar. För öfrigt må näm
nas, att — äfven oafsedt det nyss påpekade förhållandet — 
undervisningen icke alltid omfattat både trädgårdsskötsel 
och trädplantering, utan stundom — måhända ofta nog — 
enda-st endera. I sammanhang härmed må erinras därom, 
att 1889 års »Normalplan för undervisningen i folkskolor 
och småskolor» bland kurserna för folkskolan och mindre 

folkskolan upptager rörande detta ämne: »Handledning vid 
odlingen af de vanligaste blomsterarter och matnyttiga 
växter; uppdragande af buskar och trädplantor samt deras 
förädling genom ympning och okulering.» — Om de i före
gående tabells första hufvudafdelning intagna 2,310 skolorna 
fördelas efter sina arter, så får man följande summariska 
öfversikt. 
Fasta folkskolor 2,124 
Flyttande » 166 
Fasta mindre folkskolor 20 
Flyttande » » — 
Fasta småskolor — 
Flyttande » — 

Summa 2,310. 

Beträffande föregående tabells andra hufvudafdelning 
är följande att nämna. Med den därstädes omförmälda 
undervisningen i handaslöjder för gossar afses •— likasom 
i förra berättelsen — sådan, som till sin art faller inom 
omfånget för den slöjdundervisning, för hvilken enligt Kungl. 
kungörelsen af den 11 September 1877 statsbidrag lemnats. 
Visserligen har denna kungörelse blifvit upphäfd genom 
kungörelsen af den 1 Juni 1894, men arten af ifrågavarande 
undervisning har icke därigenom undergått någon förän
dring. I full öfverensstämtnelse med föreskrifterna härom i 
förstnämnda kungörelse heter det nemligen i 1889 års »Nor
malplan», med ledning af hvilken enligt § 9 i folkskole
stadgan läroplanen bör upprättas: »Vid undervisningen i 
slöjd böra gossarne lära att begagna de vanligast före
kommande verktyg, särdeles snickareverktyg samt, där för
hållandena sådant medgifva, äfven .svarfvare-, träsnidare-
och möjligen smeds-verktyg, hvarvid förfärdigandet af sådana 
föremål, hvilka äro för allmogen behöfliga och användbara, 
bör i främsta rummet afses.» I öfverensstämmelse med 
denna grundsats har vid tabellens utarbetande ej medräk
nats undervisning för gossar i handaslöjder af andra slag. 
Så hafva för Stockholms stad frånräknats 2,046 gossar, som 
undervisats i pappslöjd, och 4,683 gossar, som i de tre lägsta 
årsklasserna gemensamt med flickorna undervisats i s. k. 
flickslöjd (stickning och sömnad). Äfven vid några andra 
ställen äro gossar, som uppförts såsom harvande åtnjutit 
undervisning i slöjd, vid tabellens utarbetande frånräknade, 
emedan om dem meddelats att undervisningen afsett flick
slöjd. De sålunda frånräknade uppgå till 928 (vid 42 
skolor), men antagligt är att dylika förhållanden utan att 
vara angifna äfven på åtskilliga andra ställen egt rum. 
Vidare hafva frånräknats 16 gossar (vid 1 skola), som un
dervisats endast i halmflätniug, och 56 (vid 5 skolor), som 
undervisats endast i skomakeri. — De i tabellen intagna an
talen skolor äro erhållna efter samma beräkningsgrund som 
skolantalen i Tab. 2—4 och beteckna således antalen folk
skolor, hvilka B lärjungar åtnjutit undervisning i goss-slöjd, 
men icke antalen slöjdskolor eller slöjdafdelningar, rörande 
hvilka må hänvisas till sid. 5 här ofvan. Äfven må an
märkas att när inom ett distrikt finnas särskilda skolor 
för gossar och särskilda för flickor, hvilket isynnerhet i 
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städerna är vanligt, måste naturligtvis det antal skolor, 
bvarmed distriktet ingår i den andra eller i den tredje af-
delningen af föregående tabell, blifva lägre än hela antalet 
skolor inom distriktet, om också undervisning i bandaslöjder 
skulle vara införd i alla skolorna. — Enligt gällande huf-
vudgrunder hafva statsbidrag lemnats för slöjdundervisning 
antingen i egentliga folkskoleafdelningar eller i särskild slöjd
skola. Att i enlighet med denna grundsats vid utarbetan
det af föregående tabell utesluta de för öfrigt ej talrika 
fall, då undervisning i handaslöjder för gossar meddelats i 
småskolor, har likväl ej ansetts behöfligt, isynnerhet som 
det i brist på primäruppgifter ej låtit sig göra att i likhet 
därmed äfven frånräkna de gossar i folkskolans småskole
klasser, som möjligen deltagit i undervisningen. — Om 
de i föregående tabells andra hufvudafdelning intagna 2,162 
skolorna fördelas efter sina arter, så får man följande sum
mariska öfversikt. 

Fasta folkskolor 1,845 

Flyttande » 287 
Fasta mindre folkskolor 50 
Flyttande » » 18 
Pasta småskolor 12 

Flyttande » — 

Samma 2,162. 

Beträffande föregående tabells tredje hufvudafdelning 
är följande att nämna. Förut anförda »Normalplan» af år 
1889 upptager rörande hithörande ämne bland kurserna 
för folkskolan och mindre folkskolan: »Föremål för under
visningen i slöjd för flickor bör förnämligast vara stickning 
och enkel linnesöm, stoppning och lappning. Där omstän
digheterna sådant medgifva, kan den ock lämpligen om
fatta flätningsarbeten, klädsömnad samt spanad och väfnad.» 
I öfverensstämmelse härmed blef genom Kungl. kungö
relsen af den 29 Maj 1896 angående anslag för beredande 
af undervisning i slöjd åt i skolåldern varande flickor, 
hvilken kungörelse skulle lända till efterrättelse från och 
med år 1897, förordnadt, att den kvinnliga slöjd, till under
visning hvari statsbidrag under vissa villkor kan erhållas, 
skall beatå »i stickning, stoppning, lappning, linne- och 
kläd-sömnad samt, där omständigheterna sådant medgifva, 
i spanad och väfning samt flätningsarbeten». Enligt nämnda 
kungörelse lemnas statsbidrag endast till den undervisning 
i kvinnlig slöjd, som är anordnad i folkskola, mindre folk
skola eller särskild slöjdskola. Således afses med bemälda 
anslag — såsom i det under ofvannämnda dag fastställda 
formuläret för uppgifter vid. ansökning om understöd därur 
äfven finnes anmärkt — »icke att bereda understöd för 
undervisning i slöjd uti småskola eller sådan skola mot
svarande klasser af folkskola». Denna inskränkning bör 
likväl icke medföra att ur den här lemnade statistiska re
dogörelsen utesluta den undervisning i kvinnlig slöjd, som 
meddelats i småskola eller i folkskolas småakoleafdelning. 
Redogörelsen är därför utarbetad efter samma grunder som 

i berättelserna för de före år 1897 gångna åren, då all denna 
undervisning försiggick utan statsbidrag. — De i tabellen in
tagna antalen skolor äro erhållna efter samma beräknings
grund som skolantalen i Tab. 2—4 och beteckna således 
antalen folkskolor, hvilkas kvinnliga lärjungar åtnjutit un
dervisning i handaslöjder, men icke antalen slöjdskolor eller 
slöjdafdelningar, rörande hvilka må hänvisas till sid. 5 här 
ofvan. — Om de i föregående tabells tredje hufvudafdelning 
intagna 3,114 skolorna fördelas efter sina arter, så får man 
följande summariska öfversikt. 

Fasta folkskolor 2,028 
Flyttande » 116 
Fasta mindre folkskolor . 252 
Flyttaude » » 65 
Fasta småskolor 565 
Flyttande » 88 

Summa 3,114. 

Här ofvan upptagna folkskolor och mindre folkskolor 
utgöra tillsammans 2,461. Enligt tabellen å sid. 5 hafva 
statsbidrag utdelats för 2,947 slöjdafdelningar. Skillnaden 
mellan dessa antal beror hufvudsakligen därpå, att vid 
temligen många skolor de i undervisningen deltagande 
flickorna varit så många, att statsbidrag kunnat erhållas 
för de särskilda slöjdafdelningar, hvari de varit fördelade. 
Endast i några få fall har undervisningen meddelats i sär
skild slöjdskola. Likaså har i några få fall undervisning 
meddelats i folkskola, ehuru af ett eller annat skäl stats
bidrag ej kunnat erhållas. 

I berättelsen för år 1893 (sid. 12 och 13) upptogs för 
första gången till bearbetning en särskild punkt rörande 
barnen i skolåldern, nemligen antalet af s. k. abnorma så
dana, sedan genom det nya formuläret Litt. B för upp
gifter om folkundervisningen enligt Kuugl. cirkuläret af 
den 6 Oktober 1893 det blifvit för hvarje skoldistrikt före-
skrifvet, att uppgift skulle lemnas dels om antalet vid årets 
slut till distriktet hörande barn af 7—14 års ålder, som 
voro behäftade med ett af lytena döfstumhet, blindhet eller 
sinnesslöhet, dels om antalet barn af samma kategori, som 
voro behäftade med mer än ett af förenämnda lyten. Hit
hörande primäruppgifter hafva äfven för år 1898, lika
som förut för åren 1893—1897, blifvit bearbetade. Ee-
sultaten äro å nästa sida sammanställda i en tabell, rörande 
hvilken följande anmärkningar må förutskickas. De er
hållna barnantalen äro äfven detta år s. k. minimital, som 
kunna ligga icke så alldeles litet under de verkliga. Det är 
nemligen sannolikt» att på sina ställen distriktens uppgifter 
om antalet abnorma barn äro för låga. — Landsbyggd och 
städer äro i tabellen endast summariskt åtskilda, emedan 
en närmare fördelning däraf skulle hafva ledt till för stor 
vidlyftighet. 
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De hit hörande tabellerna aro uppställda efter samma 
grunder, som de motsvarande i berättelserna för åren 
1893—1897, BTarför det med afseeude på dessa grunder är 
tillräckligt att hänvisa till den förstnämnda berättelses 
(sid. 13 och 14). 

Bland de i kol. 3 ingående fallen finnas enligt anteck
ningar vid primäruppgifteraa dels några, vid hvilka döf-
stum heten ej är fullständig, dels några, vid hvilka icke 
både döfhet och stramhet ega rum. Sålnnda xippgifvas för 
det första 1 vara kanske ej fnllständigt döfstmn och 2 vara 
endast döfva. Vidare skalle enligt nämnda anteckningar 
det ytterligt sällsynta fallet af stumhet utan döfhet före
komma icke mindre än 8 gånger. — Bland de i kol. 4 in
gående uppgifvas 6 vara ej fullständigt blinda. — Bland de 
i kol. 5 ingående uppgifvas 11 vara idioter. 

De i kol. 6 upptagna fallen innefatta följande förening 
af lyten. 

1) Döfstumhet och blindhet 7 
2) Döfstumhet och sinnesslöhet 73 
3) Blindhet och sinnesslöhet • 15 
4) Döfstumhet, blindhet och sinnesslöhet 8 

Summa 103. 

Bland de under N:o 2 inräknade uppgifvas 20 vara 
stumma och sinnesslöa, 1 vara sinnesslö och endast tala 
enstafviga ord, 1 vara sinnesslö och böra illa samt 1 vara 
nästan idiot och ej kunna tala begripligt. Bland de under 
N:o 3 inräknade uppgifves 1 vara sinnesslö och nära blind. 
Bland de under N:o 4 inräknade uppgifvas 2 vara döfstum-
ma, sinnesslöa och nästan blinda, 1 vara stum, blind och 
sinnesslö, 1 vara stum, sinnesslö och nästan blind, 1 vara 
döf, blind och sinnesslö samt 1 vara sinnesslö och svagsynt 
och hafva klen hörsel. — Beträffande de i ofvanstående 
sifferuppställning och dit hörande anmärkningar förekom
mande uppgifterna om sinnesslöhet eller idioti torde kunna 
antagas att de i åtskilliga fall äro öfverdrifna, enär väl 
endast en erfaren fackman kan afgöra, huruvida en verklig 
sinnesslöhet eller idioti — d. v. s. en på felaktig bildning 
eller utveckling af hjärnan beroende — förefinnes eller blott 
en skenbar, beroende på en genom bristande sinnesintryck 
hämmad förståndsutveckling. 

Med afseende på de vid folkskolorna anställda ordinarie 
ocb extra ordinarie lärares och lärarinnors löneförmåner och 
de därtill af statsmedel utgående bidragen gällde under år 
1898 samma allraäns bestämmelser, som under de före
gående åren från och med år 1892. Statsbidragets storlek i 

Kap. 6. Allmänna folkskolorna: ekonomiska förhållanden. 

Tab. 8 -10 . 
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förhållande till dea årliga lönen (husrum, vedbrand och ko
foder eller ersättning därför oberäknade) uppgick således 
fortfarande till två tredjedelar för ordinarie och extra or
dinarie 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 
lärarinnor vid folkskolor samt för lärare och lärarinnor vid 
mindre folkskolor och vid småskolor uppgick statsbidragets 
storlek i förhållande till den årliga lönen fortfarande lika
ledes till två tredjedelar, men enligt de från början af år 
1898 gällande bestämmelser skulle för de lärare och lära
rinnor, som undergått viss föreskrifven pröfning, lönen (för
utom bostad och vedbrand eller viss ersättning därför) ut
göra minst 300 kr. och efter 10 års oförvitlig tjenstgöring 
minst 350 kr., hvadan statsbidraget bestämdes till respek
tive 200 kr. och 233 kr. 33 öre, medan för hvarje annan 
läTare och lärarinna statsbidraget bestämdes till 166 kr. 
67 öre, under villkor a t t lönen (förutom nämnda natura
förmåner eller ersättning därför) utgjorde minst 250 kronor. 

Innan den egentliga statistiska framställningen vid
tager, må nämnas a t t de primäruppgifter, som ligga till 
grund för Tab. 8—10, ej ännu torde hafva all den grad af 
tillförlitlighet, som vore önskvärd, ehuru visserligen en högst 
betydlig förbättring vunnits dels genom den omfattande 
och år efter år fortgående skriftvexlingen med skolrådens 
ordförande, dels genom det nya formuläret Lit t . B af 
den 6 Oktober 1893 och »anvisningarna» i dit hörande 
»Bilaga», hvarjemte utan tvifvel äfven en från Ecklesiastik
departementet utfärdad till Litt . B hörande promemoria af 
den 9 Januar i 1895 i icke ringa grad medverkat till för
bättr ingen. 

Till en rä t t uppfattning af flera bland kolumnrubri
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 nyss om-
förmälda anvisningar och finnas intagna i nedanstående 
öfversikt, hvari hänvisas både till vederbörande rad i föl
jande texttabell (samma numrering som vid sjelfva anvis
ningarna) och ti l l motsvarande kolumn i Tab. 8—10. 
Ead. 1 och 14. Tillgångar vid årets början (kol. 2) och vid 
dess slut (kol. 21): »Här inräknas icke blott den kontanta 
behållningen i kassan, u tan äfven fordringar, värdepapper 
samt kapitalvärdet å den skolväsendet tillhöriga fastighet 
eller del af fastighet, för hvilken särskild afkastning genom 
hyror, arrenden m. m. erhålles. Värdet af skolhus, hvaraf 
ingen hyra inflyter, inräknas icke. Beloppet af donationer 
för folkskoleväsendet bör här äfven inräknas, u tan hinder 
däraf a t t öfver dem föras särskilda räkenskaper eller a t t de 
stå under särskild förvaltning.» — Ofvanstående grundsats 
rörande värdet af skolhus, hvaraf ingen hyra inflyter, 
gäller äfven rörande värdet af inventarier och undervis
ningsmateriel. 

Bad. 3. Bidrag af skoldistrikten (kol. 4 och 5): »Här in
räknas icke blott värdet af de naturaprestationer, som jemte 
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bidragen till den egentliga lönen u tgå t t till lärare och lära
rinnor, utan äfven af öfriga sådana, vare sig a t t de u tgåt t 
af distriktet i dess helhet eller af de särskilda rotarna. 
Äfven kontanta bidrag af de särskilda rotarna böra här 
inräknas.» 

Ead. 4. Bidrag af staten (kol. 6): »Från de till distriktet 
utanordnade statsmedel få distriktets afgifter till folkskole-
lärarnes pensionskassa icke i redovisningen afdragas samt 
ej heller afgifterna till deras enke- och pupill-kassa.» — 
Detsamma gäller om distriktets afgifter till ålderdomsun-
derstödsanstalten. 

Ead. 6. Öfriga inkomster (kol. 8 och 9): »Under a speci
ficeras de möjligen förekommande och ej till b hörande 
hufvudposterna, såsom andel i bränvinsförsäljningsmedel, 
hundskattemedel, helgonskyld o. s. v., hvareffcer återstoden 
kan sammanfattas under ut trycket diverse. — Under b upp
föras dels under året mottagna gåfvor och donationer, dels 
den under året genom förändrad värdeberäkning uppkomna 
tillökningen i de å rad. 1 inräknade tillgångarna, samt böra 
därvid dessa båda hufvudposter särskildt angifvas.» 

Ead. 10. Utgifter för lärares och lärarinnors aflöniug (kol. 
14 och 15): I dessa utgifter ingå enligt insidan af formu
läret Li t t . B : a) egentlig lön, 6) lönetillökning för tjenst
göring öfver 8 månader (den »fortsatta undervisningen» obe
räknad), c) ersättning 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 kofoder1). Naturaprestationer kunna således förekomma 
under e, f och g; men de kunna därjemte i sällsynta undan
tagsfall äfven förekomma under o, ty för de lärare, rö
rande hvilka det är bestämdt såsom villkor för statsbi
dragets erhållande, a t t lönen måste utgöra minst 250 kr. 
(se ofvan), kan denna lön utgå antingen i penningar eller i 
lefnadsmedel. Däremot är det ej föreskrifvet a t t bland löne
förmånerna inräkna värdet af planteringslanden, vare sig 
det åt läraren eller lärarinnan till brukning för eget behof 
af jordfrukter upplåtna jordlandet eller den egentliga och 
för undervisningen afsedda skolträdgården. 

Ead. 13. Öfriga utgifter (kol. 18 och 19): »Under a spe
cificeras de ej till b hörande hufvudposterna, såsom afgifter 
till folkskolelärarnes pensionsinrättning, kostnaden för skol
lokalernas eldning (icke kostnaden för bränsle åt lärare och 
lärarinnor) och renhållning, brandstodsafgifter, premier åt 
skolbarn, räntebetalningar o. s. v., hvarefter återstoden kan 
sammanfattas under uttrycket diverse. Afgifter till folk
skolelärarnes enke- och pupill-kassa inräknas här endast i 
de fall, då deras bestridande åligger skoldistriktet. — Under 
b uppföras dels under året lidna förluster i de å rad. 1 in
räknade tillgångarna, dels den under året genom förändrad 

') Enligt Kangl. kungörelsen af den 5 Oktober 1891 bör It ordinarie 
lärare eller lärarinna i folkskola »anskaffas sommarbete och vinterfoder för en ko 
eller ock, där hinder eller svårighet af lokala eller andra förhallanden därför 
möter, minBt värdet af 8 hektoliter 26 liter spannmil, hälften råg och hälften 
af det eller de andra sädesslag, i hvilka kronotionden inom orten otgir, i 
ersättning lemnas.» 

8 
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värdeberäkning uppkomna minskningen däri, samt böra bär-
vid dessa bada hufvudposter särskildt angifvas.» 

Beträffande särskildt donationer för folkskoleväsendet 
må hänvisas till berättelsen för år 1882 (sid. 35 o. 36) för 

närmare kännedom om de grundsatser, som hafva iakttagits 
vid bearbetningen af primäruppgifterna. 

En jemförande öfversikt af vissa bit hörande rikssum
mor för åren 1894—1898 lemnas af följande tabell. 

Beträffande denna tabell torde till närmare belysning 
följande böra framhållas. 

Vid jemförelse af »Värdet af naturaprestationer» under 
rad. 3 och rad. 10 finner man beloppet vara något lägre 
på det förra stället, ehuru man möjligen på grund af den 
ofvan meddelade anvisningen rörande rad. 3 kunnat vänta 
motsatsen. Förhållandet är likväl, att det beror på omständig
heterna, huruvida vid ett särskildt skoldistrikt beloppet på 
det ena eller på det andra stället blir högre, eller om de 
möjligen blifva lika. Om distriktet t. ex. inköpt ved till 
bränsle åt lärarne och till skollokalernas eldning, så måste 
naturligtvis under rad. 3 hela det för inköpet använda 
beloppet räknas såsom kontiint bidrag, medan en del däraf 
måste under rad. 10 uppföras såsom naturaprestation och 
återstoden föres på rad. 13. Har åter den behöfliga ved

mängden erhållits genom sammanskott in natura, så skall 
naturligtvis värdet däraf under rad. 3 uppföras såsom 
naturaprestation, medan med de motsvarande posterna un
der Kredit förhålles som nyss. Att anföra flera exempel 
på giltiga anledningar till högre belopp på det ena eller 
på det andra stället torde vara obehöfligt; men det må 
nämnas, att det under rad. 3 här ofvan stående värdet på 
naturaprestationerna torde vara något för högt, beroende 
detta på fel i primäruppgifterna, som icke alltid kunnat 
vid bearbetningen afhjelpas. 

De i föregående tabell upptagna statsbidragen innefatta 
för 1898, likasom för 1897, fem skilda hufvudposter, nemligen 
det allmänna lönetillskottet åt lärare och lärarinnor, löne
tillskott för den fortsatta undervisningen, bidrag för un
dervisning i slöjd för gossar, bidrag för undervisning i slöjd 
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för flickor ocb bidrag till aflönande i vissa fall af vikarier för 
ordinarie lärare och lärarinnor vid folkskolor. Å. Tab. 8 finner 
man likväl ej skilda uppgifter om dessa posters storlek, 
utan endast deras summa (kol. 6); men fördelningen kan lätt 

verkställas. De fyra sednare posterna erhållas nemligen ur 
de källor, som angifvits med afseende pä kol. 8—15 i text
tabellen å sid. 5 här ofvan, hvarefter man lätt beräknar den 
första posten och erhåller följande öfversikt. 

Bet allmänna lönetillskottet för år 1898 uppgår så
lunda, då man nemligen därmed sammanräknar några 
smärre särskilda bidrag af statsmedel för dylikt ändamål, 
enligt de från skoldistrikten insända primäruppgifterna till 
4,715,832 kr.; men det må nämnas, att detsamma enligt de 
uppgifter därom, som till Ecklesiastik-departementet in-
sändts från Statskontoret (för Stockholms stad) och från 
länens landtränterier, uppgick till 4,644,343 kr., således till 
71,489 kr. mindre. I anledning af denna skiljaktighet må 
erinras om åtskilliga förhållanden, som vålla, att full öfver-
ensstämmelse ej kan väntas mellan de summor, som er
hållas på de båda olika vägarne. För det första kan det 
inträffa, att ett för ett visst år utgående lönetillskott, hvil-
ket af någon orsak utbetalas först änder 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 
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». — Den 
temligen betydliga tillväxten från 1897 till 1898 i allmänna 
lönetillskottet beror dels på förökningen i lärareantalet (jfr 
sid. 7), dels på ökning af statsbidragen till vissa lärare-
löner (se här ofvan, sid. 17). — Om lönetillskottet for den 
fortsatta undervisningen år 1898, 71,850 kr., tankes lika för-
deladt på de 1,165 »fortsättningsskolor», som däraf kommit 
i åtnjutande (se sid. 5), så får man 61 kr. 67 öre 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 
undervisningsveckorna två, fyra eller alla sex varit förlagda 
utom folkskolans ordinarie undervisningstid, så finner man 
att i medeltal nära 5 af samtliga 6 undervisningsveckor 
varit sålunda förlagda. Om man åter skiljer på landsbyggd 

och städer (jfr tabellen å sid. 5), så far man följande re
sultat. Till hvar och en af de 168 fortsättningsskolorna i 
städerna, hvarest för öfrigt den fortsatta undervisningen ofta 
meddelas i aftonskola, hade lönetillskottet utgått med 75 
kr. med undantag endast för 9, som fatt efter 50 kr., 28, 
som fått efter 37 kr. 50 öre, och 5, som fått efter 25, hvadan 
tillsammans dit utgått 11,075 kr., eller i medeltal 65 kr. 
92 öre på hvarje. På landsbyggdens 997 fortsättnings
skolor, bland hvilka 534 fått lönetillskott med 75 kr., 366 
med 50 kr. och 97 med 25 kr., komma således 60,775 kr., 
eller i medeltal 60 kr. 96 öre på hvarje. Det må tilläggas, 
att äfven på landsbyggden den fortsatta undervisningen 
någon gång meddelas i aftonskola. — För undervisning i 
slöjd för gossar utdelades statsbidrag till 3,155 slöjdskolor 
eller slöjdafdelningar. Bidraget utgick med 75 kr. för 
hvardera till 3,151 af dessa skolor eller afdelningar och 
med .följande lägre belopp till 4, hvarest undervisningen 
i slöjd fortgick endast under motsvarande mindre delar af 
året, nemligen med respektive 37 kr. 50 öre, 28 kr. 13 öre, 
28 kr. 12 öre och 21 kr. 82 öre. — För undervisning i slöjd 
för flickor utdelades statsbidrag till 2,947 slöjdskolor eller 
slöjdafdelningar. Det utgick med 30 kr. till hvardera utom 
till 1, som för ett hälft år erhöll 15. — Från och med år 1895 
har utgått statsbidrag till aflönande i vissa fall af vikarie för 
sådan ordinarie lärare eller lärarinna vid folkskola, som af 
sjukdom urståndsättes att fullgöra sin tjenst. Efter åtta 
månaders undervisningstid beräknadt utgår statsbidraget 
med 400 kr., medan 150 skola lemnas af den ordinarie läraren 
och 50 af skoldistriktet, hvilket det jemväl åligger att — 
enligt stadgade grunder — förse vikarien med bostad jemte 
vedbrand eller ock lemna honom ersättning därför, beräk
nad efter minst 50 kr. för ofvannämnda undervisningstid, 
äfvensom att, där så ifrågakommer, godtgöra honom rese
kostnad. För år 1898 uppgingo statens bidrag till 49,375 kr. 
83 öre. Antalet lärare, till hvilkas vikariers aflönande de 
utgått, utgjorde 253. — Slutligen må nämnas, att bland de 
statsbidrag för slöjdundervisningen, som i ofvanstående 
tabell intagits, icke äro inräknade de smärre belopp (till
sammans 925 kr.), som för samma ändamål utgått af an-
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slagen »Till befrämjande af folkundervisningen bland de i 
rikets nordligare trakter bosatta finnar» och »Till Lapp
marks ecklesiastikverk». 

De medel, som enligt rad. 5 i texttabelleu å sid. 18 
utgåt t af landsting och hushållningssällskap, hafva till aldra 
största delen afsett befrämjande af slöjdundervisningen. 
Dock har äfven någon del utgått såsom aflöningar vid 
de med landstingsseminarierna förenade öfning3skolor. 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 et t 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 a t t gemensamt 
bestrida utgifterna för en skola, som genom si t t läge är 
användbar för dem båda. De dubbelräkningar, som här
igenom måste uppstå, äro så obetydliga, a t t de ej förtjeua 
a t t vidare uppmärksammas i denna berättelse. 

Om man med afseende på ti l lgångar och skulder jem-
för de båda sista åren i tabellen å sid. 18, finner man at t 
uppgifterna äro stridiga. För slutet af 1897 äro nemligen 
ti l lgångarne upptagna till 7,659,476 kr., men för början 
af 1898 till 7,780,598; likaså är skulden upptagen till 
14,976,425 kr. vid slutet af år 1897, men till 15,012,694 vid 
början af 1898. Detta beror på sådana stridigheter i primär
uppgifterna, som ej kunnat vid bearbetningen rättas. — Bristen 
vid slutet af år 1897 är i tabellen beräknad till 7,317,049 kr.; 
men den minskas till 7,232,096 kr., om man till grund för 
beräkningen lägger ti l lgångar och skuld vid 1898 års början. 

Det å rad. 11 i omförmälda texttabell uppförda ut
giftsbeloppet för år 1898 till skolhusbyggnader o. s. v. 
torde, likasom motsvarande belopp för åren 1894—1897, 
kunna anses något så när motsvara verkligheten, ehuru 
visserligen det ännu icke så alldeles sällan inträffar, a t t i 
de från skoldistrikten till Ecklesiastik-departementet in
sända räkenskapssammandragen utgifter för uppförandet af 
nya skolhus, äfvensom för ändamålet upptagna lån, icke in
förts, rörande hvilket ämne för öfrigt må hänvisas till be
rättelsen för år 1885 (sid. 1 och 2). 

Under »öfriga utgifter: a» äro i tabellen å sid. 18 inne
fattade t re poster, som förtjena a t t särskildt omnämnas, 
nemligen afgifter till folkskolelärarnes pensionsinrättning, 
afgifter till ålderdomsunderstödsanstalten och räntebetal
ningar. — Pensionsafgifterna, som skola erläggas för hvarje 
läraretjenst vid högre folkskola och hvarje ordinarie lärare-
tjenst vid egentlig folkskola och ej få afräknas å lönerna, 
uppgingo år 1898 till 235,863 kr. enligt den till Kung]. 
Maj:t af direktionen för pensionsinrättningen afgifna berät
telsen. — Enligt den till Kungl. Maj:t för å r 1898 afgifna 
berättelsen rörande ålderdomsunderstödsanstalten uppgingo 
de från skoldistrikten influtna afgifterna till 86,245 kr. Af 
det ta belopp skulle enligt de i berättelsen för år 1893 (sid. 14) 
framställda grunderna 51,747 kr . (0-6) falla på skoldistrikten 
och 34,498 kr. (04) på vederbörande lärare och lärarinnor, 
men skoldistriktens verkliga andel i afgifterna är sannolikt ej 
obetydligt högre än den nyss angifna, enär de synas ganska 
ofta hafva efbergifvit sin rä t t a t t u t taga den sednare andelen. 

— Oui man förutsätter, a t t skulderna äro rä t t uppgifna, och 
beräknar räntan efter 5 % af skulden vid årets början, så 
uppgår för år 1898 hela räntebeloppet till 750,635 kronor. 

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

En öfversikt i vissa hänseenden för de särskilda läuen 
år 1898 lemnas af följande tabell. 
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I berättelserna för åren 1884—97 bar i motsvarande 
tabell äfven angifvits dels i absoluta tal och dels i procent, 
för huru många ordinarie lärare och lärarinnor i folksko
lorna lönetillskott af statsmedel utgått med 466 kr. 67 öre 
för år, motsvarande kontant aflöning af minst 700 kronor. 
Enär till följd af förändrade föreskrifter rörande lärarelöner 
och statsbidrag därtill äfven förändrade formulär för primär
uppgifterna rörande de sednare blifvit föreskrifna, men de 
på grund häraf från länens landtränterier inkomna upp
gifterna i allmänhet icke varit för ändamålet användbara, 
har bemälda ämne ej kunnat i denna berättelse bearbetas. 
Men för öfrigt torde man kunna anse, att detta ämne hade 
sitt största intresse under åren 1884—1891, då den såsom 
villkor för statsbidragets höjande från 400 kr. till 466 kr. 
67 öre förutsatta förhöjningen af lärarelönen efter 5 års 
oförvitlig tjenstgöring från 600 till 700 kr. ännu var fakul
tativ. — De för talen i kol. 5 behöfliga dividenderna äro 
erhållna genom beräkning af skillnaden mellan talen i kol. 
21 och 11 af Tab. 8. 

Med afseende på uppgiften om Stockholms stad i kol. 
2 må erinras därom, att antalet skolor därstädes räknats 
endast till 11. Hade antalet skolor räknats lika med an
talet skolhus, således 32, så hade man i stället i kol. 2 fått 
21,043 kronor. Tankes åter organisationen vara sådan, att 
vid den därstädes anordnade 7-åriga skolkursen hvarje 
grupp af klasserna 1—7 utgjort en skola, och man under 
sådan förutsättning beräknar skolornas antal till /» af an
talet lärare i läseämnen, således till 101, så sjunker be
loppet i kol. 2 till 6,667 kr., men är således fortfarande 
likväl vida högre än för något af länen. — Med afseende 
på uppgifterna om Stockholms stad i kol. 5 och 6 må 
erinras därom, att Stockholm utgör ett enda skoldistrikt. 

Förhållandet i vissa hänseenden mellan landsbyggd och 
städer utvisas af följande tabell. Beträffande den däri före
kommande fördelningen af »Öfriga inkomster» och »öfriga 
utgifter» är det tillräckligt att hänvisa till de därom å sid. 
17 lemnade upplysningarna. 

Såsom tillägg till föregående framställning af de eko
nomiska förhållandena lemnas här en förteckning öfver hit 
hörande anslag enligt riksstaten för 1898. 

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

1) Seminarier för folkskolelärares bildande 322,125 
2) Stipendier för seminarie-elever 75,000 
3) Arvoden och resekostnadsersättning åt folk

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

eller ett gemensamt reservationsanslag 532,125 
6) Bidrag till aflönande af vikarie under öfuings-

lärares vid folkskolelärare-seminarium sjuk
dom, förslagsanslag (nytt) 4,000 

7) Till befrämjande af folkundervisningen bland 
de i rikets nordligare trakter bosatta finnar, 
förslagsanslag 45,000 

8) Lönetillskott åt lärare vid folkskolor och 
småskolor, förslagsanslag 4,300,000 

9) Understöd åt folkhögskolor, förslagsanslag... 55,000 
10) Understöd för aflönande af lärare vid tbrt-

sättningsskolan, förslagsanslag 50,000 
11) Bidrag till aflönande af lärare i [manlig] slöjd 

vid folkskolorna, förslagsanslag 110,000 
12) För anordnande af kvinnlig slöjd i folkskola, 

mindre folkskola eller särskild slöjdskola, 
förslagsanslag 90,000 

13) Bidrag till aflönande i vissa fall af vikarie 
för ordinarie lärare eller lärarinna vid folk
skola, förslagsanslag '. 40,000 

Summa 5,226,125. 
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Dessa anslag funnos till samma belopp äfven i riks
staten för år 1897 på ordinarie stat med följande nndantag. 
Det l:a anslaget höjdes med 4,600 kr. för löneförbättring 
för musiklärare vid seminarier. Det 6:e är, såsom redan 
anmärkts, nytt för år 1898. Det 8:e höjdes med 125,000 
kronor. Tillökningen på ordinarie stat utgör således 133,600 
kronor. Både förhöjningarna och det nya anslaget bevilja
des för öfrigt i öfverensstämmelse med Kungl. Maj:ts därom 
gjorda framställningar; men till förhöjning af det l:a an
slaget hade Kungl. Maj:t begärt 7,850 kronor. 

Det 4:e anslaget är afsedt »dels för att 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 enligt redan förut gällande be
stämmelser statens seminarier kostnadsfritt samt folkskolor, 
folkhögskolor, högre folkskolor och allmänna döfstumskolor 
till nedsatt pris erhålla sålunda anskaffad materiel, hvarjemte 
enligt Kungl. Maj:ts framställningar och därtill af 1893 och 
1894 års Riksdagar lemnade medgifvanden sistnämnda för
mån utsträcktes till de seminarier för bildande af lärare vid 
småskolan, hvilka af landsting upprättats, samt till de af 
landsting inrättade uppfostringsanstalter för sinnesslöa barn. 
Cirkulär med förteckning på undervisningsmaterielen utfär
dades från Ecklesiastik-departementet under den 22 Decem
ber 1897. 

Af det 7:e anslaget användes under 1898 ett belopp af 
16,310 kr. till löner åt lärare i läseämnena vid statens 22 
egna skolor, 850 kr. till löner åt lärare i manlig och kvinnlig 
slöjd vid 7 af dessa (2 med både manlig och kvinnlig slöjd 
och 5 med endast kvinnlig) samt 6,550 kr. såsom bidrag till 
löner åt lärare i läseämnena vid distriktens skolor; för öfrigt 
bestredos däraf omkostnaderna för ett finskt småskolelärare-
seminarium, för stipendier åt seminarie-elever, för under
visningsmateriel och för böcker, m. m. 

Enligt Statskontorets af trycket utgifna »Kapital-konto 
till rikshufvudboken för år 1898» utvisa de 5 första an
slagen vid början af år 1898 en reservation af 87,442 kr. 
78 öre, hvilken vid årets slut minskats till 84,899 kr. 41 öre. 
Det 6:e och 12:e anslaget utvisa en besparing för året af 
tillsammans 4,330 kr. 37 öre, hvaremot anslagen 7—11 och 
13 utvisa en under året uppkommen brist af tillsammans 
546,872 kr. 72 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 1898 — 
likasom för 1897 — är uppfördt med 55,000 kr., men hvarå 
enligt nämnda Kapital-konto under året uppkom en brist 
af 13,686 kr. 19 öre, användes 11,950 kr. till aflöning af 
skolmästare, skollärare och kateketer samt 75 kr. till arvode 
vid 1 skola för undervisning i manlig slöjd; för öfrigt bestre
dos däraf bland annat omkostnaderna för ett lappskt små
skolelärare-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 
laseåret 1876—77» (sid. 191), är i riksstaten för år 1898 — 
likasom för år 1897 — uppfördt med 26,176 kr., hvaraf 
24,406 kr, såsom »Anvisning i kontant» samt återstoden 
under rubriken »Indelning och därmed jemförlig anvisning, 
på förslag», nemligen 1,010 kr. såsom »Friheter och kyrko
tionde» och 760 kr. såsom »Ersättningar». Den första 
posten afser till aldra största delen de s. K. egentliga peda-
gogierna, för hvilka redogöres i sammanhang med allmänna 
läroverken. De därunder upptagna medel, som afse folk
undervisningen, utgöras dels af 4,500 kr. till Sällskapet 
för Folkundervisningens [f. d. Vexelundervisningens] be
främjande, dels af tre smärre belopp af tillsammans 524 kr. 
44 öre. De två sednare posterna afse endast folkunder
visningen. 

Rikastaten för 1898 upptager vidare under åttonde 
hufvudtitteln såsom extra ordinarie anslag till »Folkunder
visningen»: 

Kronor. 

1) Till löneförbättring åt lärare och lärarinnor vid 
folkskolelärare-seminarierna samt till arvoden åt 
teckningslärare for extra tjenstgöring och extra 
arvoden åt musiklärare vid dessa seminarier ... 29,050 

2) Till understöd åt mindre bemedlade lärjnngar 
vid sådana folkhögskolor, som åtnjuta bidrag 
af statsmedel 20,000 

Summa 49,050. 

Det l:a anslaget, som beviljades i öfverensstämmelse 
med Kungl. Maj:ts därom gjorda framställningar, förekom 
äfven i riksstaten för år 1897, hvarest det var upptaget med 
2,750 kr. högre belopp, stående den nu skedda minskningen 
i sammanhang med tillökningen af det l:a bland de ordi
narie anslagen. Det 2:a anslaget höjdes i enlighet med en 
iuom Riksdagen väckt motion med 5,000 kr. utöfver be
loppet å riksstaten för 1897. A sagde riksstat voro ytter
ligare upptagna två ej nu förekommande extra ordinarie 
anslag å tillsammans 21,800 kr., hvadan hela minskningen 
på den extra ordinarie staten uppgick till 19,550 kronor. 

Då den ordinarie staten för »Folkundervisningen», så
som of van anmärkts, ökades med 133,600 kr. och den extra 
ordinarie minskades med 19,550 kr., förete således för år 
1898 de på ordinarie och extra ordinarie stat uppförda an
slagen tillsammanstagna en tillökning af 114,050 kronor. 

Vidare äro att omnämna två ordinarie anslag, som äro 
uppförda å riksstaten för 1898 under nionde hufvudtitteln, 
nemligen: 

Kronor. 

1) Bidrag till folkskolelärares pensionering 357,873 
2) Bidrag till folkskolelärarnes enke- och pupill

kassa 63,500 

Summa 421,373. 

Båda dessa anslag funnos äfven i riksstaten för 1897 
på ordinarie stat, men det l:a ökades i riksstaten för 1898 
jemlikt Kungl. Maj:ts därom gjorda framställningar med 
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500 kr. för pensionering af lärare och lärarinnor vid små
skolelärare-seminarierna i Haparanda och Mattisudden. 

Slutligen må äfven erinras därom, att i det å riks
staten för 1898 under nionde hufvudtitteln uppförda an
slaget till »Allmänna indraguingsstaten» är inräknad föl
jande i öfverensstämmelse med Kungl. Maj:ts därom gjorda 
framställning beviljade post: 

Kronor-
Understöd åt f. d. folkskolelärare, som tagit af-

sked före år 1867 10,000. 
Denna post har årligen från och med riksstaten för 1885, 

i hvilken den intogs till följd af därom väckta motioner, 
varit ställd till Kungl. Maj:ts disposition att med högst 
250 kr. till hvarje användas till understöd åt sådana äldre 
behöfvande folkskolelärare, hvilka oförvitligen skött sin 
tjenst, men därifrån erhållit afsked före år 1867. Under 
år 1898 anvisade Kungl. Maj:t understöd af detta anslag 
åt 39 f. d. folkskolelärare med 250 kr. för hvarje. 

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 1898, måste det 
naturligtvis vara af intresse att äfven för detta år, likasom 
sednast för år 1897, med hvarandra jemföra uppgifterna i 
sagde berättelse och i den nu offentliggjorda. Om de så
lunda på två olika vägar erhållna uppgifterna öfverens-
s tam ma, så har man däri ett värderikt bevis på deras på
litlighet. I motsatt fall åter bör undersökas, hvarpå stri
digheten kan bero, för den händelse att 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, att 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 skall 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 stad1) 4,014,965 kr. och för 92 städer 1,113,322, eller till-

') Skellefteå aUd är med afaeende pä kyrkostämma räkenaktper förd till 
landibyggden. 

sammans 5,128,287. Enligt E-D åter utgöra dessa bidrag 
för landsbyggd, köpingar och 2 städer (jfr sid. 3) 4,036,831 
kr. och för 91 städer 1,125,063, eller tillsammans 5,161,894. 
Den lilla skillnaden för hela riket (07 %) kan bero därpå, att 
möjligen i en del af de till Statistiska Centralbyrån insända 
primäruppgifterna afgifterna till folkskolelärarnes pensions
kassa afdragits från statsbidraget, hvilket fel bör vara 
forebygdt vid de till Ecklesiastik-departementet insända 
genom den i detta hänseende lemnade särskilda föreskrift 
(jfr sid. 17). Men förutom denna anledning till skiljak
tighet mellan S-C och E-D finnas två orsaker, som hvar 
för sig kunna medföra sådan, ehuru de verka i olika rikt
ningar. Å den ena sidan torde i S-C statsbidragen till 
högre folkskolor vara inräknade, hvilket icke är förhållandet 
vid E-D. Å den andra sidan äro i E-D, men sannolikt icke 
eller åtminstone mindre fullständigt i S-C, inräknade de 
statsmedel, som af det särskilda anslaget »Till befrämjande 
af folkundervisningen bland de i rikets nordligare trakter 
bosatta finnar» utgått till lärarelöner vid statens egna skolor 
(jfr sid. 22). Detsamma gäller om de lärarelöner, som ut
gått af anslaget till »Lappmarks Ecklesiastikverk» (jfr sid. 
22). De skiljaktigheter, som man med afseende på särskilda 
städer finner vid jemförelse mellan de båda berättelserna, 
bero i åtskilliga fall därpå, att i S-C uppgifterna äro ge-
sammanför 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», »afiöning» och »öfriga». 
Den första, som fullkomligt (eller åtminstone i det närmaste) 
motsvarar kol. 16 å Tab. 8—10 i E-D, upptager för lands
byggd, köpingar och 1 stad 2,709,901 kr. och för 92 städer 
1,620,995, eller tillsammans 4,330,896. Enligt E-D åter utgör 
denna post för landsbyggd, köpingar och 2 städer 2,682,612 
kr. och för 91 städer 1,486,297, eller tillsammans 4,168,909. 
Skillnaden för hela riket är således icke så alldeles obetydlig, 
i det att beloppet enligt S-C öfverskjuter beloppet enligt 
E-D med 161,987 kr. (39 %). Skiljaktigheten beror, som 
man ser, hufvudsakligen på olika uppgifter från städerna. 
Vid jemförelse stad för stad finner man uppgifterna full
komligt eller mycket nära lika vid 41, medan beloppen 
enligt E-D äro vid 18 högre och vid 32 lägre än enligt 
S-C, hvilken sistnämnda olikhet i åtskilliga fall torde hafva 
sin förklaring i det förhållande, som är omnämndt i slutet 
af föregående stycke. 

Den i S-C förekommande utgiftsposten »afiöning» kan 
ej omedelbart jemföras med den under lika benämning i 
E-D förekommande utgiftsposten, ty i S-C äro dit förda 
äfven afgifterna till folkskolelärarnes pensionsinrättning och 
(så till vida som beskaffenheten af primäruppgifterna det 
medgifvit) distriktens afgifter till ålderdomsunderstödsan-
stalten, hvilka båda slag af afgifter däremot i E-D äro förda 
till »öfriga utgifter». Om man därför från det i S-C för hela 
riket uppförda beloppet, 10,747,725 kr., frånräknar dessa 
afgifter. hvilka tillsammans kunna uppskattas till 287,610 
kr. ( = 235,863 + 51,747, se här ofvan sid. 20), så återstår 
såsom egentlig afiöning ett belopp af 10,460,115 kronor. 
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Enligt E-D åter utgöra utgifterna till lärares och lärarin
nors aflöning 11,483,565 kronor. Skillnaden, 1,023,450 kr., är 
visserligen ganska betydlig, men beror ntan tvifvel hufvud-
sakligen på olika sätt att beräkna lönerna. I E-D äro 
nämligen däri äfven inräknade samtliga naturaprestationer, 
hvilka tillsammans enligt Tab. 8 uppgå till 1,219,177 kronor. 
I S-C åter kunna — såsom man finner af formuläret för 
dithörande primäruppgifter — endast vissa af dessa natura
prestationer (hvaribland icke den förnämsta af dem alla, 
nemligen värde af bostad) vara inräknade, hvarjemte 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 bearbetningen måst 
föras till »öfriga utgifter». — Att noggrannt utföra jem-
förelsen särskildt för landsbyggd och särskildt för städer 
möter bland annat den svårigheten, att berörda pensions-
afgifter m. m. ej finnas sålunda fördelade. Dock bör nämnas 
att för städerna äro uppgifterna i S-C och E-D mindre skilj
aktiga än för riket i dess helhet. Enligt S-C utgör nem
ligen ifrågavarande belopp 3,417,438 kr. samt enligt E-D 
3,354,130. Att skillnaden är så obetydlig, endast 63,308 kr. 
(l-9 %•), 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 och afgifterna till ålderdomsunder-
stödsanstalten, hvilka för städerna torde (efter proportion af 
antalen lärare och lärarinnor — jfr Tab. 3) uppgå till re-

Stockholm den 31 Oktober 1900. 

spektive ungefär 23 och 16 % af de båda rikssummorna, så
ledes, till omkring 62,528 kr. ( = 54,248 + 8,280), dels upp
tagandet af 1 stad (jemte åtföljande landsdel), hvilken i 
E-D förts till landsbyggden, och för hvilken det ifråga
varande aflöningsbeloppet enligt S-C uppgår till 3,142 kr., 
dels äfven den omständigheten att åtskilliga andra lands
delar 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 naturaprestationerna, hvilket naturligtvis 
äfven vid städerna är af betydenhet, om också mindre än 
vid landsbyggden. För särskilda städer kunna skiljaktig-
heterna i åtskilliga fall till en del bero på det redan på
pekade 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 före
kommande utgiftsposten måste man på förra stället tillägga 
afgifterna till pensionsinrättningen och ålderdomsunderstöds-
anstalten (se ofvan) och på sednare stället utgifterna för 
undervisningsmateriel. Man erhåller sålunda för hela riket 
3,086,667 kr. enligt S-C och 3,106,120 enligt E-D, således 
ett öfverskott af 19,453 kr. på sednare stället. 

Om man slutligen för hela riket jemför »Summa ut
gifter», så utgör denna enligt S-C 17,877,678 kr. och enligt 
E-D 18,758,594, eller 880,916 kr. (4-9 %) mera på det sed
nare stället. Skiljaktigheten är således témligen 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. Högre folkskolor . 

l:o. Lärare och lärjungar m. m. under läseåret 1898—99 eller kalenderåret 1898. 

Anm. Vid de skolor, som äro uppförda på rad. 5, 11 och 12, sammanfaller kalenderåret med läseåret, hvaremot vid de öfriga kalenderåret skär läseåret. 

Anmärkningrar. 

tlad. 1: Kol. 2: Skolans namn är Malmköpings högre folkskola; den tillhör köpingen, icke församlingen. — Kol. 4: I slöjd för gossar. 
» 2 : Kol. 2: Skolans namn är Huskvarna högre folkskola. — Kol. 3: En ordinarie och en biträdande. — Kol. i: Kn i slöjd för gossar, en i teckning, sång 

och gymnastik, en i teckning samt en i slöjd för flickor; de 2 sednare voro kvinnor. 
» 6: Kol. 4: I sång; har ej åtnjutit arvode. 
> 8: Kol. 4: I sång. Flickorna hafva gemensamt med dem i folkskolan undervisats i handaslöjder. 
• 9: Kol. 4: I sång; har ej åtnjntit arvode. 
» 11: Kol. 2: Skolans namn är Götiska förbundets högre folkskola. — Kol. 4: En i slöjd för gossar, en i linearritning, frihandsteckning och sång. 
» 12: Kol. 4: I slöjd för flickor. Gossarne hafva undervisats i slöjd gemensamt med dem i folkskolan. 
» 14: Kol. 4: I sång; synes ej hafva åtnjutit arvode. 
» 16: Kol. 3 : En ordinarie och en biträdande; den sednare lärareplatsen innehades af en kvinna. — 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 1898. 

Anmärkningar. 

R»d. 1: Kol. 24—28: Hnfvndläraren 1,833 kr. 33 öre i penningar och 300 kr. in natnrs; slöjdläraren 250 kr. — Kol. 25: Däraf 75 kr. till slöjdläraren. — 
Kol. 26: 300 kr. af landstinget och 176 kr. af länets slöjdnämnd. 

» 2; Kol. 24—26: Hnfvndläraren 1,600 kr. i lön och 300 kr. i hyresersättning; biträdande läraren 501 kr. 60 öre; läraren i slöjd 200 kr.; d:o i teckning, 
säng och gymnastik 140 kr.; lärarinnan i teckning 90 kr.; lärarinnan i slöjd 75 kr. — Kol. 26: Lärjungeafgifter för undervisning i engelska 420 kr.; 
Huskvarna vapenfabriks aktiebolag såsom hyresersättning åt hnfvndläraren 300 kr. 

» 3 : Kol. 26—31: Af Herlitzska donationsfonden, 
» 6: Kol. 24 o. 25: Se anm. till kol. 4. — Kol. 25: Däraf 75 kr. för nndervisning i slöjd. 
» 8: Kol. 24—28: Hnfvndläraren 1,320 kr. i penningar och 250 kr, in natnra; sångläraren 40 kr. 
» 9: Kol. 24 o- 25: Se anm. till kol. 4. 
• 10: Kol. 29: Högre folkskolan har lärosal åt sig upplåten i folkskolans hus. 
» 11: Kol, 24—28: Hnfvndläraren 1,800 kr. i penningar och 250 kr. in natnra; slöjdläraren 660 kr.; läraren i teckning och sång 250 kr.. — Kol. 26—31: 

99 kr. af Mölndals by, 124 kr. 25 öre af Fässbergs församling, det öfriga af Götiska förbnndet och af donationsmedel. 
» 12: Kol. 24—28: Hnfvndläraren 1,400 kr. i lön, 175 kr. i ersättning för ved och 226 kr. in natura; slöjdlärarinnan 30 kr. — Kol. 29: Häraf 226 kr. i 

hyra till folkskolan för lokalen med inräknande af uppvärmning (varmluft). — Kol. 31: Pensionsbidrag för åren 1892—98, 
» 13: Kol. 24: Hyresersättning. 
» 14: Kol. 24: Däraf 60 kr. för nndervisning i slöjd. 
» 15: Kol. 24—27: Hnfvndläraren 2,000 kr. i penningar och 250 kr. in natura; biträdande lärarinnan 1,000 kr.; sångläraren 100 kr. — Kol. 26: 500 kr. 

af landstinget och 300 af »Angermanelfvens flottningsförening». 
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Tab. 2. Folkskoleväsendet år 1898: 
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skolor och lärare m. m. länsvis. 



6* 

Tab. 3. Folkskoleväsendet år 1898: skolor och lärare m. m. 

Anm. Af skäl, tom i texteo äro närmare angifna, hafva 2 städer (Sigtuna och Skellefteå) förta till landsbygden, hraremot 



7* 

länsvis med fördelning efter landsbyggd och städer. 

delar af landsbyggden blifrit förda pa 6 andra städer (Vaxholm, Mariefred, Vadstena, Visby, Skara och Falköping). 



8* 

Tab. 4. Folkskoleväsendet år 1898: skolor och 



9* 

lärare m. m. i rikets särskilda städer. 

Folkskolorna 1898. 2* 



10* 

Tab. 4 (forts.). Folkskoleväsendet å r 1898: skolor och 

Anm. 3fr anm. å Tab. 3. 



11* 

lärare m. m. i rikets särskilda städer. 



12* 

Tab. 5. Folkskoleväsendet år 1898: 



13* 

lärjungar länsvis. 



14* 

Tab. 6. Folkskoleväsendet år 1898: lärjungar 



15* 

länsvis med fördelning efter landsbyggd och städer. 



Tab. 7. Folkskoleväsendet år 1898: 

16* 



17* 

lärjungar i rikets särskilda städer. 

Folkskolorna 1898. 3' 



18* 

Tab. 7 (forts.). Folkskoleväsendet år 1898: 



19* 

lärjungar i rikets särskilda städer. 



20* 

Tab. 8. Folkskoleväsendet år 1898: 

4ntnr Om fördelningen af »Öfriga inkomster» mellan fcol. S och 9 stimt af »Öfriga utgifter» mellan kol. 18 pch l'J se teiteq. 



21* 

ekonomiska förhållanden (i kronor) länsvis. 



22* 

Tab. 9. Folkskoleväsendet år 1898: ekonomiska förhållanden 



23* 

(i kronor) länsvis med fördelning efter landsbyggd och städer. 



24* 

Tab. 10. Folkskoleväsendet år 1898: ekonomiska 



25* 

förhållanden (i kronor) i rikets särskilda städer. 



26* 

Tab. 10 (forts.). Folkskoleväsendet år 1898: ekonomiska 



27* 

förhållanden (i kronor) i rikets särskilda städer. 
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