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Till Hans Kejserliga Majestät

frän överstyrelsen för skolväsendet 
u n d e r  d an  i g a s t.

Eders Kejserliga Majestäts Senat för Finland berättigade den 13 
sept. 1905 Överstyrelsen att utöver de berättelser, som ärligen skola 
avgivas beträffande seminarierna och. folkskolorna, vart tredje är



IV

offentliggöra en översiktlig berättelse över folkskolväsendet samt tillät, 
att berättelsen första gangen finge, omfatta läseären .1886—1905, vil- 
ken berättelse Överstyrelsen överlämnade ät Eders Kejserliga Majestät 
den 27 mars 1908.

Sedermera, den 30 mars 1911, har Eders Kejserliga Majestäts 
Senat för Finland jämlikt Överstyrelsens den 24 föregaende januari 
gjorda underdäniga framställning funnit gott tilläta, att ifrägävarande 
berättelse över folkskolväsendets utveckling framdeles finge omfatta 
en period av fern är och att följande berättelse skulle fä ges över 
ären 1905—1910.

I enlighet härmed utbeder sig Överstyrelsen att underdänigast fä 
tili Eders Kejserliga Majestät överlämna av undertecknad A. J. Tar
j anne  enligt Överstyrelsens föro.rdnande författad . «Un d er dan ig 
b e r ä t t e l s e  över f o l k s k o l v ä s e n d e t s i  F i n l a n d . u t v e c k l i ng  
under  l ä s e ä r e n  1 905—1910».

Helsingfors den , 5 november 1912.r; p ’ r-, ; . ' : •
....... " ” * * 4........ -

Y. K. YRJÖ-KOSKINEN.

K. A. Franssila. Alexander Jefremow. K. J. Jalkanen.
. . t. f.

Hj. Basilier. A. J. Tarjanne. K. G. Aminoff.
t. i. _ t. f.'

K. Kerkkonen. v  Albin Järvinen. K. A. Castren.
t. f. t. f. ' • ■ ■
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I. Alímanna initiativ och átgarder.

1. Läroplikten.

Det trettondé aümänna folkskolmötet i Tammerfors ár 1905 Tammerfors' 
enades om att uttala som önskningsmal: • f°möte01

att överstyrelsen för skolväsendet mátte tili. regerin- 
gen ingä med framställning om nedsättande av . en kom- 
mitté, .vilken ägde . utarbeta förslag tili lag om territoriell 
läroplikt, . antingen allmän för hela landet eller beroende 
av kommunernas beslut, och

att pá grundvalen av detta förslag tili nästkommande 
lantdag mátte överlämnas nádig proposition.

Genom cirkulär av den 24 november 1905 infordrade Överstyrel- Överstyrel
sen utlátande av folkskoldirektionerna i samtliga städer om läropliktenssens iol'slag

■ . n i  -» t om n©dsät-genomforande i stadskommunerna och begärdes samtidigt uppgiftertande av en 
om antalet elever i stadsfolkskolorna vid den tiden avénsom om de kömmitte, 
árhga utgifterna för stadsfolkskolorna och om eventuella. merkost- 
nader genom läroplikt, varpá. Överstyrelsen den 16 mars 1906 fram- 
ställde följande underdániga förslag om förberedelser för en lag om 
läroplikt och dess föreläggande tili lantdagens behandling:

»Vid flere lantdagar ha under de señaste trettio áren framställts peti- 
• tionsförslag i syfte att folkskölans inverkan mátte ná fram tili allt bredare 

lager. De fiesta petitionsförslagen ha berört skoltvang: man Har velat 
förplikta kommunerna att inom sitt omráde grurida en eller flere skolor..

. . Självfallet. ha fordringarna värit mindre i de första petitionsförslagen och 
vuxit i de señare., Även läroplikten h.a,v vid ett ständermöte uppmärksam- 
mats och behandlats: Redan vid 1894 árs lantdag inlämnades i alla stand 
petitionsförslag, i vilka- páyrkades:' 1) allmän läroplikt eller tillfälle att 
inhämta den högre folkskolans kunskapsmátt för alla finská médborgares 
bam pá deras modersmál i folkskolans viktigaste läroäninen; 2) skolplikt
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eller kommunernas förpliktande att inrätta och underhälla skolor i man 
av antingen antalet skolbarn eller folktäthet och invänarantal och 3) 
distriktsindelning eller kommunens förpliktande att indela sitt omräde 
i lämpliga skoldistrikt.

Likväl blev icke kulturutskottets förslag, som avsäg att överlämna 
ät de olika kommunerna att pröva och besluta, huruvida de inom sitt om
räde ville genomföra läroplikten och huruvida de anse sig kunna gä i land 
med därav iöranledda kostnader, av ständerna godkänt. Och sädant är 
lätt att förstä: saken var ny, läropliktsfrägan föreläg första gangen tili 
ständernas behandling, skolor funnos ännu tili sä ringa antal, att kostna- 
derna. som föranleddes äv lärotvänget, föreföllo betänkhga, icke heller 
hade läropliktsbegreppet blivit klart i folkets rättsmedvetande eller fätt 
fotfäste inom den allmänna opinionen.

Likväl blevo närnnda petitionsförslag dock ej utan följder. De för- 
anledde ständerna att tili nästa lantdag begära nädig proposition tili för- 
ordning angäende främjande av folkskolors inrättande pä landsbygden, 
vilken proposition sedermera godkändes av 1897 ärs lantdag och med 
nägra förändringar. utgavs som förordnirig den 24 maj. 1898.

Dehna förordning har liksom alla seriäre regerihgens och ständernas 
ätgärder för folkskolan avsett att bereda tillfälle ät alla barn i skoläldern 
att komma i ätnjutande av folkskolundervisning utan större svärigheter 
och att understöda kommunerna vid beredandet av tillfälle härtill. Mail 
har vidare velat lämna valet fritt, emedan läropliktens förverkligande 
ansägs stöta pä svärigheter i värt glest befolkade larid.

Under de senäste ären har det likväl ej kunnat undgä de medborgare, 
som stä folkskolan nära, att mänga i närmaste omgivningen av folkskolan 
boende barn bli utan folkskolundervisning öch att den ofta mycket verk- 
samma orsaken tili detta beklagliga sakförhällände är föräldrarhas likgil- 
tighet för barnens blivande' utveckling. Statistiskä undersökningar ha 
även visat; huru mycket vi' stä efter de flesta övriga länder i fräga om skol- 
besök av barn i skoläldern. Dä därtill ett allmänt höjande av folkbildningen 
är för är för värt folk.främstätt som ett allt viktigare hvsvillkor, bör det 
ej väcka förvä.ning, om även hos oss begynt höras rösterj som aljt kräftigare 
fordra. att läroplikten, om än i nägot inskränkt mätt, med det snaraste 
även hos oss borde förverkligas.

Det trettonde allmänna folkskolmötet uttalade även sin äsikt i fräga 
om lärotväng genom att enhälligt godkänna utskottsbetänkandet, som 
byggde pä distriktsinspektor A. Järvinens sakliga referat och däri semi- 
nariedirektor M. Johnsson fullständigt utlade frägans principiella del; 
betänkandet utmynnade i önskningsmälet, att Överstyrelsen för skolväsen- 
det mätte ingä tili regeringen mied förslag om nedsättande av en koinmitte, 
som ägde utarbeta förslag tili lag om territoriellt lärotväng, antingen all
mänt för heia landet eller beroende av kommunernas beslut, och att pä 
grundvalen av detta förslag tili nästkommande lantdag mätte överlämnas 
nädig proposition.

De historiska händelserna under sehaste november mänad i värt land 
gjorde därpä frägan om allmän läroplikt mera brännande än förr. Dä
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införandet av allmän och lika rösträtt för alla till myndig alder hurma 
finska medborgare hiivit en gemensam lösen för värt folk, torde en var 
jämväl nödgas skänka berättigande ät'strävandet att med detförsta göra 
folkbildningen allmän i alla medborgarlager.

Överstyrelsen har därför ansett sig uppfordrad att genast upptaga 
frägan tili behandling. Till en början ville Överstyrelsen spe'ciellt höra 
städernas folkskolmyndigheters äsikter i saken, emedan. lärotvänget i 
städerna tycktes möjligt att förverkhga utan större svärigheter. I sädant 
syfte hänvände sig Överstyrelsen tili städernas folkskoldirektioner medels 
cirkülär av.den 24 nov. 1905 med begäran om utredning, huru mycket 
lärotvänget komme a t t ' öka de kostnader, som stadskommunerna och 
staten f. n. erlägga för upprätthällande av städernas folkskolväsen.

I de ingängna svaren ha flertalet av städernas folkskoldirektioner — 
och alla, som i princip uttalät sig i fragan — pä det varmaste understött 
nödvändigheten äv lärotväng. Svaren ge jämväl vid hariden, att direktiö- 
nerna beräkna, att genomförd lärophkt skulle välla jämförelsevis ringa 
ökade kostnader, i en del städer knappast nägra nämnvärda, i andra nägot 
kännbarare. I medeltal komme de hittillsvarande kostnaderna att ökas 
med c. 25 %.

Bifogande nämnda yttranden av folkskoldirektionerna och hänvisande 
tili bilagda n:o 13—14 av »Kansakoulun lehti», däri redogörelse lämnas för 
förhandlingarna vid Tammerfors allmänna folkskolmöte, fär Överstyrelsen 
hos Eders Kejserliga Majestät hemställa:

att Eders Kejserhga Majestät ville lata bereda och tili näst- 
kommande lantdag överlämna nädig proposition till förordning 
om införande av allmän lärophkt, motsvarande högre folkskolans 
kunskapsmätt, i landets städer ävensom enahanda territoriell läro
phkt i landskommunerna.

Angäende de principer, pä vilka Överstyrelsen hoppas denna lag skall 
bygga, ber Överstyrelsen i detta sammanhang att i underdänighet fa 
anföra följande:

1. Pä grund av den glesa bosättningen i värt land är det ännu omöjhgt 
a tt tänka sig införande av fullkomhgt ahmän lärophkt. Ä andra sidan 
finnas i värt land redan sä mängä folkskolor, öch förmodligen inrättas 
ahtjämt nya, att, om läroplikteri stadgas att gällä' blott de barn, för vilka 
länga skolvägar ej erbjuda hinder, antalet skolbesökande nog sä kännbart 
komme att stiga. Ehligt Överstyrelsehs tanke borde tie kilometer stadgas 
som längsta skolväg, vilken künde förphkta bärn tili skolbesök.

2. Om man ock vid tiden för folkskolmötet i Tammerfors kunde 
tänka sig lärotvänget säsom frivilligt antingen för hela landet eher be- 
roende av kommunernäs beslut och pä goda grunder kunde förorda bägge 
alternativen, ha' hkväl förhälländenä i värt land under den korta tiden 
efter mötet till den grad. föräridrats, medborgärbildningens betydelse sä 
vuxit, att det förra alternativet avgjort mäste ställas i främsta rummet,
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och sälunda torde en av kommunernas beslut beroende läroplikt ej längre 
kunna komma i fräga.

3. Läropliktsäldern torde lämpligast bli. följande: i städerna f ran 
fyllda sju är öch pä landsbygden frän fyllda nio tili fyllda fjorton är, sä 
framt barnet före sistnämnda tid ej erbällit avgängsbetyg frän folkskola 
ellerpä nagot annat sätt erhällit motsvarande lika god undervisning.»

Kommittens j)en 3Q Qkt. 1906 beslöt Kejserliga Senaten nedsätta en kömmitte 
ning och att utarbeta förslag tili nädig proposition om lag' angaende läro- 

betankande. plikt, motsvarande högre folkskolans lärokurs, i städerna och enahanda 
territoriell läroplikt i landskommunema och den 13 därpa följande no- 
vember att kalla dävarande direktorn vid Heinola seminarium, numera 
professorn Mikael Soininen tili ordförände öch tili medlemmar pro- 
vinsialläkaren i Alands distrikt Lars Wilhelm Fagerlund, protokoll- 
sekreteraren Wilhelm Bläfield, folkskolinspektorn i . Helsingfors stad, 
friherre Adolf von Bonsdorff, föreständarinnan vid Ekenäs semi
narium Hedvig Sohlherg, folkskolinspektorn i Kajana distrikt Oskar 
Vuorisalmi, godsägaren, fil. mag. Oskar Nissinen frän Sordavala 
landsförsamling, författaren Santeri Alkio frän Laihela och jord- 
brukaren Mikko Knuutila frän Ylivieska. Dä författaren Alkio an- 
mälde, att hän ej kunde mottaga medlemskap i kommitten, inkallades 
i hans ställe den 5 därpäföljande december folkskolläraren Antti 
Tani frän Iisalmi och ytterligare den 13 i samma mänad folkskollära- 
finnan Emma Teittinen frän Sordavala landsförsamling samt den 
9 jän. 1907 filosofie magistern M atti' Pesonen frän Helsingfors. 
Som sekreterare anställde kommitten folkskolinspektorn A. J. Tar
janne. '■

Kommittens betänkande och'förslag tili lag om läroplikt blevo 
färdiga pä sommaren 1907. Kommitten ansäg sig böra förorda allmän 
läroplikt, utsträckt även tili den första undervisningen, d. ä. tili 7- 
och 8-äriga barn, vafigenom hela läropliktstiden' komme att omfatta 
6 är; för stadsbarn tillades ännu ett sjunde är. I glest befolkade trak- 
ter skulle män fä nöjas med ambulerande skolor och kortare skoltid. 
Staten borde verksamt taga del i de kostnader läroplikten föranledde.

En vittgäende meningsskiljaktighet föranledde i kommitten frä- 
gan om den första undervisningens anordnande. Majoriteten före- 
slog, att de 36 veckor ärligen, under vilka den högre folkskolans lä- 
rare enligt gällande författningar äro skyldiga att meddela under
visning, ■ mätte användas tili undervisning av den. lägre och högre 
folkskolans elever enligt sädan fördelning, att 10 veckor skulle ätgä 
tili undervisning i den lägre och 26 veckor i den högre folkskolan;

s •



r v

(

'O

\

)

med hänsyn tili lärotideri var detta ätt anse som minimalfordran 
säväl för kommunerna som för -barnen, och stode det kommunerna 
fritt att öka den. Majoriteteri hoppadesj att denna anordning skulle 
minska kostnaderna, hindra bildandet av olika grupper lärare och 
skapa en enhetlig folkskola.

Fr an minoritetens sida inlämnades flere reservationer, bland vilka 
den mest anmärkningsvärda och för fragans följande.skiften betydelse- 
fullaste var kommittens ordförandes, professor Mikael Soininens: 
den högre folkskolans verksamhet borde ej försvagas, utan bibehallas 
med sina 36 veckor; den lägre folkskolan borde ha egna lärare med 
tvaärig seminariebildning, och den borde arbeta dels i samband med 
den högre folkskolan antingen som fast eller ambulerande mellan 
tvänne distrikt (18 veckor i bägge), dels tillsvidareihyrdarumpalämp- 
ligt stalle inom. distrikten. Fördelarna av detta System äro: längre 
arbetstid bade i den högre och lägre skolan; i giest befolkade trakter 
bli skolvägärna kortare för den lägre skolans barn; den oundgängliga 
fortsättningsundervisningen kan utan större. kostnader organiseras 
som et.t den högre skolans lärares äliggande, varigenom de allmänna 
kostnaderna ej bli överhövan mycket dyrare; lantfolkskolan höjer 
sig tili stadsskolans Standpunkt, och bottenskoliden kan sälundä lät- 
tare förverkligas. ■ . .

Överstyrelsen avgav den 1 okt, 1907 följande yttrande om be- 
tänkandet:

»Kommittén har under sin korta arbetstid utfört ett mycket värde- Överstyrel- 
fullt arbete. Dess övertygande principiella utläggning äv läröpbktens sens ytt_ 
nödvändighet, den historiska överblicken av läropliktsfrägans öden utom- 
lands ocb bär bemma, den översikthga redogörelsen för den ñutida läro- betänkandet; 

' pbktslagstiftningen i de fiesta av Europas stater och de noggranna sta- 
titiska tabláerna över skolgángen, folkskoldistriktens utsträckning och 
skolvägamas längd i obka delar av várt land, allt detta utgör material, . 
som väcker intresse ocb vager tungt vid genomförandet av den ifräga- 
varande stora kulturreformen även i den händelse, att man vid läroplikts- 
lagens slutliga formulering skulle mer eller mindre awika frán det av 
kommittén uppgjorda lagförslaget.

Självklart är, att ,den storartade utvidgning av várt folkskolväsen, 
var tili stadgandena om läroplikt syfta, kräver betydande ekonomiska 
uppoffringar, ocb det är ej tänkbart, att kommunerna — allra minst de 
fattigare — skulle kunnä bära dem utan betydligt kännbarare statsunder- 
stöd, än hittills erhálbts; även för de énskilda föräldrarna är de större sam- 
fundenas understöd nödvändigt vid fyllandet av de nya áHggandena.
Därför anser sig ÖverstyTelsen, som bar sig bekant, i vilken grad redan 
de nuvarande skolkostnaderna betunga kommunernas ekonomi, böra
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särskilt varmt understöda kommitténs förslag om byggnadshjälp, av- 
skaffande av elevavgifter, bispringande av medellösa elever, inköp av 
läroböcker och skolfömödenheter' o. s. v.

Vad detaljerna i kommitténs förslag rörande läropliktens genom- 
förande, övervakning o. s. v. vidgä, förefälla de välbetänkta och ända- 
mâlsènhga; ätminstone har Överstyrelsen ej under den korta tid, som 
statt tili buds, funnit nägot särskilt att om dem anmärka. I stallet ber 
Överstyrelsen att i nägra principiella och folkskolans inre organisation 
berörande frägor fä framställa sin frân kommittén avvikande Standpunkt.

1. Kommittén har förkastat Överstyrelsens förslag om stadgande av 
territoriell läroplikt i frâga om den högre folkskolan pä landet och upp- 
gjort sitt lagförslag pä basen av allmän lärophkt.

. Följden härav har varit, att kommittén pä grand av landets fattig- 
dom och glesa bosättning sett sig tvungen att föreslä nya skoltyper, som 
komme att draga vär folkskola ett gott steg nedät frän den punkt av. 
utveckling, vartill den i frâga om inre organisation höjt sig pä frivillig- 
hetens väg. Ehuru Överstyrelsen fullständigt hyser den äsikten, att vi 
i en snar framtid mäste nâ en läroplikt, som omfattar den högre kursen, 
är Överstyrelsen likväl, hänvisande tili sin underdäniga skrifvelse av 
den 16 mars 1906 och tili däri framförda skäl samt tili de beaktansvärda 
synpunkter, som pä sid. 111 i lârophktskommitténs betänkande framföras 
tili förmän för territoriellt lärotväng, fortfarande övertygad därom, att 
man ej, utan att väcka missnöje och försvaga folkskolan, i vära förhäl- 
landen kan uttryckligen stadga en läroplikt, omfattande heia folkskolans 
lärokurs, utan vore territoriell lärophkt — sä vida högre folkskolas kurser 
avses — ett lämpligt mellanstadium, som skulle bereda väg för allmän 
lärophkt. Man mäste jämväl sätta i frâga, huruvida ett stadgande om 
allmän lärophkt, för vars genomförande även kommittén ansett sig böra 
förutsätta en tid av 10—15 ärj künde päskynda folkskolans ütvidgande 
snabbare än en territoriell lärophkt, vilken künde genomföras pä rätt 
kort tid och därpä äter jämförelsevis fort och lätt utvecklas tili ahmän 
lärophkt. Ät den territorieha lärophkten borde säkert i alla ovan nämnda 
fall ges företräde, om den väg, som förphktar tili skolgäng, med hänsyn 
tili vad kommittén pä grand av införskaffade uppgifter pä sid. 116—118 
yttrat om de länga skolvägarnas inflÿtande pa den högre folkskolans 
elevers hälsa, förlängdes tih 4, kanske ända tili 5. km., vilket även Över
styrelsen anser möjligt Och pä vilken uppfattning den nuvarande distrikts- 
indelningen pä visst sätt kan sägas vara grundad.

2. Av det sagdä framgär redan, att Överstyrelsen av omtanke för 
folkskolans inre utveckling pä inga villkor kan godkänna den av kom
mitténs majoritet föreslagna nya skoltypen, vid vilken samma lärare 
borde utföra arbetet bâde i den lägre och högre skolan. Lät vara, att 
vägande, främst ̂  ekonomiskä synpunkter framhämtats tili försvar för 
detta förslag; obestridhgt torde dock vara, att den förberedande un'dervis- 
ningen ej ens med 10 veckor ârligen vore i ständ att nämnvärt höja den 
över det nuvarande och att en förkortning av den högre folkskolans arbets-



tid eller undervisningsarbetets partiellä fördelning pä ett yngre älders- 
stadium vore ägnad att i betänklig grad försvaga den högre. folkskolans 
prestationsförmäga; vär folkskola i dess helhet skulle sjunka i inre in- 
•flytande i stallet för att den borde höjas, och det bleve svärt att därefter 
fä den ater lyft tili det Stadium, dar den enligt kommittens förslag borde 
fä tillfälle att vinna stadga. Härav följde. vidare den ledsamma olägen- 
heten, att, i den man vära folkskollärares disponibla arbetskraft samvets- 
grant skulle ägna sig ät tjänstgöring i den lägre folkskolan, den ej längre 
vore användbar för ledningen av den ungdom, som avslutat folkskol- 
kursen, d. ä. att lämna undervisning vid fortsättningskurser, vilket dock 

. vore synnerligen behövligt, pä det att dennä allt viktigare faktor i värt 
folkbildningsarbete smäningom skulle bli sä allmän, att även pä lands- 
bygden ett sjunde. är i sädant syfte künde läggas tili läropliktstiden och 
sälunda, ocksä i detta avseende önsklig hkhet skapas mellan lands- och 
stadsf örhällanden.

Utan att mera i detalj vilja bedöma kommittens ma.joritets förslag 
ber Överstyrelsen endast att fä hänvisa tili det underdäniga yttrande, 
som -Överstyrelsen den 28 senaste februari avgivit i fräga om kommitte- 
betänkandet rörande den lägre undervisningehs ordnande, ur vilket y tt
rande framgär, i vilken riktning den förberedande undervisningen pä 
landsbygden enligt Överstyrelsens mening ändamälsenligast borde ut- 
vecklas.

3. Den av kommitten föreslagiia ambulerande högre folkskolan är 
, likaledes en mycket betänklig skoltyp. Under den territoriella lärophktens 

tid vore den ej ens behövhg, men ifall allmänt lärotyäng genomföres, 
torde man ej heit och hället kunna undvara den ambulerande skölan, i 
vilken barn frän glest befolkade trakter efter genomgängen lägre folk- 
skplkurs skulle fä fortsätta sin skolgäng de stadgade skolpliktsären tili 

• slut. Här bör hkväl märkas, att den ambulerande skolan i nägon hän- 
delse bör anses som eller fä namn av högre folkskola och sälunda ej heller 
bör sträva att under sitt betydligt ävkortade skolär hinna genomgä den 
högre folkskolans kurser, medan denna undervisning av nödtväng mäste 
bli en mekanisk och onyttig utanläsning av läxor. Antalet av sädana ut- 
vidgade lägre folkskölor borde bli möjligast htet och deras arbetstid möj- 
ligast läng. I sädant syfte borde enligt Överstyrelsens mening det barn- 
antal, som. förpliktar kommuner att inrätta skola, sänkas frän av kommitten 
föreslägna 40 tili 30 och den ambulerande skolans arbetstid pä ett och 
samma Ställe fastställas tili 18 veckör.»

Överinspektor G. Lönnbecks vidlyftiga förslag tili uttalande av 
Överstyrelsen gick i en riktning, som mera förordade kommittens 
förslag. Folkskolinspektorn i Överstyrelsen Hj. Basilier ater ställde 
sig pä en förmedlande Standpunkt; han ville lämna tili vederbörande 
kommuners avgörande, vilketdera sättet de föredraga, da det gäller 
att inom sitt omräde ordna den första undervisningen.
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Det av Kejserliga Senaten utarbetade förslaget av den 18 februari 
1908 tili nadig lantdagsproposition byggde i huvudsak pa professor 
Mikael Soininens och Överstyrelsens för skolväsendet uttalanden. Se- 
dermera blev emellertid förslaget pä högsta ort äterremitterat tili ny 
beredning i Kejserliga Senaten med förständigande, att ur förslaget, 
enligt vilket saken i heia dess omfattning borde behandlas av Lant- 
dagen, i en administrativ förordning skulle avskiljäs särskilda punkter, 
vilka Härskaren ensam ägde avgöra.

Oberoende härav har saken behandlats av Lantdagen. Vid alla 
lantdagar efter representationsförändringen ha. inlämnats förslag tili 
lag om läröplikt, och 1910 ars lantdag godkände i huvudsak enligt 
Kejserliga Senatens ovan nämnda förslag förordningarna 1) om läro- 
plikt, 2) om kostnaderna för folkskolväsendet och 3) om rätt tili be- 
frielse fran rehgionsundervisning.

I avfordrat utlätande angäende lagförslagen yttrar Överstyrelsen 
den 25 nov. 1910: '

»1. I sitt utlätande av den 1 okt. 1907 angäende läropliktskommittens 
betänkände Ihar Överstyrelsen understött genomförandet av läröplikt även- 
som de av den nedsatta kommitten utarbetade särskilda förslagen i detta 
syfte, men hävdat en frän kommittens äsikterskilj aktig Standpunkt inagra 
principiella och folkskolans inre Organisation berörande frägor. Emot läro
pliktskommittens förslag anmärkte Överstyrelsen, att en territoriel! läro- 
plikt utgjorde ett lämpligt mellanstadium, da vägen künde banas för 
all man läröplikt, att vidare bamens första undervisning borde lämnas 
ät särskilt organiserade lägre folkskolor och att den ambulerande högre 
folkskolari borde anses endast som eil utvidgad lägre folkskola. I Lant
dagens förslag tili förordning om läropükt ha dessa Överstyrelsens an- 
märkningar i huvudsak beaktats och Överstyrelsen har inga särskilda 

. erinringar att göra beträffande lagförslagets olika punkter och deras moti- 
vering.' Endast § -30 i förslaget angäende kommunens skyldighet att an- 
ställa särskild lärare i slöjd och teckning i skola med flere lärare och minst 
100 gosselever synes omotiverad i författningen, i vilken överhuvud ej 
intagits nägra pedagögiska detaljbestämmelser, och Lantdagen har ej 
heller nämnt nägot i motiveringen om deniia paragrafs behövlighet. Vis- 
serhgen är en sädan facklärare väl pä sin plats i större stadsskolor, och 
därför är det nogsamt ändamälsenligt att i en förordning om kostnaderna 
för folkskolväsendet hönom tillförsäkras tillbörliga rättigheter och för- 
mäner, men pä landsbygden kan anstäliande av en sädan facklärare blott 
i undantagsfall komma i fräga, varför Överstyrelsen icke ansett skäl före- 
ligga att genom särskilt stadgande i läropliktsförordningen förphkta kom- 
munerna att inrätta en sädan tjänst.

2. I förslaget tili förordning om kostnaderna för folkskolvä.sendet 
ha pä ett mycket ändamälsenligt sätt saväl stadgandena om den byggnads-
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hjälp om allmäxma med'el, -vilken läropliktens genomförande anses kräya, 
som även stadgandena om alla" staten och kommunerna äliggaride olika 
utgifter för folkskolornas underhäll, läramas avlöning, pensioner m. m., 
vilka stadganden delvis äro tagna ur nu gällande författningar antingen 
som sädana eher förändrade.

I sitt förut nämnda utlätande av den 1 okt. 1907 har Overstyrelsen 
redan, erinrande om att den storartade utvidgning av folkskolväsendet, 
vartill lärophkten syftar, medför stora ekonomiska uppoffringar även 
frän statens sida, ansett sig med särskild värme böra understöda tämhgen 
samma bestämmelser om statens byggnadshjälp, avskaffände av skol- 
ävgifter, bispringande av fattiga elever, anskaffande av läroböcker och 
skolfömödenheter o. s. v., som ingä i ifrägavarande lagförslag. Över- 
styrelsen ber därför i detta fall endast underdänigast att fä av övertygelse 
npprepa sitt yttrande.

Emot nägra aridra paragrafer i lagförslaget anser sig Överstyrelsen 
pliktig att framställa följande änmärkningar.

I. § 6 bestämmes lärarens bostadsförmäner tili »minst tvä rum och 
kök». • Nu gällande förordning stadgar härutöver »nödiga uthus», vilket 
stadgande fortfarande bort bibehällas. ifall man ej velat enhgt nu rä- 
dande praxis i detalj uppräkna, vad som äsyftas med nödiga uthus. I 
praktiken har man överhuvud funnit, att en manhg lärare, som vanhgen 
har familj, behöver tre boningsrum, och Eders Kejserliga Majestäts Senat 
för Einland har ofta som villkor vid byggnadshjälp stadgat, att lärar- 
bostaden, som är avsedd för manhg lärare, bör omfätta tre rum och kök; 
vidare har Kejserliga Senaten den 30 maj 1908 godkänt de synpunkter, 
som framställts i ett kommittebetänkande angäende lantfolkskolornas 
byggnadsritningar, och har sagda kommitte bl. a. föreslagit, att en manhg 
lärares bostad bör omfatta tre rum och kök (jfr. kommittebetänkandet 
sid. 30). Da det i detta'fall gäller en förändring av författningen, hade 
denna synpunkt i den nya författningen bort beaktas.

Den i samma paragraf stadgade minimilönen av kommunen för lärare, 
som ej är skolans föreständare, är enhgt Överstyrelsens mening mycket 
knapp. Visserligen förehgga ej i gällande förordning klara stadganden. om 
storleken av det kommunala lönebidraget för biträdande lärare, men i 
praktiken har minimibidraget för biträdande lärare frän kommunen utgjort 
250 mark förutom bostad och vedbrand.

§ 7 innefattar en anmärkningsvärd förändring av nu gähande lag av 
den 24 jan. 1908 om avlönande av lantfolkskolans lärare. Likformigt 
beviljas visserhgen i bägge för lärare i högre folkskola av allmänna medel 
900 mark arhgen och denna allmänna grundlön höjes tili 1,100 för gift eher 
förut gift lärare, som är familjens huvudsakhga försörjare och har ett eher 
flere barn, men slutstadgandet i gällande lag: »lärare eher lärarinna, som 
tillagts förhöjd grundlön, varder därvid under sin äterstäende tjänstetid 
bibehällen», har uti ifrägavarande paragraf utelämnats och man föreslär, 
a tt den höjda grundlöneri utgär under förutsättning, att barnen ärominder- 
äriga; ä sid. ISerinrar Iiantdagen uttryckhgen, att den ej funnit skäl att

2
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tillämpa nu gällande bestämmelser även därefter, da förutsättningarna för 
höjd grundlön upphört att finnas tili. Enligt Överstyrelsens mening hade 
denna förhöjning ej bort berövas en lärare, vars bam visserligen ej längre 
äro minderäriga, men vilken kanske nog sä kännbart saknar medel bl. a. 
för betalande av skulder, gjorda för barnens tidigare uppfostran och skol- 
ning; även om nägori lärare möjligen genom stadgandet utan skäl komme 
att ätnjuta högre lön pä grund av familjeförhällanden, mäste 4 andra sidan 
den officiella övervakningen av förändringarna i lärarnas familjeförhäl
landen. som behöves för dessa undantagsfall, bli högst besvärlig vid löner- 
nas utbetaJning fyra gänger ärligen och. säkert välla kännbara kostnader 
för staten. Vid sadant förhällande förefanns enligt Överstyrelsens mening 
knappast skäl att i denna fraga avvika frän de principer, som 1907 ärs 
lantdag godkänt och som sedermera stadfästs i närnnda lag.

I § 16 föresläs 1,000 mark i pension ät folkskollärarna; f. n. är Pensio
nen för manlig lärare 1,000 cch för kvinnlig 750 mark. Redan tidigare har 
Överstyrelsen i underdänig hemställan av den 8 mars 1907 föreslagit, attfnll 
pension för lärare med pä grund av familjeförhällanden höjd grundlön borde 
utgämed 1,500 och i andra fall med 1,000 mark, och hade Överstyrelsen därför 
gärna sett, att Lantdagen nu överhuvud skulle gjort folkskollärarnas pen- 
sioner i nägon män förmänhgare och att lärare, som pä grund av familje
förhällanden ätnjuter högre lön, skulle fä nägot högre pensionsförmäner 
än lärare utan familj. E tt sädant System skulle Överstyrelsen anse rätt- 
vist, emedan folkskollärarna, vilka som jämförelsevisungakunnahatjänste- 
tiden bakom sig och vara pensionsherättigade, vid avskedstagandet ofta 
kunna ha ännu minderäriga barn; i alla fall har barnens försörjande och 
uppfostran hindrat dem att göra besparingar, varförutom den jämförelse- 
vis läga pensionen är ägnad att halla folkskollärarna kvar vid arbetet längre 
tid, än det frän undervisningens synpunkt. vore önskligt.

§§ 8 och 16 innefatta ävenledes en märkbar principiell ändring av 
nuvarande stadganden. Enhgt nyssnämnda lag av den 24 jan. 1908 och 
den nädiga förordningen av den 24 maj 1898 utgör villkoret för beviljandet 
av löneförhöjning och pension oförvitlig tjänstgöring. Denna fordran pä 
»oförvitlighet» har utelämnats ur. författnmgsförslaget pä d e : grunder, 
som framställas pä sid. 19 av Lantdagens skrivelse. Överstyrelsen med- 
ger visserligen, att dessa anmärkningar i fräga om pension äro beaktans- 
värda, men hyser hkväl den uppfattningen, att ifrägavarande för tjänste- 
män överhuvud gällande fordran pä oförvitlighet hade bort bibehällas 
även med härisyn tili folkskollärarna; sä rnycket minclre skäl förefanns 
att härvidlag avvika frän den av Lantdagen nyligen godkända principen, 
som fordran pä oförvitlighet högst sällan utgjort hinder för erhallande av 
löneförhöjning och pension, medan den dock varit ägnad att päminna 
lärarna om att befhta sig om ett gott uppförande och fyllda tjänstephkter.

Ytterhgare anser sig Överstyrelsen nödgas fästa Eders Kejserliga 
Majestäts uppmärksamhet vid att den pä sid. 24 uttalade. tanken att för- 
ändra. nägra, folkskolseminarier tili ütbildningsanstalter för lärare vid 
den lägre folkskolan förefaller mycket djärv. Även om särskilda kurser
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anordnades för studenters och för frän fortbildningsläroverket utdimitte- 
rade elevers förberedande tili lärare i.den högre folkskolan, kommer likväl 
att.döma av hittillsvarande erfarenhet personalförändringen inom folk- 
skollärarkären att vara sä pass stör, att de nuvarande seminariernas antal 
ej bort minskas. Om behovet av lärare minskas, hade hellre antalet elever 
i seminarieklasserna snarare kunnat minskas.

3. Förslaget tili förordning om befrielse frän religionsundervisningen 
ger ej frän Överstyrelsens sida anledning tili nägra anmärkningar.

Ehuru Överstyreisen, säsom ur det föregäende framgär, hade önskat 
en annan lydelse för nägra enskilda stadganden i ifrägavarande författnings- 
förslag, anser den dock dessa anmärkningar ej varä av den art, att de skulle 
kunna utgöra hinder för dess stadfästande. Frägan om läroplikt har i 
värt land förberetts länge och mängsidigt, uppfattningen om lärophktens 
behövlighet och nödvändighet har vunnit full stadga och de författnings- 
förslag, som avse att förverkliga denna tanke äro säväl i fräga om princi- 
piell plan som överhuvud i detaljer i enlighet med tidens krav och i huvud- 
sak lyckhgt lämpad.e efter förhällandena hos oss. Överstyrelsen ber där- 
för i underdänighet att pä det varmaste fä förorda nädig fastställelse 
ä dessa av Lantdagen godkända författningsförslag och boppas, att de 
i sin män skola verksamt främja, och stärka vart folkskolväsen.»

2. Förändringar i folkskolförfattningen.

I underdänig hemställan av den 3 april 1906 har Överstyrelsen Förslag att 
hemställt om nedsättande av en k'ommitté för kodifiering af folkskol- 
författningen oeh därtill hörande stadganden. Hemställan var av föl- 
jande lydelse:

»Den nädiga förordningen av den 11 maj 1866 angäende organisation 
av folkskolväsendet i Einland och därtill hörande tillägg och förändringar 
likaväl som folkskolväsendets utveckling i eget land och utomlands ha 
i folkskolkretsar smäningom väckt frägan, huruvida det ej vore saken tili 

' fromma, om nämnda folkskolförfattning, sedan vars offenthggörande 
redan 40 i Einlands historia djupt ingripande är förflutit, borde under- 
kastas en kodifiering, i vilken utan att kränka förordningens ursprungliga 
frisinnade anda en señare utvecklings vinningar skulle organiskt bipassas.
I saken ha ständerna vid 1897 ärs lantdag ingätt med underdänig pétition, 
och en i samma riktning gäende uppfattning har sedermera tagit sig ut- 
tryck vid lärarmöten och i tidningarna. Överstyrelsen, inom vilken frägan 
under de señaste áren flere gänger dryftats, vägar pä grund härav under- 
dänigast framhälla följande:
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Av de inalles 64 paragrafer, som i 1866 ârs folkskoKörordning beröra 
folkskolväsendets styrelse och det egentliga folkskolarbetet, ha 24 para
grafer eller mera an tredjedelen i. ett eller annat avseende bliv’t  ändrade 
genom seriare stadganden. Men därförutom ha tillkommit synnerligen 
viktiga förordningar, vilka omedelbart ellër mycket nära beröra folk- 
skolan och komplettera foUiskolförfattningcn, även om de ej förändra 
nâgra paragrafer i författningen, oavsett de mânga undér tidemas lopp 
utkomna stadganden, vilka ej kunna höra tili själva förordningen, men 
innefatta särskilda, därtill fogàde administrativa bestämmelser. Stad- 
gandena om folkskolväsendet mâste sâlunda sökas pâ synnerhgen mânga 
olika stallen. . '

Härtill kommer, att folkskolförfattningen av âr 1866 i sin finsk- 
sprâkiga dräkt med hänsyn till nutida fordringar i flere avseenden âr 
otillfredsställande och stundom star i strid med den svenska Originaltexten.

Av nämnda skäl anser Överstyrelsen, att en fullständig kodifiering 
av f olksk olf örordningen, innefattande den nuvarande författningens 
grundprinciper, men upptagande saväl senare skedda förändringar och 
kompletteringar söm även sedermera observerade, men änna ej avhjâlpta 
brister, nii vore ett tidens och fôrhâllandenas krav. Dâ emellértid en 
sâdan kodifikation utgör en mycket vittgâende och ômtâlig sak, som er- 
fordrar noggrant och lângvarigt arbete, borde dess utarbetande enhgt 
Överstyrelsens mening anförtros ât en kommitté utav av regeringen ut- 
sedda sakkunniga.

I 1866 ârs förordning är lagstiftningen om den egenthga folkskolan 
och om sèminariema sammanförd tili ett, men i betraktande därav att 
dessa stadganden, om ock beroende av va,randra, hkväl äro alldeles ohk- 
artade, har Överstyrelsen ansett det sakligare och klarare, a tt den föreslagna 
kommittén skulle fâ i uppdrag att behandla endast de 17 paragrafer i 
1866 ârs. folkskolförfattning, som beröra folkskolans styrelse, och de 47 
paragrafer, som behandla . folkskolarbetet, varigenom en särskild för- 
fattning künde, fâs tili ständ, medan bestämmelsema om seminarierna i 
den nuvarande folkskolförordningen sedermera skülle överlämnas tili en. 
ny kommittés granskning och pâ enahanda sätt kodifieras.

Pâ grand av det sagda, vägar Överstyrelsen därför underdänigast 
hos Eders Kejserhga Majestät föreslä, att för kodifiering av gällande folk
skolf örordning och därtill hörande stadganden mätte nedsättas en kommitté, 
tili vars medlemmar skulle inkallas följande representanter för ohka sidor 
av folkskolarbetet: en seminariedirektor eller -lärare, en lärare och lära- 
rinna vid lantfolkskolan, en distriktsinspektor för lantfolkskolorna och 
en inspektor för stadsfolkskoloma, tvä medlemmar av lantfolkskol- 
direktionerna, den ena präst, den andra jordbrukare, en représentant 
för städemas arbetare, helst en mor, en stadsläkare, en jurist, som bleve 
kommitténs sekreterare, och folkskolornas överinspektor, vilken Över
styrelsen underdänigast ville föreslä tili kommitténs ordförande.»



Nämnda hemställan har likväl tillsvidaré ej gett. änledning tili 
andra ätgärder än att Kej ser liga Senaten den 26 maj 1906 beviljade 
ät dávarande seminariedirektorn, numera professorn Mikael Soini
nen efter ansökän, som av Överstyrelsen i utlätande av den 11 april 
1906 förordades, ett resestipendium om 2,400 mark för en studiefärd 
tili utlandet om minst fyra mánader och. ytterligare ett anslag om 
4Ó0 mark för uppköp av litteratur) berörande folkskolornas lagstift- 
ning och organisation, vilken litteratur sedermera skulle överlämnas 
ät Överstyrelsen.

En liknande fräga dm folkskolförfattnirigens förtydligande var 
föremäl för behandling jämväl vid distriktsinspektoremas sjätte möte 
och vid det fjortonde allmänna folkskolmötet ár 1908 i syfte att folk- 
skollärarnas rättsliga ställning borde tryggas.

Da Överstyrelsen för skolväsendet den 5 april 1910 behandlade 
nämnda mötens beslut i frágan, ansäg den sig böra begränsa sin nya 
hemställan tili ändring av § 136 i folkskolförfattningen i sadan rikt- 
ning, att besvärsrätt tili. Överstyrelsen för missnöjda borde beviljas 
även i fraga om av folkskoldirektionen ädömd varning. Ordalydelsen 
av hemställan var följande:

»§ 136 i nädiga förordningen av den 11 maj 1866, innëhâllande stad- 
ganden angâende huru vid efterlâtenhet i tjänsten eher vid andra för- 
seelser av folkskolläräre förfaräs bör, medger i den form sagda lagrum 
erhállit i nädiga Kungörelsen av den 7 mars 1893 rätt tili besvär över 
folkskoldirektionens dom i de fall, da den skyldiga dömts tili tjänstens 
förlust för nâgon tid eller alltid, mén däremot ej, om. kan ädömts endast 
varning. Da likväl ädömd varning för läraren eller lärarinnan kan med- 
föra mängfaldiga olägenheter framdeles och dâ â andra sidan folkskol- 
direktionema stâ i alltför närä beröring med lärarkaren för att kunna 
fälla en füllt rättvis och kompetent dom, har Överstyrelsen vid i dag 
företagen behandling av señaste distriktsinspektors- och folkskolmötens 
beslut i fräga om folkskollärarkärens rättsliga ställning, icke kunnat 
annat än biträda sagda mötens luppfattning, att över ädömd varning av 
folkskoldirektion besvärsrätt tili Överstyrelsen borde beviljas den missnöjde. 
V id. sâdant förhallande och dâ det enligt Överstyrelsens mening vore 
önskligt, att sagda förändring borde fas tili stand, redan innan den i Över
styrelsens underdániga hemställan av den 3 april 1906 föreslagna allmänna 

, kodifieringen. av folkskohörordningen och. därtill .hörande stadganden 
kan genomföras. vägar Överstyrelsen underdànigast överlämna tili Eders 
Kejserhga Majestäts prövning, huruvida skäl icke förefinnes att utfärda. 
ett nâdigt stadgande, varigenom sagda nädiga kungörelse av den 7 mars 
1893 andrades och § 136 i folkskolförfattningen finge följande lydelse:

»Visar sig lärare eller lärarinna vid folkskola efterlâtên i sin tjänst 
eller giver-annars i sin egen levnad eller i sitt förhallande tili eleverna

Lärarnas
rättsliga
ställning
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skäl tili missnöje och later sig ej rätta genom vänlig av skoldirektionens 
ordförande eller vederbörande folkskohnspektor enskilt meddelad var- 
ning, mä den felande, dar han eller hon endast pä prövotid. antagen är, 
utan vidare av folkskoldirektionen i .samräd med folkskohnspektor 
frän tjänsten skiljas, börande den senare om förhälländet oförtövat anmäla 
hos Overstyrelsen. Kunna skoldirektion och Inspektor ej bhva ense om 
den ätgärd, som vidtagas bör, hänskjute den. senare saken tili nämnda 
styrelse, söm densamma prövar och slutligen avgör.

Är lärare eller lärarinna genom öppet brev i tjänsten stadfäst, skall • 
•vederbörande folkskohnspektor saken noga inför protokoll undersöka 
samt därefter i fall av fog den felande ätala inför skoldirektionen, vilken 
enligt sakens beskaffenhet dömer den skyldiga antingen tili varning, som 
antecknas i direktionens protokoll och meddelas lärare eller lärarinna 
inför direktionen. eller tili Suspension frän tjänsten för högst ett är jämte 
förlust av större eller mindre del av den tjänsten ätföljande penninglön 
eller ock att mista tjänsten.

Den, som ej ätnöjes med skoldirektionens dom, vare berättigad att 
däri söka ändring genom besvär, vilka skola jämte skoldirektionens u t
slag inlämnas tili Överstyrelsen senast före klockan tolv ä den sextionde 
dagen efter utslagets aVkunnande. Överstyrelsens utslag i dylika fnäl 
fä ej överklagas, därest icke lärare eller lärarinna dömts tjänsten förlustig, 
i vilken händelse besvär mä anföras hos Senatens Ekönomiedepartement 
trettio dagar efter erhallen del av utslaget».

Senare, den 14 f ebr. 1911, har även genom nadig förordning stadgats, 
att ifrägavarande § 136 skulle erhälla den form Överstyrelsen före- 
slagit, men samtidigt har tili paragrafen fogats följande tillägg:

' »Skoldirektionens utslag angaende lärares eller lärarinnas bestraff- 
ning kuhna, oberoende äv besvär över dessa utslag, i revisiönsväg av 
Skolöverstyrelsen grariskas samt andras och upphävas. Samma rättighet 
tilldelas Kejserligä Seiiatens för Finländ Ekönomiedepartement i anseende 
tili Överstyrelsens utslag i dessa ärehden.»

3. Folkbibliöteken.

Folkupplysningssällskapet, som redan tidigare kräftigt arbetat 
för folkbibliotekssaken, änhöll hösten 1905 om betydande ansläg för 
ändamalet. Pa samma gang överstyrelsen i yttrande av den 24 no- 
vember 1905; förordade änsökah, ingick Överstyrelsen jäinväl nämnda 
dag pa förslag äv överdirektörsadjointen, statsradet W. Tawaststjerna 
tili Kejserligä Senaten med hemställan om nedsättande av en kömmitte 
för allsidig belysning av bibliotekssaken, förenande sig' om uppfatt-
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ningen,' att »den för värt folks hela bildningsliv sä viktiga biblioteks: 
saken, som hittills beklagligt nog ej tillvunnit sig tillbörlig uppmärk- 
samhet, omsider matte bli grundligt behändlad.»

I sin skrivelse tili Överstyrelsen yttrar statsrädet Tawaststjerna:

»Antalet i värt land grundade folkbibliotek uppgär redan tili c.' 2,000. 
De aro säledes jämförelsevis talrika, men tyvärr aro mänga i däligt ständ, 
säsom den av Folkupplysningssällskapet föranstaltade undersökningen 
utvisar. L. Schadewitz’ arbete »Suomen kansankirjastot», väri resultaten 
av sagda undersökning finnas tryckta, ger vid handen, att bokförrädet 

. i ilertalet bibhotek är litet, länerörelsen obetydlig och u.tläningen brist- 
fälhg. Orsaken tili dessa missförhällanden är att r.öka i brist pä ordnat 
understöd och i of ta okunnig skötsel.

De flesta folkbibliotek sakna regelbundna inkomster. Det enskilda 
intresset förslär ej att lämna nödigt ekonomiskt stöd, och lägt är det 
antal kommuner, som regelbundet understöder bibhoteken. Mänga för- 
eningar, särskilt ungdonisföreningarna, ha arbetat för uiiderstödande av 
bibhoteken, inen deras resurser ha i de flesta fall värit otillräckliga. Folk- 

• upplysningssällskapet har frän är 1896 skänkt tili de olika bibhoteken för 
omkring 50 mark böcker ärhgen, men dessa gävor ha endast ett ringa 
antal bibhotek kunnat fä. — Folkbibhoteken ha en sä stor betydelse 

. för folkbildningsarbetet, att det vore beklagligt, om flere bland dem i 
brist pä medel skulle gä nedät. I intresserade kretsar har det därför ofta 
diskuterats, hurü man skulle kumia, fä ett ordinarie, ärligt understöd av 
Staten eher kommünerna för bibhoteken. I flere europeiska kulturländer 
har regeringen utgett stora summor för folkbibhoteken, och beviljandet 
av ahmänna medel för detta ändamäl borde ej heher hos oss vara omöjhgt.

Med undantag av folkskollärarna finnas pä landet' ytterst fä personer,. 
. som vore i ständ att skö ta och ordna bibhoteken. Hos lärärna kan man 

ock i högre grad än hos de övriga av landsbygdens invänare för- 
ipsätta intresse för sädana värv, vilkä .säsom bibhotekens värd och ut- 
veckling avse folkbildningens höjande. Därför tror jag, att bibhoteks- 
saken mycket skulle vinna, om de skuhe inrymmas i skolor och förestäs 
av lärare. Da i § 122 av folkskolförordningen säges, att vid varje skola 
»skall bildas ett bibhotek, varur ej mindre elever än andra kunskaps- 
sökande personer kunna erhälla nyttig läsning», synes denna bestämmelse 
antyda, att lagstiftaren avsett, att i varje folkskola borde grundas ett 

- folkbibhotek.
Folkbibhotekens Organisation är en omfattande angelägenhet, som 

kräver mängfaldiga ätgärder, och flere frägor pä detta omräde aro ännu 
oavgjorda. Böra statens medel användas för folkbibhoteken? Huru 
skall statsunderstödet fördelas bland bibhoteken, genom Överstyrelsen 

v för skolväsendet eher Folkupplysningssällskapet? Pä vilka villkor och 
grunder skola understöden utges? Skola endast kommunemas eher även 
föreningamas bibhotek understödas? Huru skola bibhotekens räken- 
skaper ordnas? Är det nödigt att regelbundet utge statistiska under-
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rättelser om folkbiblioteken? Bör man verkligen sträva därhän, att varje 
folkskola skulle ha sitt lánebibliotek? Skall i seminariema undervisning- 
meddelas i biblioteksvärd? Vilken uppgift ha folkskolinspektorerna med 
hänsyn tili bibliotekens Organisation?! Börä särskilda barnbibhotek in- 
rättas vid bibhoteken och böra de subventioneras? Böra ambulerandé 
bibliotek firmas? Böra stora provinsbibhotek grundas, t. ex. vid foík- 
högskoloma? Bör i samband med biblioteket firmas en läsesal? Bör 
bibliotekarien átnjuta lön? — Sádana fragor, .som ännu ej klargjörts, 
firmas flere. ¿

Da Överstyrelsen knappast är i tillfälle att i detalj handlägga frä- 
, gan, skulle jag men hänsyn tili sakéns vikt. anse det högst önskligt, 

a tt regeringen matte förordna sakkunniga att undersöka ärendet. Jag 
har därför äran föreslä, a tt Överstyrelsen ville hos Kejserhga Senaten 
hemställa, a tt en kommitté matte nedsättas för fölkbiblioteksfrägans 
allsidiga belysning.»  ̂ .

Kejserliga Senaten beslöt även pá grund av dessa-uttalanden ned- 
sätta en kommitté, som ägde utreda biblioteksfrágan och. avge ytt- 
rande om de principer,, enligt vilka statsbidrag skulle utges för bib
liotekens subventionering och utveckling. Den 28 nov. 1906 kallades 
doktor Theodor Schwindt tili kommitténs ordförande och tili med- 
lemmar lektor Hugo Bergroth, doktor Ä. A. Granfeit, lantbrukaren 
Kyösti Kallio och folkskolläraren William.Sippola..

Sitt förslag inlämnade denna kommitté i betänkandet av den 7 
sept. 1906, och avgav Överstyrelsen. den ,6 april 1907 därom avfordrat
yttrande, vari säges: .

. . ( .
»Kommittén har uttälat den äsikten, att folkbibhoteken för att kunna 

ná en tillfredsställande utveckling behöva rikhgt understöd frän statens 
sida. Härom torde alia vara ense; likväl kan meningsolikhet rada därom, 
huruvida ej alltför stör sldllnad i understödens belppp gjorts mellan stam- 
och skolbibhotek. Kommittén förmenar vidare, att statsunderstöd ej 
borde ges ä t : bibhoteken i pengar, utan endast i böcker, och dá i betän- 

■ kandets allmänna stadganden säges, att huvudbestyrelsen bestämmer 
angäende de skänkta böckerna, synes kommittén avse, att bestyrelsen 
bordé äga full' valfrihet i fraga om bokgavorna. Enhgt Överstyrelsens 
mening borde bibliotekens underhállare ej pá sädant sätt ställas under 
sagda myndighets förmynderskap. Man kan nämhgen befara, att bibho
teken komme att'mindre anlitas, om sockenborna ej själva fä välja den 
lektyr de vilja läsa.

Ehuru kommittén i allmänhet atskiljer folkskolbibhotek och utom 
skolan placerade distriktsbibliotek (se t. ex. betänkandets sid. 18), före- 
síás i betänkandets klämmar, att statsunderstöd skulle utges endast ät 
kommunala bibliotek och skolbibhotek, men ingenting talas om utom
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skolan varande distriktsbibliotek. Man torde ej kunna antaga, att kom- 
mittén skulle vilja lämna de sistnämnda biblioteken h. o. b. utan under- 
stöd av staten. I betänkandet utsäges dock ej tydligt, huru kommittén 
tankt sig saken. I nägon man oklart är betänkandet även däri,.att pä 
ett. stalle säges, att skolbibhotekens subventionering künde höra tili Over
styrelsens för skolväsendet arbetsfält, pâ ètt annat, att bokförsändelserna 
tili biblioteken omhänderhavas av »Folkupplysningssällskapet» och »Svenska 
folkskolans vanner». Da bägge emellertid äro enskilda föreningar, vilkas 
medlemmar växla, kunna de ej förpliktas tili sädant arbete.

I betänkandet söker man visa, att bibliotekens gemensamma ledning, 
kräver en särsldld bestyrelse. Denna bestyrelse, som kommittén nämner 
Huvudbestyrelsen- för biblioteksärenden, skulle bestä av tre medlemmar, 
av vilka de bägge nämnda föreningarna hvardera utse en och Kejserliga 
Senaten enhgt Överstyrelsens för skolväsendet förslag väljer den tredje. 
De med statsmedel understödda biblioteken borde iakttaga, vad Huvud- 
bestyrelsen funne för gott att stadga beträffande bibliotekens värd och 
organisation.

En svag punkt i betänkandet är otvivelaktigt just den, där övervak- 
ningen.av bibliotekens organisation omtalas. Man künde tycka, att kom
mittén jämförelsevis lätt lyckats avfärda skolbiblioteken. Den föreslär, 
att dessa bibliotek skola underställas distriktsinspektorns uppsikt (sid. 40), 
och tillägger (sid. 45), att tillsynen över skolbiblioteken skulle höra tili 
Överstyrelsens för skolväsendet verksamhetsomráde. Men ur betänkan
det kan man ej fä arman üppfattning än att kommittén vill lämna även 
skolbibhotekens högsta ledning ät Huvudbestyrelsen för bibhoteksärenden. 
Kommittén synes ej räkna med den nära till hands liggande möjligheten, 
att tvänne övervakande myndigheters syften och âsiktér kunna räka i 
strid. Alldeles nödvändigt är, att skolbibhotekens styrelse lämnas blott 
át en myndighet, och denna kan ej bli nägon annan än Överstyrelsen för 
skolväsendet, under vilken skolbibhotekens föreständare och inspektorer 
subordinera i alla övriga ämbetsähgganden.

- Uppsikten över distrikts- och stambibhoteken lämnar kommittén 
hkaledes ät flere olika nämnder och ämbetsmän. Kommittén anser (sid. 
42), att ett slags bibhotekskonsulent eher -instruktör künde vid behov 
fesa tili ohka platser, där nytt stambibhotek planeras eher där man önskar 
omorganisera nägot tidigare kommunalt bibhotek. Vid huvudbestyrelsen 
skulle — säges vidare i betänkandet — anstähas en avlönad sekreterare, 
vilken vid sidan av verkställandet av huvudbestyrelsens beslut skuhe 
använda.en del av sin tid tili inspektioner av bibhotek, som haha pä att 
skingras (sid. 48). Dessutom skulle enhgt kommitténs äsikt huvudbesty
relsen kunna vidtala även andra personer att främja och att ôvèrvaka biblio- 
teksorganisationen (sid. 48). Vad särskilt angär. stambibhoteken, anser 
kommittén lämphgast, att för enskilda intresserade skuhe beredas tillfälle 
att öva inflytände vid deras ledning. För ändamälet borde i landskom- 
munerna grundas biblioteksföreningar, vilka bl. a. skuhe övervaka, att 
de skötas tihbörhgen och väl fylla sin uppgift (sid.'42). Samtidigt skuhe

3
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stambiblioteken underställas även kommunens granskning; kommitten 
Säger, att förhällandet mellan kommunen öch biblioteksföreningen borde 
ordnas enligt särskild överenskommelse. Och, säsom ovan nämndes, den 
avgörande myndigheten i alla dessa frägor, säledes även beträffände över- 
valmingen av bibhoteken, skulle ankomma pä biblioteksärendenas huvud- 
bestyrelse.

Kommitten hävdar, att en sädan ledning skulle erbjuda den bästa 
garantin, för att »tömmarna komme i riktiga händer». Huvudbestyrelsen 
har man tänkt sig orgahiserad ungefär som den i värt land redan förefintliga 
Arkeologiska kommissioneh. Möjhgt är, att Arkeologiska kommissionen 
visat sig ändamälsenlig och arbetsdüghg. Men även om den skulle, fyllt 
sitt uppdrag pä ett ypperhgt sätt, är därmed ej sagt, att ett hknande äm- 
betsverk vore det lämpligaste vid organiserandet av bibliotekssaken. Da 
man tänkt sig ledningen av bibhoteksärendena blött som en bisyssla för 
hufvudbestyrelsens medlemmar, mäste man fräga sig, om det kan ahtagas 
eller ens är möjligt, att dessa tre personer under ledigheten frän andra ar- 
beten skulle kunna utföra sitt omfattande och svära värv. Ty malet är 
ju att utveckla och Eöja folkbiblioteken tili viktiga bildningshärdar, soni 
kunna främja och fortsätta folkskolornas arbete och vid sidan av dem 
sprida upplysning i alla Finlands kommuner.

Till bibhotekens disposition föresläs stora summor av statens och 
kommunernas medek Därför mä i tid tillses, att dessa medel ej gä för- 
lorade. Sä kan dock inträffa, om ej bibhotekens skötsel underkästas 
verksam uppsikt. Frägan om bibhotekens upprätthällande pä ett dughgt 
sätt är lika viktig som deras subventionering. I det förra avseendet har 
kommitten ej lyckats framställa tillfredsställande förslag. Vad den yttrar 
om bibliotekens övervakning, är löst och obestäint.

.Överstyrelsen kan i detta avseende ej undgä att anmärka, att kom
mitten skulle sluppit mängen svärighet, om den skulle föreslagit, att lands- 
bygdens stambibliotek och överhuvud alla distriktsbibhotek skulle place.-- 
rats i folkskolor. Pä sädant sätt skulle dessa bägge även eljes pä mänga 
sätt sammanhörande inrättiiingar, folkskolorna och biblioteken, självfallet 
kommit att underlyda inspektion av samma ämbetsverk. Men dä hade 
ej heller biblioteksärendenas huvudbestyrelse behövts.

Överstyrelsen vill slutligen erinra om ett särskilt förslag av kommitten, 
nämligen att lärar bibhoteken skulle förenas med stambiblioteken och sä- 
lunda upphöra att vara självständiga inrättningar (sid. 38). Med hänsyn 
tili lärarnas bästa kan Överstyrelsen ej anse en sädan ätgärd lycklig. Ty 
om lärarbiblioteken skuhe bh tillgänghga för den stora ahmänheten, torde 
det ställa sig svärt att fä saken ordnad sä, att lärarna lika lätt som nu 
skuhe frän dem kunna läna böcker, dä de behöva dem. Men frägan om 
lärarbibliotekens skingrande'är dessutom för tidigt väckt, ty man har ännu 
ej vunnit tillräckhg erfarenhet oin deras. betydelse. Deras sammansläende 
med de kommunala bibhoteken kan ätminstone ej försiggä annörlunda än 
sälunda, att heia bibliöteksväsendet ünderstähes Överstyrelsens över
vakning.» ' -
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■ Kommittens förslag ha sedermera ej föranlett ndgra mera anmärk- 
ningsvärda ätgärder. Lantdagen beviljade visserligen ett anslag om
50,000 mark, därav 43,000 mark skulle lämnas at »Folkupplysnings- 
sällskapet» och 7,000 mark at föreningeri »Svenska folkskolans vänner» 
att användas enligt av Lantdagen godkända principer tili folkbiblio- 
telcens bästa. Samtidigt petitionerade Lantdagen, att regeringen mätte 
bekantgöra de villkor, pa vilka väl skötta kommunala stambibliotek 
skulle kuxma erhälla med allmänna medel tryckt officiell litteratur. 
Men den 28 okt. 1909 förordnade Hans Kejserliga Majestät, att Lant- 
dagens beslut om beviljande av anslag för folkbibliotekens subventio- 
nerande skulle förfalla, men täcktes likväl bifalla därtill att at väl 
skötta kommunala stambibliotek gratis skulle tillhandahällas lant- 
dagens protokoll och även annan officiell litteratur och erhöll Kej-, 
serliga Senaten i uppdrag att bestämma, huru och pä vilka villkor 
sagda litteratur skulle kunna fördelas. Lantdagens för ar 1910 
beviljade biblioteksanslag erhöll ej heller slutlig fastställelse. Da 
1909 ars andra lantdag petitionerat, att officiell litteratur skulle fä 
tilldelas även städernas folkbibliotek, uppmanade Kejserliga Senaten 
den 17 mars 1910 »Folkupplysningssällskapet» att genom en kommis- 
sion, varr sagda sällskap ägde väljä tre och föreningen »Svenska 
folkskolans vänner» tvänne medlemmar, avge yttrande om sättet 
att fördela den officiella litteraturen.

Jämlikt denna kommissions yttrande har sedermera för Kejser
liga Senaten tillsatts en särskild bibliotekarie, men övriga kommissio- 
nens förslag äro fortfarande slutligt oavgjorda.

Folkupplysningssällskapet har fortfarande arbetat för biblioteks- 
saken; även har en särskild förening »Finska biblioteksföreningen» 
bildats för sakens bedrivande.

4. Elevbiblioteken.

Är 1909 hänvände sig Folkupplysningssällskapet tili Överstyrelsen 
med förslag, att Överstyrelsen för främjande av intresset för elevbib
lioteken bland folkskollärarpersonalen mätte inlösa nödigt antal 
exemplar av den danska överläraren, sedermera bibliotekskonsulen- 
ten Andr. Sch. Steenbergs av läraren W:m Sippola för finska förhäl- 
landen bearbetade bok »Skolan och böckernä». Dä Överstyrelsen ej 
disponerade för ändamälet nödiga medel, men ansäg saken behjär- 
tansvärd, hänvände sig Överstyrelsen den 29 dec. 1909 till Kejserliga 
Senaten med följande hemställan:
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»Enligt § 122 i folkskolförordningen borde i varje folkskola finnas ett 
elevbibliotek, och ett sädant av läraren skött skolbibhotek är ett verklagen 
mycket viktigt hjälpmedel för undervisningen, vars användning är 
ägnad att belysa och i rik man komplettera den övriga skolundervisningen. 
Denna sida av skolans inre verksamhet har hittills mycket försummats. 
I flere folkskolor finnes visserligen ett slags länebibhotek, men egenthga 
skol- och elevbibhotek finnas i högst fä skolor. Dessutom borde elev- 
biblioteket, säsom hörande tili folkskolan och som ett behövligt hjälpmedel 
vid undervisningen, avskiljas frän det övriga folkbiblioteket, dess vard 
och övervakande göras tili skolmyndigheternas sak. Överstyrelsen har 
även beslutit.i en snar framtid skrida tili ätgärder för grundande av elev
bibhotek i alla folkskolor, och för näende av detta mal vore det för Över- 

- styrelsen synnerhgen nyttigt att i samband med ett cirkulär i syfte att 
främja saken fä tili varje folkskola sända ett häfte »Skolan och böckerna», 
däri bibliotekssaken belyses frän olika sidor och goda räd ges, huru biblio- 
teket och länerörelsen skulle ordnas i mera praktisk riktning. Folkupplys- 
ningssäUskapet har lovat sälja boken tili Överstyrelsen för 25 penni exemp- 
laret, varigenom det för de finskspräkiga lantfolkskoloma behövhga 
antalet, 2,800 ex., komme att kosta 700 mark. För de svenskspräkiga 
skoloma finnes ingen svensk upplaga, och skulle dess förläggande ställa 
sig jämförelsevis dyrt. Men dä de svenskspräkiga folkskolorna jämväl 
borde fäs att inrätta elevbibhotek och dä deras lärare torde hos oss hka 
väl som i Sverige kunna använda boken pä danska, har Överstyrelsen. 
hört sig för angäende dess pris och erfarit, att den stär att fä tili 30 Öre 
exemplaret. De behövliga 450 ex. skulle sä komma att kosta c. 200 mark. 
Folkupplysningssällskapet har beslutit avgiftsfritt förse de danska exempla- 
ren med ett svenskspräkigt biblad, belysande bibliotekstekniken.

Pä grund av det ovan framhällna anser sig Överstyrelsen böra i un- 
derdänighet underställa Eders Kejserliga Majestäts prövning, huruvida 
ej tili Överstyrelsens disposition för nyssnänmda ändamäl künde av all- 
männa medel ställas ett anslag av 900 mark.»

Kejserliga Senaten biföll den 27 jan. 1910 sagda förslag.
Jämte det Överstyrelsen den 31 därpä följande mars sände nämnda 

bok tili samtliga folkskolor, bilade den ett cirkulär angäende elev-. 
bibliotekens vikt och' betydelse och uppmanade folkskolornas inspek- 
torer, direktioner och lärare att stifta bekantskap med denna med 
sakkunskap skrivna bok och sä begä under iakttagande .av däri 
givna anvisningar, att'elevbibliotek, sä fort sig göra läter, mätte vid 
varje folkskola inrättas och ordnas samt att skolans upprätthällare 
mätte bevilja nägot, om även mindre, ärligt bidrag för bibliotekets 
ökande.

Samtidigt sände Överstyrelsen. blanketter att ifyllas för att för 
ytterligare ätgärder fä utrönt, i vilken utsträckning elevbibhotek
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redan da funnos i skolorna. Detaljerna av denna undersökning äro 
offentliggjorda i »Statistisk översikt av. folkskoleväsendet i Finland 
för läseäret 1909—10» sid. 235—273.

En översikt over bibliotekens antal, i den man de under olika är- 
tionden grundats i olika län, lämnar följande tablä:

a) Elevbibliotek:

L ä n .

Grund-

1840 — 1850 — 1860 — 1870 — 1880 — 1890 — 1900 — 19101̂ f n(Jb|;s' Sunmia.
kaut.

N y la n d s .............

A b o  o. B :b o rg s  

T a va s teh u s  . . . .

V i b o r g s .......... '.

S :t  M ic h e ls . . ..

K u o p io ...............

V a sa  ....................

ü le ä b o rg s  . . . .

—

—

—

1 ' 3 3 56 2 65

—

— 4 66 2 65

— 2 33 — 35.

3 8 75 2 ‘ 88

—  | —  | 15 — 15

. L — ---/ 24 —  25

1 --- . 1 . 6 36 3 .-47

— — — — 11 — 11

Sum m a

N y la n d s .............

A b o  o . B .b o rg s  

T a v a s te h u s '. . . .

V ib o r g s  . . ' ........

S :t  M ic h e l s . . ..

K u o p iö ...............

V a s a ...................

U le ä b o rg s  . . . .

—

1

b) i  A n

2 . 

d r a »  h

7 | 23 | 316 | '9  | 358 , 

b lio iek :

-  1 - 7 19 . 34 46 . 6 112 .

4 15 9 13 25 70 . 19 155

1 5 4 8 36 60 6 120

l 1 1 3 2 17 51 88 9 172

—

2 1 1 | 18 | 36 | 3 61

1 4 1 - 14 21 61 4 105

3 | 3 [  6 18 42 54 6 132.

l 3 | 2 2 5 18 3 34

Summa i ' 11 | 35 | 31 | 92 | 232 | ' 433 ] 56 | 891

Da Overstyrelsen den 24 nov. 1905 förordad.e bifall till Folkupp- 
lysningssällskapets anhallan om anslag för folkbiblioteken, hade Over
styrelsen redan hänvisat till att subventioneringen. avi.folkskolor grun- 
dade och till Överstyreisens verksamhet nära hörande barnbibliotek, 
vilka kanske künde understödas i bestämd proportion till vad kommu
nen eller distriktet ärligen uppoffrar för dem, lämpligast borde, ske i eha- 
handa ordning, som gäller för qvriga understöd av samma art ät.folk- 
skolorna. Sedermera har Overstyrelsen i underdänigt för.slag tili ut-
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giftsstät för ár 1911 och följände ár upptagit ett añslag av 25,000 
mark och föreslagit, att därav finge beviljas ät folkskolans under hal
lare understöd om t. ex. 50 % av de tili elevbibhoteken anskaffade 
böckernas prisj'mendetta förslag har tillsvidare ej lett tili önskat ré
sultat. Dock har elevbibliotekssaken,- tack vare särskilda förlags- 
affärers understöd, kräftigt börjat gà framät.

För anordningen av undervisningen i biblioteksvärd vid landets 
seminarier hänvisas till sid. 56̂ —59 i denna redogörelse.

5. Hälsovärdem

Undervis- I ‘ avfordrat utlätande över det förslag, som davarande prövin- 
111 soHira*8*1" sialläkaren i Jyväskylä distrikt E. J. Waren a ett av folkskoldirektioner 

och lärare i Saarijärvi kommun den 22 jan. 1906 hallet mötes vägnar 
gjort hos Medicinalstyrelsen angäende undervisning i hälsolära i folk- 
skolorna och de ambulerande skolorna, har Överstyrelsen uttalat sig 
den 6 juni 1906 därhän, att det vore önskligt, att vid folkundervis- 
ningen större uppmärksamhet ägnades hälsovardsfrägor, men da. en 
frams’tällning av dem i den egentliga folkskolan enligt Överstyrelsens 
mening fortfarande borde ges i samband med undervisningen i natur- 
kunnighet, föreslog Överstyrelsen, att en läkare och nagon intresserad 
folkskolman matte förordnas att gemensamt granska, i vad man i 
folkskolan f. n. använda. läroböcker fylla tidens krav i fräga om hälso- 
vard, samt att uppgöra ett utkast tili lärobok i hälsolära för folkskolans 
fortsättningskurser och för folkhögskolorna.

Den 22 nov. 1910 biföll Överstyrelsen tili att doktor Max Oker- 
Bloms lärobok »Terveysopin pääpiirteet» matte fa begagnas som hand- 
ledning i hälsolära och nykterhetsundervisning vid folkskolornas fort
sättningskurser samt ytterligare av lärarna vid folkskolorna som 
ledning, dock med päminnelse att eleverna pä grund av dess omfang 
ej borde aläggas att anskaffa den.

Regier och Den 24 okt. 19Ö5 hänvände sig Överstyrelsen tili Medicinalsty- 
väggtavlor. relsen med hemställian, att för elementarskolornas, seminariernas och 

folkskolornas behov borde utarbetas en enkel och kort handledning 
angaende elevernas hälsovard och fysiska utveckling, vilken pä lämp-
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ligt satt skulle spridas bland skolornas elever samt tili föräldrar och 
mälsmän ävensom upphängas pä skolväggarna.

I svaret pä denna hemställan meddelade Medicinalstyrelsen den 
17 dec. 1909, att pä Akademiska bokhandelns förlag utkommit en 
av docenten Max Oker-Blom utarbetad väggtavla med hygieniska 
räd och att stadsläkaren i Kuopio Gustaf Forsten publicerat ett 
hafte »Hälsovärdsregler för skolurigdom», vars- pris var 10 penni per 
exemplar, och att det künde fas bade pä finska och svenska under 
adress Boktryckeriet »Sananvalta», Kuopio.

Härom erinrade Överstyrelsen i cirkulär av den 5 april 1910 alla 
seminariernas direktorer samt folkskoldirektionerna i städerna och pä 
landet och uppmanade. dem att anskaffa desamma tili skolorna, det 
ifrägavarande haftet tili utdelning bland eleverna och väggtavlorna 
att hängas i skolornas korridorer eller klassrum, samt meddelade 
samtidigt, att ifrägavarande väggtavla finge räknas tili den äskädnings- 
materiel, för vars anskaffände tili lantfolkskolorna beviljas statsunder- 
stöd. ' •

Jämte ett annat samma dag daterat cirkulär sände Överstyrelsen 
tili seminariernas, abnormskolornas och folkskolornas föreständare 
och föreständarinnor samt tili folkskolornas direktioner och inspekto- 
rer i städerna och pä landet tili kännedom och iakttägande av Medi
cinalstyrelsen uppgjorda och tili Överstyrelsen i skrivelse av den .1 
febr. 1910 befordrade:

»Föreskrifter rörande renhällning och ventilation, i landets skolinrättningar.
1. Inom skolans lokaler och a skolgärden skall alltid största renlighet 

iakttagas.
2. Â id skolans ingangsdörr skall finnas dörrmatta eller fotskrapa, 

och böra lärjungame tillhällas att använda denna, innan de gä.in i skol- 
lokalen.

3. Golven i skolrum, korridorer och trappor skola dagligen rengöras 
med en vät börste eller vät duk, i.vars stalle dock sopning med vat sägspän 
(hka volymdelar sägspän och vatten) eller snö mä användas. Endast i rum, 
dar golven äro bestrukna med dammbindande olja, sker avsopningen torrt 
med särskild, för detta ändamal avsedd börste. Skolans pulpeter, bänkar 
och andra inventarier' samt fönsterbräden skola likaledes dagligen avtor- 
kas med en fuktig duk. Borstar och dukar, som använts tili rengöringen, 
skola efter varje gang sköljas väl rena. . Vid dessa rengöringar och dämm-

... tor kningar böra tva eller flere förister hällas öppna, sä att frisk luft rikhgt 
inströmmar i skollokalen.

, 4. En gang ,i mänaden skola golven väl avtvättas, varvid bänkarna
skola flyttas för att under dem samlat dämm mä kunna avlägsnas samt
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kakelugnar, dörrar, fönster (invändigt) ävensom väggpanel, pulpeter 
jämte övriga möbler omsorgsfullt tvättas med tväl och vatten, efter det 
klassrummens och korridorernas väggar avdammats med börste samt 
skäpen och kakelugnarna befriats frän övanpa dem samlat dämm. Under 
sommar- och julferier skola även väggar och tak, dar sä kan ske; tvättas.

5. Golven böra hällas släta och, i händelse icke korkmattor eller 
dylikt användas, vara oljade eller malade; oljningen och mälningen förnyas 
vid behov. . Springor, i vilka .damm och orenlighet'kan samlas, skola ldttas 
eller pä annat lämphgt sätt tätas. -

6. '. Skolbarn mä vid rengöringen av skollokalerna icke användas annat 
än under lärares eller lärarinnas omedelbarä ledning.

7. Under varje rast skall skolsalen utrymmas och utluftas, där central- 
varmluftsventilatiön ej är införd, helst genom korsdrag. Efter för dagen 
slutad. undervisning vädras minst en kvart timme. I varje skolrum skola 
därför minst tvä fönsterhalvor kunna öppnas även vintertid. Vid kallare 
väderlek stängas fönstren nägra minuter, innan eleverna ater inkomma, i 
rummet.

. 8. Skollokal bör helst icke användas för möten eller sammankömster. 
Har' skolsal upplätits för sädant ändamäl, böra, innan den ater tages i bruk 
för undervisningen, golv och inventarier rengöras och salen utluftas.

9. Vid varje termins början och eljes vid behov. skall tillses, att luft- 
växlingskanalerna äro i gott skick.

10. Temperaturen i klassrummen halles emellan 15 och . 18° 0.
11. I varje skolsal, tambur och korridor skall finnas spottkärl, vilka 

böra vara delvis fyllda med vatten. Där gölvspottkärl användas, skola 
de vara av sädan form, a tt de ej lätt vältas. De skola dagligen rengöras 
med hett vatten, varvid innehället tömmes i avloppsledningen eller, där 
sädan icke finnes, i avträdeskärlen eller i en pä ett avsides beläget ställe 
grävd, minst en meter djup, omgärdad grop i marken. Rengöringen av 
spottkärlen fär.icke verkställas av skolbarnen.

12. Det är förbjudet att spotta pä golvet i skolans lokaler, och böra 
anslag härom. anbringas pä lämphga ställen i skollokalen. Säväl lärare 
som elever böra, dä de hosta, hälla handen eller hellre en näsdulc för munnen.

13. Pä lärnphg plats inom skolan skall finnas anordning för tvättning 
av händerha-. '

14. Till drickskärl böra endast slätä' .metallbägare användas och böra
eleverna tillhällas att före användandet avskölja dem. ■ Där vattenbehälläre 
finnes, skall den vara försedd med kran, sä att bägaren ej behöver doppas 
ned i vattnet. . . .

15. Avträdena böra hällas väl rena och vara försedda med täta- behäl- 
läre; sittbrädena böra daghgen avtorkas med fuktig duk, golven dagligen 
sopas och en gäng i veckan avtvättas med tväl och vatten. Där tunnsyste- 
met är.i bruk, rengöras och sköljas tunnplatserna .vid den mänatliga stor- 
städningen, under det tunnorna avlägsnas. Behällarena: böra tömmas, 
innan de äro överfyllda, och bör genom tillblandning av torvströ eller mylla 
sörjas för att de icke utveckla stank.-
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. . 16., Övervakandet äv att ovanstäende föreskrifter om utluftning och .
renhällning.iakttagas hör av skolans direktion uppdragas ät nägon.av dess 

. ledamöter, skolans föreständare eller annän lämplig person.
17. E tt exemplar av. dessa föreskrifter skall alltid finnas uppslaget pä 

lätt tillgänglig plats inom skolan.»

Redan tidigare, den 13 Oktober 1908, hade Överstyrelsen sänt tili 
folkskolorna väggtavlor, askädliggörande lungsotens utbredning i obka 
län.

Redan.den 14 dec. 1904 hade Överstyrelsen'. angäende överdirek- 
törens i Medicinalstyrelsen förslag att tillsätta skolläkare vid.statens 
elementar- och fruntimmersskolor ävensom vid de med statsunderstöd 
subventionerade samskolorna och för hälsövarden i folkskolorna i 
huvudsak förenat sig om i sagda förslag framställda, synpunkter, 
men gjort gällände, att den sanitära övervakningen,. som föreslagits 
tili. genomförande blott i stadsfolkskolorna, borde utsträckas även 
tili. lantfolkskolorna, i. den. man den: kommunala läkarverksamheten 
i landet gick framät. • .

I anledning därav att »Skandinaviska tandläkareföreningen» 
nppmanat Överstyrelsen att skrida tili ätgärder för beredande av 
tandvärd i alla skolor och i stadsskoior för grundande av tandkliniker, 
ingick Överstyrelsen den 30 juni 1909 med underdanig hemställan, 
däri bl. a. begärdes,. att saken i nader matte anbei alias tili behandling 
i samband med skolläkarfragan och att landets stadskommuner matte 
beviljas rätt att bland de verkliga utgifter, för vilka de .av bevillnings- 
medel beräknade understöden för upprätthällande av städernas folk- 
skolor erläggas, även upptaga de verkliga utgifterna för avgiftsfri 
tandvard ät folkskolelever och för i detta syfte grundade tandkliniker. 
Beträffainde det senare förslaget beslöt Kejserliga Senaten den 25 
jan. 1910, att det ej skulle ge anledning tili nagön atgärd.

1909 ärs lantdag hade petitionerat, att regeringen matte upp- 
göra en plan tili skolläkarsystem och med det första tili Lantdagen 
överlämna en proposition om ästadkommande av läkarvärd vid folk
skolorna.

I avfordrat underdanigt utlätande av den 21 maj 1910. rörande 
denna. petitio'n hänvisade Överstyrelsen först tili sina ovännämnda 
skrivelser av den 14 dec. 1904 och den 30 jüni 1909 samt yttrade 
därpä följande:

SkolLäkar

frägan.

4
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»Vad ytterligare särskilt folkskollärar- och lärarinneseminariema och de- 
ras övningsskolor beträffar, anser Överstyrelsen, att den sanitära värden och 
ledningen i dem borde ordnas pa ny'bas, emedan densamma i sin nuvarande 
begränsade form ej ens närmelsevis motsvarar alla de fordringar, som frän 
skolhygienens Standpunkt i detta avseende kunna uppställas.

Vid sädant förhällande och da skolläkarfragan ä andra sidan ännif 
är i behov av detaljerad beredning och dess genomförande särskilt i lant- 
skolörna stöter pa stora svärigheter, anser sig Överstyrelsen, pä samma 
gang den i alla avseenden förordar, att Lantdagens underdäniga petition. 
beaktas, böra hos Eders Kejserhga Majestät hemställa, huruvida ej en 
omsorgsfull och detaljerad behandling av saken bäst finges tili stand, sä- 
lunda, att för ändamälet nedsattes en särskild kommitte, vartill skulle 
höra förutom otdförande tvänne av Medicinalstyrelsen och tvänne av 

- Överstyrelsen för skolväsendet föreslagna medlemmar.»

In s p e k to r  Ännu bör nämnas,. att Överstyrelsen i avfordrat underdänigt
lor de hy- y^trande av den 30 dec. 1908 understödde en av flere gymnastiklä- 

g ie n is k a  ^ 0t/
törhäiian- rare inlämnad anhällan och föreslog »att vid Överstyrelsen för skolvä- 

dena. sendet skulle inrättas en särskild Inspektor st jänst för övervakning 
av de • sanitära förhällandena och gymnastikundervisningen, vilken 
inspektor i fraga om nämnda ämne och elevernas hälsovärd borde 
'ha yttrande- och rösträtt i Överstyrelsen».

6. Nykterhetsundervisningen.

A n h ä lla n  a v  Pä. varen 1907 inlämnade föreningen »Nykterhetens vänner» tili 
»N y k te r h e -  serliga Senaten anhällan om nedsättände av en kömmitte för att
ten s  vän- . 0

ner,. uppgöra förslag tili ordnande av nykterhetsundervisningen i folk- 
skolorna och lärdomsskolorna.

I avfordrat yttrande av den 27 följande September över denna 
anhällan har Överstyrelsen med hänsyn därtill, att även vid Lant- 
dagen inlämnats petitioner om ordnande av nykterhetsundervisnin
gen i alia statens och kommunernas skolor, uttälat sig därhän, att 
man ej borde skrida tili nägra .ätgärder, innan man erfarit, pä vilken 
ständpunkt Lantdagen ställde sig i denna fräga och vilka ätgärder 
den önskade för sakens främjande; pä samma gäng föreslog Översty
relsen likväl, att för ändamälet inätte nedsättas en kommitte, och 
skulle vid dess sammänsättning beaktas, att läntfolkskolornas lärarkär 
bleve företrädd.
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Lantdagen petitionerade den 17 okt. 1907, att regeringen matte Lantdagens 
i alla av staten och kommunerna underhallna skolor lata anordna P e t lt l0 n - 

undervisning om de alkoholhaltiga dryckernas inverkan och att i de 
olika-skolförfattnrnga-rna -matte inryckas bestämmelse härom. I pê  
titionens motivering erinrade Lantdagen, att nykterhetsundervisningen 
lämpligen künde ges i samband med naturkunnigheten oeh hälsoläran 
och att det borde sörjas för att lärarna förberetts för sin nykterhets- 
undervisning, sälunda att vid universitetet och i seminariema borde 
lämnas undervisning inom detta omräde.

I sitt uttalande av den 8 sept. 1908.över Lantdagens petition yttrar ö v e i s t y r e l -  

Överstyrelsens folkskolavdelning: ' sens y t t -

»Redan av rent pedagogiska skäl bör ett upptagande av nykterhets- 
undervisningen i folkskolans läroplan anses särskilt önskvärt, om den an 
helst bör behandlas i samband med andra läroämnen, företrädesvis hälso
läran. Undervisningen mäste för att nä elevernas erfarenhet länka upp- 
märksamhet även vid de alkoholhaltiga dryckerna och deras inverkan.

Ännu klarare framstär vikten av nykterhetsundervisningen, om den 
ses frän den egenthga praktikens Standpunkt. Rusdryckerna höra tili de 
värsta hindren för mänskhghetens och främst värt eget folks allsidiga ut- 
veckling i andhgt och materiellt avseende. Nykterhetsarbetet, vars syfte- 
mäl är att avlägsna rusdryckemas brulc, kräver' stöd i alla medborgares 
övertygelse om dessa dryckers skadlighet, öch derma övertygelses skapande 
kan skolan utan tvivel mycket verksamt främja just genom riykterhets- 
undervisning, genom att ge lärjungarna hithörande kunskaper.

Nykterhetsundervisningen i vära skolor har hittills huvudsakhgen 
varit överlämnad ät det enskilda intresset. I de flesta av vära folkskolor 
användas likväl f. n. redan i naturlära sädana läroböcker, i vilka ingär en 
avdelning, behandlande nykterhetsundervisningen, och mänga yngre folk- 
skollärare'ha under seminarietiden fätt handledning i meddelande av nyk- 

- terhetsundervisning. Men sakens vikt och strävandet att göra ifrägava- 
rande undervisning allmän kräver organisering och üttryckhgä stadganden.
Därför anser Överstjnelsen det vara synnerhgen önskhgt, att vid en revi- 
dering av folkskolförfattningen och lärokurserna, vilken ätgärd redan länge 
motsetts, nykterhetsundervisningen göres obligatorisk i alla folkskolor öch 
seminarier och att denna undervisnings bästa beaktas även frän statens 
sida vid anskaffande av undervisningsmateriel och genom anordnande 
av särskilda nykterhetskurser för tidigare utbildade folkskollärare.»

Fran elementarskolsektionen begärdes tili en börj an den 1 sept.
1908, att Överstyrelsen i samband med det yttrande, som skulle av- 
ges över den ar 1906 nedsatta Skolkommittens kort förut utkomna 
betänkande, skulle fä uppgöra ett noggrannare förslag tili ordnande
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av nykterhetsundervisningen. Sedermera, den 20 jän. 1909, f öreslog 
Överstyrelsen likväl i en ny. skrivelse, att en tremannakommitte 
skulle nedsättas för att »pröva och föreslä, hum nykterhetsundervis
ningen i vara skolor ändamälsenligast skulle anordnas»:-...........

Kommitta. Pen 2 därpäföljande februari berättigade Kejserliga Senaten 
Överstyrelsen att nedsätta en kömmitte, vilken skulle uppgöra för- 
slag tili ordnande av nykterhetsundervisningen i alla lärdomsskolor och 

, i folkskolor ävensom seminarier samt att utarbeta förslag tili bestäm- 
melser angäende denna undervisning; i kommitten skulle inkallas tre 
medlemmar, en för att företräda lyceerna, en fruntimnierssko- 
lorna och en folkskolorna och seminarierna, och skulle en av Över- 
styrelsens medlemmar valjas tili kommittens ordförande.

Den 13 f ehr. 1909 utsäg Överstyrelsen tili kommittens ordförande 
t. f. överinspektorn för folkskolorna A. Haapanen och kallade tili 
medlemmar lyceilektorn F. O. Rapola, fruntimrnersskolföreständarin- 
nan Alma Langhoff och seminarieförestandarinnan Hedvig Sohlberg. 
Den 14 därpäföljande april kallade Överstyrelsen med vederbörligt 
tillstand tili medlem i kommitten för att särskilt företräda folksko
lorna folkskolläraren Eemeli Kunnas. Som kommittens sekreterare 
fungerade professor Mikael Soininen, och det tili Överstyrelsen ställda 
betänkandet förelag färdigt den 9 juni 1909.

Sedan kommittens betänkande fatts översatt tili svenska, upp- 
manade Överstyrelsen den 5 därpäföljande november alla seminarie- 
direktorer att infordra uttalanden av seminariernas lärarkollegier, 
städernas folkskohnspektorer att taga reda pä lärarpersonalens i stads- 
folkskolorna äsikt, distriktsinspektorerna att vid lämpligt tillfälle, 
t. ex. vid lärarföreningarnas möten, höra sig ät om lärarkärens vid lant- 
folkskolorna äsikt om betänkandet, varav ett exemplar sänts tili alla 
lantfolkskolor, och att jämte de införskaffade yttrandena över ifräga- 
varande betänkande med eget utlätande inkomma tili Överstyrelsen.

S a k en s  s lu t-  Till.slutlig behandling föreläg frägan den 5 april 1910 inom Över- 
n̂ande*1 Styrelsen, och beslutet delgavs vederbörande i tvänne cirkulär. Cirku- 

läret tili seminariedirektorerna och lärarkären vid seminarierna 
lydde:

»Sedan en särskild kömmitte utarbetat förslag tili anordnande av 
nykterhetsundervisning vid läroanstalterna i landet, har Överstyrelsen 
vid behandlingen av sagda förslag funnit nödigt i avseende ä folkskollärar- 
och lärarinneseminarierna föreskriva:
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att förutom den tillfälliga beröring av nykterhetsfrägan, vartill olika 
läroänmen kunna giva anledning, bör vid samtliga seminarier i undervis- 
ningen i bälsolära ingä en kurs i alkohologi;

att därutöver bör ä seminariernas fjärde klass anordnas i samband 
med gymnastiken och dess undervisningsmetodik en kurs i skolhygien 
samt hälso- och nykterhetslärans metodik; säsom ock

att de lärokurser, som härvid komma att genomgäs, b'öra upptagas 
i de undervisningsplaner, vilka jämlikt 11 § i nädiga regiementet för semi- 
narierna avden 11 maj 1866 vart tredje är uppgöras, ävensom för läsearen 
1910—1912 tilläggas i nu gällande, härförinnan fastställda planer.

• Beträffande seminariernas övningsskölor skall i . avseende ä undervis- 
ning i hälso- och nykterhetslära iakttagas, vad Överstyrelsen i särskilt, 
under denna dag utfärdat cirkulär föreskrivit rörande denna undervisnings 
ordnande vid folkskolorna.»

Till alla folkskolinspektorer och direktioner samt lärare och lära- 
rinnor i städerna och pä landet sändes följande cirkulär:

»Sedan en särskild kommitte utarbetat förslag tili anordnande av 
nykterhetsundervisning vid läroanstalterna i landet, har Överstyrelsen 

. vid behandlingen av sagda förslag funnit nödigt i avseende ä folkskolorna 
föreskriva:

att vid varje folkskola bör ä tredje och fjärde arsavdelningen i sam-' 
band med hälsolära meddelas regelbunden undervisning i nykterhetslära, 
äsyftande en sakhg framställning av alkoholhaltiga dryckers inverkän ej 
mindre pä människokroppens olika organ och dessas funktioner än ock 
pä människans. andhga förmögenheter och sedliga hv;

att för vinnande av detta syftemäl antalet veckotimmar i naturkun- 
nighet, vilket även annars varit ötillräckligt, skall ökas frän tvä timmar 
tili tre, varvid det nödiga tillskottet i tid enligt Överstyrelsens mening 
lämphgast kan tagas frän timmarna i religion, där dessa hittills varit flere 
än 4 i veckan; samt

att nykterhetens betydelse dessutom mä vid tillfälle och efter behov 
beröras jämväl vid undervisningen i andra ämnen, sädana som rehgion, 
läsning, och historia.

Därjämte har Överstyrelsen velat uttala önskvärdheten därom, at,t 
undervisning i hälsolära och nykterhet- mera än hittills matte meddelas 
vid folkskolornas fortsättningskurser samt att nykterhetssaken vid dessa 
behandlas även ur social och ekonomisk synpunkt.

Föi att befordra nykterhetsundervisningen har Överstyrelsen tillika 
beslutit att i förteckningen över sädan äskädningsmateriel, för vars inköp 
bidrag ur allmänna medel beviljas, upptaga:

1. Kollektion för kemiska experiment. Pris i trälada 20 mark. Nyk
terhetens vänner.

2. Curt Wallis: Alkoholens inverkän pa människans inälvor. 4 färg- 
planscher. Pris 15 mark.



30

. 3. Av planschserien tili arbetet: ' »Vad Säger vetenskapen om rus- 
dryckerna» planschema 3, 5,. 9, 10 och 11. Pris 10 mark.

4. En av ovanuppräknade áskádningsmateriel särskilt för skolor 
sammanställd kollektion. Pris 35 mark.»

Genom att sälunda medels cirkulär.ha ordnat nykterhetsunder- 
visningen i seminarierna och folkskolorna pä grund av gällande folk- 
skolförordning ansäg Överstyrelsen de i nykterhetskommitténs be- 
tänkande föreslagna tilläggen tili folkskolförordningen i fraga om 
nykterhetsundervisningen, i sina grunddrag vida viktigare och mera 
omfattande än förordningens föreskriffcer betraf fände övriga läro- 
ämnen, bäst kunna ordnas och förverkligas-vid den motsedda all- 
männa revisionen av nämnda förordning.

7. Teckningsundervisningen.

Teckningsundervisningen. har under ifrägavarande tid med kraf- 
tiga Steg trätt in pä nya banor säväl i seminarierna som i folkskolorna.

K o m m it u -  ■ hör att handlägga frägan om teckningsundervisningen hade den 
betankande. junj 1904 nedsatts en kommitte,. vars betänkande förelag färdigt 

den 9 juni 1907, och detsamma sändes ar 1908 i finsk dräkt och är 
1909isvensk dräkt tili alla folkskölor och seminarier samt övriga ve- 
derbörande.

I betänkandet föreslas även praktislca ätgärder för tecknings- 
undervisningens reformerande: vid Överstyrelsen skulle tillsättas en 
särskild inspektor för teckningsundervisningen, tili kompetensvillko- 
ren för folkskolinspektorerna borde bl. a. höra styrkt färdighet i teck- 
ningsundervisning, seminariernas teckningslärare borde vid behov 
kunna användas som inspektorer av teckningsundervisningen, sär- 
skilda sommarkurser borde anordnas för att instruera folkskollärarna 
i den nya läroriktningen, vid de akademiska fortsättningskurserna 
borde anordnas särskilda konstnärliga föredrags- och teckningskurser, 
allmänna teckningslärarmöten borde hällas och utställningar av elev- 
arbeten anordnas, ät lantfolkskolorna skulle beviljas anslag för teck- 
ningskollektioner, ät författare äv goda handböcker och läroböcker 
skulle belöningar utdelas och antalet teckningstimmar i seminarierna 
och folkskolorna skulle ökas. Slutligen uttalades förhoppningen, att 
förslaget tili läroplan ofördröjligen skulle pä prov tagas i. bruk .i lan-
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dets seminarier och folkskolor och att Överstyrelsen senare skulle 
slutligt granska detsamma samt anbefalla, att det som normalplan 
borde av vederbörande följas.

Sedan Kejserhga Senaten infordrat Överstyrelsens yttrande ' 
angaende betänkandet, uppdrog Överstyrelsen ät överinspektor G. 
Lönnbeck att bereda ärendet, och innehöll hans skriftliga- yttrande 
av den' 23 mars 1909 följ ander

»Den riktning inom teckningsundervisningen, varom nu är fräga, 
avviker ansenligt fr an hittills använda metoder och förfaringssätt pä detta 
omräde särskilt genom att vilja avskaffa all 'mekanisk kopiering fran rad 

' tili rad, genom att rikligt vilja begagna färger och genom- att utveckla 
fantasin och egen iakttagelse. Allt detta förtjänar erkännande och be- 
tecknar ett glädjande framsteg. Men kritiskt sett kan man ej bli füllt 
övertygad om att allt det hithörande, som nu kanske genom sin nyhet 
fängslar, skall visa sig gott och praktiskt särskilt i folkskolundervisningen; 
ohka lärare förfara även redan härvidlag pä ohka satt. Jag anser det emel-. 
lertid för tidigt att framställa nagra egenthga anmärkningar mot kommit- 
tens motivering eller dess metodiska anvisningar. Kommitten har som 
slutönskan uttalat, att dess förslag tili läroplan matte pä försök införas 
i värt lands seminarier och folkskolor och att först, sedan sälunda förslagen 
»genomgatt det praktiska försökets skärseld», Överstyrelsen matte granska 
och tili efterföljande päbjuda dess normalplan. Den nya riktningens 
genomfÖrande. har ju redan begynt i seminariema och folkskolorna, men 
tydligt är,- att dess praktiska ordnande tili normalkurser kan inträffa 
först efter nägot är. Den fräga, som pä sakens nuvarande ständpunkt 
bör besvaras, är sälunda denna: Kan man pä grand av kommittens fram- 
ställning och redan vunnen erfarenhet antaga, att vi i alia fall ha füllt 
skäl att allmänt införa denna nya metod i folkskolorna?' Och pä denna 
fräga mäste utan tvivel svaret bli jakande. Säkert kunna ätminstone 
följande omständigheter enligt mina iak-ttagelser betecknas som förtjänster 
hos denna nya undervisning:

1) den väcker och stärker elevernas intresse i hög grad och .alldeles 
synbart mera än nägon annan hos oss använd metod vid teckningsunder- 
visningen;

2) den leder eleverna snabbt tili glädjande resultat;
3) den kräver självständig verksamhet äv varje elev och lämpar sig 

härigenom väl som tyst arbete i folkskolan; och
4) den har nagra lätt funna beröringspunkter med handarbetsunder- 

visningen.
Under förutsättning att ensidigheterna och de svaga sidorna hos syste- 

met, som under praktikens tid kanske träda i dagen, beaktas, dä slutligen 
normalplänen fastställes, gäller det nu närmast att överväga de praktiska 
ätgärder, som föresläs i betänkandets sista kapitel.

I detta sammanhang bör emellertid först nänmas, att det i januari 
är' 1908 hällna inötet av distriktsinspektorer beslutit uttala som önskan,

C eck n ijigs  

k u rse r  i 

s em in a - 

riern.a.
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»att .antalef av de av kommittén föreslagna kurserna inskränkes och att i 
stallet landet runt anordnas kurser om tvänne veckor, varvid även stipen
dier lämnas deltagarna», och att detta àr.till Överstyrelsen inkommit tre 
ansökningar, nämhgen teckningsläraren E. A. Vesterlunds nedan nämnda 
ansökan, folkskolläraren J. V. Kallios, däri han anhâller att fâ anordna 

,en tvá veckors tecknings- och lekkurs och att för den samma matte beviljas 
ett understöd av 350 mark, och den tredje av lärarna i Uleâborgs distrikt, 
att Överstyrelsen för sagda distrikts lärare matte anordna en tecknings-' 
kurs, för. vilken tillräckligt stora understöd skulle beviljas.

Bifogande dessa ansökningar ävensom nágra andra vid ärendets 
.handläggning anlända skrivelser bèr jag med anledning av kommitté- 
betänkandet och dessa ansökningar íá göra följande förslag:

I. Sommarkurser för folkskollärare.

Av de föreslagna kurserna maste i främsta rümmet tagas i betraktande 
de av kommittén berörda, ej endast emedan de begärts av fackmän pä 
grund av prinCipiell prövning, utan även av andra skäl. Kurser, anordnade 
av seminarielärare, som gjort sig väl förtrogna med den nya riktningen i 
teckningsundervisningen, mäste nämhgen stähas framom sädana tecknings- 
kurser, som man hoppas fâ tili stand med folkskolläramas biträde pá lands- 
bygden. Forst sedan vid seminarierrias kurser utbildade lärare firmas tili 
nágot antal, kan bland dem traf fas val av ledare och lärare, och sommar
kurser för samma ändamal anordnas i olika folkskolkretsar. Visserhgen 
ha frán seminariema under de señaste áren utdimitterats lärare och lära- 
rinnor, som genom den i seminarierna meddelade undervisningen äro väl 
inkomna i den nya metoden, men de äro som lärare alltför ungä för att 
överhuvud vara lämpliga som ledare och lärare.

Det borde säledes nu föresläs, att under ett par, kanske tre somrar, räk- 
nat fran nästa sommar, pä satt kommittén framhálüt vid ohka seminarier 
mátte hallas kurser och därpa, kanske redan frán sommaren 1910, i ohka 
folkskolkretsar smaningom anordnas liknande kurser med ledare och lärare, 
valda bland de bästa av de vid seminariekurserna utbildade. Sálunda 
skulle trohgen ihom nágra ár den nya metoden vid teckningsundervisningen 
bekantgöras för aha nuvarande lärare, som med den vil ja göra sig 
förtrogna.

Väd beträffar seminariekurserna, skulle jag föreslä följande, som 
delvis avviker frán kommitténs förslag. Dâ det är av vikt, att just semina- 
riemas egna teckningslärare leda dessa kurser, skulle vid de sammansatta 
seminarierna firmas tvá, vid de enkla en lärare. Men vid aha seminarier 
borde det stá dessa lärare fritt att, sàsom ocksâ kommittén föreslagit, fà 
efter eget val vidtala som biträde en folkskollärare eher -lärarinna, varige- 
nom sàledes som kurslärare vid de sammansatta seminarierna skulle fun- 
gera tre och vid de övriga seminarierna tvänne personer. Jag anser det 
viktigt, att sâlunda nâgon 1— självfahet i teckning väl inkommen — folk
skollärare vore med vid kurserna som lärare, emedan han kan. frán sitt
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omräde medföra erfarenheter, sodi vid kursernas planläggning och under- 
visning kunna vara tili nytta. För varje kurslärare torde för tre veckors 
arbete en ersättning av 400 mark förslä — kommitten föreslär 500 mark —, 
om blott at den seminarielärare, som egentligen ordnar ooh leder samt 
handhar de viktigaste praktiska bestyren, för detta extra arbete lämnas 
ett tillskottsarvode om 100 mark.

Enligt min erfarenhet frän inspektioner har ätminstone vid Jyväskylä, 
Sordavala och Ekenäs seminarier teckningsundervisningen redan flere ar 
värit ordnad pä basen av den nya riktningen, oeh även eljes vore det 
lämpligast, att teckningskurser nasta sommar anordnades vid dessa semi
narier. Om Kajana seminarium skall här snart talas skilt för sig. Vid 
gjord förfrägan ha även nämnda tre seminariers teckningslärare pä nyss 
berörda villkor i fräga om ersättning och biträdande lärare lovat anordna 
kurser i teckning för folkskollärare, i Jyväskylä frön- den 27 juni tili den 
17 juli, i Sordavala frän den 26 juli tili den 14 aug. och i Ekenäs frän den 
14 juni tili den 3 juh. Vederbörande direktorer ha ej i sinä meddelanden 
haft nägot att anmärka mot dessa tider, och torde de kunna godkännas.

I kurserna skulle fä deltaga füllt kompetenta folkskollärare och -lära- 
rinnor, vilka ej under seminarietiden undervisats enhgt den nya tecknings- 
metoden. Säsom kommitten tänkt sig saken, borde högsta antalet lärare, 
som kunde mottagas tili kursen, utgöra 30 per seminarielärare, säledes tili 
Jyväskylä 30 lärare och 30 lärarinnor, tili Sordavala likaledes och tili Ekenäs 
30 lärarinnor. Dä det nu gäller att upphjälpa -undervisningen i ett ämne, 
som hittills i folkskolorna statt pä en mycket otillfredsställande ständ- 
punkt, mäste staten självfallet för att fä kurserna möjligast välbesökta 
i nägon form understöda de lärare, som pä detta omräde vilja upphjälpa 
sinä kunskaper. Det lämpligaste medlet mäste väl anses vara, att alla 
kursdeltagare fä fri bostäd och mat i seminariernas internat och de,- som 
ha längre väg, nägot mindre reseunderstöd, högst 20 mark. Ifall semina- 
riernas kostpengar genom denna merutgift vid ärets slut skulle visa sig 
otillräckliga, borde vederbörande direktor i vanlig ordning i god tid an- 
mäla därom för erhällande av nödigt extra anslag. E tt sädant understö- 
dande frän statens sida skulle ej omedelbart kräva nämnvärt stora anslag 
och skulle i alla händelser ställa sig billigare än annan •subventionering, 
varförutom det för kursdeltagarna vore synnerligen bekvämt. • Säsom 
vederbörande seminariedirektorer i sinä yttranden tili Överstyrelsen 
päpekat, vore det billigt, att seminariernas kosthällerskor för detta extra 
arbete mitt under. sommarlovet skulle ätnjuta en mänads lön. eller 50 
mark och att för tjänstefolket, som under sommaren vanligen eljes haft 
sin s. k. frivecka, men nu skulle betungas med extra städning m. m. arbete, 
skulle beräknas 50 mark i ersättning per seminarium. ,

De nu föreslagna kurserna skulle alla, säsom redan antyddes, pägä 
tre veckor, och har man tänkt sig1 omkring 5 timmar egentlig undervisning 
och övning i klass, vartill komme teckning i- fria naturen, exkursioner 
o. s. v. Jämte dessa kurser bör därjämte observeras, att läraren i teckning 
vid Kajana seminarium, Vesterlund, föreslär en tvä veckors teckningskurs,

5
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för hvilken han begär 250 mark i statsbidrag. Da de blivande kurserna 
av folkskollärare pä landet just planerats att räcka tvä veckor, skulle jag 
anse skäl föreligga att försöka hälla en sädan tvä veckors kurs med en 
lärare, pä det att man för de blivande kurserna skulle ha nagon erfarenhet. 
Vesterlund, som själv varit folkskollärare, har redan flere är ordnat sin 
undervisning i Kajana efter den nya teckningsmetoden och har pä mig 
gjort intrycket av en intresserad och skickhg teckningslärare. Jag skulle 
därför anse, att d e t. vore saken tili fromma, om även han under nästa 
höst pä tid, som han bestämmer, finge anordna en teckningskurs för högst 
30 lärare och därför ätnjöte det begärda stätsunderstödet. Sälunda skulle 
det önskningsmäl, som folkskollärarna i Uleäborgs distrikt i ovannämnda 
ansökan framställt, även det i nägon män redan tillmötesgäs. Dä Kajana 
seminarium ej äger internat och resorna tili staden komme att bli länga, 
skulle jag föreslä, att kursdeltagarna finge, beroende av resans längd, 
ätnjuta uriderstöd om 30—60 mark. Vesterlunds understöd om 30 mark 

. anser jag alltför lägt för andra än dem, som räka bo i närheten av vattnen 
eller järnvägarna vid Kajana.

. Vad slutligen vidkommer de ätgärder kursernas anordnande kräva, skulle 
jag anse ändamälsenligast, att Överstyrelsen, sedan sluthgt beslut fattats 
rörande ärendet, därom skulle annonsera i tidningarna, men skulle sökan- 
dena därpä ha att vända sig tili kursledaren vid det seminarium, dit de 
önska komma, och denne skulle utfärda kalleise. Även andra allmänna 
normer för dessa kurser borde av Överstyrelsen lämnas, men skulle kur
sernas närmare organiserande anförtros ät läraren vid varje kurs, lika- 
ledes fördelningen av resebidragen o. s. v. Över deltagande i kurserna 
finge kursledaren pä begäran utfärda intyg.

Överstyrelsen skulle inspektera alla dessa kurser och pä grund därav 
uppgöra framtida förslag i detta ärende.

Enhgt det ovan föreslagna bleve visserligen heia den västra delen 
av landet utan teckningskurser nästa sommar och de svenskatalande 
manhga lärarna skulle ej alls ha tillfälle att ännu under detta är göra sig 
förtrogna med den nya teckningsmetoden. Med hänsyn tili kostnaderna 
torde det likväl ej vara möjligt att föreslä flere kurser för samma är än 
de nämnda. Dessutom skulle jag tro, att det vore saken tili fromma, om 
tillfälle skulle beredas teckningslärarna i de i landets västra del varande 
seminariema att besöka t. ex. kurserna vid Jyväskylä seminarium, innan 
de anordna egna kurser, och borde för ändamälet beviljas omkring 100 
mark ät envar i reseersättning.

Pä grund a v . förestäende förslag skulle de direkta kostnaderna för 
teckningskurser vid fyra seminarier under nästa . sommar bh följande:

8 kurslärare ä 400 mark ........... ...............................................  3,200: —
3 » för ledning och organisätionsätgärder ä 100 mark 300: —
1 » .(i Kajana) . . ................. .....................................  . 350: —
Kör kosthällerskorna och tjänstefolket vid 5 sem. ä 100 mark 500: — 
Resebidrag ät kursdeltagare tili Jyväskylä, förslagsvis.......... .600: —
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Resebidrag at kursdeltagare tili Sordaväla, förslagsvis.........  600: —
» » » • » Ekenäs » .........  300: —
» » » » Rajana » .......... 1,350: —
» » ’3 semiharielärare ä 100 mark . . .....................  300: —

Summa Fmk 7,500: —

Lägger man tili denna summa ytterligare merkostnaderna för mat 
vid seminariernas internat med förslagsvis 3,000 mark, skulle kostnadema 
för . teckningskurserna nasta sommar uppgä tili 10,500 mark. Enligt 
kommittens förslag. skulle kurserna (vid tre seminarier) ärligen kosta 
13,500 mark. , .

II. Handböcker och läroböcker.

Kommitten har ansett redigerandet av handböcker och läroböcker 
i modern teckning vara ett mycket viktigt medel att höja undervisningen 
och att frän statens sida för ändamälet borde beviljas tillräckhga belö- 
ningar.

Med anledning härav mä erinras, att tili en början just kommitte- 
betänkandet, som i sin finskspräkiga dräkt redan sldckats tili alla finsk- 
spräkiga folkskolor och vars svenska upplaga nyss utkommit och lika- 
ledes kommer att sändas till folkskoloma, utgör en sadan i den nya teck- 
ningsmetoden orienterande handbok, som' främst behöves. Men för att 
kurina bli tydlig för folkskollärarna, skulle den kräva äskädliga bilder. 
Sädana finnas redan utgivna av Y. Blomstedt och A. Kohonen i 34 tavlor; 
om även dessa skulle sändas tili alla folkskolor, bleve bekantskapen med 
den nya teckningsundervisningen ytterligare underlättad. Bilagda kost- 
nadsförslag av förlagsaktiebolaget Otava visär, att 2,500 finskspräkiga 
och 500 svenskspr.äkiga exemplar av dessa tavlor inalles komme att kosta 
3,622 rnark, däri inberäknat, enhgt vad man meddelat mig, även förkla- 
ringar pä bägge spräken tili bilderna, och borde beviljaridet av denna 
summa därför föresläs samt, om därtill bifalles, dessa bildtavlor be- 
ställas och sändas tili folkskolorna.

III .  Anskaffande av teckningskollektioner tili folkskolorna.

Kommitten har föreslagit, att för anskaffande av teckningsmodell- 
kollektioner understöd mätte beviljas ur statsmedel tili samma belopp 
som för äskädningsmateriel. Detta förslag kan Överstyrelsen förmodligen 
understöda, möjhgen utvidgat sälünda, att statsbidraget skulle gälla tek- 
ningsmateriel överhuvud. Nägon beräkning finnes ej och kan f. n. ej ens 
närmelsevis uppgöras, nien om teckningsmateriel liksom annan under- 
visningsmateriel berättigar folkskolorna tili statsbidrag, skulle väl i när- 
maste framtid en beräkningsgrund fäs, pä basen av vilken man künde 
uppskatta de ärliga utgiftema för ändamälet.
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IV . Övriga föreslagna ätgärder.

Vad de av kommittän föreslagna övriga ätgärderna betraffar, torde 
Överstyrelsen ätminstone ej i detta nu kunna framkomma med förslag 
om tillsättande av en särskild inspektor för teckningsundervisningen, ej 
heller i syfte att bland kompetensvillkoren för distriktsinspektorerna skulle 
stadgas färdighet i teckningsundervisning. Det. som avses med förslagen, 
torde tillsvidare näs pa satt § 12 mom. 6 i regiementet för Överstyrelsen 
omnämner, vartill jämväl kommitten hänvisar. Det vore därför av vikt, 
att, sä snart den nya riktningen inom teckningsundervisningen allmännare 
koinmit tili användning i landsbygdens folkskolor, nägon eller nagra av 
seminariemas teckningslärare och likaledes nagra pä detta omräde fram- 
stäende folkskollärare förordnades att inspektera teckningsundervisningen 
i folkskolorna, varom Överstyrelsen da utan att ingä med särskild hem- 
ställan künde draga försorg.

I samband med de akademiska fortsättningskurserna ha redan nu, 
enligt vad jag hört, anordnats teckningskurser för folkskollärare, säsom 
kommitten önskat, och kan man härav motse stört gagn för saken, da 
man tager i betraktande de jämförelsevis rika resurser och tillfällen, som 
i huvudstaden i detta avseende stä tili buds. Vad däremot vidkommer 
möten av teckningslärare, vilka, kommitten ükaledes uppställer bland 
sina önskningsmäl, torde det ej vara skäl att anordna sadana enbart för 
seminariemas och nagra städers teckningslärare, utan lämpa de sig bäst 
i ramen av de allmänna lärarmötena och möten af seminarielärare.

Vad slutligen angär ökandet att timmarna i teckning i seminariema 
och folkskolorna, har här frän kommittens sida uttalats en förhoppning, 
vilken det nogsamt vore av vikt att fä förverkligad, särskilt i fräga om. 
en tredje veckotimme i teckning ä folkskolornas läroplan. Men sävida 
denna önskan med hänsyn tili rädande förhällanden kan tillmötesgäs,. 
beror dess förverkligande av Överstyrelsen och folkskolinspektorerna, 
varför ej heller i detta fall föreligga skäl att göra nägon. hemställan hos 
Kejserliga Senaten. .

Hänvisande tili förestäende motivering och förslag, torde Översty
relsen i avfordrat yttrande tili Kejserliga Senaten hemställa:

att under loppet av nästa sommar, vid Jyväskylä, Sor- 
davala och Ekenäs seminarier matte fä anordnas tre veckors 
kurser för instruerande av folkskollärare i den nya riktningen 
av teckningsundervisningen;

att vid dessa kurser matte fä anställas nämnda Seminariers 
lärare i teckning, vilka skulle organisera och leda kurserna 

, ävensom meddela undervisning samt äga rätt att tili sitt biträde 
kalla tili varje seminarium nägon i teckning framstäende folk
skollärare eller -lärarinna;7 \

att i vartdera av de sammansatta seminariemas kurser 
skulle fä deltaga högst 30 lärare och 30 lärarinnor samt! kurser
na i Ekenäs högst 30 lärarinnor;
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att kurserhas lärare skulle fä avlönas med 400 mark envar 
och den, som leder kursen och handhar de viktigaste praktiska 
bestyren, därutöver med 100 mark;

att alla kursdeltagare skulle fä fri bostad och mat i dessä 
seminariers internat under kurstiden och de, som ha längre 
väg, dessutom i reseersättning högst 20 mark;

att förutom dessa kurser, jämhkt gjord ansökan, tecknings- 
läraren vid Kajana seminarium skulle fä anordna under nasta 
sommar en tvä veckors kurs, tili villien hkaledes skulle mottagas 
högst 30 (manliga och kvinnliga) lärare;

att ät ledaren av denna kurs skulle beviljas en ersättning 
om 350 mark och ät kursdeltagarna för resekostnader 30—60 
mark;

att Överstyrelsen skulle lämna underrättelser om kur- 
sernas anordnande, plats och tid och,i övrigt om dem meddelä 
behövhga allmänna föreskrifteri tili iakttagande;

att däremot kursernas lärare själva skulle fä organisera 
sinä kurser, mottaga anmälningar och besvara dessa, fördela 
understöden och pä begäran lämna intyg över deltagande i 
kursema; '

att för nu nämnda och örut uppräknade mindre kostnader 
mätte av statsmedel för denna gäng beviljas inalles 7,500 mark, 
varförutom seminariemas direktorer finge, i den män semi- 
nariernas kostpenningar pä grund av ökade utgifter • ej försla, 
i god tid före ärets utgäng i vanlig ordning hemställa om be- 
viljande av extra anslag.

Dessutom torde Överstyrelsen föreslä:
att Blomstedts och Kohonens tili teckningskommittens 

betänkände sig anslutande 34 bildtavlor jämte förklaringar 
mätte fä sändas tili alla folkskolor och att för ändamälet mätte 
av allmänna medel beviljas 3,622 mark; och

att för änskaffande av teckningsmateriel tili folkskölorna 
mätte ur allmänna medel beviljas bidrag tili samma belopp som 
för inköp av annnan undervisningsmateriel.

. Vad beträffar teckningskommittens övriga praktiska förslag torde 
Överstyrelsen uttala sig därhän, att de f. n. ej frän Överstyrelsens sida 
föranleda nägon särskild hemställan, men att Överstyrelsen skall beakta 
dem, i den män förhällandena ge därtill anledning.»
I sitt avgivna uttalande ansiot sig Överstyrelsen i huvudsak tili 

doktor Lönnbecks förslag, och den 12 maj 1909 fann Kejserliga Sena
ten för gött bifalla tili förslaget om teckningskurser vid Jyväskylä och 
Ekenäs seminarier under den därpäföljande sommaren, men förkastade 
Överstyrelsens hemställan om kurser vid Sordavala och Kajana se
minarier. Samtidigt beviljades för anskaffande av nämnda bildtav
lor tili alla folkskolor 3,622 mark.
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Emedan tili dessa kurser anmälde sig vida flere deltagare, än man 
künde mottaga, samt intresset a t t , stifta bekantskap med den nya 
teckningsmetoden och att själv öva” den var synnerligen livligt och 
även med hänsyn därtill, att de vunna resultaten frän föregäende kur
ser voro mycket gynnsamma, ingick Överstyrelsen den 25 febr. 1910 
med hemställan om anordnande av i huvudsak liknande tecknings- 
kurser följande sommar vid Sordavala och Nykarleby seminarier, 
och Kejserliga Senaten biföll den 14 päföljande april Överstyrelsens 
hemställan.

Även sommaren 1911 ha liknande kurser hällits vid Jyväskylä 
och Ekenäs seminarier.

Även pa annat sätt ha säväl myndigheterna som enskilda intres- 
serade sökt instruera folkskollärarna i den nya teckningsmetoden: 
vid de föreläsningskurser, som anordnats olika är vid olikä semina
rier för folkskollärare, som erhällit auskulteringsstipendier (Jfr-.-sid. 68), 
har vanligen förekommit teckning; vid de flesta lek- och gymnastik- 
kurserna har teckningen värit extra ämne och i sainband med det XIV 
allmänna folkskolmötet i Helsingfors. âr 1908 hade en utställning av 
folkskolelevers teckningar anordnats.

Pa initiativ av en kommitté, vald av landets teckningslärare, 
hemställde Överstyrelsen den 6 mars 1908, att teckningslärare borde 
beredas tillfälle att deltaga i den trettonde internationella kongres- 
sen för teckningsundervisning i London den 3—8 följande augusti 
och att för ändamälet matte av allmänna medel beviljas: 2,000 mark 
för anordnande av en utställning elevarbeten och för författandet af 
en broschyr om tecknings- och handarbetsundervisningen i landet, 
3,00Q mark tili sex resestipendier och 300 mark i ersättning ät Över
styrelsens représentant. t

Kejserliga Senaten beviljade för ändamälet endast 1,500 mark 
tili tre resestipendier, och tilldelade Överstyrelsen seminariernas 
resestipendium at lektor Yrjö Blomstedt och folkskolstipendiet ät 
läraren A. Kohonen, vilka sedermera även togo del i kongressen.

8. Trädgärdarna.

Hösten 1905 hänvände sig nyss förut utnämnde folkskolinspek- 
torn i Helsingfors distrikt K. A. O. Beiander, i egenskap av ordförande 
i den dâ arbetande trâdgârdsundervisningskommittén, pâ grund av
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gjorda iakttagelser tili Överstyrelsen med en erinran, att knappast 
nagot inom nämnda distrikt ätgjorts för ävägabringandet och ordnan- 
det av folkskolornas trädgärdaiy varför trädgärdssaken lag sa nere, att 
elevträdgärdar ej funnos i en enda skola och lärarträdgärdar ingalunda 
vid alla skolor. Da skälet härtill ej var endast, bristande intresse, utan 
ofta bristande kunskap, huru trädgärdar skulle ordnas, planläggas och 
hällas i.skick, föreslog inspektor Relander, att tili en början nägon skick- 
lig trädgardsmästare skulle avlönas för att redan sammä höst uppmäta 
och kartlägga folkskolornas tomter samt därpä under vintern utarbeta 
nödiga ritningar och förklaringar, enligt vilka, sedan de granskats, 
vilket künde ske inom sagda kommitte, trädgärdarna pa vären künde 
upparbetas.

I en tili Kejserliga Senaten den 27 okt. 1905 pa grund härav gjord 
hemställan uttalade sig Överstyrelsen därhän, att det vore synnerligen 
önskligt, att sa snart som möjligt nagot gjordes för trädgärdssakens 
främjande, och föreslog, att för ändamälet skulle beviljas 500 mark 
ur allmänna medel.

I enlighet med detta förslag beviljade även. Kejserliga Senaten 
den 6 därpäföljande dec. de begärda 500 mark för avlönande av en 
trädgardsmästare, vilken skulle skrida tili förberedande arbeten för 
grundande av trädgardar ä folkskolornas tomtomräden.

Ovannämnda kommitte behandlade i sitt betänkande, som ut- 
kom är 1906, även undervisningen i trädgärdslära vid seminarierna 
och folkskolorna och ansäg nödigt att bl. a. föreslä följande:

»1. Folkskollärarna borde intresseras för trädgärdsodling, genom 
att tillfälle erbjödes dem att göra sig förtrogna med dess mängfaldiga 
nytta och ekonomiska betydelse.

För ändamalet borde trädgärdsundervisningen i seminarierna ordnas 
enligt tidens krav pä ett tillfredsställande satt under ledning av en bildad 
facklärare och med en tidsenlig trädgardsinrättning. För i tjänst varande 
folksköllärare borde anordnas nagot slags fortsättningskurser i trädgärds
odling i samband med en högre trädgärdsskola och i seminariet.

2. Vid varje folkskola borde förutom avlöningsjord för läraren och 
tomtjord finnas även en verkhg skolträdgärd.

3. För ernäende. av ändamälsenliga normalträdgardar borde inrättas 
en särskild folkskolträdgardsmästartj änst.»

Den 18 april 1906 ingick Överstyrelsen med följande hemställan 
i syfte att främja trädgärdssaken i folkskolorna.

»Frägan om folkskolornas trädgardar har redan en längre tid dryftats 
i intresserade kretsar. Vid olika slags möten har man diskuterat och räd-

In s tv u k tö r

tra d g ä rd ä -

o d lin g .
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gjort om saken, bl. a. vid allmäima folkskolmöten. Överstyrelsen har i 
cirkulär av den 25 maj 1904 genom distriktsinspektorerna uppmanat folk- 
skolornas direktioner och lärare att skrida tili inrättande av trädgärdar 
och förskönande av skolornas omgivning med planteringar. Vidare har 
Överstyrelsen i cirkulär av den 31 maj 1905 uppmanat distriktsinspek
torerna att inberätta, vid vilka folkskolor inrättats a) verklig skolträd-- 
gärd för eleverna och b) trädgärd för läraren ävensom vid vilka skolor 
pä tomten planterats träd och buskar eller fritt växande park.

Da ur dessa redogörelser framgick, att hittillls jämförelsevis föga 
uträttats för skolträdgärdarna, vände sig Överstyrelsen tili ordföranden i 
»kommitten för trädgärdsundervisningens ordnande», distriktsinspektorn, 
doktor K. A. 0. Relander med begäran om upplysningar ur nämnda kom- 
mittes betänkande tili den del, som berör trädgardsundervisningen i se- 
minariema och folkskolorna. Efter erhallet svar, jämte ett eget betän- 
kandet kompletterande förslag av Inspektor Relander, har Överstyrelsen 
tili fömyad behandling förehaft ärendet och Stannat vid beslutet, a tt den 
första och viktigaste uppgiften vore avlönande av en särskild skolträdgärds- 
mästare. Överstyrelsen har för sin del tankt, att för ett klart och ända- 
mälsenligt ordnande av skolträdgärdarna skulle behövas en bildad, med 
sitt fack füllt förtrogen person som överträdgärdsmästare och för denrie 
tvänne biträden.

Pä grund av det anförda vägar Överstyrelsen i underdänighet hos 
Eders Kejserliga Majestät föreslä, att frän början av är 1907 för lant- 
folkskolorna mätte anställas en överträdgärdsmästare, ät vilken som lön 
skulle ges 3,600 mark i äret och honom beviljas rätt att för i tjänsteärenden 
företagna resor erhälla ersättning enhgt kl. VII i resereglementet;

att för honom tillsättes tvänne biträden, vilka bägge ätnjuta 1,800 
mark i'ärslön och reseersättning enhgt kl. X i resereglementet; och

att, dä man künde taga i tu med saken' redan frän början av instun- 
dande maj, tili Överstyrelsens förfogande detta är mätte ställas 4,800 mark.

Dä ifrägavarande tjänstemän komme att i tjänsteärenden ha en öinfat- 
tande brevväxling, fär Överstyrelsen jämväl i underdänighet föreslä, att 
ät dem mätte beviljas fribrevsrätt»

I svaret pa denna hemställan meddelade Kejserliga Senaten den 
6 ang. 1909, att Hans Kejserliga Majestät den 23 förflutnä juni beha- 
gat bevilja:

»1. Eör avlönande tillsvidare vid Överstyrelsen av en för lantfolk- 
skolorna avsedd konsulent i trädgärdsodling ett anslag ur finska stats- 
medel av fyratusen (4,000) mark ärligen, räknat frän den 1 jan. 1910, 
med. rätt för sagda tjänstemän att för resor, dem han företager enhgt 
Överstyrelsens förordnande, ätnjuta ersättning enhgt sjunde klassen i 
resereglementet, samt

2. För anskaffande. av arbetsredskap och andra därav föranledda 
utgifter tili Överstyrelsens förfogande en gäng för' aha tvätusen (2,000) 
mark.» •
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Da denna ny a tjänst den 2 sept. 1909 kungjordes ledig attansökas, 
stadgade Överstyrelsen, att sökandena jämte nödig allmänbiidnihg 
borde styrka, att de ägde högre fackinsikter, varförutom de borde bi- 
lägga intyg över. kunskap i landets bägge spräk.

Att tillsvidare ooh högst för tvänne är' handhava befattningen 
förordnade Överstyrelsen den 10' därpäföljande dec. folkskolläraren 
August Viksten, vars yerksamhet pä detta hans favoritfält döden 
avbröt redan den 10 aug. 1910. Sedermera har Överstyrelsen den 27 
följande december likaledes tillsvidare och högst för tvänne ar för- 
ordnat att sköta tjänsten trädgärdsmästaren Kalle Kalervo, vilken, 
efter att under varen 1911 ha vistats utomlands med Stipendium av Kej- 
serliga Senaten för Studium av trädgärdsskötsel och undervisning däri,. 
numera vidtagit med sin verksamhet för trädgärdssakens främjande.

Tidigare har trädgärdsmästaren Kalervo, vilken med av Kejser- 
liga Senaten den 8 maj 1906 beviljat resestipendium företagit en stu
dierest tili Sverige, Norge och Danmark för att göra sig förtrogen med 
säväl skolträdgardarna som med undervisningen i trädgardsodling i 
seminarierna, sökt bekantgöra saken och intressera folkskollärare för 
densamma genom att halla trädgärdskurser, vilka understötts av sta- 
ten. Oavsett före är 1905 hälinä trädgärdskurser har hän anordnat 
sädana: är 1906 fyra veckor vid Kajana seminarium (statsunderstöd 
550 mark, beviljat 10/3 1906), är 1907 en mänad vid .Kajana semina
rium (statsunderstöd 550 mark 30/4 1907; för i samband med kurserna 
hälinä lekkurser beviljades samtidigt 250 mark), är 1909 fyra veckor 
vid Jyväskylä seminarium (statsbidrag 500 mark 24/4 1909) och är 
1910 fyra veckor vid Jyväskylä seminarium (statsbidrag 500 mark 
21/4 1910). Kursernas arbetsprogram har fastställts av Överstyrelsen, 
tili vilken även en detaljerad redogörelse för kurserna insänts.

9. Akademiska fortsättningskurser för folkskollärare.

Det tölfte allmänna folkskolmötet i Kuopio är 1902 beslöt en- 
hälligt nedsätta en kömmitte, i vilken borde inväljas även universi- 
tetslärare, för att framlägga ett ingäende progräm i fräga om ordnande 
av folkskollärarnas akademiska- studier i syfte att fä saken behandlad 
antingen vid följande ständermöte eller av regeringen. Tili medlem- 
mar ay kommitten väldes: professorerna F. W. Gustafsson, E. G. Pal-

T rä d g ä rd s

k u rser .
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men och E. N. Setälä, seminariedirektorn M. Johnsson och folkskol- 
lärarna A. Kohonen, T. Hänninen och Olga Karlstedt.

Pä uppmaning av denna kömmitte inlämnade professorerna E. 
N. Setälä och E. G. Paimen är 1904 tili prästeständet en petition, 
»att Ständerna matte ä folkskolornas statsförslag upptaga 30,000 
mark ärligen för följande finansperiod att användas för folkskollärarnas 
fortsatta studier vid universitetet». Först vid följande lantdag blev 
saken avgjord, och den 22 maj 1906 beviljade Ständerna »för anord- 
nande av fortsättningskurser för folkskollärare och -lärarinnor vid 
universitetet» 30,000 mark att utbetalas är 1907.

Kursernas organiseraride uppdrogs enligt Ständernas uttalade 
önskan at en kommission, väri Universitetets konsistorium ägde invälja 
tvänne och Överstyrelsen för skolväsendet en medlem. I kommissio- 
nen, som senare begynt kallas direktion, valde konsistorium profes
sorerna Wald. Ruin och E. N. Setälä och Överstyrelsen tili en början 
överdirektören Y. K. Yrjö-Koskinen samt sedermera, efter dennes 
utnämning är 1908 tili medlem av Kejserliga Senaten, professor Mi
kael Soininen. Den 25 april 1907 utnamndes seminariedirektorn Mi
kael Soininen tili extra ordinarie professor i pedagogik, och togs vid 
denna utnämning särskild hänsyn tili ledarskapet vid sagda kurser.

Direktionen har ärligen anslagit stipendier lediga att ansökas, 
och har Överstyrelsen uppmanat vederbörande folkskolinspektorer att 
mottaga ansökningar och att befordra dem jämte eget utlätande tili 
direktionen.

H t .  1907. Stipendieansökningar för kurserna anlände hösten 1907 tili ett an- 
tal av 384, men direktionen kunde bevilja endast ät 45 personer anslag 
om 400 mark. Kurserna varade frän den 14 sept. tili den 14 dec., och 
förutom 44 stipendiater togo i dem del med egna medel eller i nägori 
män med stipendier av kommunerna eller skoldistrikten 44 folkskol
lärare, varigenom antalet kursdeltagare uppgick tili 88.

Undervisning meddelades i 16 olika ämnen. Vid sidan av ähö- 
rande av föreläsningar erbjöds i flere ämnen tillfälle tili undersök- 
ningar och övning, dels i form av seminarieövningar, dels säsom iakt- 
tagelser och experiment, dels äter säsom uppsatsskrivning. En del 
av undersökningarna ha offentliggjorts av föreläsarna.

Under kurserna lades gründen tili ett handbibliotek för kursdel- 
tagarna och placerades detta i deltagarnas samlings- och läsesal, där 
jämväl ett urval tidskrifter läg f ramme.

1908--1909. För är 1908 beviljade Lantdagen som understöd för ifrägavarande 
kurser 35,000 mark, och borde tillfälle att ansöka stipendier beredas
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förutom lärarna vid folkskolorna jämväl lärarna vid seminariernas 
övningsskolor.

Dâ stipendierna vären 1908 anslogos lediga att ansökas, fastställ- 
des deras belopp tili 300 mark för ogift och 450 mark för gift lärare, 
varvid uttrycket familjeförsörjare tolkades enligt samma principer 
som vid ; utbetalningen av statsbidragen för avlönande av lärare.
Samtidigt tillkännagavs, att kurserna voro avsedda att fortgä jämväl. 
under vàrterminen, sa vida Lantdagen beviljade för helârskurser be- 
hövliga medel.

Understöden ansöktes av 243 personer, av vilka 56 erhöllo stipen
dier. Kurserna varade under höstterminen frân den 14 sept, till den 14 
dec. Deltagarna voro 114, och studierna voro anordnade i huvudsak pâ 
samma sätt som tidigare. ' ‘

För âr 1909 höjde Lantdagen för sin del anslaget för kurserna till 
60;000 mark, men da statsförslaget ej ens under vârterminens lopp 
erhöll vederbörlig fastställelse, var en fortsättning dâ möjlig endast® 
därigenom, att Kejserliga Senaten förskottsvis utanordnade nödiga 
medel eller 28,000 mark. Nâgon ytterligare fördelning av stipendier 
kom ej i fräga, utan ätnjötos de överhuvud fortfarande av samma per
soner som under höstterminen; deltagarnas antal utgjorde 95.

Enligt Lantdagens beslut erhöllo frân âr 1909 även de folkhög- 1909—1910. 
skollärare, vilka äga behörighet tili folkskollärartjänster, rätt att an- 
söka dessa stipendier. Stipendiernas storlek fastställdes tili 100 mark 
för ogift och 150 mark för gift lärare per mänad. Ansökningar inläm- 
nades av 237 lärare, och stipendier beviljades at 58. Dâ sedermera 
statsförslaget slutligen fastställdes tili 45,000 mark och sälunda för 
höstterminen äterstod endast 17,000 mark, kunde kurserna pâgâ en- 
dast frân den 19 okt. tili den 8 dec.; deltagarnas antal uppgick tili 93.

Ej heller för vàrterminen 1910 var det av Lantdagen beviljade 
anslaget, 60,000 mark, disponibelt, men kurserna kunde likväl regel- 
bundet begynna den 24 jän., emedan Kejserliga Senaten för ändamälet 
förskottsvis utanordnat 30,000 mark. Deltagarna voro 90. Kurserna 
avslutades den 29 april.

Alla ovanuppräknade akademiska fortsättningskurser ha värit 
finsksprâkiga; sä var ännu förhällandet följande hösttermin. För 
svenskatalande folkskollärare anordnades enahanda kurser. under 
läseäret 1911—1912. .
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10. Läroböcker.

N y a  lä ro -  Jämlikt mom. 5 av§ 12ifolkskolförordningenböranyaläroböcker 
k e r  fö r ^ o ik "  Sbdkännas av Överstyrelsen, innan de fä begagnas vid undervisningen. 

s k o io rn a . I det följande lämnas en förteckning över de nya läro- och läseböcker,.
vilka Överstyrelsen under i fraga varande tid godkänt tili användning
i folkskolorna, varjämte dagen för godkännandet anges.

a) R e l ig io n .  Ingman, Lauri, Raamatun historia kansakouluja varten, 2 maj 1906.
Päivänsalo, B. H., Raamattua lapsille. Kansakouluja varten, 16 

okt. 1906.-
.Päivänsalo, B. H., Ur Bibeln för barn. Till folkundervrsningens tjänst, 

26 maj 1908.
b) L ä s n in g . Hilden, Konr., Noponen, A., Relander, O. och Tamminen, Em., Valis

tuksen lukukirja kansakouluja varten. Ylemmän kansakoulun 
ensimäistä ja toista lukuvuotta varten, 15 aug. 1906.

D:o d:o, Valistuksen isänmaallinen lukukirja. Ylemmän kansakoulun 
kolmatta ja neljättä lukuvuotta varten  ̂ 12 juni 1907.

Niemi, Herm., Lukukirja kansanlasten alkuopetuksen tarpeeksi, 14 
aug. 1907. ,

v. Nandelstadt, Bertha och Prelander, Irene, Smabarnens läsebok 
(godkänd för lägre fölkskolor), 2 okt. 1908.

Manninen, O., Vänrikki Stoolin tarinat (finsk översättning), 15 mars 
1910. •

o) G ram  m ä t i -Ponkala, E. W., Asioimiskirjoituksen opas, 15 aug. 1906. 
kalista och jc  Hiljaisia kiehharjoituksia I .  I ja II osaston harjoitukset,

gar. 26 nov. 1909.
Raitio, K., Hiljaisia kiehharjoituksia II, III ja IV osaston harjoituk

set, 26 nov. 1909. .
Kanninen, A., Äidinkielen opas. Opetusohjeita ja harjoituksia kansa- 

kouluja varten, 12 april 1910.
d) H is to r ia :  West, Eliel, Finlands historia. Läro- och läsebok för folkskolor, 4 

sept. 1906.; ‘
. e )  G e o g ra f i .  Wichmann, V. K. E., Folkskolans geografi och kartbok, 27 juli 1907.

Aro, J. E., Kansakoulun maantieto, 1 sept. 1908.
Rosberg, J. E., Kansakoulun kotiseutuoppi ja maantieto, 5 april 1910.
Rosberg, J. E., Ohjeita maantiedon opettajille maalaiskansakouluissa, 

15 juni 1910.
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Relander, K. A. O., Puutarhakirja kansakouluja varten, 6 april 1906. f )  N a tu r -  

Kivirikko, K. E., Luonnontieto kansakouluja varten, 11 juni 1906. kunnishet- 
Alho, A. och Junttila, Fr., Kansakoulun laskuoppi, 5 sept. 1905. g )  R ä k n in g  

Ponkala, E. W., Laskennon harjoituskirja. Kansakouluja varten, 18 
febr. 1910.

Alho, A. och Jussila, J., Kansakoulun mittausoppi, 31 aug. 1910. h) G e o m e tr i

Ur »anslaget tili folkskolmöten och honorarier för läroböcker» F o r fa t ta r -  

har överstyrelsen pa grund av gjorda ansökningar beviljat understöd undei'stö<:l- 
för sadan pedagogisk litteratur, som ansetts lämplig som läroböcker i 
seminarierna eller som handledning för folkskollärarna vid deras under- 
visning. Sädana understöd ha tilldelats at:
Seminarieförestandarinnan Hedvig Sohlberg för den svenska översätt- 

ningen av arbetet »Metodisk handledning för undervisningen i 
kvinnligt handarbete för folksko orna, utarbetad av Ch. Lydecken»
300 mark.

Docenten, med. doktor Max Oker-Blom den 31 maj 1905 för »Terveys- 
opin oppikirja», avsedd för seminarier 400 mark.

Seminarielektorn Y. K. E. Wichmann den 16 jän. 1906 för »Gamla 
tidens historia» 400 mark.

Överläraren vid övningsskolan Herman Niemi den 2 mars 1906 för 
»Kirjoitustaidon opas kansakoulussa» 1,000 mark.

Folkskollärarna J. Laitinen och J. B. Airaksinen den 30 mars 1906 
för »Asioimiskirjoituksen opas» 200 mark.

Folkskolinspektorn K. A. O. Relander den 6 april 1906 för »Puutarha- 
kirja kansakouluja varten» 300 mark.

Seminarielektorn L. Kiljander den 15 aug. 1906 för »Eläinoppi semi
naareja ja tyttökouluja varten» 400 mark.

Överläraren, teol. doktor Paavo Wirkkunen den 1 maj 1907 för »Kas
vatusopin luonnos» 400 mark.

Folkskollärarna M. Thors och Algot Jansson den 24 sept. 1907 för 
»Svensk ordlista för rättskrivning» 200 mark.

Teol. kand. Kaarlo K. Sarlin den 24 mars 1908 för »Uskonnon opetuk
sen ohjeet» 200 mark.

Seminarielektorn P. J. Hannikainen den 23 april 1908 för sängsam- 
lingen »Sirkkunen» (sex häften) 400 mark. 

överläraren vid övningsskolan Frans Junttila den 30 maj 1908 för 
»Opas neliosastoisen kansakoulun opettajille» 300 mark.
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Slöjdläraren Fridolf A. Salola den 23 febr. 1909 för »Kasvatusopilli
nen veisto-oppi» 600 mark. (För bekostande av. sagda lärobok 
beviljade Kejserliga Senaten den 30 dec. 1909 jämlikt Översty- 
relsens förslag at aktiebolaget »Valistus» ett statsunderstöd om
2,000 mark pa villkor, att bolaget ägde tillsaluhälla det ater- 
staende lagret tili 2 mark 50 penni per häftat och 3 mark 50 
penni per inbundet exemplar.)

Seminarielektorn Aksel Rainio den 31 mars 1909 för »Ohjeita kristin
opin opettamiseen kansakoulussa» 100 mark.

Teol. doktor Paavo Virkkunen den 10 sept. 1909 för »Kristinuskon 
opetusoppi» 300 mark.

Seminariedirektorn K. Raitio den 28 jän. 1910 för »Kielioppi kansa-
• , koulussa» och »Kieliopin käsikirja» 300 mark.
Folkskolinspektorn, doktor A. K. Ottelin den 14 okt. 1910 för »Läro

bok i pedagogikens historia» och »Kasvatusopin historia» 1,000 
mark.

Handelsskolföreständaren,. f. d. seminarielektorn N. Ojala den 4 nov. 
1910 för »Seminaarin laskuoppi» 300 mark.

11. Allmänna folkskolmöten.

Av de i folkskolförordningen föreskrivna, vart tredje är äter- 
kommande folkskolmötena har under ifragavarande tid hällits endast 
ett, det fjortonde allmänna finska folkskolmötet i Helsingfors 11—13 
juni 1908.

De tidigare mötena ha värit tväsprakiga, men da den vid dem be- 
hövliga tolkningen visat sig besvärlig, ordnade Överstyrelsen mötet i 
Helsingfors sälunda, att alla diskussioner. och tai fördelades efter 
spräk pä tvänne avdelningar med var sin ordförande och sekreterare, 
varvid bägge sektionerna arbetade självständigt efter samma program.

Vid det finska mötet, vars gemensamma sammankomster höllos i 
universitetets festsal, f ungerade överdirektörsadjöinten, statsrädet 
W. Tawaststjerna som ordförande och folkskolinspektorn i översty
relsen A. Haapanen som sekreterare. .

Vid det svenska mötet uti Nikolaigätans folkskola var överinspek- 
torn, doktor G. Lönnbeck ordförande och folkskolinspektorn, doktor 
A. K. Ottelin sekreterare. “
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I samband med motet hade i Ständerhuset anordnats en utställ- 
ning teckningar fràn nâgra folkskolor och frán seminariernas övnings- 
skolor, âskâdliggôrande den nya riktningen inom teckningsunder- 
visningen.

Förhandlingarna frän bägge mötessektionerna föreligga i tryck.

t
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12. Bevillnmgsfondsbugeten

• / 1 9 0 6 1 9 0 7

Ö v e rs ty - D e n  nà- L a n td a -
F a s ts tä llt

b e lop p .

Ö v e r s ty - D e n  nä- L a n td a -
F a s ts tä l lt

b e lop p .
re ls e n s

fö r s la g .

d ig a  p ro -  
p o s it io -  

nen .

g e n s

beslu t.

re ls e n s

fö r s la g .

d ig a  p ro - 
p o s it io -  

nen.

g e n s

beslu t.

1. B id r a g  t i l l  s täd ern as  fo lk s k o l-

|

v a s e n ............... '................................. 740,000 • 754,000 784,000 784,000 775,000 804,000 864,000 864,000
2. B id r a g  t i l l  a v lö n a n d e  a v  lan t-

fo lk s k o lo rn a s  o rd in a r ie  lärar-
2,260,000 2,260,000 2,260,000 2,260,000 2,410,000 2,410,000 2,410,000 2,410,000

3. B id r a g  t i l l  a v lö n a n d e  a v  lä ra re  och
lä ra r in n o r  f ö r  u n d e rv is n in g  i 
m a n lig a  o ch  k v in n l ig a  handar-

'

112,500 115,001 115,000 115,000 123,750 127,500 127,500 127,500
4. A n s la g  f ö r  lö n e fö rh ö jn in g a r  a t

la n t fo lk s k o lo rn a s  o rd in a r ie  lä - 
ra rp e rs o n a l ..................................... 520,000 520,000 520,000 520,000 560,000 560,000 560,000 560,000

5. A n s la g  f ö r  p en s io n e r  â t la n t-
fo lk s k o lo rn a s  o rd in a r ie  lä ra r- 
p e r s o n a l ............................................. 139,500 86,000 86,000 86,000 159,000 106,000 106,000 106,000

G. B id r a g  fö r  p e n s io n e r  â t s täd e r-
nas fo lk s k o lo r s  lä r a rp e r s o n a l. . 37,300 37,300 37,300 37,300 38,550 38,550 38,550 38,550

7. A n s la g  t i l i  u n d ers töd a n d e  av
s ju ka  fo lk s k o llä r a r e  o ch  -lä ra-
r in n o r ........... ....................................... 35,000 45,000 55,000 55,000 35,000 45,000 55,000 55,000

8. B id r a g  f ö r  u p p fö ra n d e  a v  fo lk -
s k o lb y g g n a d e r  och  s lö jd lo k a -  
l e r ........................................................ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ■ 150,000 150,000

9. A n s la g  f ö r  b y g g n a d s h jä lp  â t fo lk -
h ö g s k o lo r n a ..................................... — — — — — — — —

10. A n s la g  t i l i  b ib lio te k  fö r la n d s k o m -
n iu n ern as  fo lk s k o llä r a r e  och 
- l ä r a r in n o r ....................................... 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

11. A n s la g  t i l i  fo r ts ä ttn in g s k u rs e r
v id  la n t fo lk s k o lo r n a .- .................. 40,000 60,000 70,000 70,000 40,000 70,000 80,000 80,000

12. A n s la g  t i l i  s t ip e n d ie r  f ö r  au sku l-
t e r in g  o ch  s tu d ie r e s o r ...............

13: A n s la g  f ö r  an sk a ffan d e  a v  âskâd-
13,000 15,000 15,000 15,000 13,000 15,000 15,000 15,000

n in g s m a te r ie l t i l i  la n t fo lk s k o 
lo rn a  o ch  fo lk h ö g s k o lo rn a  . . . . 15,000 25,000 25,000 ' 25,000 15,000 25,000 35,000 35,000

14. A n s la g  fö r  ak a d em isk a  fo r ts ä tt -
n in g s k u rs e r  f ö r  fo lk s k o llä r a r e  
o ch  - l ä r a r in n o r .............................. _ 30,000 30,000

15. U n d e r s tö d  f ö r  in k ö p  a v  s k o lfö r -
n ö d e n h e te r  â t m e ä e llö s a  e le v e r  
v id  la n t fo lk s k o lo r n a ............. ; . . 20,000 20,000 20,000 20,000

1G. A n s la g  fö r  u n d e rs tö d  â t fo lk h ö g -
s k o lo rn a  o ch  t i l i  s t ip e n d ie r  â t 
d essas o b e m e d la d e  e le v e r  . . . . _ _

17. A n s la g  t i l i  f a t t ig a  fo lk s k o lb a rn s
b e s p is n in g  o ch  b ek lä d n a d  . . . . — — — — — — —  ■ —

18. A n s la g  fö r  b e red a n d e  a v  som -
m a rre k re a t io n  s ä rs k ilt  i  som -
m a rk o lo n ie r  â t m ed e llö sa , 
f rä m s t s ju ka  och  s v a g a  fo lk -  
s k o lb a rn ..............................................

19. A n s la g  fö r -  u n d e rs tö d  av  fo lk - '
b arn träd  g ä rd a r ................................. — — —  • — — — — —  ■

S u m m a j 4,087,300 4,092,300 4,162,300 4,162,300 ~C
O

* O
*

o o 4,376,050 4,516,050 4,516,050
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för fojkskolväsendet 1906—1910.

1 9 0 8 1 9 0 9 1 9 1 0

Ö v e r s ty 

r e ls e n s

fö r s la g .

D e n  n l -  
d ig a  p ro - 

p o s it io -  
nen.

L a n td a -

g e n s

beslu t.

F a s ts tä llt

b e lop p .

Ö v e r s ty 

re lsen s

fö r s la g .

D e n  na- 
d ig a  p ro - 

p o s it io -  
nen .

L a n td a -

g e n s

bes lu t.

F a s ts tä l lt

b e lop p .

Ö v e r s ty 

re ls e n s

fö r s la g .

D e n  na- 
d ig a  p ro - 

p o s it io -  
nen .

L a n td a -

g e n s

bes lu t.

F a s t 

s tä l lt

b e lo p p .

875,000 875,000 875,000 875,000 1,000,000 1,000,000 1,020,000 1,020,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

‘ )2,390,000 3,740,000 3,405,000 3,405,000 3,420,000 3,420,000 3,420,000 3,420,000 3,645,000 3,640,000 3,550,000 3,550,000

• J) 222,400 132,000 132,000 132,000 • 146,000 146,000 146,000 146,000 ■ 160,000 160,000 • 160,000 160,000

590,000 • 740,000 845,000 845,000 840,000 840,000 855,000 855,000 920,000 930,000 930,000 930,000

131,000 131,000 131,000 131,000 Í56,000 156,000 156,000 156,000 181,000 181,000 181,000 181,000

40,275 40,275 41,000 41,000 43,500 43,500 43,500 43,500 47,000 47,000 47,000 47,000

55,000 55,000 70,000 70,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

500,000 360,000 500,000 500,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1,000,000 700,000 1,000,000 —

— — 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 —

3) 55,820 J) 60,420 * ) .  60,420 4) 60,420 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 • 30,000 30,000 30,000

90,000 90,000 90,000 90,000 100,000 100,000 100,000 100,000 110,000 100,000 110,000 74,600

19,000 19,000 20,000 20,000 22,000 22,000 22,000 22,000 27,000 22,000 ' 27,000 27,000

50,000 50,000 60,000 60,000 80,000 80,000 110,000 80,000 115,000 80,000 160,000 160,000

35,000 35,000 35,000 35,000 45,000 45,000 60,000 • 45,000 80,000 45,000 60,000 60,000

20,000 20,000 150,000 150,000 150,000 150,000 200,000 150,000 200,000 150,000 200,000 200,000

— 150,000 180,000 180,000 200,000 200,000 275,000 200,000 290,000 200,000 320,000 250,000

— — — — — — 100,000 — 100,000 — 100,000 —

— — — — — __ __ __ __ __ 50,000 _

— — — — — — — --- . — ---• 100,000 __

. 5,073,495 6,498,095 6,644,420 6,644,420 7,112,500 7,112,500 7,417,500 7,147,500 8,285,000 7,665,OOo| 8,405,000 6,949,600

’ ) I  Ö v e r s ty r e ls e n s  fö r s la g  u p p m ärk sam m as ej ö k n in g e n  i lä ra r lö n ern a .
-) Ö v e r s ty r e ls e n s  fö r s la g  a v  d en  29 au g. 1904 ang. fö rb ä ttr a n d e  a v  h an d arb ets lä ra rn a s  lö n e fö rm a n e r  beak tad e. 
3) F ö r  b ib lio te k ss k ä p  30,820 m ark .
*) F ö r  b ib lio te k ss k ä p  30,420 m ark .
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13. De fastställda stätsförslagen för folkskölvä-

1.9 0 6 1 9 0 7

Fastställt Faktiska Faststäilt Faktiska
statsförslag utgifter statsförslag utgifter

Seminariernas avlöningar o. tjänstgöringsarvoden 507,550: — 513,428:86 528,300: — 521,865:73
» ved öch lyse ...........: .................... 36,350: — 46,951:26 41,100: - 46,320: 47
» kosthallning .................................. 78,000: — 75,898: 93 78,000: - 83,680:01
» verkstäder ..................................... 4,000: - 3,998:83 4,000: — 3,999:63
» stipendier for medeilösa elever .. 74,000: — 74,000: — 74,000: — 74,000: —

Resestipendier för seminariernas lärarpersonal .. 6,000: — 6,000: — 6,000: — 6,000: —
Seminariernas, diverseanslag................................. 70,162: — 80,107: 97 64,700: — 68,152: 94
Distriktsinspektorernas avlöningar....................... 109,500: — 100,499: 90 115,500: — 116,166: 58

» resekostnader ....... . 63,000: — 59,685: 35 80,000: — 75,029: 67
Statsbidrag för städernas folkskolväsen..............

» för lantfolkskolornas ordinarie lärar-
784,000: — 728,835:10 864,000: — 826,423:15

personal..........................................................
Till folkskolorna pä landet, de ordinarie lärar-

2,260,000: — 2,012,616: 52 2,410,000: — 2,162,790:28

nas löneförköjningar...................................
Till folkskolorna pä landet, för avlönande av lä-

520,000: — 474,105: 07 560,000: — 502,561: 39

rare och lärarinnor i slöjd och handarbete 115,000: — 101,034:91 127,500: — 109,677:32
Resestipendier at distriktsinspektorerna............ 4,000: — 4,000: - 4,000: — 4,000: —
För folkskolmöten och honorarier för läroböc-

kèr m. m........................................................ 5,000: — 5,000: — 5,000: — 4,198: —
För utbildande av lärare och lärarinnor vid sma-

skolor............ ................................................. 2,000: — 1,890: — 2,000: — 800: —
Anslag tili tidskrifter för folkskolorna................
För slöjdkünnighetens vid lantfolkskolornas främ-

3,800: — 3,800: — 3,800: — 3,800: —

jande ............................................................. 19,000: — 19,000: — 26,000: — 25,999:05
För underb all av folkskoior i de fattigaste och

glesast befolkade trakterna av landet . . . .  
R'ese- och ünderhâllskostnader at lappska vng-

, 20,875: — 22,908:34 25,850: — 25,091:66

lingar för att utbilda sig tili folkskolläräre 1,600: — 800: — 1,600: — —
Bidrag tili uppförando av fölkskolhus och slöjd-

lokaler ................................................. ; . . . .
Till biblio'tek för folkskolläräre och -lärarinnor i

150,000: — 125,300: — 150,000: — 150,000: —

landskomm unerna........................................ 25,000: — 25,000: — 25,000: — 25,000: —
Till fortsättningskurser vid folkskoior................
Till stipendier ât lärare o. lärarinnor vid folkskoior

70,000: — 35,337: 78 80,000: — 79,972:65

pä landet för hospitering och studieresor . 15,000: — 15,000: — 15,000: — 15,000: —
Bidrag tili inköp av âskâdningsmateriel för under-

visningen vid lantfolkskolor o.folkhögskolor 25,000: — 25,000: — 35,000: — 35,000: —
Till stipendier ât hospitantér vid seminarierna.. 8,000: — . 8,000: — 8i000: — 7-,9»0: —

Transporti 4,976,837: — 4,568,198:82 5,333,350:.— 4,973,478:53
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sendet och statens faktiska utgifter áren 1906—1910.

1 9  0 8 1 9  0 9 1 9  1 0

Fastställt
statsförslag

Faktiska
utgiiter

Fastställt
statsförslag

Faktiska
utgifter

Fastställt
statsförslag

Faktiska
utgifter

533,700
41,100
78.000
4.000

74.000
6.000

64,600
117,500
80.000

875,000

3,405,000:

845,000:

132,000:
4,000:

5,000:

' 2,000:

8,000:

19,000:

40,850:

1,600:

500,000:

60,420:
90,000:

20,000:

60,000:

527,425:37 538,800 538,167:20 554,200 543,377:43
— 55,953:45 62,000 — 69,964:10 62,000 — 63,738:93
— 82,945:49 81,000 — ■ 82,266: 79 81,000 — 83,335: 90
— 3,999: 74 4,000 — 3,999: 50 4,200 — 5,347:14
— 74,000: — 74,000 — ' 74,000: — 74,000 — 74,000: —
— -, 6,000: — 6,000 — 6,000: — . 6,000 — 6,000: —
— 69,084:24 68,000 — 76,370: 90 '' 79,800 — 85,635:15
— 119,000: — 119,000 — 118,666: 60 120,000 — 118,458:30
— 79,977: — 80,000 — 98,306:67 100,000 99,170:23
— 881,513:25 1,020,000 — 1,054,706:51 1,200,000 — 1,174,302: 51

— 3,101,519:08 3,420,000 — 3,291,125: 63 3,550,000 — 3,462,497: 95

— 742,546:21 855,000 — 816,648: 39 930,000 — 897,399: 94

_ 117,207: 25 146,000 — 121,833:23 160,000 _ 132,226: 84
: — ' 4,000: — 4,000 — 4,000: — 4,000 — 4,000: —

: — 10,475: 85 5,000 5,000: — 5,000 — 3,453: 65

:_ 400: — 2,000 — 600: — ’ 2,000 — —
: — 3,800: — 8,000 — 3,800: — 8,000 — 3,800: —

34,987:45 19,000: — 18,975: 50 . 49,000 — 48,998:10

: — 36,479:17 40,850 — 39,091: 65 50,900 — 49,837: 50

: — — 1,600: — 1,600: — —

: — 500,000: — 700,000: — 700,000: — — —

: — 60,420: — . 30,000: — 30,000: — 30,000: — 30,000: —
— 89,904: 92 100,000: — 92,418: 72 74,600 — 66,250:75

: — 20,000: — 22,000: — 22,000: — 27,000: — 26,150: —

: — 60,000: — 80,000: — 80,000: — 160,000 — 160,000: —

6,681,638:47 7,485,750: — 7,347,941: 39 7,333,300 7,137,980: 327,066,770: —
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1 9 0 6' 1 9 0 7

Fastställt Faktiska Fastställt Faktiska
statsförslag utgifter statsförslag utgifter

Transport 4,976,837: — 4,568,193:82 5,333,350: — 4,973,478:53
Bidrag tili inköp av läroböcker at lantfolksko-

lornas elever ............................................... 20,000: — 20,000: — 1,994:64
För inventarier tili seminarierna.. ....................... — — — —
Diverse anslag ........... ........................................... 11,300: — 13,750: — 11,300: — 11,300: —
För upprätthallande av lantmanna- och husmo-

dersskolor ......................'....... ................... 80,000: — 80,000: — . 80,000: — 80,000: —
Tili understöd at folkhögskolorna ................... 150,000: — 150,000: — 150,000: — 150,000: —

» byggnadshjälp át » ...................
» Ecklesiastikexpeditionens disposition för tili- “

fälliga bebov ..................................... ........ . 2,352:17 2,352:17 5,586:08 5,586:08
För smäskollärar- oeh -lärarinneseminarier......... 29,000: - . 23,000: — 28,000: — 22,000: —
Vikariatsarvoden ................................................... — — — —
För tillfälliga utgifter vid läroverken ................ 1,324: 06 1,324:06 275:10 275:10
Tili Kejserliga Senatens disposition ........... 15,833:40 15,833:40 14,850: — 14,850: —
Resekostnadsersättning ........................................ — — —
För remontarbeten ooh mindre nybyggnader.. .. 
För utgifter pä grund av författningar eller förut

5,113: 78 5,113: 78 11,143: — 11,143: —

givna bestämmelser, ej upptagna i statsför-
slaget..................................... ........................ 13,875:33 13,875:33 41,288: — 41,288: —

Extra ordinarie pensioner.....................................
Belöningar ät civilstatens tjänstemäns sterbbus

—

för läng tadellös tjänst ..............................
För understöd at sjuka folkskollärare och -lära-

— — 13,700: — 13,700: —

rinnor............................................................. 55,000: — 54,475: — 55,000: — 54,947:95
Utgifter utom statsförslageh .................................. ‘ -- — 24,600: — 24,600: —

Summa

Hartill komma Folkskolavdelningens vid Över- 
styrélsen kostnader, m en da det är omöj-

5,360,635: 74 4,927,922:56 5,790,092:18 5,405,163:30

att fördela dem mellan Elementarskol- och
Folkskolavdelningen, upptagas de bar i sin
belbet...........................: .............................. 213,863:33 .201,221:55 214,900: — 209,646:45
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1 9  0 8 1 '9 0 9 1 9 1 o • •

Fastställt Faktiska Fastställt Faktiska Fastställt Faktiska
statsförslag utgifter statsförslag utgifter statsförslag utgifter

7,066,770: — 6,681,638:47 7,485,750: — 7,347,941:39 7,333,300: — 7,137,980:32

150,000: — 25,144: 03 150,000: — 150,000: — 200,000: —• 200,000: —
—. — — — 10,000: — . —

15,933:33 15,833: 33 14,600 — 14,000: — 33,400: — 33,400: —

100,000 --! 100,000 — 100,000 _ 100,000: — 175,000: — 171,400: —
180,000 — 180,000 — 200,000 — 200,000: — ' 250,000: — 250,000: —
50,000 — 50,000 — 100,000 — 100,000: — — —

11,205 39 11,205 39 8,204 _ 8,204: — 3,186: — 3,186: —
42,000 — 27,500 — 42,000 — 27,500: — 27,500: — 27,500: —
11,722 07 11,722 07 15,524 23 15,524:23 16,533:72 16,533: 72

100 — 100 — 253 19 253:19 604:99 604:99
5,900 — 5,900 — 12,300 — 12,300: — 12,306: 58 12,306: 58

— — 532 65 ' 532:65 .2,047:26 2,047:26
30,800 — 30,800 — 991 — 991: — 11,247: 60 11,247:60

6,312 80 6,312 80 23,917 51 23,917:51 18,432:44 18,432:44
480 — 480 — 480 — 480: — 480: — 480: —

3,600 — 3,600 — 6,250 — 6,250: - 10,560: — -10,560: —

70,000 _ 70,000 — 80,000 _ 79,075: — ■ , 80,000: — 80,000: —
— — 17,500 — 17,500: — 503: — 503: —

7,744,823: 59 7,220,236:09- 8,258,302 58 8,104,468:97 ■ 8,185,101:59 . 7,976,181:91

223,600 217,008:09 231,250 222,262:56 246,315: — 235,008:61





II. Folkskollärarseminarierna.

1. Seminarieförfattningarnas revision.

Angaende revidering och ändring av seminarieförf attningarna ingick 
Överstyrelsen den 1 maj 1907 medföljande underdäniga framställning:

»Säsom Överstyrelsen i sin framställning av den 8 senaste mars angaende 
förbättrande av folkskollärarnas löneförmäner pâpekat, har frägan om 
höjande av folkskollärarnes bildning även trätt pä dagordningen säsom 
en sak, vilken ovillkorligen tarvar förbättring. Detta kan ej ske pä annan 

•' väg än sälunda, att lärotiden i seminarierna förlänges med ett, kanske 
med tvä är.. Men en sadan ätgärd erfordrar èn grundlig forändring av 
gällande seminarieorganisation.

Oavsett detta bör det erinras, att den läroplan, som gavs för folk- 
skollärar- och -lärarinneseminarierna samnxa dag som folkskolförfatt- 
ningen, eller den 11 maj 1866, jämte därtill hörande timfördelning redan 

. länga tider utgjort en död bokstav, vilken ej kunnat följas. Da enligt 
§ 11 i reglementet av samma dag »den allmänna läroplanen» bör granskas 
vart tredje àr, firmes egentligen intet läroprogram, pä vars bas semina- 
riernas läroplaner kunnat byggas. Även denna sak kräver omsider ändring.

Pörutom dessa bägge i seminariernas organisation djupt ingripande 
omständigheter, firmes ytterligare en sak, som särsldlt de senaste ären 
begynt bli allt rnera bekymmersam.. Det synes nämligen bli aljt svärare 
att fä framstäende lärarkrafter tili seminarierna, och detta bör ej väcka 
förundran, da arbetsbördan ' och ansvaret i seminarierna är större än i 
alla andra läroinrätthingar, men lönerna mindre. Of ta har det erinrats, 
att just de bästa pedagogiska kraftema, som stä tili buds i landet, skulle 
behövas för de läroanstalter, som avse utbildande av folkskollärare, da 
seminarierna ha en dubbel uppgift: ä ena sidan att ge elevema allmän 
bildning, à andra att förbereda dem för lärarkallet. Men anskaffandet 

. av sadana lärarkrafter tili seminarierna, som dessa anstalters uppgift 
erfordrade, förutsätter, att seminarielärarnas ekonomiska. ställning känn- 

. bart förbättras, sä att för dem kunde uppställas större kompetensvill- 
kor, än nu är möjhgt. I dessa avseenden vore seminarieförfattningarna 
i behov av en snabb och kännbar ändring.

Överstyrel 
sens fram 
ställning.
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Da man slutligen besinnar, att den del av folkskolförfattningen, som 
rör seminarierna, Ursprungligen avsett endast en läroinrättning eller tvänne 
seminarieaydelningar, men att seminarier redan finnas tili ett tiotal och 
av dem nästan hälften i en viktig punkt, nämhgen i fräga om internat, orga-, 
niserade pä annat sätt än det första seminariet, är det klart, att en för- 
ändring av nu berörda omständigheter ej kan ske pä annat sätt än sä, att 
heia seminarieförfattningen revideras och ändras:

Pä grund av det ovan sagda vägar Överstyrelsen, som redan förut 
erinrat om behövligheten av denna ätgärd, dä Överstyrelsen den 3 april 
1906 föreslog nedsättandet av en kommitte för ändring av övriga delar 
av folkskolförfattningen, nu hemställa, att Kejserliga Senaten skulle ned- 
sätta en kommitte för revision och ändring av seminarieförfattningarnä 
och att medlemmarna i kommitten främst borde väljas bland lärare och 
lärarinnor vid seminarierna och ur andra folkklasser utses en hygieniker 
eller läkare samt nägon eller nägra forna seminarieelever.» - -

i

Andra semi- 
narielärar- 

mötet.
Vid det andra seminarielärarmötet, den 13—15 april 1908, var 

frägan om seminariernas omorganisation föremäl för en grundlig 
diskussion, och beslöt mötet tili den blivande kommittens beaktande 
föreslä bl. ä.:

»att seminariekursen skall förlängas tili sexärig;
att kurstiden för dem, som genomgätt femklassig mellanskola, skall 

bli treärig;
att i undervisningsprogrammet borde intagas tyska spräket som val

bart vid sidan av det andra inhemska spräket;
att ät seminariets kvinnliga elever samt flickorna pä övningsskolan 

borde lämnas undervisning i tillredandet av enkel och sund föda ävensom 
teoretisk och praktisk undervisning i hushällning;

att tili seminarielärarnas kompetensvillkor fogas fordran att under 
en hei läsetermin göra sig förtrogna med folkskolarbetet under inspektors 
omedelbara tillsyn ävensom behörigen auskultera -vid seminarierna;

att vid seminarierna säväl lärarnas som lärarinnornas löneförmaner 
borde höjas tili samma storlek som lyceilärarnas, och skulle därvid hänsyn 
tagas tili seminarielärarnas större arbetsbörda och ansvar».

Förenämnda hemställan har dock ej föranlett nägon ätgärd.

2. Undervisning i biblioteksvärd.

Hösten 1905 föreslog Folkupplysningssällskapet i en tili Översty
relsen ställd skrivelse, att i samband med seminariernas övningsskolor 
skulle grundas elevbibliotek, vilkas skötsel och länerörelse skulle ord-
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ñas enligt de principer, spm framställas i en av sällskapet utgiven 
handbok för bibliotekarier; den 14 nov. 1905 infordrade Överstyrelsen 
före terminens utgáng yttrande av seminariedirektorerna i ärendet 
samt meddelande, hura vida pá satt § 100 i folkskolförordningen 
föreskriver vid övningsskolorna anordnats nágra elevbibhotek och i; 
sádant fall hurudana.

Sedan de begärda yttrandena inkommit, ingick Överstyrelsen 
den 18 april 1906 tili Kejserliga Senaten med följande framställning:

»Dá den fond, som i seminariemas övningsskolor bildas av elevernas 
skolavgifter, frán vilka dock de fattigaste eleverná jämlikt § 99 av gällande 
folkskolförorcLning äro befriade, är sá liten, att, dá för de fattigaste eleverná 
jämlikt föreskriften i § 100 av samma förordning med dess medel köpts 
läroböcker, mycket ej áterstár för undervisningsmateriel, ha ej, sásom ur 
seminariedirektorernas i ärendet givna yttranden framgár, elevbibliotek 
kunnat grundas vid nágon övningsskola, och äro sálunda nämnda övnings
skolor i detta avseende ofördelaktigareställda än manga folkskolor pá lan
det. Genom denna beklaghga olägehhet kunna vid sádant förhällande öv
ningsskolorna ej fylla sin skyldighet mot de stadskommuner, soin vilkas folk
skolor de tjäna, och ej heller fá seminarieeleverna nágon övning i várd och 
utláning vid elevbibhotek, med vilka de dock komma att syssla i de fiesta 
folkskolor. Av samma brist pá medel härrör vidare den olägenheten i 
övningsskolorna, att undervisningsmateriel i flere av' dessa firmes i myc
ket ringa mängd, och äro sagda skolor även i detta avseende i sämre stand 
än mangen lantfolkskola. Till seminariemas ársstat hör visserligen vid de 
enkla en post om 1,300 mark och vid de sammansatta om 2,500 mark för 
bibliotek och undervisningsmateriel, men erfarenheten har visat, att dessa 
anslag ej förslä längt för övningsskolorna.

Vid sádant förhällande och i betraktande av sakens vikt vágar Över
styrelsen hos Eder Kejserliga Majestät hemställa, att för anskaffande av 
böcker och undervisningsmateriel tili seminariemas övningsskolor matte 
árligen upptagas ett anslag om 200 mark för enkelt och 400 mark för dub- 
belt seminarium och att för grundande av elevbibhotek i ett för allt skulle 
beviljas 500 för de förra och 1,000 mark för de señare.»

Folkupplysningssällskapets nya skrivelse om barnbibliotek och 
biblioteksundervisning sände Överstyrelsen den 20 maj 1908 tili Kej
serliga Senaten för eventuella ätgärder, emedan Överstyrelsen ej 
künde företaga nagot, innan ÖVerstyrelsens föregäende hemställan 
lett tili resultat och emedan enligt Överstyrelsens mening endast 
genom däri föreslagna barnbibliotek nödig övning i biblioteksvärd 
künde vinnas. • .

8
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Den 21 maj 1910 beviljade Kejserliga Senaten för gründende av 
elevhibliotek 4Q0 mark för varje enkelt seminarium oeh 8Q0 mark för 
varje sammansatt seminarium, varjämte Överstyrelsen berättigades 
att sQm nytt moment i utgiftsförslaget upptaga 200 mark för övnings- 
skolornas bibbotek oeh undervisningsmateriel vid varje enkelt 'semi
narium och 400 mark vid varje sammansatt seminarium.

I ifrägavarande skrivelse av Ecldesiastikexpeditionen anbefalldes 
Överstyrelsen jämväl att taga under omprövning och tili Kejserliga 
Senaten inkomma med förslag beträffande ändamälsenlig biblioteks- 
undervisning vid landets seminarier.

Efter att den 9 päföljande juni ha infordrat förslag av seminarier- 
nas lärarkarer angäende biblioteksvärdens ordnande och efter att den 
26 nov. 1909 ha fragat, huruvida för de beviljade anslagen elevbiblio- 
tek redan inrättats vid övningsskolorna och huru de ordnats, föreslog 
Överstyrelsen i underdanig hemställan av den 7 maj 1910, att biblio- 
teksundervisningen i landets seminarier skulle ordnas pa följande satt:

»1, Undervisning i biblioteksväx'd och bibliografi meddelas seminarie- 
eleverna sälunda. att.vederbörande lärare, envar i samband med sitt ämne 
och särskilt vid undervisningen i litteraturhistoria, hänvisa tili lämphg 
litteratur för biblioteken och pa samma, gang erinra om i seminariets bibho- 
tek förefintliga arbeten.

2 . Egenthg bibhoteksundervisning ges lämphgast i seminariets fjärde 
klass, varvid eleverna av seminariets bibhotekarie, sa vitt möjligt i själva 
biblioteket. bade teoretiskt och praktiskt handledas i biblioteksvärd och 
göras förtrogna med bibhotekstekniken, säsom katalogiserhig, utlanings- 
förfarande, värden om böckerna o. s. v., och i tur under ledning av den 
övningsskollärare, ät vilken värden av elevbiblioteket är anförtrodd, i 
övningsskolans bibliotek fä öva sig att särskilt bli hemmastadda i barn- 
htteratur och med lämpliga författare samt med värden och utläningsrö- 
relsen vid sädana hibhotek.

3. Anställandet av en särskild bibhotekskonsulent künde gott komma 
i fräga, särskilt sedän elevbibhotek mera regelbundet begynt inrättas i 
folkskoloma. Men anställandet av en sadan funktionär i Överstyrelsens 
tjänst med hänsyn tili seminariernas behov anser Överstyrelsen ätminstone 
för närvarande ej lämpligt. I stället vore det önskligt och för konformi- 
teten nyttigt att i Helsingfors sä snart som möjligt för seminariernas 
bibliotekarier anordna en kurs om högst sex dagar pä statens bekostnad, 
därvid de skulle fä räd och undervisning i nutida biblioteksvärd. För 
deltagande i kursen borde bibliotekarierna erhälla ersättning enhgt rese- 
reglementet, och anhäller Överstyrelsen, om detta förslag bifalles, att i 
sinom tid fä föreslä skälig ersättning ät kursensjedare.

i
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4, För det ökade arbete, som genom biblioteksundervisningen ooh 
värden om övningsskolans bibliotek skulle asamkas seminariets bibliote-, 
karie, villien j am vai överuppsikten över övningsskolans bibliotek borde 
tillkomma, skulle hän som skälig ersättning äga rätt att beräkna tvänne 
veckotimmar a 140 mark i enkla och tre veckotimmar i sammansatta 
seminarier, utöver vad honom nu tillkommer, och vidare den. övnings- 
skollärare, som sköter elevbibhoteket, fä ersättning, manhg lärare 140 och 
kvinnlig 120 mark ärligen.»

Alla dessa förslag och atgärder godkände Kej serliga Senaten den 
2 sept. 1910 att gälla frän följande kalenderars början.

Pa grund härav stadfäste Överstyrelsen sedermera, efter i de olika 
seminarierna förrättat vai, de nya bibliotekarierna i sinä tjänster, 
och hölls med bibliotekarierna i januari 1911 i Helsingfors med av 
Kejserbga. Senaten beviljat anslag sex dagars föredrags- och diskus- 
sionskurser, varvid folkskolinspektorn i Överstyrelsen A. Haapanen 
fungerade som ordförande.

3. Atgärder för hälsovärden.

. Pá grund av dén hygieniska undersökning, vilken de betänkliga 
sanitära förhallandena i övningsskolan vid Brahestads seminarium 
nödvändiggjort váren 1905, förordnade Kejserbga Senaten den 26 
därpäföljande Oktober, att Överstyrelsen för abmänna byggnaderna 
i samband med ársremonterna följande sommar skulle utföra sär- 
sldlda uppräknade förändringar och reparationer och att en allmän 
läkarinspektion borde i seminariet tillsvidaré varje läsetermin anställas, 
för vilket ändamal frän början av ár 1906 Kejserbga Senaten bevil- 
jade ett tillskott om 200 mark tib seminariets anslag för läkarvard.

Efter hemställan av direktem vid Raumo seminarium O. Hynni
nen biföll Överstyrelsen den 24 april 1907, att seminariets läkare 
mot ersättning ur seminariets medel skulle fá inspéktera de sanitära 
forhállandena i elevernas hem.

. Med anledning därav, att tül seminarierna intagits elever, vilka 
trots läkarbetyg redan vid ankomsten tili seminariet hade tuberku
lös, väcktes inom Överstyrelsen den 13 april 1907 fraga därom, huru- 
vida ej läkarundersökningen, förrän elev ordinariter intages i semina- 
rilim, borde göras verksämmare och huruvida ej seminarieläkaren

Brahestad.

Baumo.

Noggran- 
nare läkar- 
undersök- 

ning.



.60
■ - S S . J . . . . . . . .

under den första läseterminen, da eleven intagits pa prov, borde 
noggrant övervaka hans hälsotillstand.

Efter att ha mottagit seminariedirektorernas i samräd med lä- 
rarkollegierna och seminarieläkarna avgivna yttranden ingick Över
styrelsen den 10 april 1908 med en sa lydande hemställan:

»Emedan i seminarierna intagits elever, vilka, trots läkarbetyg bland 
ansökningshandlingama,. redan vid ankomsten till seminariet haft tuberku
lös och andra sjukdomar, hänvände sig Öyerstyrelsen senaste vär tili 
seminariernas lärarkär med förfrägan, hum läkarundersökningen, innan 
eleven ordinariter intages, künde fäs verksammare. Pa grund härav ha 
lärarkollegierna inkommit med yttranden, vilka ge vid handen, att, obe- 

. roende av att de inträdessökande maste vara försedda med läkärintyg, 
en noggrannare övervakning och undersökning ovillkorligenjinom varje 
seminarium. borde ästadkommas särskilt i fräga om de nya elevernä.' ' i ,J ‘

■. .^„.uMed>hänsyn härtill har Överstyrelsen ansett nödigt: .
att seminarieläkaren vid inträdesförhöret är pliktig att bedöma.,de 

inträdessökandes hälsotillstand, särskilt om detta synes tvivelaktigt;
att seminariernas nya elever under provterminen borde tvänne ganger 

undersökas tili hälsan, vilken undersökning ankomme pä seminariets läkare 
och vars resultat borde beaktas, da elevema. tagas tili ordinarie;

att enahanda undersökning borde förekomma även för övriga elever, 
if all gymnastikläraren hos eleven varsnat sädana tecken tili svaghet eil er 
sjuklighet, att han anser nödigt att därom anmäla hös seminarieläkaren 
eller om denna pä annan väg funnit en sadan undersökning behövlig..

Da emellertid eh sadan undersökning av elevemas hälsotillstand i 
betydande grad skulle öka seminarieläkarens arbete och den ej vore, sisom 
seminariedirektorerna päpekat, möjlig att genomföra, om ej seminarie- 
läkarnas arvode höjes, anser sig Överstyrelsen böra underdäriigast hos 
Eders Kejserliga Majestät föreslä, att för läkararvodet i sammansatta 
seminarier matte beviljas ett tillskott av 400 mark 90h i enkla av 200 
mark, varigenom sagda anslag i de förra komme att utgöra 1,200 mark 
och i de senare 600 mark ärligen, och att detta tillskott skulle beviljas även 
för Brahestads seminarium oberoende av den förhöjning, som redan pä 
grund av synnerligen ömmande sanitära förhällanden beviljats detta 
seminarium.» • .

Beträffande ordnandet av läkarvärden vid seminarierna god- 
kände det vid samma tid hallna seminarielärarmötet följande klämmar:

»1. Vid varje seminarium bör anställas en läkare, som övervakar 
det sanitära tillständet inom seminariet och dess övningsskola och i egen- 
skap av lärare i hälsolära och gymnastik star seminariet nära. Av denna läkare 
bör fordras, att han med nyssnämnda mäl i silcte särskilt utbildat sig 
för sitt värv genom specialstudier, och borde honom tillerkännas sädan
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. . avlöning, att han i största möjliga grad är oberoende av sjukmottagningar. 
I de kvinnliga seminarierna borde läkaren-läraren vara en kvinna.

2. Redan innan' denna för framtiden .avsedda anordning kan till- 
lämpas, borde i seminarierna vid sidan av den nu vedertagna terapeutiska 
läkarvarden fâs tili stand en tidsenlig läkarövervakning, som har i sikte 
de sanitära förhällandena i seminariet och elevernas hälsotillstand. För 
ändamälet borde ett särskilt förhöjt anslag begäras.»

. I frâga om tuberkulosens motarbetande i seminarierna godkände 
mötet följande ldämmar:

»1. att de pâ prov antagna eleverna borde undersökas tvänne ganger 
ander provterminen och att denna undersöknings résultat skulle beaktas, 
da eleverna tagas tili ordinarie samt att undersökningen av de övriga 
eleverna i främsta rummet skulle bero av gymnastiklärarens utlätande;

2. att sädana elever, hos vilka ander skoltiden lungtuberkulos kon- 
staterats, för sin egen, sina kamraters och sina framtida elevers skull 
borde avbryta sina studier; tili internatet borde pâ inga villkor lungsiktiga 
in tagas;

3. att Skolöverstyrelsen villè vidtaga sädana atgärder att vid alla 
av staten understödda. tuberkulossanatorier ett visst antal friplatser 
skulle ställas tili obemedlade seminarielevers disposition;

4. att de hygieniska förhallanden i elevernas bostäder och semi
nariet, vad renlighet och frisk luft vidkommer, sä vitt möjligt' skulle för- 
bättras och eleverna beredas. tillfälle a tt fa ändamalsenlig och tillräcklig 
föda;

5. att seminariestudierna skulle ordnas sä, att det dagliga arbetet 
ä klass skulle förminskas och eleverna beredas större möjlighet tili vila 
och rekreation.»

I svaret pâ ovannämnda hemställan meddelade Kejserliga Se
naten den 17 febr. 1910, att Hans Kejserliga Majestät den 21 före- 
gâende januari i näder förordnat, att seminariernas anslag för läkar- 
vard borde höjas med 400 mark vid bägge de sammansatta semina
rierna och med 200 mark vid enkelt seminarium.

. Pâ grund härav förordnade Överstyrelsen i brev av den 24 jan. 
1911 tili alla seminariedirektorer:

»att vid intagningen av nya elever seminarieläkaren är skyldig att 
avgiva omdöme om aspirantens hälsotillständ, i synnerhet da detta synes 
ingiva tvivelsmal;

att under provterminen seminariets nya elever böra underkastas en 
andra läkarundersökning, vilken bör verkställas av seminarieläkaren öch 
vars résultat böra observeras vid elevernas intagande tili ordinarie; och
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intyg.

att likartacl undersökning bör verkställas även med ensldlda andra 
elever, i den händelse att gymriastikläraren iakttagit hos eleven sädana 
symptom av svaghet eller sjuldighet, att han anser nödigt därom med- 
dela seminarieläkaren, eller- denne pä annan väg kommit tili insikt om 
nödvändigheten av en sädan undersökning.»

Da för Brahestads seminarium bibehölls ett för ändamälet tidi- 
gare beviljat anslag av 200 mark, päpekade Överstyrelsen samtidigt, 
att läkaren vid detta seminarium var pliktig att ätminstone en gang 
om äret undersöka även övningsskolans elevers. hälsotillständ särskilt 
med hänsyn tili pa orten yppad tuberkulosfara.

Den 10 förutriämnda februari 1908 hade Överstyrelsen jämväl 
tili Medicinalstyrelsen sänt yttrandena av seminariernas lärarkolle- 
gier och uppmanat sagda styrelse att taga under prövning, huru det 
nu brukliga formuläret tili läkarintyg künde göras ändamälsenligare.

Sedan Medicinalstyrelsen inkommit med yttrande och förslag, 
ingick Översytreisen den 19 mars 1909 med hemställan om ändring 
av slututtalandet i formuläret tili läkarintyg av den 24 maj 1894, 
och den 24 päföljande april fastställde Kejserliga Senaten i enlighet 
mfed Överstyrelsens framställning ett nytt formulär tili läkarintyg, 
vilka inträdessökande tili seminarierna framdeies böra inlämna an- 
gäende sitt hälsotillständ och enligt vilket läkaren i sitt slutomdöme 
ägde svara pa frägorna: »Anser Ni denna person med hänsyn tili sitt 
hälsotillständ utan anmärkningsvärda svärigheter kunna stä ut med 
att fullgöra sin seminariekurs och sina äligganden säsom folkskol- 
lärare? Eller anser Ni särskilda vid undersökningen funna omstän- 
digheter kunna vara ogynsamma härför, i vad avseende och vilka 
omständigheter? Är det anledning att hos sökanden misstänka före- 
fintligheten av eller särskilda anlag för tuberkulös eller har hos. sö
kanden förmärkts nägot annat sädant, som i sanitärt avseende künde 
bliva andra tili men?»

Da flere läkare vid utfärdandet av intyg ät inträdessökande tili 
seminarierna angäende deras hälsotillständ lämnade formulärets slut
omdöme därhän och i stället följde det tidigare givna formuläret eller 
avgävo alldeles allmänna intyg och härigenom vällade seminariedi- 
rektorerna mycken brewäxling och mottagarna av intygen besvär 
och ökade utgifter, anhöll Överstyrelsen den 1 nov. 1910, att Medi
cinalstyrelsen matte erinra underlydande läkare, att de för ifrägava- 
rande intyg borde använda det är 1909 fastställda formuläret.
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4. Övningsskolans fortsättningsklass.

. Den 30 sept. 1902 hade direktem vid Ekenäs seminarium F. W. 
Sundvall föreslagit, att vid övningsskolan mätte grundas en fortsätt- 
ningsklass jämte skolkök. Sedan Överstyrelsen.hos Stadsfullmäktige 
i Ekenäs förfrägat sig, huruvida staden vore böjd att bekosta sagda 
skolkök och fullmäktige förklarat sig villiga att tili en början för ett 
är uppläta lokal för det tilltänkta skolköket och att betala därför 
nödiga utgifter förutom lärarinnans lön, häde ÖverStyrelsen den 22 
april 1903 ingatt med hemställan om inrättande av nämnda fortsätt- 
ningsklass, ehuru tanken pä ett skolkök enligt Överstyrelsens me- 
ning borde förfalla. Den planerade fortsättningsklassen kom seder- 
mera ej tili stand, men en fortsättningsklass med skolkök har dock 
verkat flere är pä orten som enbart kommunal i anslutning tili sta- 
dens folkskolväsen, och först är 1912 har överstyrelsen förnyat sin 
framställning om denna kommunala fortsättningsklass övertagande 
ay staten i samband med semina-riets övningsskola.

Sedan det andra seminarielärarmötet är 1908 uttalat sig för att 
»vid övningsskolan i varje seminarium borde inrättas en fortsättnings- 
kurs, varigenom kandidaterna .skülle fä tillfälle att göra sig förtrogna 
med dess Organisation och skötahde»,. framställde direktorn vid Hei
nola seminarium Konr. Hilden ett förslag om grundande av en fort
sättningsklass tili övningsskolan vid sagda seminarium. Sedan Hei
nola stadsfullmäktige svarat avböjande pä en förfrägan, i vad män 
städen vore villig att taga del i kostnaderna för grundande och ünder- 
häll av en fortsättningsklass och ett skolkök, ingick Överstyrelsen 
den 31 mars 1910 i ärendet med följande hemställan tili Kejserliga 
Senaten:

»I skrivelse av den 5 april 1909 har direktorn vid Heinola seminarium 
Konr. Hilden pä grand äv närmare frainlagda skäl anhällit. att Över
styrelsen mätte vidtaga ätgärd däfhän;

att i samband med övningsskolan And Heinola seminarium skulle 
inrättas en fortsättningsklass, arbetande frän den 5 okt. tili den 1 maj 
med högst 12 frän folkskolan ütdimitteräde elever,

att läroplanen för nämnda fortsättningsklass mätte fastställäs, sadan 
direkter Hilden i sin skrivelse föreslagit,

att för underAnsningen i nämnda Mass uti huslig ekonomi tillsvidare 
skulle anställas en särsMld lärarinna-, vars ärslön skulle fastställas tili 
500—700 mark, berpende av antalet elever i fortsättningsklassen och 
överenskommelser angäende hennes handledning av kandidatema,

Ekenäs.

Heinola.
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att, sävida ej undervisningen i sagda klass och i andra ämnen lämnas 
av kandidaterna utan vidare ersättning, lämpliga personer, närmast 
övningsskolans lärare, matte förordnas att omhänderhava övervakningen 
och arbetet mot en ersättning av 60 mark per veckotimme i alla ämnen 
utom värd av späda barn (1 t.) och fosterlandets historia och samhälls- 
författning (1 t.), för vilka timmar skulle betaläs 80 mark per veckotimme, 

att för skolinventarier, köksinventarier, bord och läromaterial skulle 
■ en gang för alla beviljas 1,000 mark,

att av seminariets anslag för diverse utgifter skulle för inköp av 
• matvaror och andra' diverse utgifter vid fortsättningsklassen användas 
högst 350 mark om äret,

att alster frän seminariets trädgärd finge utan ersättning begagnas 
för fotrsättningsklassens behov,

att den vid undervisningen i huslig ekonomi beredda maten ■ skulle 
fä förtäras företrädesvis av de vid beredningen sysselsatta, och

att seminariets direktor berättigades att för kandidaterna anordna 
övning vid fortsättningsklassen,i den man förhällandena tilläta.

Sedan för ärendets beredning yttterhgare behövhg komplettering in- 
förskaffats, fär Överstyrelsen, hänvisande tili vad direktor Hilden tili 
stöd för sin ansökan framfört och i huvudsak förenande ,sig om vad under- 
tecknad folkskolinspektor Haapanen i tili Överstyrelsen inlämnad, här 
bifogad, skrifthg beredning av ärendet anfört, tili Eders Kejserliga Ma- 
jestäts beprövande hemställa:

att i förening med övningsskolan vid Heinola seminarium matte fä 
inrättas en fortsättningsklass, organiserad enhgt direktor Hildens läro- 
plan hkväl med den avvikelse, att bibelläsning, fäderneslandets historia 
och samhällslära ävensom sang strykas'frän programmet;

att riämnda fortsättningsklass matte fä börja sin verksamhet hösten 
1910; och

att för denna fortsättningsklass i. anläggningskostnader matte be
viljas malles 1,200 mark och i ärligt understöd 2,000 mark.

I sistnämnda summa ingä även de kostnader, som avse anskaffande 
av födoämnen, bl. a. trädgardsalster, i ty att Överstyrelsen ej anser sig 
kunna förorda direktor Hildens förslag, att för anskaffande av födoämnen 
och andra diverse utgifter vid fortsättningsklassen seminariets anslag för di
verse utgifter finge tillgripas och att seminariets trädgardsalster utan er-, 
sättning tili ett belopp av 95 mark om äret finge användas för fortsätt- 
ningsklassens behov.»

Sedan pä högsta ort den 9 aug. 1910 avgjorts, att för underhäll 
av. denna fortsättningsklass skulle betalas 2,000 mark i statsunder- 
stöd under tre ars tid, räknat frän början av följande Oktober mänad, 
och för anläggningskostnader i ett för allt 1,200 mark, meddelade 
Kejserliga Senaten den 17 sept. 1910, att sagda fortsättningskurs 
arbetsär skall pägä frän början äv Oktober tili början av mäj och att 
i densamma skall undervisas i de ämnen och med sä mänga vecko-
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timmar, som Överstyrelsen i sin underdaniga skrivelse av den 31 
föregäende, mai’s föreslagit.

Även direktorn vid Nykarleby seminarium Gustaf Hedström 
anhöll jämlikt lärarkollegiets beslut i skrivelse av den 14 februari 
1910 om Överstyrelsens ätgärd därhän,, att för en fortsättnirigsklass 
vid seminariets övnirigsskola matte för följande läseär beviljas 1,100 
mark och da Nykarleby stadsfullmäktige pa förslag av Överstyrelsen 
ätogo sig att understöda inrättningen mied 300 mark, föreslog över- 
styrelsen den. 7 därpäföljande maj att för ifrägavarande fortsättnings- 
klass, som skulle arbeta fran början av Oktober tili slutet av april 
10 timmar i veckan, skulle beviljas ett anslag om 800 mark päTvill- 
kor, att Nykarleby stad erlägger det utlovade understödet.

Förslaget godkändes av Kejserliga Senaten den 6 aug. 1910.

5. Hospitanterna.

Ät de personer, som efter att ha genomgätt fullständigt lyceum 
eller ätminstone tvärine klasser i fortbildningsläroverk och i den ord- 
ning nadiga kungörelsen av. den 29 maj 1901 stadgar förskaffat sig 
kompetens för folkskollärartjänster, hade under de föregäende âren pa 
grund av lärarbrist utdelats stipendier om 250 mark. Den 8 mars 1905 
beviljade Kejserliga Senaten för ändamalet under âr 1905 8,000 mark 
och den 17 dec. 1905 förordnades pâ högsta ort jämlikt Överstyrelsens 
förslag, att ärinu under âren 1906—1907 för samma ändamäl skulle 
användas 8,000 mark arligen. Da därpa antalet - av dem, som av 
Överstyrelsen ànvisats att hospitera vid olika seminarièr och vilka 
senast under löppet àv âr 1906 ägde komplettera sina Studier vid 
seminarium, var sä högt, att nyssnämnda anslag icke förslog tili sti
pendier ât. alla, beviljade Kejserliga Senaten pâ grund av Överstyrel
sens. framställning av den 15 därpäföljande juni 5,000 mark som till- 
skött tili ärets anslag för hospiteringsstipendier.

Hospitantplatserna hade tidigare besatts av Överstyrelsen, men 
den 21 dec. 1905 förordnade Överstyrelsen, att de hospitanter, ät 
vilka frän början av âr -1906 stipendier ej längre komme att tilldelas, 
för framtiden borde anmäla sig direkt hos direkter vid det seminarium, 
dar de önskade bli hospitanter, och av honom fä kallelsebrev.

N y k a r le b y .

Stipendier.

Hospitan t- 
platsernas 
besättande.

9
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Hospitali
tern as för- 

hör och 
övningar.

Angäende ordnandet av hospitanternas förhör och övningar hade 
Överstyrelsen pä grund av vunnen erfarenhet och enligt uttalade 
önskningsmäl vid det första seminarielärarmötet den 20 maj 1903' 
givit följande närmare bestämmelser:

»1. Till varje seminarium eller seminarieavdelning mottagas högst 
fern hospitanter för höst- och fern för värterminen.

2. För de praktiska övningarnas ändamälsenliga ordnände är det 
önskhgt, att hospitanterna infinna sig i seminariet i terminens början 
och stanna dar hela terminen, med iakttagande i avseende ä tiden för de 
egentliga undervisningsövningarna av vad i ovannämnda kungörelse är 
stadgat.

3. I seminariekandidaternas första övningslag vid undervisningen 
under höstr och likasä under värterminen hör för hospitanterna bestämimas 
och anordnas endast auskultering i övningsskolan och även a seminarie-

-  klasserna, varöver skriftlig redogörelse bör av dem avgivas. Fullständig . 
fortgäende undervisningsövning, enahanda som för kandidaterna, bör i 
övriingsskolan bereclas dem i andra läget under terminen öch kan lärare- 
kollegiet dessutom fastställa för dem enskilda övnings- och provtimmar 
i de ämnen, i vilka de ej fä tillfälle att undervisa under övningslagets 
hela tid. Sadan hospitant, som redan före sin ankomst tili seminariet har 
fullgjort pedagogiskt ordnade undervisningsövningar, är lärarkollegiet 
berättigät att .godkänna för lärarkallet utan annan praktisk övning än 
hospitering samt enskilda övnings- och provtimmar.

4. Hospitanterna böra avlägga godkänt förhör i psykologi och peda- . 
gogik sä snart som möjligt efter sin ankomst tili seminariet, men i alla. 
händelser förr, än de fä vidtaga med undervisning, varförinnan de även 
böra undergä förhör i de äimien, i vilka de skola undervisa, om examen i 
dem icke avlagts redan före ankonisten tili seminariet. Till kursen i peda- 
gogik bör höra även nägon bekantskap med vära folkskolförfattningar, 
men kan denna del av kursen absolveras även efterät i sammanhang med 
andra förhör.

5. Alla hospitanter böra avlägga förhör-järnväl i musik och musikens 
teori, varemot bristande naturlig begävning berättigar tili befrielse frän 
sängexamen, öm vilken brist i sädant fall bör uttryckligen nämnas i betyget.

6. För avläggande av de teoretiska för hören böra hospitanterna 
anmäla sig hos veclerbörande examinatorer, vilka närmare bestämma 
tiden för för höret.»

Vid det andra seminarielärarmötet är 1908 var ordnandet av 
hospitänternes studier föremäl för en vidlyftig diskussion. Även 
seminariedirektörerrias den 11—13 april 1910 hälinä konferens'ansäg 
nägra förändringar i det dä rädande. systemet önskliga. Pä grund 
härav och i betraktande därav, att nägon lärarbrist ej längre förefanns,
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föreskrev Överstyrelsen, med ändring äv mom. I och del vis mom 3. 
i ovanstäende cirkulär, den 28 maj 1910:

N

»att hospitanter, tili ett antal av högst fern vid varje seminarium eller 
seminarieavdelning, intagas endast vid höstterminens början,

att hospitanternas undervisningsövningar i allmänhet' vidtaga först 
under värterminen, varförinnan förhöret i pedagogik bör afläggas; samt 

att tentamens- och arbetsskyldigheten mä efter prövning minskas. 
för sädana hospitanter, som ädagalägga större lärarfallenhet och peda- 
gogisk mogenhet.»

Samtidigt erinrade Överstyrelsen seminariernas direkterer om 
att träffade överenskommelser om hospitantplatser tillsvidare förbli 
bestäende.

6. Folkskollärarnas auskultering vid semenarierna.

Ernedan det visat sig nödvändigt att närmare stadga, huru den 
auskultering vid seminarierna, för vilken ät folkskoHärare och -lära- 
rinnor den 22 jan. 1895 pä grund av nadigt brev beviljad.es anslag 
ur allmänna medel, borde ordnas, meddelade överstyrelsen medels 
cirkulär av den 24 maj 1905. seminariedirektorerna och folkskolinspek- 
torerna tili kännedom följande bestämmelser:

»1. Auskulteringen bör försiggä under tiden frän början av September 
till mars mänads utgäng.

2. Lärarkollegiet vid seminarierna uppgör för auskulteringen för- 
teckning över de' undervisningsämnen och timmar, av vilka auskultanterna
i främsta rummet kunna draga nytta, och auskultanterna sammanställa- 
envar pä grund av denna förteckning en plan för sin auskultering, varav 
ett exemplar skall i avseende ä godkännande inlämnas tili seminariets 
direkter. •

3. Om flere auskultanter samtidigt vistas vid seminariet, är det 
önskvärt, att för dem en eller tvä ganger i veckan anordnas diskussions- 
möten, vid vilka de själva ävensom seminariets lärare kunna framställa 
diskussionsfrägor och i vilka järnväl seminariets lärarkandidater kunna 
deltaga.

4. Överstyrelsen uppmanar varje är i tur lärarkollegiet vid nägot 
seminarium att under en tid av omkring tvä veckor för auskultanterna 
hälla föredrag i seminariets och. folkskolans skilda läroämnen, med sär- 
skilt beaktande av de pedagogiska och didaktiska synpunkterna. I hän- 
•delse hugade föredragande sälunda anmäla sig samt uppgiva ämnena för

Hospiterin- 
gens ord- 

nande.
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Föreläs- 
ningsku rser.

och antalet av föreclragen jämte tiden för deras hällande och Överstyrelsen 
för ändamalet utverkat nödigt anslag, delgiver Överstyrelsen i god tid 
före läseärets början, var och när föredrag under respektive är anordnas 
i sammanhang med auskulteringen.»,.

j

Med stöd av Ständernas vid 1904—1905 ars lantdag fattade beslut 
höjde Överstyrelsen sedermera den 9 maj 1906 auskulteringsstipen- 
diernä för lantfolkskollärare för sex veckors auskultering tili högst 
200 mark och för fyra veckors auskultering tili högst 150 mark. Sam- 
tidigt beslöt Överstyrelsen tilldela de lärare, som ville inskränka sin 

• auskulteringsresa uteslutande tili i förestäende cirkulär nämnda tvä 
veckors föreläsningskurser och tili för samma tid lämpad auskultering 
vid seminarierna, stipendier om 50—100 mark, -beroende av resans 
längd tili seminariestaden. Även flere stadskommuner ha tilldelat 
sinä lärare stipendier för ändamalet.

För erhällande av anslag för anordnande av sagda föredragskur- 
ser ingick Överstyrelsen första gängen med hemställan den 2 aug. - 
1905. Hänvisande i sin framställning tili nämnda cirkulär av den 24 

-föregaende maj och meddelande, att jakande svaringätt frän direktorh 
vid Heinola seminarium pa förfragan, huruvida i därvarande semi- 
narium redan under päföljande hösttermin kuride anordnas föredrags- 
kurser av ifrägavarande slag, yttrade Överstyrelsen:

»Vicl i dag skedd föredragning av ärendet har Överstyrelsen ansett 
synnerhgen öriskligt,- att sädana föreläsningskurser ätminstone pä försök 
jiägon gang matte fä anordnas. Det syfte. varför folkskollärarnä beretts 
tillfälle att ähöra undervisning i folkskolor och seminarier, skulle utan 
tvivel ansenligt främjas, om till auskulteringen kunde anslutas heist 
nägra föredrag. av seminarielärare och därtill hörande diskussion. Detta 

. skulle vara sä' mycket viktigare. emedan i värt land hittills i jämförelse 
/ med andra länder nämnvärt ej hunnit göras för beredande av tillfälle för 

folkskollärarnä att komplettera sinä kunskaper och fortsätta sin ut- 
vecliling. I betraktande av dessa skäl vägar Överstyrelsen ödmjukast 
föreslä, att för en kurs av ifrägavarande slag, omfattande 24 föredrag, ■ 
vid Heinola seminarium under förstkommande hösttermin mätte beviljas 
ett anslag om 600 mark.»

Det begärda' anslaget beviljades av Kejsefliga Senaten den 4 
följande September. ,

Sedermera har Senaten pä Överstyrelsens framställning beviljat. 
för liknande föredragskurser: vid Jyväskylä och Nykarleby semi-
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riarier den 28 febr. 1906 600 mark för vartdera seminariet, i Raumo 
den 29 maj 1908 600 mark, i Sordavala den 13 maj 1909 600 mark 
(samtidigt förkastades Överstyrelsens framställning om anslag för 
en planerad föreläsningskurs vid Ekenäs seminarium) samt i Raumo 
och Ekenäs den 6 aug. 1910 600 ark per seminarium.

I det föregäende lämnas nagra allmänna meddelanden och in- 
tryck frän dessa föredragskurser huvudsakligen enligt seminariedi- 
rektorernas öfficiella redogörelser. Gemensamt för alla kurser 
har värit: tryckta program (innehällande meddelanden om föredragen 
och de uppgifter lärarna behandla vid lektione'rna under kurserna, 
vidare seminariernas och övningsskolornas läseordninger m. fl. under- 
rättelser), tryckta forslag för utarbetande av anskulteringsplanen,
18—24 föredrag, flitig auskultering i seminariet och övningsskolan, 
diskussionsaftnar och samkväm, lek- och teckningskurser, utställ- 
ning av undervisningsmateriel, gemensamma utfärder o. s. v.

Om föredragskurserna vid Heinola seminarium den 18—30 sept. a) Heinola. 
1905, därvid deltagarnas antal uppgick tili 77, inberättar seminarie- 
direktorn Mikael Johnsson bl. a.:

»Heltagandet säväl vid föredragen som vid anskulteringen var synner- 
ligen träget och uppgjorde alla deltagare, som fätt auskulteringsstipendier,
en särskild plan, som av direktorn granskades.-----------

. E tt karaktäristiskt drag för dessa kurser bjödo diskussionssamkvämen
i seminariets övningsskola, varvid även lärarkandidaterna voro när- - 
varande. Sädana höllos under den första veckan onsdagen och lördagen 
frän kl. % 8 flere timmar och den anclra veckan onsdagen och torsdagen 
samma tider. Dessutom hölls den sista lördagen gemensamt samkväm 
mecl lärarkaren i Heinola insepktionsdistrikt, samlad tili ärsmöte; här- 
vid förekom föredrag om »folkskolan och karaktärsbildningen för livet.»

För att inspektera kurserna anlände torsdagen den 28 sept. över- 
direktörsadjointen V. Tawaststjerna. som närvar vid cliskussionerna samma 
afton och om fredag och lördag vid föredrag, övningar och samkväm.»

Kurserna i Jyväskjdä höllos den 16—29 sept. 1906. Deltagarnas lj) Jyväs- 
antal var inalles 212, av vilka 190 dröjde kvar tili föredragens slut. kyla" 
Äveh dessa kurser inspekterades av statsrädet V. Tawaststjerna den 
24—26 sept. Sin uppfattning om kurserna framlägger direktor K.
Raitio sälunda:

»Med utomordentligt liv och intresse förmädde kursdeltagarena följa 
med allt, som här under tvänne veckor stod tili buds. Bade offentligt
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c) Nykar- 
leby.

d) Raumo.

och enskilt uttalade de sin belätenhet och tacksamhetr Särskilt tog sig: 
detta uttryck vid kursernas avslutande ocfy viel tvänne andra tillfällen, 
da de tillbragte kvällen tillsammans med 'lärarkären och eleverna under 
tal, sang och musik. Det förra .samkvämet anordnades av deltagarna 
den 26 sept. för seminarielärarna och samtliga elever, det senare av semi- 
narieeleverna för kursdeltagarna och lärarna. Oberoende av den trängsel, 
som vällades av den talrika ähörarskaran och det besvär anordnandet och.

■ hällandet av sädana kurser ästadkonx särskilt för lärarna, voro kurserna 
för själva läroinrättningen utan tvivel mycket upplivancle och lyftande. 
Speciellt tror jag, att seminariets elever av dem mottagit mänga väckande 
och ntvecklande intryck.» I
Vid Nykarleby seminariüm den 17—19 September 1906 utgjorde 

deltagarnas antal 85 och yttrar direktor .Gustaf Hedström i redogörel- 
sen för kursen bl. a. följande:

»Anslutnmgen tili kursen »blev mycket större, än lärarkollegiet yägat 
hoppas, utvisande att den svenska' lärarkären begärligt omfattade det 
tillfälle att vidga sin andliga synkrets, som kursen erbjöd. Deltagare 
infunno sig t. o. m. frän sä längt avlägsna orter som Borgä, Mariehamn, 
Brändö Al., Houtskär m. fl. Och med par undantäg representerades alla
frän seminariet utdimitterade ärgangar lärare .-------— -------------------—
--------------------Vid alla dessa tillfällen, liksom under kursen överhuvud,
präglades samvaron av en god kamratlig anda, en varm stämning, som i 
hög grad var ägnad att uppliva och befästa det goda förhällandet emellan 
seminariet och dess forna elever.»

I de leurser, som den 14—26 sept. 1908 Hollos i Raumo, deltogo 
143 folkskollärare. Kurserna inspekterades den 22—24 sept. av t. f. 
överinspektorn A. J. Tarjanne, och det allriiänna intrycket slcildrar 
direktor K. A. Franssila:
f \ '

»Da kurserna förbereddes, ställde sig seminariets lärarkär i allmänhet
pä en tvekande Standpunkt. Man fruktade, att de 1) skulle välla över- 
ansträngnmg och 2) störa den jämna undervisningen. Man var osäkeiy 
huruvida kurserna medföra nytta, motsvarande besväret och kostnaderna. 
Men nu efter-kurserna vet jag mig uttala heia seminarielärarkärens en-- 
hälhga tanke, da jag Säger, att kurserna värken vällade särsldld över- 
ansträngning eher störing. Naturügt är, att lärarkären• hade mera arbete 
och besvär än under vanhga förhällanden, men en god motvikt häremot. 
erbjöd den andhga vederkvickelse, som tankeutbytet med de omedelbart 
pä folkbildningens omräde arbetande medförde. Vilken nytta kursdelta
garna hade av dessa tvä veckor, därom kan jag ej ge nägot säkert omdöme. 
Men jag skulle ej tro, att tiden för dem gick förlorad. Det är ju klart, att 
seminarielärarna, som sköta undervisningen i ett eher tvänne ämnen, mäste
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bättre kunna följa med utvecklingen av denna undervisnings metodik an
folkskolläraren, som ofta ej äger den nöclvändiga kunskapen i främmande
spräk, kan stifta bekantskap med de nya strömningarna inom mänga
av de läroämnen han har att undervisa. Vid sädant förhällande skulle
jag tro, att nägon betydelse bör tillmätas även föredragen vid dessa kurser
i fräga om lärarnas utveckhng. Om ater auskultering vid seminariet i
allmänhet anses nyttig för folkskollärarna, är det klart, att den vid sädana
speciella tillfällen mer än eljes motsvarar sitt ändamäl. Man mäste, ju
medge, att det stora antalet deltagare särskilt älägger läraren att bringa ̂  ,
sin lärarverksamhet i samklang med den teori han bade i föredrag och
under metodiktimmar söker framstäda. Det är ju även sä. att seminarie-
läraren vid förberedelsen för kurserna mer än eljes mäste granska. vilka
pä annat hall vunna resultat han möjligen lämnat obeaktade. Alit detta
borde enligt min mening verka, att auskulteringen under kurstiden borde
bli gagneligare än eljes. Jag tror även, att ovannämnda omständigheter s
pä samma gäng verka gott ocksä pä själva seminariet, varigenom detta
erhäller vederlag för den kortvariga störing, som kurserna möjhgen ästad-
komma. Av kursdeltagarnas bäde enskilt och offenthgt framförda yttran-
den erhöll jag den uppfattningen, att det även pä dem verkade uppfriskande
att känna sig äterförenade med den för dem förut bekanta seminarie-
kretsen, men denna gäng redan som självständiga arbetare med livs-
erfarenhet.

I betraktande därav, att hknande kurser hittills endast hällits sä att 
säga pä prov, mä det tihätas mig att uttala de önskningsmäl,. som nu efter 
kursemas avslutnmg omedelbart tränga fram: 1) att sädana kurser även 
framgent mätte anordnas, sä vitt möjligt vid tvänne seminarier ärhgen, 
och 2) att ät alla deltagare skulje ur admänna.meclel utges understöd, mot- . ' 
svarande de direkta utgifterna för deltagandet.

Da en gäng intresse att utveckla sig inom sitt yrke yppas hos vär 
lärarkär, anser jag, att samhällets egen fördel bjuder, att erkännande gives 
härät och att pä samma gäng de hinder, som ekonomiska förhällanden 
välla, avlägsnas. Ges äter understöd, torde knappast ett seminarium 
förslä att mottaga alla hugade deltagare.»

Vid Sordavala ’ seminarium anordnades kurserna den 15—28 ejSordavaia. 
sept. 1909. Deltagarn a voro 87. Kurserna inspekterades av t. f. 
överinspektorn A. Haapanen. Ur direktor K. A. 0. Relanders redo- 
görelse länas endast följande uttalanden:

»H eia denna tid av tvä veckor ähörde deltagarna flitigt undervisnmgen 
i seminariet och övningsskolan. Särskilt en clel ämnen ähördes träget, 
säsom pedagogik, geografi, finska. liistoria. sang, teclming och gymnastik.»

Vid kurserna i Brahestad den 13—27 sept. 1910 utgjorde delta- f) BrahestacL 
garna 85. I slutet av sin redogörelse för kurserna vttrar direktor A. 
Holmström:
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»Helhetsintrycket ätminstone för seminariekretseh var genomgäende 
gott.. Da antalet deltagare ej var des; större, uppstod ingen trängsel eller 
bristande bekvämhet i anstaltens rymliga salar. Kursdeltagarnas varma 
intresse och om framstegshäg vittnande uppmärksamhet sävä!under lektio- 
nerna som'vid föredragen kvarlämnade hos lärarna ett trevligt och upp- 
livande minne.»

g) Ekenäs. ' I  Ekenäs höllos kurser den 12— 2 4  sept. 1 9 1 0  och deltogo. i dem 
67 folkskollärare. Direktor C. Poppius yttrar om kurserna följande:

? »Det i kungöreisen om kurserna ingäende tillägget: »att Överstyrel-
sen ej kunnat handlägga under detta är inkomna ansökningar om auskulte- 
ringsstipendier, enär lantdagens beslut beträffande antydda anslag tills- 
yidare ej vunnit överhethg fastställelse», var ej heller ägnat att skänka 
uppmuntran ät dem,'som önskat deltaga i kurserna.

Att under sädant förhällande likväl sä mänga lärarinnor och även 
-  ̂ lärare besiöto sig för deltagande och icke skydde möda och kostnad därför,

kan väl räknas som en heder för värt lands svenskatalande folkskollärar- 
kär, och bevisar i sin man, att när helst ett tillfälle tili förkovran i studier 
erbjudes, det inom denna lärarkär ej salrnas personer, beredvilhga att även 
under mindre gynnsamma villkor tillgodogöra sig detsamma.

Det är ju självfallet, att en kurs, sädan som denna ej künde förlöpa 
utan ett -visst högtryck för den regelbundna undervisnmgen, jämte det 
envar lärares arbetsförmäga under kursveckorna blev tili det ytterstä 
ställd pä prov. Men icke dess mindre fär Väl sägas, att föreläsningskurserna 
för seminariet utgjorde högtidsdagar. E tt tillfälle a tt under heia tvä 
veckor för särskilt utstakät studieändamäl fä sammanträffa med en stör 
del av folkskolans mtresserade arbetare, av vilka största delen tillika forna 
elever vid seminariet, aitt fä emottaga dem,som gäster och fä utbyta tankar 
och erfärenheter m?d- dem, ett sädant sällsport tillfälle var naturligtvis 

' för seminariet synnerligen kärkommet, intressant och lärorikt: Och att 
en i sädant syfte stegrad arbetsintensitet ätminstone för seminarielärarna 
själva bar rikhg frukt genom att öka och liva intresset för arbetet samt 
befästa och förmera beröringen med folkskolan, är naturhgt.,”'Äterstär 
blott att hoppas, att föreläsningskurserna varit även de follcskolans lärare, 
som för ändamälet And seminariet mfunnit sig, tili gagn.» . <

Ytterligare má'namnas, att Överstyrelsen i.skrivelse av den 5 
febr. 1.909 förfragade sig hos direktorerna för de seminarier, vid vilka ’ 
föredrags kurser hállits, huruvida lärarkollegierna hade nágra anmärk- 
niñgar att göra i fraga om deras framtida anordnande.

De ingángría yttrandena ha sedermerá erbjudit ledning vid plan-' 
laggándet av señare kurser.



73

7. Seminanernas lärarkär, dess ställning och förmäner.,

Sedan det -första seminarielärarmötet i Helsingfors är 1903 hän- -koiiegatjän-
~ i i  • • i n sterna til1vänt sig tili Overstyreisen med begaran att, semmariernas kollega- |ektors_ 

tjänster sä snart som möjligt mätte ändras tili lektorstjänster, ingick tja n ster . 

•Överstyrelsen den 10 nov: 1905 med följande framställning i ärendet:

»Vid föreclragning av ärendet inför Överstyrelsen har överinspektor 
Lönnbeck erinrat, att i nädiga kungörelsen av den 14 juni.1899 angäende 
förändrade bestämningar i avseende a folkskollärar- och lärarinnesemina- 
riernas Organisation säväl vid det sammansatta seminariet, vid vilket 
redan tidigare fanns ett kollegat i finska. som vid enkelt manligt seminarium 
i stället för tidigare lektorstjänster inrättats tre kollegat, varav för semi- 
nariernas verksamhet kännbara olägenheter uppkommit. Dessa befattnin- 
gar voro för det första de sänist avlönade av alla tjänsterviclstatensläro- 
inrättningar och hade erfarenheten redan visat, huru svärt det därför 
var att fä dem besatta, oavsett att blött de sämre utrustade inom lärar- 
kären -künde sträva tili sädana tjänster. Frän principiell Standpunkt bör 
vidare erinras, att ali tiiran början sannna ställning, och samma löneför- 
maner tillerkänts lärarna i alla ämnen vid seminariernä och att detta 
härrört frän den väl betänkta grundsatsen, att undervisnmgen borde i 
alla avseenden saväl fysiskt som andligt verka utvecklande. Av sädant 
skäl hade alla läroämnen — ocksä de, som avse fysisk och praktisk ut- 
veckling och vilkas lärande nu anförtrotts uteslutande ät kolleger.— ansetts 
jämbördiga. Och om frän denna princip för de ifrägävarande läroämnena f öl
en längre tid skulle ske avvikelser, vor e' härav förvisso följden, att under- 
visningen i dem, skött av lärare, som sakna full kompetens, ej mera skulle. 
motsvara tidens krav. Fara förehgger, att handarbetsundervisningen, 
som likställts med övriga ämnen och i den bildade världen tillvunnit sig 
sä stor uppmärksamhet och vars vidare utveckhng f rämät vore en heders- 
sak för Finlands folk, skulle taga ett baksteg, att undervisnmgen i. hygien 
i mindre längt hunna gymnastiklärares händer ej skulle kunna bibehällas 
pä den Standpunkt detta- riu sä högt skattade ämne kräver och att intresset 
för säng och musik, som spritts i värt land och säkert delvis för sitt upp- 
.sving frän början har att ta eka den undervisning, som meddelatsav skiek- 
hga lärare i seminariet, sannolikt skulle förslappas, om dess undervisande 

:i' seminarierna skulle anses endast som en övning av andra rang. Pä 
grund härav har i slutet av skrivelsen uttalats, att det voie av vikt att 
sä snart som möjhgt kunna ätervända tili det tidigare stächet, sä att alla 

. seminariets lärartjänster skulle bli lektorat.
Vid i dag förehavd behanclling av ärendet har Överstyrelsen i alla 

.avseenden ansett sig kunna-förena sig om de synpunkter, viileä i det före- 
gäende berörts och har Överstyrelsen vid sädant förhällande fünnit skäl 
att i ödmjukast hemställa, ’att Kejserhga Senaten ville tilläta Över- 

- .Styrelsen att skrida tili ätgärder, i syfte att alla nuvarande kollegatjänster

10
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Utnämnin- 
gen av se- 
minarielä- 

rare.

_vid seminarierna ändrades tili lektorat och att det sedermera skulle för- 
ordnas, i vad man innehavarna av de nuvarande kollegaten kunde över- 
flyttas tili de nya lektorstjänsterna.»

Jämlikt Kejserliga Senatens den 16 jan. 1906 avlátna underdá- 
niga hemställan behagade Hans Kejserliga Majestät medels kungö- 
relse av den 22 följande februari förordna, att seminariernas kollega- 
tjänster, i den man de bli lediga, skola förändras tili .lektorat, ävensom 
berättiga Kejserliga Senaten att omedelbart tili lektorer utnämna de 
kolleger, som Senaten prövade förtjäma det.

Med anledning av den señare punkten infordrade Kejserliga Se
naten Överstyrelsens förslag angaende vilka av seminariernas dáva- 
rande kolleger eventuellt kunde anses förtjänta att omedelbart utnäm- 
nas tili lektorer, och enligt Överstyrelsens underdaniga framställning;. 
af den 5 maj 1906 berättigades Överstyrelsen av Kejserliga Senaten 
den 29 i samma manad att omedelbart tili lektorer utnämna: kollegan, 
i geografi och finska vid Sordavala seminarium Taavi Lehtinen och 
kollegan i geografi och svenska vid samma seminarium Alfred Haggrén 
(Jotuni), kollegan i finska, svenska och historia vid Jyväskylä semina
rium Onni Johannes Brummer, kollegan i gymnastik och hälsolära. 
vid samma seminarium Karl Alarik Rikala ävensom kollegan i teck- 
ning och handarbeten vid Raumo seminarium Frithiof Henrik Bern
hard Lagus och kollegan i musik vid samma seminarium Axel Olof 
Törnudd. Samtidigt fänn Senaten för gott att berättiga de pa detta- 
sätf utnämnda lektorerna att för löneförhöjning i de nya befattnin- 
garna tillgodoräkna sig den tid de tjänat som kolleger.

Överstyrelsen slutbehandlade saken den 13 juni 1906 och utfär- 
dade därvid fullmakter för kollegerna Lehtinen, Brummer, Lagus och 
Törnudd samt utnämnde kollegerna Haggrén (Jotuni) och Rikala 
tili lektorer.

Utnämnandet av seminarielärare tili deras tjänster hade den 3.1 
jVili 1902 .medels nädig kungörelse överflyttats fr&.n Överstyrelsen tili 
Kejserliga Senaten. .1.904—1905 árs lantdag petitionerade, att de före 
nämnda kungörelses utfärdande gällande stadgandena angaende besät- 
tande av lärartjänster vid landets elementarskolor och. fruntimmers- 
skolor (och sälunda även vid seminarierna)'áter skulle fá gällande kraft. 
I avfordrat yttrande angaende denna petition erinrade Överstyrelsen 
den 17 okt. 1905, att genom den nya ordningen för utnämningen av 
sökande tili de tili rangklasserna VII—IX hörande skoltjänsterna
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saknade tillfälle att i besvärsväg fä sina ansökningar linder förnyad 
prövning, och. föreslog, att besättandet av seminariet jansterna'skulle 
ordnas säsom förr. • .

Genom nädiga kungörelsen av den 4 nov. 1905 angäende äterstäl- 
lande av den lagliga ordningen i landet upphävdes bl. a. nämnda för- 
ordning av den 31 juli 1902. I anledning härav ätersände Keiserliga 
Senaten tili Överstyrelsen särskilda ärenden angäende utnämningar och 
fullmäkter och meddelade, att besättande av sädana tjänster ej m'erä 
ankom pä Kejserliga Senaten, samt anbefallde Överstyrelsen att upp- 
taga ärendena tili ny prövning. ' ^

I slutet av är 1906 inlämnades tili Kejserliga Senaten särskilda Förbättrade
... . ... . . . .  . . ... ... löneförma-ansoknmgar orn torhojnmgar av semrnarielararnas loner: nei.

'a) Lönetill-
att lärarnas löneförhöjning ordhades sä, att de för 5, 10 och 15 ärs skott för lä- 

tjänst skulle utgöra: för direktor, lektor och kollega 800, 800 och 800 mark, varna> ar- 
för föreständarinna och lärarinna 400, 400 och 400 mark, för gossövnings- 
skolorä överlärare och lärare vid sammansatta klasser 550, 550 och 550 träcigä,rds- 
mark, för flickövningsskolas överlärarinna och lärarinna vid sammansatt mästarna. 
klass 400, 400 och 400 mark och för lärare och lärarinna vid övningsskolans 
lägre klasser 350, 350 och 350 mark; och

att övningsskolomas lärares löneförmäner skulle förhöjas tili följande 
belopp: överlärare 2,800 mark ävensom ria rum och ved eller i arvode 
600 mark, läraren vid sammansatta klassen lön 2,400 mark och arvode 
600 mark och därmed följande förhöjningar efter 5, 10 och 15 är enhgt 
samma procentsats som nu för överlärare, säledes 280, 560 och 560 mark, 
för läraren vid sammansatta klassen 240, 480 och 4S0 mark och för lärare 
vid lägre klasser 240, 400 och 400 mark.

I avfordrat yttrande angäende dessa ansökningar framhöll Över
styrelsen den 11 jan. 1907 bl. a.: <■

»Säsom av utreclningen i förenämnda ansökan framgär, äro seminarie- 
lärarna i betraktande av arbetets-art, läseärets längd, behövligt timantal, 
innan övertimmar betalas, och storleken av löneförhöjningama avgjort ■ 
sämre ställda än lyceernas lektorer och kolleger. Ofta har det varit svärt 
att fä lärartjänsterna vid seminarierna besatta med füllt kompetenta, än 
minclre med framstäencle lärarförmägor. Dock borde just seminarierna 
ha behov av-de bästa pedagogiska förmägorna, dä dessa läroinrättningar 
utbilda lärare och för dessa blivande folklärare betyda rent av ällt. Av 
denna anledning räder även inom Överstyrelsen, oberoende av dessa an- 
sökningär, den äsikten, att man i  fräga om avlöning av alla seminariets 
lärare och lärarinnor borde sträva därhän, att dessa löner, var i sitt slag.
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bleve. de bästa, som staten kan erbjuda sina arbetare pä skolans omräde, 
och att denna synpunkt borde beaktas vid framtida revision och ändring 
av seminariernas organisation. Hänvisande tili dessa motiv kan Över- 
styrelsen nu med füllt skäl säsom en interimistisk löneförbättring förorda, 
a tt förenämnda anhallan, vilken med hänsyn tili den begärda löneförhöj- 
ningen är mycket mättlig, matte bifallas oförändrad i allt utom beträffande 
de manliga lärarna vid övningsskolans lägre klasser. Dessas avlöning 
är sä otillräcklig, a tt en gift lärare ej kan komrna tili rätta med den, och 
för dem mäste förty löneföi’höjningen vara kännbarare. Meddelande att 
sädana manhga lärarplatser finnas endast tvänne, den ena vid Sordavala, 
den andra vid Raumo seminarium, och att enligt Överstyrelsens mening 
det vore för saken bäst, om vid alia övningsskolors lägre klasser framdeles 
skulle anställas blött kvhmliga lärare, fär Överstyrelsen i underdänighet 
föreslä, att för de manliga innehavarna av dessa tjänster arvodet matte 
höjas fran 500 mark tili 600 mark och löneförhöjningarna tili 400 mark 
alia tre gängerna.»

Redan tidigare pä vären 1906 hade till Överstyrelsen inlämnats 
en anhallan: .

»att seminariernas arbets- och trädgärdsmästarbefattningar matte 
ställas pä ordinarie fot och innehavarna bü ordinarie;

att deras grundlön mätte kännbart höjas eller att ät innehavarna 
skulle beviljas löneförhöjning för fern, tio och femton ärs tjänst, första 
gangen med 10, och de följande med 20 % av gruhdlönen;

att tjänstetiden mätte bestämmas tili 30 är och att innehavarna dä 
vid avskedstagandet skulle erhälla grundlönen oavkortad som pension;

att för obotlig sjukdom eher vid inträffacl tidigare oförmögenhet att 
sköta tj äristen full pension eller del däräv enligt samma beräkning som 
för folkskollärare mätte beviljas dem;

att de mätte vinna delaktigh'et antmgen i civilstatens eller folkskol- 
lärarnas änke- och pupillkassa; och

att arbetsmästarna finge av sin friticl disponera ätminstone tvänne 
mänader för vederkvickelse.»

Sedan yttranden angaende anhallan infordrats av seminariernas 
lärarkollegier och direkterer, ingick Överstyrelsen den 11 januari 
1907 tili Kejserliga Senaten med följande framställning:

»Pä grand av i anhallan framställd motivering anser Överstyrelsen 
säväl arbetsmästarnas som trädgärdsmästarnas lön vara i behov av för- 

■höjning bäde med hänsyn tili slöjdens vikt särskilt i värt lands seminarier 
■ och tili den allt större betydelse undervisningen och övningen i trädgärds- 
- skötsel speciellt under senaste tider tillmätts i sagda inrättningar. ' Över

styrelsen kan säledes överhuvud- förorda ansökan, men beträffande de 
cnsldlda punkterna fär Överstyrelsen i underdänighet föreslä:



att, clä sä vitt Överstyrelsen erfarit de nu gällande stadgandena än- 
gäende anställande och avskedande av arbetsmästare eller § 48 i folk- 
skolförfattningen ej visat sig medföra olägenhet och d äd e t ej heller för- 
sports, att de samma skulle missuppfattats, desamma matte förbli gällande, 
■atminstone tills seminarieförfattningarna i sin helhet underkastas revision 
och förändringar;

att som grundlön för alla arbetsmästare bestämmes 2,000 mark och 
för alla trädgärdsmästare 1,600 mark jämte för de sistnämnda fria rum 
och lyse eller i vederlag för dessa förmäner 400 mark, men att arbets
mästare eller trädgärdsmästare, som genomgätt seminarium och styrker 
sig äga god fackinsikt för tjänsten, framom övriga sökande borde kömma 
i fraga vid dess besättande. och finge rätt tili löneförhöjning och pension, 
som skulle utgä med samma belopp och utdelas pä samma tider, som för 
folkskollärare är- stadgat eller varder stadgat;

att för arbetsmästare och trädgärdsmästare, som ej genomgätt se
minarium, seminariets direktor finge, sedan de tjänat 10 och 20 är, i män 
av förtjänst föreslä personell löneförhöjning och jämlikt § 49 i folkskol- 
författningen, sedan de tjänat 30 är eller redan tidigare, om de befunnits 
oförmögna att sköta sin tjänst, föreslä skälig pension; och

att det med ändring av § 7 av Ecklesiastikexpeditionens brev av den 
22 maj 1889 mätte stadgas, att vederbörande direktor är berättigad att 
ät arbetsmästare bevilja fritid över en mänad, likväl ej över tvänne mä- 
nader.

Därutöver anser Överstyrelsen för sin del det önskligt, att semina- 
riernas arbetsmästare och trädgärdsmästare künde bli delaktiga i folk- 
skolläramas änke- och pupillkassa, tili vars direktion sökandena säledes 
i ärendet ägde vända sig, för att saken i stadgad ordning mä kunna under- 
ställas lcassans delägare.»

'  Den 30 april 1910 anbefallde Kejserliga Senaten. Överstyrelsen 
att underrätta, huruvida nu nagot vore att tillägga tili Överstyrelsens 
den 11 jan. 1907 avgivna utlatanden.

Efter att ha infordrat uttalanden av seminariernas lärarkarer i 
saken ävensom direktorernas yttranden, framhöll Överstyrelsen, bi- 
läggande sagda yttranden, i underdanighet följande:

»Sedan, seminariernas . lärarkollegier avgivit yttranden under förut- 
sättning, att ifrägavarande förhöjnmg bleve endast interimistisk, tills 
elementarläroverkens och fruntimmersskolornas nya avlöningsförslag even- 
tuellt godkännes, varvid seminarielärarnas löner varaktigare künde ordnas 
med beaktande av i vilket förhällande de med hänsjm tili arbetets art 
och mängd stä tili övriga nämnda läroanstalter och dä Överstyrelsen ej 
tili de gjorda ansökningar egentligen kan annat tillägga än att direktorer-. 

• nas och föreständarinnornas löneförmäner i dem ej tillräckligt beaktats,
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anser sig Överstyrelsen, hänvisande tiil de 'i början nämnda framställnin- 
garna och cleras motivering, nu endast i underdänighetböra förnya dessa. 
i intei’imistiskt syfte gjorda framställningar med det tillägg, att för direk- 
torerna pä. grund av befattningarnas arbetsdryghet och ansvar löneför- 
höjningen ät gangen bestämdes tili 1,000 mark och för föreständarinnorna 
av enahanda skäl tili 500 mark ät gangen.» .

b)- Timlaiar- 
nas löner.

c) Övnings- 
skollärarnas 

. löner.

Även timlärarna i musik anhöllo pä vären 1908, att Överstyrelsen 
matte skrida tili sädana ätgärder, att deras befattningar liksom övriga 
lärartjänster vid seminarierna matte göras tili ordinarie och betalas 
efter fastställd stat.

I anseende därtill, att seminarierna i en snar framtid komma att 
omorganiseras, varvid jämväl timlärarnas i musik ställning och avlö- 
ning -tages under behandling, erinrade Överstyrelsen i skrivelse av den 
1Ö april 1908 tili seminariedirektorerna, att saken, vad beträffar avlö- 
ningen, künde tillsvidare ordnas sä, att i den män anslaget för spel- 
-timmar för de olika seminarierna räckte tili, 12—20 . minuter i spel- 
uppvisning künde beviljas varje elev och att lärarna och lärarinnörna 
vore berättigade att liksom övriga lärare tillgodoräkna sig även mel- > 
lanstunderna under sina timmar.

Sedan vidare det allmänna seminarielärarmötet är 1908 uttalat 
sig för förbättrände av övningsskollärarnas och -lärarinnornas ’ löne- 
förmäner, anhöllo dessa lärare och lärarinnor, att Överstyrelsen mätte 
snart skrida tili ätgärder för lönernas förbättrände, räknat frän början 
av är 1908.

Jämte äterställande den 28 nov. 1908 av dessa ansökningar tili 
Kejserliga Senaten äterhämtade Överstyrelsen först innehället av sin 
framställning'av den 11 jan. 1907 och fortsatte därefter:

»Medan dettä interimistiska löneförhöjningsförslag‘ ännu väntar'pä 
avgörande, ha samtliga lantfolkskollärares statslöner höjts, lärarinnornas 
med 300 mark och lärarnas med 100 mark, vartill kommer för_gifta;lärare 
och lärarinnor, som ha-barn och äro familjens huvudsakliga” försörjare, 
200 mark och löneförhöjning i samma proportion. Den tidigare Proportio
nen -finnes säledes ej mera mellan folkskollärarnas och övningsskollärarnas 
löner, och mängen bland de senare torde anse folksltollärarens ekonomiska 
ställning bättre än hans .egen, ehuru betydligt större fordringar ställas 
p.ä den senare. • Ytterligare är det en bekant sakyatt prisen pä livsmedel 
överallt i värt land mycket stigit under dessa är.

I anledning av allt. dettä blev även vid det allmänna seminarielärar
mötet den 13—15 april frägan om övningsskollärarnas löner föremäl för 
särskild diskussion; utan meningsskiljaktighet ansäg mötet det »nödvändigt. 
a tt övningsslcollärarnas löner höjas». Mötets majoritet ansäg det ocksä.
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viktigt, att överlärarnas. och den sammansatta klassens lärares löneför- 
mäner i alla avseenden äro desamma, medan en betydande minoritet gjorde 
gällande, att da överläraren har att övervaka heia övningsskolan och. 
sköta dess ekonomi, han därför även framgent borde ätnjuta nägon er- 
sättning. Slutligen enades mötet därom, att »det för frägans beredning till- 
satta utskottets förslag beträffande beloppen av lärarnas och lärarinnornas 
ävensom över- och underlärarnas löner stä i riktig proportion och -lämpa 
sig som grundval viel ordnandet av dessa tjänsters löner». Dessa belopp 
ntgjorde: för manlig lärare lön 3,000 mark, arvode 600 mark och förhöjning 
tre ganger med 600 mark ät gangen, för lärarinna lön 2,000 mark, arvode 600 
mark och förhöjning tre ganger 500 mark ät gangen, samt för lärare och 
lärarinna i lägre klasser lön 1,800 mark, arvode 500 och förhöjning tre 
ganger 450 mark ät gängen.

Sä genomgripande förhöjningar i övnirigsskollärarnas löner som dem 
seminarielärarmötet föreslog torde ■ man dock ej kunna tänka sig utan 
revidering av heia seminarielärarkärens avlöning, vilken fräga dock ej 
nu msd ens kan avgöras. Men sävida ej Överstyrelsens den II jan. 1907 
uppgjorda förutnämnda underdäniga framställning i en nära framtid 
leder tili det avsedda.mälet, anser Överstyrelsen i betraktande av anförda 
sakförhällanden och da Överstyrelsen har sig väl bekant, i vilket bekla- 
gansvärt ekonomiskt läge enskilda övningsskollärare arbeta; nödigt att 
särsldlt i fräga om lärare med farnilj nägra ätgärder i detta fall borde 
.vidtagas. Da saken nu interimistiskt ordnäs, borde lärarens vid samman
satta Massen lön bringas närmare överlärarens, men likväl med hänsyn 
tili den senares större och ansvarsfullare arbete en viss skillnad mellan 
de nämnda lärarnas löneförmäner fortfarande bibehälles.

Pä grund av det framhällna vägar Överstyrelsen underdänigast 
föreslä:

att, sävida Överstyrelsens den 11 jan. 1907 gjorda underdäniga fram
ställning ej ännu kan i sin helhet avgöras, likväl den del därav, som berör 
övningsskollärarnas löneförmäner, nu skilt för sig avgöres och beviljas;

att utöver den sälunda redan föreslagna löneförhöjningen ät alla 
övningsskollärare och -lärarinnor genast matte tilldelas nägot tillfälhgt 
dyrtidstillägg om förslagsvis 200 mark ät alla övriga övningsskollärare 
och -lärarinnor förutom ät lärarna med familj vid den sammansatta Massen 
och vid lägre klasser, för vilka detta tillskött borde utgöra 400 mark; och 

att detta lönetillskott jämte det föreslagna högre löneförhöjnings- 
beloppet bägge skulle räknas frän innevarande läseärs början eller frän 
sistförlidna 1 sept. ■

Ytterligare har Överstyrelsen ansett sig böra underdänigast erinra 
därom, att under nuvarande förhällanden en obillighet förehgger därut- 
innan, att ej folkskollärare, som tillträder tjänst vid seminariets övnings- 
skola, fär för löneförhöjning tillgodoräkna sig nägon del av den tid han 
därförinnan tjänat som folkskollärare.»

överinspektor G. Lönnbeck, som i Överstyrelsen förberett ären- 
det, var i fraga om det i hemställans slut berörda missförhallandet av
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d) Övnings- 
skollärarnas 

tjänsteär.

den äsikt, att överstyrelsen bort till dess avlägsnande oniedelbart före- 
sla, att at övningsskollärare borde ■bevilj as rätt att ocksä för förhöjning 
tillgodoräkna sig hälften av de tjänade folkskolären; utan detta tillägg 
ansag hän, att den föreslagna löneförhöjningen även säsom interimis- 
tisk var otillräcklig. överstyrelsens flertal ansag- dock sakenligare, att 
Överstyrelsen i skilda skrivelser borde ingä med motiverad hemställan 
om rätt för övningsskollärare att för. löneförhöjning och pension fä 
beräkna de är hän tjänat som folkskollärare.

Förestäende ätgärder ha tillsvidare ej left tili nägra resultat.
I' fräga om o van berörda ärende angaende övningsskollärarnas 

tjänsteär ingick Överstyrelsen den 5 mars 1909 med en särskild hem
ställan, sä lydande:

»I underdänig hemställan av den 28 senaste november om förbättrade 
löneförmäner för seminarienas i landet övningsskollärare hade Överstyrel- 
sen tillfälle att erinra, att »en obillighet föreligger därutinnan, att folk
skollärare, som tillträder tjänst vid seminariets övningsskola, ej fär för 
löneförhöjning tillgodoräkna sig nägon del av den tid hän därförinnan 
tjänat som folkskollärare», men lämnade Överstyrelsen avlägsnandet av 
nämnda missförhällande för den gangen därhän för att i stället ingä med' 
särskild hemställan. Sedan Överstyrelsen jdterligare behandlet denna 
del av ärendet, har Överstyrelsen ansett sig kunna hänvisa tili den i saken 
tillkomna utredning, som ätfölde förenämnda hemställan, och tili i hem
ställan framförd motivering samt ytterligare till att enligt moni. 4 i nä.- 
cliga kungörelsen av den 14 jüli 1899 angaende förändrade bestämmelser i 
avseende ä seminariernas organisation av aspiranter tili övningsslvolans lärar- 
tjänster forclras, att hän under minst fyra är med framgäng handhaft 
högre folkskola och unclergätt en del teoretiska förhör. Da . avläggandet 
av dessa tentamina vid sidan av läraryerksamheten Icräver mängfaldigt 
längre tid än eljes, följer härav, att folkskollärare säilän mom loppet av 
tyra är kan förvärva full behörighet tili lärartjänst vid övningsskolan;

. ' ■ erfarenheten har tvärtom visat, att de, som erhälht tjänst vid övningsskolan, 
i regeln haft närmare 10 tjänsteär. Dä en folkskollärare i sädant fall, 
ätnjuter sin första, ofta ‘ även en andra löneförhöjnmg, beteclcnär hans 
överflyttning tili övningsskolan ett kännbart baksteg i • löneförmäner. 
Därför kunna folkskollärarna i regeln ej anse en överflyttning tili tjänst 
i.övningsskolan sem förmänhg,. vilket sakförhällancle ej kan anses önskligt 
varken för övnmgsskolan eller för hela-folkskolväsendet.

. Men om det ock frän denna synpunkt sett är önskligt, att folkskol- 
lärarha,- som'utnämnas till.lärare i övnhigsskolan, skulle fä med avseende 
ä löneförhöjnmg tillgodoräkna sig ätminstone en .del av sinä. tjänsteär, 
borde ä andra sidan den möjligheten undvikas, att i folkskolans tjänst 
redan äldrade lärare gehom förmänliga löneförhöjningsvillkor kunde 
lockas att söka lill övningsskolan och genom sina tjänsteär skjuta ät sidan
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yngre, mera dugliga söka-nde. Därför borde nágon gräns utsättas, mom 
vilken man vid överflyttning till övningsskolan finge átnjuta ifrágavarande 
forman. Ty ju längre tid läraren före tillträdet av lärartjänsten i övnings- 
skolan har sysslat med annañ lärarverksamhet, dess kortare blir den tid, 
da man av honom kan vänta andlig spänstighet och vaket aktgivande pá 
lärarvärvets utveckling, vilket ovillkorligen bör fordras av en person i en 
övningsskollärares ställning.

Med beaktande av sistnämnda viktiga synpunkt borde enligt Över- 
styrelsens mening även den möjligheten avvärjas, att läraren i övnings
skolan för att under den sista delen av sitt liv fá átnjuta för innehavare 
av sádana tjänster tillförsäkrade pensionsförmäner möjligast fullständigt 
skulle vara frestad att stanna i tjänsten längre tid, än det med hänsyn tili 
tjänstens tillbörhga skötande vore önskligt. Därför och da överhuvud. 
innehavare av civila tjänster äro berättigade att för pension tillgodoräkna 
sig alia de ár de tidigare tjänat i sádan tjänst, som medför rätt till pension, 
och skäl ej föreligga att i clessa fall skapa en undantagsställning för övnings- 
skolans lärare, borde redan nämnda i nádiga kungörelsen av den 14 juh 1899 
mom. 7 gjorda stadgande, att folkskollärare eller -lärarinna, som anställes 
i seminariets tjänst, i ifrágavarande avseende fár räkna sig tili godo hälften 
av de ár han eller hon tjänat vid högre folkskola, enligt Overstyrelsens 
ásikt ändras sá, att alia de i folkskola, som átnjuter statsbidrag, tjänade 
áren matte betraktas som tjänsteär.

Pá grund av det ovan framhállna fár Överstyrelsen. underdánigast 
foreslá följande stadgande: . '

a tt lärare eller lärarinna i seminariets övningsskola mátte fá rälma 
sig till godo med hänsyn till löneförhöjning hälften av de ár, dem han eller 
hon som füllt kompetent tjänat i med statsbidrag understood folkskola, 
likväl högst tio ár, och för pension alia de nämnda áren.»

Denna hemställan ledde tili önskat besiut, i fraga om löneför- 
hojning ännu förmänligare, än Överstyrelsen. hoppats. Den 10 juni 
1909 bestämdes nämligen i nadig förordning med ändring av nádiga 
kungörelsen av den 14 juli 1899 angáende folkskollärar- och -lärarin- 
neseminariernas organisation:

»att lärare eller lärarinna vid seminariernas i landet övningsskolor äga 
rätt att i avseende á löneförhöjning öch pension tillgodoräkna sig högst 
tio ár av den tid de sásom füllt kompetenta handhaft lärarbefattning vid 
högre folkskola eller utövat motsvarande pedagogisk verksamhet; samt

att de nuvarande innehavarna av omförmälda tjänster berättigas 
enhgt forestáende grunder i berörda hänseenden tillgoclorälcna sig redan 
tillryggalagd tjänstetid.»

De á serninariernas stat upptagna anslagen tili stipendier för 
lärarkaren,- i de sammansatta 1,200 och i de enkla seminarierna 600 
mark, ha under ifrágavarande tid tilldelats följande personer:,

Resestipen
clier.'

11



Är 1905;
At lektorn vid Jyväskylä seminarium K. A. O. Relander 1,200 mark; 
at lärarinnan vid Ekenäs seminarium B. Ahlfors, 900 mark; 
at läraren vid Nykarleby övningsskolas sammansatta klass. A. Björk

lund 600 mark;
at överläraren vid Sordavala övningsskola A. Pietikäinen 1,200 mark; 
at kollegan vid Raumo seminarium F. H. B. Lagus 1,200 mark; 
at föreständarinnan vid Brahestads seminarium L. Högrnan 600 mark 

. (icke använda);
at lektorn vid Heinola seminarium B. H. Helander 600 mark.

Är 1906 '
At lärarinnan vid Jyväskylä seminarium Hilda Forsström 1,200 mark; 
a t. lärarinnan vid Ekenäs, övningsskola Mimmi Lundell 600 mark; 
ät kollegan vid Nykarleby seminarium Otto Nylund 600 mark; 
ät lektorn vid . Sordavala seminarium G. A. Brander 1,200 mark; 
at lärarinnan vid Brahestads övningsskola Selma Lacks.tröm 600 mark 

(icke använda);
ät lärarinnan vid Heinola- seminarium Fanny Stenroth 600 mark (icke 

använda);
ät direktorn vid Kajana seminarium Volter Högrnan 1,200 mark.

Är 1907: , , ,
Ät lärarinnan vid Jyväskylä seminarium Ida Viktoria Gammal 1,200 

. mark;
ät direktorn vid Nykarleby seminarium Gustaf Hedström 600 mark; 
ät lektorn vid Sordavala seminarium Alfred Jotuni 1,200 mark; 
ät lektorn vid Raumo seminarium Taavi Puttila 1,200 mark; 
ät lektorn vid Brahestads seminarium H. A. Salmenkallio .600 mark; 
ät ärarinnan vid Brahestads övningsskola Selma Lackström .600 mark; 
ät lärarinnan vid Brahestads övnmgsskoläs sammansatta klass Fanny 

Arvola 600 mark; . .'
ät. lärarinnan vid Heinola seminarium Fanny Stenroth 1,200 mark;. 
ät kollegan vid Kajana seminarium ,E. Westerlund 600 mark;

Är 1908: ' ‘ v
Ät lektorn vid Jyväskylä seminarium O. J. Brummer 1,200 mark; 
ät lektorn vid Ekenäs seminarium E. Sonck 600 mark;-" 
ät lektorn vid Sordavala seminarium B. Boxström-'1,200 mark; - 
ät lektorn vid Raunio seminarium August- Alho 600 ihark; •
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át lärarinnan vid Brahestads seminarium Vendía Hainari 600 mark; 
át lektorn vid Kajana seminarium I. Winter 850 mark.

Ár 1909:
Át läraren vid Jyväskylä övningsskolas sammansatta klass J; N. Jär- 

' vinen 1,200 mark;
át direktorn vid Ekenäs seminarium Carl Poppius 1,200 mark; 
át lektorn vid Nykarleby seminarium K. E. Wichmann 1,200 mark; 
át lärarinnan vid Sordavala seminarium Lilly Törnudd 1,200 mark; 

- át direktorn vid Raumo seminarium K. A. Franssila 600 mark; 
át lärarinnan vid Brahestads seminarium E. Wáhlberg 600 mark; 
át lärarinnan vid Heinola seminarium A. Festén 1,200 mark; 
át kollegan vid Kajana seminarium A. E. Taipale 600 mark.

Ar 1910:
At lektorn vid Jyväskylä seminarium Kalle Rikala 1,200 mark; 
át lektorn vid Nykarleby seminarium I. E. Koskimies 600 mark; 
át direktorn för Sordavala seminarium K. A. O. Relander 1,200 mark; 
át kollegan vid Raumo seminarium Helge Hirvinen 600 mark; 
át lektorn vid Brahestads seminarium V. K. R. Helle 600 -märk; 
át lärarinnan vid Heinola seminarium Ellen Sirelius 600 mark; 
át kollegan vid Kajana seminarium Eemeli Sipilä 600 mark.

Sásom av redogörelsen framgár, har det belopp, som fästställts 
för enkla seminarier, 600 mark, nágot ár lämnats obegagnat och sedan 
följande eller nágot señare ár i stället utgivits 1,200 mark.

Den 15 maj 1909 beviljade Kejserhga Senaten át seminarie- 
arbetsmästarna Jaakko Pura i Kajana, Juho Nikinmaa i Jyväskylä 
och A. Holmström i Nykarleby stipendief omi 150 mark för besök 
äv konst-, handarbets- och industriutställningen i Stockholm.

Jämlikt Överstyrelsens framställning av den 10 jan. 1908 berät- 
tigade Kejserhga Senaten den 7 följande fébruari Överstyrelsen att 
sammankalla lärarna och lärarinnorna vid lañdets seminärier tili det 

' andra allmänna seminarielärarmötet i Helsingfors den 13—15 följande 
april och att jämväl i sista hand bestämma mötets diskussionsfrágor 
och utse mötets ordförande.
' Den 6 mars 1908 beviljade Kejserhga Senaten nämnda mötes 

deltagare 50 % r ab att á b iljettprisen vid Tesa med statens jämvägar.
Vid i frágavarande möte, vari déltogo “ 80 seminarielärare och 

övningsskollärare, fungerade som ordförande överinspektorn för

Stipendier 
för arbets- 
mästarna.

Andra semi 
narielärar- 

mötet.
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Direktörer- 
nas möte.

De praktiska 
lärarproven.

folkskolorna, doktor Gustaf F. Lönnbeck och som sekreterare semina- 
rielektorn Alfred Jotuni. Mötets pro.tokoll finnas utgivna i ett digert 
band.

Jämlikt Överstyrelsens den 25 februari 1910 framställning berät- 
tigade Kejserliga Senaten den 23. följande mars Överstyrelsen att 
sammankalla alla seminariedirektorer tili rädplägning i Helsingfors 
för högst tre dagar, i syfte att vinna klarhet och enhetlighet.i särskilda 
sëminariernas vârd och administration rörande ärenden, och erhöll 
Överstyrelsen rätt att förordna nägon av sina ledamöter att leda 
dèss diskussioner. Samtidigt beviljade Senaten ât i mötet deltagande 
seminariedirektorer rätt tili ersättning för de kostnader, som äsamkats 
dem genom resan, enligt gällande resereglemente.

Mötet hölls den 11—13 följande april, och ordet leddes av över- 
inspektorn för folkskolorna G. Lönnbeck.

Jämlikt § 35 i folkskolförfattningen och nädiga kungörelsen av 
den 5 aug. 1886 äga aspiranter tili lärarplatser vid seminarier och 
deras övningsskolor att avlägga praktiska lärarprov och att halfa ett 
pedagogiskt föredrag vid nägot av Överstyrelsen bestämt seminarium. 
Proven och föredragen vitsordas av en nämnd, vald bland seminariets 
lärare, men bör vid tillfället jämväl nägon av Överstyrelsens medlem- 
mar närvara:

Sädana praktiska lärarprov ha avlagts:

'Vid Jyväskylä seminarium:

Den 28—30 nov. 1905 för kollegat] änsten i gymnastik, hälso- 
lära och kalligrafi vid Ranmo seminarium av gymnastiklärarna 
Helge Hirvinen och Bruno Zilliacus; närvarande. överinspektorn G. 
Lönnbeck.

den 29 jan.—1 febr. 1907 för direktorstjänsten vid Raumo semi
narium folkskolinspektorn Albin Järvinen och rektorn J. F. Sandelin;, 
närvarande överdirelctörsadjointen V. Tawaststjerna;

den 3 och 4 dec. 1907 för lektorstj änsten i religión och historia 
vid Brahestads seminarium fil. mag. V. T. R. Helle och den 5, 6, 9 
och 10 dec. för lektorstj änsten i gymnastik och hälsolära vid Sordavala 
seminarium gymnastikläraren Bruno Zilliacus och kollegan E. Sipilä;, 
närvarande vid bägge tillfällena överinspektorn G. Lönnbeck;
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den 4. och 5 november 1908 för lektorstjänsten i finska vid. Bra- 
hestads seminarium f il. mag. Simo Kokko; närvarande överirispek- 
torn G. Lönnbeck;

den 14—16 december 1908 för lektorstjänsten i religion vid Jy
väskylä seminarium teol. kand. Kaarlo K. Sarlin och fil. mag. J. M. 
Mikkola; närvarande folkskolinspektorn A. J, Tarjanne;'

den 1—6 april 1909 för lärartjänsten vid Raumo seminariuns 
övningsskolas sammansatta klass övningsskolläraren Juho Franssila 
och folkskollärarna Juho Jussila, Jalmari Valpio och Juho Kustaa 
Mäntylä; närvarande t. f. överinspektorn A. Haapanen;

den 21 och 22 mars 1910 för lärartjänsten vid Kajana seminariums 
övningsskolas sammansatta klass folkskolläraren A." J. Vuori virta; 
.närvarande folkskolinspektorn A. Haapanen. •

Vid Ekenäs seminarium:

den 7—10 nov. 1906 för lektorstjänsten i religion och finska vid 
Nykarleby seminarium fil. mag. N. A. Fougstedt och teol. kand. A. Si- 
molin; närvarande överinspektor G. Lönnbeck;

den 27—28 1908 mars för samma tjänst teol. kand. K. K. Sarlin: 
närvarande överinspektorn G. Lönnbeck.

Vid Nykarleby seminarium:

Den 1—5 december. 1908 för lektorstjänsten i matematik och . 
' naturkunnighet vid Ekenäs seminarium föreständarinnan E. Qvist, 
lektor U. Jansson och fil. doktor G. Tegengren; närvarande överin- 
.spektorn G. Lönnbeck.

Vid Sordavala seminarium:

Den 16 och 17 februari 1906 för lektorstjänsten i finska vid Jy
väskylä seminarium fil. mag. K. M. Nyholm (Airila); närvarande 
folkskolinspektorn A. Haapanen;

den 30—31 mars och den 1—4 april 1908 för lektorstjänsten i 
finska vid Raumo seminarium fil. kand. Matti Paksula och fil. mag. 
Yrjö A. Hägg och Vihtori Lähde; närvarande folkskolinspektorn A. 
Haapanen;. .
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den 27—28 oktober 1909 för lärarinnetjänsten i finska vid Jy
väskylä seminarium lärarinnorna Maiju Seppälä och Iiti Meriläinen; 
närvarande t. f. överinspektorn A. Haapanen;

den 25 och 27 april 1910 för lektorstjänsten i finska, svenska och 
historia vid Jyväskylä seminarium fil. kand. F. A. Hästesko och 
fil. mag. Taimi Vuorinen; närvarande överinspektorn G. Lönnbeck.

Vid Raumo seminarium:

Den 8 och 9 mars 1910 för lektorstjänsten i religion vid Rajana- 
seminaririm samskoleföreständaren, fil. mag. Harri Linnaniemi och för 
lektorstjänsten i matematik, naturkunnighet och fysik vid samma semi
narium samskoleföreständaren, fil. kand. J. E. Rannisto; närvarande 
folkskolinspektorn A. J. Tarjanne.

Vid Brahestads seminarium:

Den 1 och 2 mars 1909 för lärartjänsten vid Heinola seminariums-, 
övningsskolas lägre klasser folkskollärarinnan Siviä S. M. Heinämaa;, 
närvarande t. f. överinspektorn A. Haapanen.

Vid Heinola seminarium:

Den 3 och 4 mars 1908 för lärarinnetjänsten i gymnastik och hälso- 
lära vid Sordävala seminarium gymnastiklärarinnän Helmi Saima 
och den 5 och 6 mars för lektorstjänsten i matematik och naturkunnig
het vid Brahestads seminarium fil. mag. Uno Jansson; närvarande 
folkskolinspektorn A. J. Tarjanne;

den 2 och 3 februari 1909 för lärarinnetjänsten i gymnastik, hälsolära 
och kalligrafi gymnastiklärarinnan Suoma Teivaala; närvarande adj un
gerade ledamoten i Överstyrelsen, folkskolinspektorn K. G. Aminoff;

den 12 och 13 november 1909 för lektorstjänsten.i naturkunnighet 
vid . Jyväskylä seminarium fil kand. Väinö Kivilinna; närvarande- 
t. f. överinspektorn A. Haapanen; • .

den 15 och 16 april 1910 för lärarinnetjänsten vid Sordavalä se
minariums övningsskolas lägre klasser folkskollärarinnorna Anna Tuu
nainen och Aina Karivirta; närvarande folkskolinspektorn A. Haa
panen.
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Förteckning över seminariernas lärare.

Jyväskylä seminarium.

Ordinarie lärare., deras tjänstledighet och vikarier.

Raitio, Kosti, direktor; tjänstledig för deltagande i sjätte allmänna 
kyrkomötet 3/11—5/12 1908, vikarier prodirektor N. Ojala samt 
lektorerna O. J. Brummer och K. Oksala.

Söderström, Hilda Katarina, föreständarinna.
Wegelius, Wilhelm, lektor i religiön, prodirektor tili den 15 aug. 1907; 

tjänstledig 18/9—18/10 1907, vikarier överläraren H. Niemi och 
fru Aurora Niemi; tog avsked 1/9 1908, skötte likväl tjänsten 
vikariter läseäret 1908—1909.

Oksala, Kaarle Johannes, lektor i historia och pedagogik, prodirek
tor läseäret 1909—1910; partiellt tjänstledig januari och februafi 
1909, vikarie övningsskolläraren J. N. Järvinen; tjänstledig för 
studieresa tili utlandet frän den 15/3 1910 tili värterminens slut, 
vikarier lektorerna O. J. Brummer och J. M. Mikkola samt övnings
skolläraren J. N. Järvinen. -

Ojala, Nestor, lektor i matematik, prodirektor läseären 1907—1909; 
tjänstledig för sjuklighet 1/3—30/4 1908, vikarie övningsskol
läraren J. N. Järvinen; tjänstledig maj mänad 1909, vikarier öv- 
ningsskollärarna Viivi Särkkä och J. N. Järvinen; tjänstledig läse
äret 1909—1910, vikarie tili den 1 april 1910 fil. mag. A. M. Hei
kinheimo och frän denna tid övningsskollärarna Viivi Särkkä och 
J. N. Järvinen.

Kesäniemi, Ludvig, Gabriel, lektor i naturkunnighet; tjänstledig frän 
den 25/10 1908 tili höstterminens slut, vikarier lektor' N. Ojala 
och normalskolläraren J. N. Järvinen; tog avsked 1/1 1909; skötte 
likväl tjänsten sonr vikarie kalenderäret 1909.

Blomstedt, Yrjö Oskari, lektor i geografi, teckning och handarbeten;. 
tjänstledig för kommittearbete frän den 1/3 1906 tili värtermi
nens slut, vikarier doktor K. Hirn och folkskolläraren Edvin Hä
mäläinen; likaledes frän den 15/2 1907 tili värterminens slut, 
vikarier folkslcollärarna E. Hämäläinen och J. Laurila.

Hannikainen, Pietari Juhana, lektor i rnusik; tjänstledig för inspek- 
tion av sängundervisningen i landets folkskölor frän den 18/11 
1909 tili höstterminens slut; vikarier fru Alli Hannikainen och 
musiklärarinnan A. Savander.
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Brummer, Onni Johannes, kollega i historia och finska, sedermera 
lektor; tjänstledig. frán den 1/12 1905 till höstterminens slut, vir 
karie f il. kand. A. V. Durchman; likaledes för studier 11/2—11/5 
1907, vikarie folkskollararen V. Jaakkola; likasá 15/1—1/3 och 

. frán 5/5 1908 till várterminens slut, vikarie folkskolläraren, stud. 
J. Liipola; likasá 23/9—23/10 1908, vikarie folkskolläraren, stud. 
Arvi Paasikallio; avgick 1/5 1910 skötande likväl vikariter sin 
tjänst till várterminens slut.

Rikala, Kaarle Alarik, kollega i gymnastik och hälsolära, sedermera 
lektor; tjänstledig för studier frán 18/4 1906 till várterminens slut, 
vikarie gymnastikläraren Paavo Kesäniemi; likasá 4/5 1907 till 
várterminens slut, vikarie kollegan G. A. Stoore; likasá för fö- 
retagande av utländsk studieresa 8/5 1908 tili várterminens 
slut, vikarie gymnastikläraren E. G. Väätänen; likasá 1/4 1910 
till várterminens slut, vikarie folkskolläraren Hannes Hetemäki.

Festón, Hulda, lärarinna i finska; tjänstledig 20/11 1905 tili höstter
minens slut, vikarie lärarinnan Helene Fellman, avhölls frán 
tjänstgöring várterminen 1906, vikarie fru Aina Oksala, oc.h läse- 
áret 1906—1907, vikarie fru Aina Oksala till 1 maj. och frán 
denna tid lektor K. Oksala; erhöll avsked 1/12 1907.

Forsström, Hilda, lärarinna i geografi; tjänstledig för studieresa tili 
utlandet 1/3 1906 tili várterminens slut, vikarie lärarinnorna H. 
Brummer, Viivi Särkkä och A. Enckell; likasá för sjuklighet 15/1 
—29/2 1908, vikarier för estándar innan H. Söderström och lärarin
norna Viivi Särkkä, Hilma Ihala, Armida Enckell och Rosalie 
Collan.

Brummer (Nyström) Helma, lärarinna i gymnastik, hälsolära och kal
ligrafi; tjänstledig 18/2—18/3 1907, vikarie gymnastiklärarinnan 
Tyyni Nyström; dog 15/12 1907.

Gammal, Ida Viktoria,. lärarinna i musik; tjänstledig för studieresa 
tili utlandet 15/4 1907 tili várterminens slut, vikarier musiklära- 
rinnan A. Savander och fru Elli Raitio.

Niemi, Herman, överlärare vid övningsskolan för gossar.
Järvinen, Juho Nestor, lärare vid övningsskolans för gossar samman- 

satta klass.
Lujamo, Elli, lärarinna vid övningsskolans för gossar lägre klasser; 

tjänstledig för deltagande i akademiska fortsättningskurser 14/9 
—5/12 1909 och 1/2 1910 tili várterminens slut, vikarier för höst- 
terminen överläraren H. Niemi och folkskolläraren J. Laurila 
samt för várterminen fru Aino Arvola.
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Särkkä, Olivia, överlärarinna för övningsskolan för flickor; tjäristle- 
dig för deltagande i akademiska fortsättningskurser 14/9 1908 
tili höstterminens slut, vikarie övningsskollärarinnan Elli Lujamo.

Ihala, Hilma, lärarinna vid sammansatta klassen av övningsskolan 
för flickor; tjänstledig för deltagande i akademiska fortsättnings
kurser 14/9 1908 tili höstterminens slut, vikarie folkskollärarin- 
nan Jenny Kaalamo, och 1/2 1909 tili värterminens slut, vikarie 
folkskollärarinnan Rosa Hytönen.

Enckell, Armida, lärarinna vid övningsskolans för flickor lägre klasser; 
tjänstledig för studieresa tili utlandet frän höstterminens början 
1906 tili den 8 oktober, vikarier övningsskollärarinnorna Viivi 
Särkkä och E. Lujamo.

Airila, Kaarle Martti, lektor i finska 1/6 1906—; tjänstledig för fort- 
sättande av studier 18/1—15/5 1907, vikarie överläraren H. Niemi, 
vars tjänst sköttes av fölkskolläraren J. Laurila och fröken N. 
Granath; likasä 15/1—15/3 1908, vikarie överläraren H. Niemi, 
vars. tjänst sköttes av folkskolläraren J. Laurila; likasä för sjuk- 
lighet höstterminen 1909 och likasä fortsättningsvis för studier 
till 1 maj 1910, vikarie H. Niemi, vars tjänst 6/9 1909—15/4 1910 
sköttes av folkskolläraren J. L. Laurila, sanat lektor O. J. Brum
mer och fröken N. Granath.

Mikkola, Johan Mikael, lektor i religion 1/4 1909—; tjänstledig 1/4 
1909 tili värterminens slut, vikarie lektor W. Wegelius.

Teivaala, Suoma Elisabeth, lärarinna i gymnastik hälsolära och kalli- 
• grafi 1/51909—; tjänstledig 1/5 1909 tili värterminens slut, vikarie 

gymnastiklärarinnan Saimi Tunkelo.
Kivilinna, Väinö, lektor i naturkunnighet 1/2 1910—.

Vikariat ha handhafts av:

musiklärarinnan Anna Savander;
kollegan O. J. Bruihmer och överläraren H. .Niemi lektorstjänsten i 

finska läseäret 1905—1906;
fru Miili Airila lärarinnetjänsten i finska läseären 1907—-1909; tjänstle

dig 14/4 1909 tili värterminens slut, vikarie lärarinnan Iiti Meri
läinen;

gymnastiklärarinnan Saimi Tunkelo lärarinnetjänsten i gymnastik, 
hälsolära och kalligrafi värterminen 1908 och läseäret 1908—1909;

lärarinnan Iiti Meriläinen lärarinnetjänsten i finska 1/9—15/11 1909;
lärarinnan Sohvi Reijonen samma tjänst 23/11 1909 tili höstterminens 

slut;
12
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läraririnan Maiju Vilhelmina Seppälä samma tjänst värterminen 1910; 
lektor Väinö Kivilinna lektörstjänsten i naturkunnighet under januari

1910.

E k e n ä s  s e m in a r iu m .

Ordinarie lärare, deras tjänstledighet och vikarier:

Poppius, Carl, direkter 1/11 1905—¡tjänstledig 1/11 1905—1/1 190% 
likasä för studieresa tili utlandet 14/4—30/6 1909.

Sohlberg, Hedvig, föreständarinna; tjänstledig för lantdagsgoromäl 
värterminen 1909, vikarier lärarinnorna B. Ahlfors, A. Roos och 
fil. mag. H. Kranck; likaledes 15/9—15/11 1909 och 1/3—1/6 1910, 
vikarier seminarielärarinnorna B. Ahlfors och A. Roos samt fil. 
mag. H. Krank under höstterminen samt lärarinnorna I. Ekholm 
och A. Roos samt fil. mag. H. Kranck under värterminen.

Sonck, K. E., lektor i religion, prodirektor, tjänstledig 22/4—15/5 1908.
Äström, Emma Irene, lektor i historia och svenska.
Linden, E. Mi, lektor i matematik och naturkunnighet 6/11 1905—; par- 

tielle tjänstledig läseäret 1907—1908, vikarie fil. mag. H. Kranck; 
tjänstledig under augusti 1908; tog avsked 1/9 1908.

Masalin, Olga, lärarinna i handarbeten.
Hynen, Karin, lärarinna i säng och musik; tjänstledig för sjuklighet 

1/11 1905 tili höstterminens slut, vikarie fru E. Eriksson och frö- 
ken E. Lindeqvist, samt främ värterminens början tili den 28 
februari är 1906, vikarier fru E. Eriksson och fröken N. Sundvall..

Ahlfors, Berta, lärarinna i gymnastik och teckning, tjänstledig 20/2. 
1910 tili värterminens slut, vikarier fru A. Poppius och folksköl- 
lärarinnan H. Troberg.

Roos, Anna, överlärarinna vid övningsskolan, tjänstledig 1/4 1908 
tili värterminens slut, vikarier lärarinnorna M. Lundell och B.. 
Bertel 1. -.

Reuter, Berta, lärarinna vid övningsskolans lägre klasser; tjänstledig 
1/4 1910 tili värterminens slut, vikarie folkskollärarinnan H. Wahl
man.

Lundell, Mimmi, lärarinna vid övningsskolans sammansatta klass; 
tjänstledig 11/9—11/10 1909, vikarie folkhögskollärarinnan A- 
Fagerström.

Tegengren, G. E., lektor i matematik och naturkunnighet 1/4 1909—; 
tjänstledig 1/4 1909 tili värterminens slut, vikarie fil. kand. Hagar 
Hansson.
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•Vikariat ha skötts.av: • • .

timlärarinnorna i musik Elin Eriksson läseäret 1905—1906, Vivi 
Candelin läsearet 1906—1909 och Hilma Gardberg 1909—1910;. 

m .  mag. A. K. Ottelin t. f. direktor tili slutet av är 1905; 
f il. doktor E. Aug. Nordman lektorstjänsten i matematik och natur- 

kunnighet tili den 6 november 1905; 
fil. kand. Hagar Maria Hansson "lektorstjänsten i matematik och na- 

turkunnighet läsearet 1908—1909, ätnjutit tjänstledighet under 
oktober 1908, da tjänsten sköttes av fil. mag. Sigrid Björkman; 

pastor F. Agafono\v undervisat grekisk-katolska trosbekännare i re- 
ligion läseären 1907—1910.

N y lc a r le b y  s e m in a r iu m .

Ordinarie lärare, deras tjänstledighet och vikarier:.

Hedström, E. G. direktor; tjänstledig 26/8—30/9 1907, vikarier pro- 
direktor K. E. Wichmann och övningsSkolläraren A, Björklund,, 
vars tjänst sköttes av folkskolläraren M. Nyström; likasä frän 
skyldighet att undervisa 15/5—15/6 1910, vikarie folkhögskol- 
föreständaren Einar Hedström, och frän direktorstjänsten 1/6-— 
15/6 1910.

Wichmann, K. E., lektor.i historia och pedagogiko prodirektor; tjänst
ledig för lantdagsgöromäl 1/9—1/11 190.8 och 15/2—1/3 .1909 samt, 
för studieresa tili utlandet 17/5 1909 tili värterminens slut, vi

ri karie fil. mag. Alfons Takoi ander, förutom 15/2—1/3 1909 fil.. 
mag. K. Himberg.

Hagfors, K. J., lektor i svenska; tjänstledig 1/4—1/6 1909, vikarie 
fil. mag. Alfons Takolander.

Mennander, A. F.., lektor i matematik och naturkunnighet.
Koskimies, Iivari Eliel, lektor i. musik; tjänstledig 1/5 1910 tili vär

terminens slut, vikarier lärarinnan M. Castren och överläraren. 
K. F. Spolander.

Nylund, Otto, kollega i teckning och slöjd.
Spolander, K. F., överlärare vid öyningsskolan.
Björklund, Alexander, lärare vid' övningsskolans sammansatta klass.
Sundström, Lydia, lärarinna vid • övningsskolans lägre klasser.



Simolin, Albin, lektor i religion 1/2 1907—1/9 1907, hela tiden tjänst- 
ledig, vikarier kyrkoherden K. V. Petrell och lektor Iivari E; 
Koskimies.

Fougstedt, Alarik lektor, i religion 1/7 1908—..

Vikariat ha skötts av: 

timlärarinnan i musik Maria Castrén;
kyrkoherden K. V. Petrell lektorstjänsten i religion läseären 1905— 

1908, tjänstledig 25/2—24/4 1908, vikarie pastor Aug. Wester
lund;

lärarinnan Hildegard Dyhr, lärarinna i handarbeten och gymnastik 
för öyningsskolans flickor.

folkskolläraren Artur Johansson en del veckotimmar vid övningsskolan 
. under läseäret 1905—07.

• 92 _

S o r c la v a la  s e m in a r iu m .

Ordinarie lärare, deras tjänstledighet och vikarier:

Borg, Oskar Fredrik, direktor; tjänstledig frän höstterminens början 
. 1906 till 1 december och 1/2 1907 tili värterminens slut, vikarier 

lektorerna Lehtinen ovh Boxström ävensom t. f. föreständarinnan 
Augusta Bergman; dog 28/4 1907.

Maaranen (Hougberg), Konrad Alexis, lektor i religion; partiellt tjänst
ledig 22/4 1908 tili. värterminens slut, vikarie pastor Oskar Ka- 
nervo och föreständarinnan Augusta Bergman; likasä 1/10 1908 
tili höstterminens slut, vikarie pastor Valdemar Lindbohm och 
förest. Augusta Bergman; tog avsked 30/4 1909; skötte likväl 
tjänsten vikariter tili värterminens slut samt läseäret 1909—T910.

Boxström, Bruno Adalbert, lektor i pedagögik och historia; tjänst
ledig 1.5/12 1906—15/3 1907, vikarier teol. lie. Lauri Kaila, ma
gister Arvid Hilden och fil. kand. Antero Jaakkola.

Suomalainen, Kaarlo, lektor i matematik; tog avsked 1/8 1906, skötte 
likväl tjänsten vikariter tili värterminens slut.

Genetz, Arvid Torsten Birger, lektor i naturkunnighet; tjänstledig 
1/9—20/10 1905, vikarie f olkskolläraren Pietari Kariniemi; likasä 
17/9—31/10 1907, vikarier lektorerna Jotuni och Siilänen; likasä 
1/2—1/5 1909, vikarier doktor Valter Linnaniemi och lektorerna
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Jotuni och Siilänen; likasä 1/9 1909 till läseärets slut, vikarie 
mag. Juho Nummela.

Brander, Gustaf Adolf, lektor i teckning och handarbeten; tjänstledig 
6/5 1906 tili värterminens slut, vikarier folkskolläraren J. Lau
rila, artisten Bruno Pakarinen och överläraren A. Pietikäinen.

Nyberg, Berndt Mikael, lektor i musik; tjänstledig 24/4 1908 tili vär
terminens slut, vikarie fru Bertha Relander; likasä under februari 
mänad 1909.

Poppius, Carl, lektor i gymnastik och hälsolära; avgick 1/11 1905, 
skötte likväl.tjänsten som vikarie tili höstterminens slut.

Varonen, Matti, lektor i finska; tjänstledig 16/2 1910 tili värterminens 
slut, vikarie lektorn Uno Karttunen. .

Lehtinen, Taavi, kollega i historia och finska, sedermera lektor.
Jotuni (Haggren), Johan Alfred, kollega i geografi, senare lektor; 

tjänstledig för studieresa tili utlandet 1/5 1907 tili värterminens 
slut, vikarier t. f. lektorn Zilliacus, överlärarinnan Hypen och 
övningsskolläraren Franssila; tjänstledig 28/1 1910 tili värter
minens slut, vikarie lektor Brander.

Solntsew, Sergei, lärare i grekisk-katolsk religion.
Salmela (Löfgren) Anni, föreständarinna till 1 januari 1907.
Fabritius, Julia Katarina, musiklärarinna.
Törnudd, Lilly, lärarinna i teckning och handarbeten; tjänstledig för 

studieresa tili utlandet 24/5 1909 tili värterminens slut, vikarie 
lärarinnan H. Groundstroem.

Poppius, A., lärarinna i gymnastik och hälsolära; tjänstledig frän bör- 
jan av värterminen 1906 till 1 maj och läseäret 1906—1907 tili 
1 maj, dä hon tog avsked, vikarie fröken Signe Maria Pösö.

Pietikäinen, Abraham, överlärare vid övningsskolan för gossar, äveii 
..lärare i kyrkosäng och kyrkomusik för elever, tillhörande den 

grekisk-katolska bekännelsen; tjänstledig 10/2 1910 tili värter
minens slut, vikarie läraren i övningsskolan Franssila, vars ar- 
bete sköttes av folkskolläraren Aapo Jaatinen.

Franssila, Juho, lärare vid övningsskolans för gossar lägre klasser; 
tjänstledig frän börjän av höstterminen 1909 tili 1/2 1910 för att 
skö ta lärartjänsten vid sammansatta klassen, vikarie folkskol
läraren Aapo Jaatinen.

Raunio, Kaarle Vilhelm, lärare vid övningsskolans för gossar samman
satta klass; tjänstledig 7/4 1906 tili värtermineos slut, vikarie 
folkskolläraren Juho Laurila; likasä 10/10 1906, tili höstterminens 
slut, vikarie folkskolläraren J. Leppälä, och 1/J 19.07 tili värter-
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xninens slut, vikarie folkskolläraren K. F. Palomäki; likasä 14/1— 
14/4 1908, vikarie folkskolläraren Yrjö Närhinen; likasä 1/9 1908 
tili läseärets slut, vikarie övningsskolläraren Franssila, vars tjänst

• , sköttes av lärarinnan Hilja Sutinen; tog avsked 1/10 1909.
Hypen, Hanna, över lärarinna v id , övningsskolan för flickor; tjänst

ledig 28/10 1907—6/5 1908, vikarier lärarinnorna Bergman och 
Heiriiö; likasä 5/10 1908 . tili höstterminens slut och hela värter- 
minen 1909, samt 26/9 .1909 till höstterminens slut och 1/2 1910 
till värterminens slut, vikarie lärarinnan Hanna Groundstroem.

Bergman, Julia Aurora, lärarinria vid övningsskolans för flickor lägre 
avdelning; tog avsked 1/10 1909, skötte likväl tjänsten som vikärie 
tili läseärets slut. • v ' •

Heiniö, Anna, lärarinna vid övningsskolans för flickor sammansatta 
klass.

Siilänen, J. V., lektor i matematik 1/2 1907—; tjänstledig värterminen 
1907, vikarie doktor E. A. Nordman. •

Helander, Karl Adolf Oskar, direkter  ̂ 1/10 1907—; tjänstledig 1/10
1907—4/1 1908, vikarier prodirektor Vaaranen och lektorerna 
Boxström och Lehtinen; likasä 1/5 1910 tili värterminens slut, 
vikarier lektorerna Boxström och Lehtinen.

Piispanen, Maria Natalia* föreständarinna 1/7 1907—.
Zilliacus, Bruno Vilhelm, lektor i gymnastik och hälsolära 1/6 1908—; 

tjänstledig 1/5 1910.r tilh värterminens slut, vikarie folkskollära
ren Konrad Heino.

•Kaikkonen (Saima), Helmi, lärarinna i gymnastik och hälsolära 
1/6 1908—. '

Mäntylä, Juho Kustaa; lärare vid övningsskolans för gossar samman
satta klass 1/2 1910—r.

Rainio, Aksel, lektor i religion 1/1 1910;—; tjänstledig tili värterminens - 
slut, vikarie lektor Vaaranen.

Vikariat ha skötts av:- - .

musiklärarinnan Naemi Starck;
gymnastikläraren Bruno Zilliacus lektorstjänsten i gymnastik och 

hälsolära 1/1 1906—1/6 1908;
• lektorstjänsten i matematik under September 190.6 lektor J. A. Jotuni 

■ och stud. Toivo Vaaranen ävensom frän följände Oktobers början 
tili höstterminens slut lektor Jotuni och doktor E. A. Nordman;
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f. d. föreständarinnan Augusta Bergman föreständarinnetjänsten 
värterminen 1907;

fröken Signe Pösö lärarinnetjänsten i gymnastik och hälsolära. 1/5 
1907 till varterminens slut;

fru M. Boxström lärarinnetjänsten i gymnastik och hälsolära 21/8
1907—1/6 1908.

R a u m o  s e m in a r iu m .

Ordinarie lärare, deras tjänstledighet och yikarier:

Hynninen (Hynen) Karl Oskar, direkter; tog avsked 1/8 1907.
Puttila, Taavi, lektor i religion och pedagogik, prodirektor.
Alho, August Aleksanteri, lektor i naturkunnighet.
Franssila, Kaarlo Alfred, lektor i finska; direktor 1/9 1907—. ■
Lagus, Frithiof Henrik Bernhard, kollega i handarbete och tecknirig, 

sedermera lektor. - •
Törnudd, Axel Olof,, kollega i sang och musik, sedermera lektor; tjänst- 

ledig fran varterminens början 1907 tili den 7 maj ,vikarie musik- 
läraren V. Mäkinen; likasä 26/9 1908—6/5 1909 och höstterminen 
1909. .

Hirvinen, Helge Harald, kollega i gymnastik och hälsolära 1/3 1906—; 
tjänstledig för studieresa tili utlandet 4/4 —8/5 1910, vikarier 
lärarna Jussila ovh Lieto samt direktor Franssila.

Nikko, Juho, överlärare vid övningsskolan.
Junttila, Frans Johan, lärare vid övningsskolans sammansatta klass; 

tjänstledig 1/3—1/5 1906, vikarie folkskolläraren Jalmari Ce- 
derman (Valpio); avgick 1/11 1908.

Huttunen, August, lärare vid övningsskolans lägre avdelning; tjänst-
• . i ledig 10/9 1908—15/5 1909, vikarie folkskolläraren K. V. R. 

Raitakari, som skötte tjänsten med drektors tillständ tili yärter- 
: minens slut; likasä för deltagande i akademiska fortsättningskur- 

ser 1/2 1910 tili varterminens slut, vikarie lärarinnan Lahja Lieto.
Paksula, Matti, lektor i finska 1/10 1908— 1/3 1909; atnjöt likväl 

tjänstledighet hela tiden, vikarie folkskolinspektorn Äijälä.
Äijälä, Juho, lektor i finska 1/3 1909—.
Jussila, Juho Kustaa, lärare vid övningsskolans. sammansatta: klass
- 1/7 1909-,
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Vikariat ha skötts av: '

Johan Ludvig Markkanen kollegat] änsten i gymnastik frän början av 
värterminen 1905 till 1 mars 1906 och därefter tili läseärets slut 
pä IV parallellklassen; 

timlärarinnan i musik Ellen Ljungberg;
iik mag. Juhana Vihtori Lähde lektorstj änsten i finskä 1/11 1907—: 

30/9 1908; och •
läraren Jalmari Valpio lärartj änsten vid övningsskolans samman- 

. satta klass 1/11 1908 tili läseärets slut.

B r a h e s ia d s  s e m in a r iu m .

Ordinarie lärare,. deras tjänstledighet och vikarier.

Holmström, Adolf, direktor.
Högman, Karolina Adelaide, föreständarinna; tjänstledig läseäret

1905—1906, vikarier lärarinnorna Vahlberg, Lackström och Hei
kel samt direktor Holmström; tog avsked 1/9 1906.

Kinnunen, Juho, lektor i religion, avgick 1/7 1907. .
Salmenkallio, Heikki Alfred, lektor i finska; prodirektor; tog avsked 

1/7 1908.
Siilänen, Juhan 'Viktor, lektor i matematik och. naturlära; avgick 

1/2 1907, skötte likväl tj änsten som vikarie tili värterminens 
slut.

Vahlberg, Ellen Emilia, lärarinna i gymnastik och hälsolära.
Hainan, Vendla Augusta lärarinna i musik; tjänstledig för sjuklig- 

het 5/3 1908 tili värterm. slut, vikarie lärarinnan Anni Soini.
Axelson, Sigrid Sofia, lärarinna i handarbeten och teckning.
Heikel, Anna Katarina Viktoria, överlärarinna vid övningsskolan..
Lackström, Selma Maria, lärarinna vid övningsskolans lägre klasser.
Airas, född Arvola, Fanny Amanda, lärarinna vid övningsskolans 

sammansatta klass; tjänstledig frän September till december 
1908 och frän mars 1909 tili värterminens slut, vikarie folksköl-, 
läraren Anna Schreck; likasä höstterminen -1909.

Salmela, Anni Charlotta, föreständarinna frän början av värteiniinen 
1907. ,

Helle, Väinö Robert Konstantin, lektor i religion och historia 1/3
1908—; tjänstledig 1/5 1909 tili värterminens slut, vikarier direk
tor Holmström och föreständarinnan Salmela.
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Jansson, Uno August, lektor i matematik och' naturkunnighet 1/7
1908—; •

Paksula, Matti, lektor i finska 1/3 1909—.

Vikariat ha skötts av:
Timlärarinnan i musik Anna Hedmansson, vikarie 1/9 ——1/12 1908 

lärarinnan Anna Soini;
lärarinnan Selma Lackström föreständarinnetj änsten 1/9 1906 tili 

höstterminens slut;
fil. mag. Gustaf Adolf Wangel .och stud. Iivari Reinilä tillsammans 

lektorstj änsten i matematik och naturkunnighet läseäret 1907-^ 
1908;

fil. mag. V. R K. Helle lektorstj änsten i religion och historia fran 
höstterminens början 1907 tili 1/3 1908;

fil. mag. Matt.. Paksula lektorstj änsten i finska f rän höstterminens 
början 1908 tili 1 mars 1909;

läraren Väinö Valdemar Hyvärinen slöjdlärartjänsten vid övnings- 
skölan läseären 1908—1910.

H e in o la  s e m in a r iu m .

Ordinarie lärare, deras tjänstledighet och vikarier.
Johnsson (Soininen), August Mikael, direktor; tjänstledig för studie- 

resa tili utlandet 15/6—11/11 1906 och för kommittearbeten 26/11
1906—1/5 1907, vikarie prodirektor Hilden, vars tjänst sköttes hela 
läsearet 1906—1907 av fil. mag. Matti Paksula; avgick 1/5 1907. 

Kahala (Nordlund), Hilda Maria, föreständarinna.
Linden, Frans Johan Herman, lektor i matematik och naturkunnig

het; prodirektor tili 20/10 1905.
Hilden, Konrad Emil, lektor i finska tili 1 februari 1908; prodirektor 

20/10 1905—1/2 1908; direktor 1/2 1908—; tjänstledig 4/7—1/6 
1909, vikarier lektorn Salmenkalliö, föreständarinnan. Kahala och 

. lärarinnan Heinämaa; likasä 30/3—30/5 1910.
Päivänsalo, Bror Hannes, lektor i religion och historia; tjänstledig 

värterminen 1906, vikarier kollegan K. E. Sonck, pastor Osw. 
Stenroth och föreständarinnan Kahala; likasa 15/8 1906:—1/3 
1907, vikarie fil. kand. Väinö M. Ropponen 15/8—7/9 1906 och 
teol. kand. Sarlin 8/9. 1906—1/3 1907; avgick 1/3 1907.

. 13
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Sirelius, Ellen, lärarinna i musik; tjänstledig för studieresa tili utlan- 
det 7/5 1910 till varterminens slut, vikarie lärarinnan Judith 
Lönnberg.

Festen, Adele Maria, lärarinna i teckning och handarbeten.
Stenroth, Fanny, lärarinna i gymnastik, hälsolära och geografi; tjänst

ledig för studieresa tili utlandet 28/4 1910 tili varterminens slut, 
vikarie fru Meri Lackström och överlärarinnan Aino Lehtonen.

Lehtonen, Aino Augusta, överlärarinna vid övningsskolan; tjänst
ledig för deltagande i akademiska fortsättningskurser 24/9 1909 
tili läseärets slut, vikarie lärarinnan Hilja Elvira Nironen.

Lehtonen, Helmi Lydia, lärarinna vid övningsskolans sammansatta 
klass; tjänstledig 18/4 1906 tili varterminens slut; vikarie lära
rinnan Hilma Ahlman;- tjänstledig för deltagande i de akade
miska fortsättningskurserna 10/9 1908 tili varterminens slut, 
vikarie Hilja Elvira Nironen.

Havu (född Blomström), Sigrid Johanna, lärarinna vid övningskolans 
lägre klasser; tjänstledig 1/2—1/4 1906, vikarier lärarinnorna Aino 
Lehtonen och Hilma Ahlman; likaledes höstterminen 1907, vi
karie lärarinnan Iida Maria Lehtovaara; avgick 28/12 1907.

Kinnunen, Juho, lektor i religion och historia 1/7 1907—.
Salmenkallio, Heikki Alfred; lektor i finska 1/7 1908—; prodirektor 

24/11 1908—,
Heinämaa, Siveä Signe Maria, lärarinna vid övningsskolans lägre 

klasser 1/6 1909—.

Vikariat ha skötts av:

Timlärarinnan i musik Judith Lönnberg;
teol. kand. Karl Kristfred Sarlin lektoratet i religion och historia 

1/3—1/5 1907; tili varterminens slut sköttes tjänsten av före- 
ständarinnan Kahala, t. f. lektorn Paksula och fil. kand. Osw. 
Stenroth.

lektor Konrad Hildén direktoratet 1/5 1907—1/2 1908; 
fil. mag. Matti Paksula lektoratet i finska läsearet 1907—1908. 
lärarinnan Iida Maria Lehtovaara lärarinnetjänsten vid övningssko

lans lägre klasser värterminen 1908;
Siveä. Signe Maria Heinämaa lärarinnetjänsten vid övningsskolans 

lägre klasser läsearet 1908—09.'
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R a j a n a  s e m in a r iv m ,

Ordinarie lärare, deras. tjänstledighet och vikarier.

Rihtniemi (Högman), Volter, direktor; tjänstledig för utländsk stu- 
dieresa värterminen 1906, vikarie prodirektor Vuoristo samt 
lektor Rainio,, överläraren vid övningsskolan Tuomola och lä- 
raren vid sammansatta klassen K: Tiitola.

Vuoristo, Paavo Sakari, lektor i finska, prodirektor.
Rainio, Aksel David, lektor i religion och historia; avgick 1/1 1910, 

skötte likväl vikariter tjänsten tili läseärets slut.
Winter, Ivar, lektor i matematik och naturkunnighet; avled 26/9 1909.
Westerlund, Elis Arvid, kollega i teckning och. slöjd.
Sipilä, Eemeli, kollega i gymnastik, hälsolära och geografi; tjänstle

dig för utländsk studieresa 15/5 1910 tili värterminens slut, vi- 
karier lektor Vuoristo, fru Elli Sipilä samt övningsskollärarna 

■ Tuomola och Vuorivirta.
Taipale, Adolf Emil, kollega i musik.
Tuomola, Juho Aleksander, överlärare vid övningsskolan; tjänstle

dig 1/9 1908—1/5 1909, vikarier tili 23/3 1909 övningsskolläraren 
Tiitola, vars tjänst sköttes av folkskolläraren A. J. Vuorivirta, 
samt därefter övningsskollärarinnan Verna Hollmerus och t. f. 
lärären Vuorivirta gemensamt.

Tiitola, Kaarlo Oskari, lärare vid övningsskolans sammansatta klass; 
tjänstledig för sjuklighet 26/3 1907 tili värterminens slut, vika
rie folkskolläraren K. Vartia; tjänstledig ,1/9 1908—1/6 1909 
för skötande av överlärartjänsten tili 23/3 samt därefter för 
sjuklighet, vikarie folkskolläraren A .. J. Vuorivirta; likaledes 
för sjuklighet 1/10 1909 tili höstterminens slut, vikarie läraren 
Vuorivirta; avgick 31/12 1909.

Hollmerus, Verna Irene, lärarinna vid övningsskolans lägre klasser.
Linnaniemi, Harri, lektor i religion och historia 1/7 1910—.
Vuorivirta, Antti Juho, lärare vid övningsskolans sammansatta klass 

1/7 1910—.

Vikariat ha skötts av: • .

Timlärarinnan i musik Eva Ticcander; •
lärarinnan Hilma Roos gymnastik och handarbeten för. flickor vid. 

övningsskolan;
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f il. kand. Vilho Tomminen lektorstjänsten i matematik och natur- 
kunnighet 15/10 1909 tili läseärets slut; 

läraren Antti Juho Vuorivirta lärartjänsten vid sammansatta kiassen. 
1/1 1910 tili värterminens slut.

8. Inspektion av semmarierna.

Förutom kortare besök av Överstyrelsens ledamöter vid semi- 
narierna för kassarevisioner, praktiska lärarprov, inspektioner med 
anledning av slutförda provär, inspektioner av föredragskurser m. fl. 
ärenden ha egentliga inspektioner under ifrägavarande tid verkställts 
av följande personer:

I Jyväskylä överinspektorn för folkskolorna G. Lönnbeck 28 
nov.—3 dec. 1907, 3—12 dec. 1907 och 2—5 nov. 1908.

I Ekenäs överinspektor G. Lönnbeck 8—10 dec. 1905, 7—10 
nov. 1906 och 27—29 jän. 1908 ävensom 19—20 nov. 1908.

I Nykarleby överinspektor G. Lönnbeck 24—28 febr. 1908.

I Sordavala överinspektor G. Lönnbeck 21—30 nov. 1907.

I Räumo överinspektor G. Lönnbeck 12—15 maj 1908 och t. f. 
överinspektor A. Haapanen 14—16 dec.. 1909.

I Brahestad överdirektörsadjointen, statsrädet W. . TaAyast- 
stjerna 5—9 äpril .1906 och t. f. överinspektorn A. Haapanen 1—5. 
mars 1909.

I Heinola överdirektörsadjointen, statsrädet W. TaAvaststjerna 
9—12 dec. 1907; och

I Kajana statsrädet W. TaAvaststjerna i början aÂ okt. 1905 
fern dagar, överinspektor G. Lönnbeck 15—20 jän. 1906, statsrädet 
W. TaAvaststjerna 12—15 nov. 1907 och t. f. överinspektor A. Haapa
nen 14—19 maj 1909.
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9. Statistiska uppgifter om seminarierna och deras
övningsskolor.

a) Elevantalet i seminarierna och övningsskolorna.

L ä s e ä r e t

D
irektorer.

•

'O:
CD09et-
3
Cl ,J»-j

' 3*3O

I seminarierna
I övningsskolorna

Sum
m

a

Kl. I - V I Samman-
sattaklassen

STp?et- vO
CD

kolleger

lärarinnor

lärare

lärarinnor

lärare

lärarinnor

1905—1906 ..................... 8 5 38 9 ‘) 16 8 12 4 6 106
1906—1907 ..................... 8 5 .4-2 ■ 5 *) 16 8 12 ' 4 6 106
1907—1908 ...................... 8 5 42 5 ') 16 7 13 5 5 106
1908—1909 ...................... ■ 8 5 42 5 2.) 16 6 14 5 5 106

I  övningsskolorna
CD

•g m-
P 3 H- %
CD 3 . O p P 3 *

summa
CD - 3O

1909—19102) ................. 54 28 82 12 20 32 114

') Y tterligare en biträdande lärarinna ¡"spelning vid yarje seminarium.
’) Da Overstyrelsens statistisina redogörelse för läseäret 1909—1910 är uppgjord eniigt 

bestämmelsen i förordningen av den 28 maj 1909, gä kolumnerna ej ib'op med kolutnnerna 
för tidigare är.
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b) Elevantalet

L  ä s e  ä r  e  t

J y v ä s k y lä . satnm  ansa tta  
sem in ariu m E k e n ä s

k v in n lig a

sem in a riu m

N y k a r le b y  

m a n l ig a . 

sem in ariu m

S ord a -
sam m a n sa tta

e le v e r
u td im itte -

ra d e
' e le v e r

m
ä

n

k
v

in
n

o
r

a
s

k
v

in
n

o
v

e
le

v
e

r

u
td

im
itte

-
ra

d
e

e
le

v
e

r

u
td

im
itte

-
ra

d
e

' a ’

• 3

k
v

in
n

o
r

1905 -1 9 0 6  ........................ 133 130 40 29 100 30 ' 59- 7 141 137

1906 1907 ................... 122 132 28 34 94 26 58 6 128 129

1907— 1908 ........................ 121 120 32 34 ■ 9 0 ' 19 66 .16 126 125

1908— 1909 ...............  . . . 112 123 28 30 98 26 73 10 119 118

1 9 0 9 -1 9 1 0  ........................ 105 ' 120 27 28 ■ 90 22 75 13 121 120

Summa. — 155 155 — 123 — 52 —

c) Övningsskolornas

L ä s e ä r e t

J y v ä s k y lä E k en ä s N y k a r le b y S o rd a va la

e le v e r

i! 
u

td
im

itte
- 

| 
ra

d
e

e le v e r

u
td

im
itte

-
ra

d
e

e le v e r

u
td

im
itte

-
ra

d
e

e le v e r

u
td

im
itte

-
ra

d
e

igo
ssa

r

flick
o

r

j gossar

flick
 or

OV)5

flick
o

r

gossar‘

flick
o

r

•1905— 1906 . . . . 134 151 45 124 16 60 62 5 iso' 140 49

1906— 1907 . . . . 140 138 20 — 124 12 09 69 13 174 140 38

1907— 1908 . . . . 150 145 31 — 130 10 69 78 20 173 126 3S

1908— 1909 . . . . 157 ' 150 42 — 139 14 74 84 17 166 145 52

1 9 0 9 -1 9 1 0  .. . .  • 148 143 38 — 137 15 ' 79 85 18 151. 159 39

Sum m a — — 170 — • — 67 — — 73 — — 216

d) Seminariernas och

K a le n d e rä r e t

J y v ä s k y ä E k e n ä s N y k a r le b y S o rd a va la

9Hif p- Sögr. P ■ 1/i 9/itf. P

1905 .................... 165,496 88 70,516

■

83,291 62 187,703 04 '

1906 .................... 165,264 69 73,809 50 86,030 05 179,669 42

1907 ...................... 165,578 32 73,380 — 88,617 08 192,177 51

1908 ................... 181,507 01 77,146 — 92,939 95 ' 191,093 —

I L  1909— 1910.. 191,695 56 ' 88,627 50. 101,880 78 226,129 94
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i semmarierna.

va la
sem in a riu m

Raumo 
m anliga 

sem iiianum

Brabestads
kvinnliga

seminarium

Heinola
kvinnliga

seminarium

Kujana 
inanliga 

sem inanu m
Su m m a

u td im itte 
rade

e
le

v
e

r

g_
Q-.

ct-e+
CDit
S»
Cb
CD

e
le

v
e

r

u
td

im
itte

ra
d

e

j 
e

le
v

e
r

u
td

im
itte

ra
d

e
.

CD
CD*
<
CD

u
td

im
itte

ra
d

e

e le v e r
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• g:

J 
k

v
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r

k
v
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C ■

k
v
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n

o
r

39 37 ')  161 ' )  59 127 . 29 140 34 154 46 648 634 191 159

32 35 125 31 125 34 135 36 130 ' 85 563 015 132 165

34 34 118 32 119 31 126 36 115 29 546 586 143 154

28 30 114 30 118 29 120 26' 104 28' 522 577 124 141

30 27 111 22 119 31 119 25 91 ' 24 503 568 116 133

163 163 — 174 — 154 — 157 — 162 — — 706' 752

elevantal.

JR.au m o B ra h es ta d H e in o la K a ja n a Sum m a
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 ■

CTQ
Oui
S

fligkor

gossar

flickor

CT?
Oui
Ui
9

flickor

O
Ui
Ui

flickor

CR
O
tr.u:
9

flickor

183 • 23 78 6 84 73 ' 17 85 87 13 726 715 174

171 — 25 — 82 9 ' 88 68 12 92 •87 17 737 ■707 146

164 — 20 21 105 7 98 73 17 94 90 11 769 747 154

165 - 15 41 112 • 8 93 - 67 13 109 89 20 805 786 - 181

140 — 16 57 121 18 73 46 11 83 90 16 731 781 171

— • — 99 — — 48 ( — — 70 — 77 — — 826

övningsskolornas utgifter.

R a u m o B ra h es ta d H e in o la K a ja n a Sum m a

Sntf p . p . ®iif p \ Smf p . $7h£. p .

93,272 98 68,056. 26 ■ 70,261 31 67,024 50 805,622 59

78,967 19 0.9,143 67 67,929 — 80,447 54 801,261 06

86,943 29 • 73,879 69 • 74,052 77 79,128 49 S33,757 15

83,176 73 ■ 75,533 46 74,545 79 ' 79,916 64 855,858 58

91,031 24 78,611 89 79,214 06 91,581 04 918,772 01

*) A v  d essa  p ä  p a ra lle llk la s s  29.





III. Städernas folkskolor.

■ o
I. Atgärder i fräga om undervisningen.

Vintern 1910 anhöllo Helsingfors Stadsfullmäktige i en tili Kej- Samunder- 
serliga Senaten inlämnad skrivelse, att §§ 103 öch 104 i gällande folk- visning- 
skolförordning matte ändras i sädari riktning, att samskolprincipen 
i städernas folkskolor finge tillämpas i sädari ntsträckning, som folk- 
skoldirektionerna anse lämpligt.

Överstyrelsen, vars yttrande om ansökningen infordrades, inför- 
skaffade uttalanden av lärarkaren vid Helsingfors finska och svenska 
folkskolor ävensom av inspektorerna därom, huruvida den föreslagna 
allmännare tillämpningen av samskolprincipen frän undervisningens 
och disciplinens synpunkt vore ändamalsenlig och önskvärd, och 
avgav för egen del den 15 nov. 1910 följande yttrande:

»Emeclan äsikterna om samskolprincipens utsträckning pä föreslaget 
satt icke ännu vunnit stadga och dess tillämpning i vidsträckt man berör 
av lärarens lämplighet att sköta samklasser och da ä andra sidan § 104 i 
tolkskolförordixingen. sädan den lyder i nädiga kungörelsen av den 27 juni 
1889. ej synes ställa nämnvärda hinder i vagen för samundervisnings ge- . 
nomförande även för elever a folkskolans högre sta.dium, dar lokala för- 
hällanden sä forclra och tillstäclja, och även med hänsyn därtill, att Över
styrelsen redan tidigare mgätt med underdänig hemställan om revision 
av heia folkskolförfattningen, fär Överstyrelsen underdänigst överlämna 
tili Eders Kejserliga Majestäts Nädiga beprövande, huruvida skäl för 
denna gang föreligger att skrida till-ändring av §§ 103 och 104 i gällande 
folkskolförfattning.»

Emedan tili Överstyrelsens kunskap kömmit, att i -Kemi stad un- Undervis- 

der läseäret 1907—1908 funnos par tili grekisk-katolska bekännelsen '̂ Ysk̂kVtoiiTt 
hörande elever och att pä platsen ej fanns nagon religionslärare för reiigion. 

dessa elever, underrättade Överstyrelsen härom Andliga Konsisto-

14
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rißt i Finland den 8 nov. 1907 för vidtagande av de ätgärder saken 
möjligen päkallade.

Den 17 päföljande dec. förfragade sig sagda Konsistorium hos 
Överstyrelsen, med vilka medel och tili vilket belopp ersättning skall. 

. betalas för resa tili Kemi och för ifrägavarande undervisning at am- 
bulerande religionsläraren Feodor Agafonoff, ät vilken Konsistoriet 
ärnat anförtro religionsundervisningen i Kemi. Dä Överstyrelsen pä 
gjord förfragan erfarit, att folkskoldirektionen i Kemi ej hade nägra 
medel disponibla för detta behov, sände Överstyrelsen handlingarna i 
ärendet tili Kejserliga Senatens Ecklesiastikexpedition den 15 april 
1908 för eventuella ätgärder.

Kejserliga Senaten fattade i saken den 11 juni 1908 följande 
beslut:

»Emedan stadskömmunerna enligt § 102 i Nädiga folkskolförordningen 
. av den 11 maj 1866 äligger att varda sig om folkskolundervisningen för alia 
de barn, som ej i hemmen eller andra skolor erhalla motsvarande eller 
mera omfattande bildning, och tili dehna undervisningsskylchghet enligt 
samma förordnings 106 och 107 §§ hör även religionsundervisning samt 
emedan enligt § 14 i nädiga förordningen av den 5 mars 1883 angaende 
barnaundervisningen i de grekisk-ryska1 landsförsamlingarna i Finland 
stadskommunernas närnnda skyldighet att draga försorg om barnens un
dervisning skall utsträckas även till alia' barn av den grekisk-katolska 
trosbekännelsen i dessa kommuner; sä har Kejserliga Senaten velat aii- 
befalla Överstyrelsen meddela Kemi stads fullmäktige, att de äga pä 
författningsenligt satt bekosta religionsundervisning även för alia de 

. folkskolbam, villca bekänna den grekisk-katolska religionen. för vilka 
utgifter de sedan äro berättigade att erhalla bidrag av statsmedel efter 
samma grander som för sina övriga utgifter av enahanclä slag.»

I enlighet härmed ha sedermera städernas skolmyndigheter ge- 
nom Överstyrelsen. delgivit Andliga Konsistoriet, dä i städernas folk- 
skolor funnits elever, hörande tili grekisk-katolska religionen.

2. Regiementen. v

Följande städer ha under ifrägavarande tid infört ändringar i sina 
uti § 112 av folkskolförordningen föreskrivna regiementen, och har 
Överstyrelsen som sädana eller med nägra ändringar fastställt regie
menten pä nedan angivna dagar:
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Brahestad den 13 juni 1910;
Jakobstad den 26 febr. 1907;
Jyväskylä den' 28 jän. 1910 (första reglemente);
Kajana den 7 juni 1908 och en paragraf dèn 1 febr. 1910;
Kasko den 9 okt. 1908;
Lahtis den 16 nov. 1906 (första reglemente);
S:t Michel den 11 maj 1906;
Nystad den 21 maj 1910;
Nädendal den 30 mars 1906 och nägra paragrafer den 13 febr. 1909; 
Raumo den 25 april 1906;
Tammerfors den 17 april 1909;
Torneä den 25 febr. 1910; och 
Uleäborg den 11 sept. 1908.

3. Lärarnas avlöning..

Är 1906 väclctes inom Överstyrelsen fräga om astadkommande 
av likhet i löneförhöjning för landsbygdens och städernas folkskol- 
lärare. Sedan frän- stadsskolörna införskaffats särskilda upplysningar, 
ingick Överstyrelsen den 3 dec. 1907 med följande underdäni'ga hem- 
ställan i ärendet:

»Da den omständigheten, att lönevillkoren .för städernas lärarperso- 
nal f. n. äro ordnade enligt andra principer än i landskommunernä, vällar 
svärigheter . vid lärares överflyttning frän staden tili landsbygdeh och 
tvärtom, har Överstyrelsen ansettskäl förehgga att i detta syfte söka 
fä till stand en förändring. I städerna äro’ säväl lönerna som löneförhöj- 
ningarna ordnade enligt reglementena i de olika städerna, medan pä 
landsbygden saken reglerats genom lagstiftning. Härav är följden, att en 
lärare, som frän landet flyttat tili en stad, ej kan tillgodoräkna sig för 
löneförhöjning de ar han tjänat pä landet; ej heller kan en lärare, som frän 
staden flyttar tili landet, tillgodoräkna sig. ären i staden. Genom nädiga 

• förordningen av den 24 maj 1898 är folkskollärare, som frän stad flyttar 
tili landet eller tvärtom, berättigad att för pension. tillgodoräkna den 
tid han i stadgad ordnihg därförinnan tjänat i stad eller pä landet: 
Vad löneförhöjningen beträffar, har tjänstetidens tillgodoräknande för 
lärare, som frän stad flytta tili landet, berott av i varje särskilt fall m- 
lämnad och beviljad dispensionsansökan, en omständighet, som vällar 
saväl tidsförlust som ekonomisk uppoffring, medan för en lärare, som frän 
landskommun flyttar tili stad, den pä landsbygden tjänade tiden för löne- 
förhöjning i varje fall gär förlorad.
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Dá i detta fall likhet i lönevillkor för landsbygdens och städernas 
lärare utan tvivel vore tili frommä för folkskolväsendets regelbundna 
utveckling, har Överstyrelsen införskaffat statistiska uppgifter beträffande 
stadsfolkskollärarna frán början av ár 1906 och uppdragit frágans bered- 
ning át Overstyrelsens kamrerare för folkskolorna och abnormskolorna 
Veli Kustaa Simehus, vars referat här bilägges.

Omfattande det sista altemativet' i hans yttrande fár Överstyrelsen 
. i enlighet därmed underdánigst hos Eders Kejserhga Majestät föreslä:

1) att lärare, som överflyttar frán lantfolkskola tili stad och tvärtom, 
berättigas att för löneförhöjning vid sin nya tjänst tillgodoräkna sig heia 
sin föregäende tjänstetid sálunda, att lärare vid överflyttning frán stad 
tili landet pá grund av tjánsteár utan vidare finge átnjuta löneförhöj
ning och att, om överflyttningen sker frán landet tili stad, läraren finge 
behálla sin rätt tili löneförhöjning enhgt principen för landslärare, tills 
staden pá grund av fastställt lönereglemente vore skyldig a tt betala hans 
löneförhöjning och denna förhöjning skulle stiga tili sammä belopp som 
den förra av staten erlagda förhöjningen eller däröver; samt

2) att denna förhöjning skulle stadgas att gälla även för sádan lärare 
i lägre folkskola, som vunnit' behörighet tili tjänst i högre folkskola och 
har minst 24 veckotiinmars undervisningsskyldighet.

De summor, vilka staten sálunda komme att erlägga át lärarna i stä- 
. derna som löneförhöjning, skulle kunna betraktas som personliga löne- 

tillskott, och i praktiken skulle saken enhgt Överstyrelsens mening kunna 
ordnas sá,' att staden vore pliktig att under árets lopp utbetala át en 
sádan lärare honom. tillkommande löneförhöjning och finge därför' vid 
árets slut énligt av inspektor bestyrkt räkning lyfta det penningbelopp, 
som staden utbetalat utöver i regiementet för läraren föreskrivna löne
villkor.»

Denna hemställan beaktades visserligen vid den señare handlägg- 
ningen av läropliktslagen; den áterfinnes i Kejserliga Senatens pá sid. 8 
nämnda förslag och likaledes i den av Lantdagen godkända läroplikts
lagen. . Men da läropliktsfragan fortfarande väntar pä avgörande, har 
ej heller denna länge motsedda förbättring av statens löneförhöjning 
hittills kunnat förverkligas.

Under ifrágavarande tid ha lärarpersonalens löneförmaner i nästan 
alia städer kännbart förbättrats. I följande tabeller belysas stadslärar- 
nas löneförmaner&ar 1905 och 1910 och anges jämväl frán vilken tid 
löneförmänerna ár 1910 varit gällande. Visserligen ha i nágra städer 
under denna period lärarnas löner höjts t. o. m. flere gánger, men ha 
de tidigare förhöjningarna lämpligast beaktats i tilläggen och. anmärk- 
ningarna under kolumnerna:
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Är 1905 Är 1910

g g _____ g O ■ H W g
r~i CF <r»- Ct- Kt. c+ et- c+ CF

3 3 Fl >1 *-i D 'S Fl I-Í
• O- 1— cc to CL w 1—‘ to toC CJ» o O O ax

Fredrikshamn: ’) Fran 1 januari 1910
gift manlig lärare . . 2,000 2,150 2,300 2,450 2.600 2,750 2,400 2,550 2,850 3,150 — —
ogift l> s> 1,800 1,950 2,100 2,250 2,400 2,550 2,100 2,250 2,550 2,850 — —
lä ra rin n a ....................... 1,300 1,400 1,5C0 1,600 1,700 1,800 l-,500 1,600 1,800 2,000 — —

Hangö:
lärare i högre klasser 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,C00
läi-arinnor. i högre kl. 1,500 1,650 1,800 1,950 2,100 2,250 1,700 1,870 2,040 2,210 2,380 2,550
lärarinnor i lägre kl. 1,200 1,320 1,440 1,560 1,680 1,800 1,400 1,540 1,680 1,820 1,960 2,100

Helsingfors: Fr&n 1 januari 1910
lärare i högre klasser 2,400 2,880 3,360 3,600 — 2,400 .3,080 3,760 4,200 — —
lärarinnor i högre kl. 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 2,000 2,600 3,200 3,600 — —

lärarinnor i lägre kl. 1,700 1,870 2,040 2,210 2,380 2,550 1,700 2,240 2,780 3,150 — —

Tillägg och anmärkningar:

F r e d r ik s h a m n :  Om för lärare künde heredas bosfcad, värme och 50 liter petroleum 
i lyse, minskades penninglönen ar 1905 för gift lärare med 500: — för de övriga med 300: — 
och är 1910 för den förra med 600: —, för de señare med 300: —.

H a n g ö :  Lärarinnans vid lägre klasser lön höjdes irán 1 jan. 1906 och vid högre 
klasser fr&n 1 jan. 1903. '

H  e is in g fo r s : Redan fr&n början av ar 1907 beräkrtades lärarinnornas löneförm&ner 
enligt samma grunder som manlig laxares, varigenom i högre folkskola lärarinnornas löner 
konuno att utgöra 2,000: —, 2,400: —, 2,800: — och 3,000: — och i lägre folkskola 1,700: —, 
2,040: —, 2,380: — och 2,550: —; frän början av ar 1910 ha för fern ar fram&t beviljats 
dyrtidstillägg át alia lärare och lärarinnor för 5 ars tjänst 200: —, för 10 &rs 400: — och för 
15 &rs 600: :—.

Den 17 sept. 1907. beslöto Stadsfullmäktige, att lärare eller lärarinna, som främdeles 
utnämnes tili ordinarie tjänst i stadens folkskolor eller redan är utnämnd, men ännu ej 
erh&llit lönejörhöjning, skulle fr&n början av &r 1908 f& för löneförhöjning tiI Igodoräkna 
sig den tid han eller hon som füllt kompetent skött vikariat i dessa skolor, likväl ej mer 
an fern vikariats&r. •

Under áren 1905—1910 fingo lärare för sjukhghet i regeln förutom löneförhöjnhig 
uppbära %  av grundlönen. Förestandares och förest&ndarinnas lön utgör 450—500 mark.

') Ovdningsföljden alfabetisk en.l.igt de f in s k a  stadsnamnen.
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Tavastehus:
lä r a r e  i  h ö g r e  k la s s e r  . . 1,500 1,750 2 ,000 2 ,200 _ — 1,500 1 ,750 2 ,0 0 0 2 ,2 0 0 —

la r a r in n a  i  h ö g r e  k la s s e r 1,200 1,400 1 ,550 1,700 — ' — 1,210 1 ,400 F 5 5 0 1 ,700 —
lä r a r in n a  i  lä g r e  k la s s e r 1,000 1 ,200 1 ,350 1 ,500 — — 1.000 1,20:1 1,350 1 ,500 —

Iisalmi: I rän 1 ja n u a r i 1910

lä r a r e ,

fr ä n  191 0  h ö g r e  lö n e -

k la s s  ............................................ 1 ,700 1 ,960 2 ,220 2 ,3 5 0 — — 1,950 2 ,2 5 0 2 ,559 2 ,700 —
lä r a r in n a ,

fr ä n  1910  • lä g r e  lö n e -

k l a s s . : ....................................... 1 ,400 1,620 1 ,840 .1,950 .— — 1,650 1 ,910 2 ,1 7 0 2 ,3 0 0 —  .

Joensuu: F r ä n  1 ja n u a r i 1909

lä r a r e  . .  ...................................... 1 ,600 1 ,840 .2 ,080 2 ,200 — — 1,800 2 ,160 2 ,5 2 0 2 ,700 —
lä r a r in n a  i  h ö g r e  k la s s e r 1 ,300 1 ,500 1 ,700 1 ,750 — 1,500 1 ,800 2 ,1 0 0 2 ,2 5 0 —
lä r a r in n a  i  lä g r e  k la s s e r  . 1,100 1,260 1,420 1 ,500 — — 1,300 1 ,560 1,820 1 ,950 —

Jyväskylä: F r ä n  1 a u g u s t i  1909

lä r a r e  i  h ö g r e  k la s s e r  . . — — ■ — — — 2 ,000 2 ,4 0 0 2 ,8 0 0 3 ,000 —
lä r a r in n a  i  h ö g r e  k la s s e r — — — — — — 1 ,700 2 ,0 4 0 2 ,3 8 0 2 ,5 5 0 —
lä r a r in n a  i  lä g r e  k la s s e r  . — ' — — — ■ 1 ,400 1,680 1 ,960 2 ,100 —

Rajana: F r ä n  1907

• lä r a r e  (frä n  1 9 0 9 ) ......... ... • ■ — — — — — — 1 ,700 1,870 2,2101 2 ,550 —
lä r a r in n a  . .  .-............................... 1,200 — — — — — 1 ,500 1 ,650 1 ,950 | 2 ,250 —

T a v a s te h u s :  Förest&ndarärvodetutgjorde i lägre skolan 200:—, ihögre lOO:—. Lö- 
nerna ha frän är 1911 kännbart höjts. '

I i s a l m i :  Förestandararvodet utgör 200: — jämte i stället för hyresmedel (ar 1905 
400: — är 1910 450: —) fri bostad, ved och lyse.

Tili lägre löneklass höra ogifta lärare och lärarinnor, tili högre löneklass gifta lä
rare, som ha minst ett barn, och sädana gifta lärarinnor, som äro familjens huvudsakliga 
försörjare.

J o e n s u u : ' Slöjdlärarens lön. har värit: för seminarieutbildad samma belopp som för 
lärare, i övriga fall som för lärarinna i högre klasser.

K u j a n a :  Läraren har utöver penninglönen fri bostad och. ved.
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K a s k o : F •án 1 augusti 1909 .
1 arare i .. hogre klasser,

frán 1909’ hogre lóne-
klass.......................... '.. 1,150 1,250 1~350 1,450 .1,550 i,900 2,050 2,200 2,350 2,500

lárarinna i hogre klasser,
frán 1909 lágre lone-
klass.............................. 900 ' 980 1,060 1,140 1,220 — T,7Ó0 1,850 2,000 2,150 2,300

lárarinna i lágre klasser'. 800 800 800 800 800 — — — — — ' —

K a m i: Frán 1910
lárare i hogre klasser . .. 2,000 2,300 2,600 2,750 — 2;000 2,300 2;600 2,750 —
lárarinna i hogre klasser 1,600 1,840 2,080 2,200 — . — 1,600 1,840 2,080 2,200 —
lararinna i  lágre klasser .' 1,500 1,720 1,940 2,050 — ’ — 1,600 1,840 2,080 2,200 ' — .

Q a m la ka rleb y : Frán 1908
lárare ................:............ 1,500 1,625 1,750 1,875 2,000 — 1,800 1,950 2,100 2,250 2,400
lárarinna.......................... 1,200 1,325 1,450 1,575 1,700 — 1,500 1,650 1,800 1,950 2,100

l io tk a Frán 1 januari 1910 •
lárare i  hogre klasser .. 2,000 2,200 2,600 3,000 — — 2,400 2,640 3,120 3,600 —

. lárarinna i hogre klasser 1,700 1,870 2,210 2,550 — — 2,000 2,200 2,600 3,000 ■ —
lárarinna i  lágre klasser . 1,400 1,540 1,820 2,100 — -- 1,700 1,870 2,210 2,550 —

K ris tin e s ta d : Frán 1909
lárare i  hogre klasser ..' 1,800 1,920 2,040 2,160 2,280 2,400 2,000 2,200 2,400 2,600 —
lárarinna i hogre klasser 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 1,600 1,760 1,920 2,080
lárarinna i lágre klasser . 1.200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,400 1,540 1,680 1,820 —

K u o p io : Frán 1908•1
lárare i hogre klasser .. 1,800 2,100 2,400 2,700 — — 2,000 2,300 2,500 ■2,700 —
lárarinna i hogre klasser 1,400 1,700 1,900 2',100 — — . 1,600 1,900 2,100 2,300 —
lárarinna i lágre klasser . 1,200 1,400 1,600 1,800 — • — 1,400 1,600 1,800 .2,000 —

Ar 1910

. K a s k o :  I stället för hyresmedel ha lärarna kunnat f& fri bostad, ved ooh lyse; hy- 
resmedlen ha ovan beräknats: &r 1905 för laxare till 150: — ooh för lärarinna tili 100: — 
och ár 1910 för alla tili 400: —.

Tili högre löneklass höra lärare. med familj, tili lägre lärare utan familj och lära- 
rinnor. ■ <

K u o p io :  Ytterhgare ätnjuter lärare med familj frán ár 190S 100: —- för varje barn, 
anda tili 500: —.

Vikarie ex-haller; lärare 1,600: ;—, lärarinna i högre klasser 1,400: —•, i lägre 1,200:—.
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K exh n lm :

larare i hogre klasser .. 
lárarinna i ' hogre klasser 
lárarinna i lágre klasser .

L a h t i :

larare i hogre klasser .. 
lararinna i hogre klasser 
lárarinna i lagre klasser .

W illm a n stra n c l:

larare ...................................
la rarinna..........................

L o v isa :

larare i hogre klasser . .. 
lararinna i hogre klasser 
áldre lararinna i lagre

klasser .............................
yngre lararinna i lagre 

klasser .............................

M a rie h n m n  : 

larare i hogre klasser 
lararinna i hogre klasser 
lararinna i lagre klasser .

S :t M ichel:

larare i hogre klasser . .. 
lararñnna i hogre klasser 
lárarinna i lagre klasser .

Ar 1905

G
rund-
lon

Efter 5 
ár

ts
e tP° CDi-S *1
t—O

Efter J5 
ár Pa <D 

*-í l-í

O

H
po CD

toü*
G

rund- 
16 n

Efter 5 
ár

Efter 10
. K

ct- 
£)0 o  
l"S

: O1

Wct-" a »  q 
i  >-i

to

Frán 1 augusti 1908
1,900 2,050 2 , 2 0 0 2,350 2,500 2,650 2 , 0 0 0 2,300 2,600 2,900 —

1 , 2 0 0 1,300 1;400 1,500 1,600 1,700 1,500 1,700 1,900 2 , 1 0 0 —

1 , 2 0 0 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,300 1,500 1,700 1,900 -

F rán 1 augusti 1906
— — — — — — 2 , 0 0 0 2 , 2 0 0 2,600 3,000 —

— — — — — — 1,700 1,870 2 , 2 1 0 2,550 —

— — — — — — 1,400 1,540 1,820 2 , 1 0 0 —

Frán 1 januári 1909
2 , 1 0 0 2,460 2,820 3,000 — — 2,500 2,900 3,300 3,500 —
1,500 1,740 1,980 2 , 1 0 0 — — 2 , 0 0 0 2,320 2,640 2,800 —

. Frán 1910 .
1,800 2 , 0 0 0 2 , 2 0 0 2,400 — ■ — 2 , 0 0 0 2 , 2 0 0 2,400 2,600 —

1 , 2 0 0 1,350 1,500 1,650 — — 1,600 1,750 1,900 2,050 —

1 , 1 0 0 1,250 1,400 1,550 ■ — — 1,500 1,650 1,800 1,950 —  .

1 , 0 0 0 1 , 1 0 0 1 , 2 0 0 1,300 — — 1,400 1,500 1,600 1,700 —

1,300 1,560 1,820 1,950 1,800 2,060 2,320 2,450
1 , 0 0 0 1 , 2 0 0 1,400 1,500 — — 1,500 1,700 1,900 2,OJO —

900 1,080 1,260 1,350 —  ■ — 1 , 0 0 0 1,180 1,360 1,450 —

. Frán 1 januari 1908
1,800 _2,160j 2,520 2,700 — — 2 , 1 0 0 2,520 2,940 3,150 —

1,500 1,800! 2, lOü 2,250 — — 1,800 2,160 2,520 2,700 —
1 , 0 0 0 1,200:1,400 1,500 — — 1,400 1,680 1,960 2 , 1 0 0 —

■ Ar 1910

L a h t i s :  Frán ár 1911 ha lárarlonerna hdjfcs. ■
V i l lm a n s l r a n d : frán 1 arig. 1909 ha hyresmedel (400: —) betalats aven át bitrá- 

dande lárarinrian.
M a r ie h a m n :  Át larare har hela tiden ytterligare betalats i pensionsavgift 80: —■ 

och &t lárarinna i hogre klasser forestándarinnelón 300: —.
8 : i  M ic h e l :  Redan frán bórjan av &r 1906 hojdes den lágre skolans lararinnelon: 

1,100: —, 1,320: —, 1,540: — och 1,650: —.
Fórest&ndararvode átnjuter en láraré och en lárarinna vid hogre skolan och lika- 

ledes en lárarinna vid lágre skolan 100: ;— samt for várd av undervisningsmaterielen en 
larare 75: —.
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N ädendal: Frän 1908 >

lärare i högre klasser,
frän 1908 gift lärare.. 1,100 1,260 1,420 1,580 1,740 — 2,100 2,320 2,540 2,660 2,880

lärarinna i högre klas-
ser, frän 1908 ogift lä-
rare eller lärarinna . . 800 920 1,040 1,160 1,280 — 1,700 1,880 2,060 2,240 2,420

lärarinna i lägre klassser. 800 960 1,040 1,120 1,200 — 1,500 1,680 1,860 2,040 2,220

N ik o la is la d : Frän 1 augusti 1910
lärare i högre klasser .... 2,000 2,200 2,400 2,600 — ' — 2,100 2,400 2,700 3,000
lärarinna i högre klasser. 1,400 1,550 1,700 1,850 — — 2,000 2,300 2,600 2,900 —

» ' .  i lägre klasser. 1,400 .1,550 1,700 1,850 — — 1,700 .1,900 2,100 2,300 —

»  vid hjälpklass ’ — — ■ — • — — — 1,800 2,000 2,200 2,400
biträdande lärare eller

lärarinna (30 t.) ......... — — — — — — 1,800 — — — —

- biträdande lärare eller
lärarinna (26 t .) ......... — — — — — — 1,500 — — — _

Ar 1910

N ä d e n d a l:  Härtill kom 1905: för läraren personligt tillskott 200: —, läraren i 
högre klasser fri bostad och lärarinnan i lägre klasser hyresmedel 250: -— samt föreständar- 
arvode 50: —; frän' ar 1908 för lärare föreständararvode 100: — och-för lärarinnan. i lägre 
klasser 50: —1 . .

N ik o la i s ta d :  Löneförhöjningarna beläknades ar 1905 redan för 3, 6 och 9 ärs 
tjänst och för övertünmar .erlades 50: — per veckotimme, vilket arvode frän början av 
läseäret 1907—1908 höjdes tili 60 mark. '

Redan fran läsearet 1908—1909 beviljades alla lärare 200 märks förhöjning.
I det nuvarande lönereglementet finnes följande tillägg: Gift lärare ävensom änkhng 

eller änka, som har ett eller flere barn, ätnjuter 500 mark i hyresmedel ärligen. Hyres
medel betalas, sä länge lärare eller lärarinna förblir i tjänst. Ha lärare eller lärarinna tjänst- 
gjort 15 är i ordinarie tjänst, betalas hyresmedlen fortfarande oberoende av genom för- 
ändrade familjeförhällanden eventuellt vällat upphörande av villkoret.

Lärarinna, som frän lägre skola flyttar tili högre, fär för löneförhöjning tillgodoräkna 
heia den tid hon tjänat i lägre skola och varit kompetent att söka tjänst vid högre skola. 
Biträdande lärare eller lärarinna fär vid utnämningen tili ordinarie tjänst tillgodoräkna 
högst 10 är av den tid han eller.hon tjänat som biträdande och varit kompetent tili den 
tjänst, vartill utnämningen' slcer. ”

För timmar utöver undervisningsskyldigheten betalas efter 60 mark.per läseär. 
För handarbete beräknas en veckotimme ä 60 mark i kl. III—VT.
Föreständares och föreständarinnas arvode äro i förenad 6:klassig skola 300 mark, 

i lägre folkskola 60 mark för varje klass I—II, i högre skola för varje klass III—VI 50 
mark. För parällellklass betalas i alla slcolor 30 mark.

15
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Uleábm-g: Frán 1908
lárare i bogre klasser .. 2,000 2,300 2,600 2,750 ' __ — 2,000 2,300 2,600 2,750 —

lárarinna oob lárare i
,hógre klasser ............ 1.700 1,940 2,180 2,300 —' — 1,700 1,940 2,180 2,300 —

lárarinna i lágre klasser. 1,500 1,700 1,900 2,000 — — 1,500 1,700 1,900 2,000 —
gift lárare i hogre klas- -

ser, somhar barn.........' — — — — — — 2,300 2,660 3,020 3,200 - —

Jalcobstad:- - , Frán 1 jan. 1910
lárare . • , ......................... 2,000 2,300 2,600 2,800 3,000 — 2,200 2,530 2,860 3,080 3,300
lárarinna . . . . . . . . . . . . ---- 1,600 1,840 2,080 2,240 2,400 — 1,800 2,070 2,340 2,520 2,700

B jo rn e b o rg : Frán 1 aug. 1909
lárare i hogre klasser.... 2,000 2,200 2,400 2,600 3,000 — 2,300 2,600 2,900 3,300 —
lárarinna i hogre klasser 1,500 1,650 1,800 1,950 2,250 ' — 1,800 2,070 2,340 2,700 —
lárarinna i lágre klasser . 1,200 1,320 1,440 1,560 1,800 1,500 1,725 1,950 2,250 —

B o r g á :

lárare i hogre klasser.. .. 2,000 2,300 2,600 2,800 3,000 — 2,000 2,300 2,600 2,800 3,000
lárarinna i hogre klasser 1,500 1,725 1,950 2,100 2,250 — . 1,500 1,725 1,950 2,100 2,250
lárarinna i lágre klasser. 1,200 1,380 1,560 1,680 1,800 — 1,200 1,380 1,560 1,680 1,800

Brahcstacl: Frán 1 aug 1910
lárare i hogre klasser.. .. 1,500 1,620 1,740 1,860 2,100 — ■1,900 2,200 2,500 2,650 —
lárarinna i lágre klasser . 1,100 1,190 1,280 1,370 1,550 ' — 1,400 1,620 1,840 1,950 . . .

R a u m o : Frán 1908
lárare i hogre klasser.. .. 1,500 .1,740 1,980 2,100 — — 1,700 2,040 2,380 2,550 —
lárarinna i hogre klasser 1,200 1,400 1,600 1,700 . — 1,400 1,680 1,960 2,100 —
lárarinna i lágre klasser 1,000 1,160 1,320 1,400 -- 1,200 1,440 1,680 1,800 —

N y s lo t t :
‘ • Frán 1 Jan. 1908

lárare i hogre klasser.. . . . 1,500 1,700 1,900 — — — 1,800 2,100 2,300 2,500 —
lárarinna i hogre klasser 1,200 1,350 1,500 — — — 1,700 1,900 2,050 2,200 —
lárarinna i lágre klasser . 1,100 1,250 1,400 ' — — — 1,500 1,700 1,850 2,000 —

Ar 1910

J a k o b s ta d :  För övertihimar beräknades ár 1905 50: —-, irán &r 1910 75:'—. 
B jö r n e b o r g :  I lärarens lön ha inberäknats 4r 1910 jämväl 300 mark i hyresmedel, 

som erläggas endast át ordinariez i tjänst stadfäst lärare.
B o r g a :  Nytt lönereglemente har trätt i kraft frán 1 jan. 1911.
B r á h e s ta d :  I forestándararvode betalas 300:—.
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S o rdava la :

lärare i högre klasser ... 2,000 2,200 2,600 3,000 — " 2,000 2,200 2,600 3,000 —
lilr.arinna i högre .klasser 1.500 1,650 1,950 2,250 — — 1,500 1,650 1,950 2,250 —
lärarinna i lägre klasser . 1,200 1,320 .1,560 1,800 — — 1,200 1,320 1,560 1,800 —

E ke n ä s: Frän 1 juni 1907
lärare i högre klasser ... 1,850 2,100 2,350 2,600 — — 2,100 2,350 2,600 2,850 —
lärarinna i lägre klasser. 1,850 1516:671683:34 1,850 — — 1,600 1766:671933:34 2,100
bitr. lärarinna i lägre kl. — — — - — — 1,200 — — — —
lärarinna i fortsättningssk. — — -- — — — 1,600 — • — — —

T a m m e r fo rs : Frän 1 januari 1909
lärare i högre klasser ... 2,000 2,200 2,600 3,000 — — 2,000 2,300 2,600 3,000 ■ —
lärarinna i lägre klasser . 1,700 1,870 2,210 2,550 — — 1,800 2,070 2,340 2,700 —
lärare eli. lärarinna i lägre

klasser .......................... 1,400 1,540 1,820 2,100 — — 1,500 1,725 1,950 2,250 —
lärare eli. lärarinna i hjälp-

klass .............................. - — ’ — — — 2,300 2,600 2,900 3,300 . —
Toimea: Frän 1 januari 1910

lärare i högre klasser . .. 1,700 2,000 2,300 2,450 — — 2,000 2,320 2,640 2,800 —
lärarinna i högre klasser 1,400 1,640 1,880 2,000 —- — 1,600 1,840 2,080 2,200 —

lärarinna i lägre klasser . 1,200 1,400 1,600 1,700 — — 1,400 1,600 1,800 1,900 —
Äbo: Frän 1 januari 1909

lärare i realklass . . . . . . . . . 2,200 2,640 2,970 3,300 — — 2,500 3,000 3,375 3,750 —
lärarinna i realklass....... 1,700 1,870 2,040 2,295 2,550 — 2,100 2,520 2,835 3,150 —

» i elementarklass 1,800 1,430 1,560 1,755 1,950 — 1,700 2,040 2,295 2,550 —
» i bjälpklass . . . . — ■ — — — — — 2,100 2,440 2,695 2,950 —

bitr. lärare i realklass ..'. 2,200 — — — — — ■ 2,400 — . — — —_
o lärarinna i realklass 1,700 — — — — — 2,000 — — —

» » i elementarkl. 1,800 — — — — - 1,600 _ — : — —

S o r d a v a la :  Frän ar 1911 ha lärarinnornas löneförm&ner höjts.
E k e n ä s :  Lärare i högre skolan kan i stället för hyresmedel'(ar 1905 350: .— och 

frän är 1907 600: —) ha fri bostad och ved. Frän ar 1907 har föreständaren i arvode 
erhällit 200: —.

T a m m e r fo r s : Lärarinnan vid fortsättningsskolansmatlagningsavdelning har ätnjutit 
samma lön som lärarinna vid lägre skola samt ett mäl mat under skcltiden.

At de lärare och lärarinnor, som anses som familjens huvudsakhga försörj are och 
ha ett ellei' flere barn, betalas frän är 1909 ytterligare 400: — samt dessutom en förhöjning 
om 100 mark för 5, 10 och 15 ars tjänst, tills det yngsta barnet fyllt 18 är.

Ä b o :  Elementarklasserna omfatta de tre lägre, realklasserna de tre högre ärsav- 
delningarna.

Redan frän början av är 1908 förbättrades lärarinnornas loner, sä att de i real- 
klasserna voro 1,700:—• 2,040:—, 2,295:— och 2,550:— och i elementarklasserna 
1,400: —, 1,680: —, 1,890: — och 2,100: —.
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_ Är 1905 - ' Ar 1910
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N y  sta d : Erän 1 angusti 1909
lärare i högre klasser . .. 1,500 1,620 1,740 1,860 1,980 2,000 1,600 o00 2,080 2,240 2,400
lärarinna 1 högre klasser 1,200 1,290 1,380 1,470 1,560 1,650 1,300 1,495 1,690 1,820 1,950
lärarinna i lägre klasser . 900 970 1,040 1,110 1,180 1,250 1,000 1,150 1,300 -1,400 1,500

Viborg:
1

Frän 1 augusti 1907 ■
■lärare i högre klasser . .. 2,200 2,700 3,200 3,700 — — 2,750 3,250 3,750 4,250 —
lärarinna i högre klasser 1,700 1,900 2,100 2,300 — — 1,900 2,200 2,500 2,800
lärarinna i lägre klasser . 1,400 1,600 1,800 2,000 — — 1,600 1,900 2,200 2,500 —

N y s ta d :  SAngläraren erhöll Ar 1905 500: — öch är 1910 600: —, slöjdlärarens mot- 
svarande lön var 700: — och 800; —.

Redan läseAret 1907— 08 fördes lärarens hyresmedel tili grundlönen och beräkna- 
des löneförhöjningarna förmAnligare, sA att gmndlönema järnte .fyra löneförhöjningar 
för 5, 10, 15 och 20 Ars tjänst utgjorde: för lärare i högre klasser 1,500: —, 1,725: —, 
1,950: — , 2,100: — och 2,250: —, för lärarinna i högre klasser 1,200: — ,1,380: — , 1,560: — , 
1,680: — och 1,800: — och för lärarinna i lägre klasser 900: — , 1,035: — , 1,170: — , 1,260: — 
och 1,350: —.

Viborg: För övertimmar erlades Ar 1905 at lärare 70: — , At lärarinna 50: —  per 
veckotimrae samt Ar 1910 90: — och 75: —. '

4. Sommarkol.onierna.

Industristyrelsen' och särskilda av Kejserliga Senaten valda sak- 
kunniga föreslogo i en den 11 juni 1908 gemensamt inlämnad skrivelse, 
att ät.stadskommunerna skulle beviljas statsbidrag för anordnande av 
sommarkolonier för fattiga barn enligt samma grunder, som gälla för 
ätnjutande av statsbidrag för städernas övriga folkskolkostnader.

I avfordrat utlätande över detta förslag eynrade Överstyrelsen 
den 20 okt 1908 om huru städernas:— särskilt storstädernas och - 
fabriksstädernas — arbetarbarn, vilka om somrarna fä driva sysslolösa" 
pä gatorna, utsättas för allehanda sedliga faror; och da erfarenheten vi- 
sat, att nagra veckors vistelse pä landet i förening med lämplig föda är 
ägnad att synnerligen förmänligt inverka pä folkskolbarnens i stä- 
derna krafter och kroppsliga utveckling, förtjänade - ifrägavarande

i
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förslag allt understöd och ansag sig Överstyrelsen kunna varmt för- 
orda det.

Till utlätandet bifogade Överstyrelsen en av folkskolinspektorn 
Hj. Basilier avfattad redogörelse för i landet anordnade sommar- 
kolonier.

Kejserliga Senaten ansag förslaget bealctansvärt och anbeiallde 
Överstyrelsen den 12 maj 1909 att i samband med 1911 ars budget- 
förslag, vilkety sinom tid skulle avges tili Ecklesiastikexpeditionen, 
avge yttrande, i hvilken utsträckning och efter vilka grunder stads- 
kommunerna künde fä understöd ur bevillningsmedel för sommarkolo- 
nier, ävehsom att upptaga i förslaget ett belopp för ähdamälet.

Förrän Överstyrelsen hunnit uppgöra sagda förslag, beviljade 
Lantdagen vid 1909 ärs andra lantdag pä grund' av ett petitions- 
förslag för 1910 50,000 mark som obegränsat reservationsanslag tili 
fördelning ät kommunerna för 'ästadkommande av sommarrekreation 
ät fattiga, företrädesvis sjuka och svaga folkskolbarn. Enligt Lant- 
dagens mening borde främst sommarkolonier understödas och skulle 
de framdeles ställas under samma statliga inspektion som folkskol- 
väsendet, men künde understöd beviljas äveri i det fall, att barnen 
utackorderades i enskilda familjer pa landsbygden; statens bidrag för 
ändamälet skulle beviljas efter 50 % av alla kostnader och endast at 
kommuner, även pa landsbygden, inom vilkas omrade finnes tat 
bosättning, t. ex. fabriksorter och förstäder, och borde sommarrekrea- 
tionen för alla barn vara avgiftsfri.

I sitt budgetförslag av den 12 nov. 1909 föreslog. Överstyrelsen, 
tili alla delar förenande sig om Lantdagens motiv ocksa i fraga om 
procentsatsens belopp, emedan alla stadskommuner, vilka huvud- 
sakligen bli delaktiga av detta anslag, proportionsvis atnjuta mindre 
understöd för sitt folkskolväsen än landskommunerna, att bland be
villningsmedel för är 1911 skulle upptagas jämväl ett anslag för ifra- 
gavarände ändamäl, och skulle detsamma i brist pä nödig erfarenhet 
fastställas lika stört som för är 1910 eller tili 50,000 mark.

Det af Lantdagen beviljade anslaget'för är 1910 och följande är 
blev emellertid ej fastställt.
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5. Barnträdgärdarna.

Seminaviet Uti de större städerna ha även i värt land barnträdgärdarna an-' 
f°gärdsmrad sen^§  ̂ utvecklats; därför ha de i bade i pedagogiskt och socialt av- 

rinnor i seende tillvnnnit sig uppmärksamhet frän statens och skolmyndig- 
Heisingfors. heternas sida. Statsunderstöd har tillsvidare dock endast beviljats 

ät den av lärarinnorna Betty Alander och Hanna Rothman i sam- 
band med Sörnäs barnträdgärd i Helsingfors upprätthällna tvääriga 
anstalteri. för utbildande av barnträdgärdslärarinnor. 'Da det för de ‘ 
föregäende aren beviljade statsunderstödet om 2,600 mark utgick den 
1 sept. 1905 och Överstyrelsen i anledning av en förnyad ansökan om 
statsbidrag lät verkställa inspektion av denna svenskspräkiga^ anstalt 
och erfor, att bland de blivande barnträdgärdslärarinnorna funnos 
flere finskatalande, vilka framdeles även komme att arbeta i finsk- 
sprälciga barnträdgärdar, infordrades av sökandena. kostnadsförslag 
för upprättande av en finskspräkig parallellavdelning, och föreslog 
Överstyrelsen, att för inrättningen ’ skulle beviljas ett förhöjt statsan- 
slag om 4,550 mark för fern är framät med villkor, att för finskspräkigä 
elever skulle inrättas en särskild finskspräkig parallellavdelning.-

Den 17 dec. 1905 beviljades för ifrägavarände ändamäl pä av' 
Överstyrelsen föreslagna villkor för är 1906 Fmk 6,050: — och för 
är 1907 Fmk 4,550: —.

Den 1 mars 1907 förordade Överstyrelsen fortsatt statsbidrag för 
barnträdgärden och seminariet för fern är, men ansäg sig pä grund av 
verkställd inspektion böra uppställa som villkor, att, dä en tväspräkig 
undervisning ej kan vara förmänlig för smä barns utveckling, den 
finska och svenska avdelningen borde undervisas skilt för sig samt att 
inrättningen skulle underställas Överstyrelsens övervakning och att 

‘berättelse över dess verksamhet skulle avges tili Överstyrelsen.
Statsbidraget beviljades även den 12 okt. 1907 med 4,550 mark 

för fern är, räknat frän den 1 jan. 1908.
Ar 1909 anhöll likväl anstaltens föreständarinna, att statsbidra- 

v get frän är 1909 skulle höjas med Fmk 2,800: — och att det tidigare 
* ' beviljade ärliga statsbidraget' för ären 1910—1912 skulle höjas tili 

■ 8,000 mark. '
I avfordrat utlätande yttrade Överstyrelsen den 14 april 1909 

' . bl. a. följande: .
»Vid en den 1 innevarande april mänad ä Överstyrelsens vägnar 

föranstaltad inspektion har framgätt,. att i anstalten,. som frän detta ärs 
början överflyttats tili ett eget, ändamälsenligt hus — Sörnäs, Helsinge-
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gatan 3 & 5 — ,räder en synnerligen god ordning och att dess ledning 
är i goda hander, säsom Överstyrelsen även förut i sitt underdäniga ut- 
lätande av den 1 mars 1907 haft äran framhälla. I uppfostrarmneseminariet 
äro för pägaende läseär inskrivna 20 elever pa den syenska avdelningen 
samt 22 pä den finska, häri även inberäknade 4 praktiserande elever 
frän härvarande missionsskola. I barnträdgärden äro för närvarande 
intagna 225 barn, 75 i den svenska och 150 i den finska avdelningen. 
Säväli barnträdgarden som i uppfostrarmneseminariet har elevantalet 
ärligen tilltagit — även detta ett bevis pä det förtroende anstalten at- 
njutef. Med hänvisning, tili barnträdgärdens intressanta sysselsättnings- 
plan, uppfostrarinnekursernas praktiska arbetsorclning samt de statis- 
tiska uppgifterna över elever, som, börjande-frän läseäret 1892—1893, 
ända tili innevarande läseär. besökt .uppfostrarinnekurserna, deras. före- 
gäende bildning och den verksamhet de efter avslutad kurs erhälht, fär 
Överstyrelsen framhälla, att fröknarna Alanders och Rothmans ifräga- 

• varande anstalt fyller i värt land ett kännbart behov och är förtjänt av 
verksamt understöd ur allmänna medel.

Med anledning av det ovansagda och dä det ansökta tillskottet i stats- 
bidraget väsenthgen förahletts av anstaltens utvidgning fär Överstyrel
sen tili Eders Kejserliga Majestäts nädiga prövning i djupaste underdä- 
nighet hemställa, huruvida icke ät sökandena künde beviljas det äskade 
tillskottet i - statsbidraget, likväl med villkor, att en ny lärarinna 
antages för den finska avdelningen av uppfostrarnmeseminariet, säsom 
jämväl enligt vad vid Inspektion framgätt sökandenas avsikt varit.»

I understöd'at seminariet beviljades även den 2 okt. 1910 3,450 
mark för ären 1910—1912 — för de bägge senare ären, under förut- 
sättning, att statens tillgangar tilläto det — pä villkor, att vid semi- 
nariets finska avdelning anställes en biträdande lärarinna.

Lantdagen beviljade första gangen för af 1910 i understöd för 
folkbarnträdgärdar 100,000 mark som obegränsat reservationsanslag, 
varvid bl. a. fastställdes som villkor för statsbidraget, att barnträd- 
gardarnas arbetsprogram lämnas tili granskning ät vederbörande 
statliga skolmyndighet och att barnträdgärdarna underkasta sig den 
Inspektion, som regeringen anser lämplig.

Detta beslut erhöll likväl ej, lika litet som Lantdagens senare 
petition i samma syfte, stadfästelse pä högsta ort.

Statsunder- 
stöd för 
folkbarn- 

trädgardav.
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6. Inspektionen av stadsskolorna.

För den lokala Inspektionen av stadsfolkskolorna äga stadskom- 
munerna jämlikt § 111 i folkskolförordningen att utse en folkskolin- 
spektor. Hans uppgift och aligganden äro inom ramen av folkskol
förordningen bestämda i städernas folkskolreglementen. I de större 
städerna handhaves arbetet av särskilda tjänstemän,.i de mindre utgör 
inspektorstjänsten en bisyssla för nägon distriktsinspektor, lärare 
vid de högre skolorna, präst eller annan lämplig person.

Som folkskolinspektorer ha under ifrägavarande tid tjänstgjort 
följande personer:
Björneborg: Häggström, L. W., pastor, t. f. höstterminen 1905 och 

. värterminen 1906;
Schalin, Zacharias, teol. kand., f. d. seminariedirektor, frän 1 jan. 
1906, tjänstledig vt. 1906.

Borgä: Märtenson, Wilhelm, kyrkoherde, läseären 1905—1908.
Holmberg, E nar Anders, fil. kand., folkhögskolföreständare, 
fran läseäret 1908—1909.

Brahestad: Holmström, Adolf, seminariedirektor, läsearen 1905—1907 
och fran läseäret 1908—1909 fortfarande;
Salmenkallio, Heikki Alfred, seminarielektor, läseäret 1907—1908. 

Fredrikshamn: Ingman, Odert Julius, kapellan.
Ekenäs: Sonck, Knut Emil, seminarielektor.
Gamla Karleby: Mellberg, Karl Mikael, kapellan, läseären 1905—1907;

Ström, Karl Torsten, fil mag., frän läseäret 1907—1908.
Hangö: Theslöf, Carl Gustaf, kollegiiassessor, läseären 1905—1907; 

Storgards, Gustaf, kyrkoherde, läseären 1907—1909;
Himberg, Karl, fil. mag., frän läseäret 1909—1910.

Helsingfors: von Bonsdorff, Adolf, friherre, fil. mag., tili 1 jan. 1908; 
Lilius, Albert Henrik, fil. lic., biträdande inspektor läseären 1906 

' —1908, t. f. inspektor v. t. 1908 och inspektor för de svenska 
skolorna frän 1 aug. 1908;
Pesonen, Matti, fil. mag., inspektor för de finska skolorna frän 
1 aug. 1908.

Iisalmi: Hovilainen, A. G., distriktsinspektor.
Jakobstad: Lindberg, Adolf Julius, fil. mag., kyrkoherde.
Joensuu: Virtamo, Kaarle Henrik Mikael, kollega, läseären 1905—1907.

Markkanen, Aaro, lektor, frän läseäret 1907—1908.
Jyväskylä: Brummer, Onni Johannes, seminarielektor, läseäret 1909 

—1910.



Kajana: Tiitola, Kaarlo, övningsskollärare, läseären 1905—1909; 
Westerlund, Elis Arvid, seminariekollega, t. f. inspektor läseäret
1909—1910..

Kasko: Fleege, Uno Axel, stadsläkare.
Kemi: Friman, Bror Viktor, rektor.
Kexholm: Dahlgren, Hugo Teodor Maximilian, f il. mag., sämskol- 

föreständare, läseäret 1905—1906;
Long, Axel Edvard, lantbruksöverinspektor, t. k inspektor 
ht. '1906; ' , •
Relander, Karl Wilhelm, fil. kand., samskollärare, frän är 1907. 

Kotka: Toppola, Juhana Kustaa, fil. mag.', samskollärare. 
Kristinestad: Karlsson, Gustaf Calixtus, pastor, samskollärare, tili 

är 1907;
Karsten, Henrik Adolf, fil. mag., samskolföreständare, frän är 1907. 

Kuopio: Lönnbohm, Oskar Anders Ferdinand, lärarkandidat.
Lahtis: Kojonen, Rope, fil. kand., folkhögskolföreständare, frän läseäret 

1906—1907.
Lovisä: Relander, Artur William, kollega.
Mariehamn: Hagman, Karl Leonard, tullförvaltare.
Nikolaistad: Nordenstreng, Sigurd, fil. dr, kollegiiassessor.
Nystad:. Roos, Samuel Wilhelm, kyrkoherde tili 1 febr. 1907;

Sario, Jonas Julius, fil. mag., samskollärare, t. f. inspektor 1/2 
—1/9 1907;
Prins, Frans Hjalmar, kapellan, läseären 1907—1910.

Nädendal: Järvinen, Albin, distriktsinspektor.
Nyslott: Kekomäki, Eetu, kollega;
Raunio: Helenius, Kaarlo, kyrkoherde, tili 1 aug. 1910.
Sordavala: Kaikkonen, Kaarlo Samuli, rektor.
S:t Michel: Streng, Anton Olof, lektor, tili 1 sept. 1906;

Sallisten, Petter August, lektor, frän 1 sept. 1906.
Tammerfors: Pelkonen, Johannes Adam, folkskollärare.
Tavastehus: Faven, Antti Emil, kollega.
Torneä: Petra, Karl Eliel, kollega.
Uleäborg: Aulis, Viktor Gideon, kollega, fältprost.
Viborg: Valtavuo, Anton, folkskollärare.
Villmanstrand: Ylönen, Robert, teol. kand., samskolföreständare. 
Äbo:- Weckman, Axel Waldemar, fil. mag. <-

Vid det är 1909 hälinä mötet av städernas folkskolinspektorer 
. uppdrogs ät folkskolinspektor Albin Järvinen m. fl. att hos Över-

10

Stipendium 
för inspekr 

torerna.
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styrelsen ansökä om ett ärligt anslag av 2,000 mark att enligt Över- 
styrelsens prövning som ett eller flere resestipendier utdelas ät stä- 
dernas folkskolinspektorer fran början av är 1910; ansökan ingavs 
den 3 mars 1910.

Da denna ansökan sändes tili Kejserliga Senaten den 19 okt. 
1910, yttrade Överstyrelsen:

»Ansökan förtjänar allt erkännande, ty  stadsfolkskolinspektorernas 
arbete är. lika viktigt som distriktsinspektorernas och förutsätter lika stör 
kännedom om utlandets skolväsen i fräga bade om m'etod och skolorgani- 
sation. Särslcilt storstädernas folkskolförhällanden äro invecklade och 

. omfatta flere frägor, vilkas lösning ofta kräver grundüg prövning. '
I fraga om utrikesstipendierna bör natu rügt vis främst tagas i betrak- 

tande de städers inspektorer, för vilka inspektoratet är clet enda eller 
huyudsakliga arbetet. Även för övriga städers inspektorer borde likväl 
enligt Överstyrelsens tanke förbehällas rätt att bli delalctiga av stipendier 
för- utländsk studieresa och särskilt nyttigt vore för dem att i ätnjutande 
av mindre stipendier bli i tillfälle att studera folkskolväsendet i andra stä- 
der uti eget land. I betraktande därav, att' ifrägavarande tjänster äro 
fullkomligt kommunala tjänster, synes det ändamälsenligast, att även 
städerna själva skulle' bidraga med nägot understöd, förslagsvis 50 % av 
den summa staten beviljar, vilket sistnämnda belopp städerna självfallet 
ej vore' berättigade att upptaga bland de utgifter,. pä grund av vilka stats- 
bidräg beviljas för deras folkskolväsen. Det av folkskolinspektorsmötet 
begärda beloppet är i själva verket ej högt, men under förutsättning, att 
städerna pä antytt sätt taga del i stipendiernas betalande, torcle det tills- 
vidare vära tillräckligt, att staten för ändamalet skulle bevilja 1,500 mark 
ärligen. I fräga om stipendiernas användning borde Överstyrelsen fä full 
beslutanderätt, huruvidä medlen efter omständigheterna ges ät en .eller 
flere personer antingen h. o. h. för utländsk studieresa eller tili nägon 
mindre del för Studium av folkskolförhällanden i eget lands städer.

Pä grund av det förestäende fär Överstyrelsen unclerdänigast hos Eders 
Kejserliga Majestät föreslä, att av allmänna medel mätte beviljas ett 
ärligt anslag om 1,500 mark, vilket Överstyrelsen för skolväsendet finge 
efter prövning utge som stipendier ät städernas folkskolinspektorer för Stu
dium av utlandets skolförhällanden och av vilket belopp en mindre del 
künde vid behov användas även som Stipendium för studieresa inom hem- 

. landet, pä villkor att vederbörande stadskommun för sin del bidrager 
med 50 % av statsstipendiets belopp.»

Kejserliga Senaten föreslog även den 10 nov. 1910, att i den ärliga 
inkomst- och utgiftsstaten frän början av 1911 finge upptagas ett 
anslag om 1,500 mark tili fördelning pä ovan angifvet sätt. Sedermera 
har ifrägavarande ansläg varit upptaget bland de med bevillningsmedel
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betalbara utgifterna för folkskolväsendet, men vidare ätgärder ha 
tillsvidare fätt förfalla.

Tidigare hade Kejserliga Senaten pä grund av särskild ansökan, 
vilken Överstyrelsen pa det bästa i yttrande av den 22 mars 1907 
förordat, den 12 därpäfölj ande juni beviljat dävarande biträdande 
folkskolinspektorn i Helsingfors, fil. lic. Albert Lilius ett Stipendium 
om 1,000 mark för en utländsk studieresa.

Ä  statens vägnar ha städernas folkskolor inspekterats enligt S ta te n s  im 

Överstyrelsens förordnande av medlemmarna i dess folkslcolavdelning. sPektl0,nt;il 
Oft'a har Överstyrelsen ansett en inspektion behövlig för att kunna 
avge utlätande angäende städernas ansökningar om förhöjt stats- 
bidrag för sitt folkskolväsen; andra inspektioner - ha betingats av 
särskilda skäl eller blott därav, att en stads folkskolväsen ej pä flere 
är inspekterats frän Överstyrelsens sida '

De inspekterande ha tili Överstyrelsen inlämnat redogörelse för 
inspektionen och i samband därmed stäende iakttagelser antingen som 

- särskilda inspektionsberättelser eller oftast i form av Protokoll, tili-' 
komna vid pä grund av inspektionen hällna folkskoldirektionssam- 
manträden. En avskrift av denna redogörelse har Överstyrelsen sänt 
tili stadens folkskolinspektor för att av honom delges vederbörande 
skolmyndigheter att av dem beakta,s; ofta har därtill uppmärksamhet 
länkats vid viktigare punkter i redogörelsen och har inom en längre 
fastställd termin meddelande infordrats, vilka atgärder vidtagits pa 
grund av de framställda fordringarna och. önskningsmälen. Anrnärk- 

' ningarna ha ofta gällt, förutom rent didaktiska och pedagogiskä frägor, 
förstorande av skollokalerna och ökande av under visningsmaterielen, 
förbättrande av de hygieniska förhallandena, höjände av lärarkärens 
löner, grundade eller ökande av lärarbibliotek, stiftande av stipen- 
dier för auskultering och studieresor, varden av kansliböckerna, 
arkivets ordnande o. s. v.

Inspektionerna ha eljes visat, att stadskommunerna under ifrä- 
gavarande tid i ailmänhet med berömvärt intresse och stör offer- 
villighet arbetat för utvidgningen och utvecklingen av sitt folkskol- 
väsen, vilket delvis fr amgär även av den kännbara höjningen av lä- 
rärlönerna (jfr. sid. 109—116) och av den betydande stegringen av de - 
övriga folkskolor utgifterna liksom ocksä av statens betydligt ökade 
bidrag. (jfr. sid. 126—127).

Inspektionerna ha verkställts av:
1. i Borgä den 23—26 okt. 1905 folkskolinspektorn i Överstyrel

sen A. Haapanen;
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2. i Vasa den 23—30 april 1906 folkskolnspektorn i Överstyrelsen 
Hj. Basilier;

3. i Tavastehus 14—18 maj 1906 folkskolinspektorri A. Haapanen;
4. i Lahtis den 11—13 dec. 1906 inspektorn A. Haapanen;
5. i Ekenäs den 19—21 febr. 1907 inspektor Hj. Basilier;
6. i Brahestad den 17 och 18 april 1907 inspektor A. Haapanen;
7. i Gamla Karleby 20—22 april 1907 inspektor A. Haapanen;
8. i Jakobstad den 24 och 25 april 1907 inspektor A. Haapanen;
9. i Nädendal den 11 och 12 febr. 1908 inspektor A. Haapanen;

10. i Nystad den 14—18 febr. 1908 inspektor A. Haapanen;
11. i Raumo den 19—21 febr. 1908 inspektor A. Haapanen;
12. i Tornea den 21 och 22 april 1908 adjungerade ledamoten- i 

Överstyrelsen, folkskolinspektor O. Rauhamaa;
13. i Kemi den 23 och 24 april 1908 inspektor O. Rauhamaa;
14. i Kuopio den 11—17 dec. 1908 inspektor A. Haapanen;
15. i Kotka den 19—25 jän. -1909 folkskolinspektorn i Överstyrelsen 

A. J. Tarjanne;
16. i Helsingfors (blott hyreslokalerna) den 24—27 febr. -1909 in

spektor A. J. Tarjanne;
17. i Äbo den 15—23 och 27—31 jän. samt 1 och 2 febr. 1909 t. f. 

överinspektorn A. Haapanen;
18. i Uleäborg den 8—12 febr. 1909 inspektor A: J. Tarjanne;
19. i Joensuu den 29—31 mars och den 1 april 1909 inspektor A. J.

Tarjanne; • ■ .
20. i Iisalmi den 5 och 6 april 1909 inspektor A. J. Tarjanne;
21. ' 'i Villmanstrand den 26 och 27 april 1909 adj. medlemmen i

Överstyrelsen, folkskolinspektor A. Järvinen;
22. i Björneborg den 12—17 maj 1909 inspektor Hj. Basilier;
23. i Mariehamn den 12—14 okt. 1909 t. f. överinspektor A. Haapa- 

' nen;
24. i Sordavala den 25—27 okt. 1909 t. f. överinspektor A. Haapanen;.
25. i Fredrikshamn den 29 och 30 nov. samt den 1 dec. 1909 inspektor

A. J.-Tarjanne; ' .
26. i S:t Michel den.2—4 dec. 1909 inspektor A. J. Tarjanne;
27. i Lovisa den 19 och 20 jän. 1910 adj. medlemmen i Översty

relsen, folkskolinspektor K. Levon;
28. i Hangö den -24—28 jän. 1910 inspektor A. Haapanen;
29. i Kasko den 9 febr. 1910 inspektor A. Haapanen;
30. ' i Kristinestad den 10—12 febr. 1910 inspektor A. Haapanen; och
31. i Gamla Karleby den 15 och 16 febr. 1910 inspektor A. Haapanen.
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7. Stadskommunernas statsbidrag fo.r sina folkskolor.

Vid 1894 ârs lantdag hade Ständerna vid beviljandet av de for 
folkskolornas upprâtthâllande under följande bevillningsperiod nödiga 
medlen för sin del beslutit, att den grand, enligt vilken för ândamâlet 
nödiga bevillningsmedel borde beräknas, fortfarande skulle utgöra 
25 % av det belopp, vartill stadskommunernas verkliga utgifter för 
skolorna stiga, nämligen: i kontant utbetalade löner, utgifterna för 
ved öch lyse, undervisningsmateriel och skolinventarier jäm te anslag 
för böcker ât obemedlade elever äverisom hyresvärdet av skolornas 
egna lokaler. Dessa gründer har sedermera Kejserliga Senaten enligt 
erhallet bemyndigande stadfäst och. därom i skrivelse av den 18 
mars 1895 delgivit Överstyreisen.

I anledning frân Ôverstyrelsens sida framställt ônskningsmâl an- 
sâgs det i den ât 1905—1906 ârs lantdag avlâtna nâdiga propositionen 
billigt, att bland dessa verkliga utgifter även finge inberâknas de 
fryresbelopp, som stadskommunerna nödgas betala för sâdana hyrda 
folkskollokaler, som befinnas motsvara sitt andamâl, ävensom ansla
gen för anskaffände av böcker tili folkskollärarkärens bibliotek samt 
stipendier för anskultering och studieresor. Samtidigt beslôts, att 
bestâmmelserna i frâga i enlighet härmed sk.ulle kompletteras och an- 
slagen för ândamâlet höjas.

I underdânigt svar av den 22 maj 1906 godkânde Lantdagen 
förändringen av sagda beräkningsgrund och med stöd av nâdigt be
myndigande av den 6 September fann Kejserliga Senaten den 13 nov. 
1906 för gott att i enlighet med Ständernas underdäniga svar stadga:

»att med komplettering av vad härom förordnas i Kejserliga Senatens 
brev av den 13 mars 1895 i det belopp, som utgör gründen för beräk- 
ningen av det ur bevillningsmedel tili folkskolväsendet i städerna utgaende 
bidrag, jämväl fär rälmas de hyresbelopp, som stadskommunerna nöd
gas utbetala för sâdana hyrda folkskollokaler, vilka befinnas motsvara 
sitt ändamäl, ävensom kontanta utgifter för böcker tili bibliotek för folk- 
skollärarpersonalen samt anslag tili stipendier och studieresor.»

Samtidigt stadgade Kejserliga Senaten, att den av Ständerna 
beslutna förändringen i beviljandet av anslagen för städernas folkskolor 
skulle tillämpas frân början av 1906.

Detta 'meddelade Överstyrelsen i cirkulär av den 5 dec 1906 
alla magistrater och ordningsrätter tili kännedom och efterrättelse.

\
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I det foljande upptagas de statsbidrag staderna atnjutit for sitt 
folkskolvasen ar 1905, de darefter under olika ar bevilj ade tillskotten 
och de summor,'till vilka de arliga statsbidragen vuxit ar 1910. Markas 
bor, att tillskottet eller en del darav redan biviljats under foregaende 
kalenderar, stundom ater en del av tillskottet forst fran foljande ars 
borj an. Vid sadant forhallande ange siffrorna ej noggrant, vilka 
belopp staderna under olika ar lyftat; ofta aro de under tillskottsaret 
kannbart. storre an siffrorna ange. Siffrorna aro likval agnade att 
askadliggora, huru stadernas folkskolvasen tillvuxit och kostnaderna 
stigit:

Statsbi- Ökning av statsbidraget Statsbi-
draget draget
är 1905 är 1906 är 1907 är 1908 är 1909 är 1910 är 1910

1. Fredrikshamn ......... 5,400 700 1,100 900 8,100
2. Hangö....................... 14,500 — — 1,900 — 6,200 22,600
3. Heinola................... 475 — ■ — — — — 475
4. Helsingfors ............ .203,000 — 45,300 26,300 48,600 66,000 389,200
5. Tavastehus.............. 9,600 — — 2,600 — — 12,200
6. Iisalmi...................... . 3,560 — — — 2,440 — 6,000
7. Joensuu............ . 6,900 — — — 4,500 __ 11,400
8. Jyväskylä................ — — — — 1,000 1,600 ' 2,600
9. Kajana.................. . . 500 — — 450 150 1,200 2,300

10. Kasko....................... 2,400 — — — — 800 3,200
11. Kemi ....................... .4,350 ( -- 1,400 — — — 5,750
12. Gamlakarleby ......... 3,600 . — .1,500 — •. — 4,505 9,605
13. Kotka....................... 14,640 — — 5,960 12,800 33,400

- 14. Kristinestad............ 6,900 — — ' __ 1,600 . 8,500
15. Kuopio ................... 18,800 2,500 4,100 900 6,000 1,900 34,200
16. Kexholm................ 3,500 — 1,800 — — — 5,300
17. Lahtis....................... — --_ 5,050 3,300 — — . ' 8,350
18. Willmanstrand......... 4,660 — 1,790 . — 3,650 — 10,100
19. Lovisa....................... 2,400 — . 1,700 — — . 2,300 6,400
20. Mariehamn.............. 3,400 -- : 100 — . — 3,500
'21. S:t Michel................ 7,000 — • — 3,000 — — 10,000
22. Nädendal................. 2,100 — — — 1,200 — 3,300
23. Nikolaistad.............. 38,800 — 8,200 4,000 4,000 2,100 57,100
24. Ule&borg................. 24,525 ■ — 8,975 — • 8,500 — 42,000
25. Jakobstad ................ 5,740 2,710 — 3,150 — — 11,600

Transport 386,750 5,210 80,615 46,700 86,000 101,905 707,180 |

*) O rd n in g s fö ljd e n  a lfa b e tis k  e n l ig t  d e  finska s tadsnam n en .
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Statsbi- Ökning av statsbidraget Statsbi-
draget draget
är 1905 är 1906 är 1907 är 1908. är 1909 är 1910 är 1910

Transport 386,750 5,210 80,615 46,700 86,000 101,905 707,180
26. Björneborg .............. 39,300 _ 1,900 — 7,800 4,300 53,300
27. Borga................. 7,775 1,725 200 — — 7,400 17,100
28. Brakestad ................ 3,400 — — — — — 3,400
29. Raumo..................... 7,400 — — — 1,800 — 9,200
30. Nyslott..................... 3,600 — — 2,000 — — _ 5,600
31. Sordavala ....... ........ 2,200 — — — 1,000 — 3,200
.32. Ekenäs..................... 3,600 — — 4,300 — — 7,900
33. Tammerfors........... - 94,300 — 7,900 — 18,100 6,600 126,900
34. Torneä..................... 1,750 — 213 2,187 — — 4,150
35. Abo............ .............. 94,500 3,400 4,000 — 33,900 3,600 139,400
36. Nykarleby................ — — — — ' — — —
37. Nystad.................... 8,000 — 1,200 — — — . 9,200
38. Viborg...................... 46,100 — 13,300 — — — 59,400

Summa 698,675 10,335 109,328 55,187 148,600 123,805 1,145,930

8. Statistiska uppgifter om stadsfolkskolornas lärar-
och elevantal.

a) Hela folkskolväsendet.
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b) Elever I den egentliga folkskolan.

Läsearet Elev-
Elever i klass: Eleverna besökte skolan

iF r ä n  . h ö g r e  
f o l k s k o l a n  

u t d e m  i t t e r a -  
d e s  :

antal
I—Il III-V I VII 'högst 90 

dagar
91—120
dagar

121—150
dagar

nier än 
150 dagar antal 0//o

1904— 1905 29,031 13,497 15,475 59 _ _ 2,5S5 1 (1.64

1905—1906 ■ 30,043 14,236 15,746- 61 716 512 574 28,241 2,771 17.53
Ï906—1907 31,702 15,348 16,297 57 858 614 1,934 28,296 2,830 17.31
1907—1908 32,993 15,974 16,960 59 . 918 523, 725 30,822 2,8S5 16.95
1908—1909 34,799 16,865 17,877 57 876 547 653 32,723 2,849 15.94
1909—1910 34,943 15,130 19,813 — — — — — 3,079 15.54
O k r i in  g  ( o c h  
m i n s k n i n g —) 

u n d e r  5  a r 5,912 M .633 4,338 —59 _ _ _ •494 —1:10

c) Elever i afton- och fortsättningsskolorna.

Läsearet
Aftonskolans elev- 

antal
Elevantal i skola för 

vanvärdade barn
Fortsättningsklasser- 

nas elevantal

gossar flickor inalles gossar flickor inalles gossar fiickor inalles

1904— 1905 419 429 S48 Cl 33 94 35 444 ' 479

1905—1906 ....... 443 445 888 55 30 85 62 535 597
1906—1907 ....... 430 '440 870 100 37 - -  137 58, 556 614
1907—1908....... 361 ■ 371 732 170 89 259 79 565 044
1908—1909....... 306 371 677 194 89. 283 1.12- 633 745
1909—1910....... 272 363 ’ 635 232 117 349 189 647 836
ö k n i n g  (o c h  m in s k 
n in g  — ) u n d e r  5 á r —  147 —  66 —  213 171 84 255 154 203 - 357

Obs.! I Statistiken över folkundervisningen i Finland för läsearet 1909—1910, som. 
uppgjorts enligt nya bestämmelser (jfr. sid 101), bar ej redogjorts för elevernas spräk inom 
hela folkskolinrättningen sasom andra tidigare ár, utan endast inom de egentliga folkskolorna 
och i fraga om elevernas skolbesök ha även följts olika indelningsgrnnder. Följden härav 
har värit, att i a: tabellen ej kunnat utmärkas tillväxten av de finska- och svenskatalandes 
antal under ifrágavarande 5 ar, ej beller har i b: tabellen nagon redogörelse för elevernas 
skolbesök läsearet 1909—1910 kunnat lämnas.



IV. Folkskolorna pä landet.

1. Den förberedande undervisningen.

Sedan det tolfte allmänna folkskolmötet i Kuopio är 1902 före- 
slagit, att en kömmitte skulle tillsättas för uppgörande av förslag tili 
den förberedande undervisningens ordnande och det femte distxikts- 
inspektorsmötet är 1904 uttalat som önskningsmäl, att Överstyrelsen 
matte skrida tili nödiga atgärder, i syfte att en regelbunden och lämp- 
ligt organiserad lägre folkskola skulle fas till stand för att överallt i 
i landet utföra det förberedande axbete, som den högre folkskolans 
verksamhet förutsätter, ingick Överstyrelsen den 19 april 1905 med 
framställning om nedsättande av en kömmitte för att uppgöra förslag 
tili ordnande av. den förberedande undervisningen. Denna framställ- 
ning var av följande lydelse:

»Ju längre folkskolväsendets utveckling i värt land hunnit, desto mer 
har det framstätt, i huru hög grad bristema i den förberedande under
visningen av folkets bam försvära folkskolans verksamhet och fram- 
gäng och göra det för den omöjligt att na de resultat man kunde önska. 
Den förberedande undervisningen av folkets barn är ock en fräga, som 
upprepat sökt sig uttryck. Den har behandlats vid de allmänna folkskol- 
mötena ar 1869, 1872, 1875 och 1902. Även vid lantdagen har frägan 
flere ganger i en eller annan form förevarit tili behandling.

Skaparen av. värt folkskolväsen, Uno Cygnaeus, var, som bekant, 
av den äsikt, att folkskolan kunde bygga pa grundvalen av hemundervis- 
ningen. Därav beror väl, att stadgandena i 1866 ars folkskolförfattnmg 
angäende barnens förberedande undervisning inskränka sig . tili ett uppre- 
pande av det, soni kyrkolagen innehäller, likväl sälunda, att de fasta eller 
ambulerande barnskolornas program utvidgas genom att undervisning i 
skrivning, räkning och säng kan lämnas i skolorna. Stadgandet i folk- 
skolförordningens. § 124, i nägon män ändrat genom Nädiga kungörelsen 
av deri 11 febr. 1886, att högre folkskola nägon tid av läseäret kan arbeta 
som smäbamsskola, torde nämligen ej kunna anses.avse ett förbättrande 
av den första undervisningen, utan snarare som ett ordnande av den högre 
folkskolans arbete i de fall, dä egenthga elever ej kunna mottagas tili skolan.

Snmskol-
koinmittÄ.

17
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Ser man barnauppfostran frän allmänt sedlig Standpunkt. och häller 
man i sikte föräldramas och barnens närmande tili varandra, nägot, vars 
pedagogiska betydelse ej fär skattas lägt, torde man nödgas medgiva, att 
ett läggande av omsorgen för en tillfredsställande första undervisning i 
föräldramas hand för barnens uppfostran i mänga avseenden vore syn- 
nerbgen förmänhgt och önskvärt. Nutidens ändrade förhällanden ha likväl 
lett därhän, att, liksom bland de högre samhällslagren den av gammalt 
ganska allmänna seden att hemma ge barnen den första undervisningen 
nastan h. o. h. upphört, likasä har även bland folket intresset för hemun- 
dervisningen stärkt avtagit. Härtill har väl i sin man jämväl den omstän- 
digheten inverkat, att far och mor som det äldre släktledet ofta ej ens kunna 
meddela det slags första'undervisning, som den efter nyare principer 
ordnade folkskolan kräver.

Med tvingande nödvändighet har darför framstätt frägan om den 
första. undervisningens upphjälpande, och mycket har pä olika hall räd- 
plägats om saken och jämväl för densamma uträttats. Men nägon enhetlig 
och genomtänkt plan eller nägot ordnat System har ej tillsvidare fätts tili 
ständ. Därför stär ock barnens första undervisning i dett'a nu pä allt annat 
än tillfredsställande ständpunkt i värt land.

Hemundervisningens ringa betydelse har ovan berörts. Att den högre 
folkskolan är i tillfälle att • arbeta som smäskola under en liten del av sin 
arbetstid, torde ej heller kunna anses betyda mycket, dä frägan gäller den 
första undervisningen. Visserligen har detta System, som Ursprungligen 
snarare tänktes som -undantag än som regel, genom omständigheternas 
tväng kömmit att utgöra en nästan nödvändig del av folkskolans under- 
visningsarbete. Men dä denna .smäskoläs verksamhetstid är sä kort och 
dä dess egentliga' syfte ej är att lämna .den första undervisningen, kan ät 
densamma ej tillmätas större allmän betydelse.

Det märkligaste arbetet pä ifrägavarande omräde utföra utan tvivel 
de ambulatoriska och fasta smäbarnsskolorna. Enligt statistiska upp- 
gifter funnös är 1901 1,056 ambulatoriska och 272 fasta sädana med sam- 
mantaget 194,457 elever. Förutom i nägra socknar, där genom kommunens 
försorg grundats stäende smäbarnsskolor, voro dessa skolor kyrkliga- 
Ovannämnda siffror vore som sädana högst glädjande, om ej kanske en 
nog sä-stör del av eleverna redan vore äldre än i smäskoläldern och om 
den nuvarande undervisningen i de ambulatoriska skolorna künde anses 
som en tillfredsställande smäskolundervisning. Men mänga omständig- 
■heter göra undervisningen rätt bristfällig. Det värsta hindret för mälets 
.näende torde böra sökas däri, att de ambulatoriska skolorna pä varje plats 
arbeta endast nägon vecka ärügen. Pä sä kort tid hinner knappast lära- 
ren eller lärarinnan vänja eleverna vid uppmärksamhet, ordning, snygghet 
och regelbundet arbete; knappast har man lyckats bibringa ens kunskapens 
elementer, innan man nödgas lämna dem för att .börja frän början pä ett 
nytt ställe med nya barn. Dä skolan följande är ätervänder, infinna sig 
längtifrän alla barn och även de, som ätervända, ha glömt sä mycket av
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çlet, som de tidigarp lärt, att. det kaappast. kan bli tal om egentliga fram- 
steg i undërvisningen.

Mânga andra omständigheter vâlla jämväl svârigheter vid de nuva: 
rande ambulatoriska skolornas verksamhet, Nâgra gemensamma normer 
för läroplanen och läroförfarandet.finnas ej, ôch âro de i obka trakter mycket 
skiftande och ofullständiga. Pâ grund av flyttningarna âr skolan tvun- 
gen att arbeta i olämpliga lokaler och utan nödig undervisningsmateriel. 
Läramas löner. äro ännu pâ de, fiesta orter sa sma, att de bästa och skick- 
•ligaste lärarna ej nägon. längre t id , starma i den ambulatoriska; .skolans 
tjänst. Trots dessa anmärkningar, mot de nuvarande ambulatoriska sko- 
lorna har Överstyrelsen likväl ej velat utdöma den ambulerande skolty- 
pen. ,Tvärtom maste den enligt. Överstyrelsens äsikt ännu länge förbh 
eh nödvändighet pâ de flesta orter i vârt land. : Organiseras den sä, att 
den kommer att arligen arbeta en längre tid pâ varje plats, .än vanligt är 
för närvaraiide., borde den kunna motsvara sitt ändamäl. .

Sluthgen nödgas Överstyrelsen ännu beröra en omständighet, som 
med hänsyn tili ifràgavarande sak äger stör betydelse. Det är utbildan- 
det av sitt yärv väl vuxna smäskollärare.. Frâgan om utbildandet ay smä- 
skollärare har mer- än 25 är statt pâ dagordningen utan att ha lett tili 
nämnvärda résultat. Frân âr 1878 har av allmänna medel ett anslag om 
2,000 beviljats som belöning àt de folkskollärare, som i samband med folk- 
skolan anorcLnat kurser för utbildandet av smäskollärare. Vid dessa kurser, 
för vilka Överstyrelsen utfärdat närmare bestämmelser i cirkulär av den 
31 okt. 1879, ha ärligen utbildats c. 30 lärarkandidater. Är 1887 grunda- 
des vid Sordavala seminarium ettäriga förberedelsekurser för de grekisk- 
katolska smäskolornas behov och frân 1893 även för lutherska smäskol
lärare. För ändamälet har vidare är 1890 i Tavastehus grundats ett se
minarium för utbildande av ambulatoriska smäskollärare, är 1896 i Hel- 
singfors ett finsksprâkigt smâskolseminarium, är 1897 ett svenskspräkigt 
seminarium hkaledes i Helsingfors och 1902 ett smâskolseminarium i Kotka. 
Ât alla läroinrättningar, förutom ät den i Kotka, har beviljats statsunder- 
stöd. Huru mânga lärare vid dem utbildats, kan ej noggrant uppges, eme- 
dan en del elever övergätt tili seminarium. I läroinrättningen uti Sordavala 
ha i medeltal varit 30 elever, i Tavastehus 48, i Helsingfors finska smâ
skolseminarium 50—60, i Helsingfors svenska 16 och i Kotka 30.

Sâsom av det föregäende framgär, har utbildandet av smäskollärare 
' i huvudsak lämnats ät den enskilda företagsamheten och här saknas all 
enhethg plan öch ledning. Att förbättringar även pâ detta omräde lrrä- 
vas, torde vara- självklart.

Reformer och förbättningar även i fräga om barnaundervisningen lik- 
som pâ alla övriga utvecklingsomrâden medföra likväl ökade kostnader. 
Till underlättande av bamalärarnas utbildning har staten' redan räckt 
■sin hjälpande hand. Men ökade utgifter torde ej kunna undvikas, om 
. saken skall kunna ställas pâ bättre fot. Och om smäbamsskoloma skola 
omorganiseras, lärarlönerna höjas och skolomas antal ökas, sä att skol- 
gängen künde bh aßmän, erfordras utan'tvivel sä stora kostnader, att de-
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ras bärande för församlingarna och kommunerna blir för tuiigt utan sta- 
tens verksamma mellankomst.

Pa de grunder, vilka här i korthet framställts, har Överstyrelsen vid 
nu skedd handläggning av ärendet ansett, att balnens första undervisning 
:pä landsbygden är i största behov av förbättring och omorganisering. Den 

. omständigheten, att barnen vid inträdet i folkskolan sakna nödiga kunskaper 
och ej äro tillräckligt andligt utvecklade, gör, säsom den vunna erfarenhe- 
ten visar, att vära folkskolor knappast kunna 'bh vad med dem avsetts, 
med mindre an att de fä mottaga elever, som i smäbarnsskolorna tillbörhgen 

, förberetts för folkskolan. I betraktande därav, att frägan om den första 
undervisningens ordnande pä landsbygden hittills ej i sin helhet nämnvärt 
beretts och att denna frägä är av sä omfattände bärvidd bade för det 
kyrkliga och kommunala hvet, har Överstyrelsen nu ej kunnat annat 
än ödmjukast föreslä, att Kejserliga Senaten matte anse nödigt att till- 
sätta en kömmitte av sakkunniga för att behandla förevarande ärende 
i dess helhet och att utarbeta förslag säväl angäende ordnandet av barnens 
första undervisning pä landsbygden och om lärarnas utbildning därför 
som även beträffande understöd ät. barnskolor och lärarutbiklnings- 
anstalter.» . . •

Den 20 febr. 1906 tillsatte Kejserliga Senaten en kömmitte för 
att utarbeta förslag säväl angäende ordnandet av barnens första un
dervisning pä landsbygden och lärarnas utbildning som även beträf
fande understöd för barnskolor och lärarutbildningsanstalter, och 
kallades, tili kommittens ordförande kyrkoherden i Kurkijoki, pros
ten Gustaf Arokallio • och tili medlemmar kyrkoherden i Kurikka 
Berndt Israel Söderman, folkskolinspektorn i Abo distrikt, fil. mag. 
Albin Järvinen, direktorn vid smaskol- och förberedande seminariet 
i Helsingfors Kaarle Verkko och ambulatoriska läraren Antti Hyytinen 
frän Lappajärvi. Som sekreterare i kommitten funkti nerade fil. 
mag. Matti Pesonen fran Helsingfors.

Kommittens betänkande förelag färdigt den 17 dec. 1906 jämte 
förslag tili lag angäende den förberedande undervisningens ordnande 
pä landsbygden.

I avfordrat utlätande över dettä betänkande och däri gjorda för
slag framhöll Överstyrelsen den 28 febr. 1907 följande:

»Konimitten, vilken .tillsattes den 30 febr. 1906 och den 17 följande 
december framlagt resultatet av .sitt arbete i föreliggande betänkande, 
förtjänar erkännande för den snabbhet,. varmed. den utfört sitt arbete. 
Likaledes hör det medges, att kommitten,. senterande betydelsen av det 
ärende den ägde behandla, ej nöjt sig med halva ätgärder, utan med djärvä 
förslag velat, utfinna füllt tillräckliga utvägar att höja barnens första un-
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dervisning frân dess nuvarande otillfredsställande läge till en Standpunkt, 
motsvarande tidens krav. ' Och för att reformehs genomförande ej matte 
skjutas till en avlägsen fraintid, synes kommitténs förslag om inrättande 
av kommunala smägkolor, medan. samtidigt de kyrkliga ambulatoriska 
skolorna skulle förbli orörda, kunna gpdkännas. -

Men dà kompiittén, samtidigt som den ställer smäskolorna eller »den 
lägre folkskolan» i organisk. förening med de. högre folkskoloma, vill 
för dem bevara »en viss självständighet» (s. 31) ochtalar.om »avslutade läro- 
kurser», som erbjuda »den allmänna medborgarbildningens allra nödvändi- 
gaste förutsättningar» (sid. 45, 61), eller om »kunskaper, som är för varje 
finsk medborgare oundgängliga»; och grundar dennà uppfattning pä över- 
tygelsen, att det »tillsvidare för mängen,.som b.esökt den lägre folkskolan 
ej är möjligt att fortsätta sin skolgäng i den högre folkskolan», samt 
pä denna bas bygger den lägre skolans organisation, har kommittén enligt 
Överstyrelsens mening mycket farit yilse och tagit ett.steg -utom sin upp- 
gift. Man har klagat, och erfarenheten har .visât det berättigade i 
klagomälen, att e,n bristande första u.ndervisning i hög grad försvärar folk- 
skolans framgängsrika, verksamhet och gör det, for den. omöjligt att nä 
sä goda résultat, som avsetts. Och för avhjälpande, av detta nogsamt 
kända .missförhällande skulle. ändring sökas. eller,. med andra ord sagt, 
man ville sörja för att barnen vid inträdet i folkskolan äga den:elementära 
kunskap och den andliga mognad, utan vilka folkskolan ej förmär fylla 
sin uppgift. Men Finlands folkskola, vars uppgift är att bjuda ât alla 
folkets barn .de tili allmän bildning hörande kunskaper och. färdigheter, 
behöver ej och täl ej vid sin sjda en annan bildningsinrättning, som ens 
i minsta grad künde bh dess medtävlare och génom att utföra en del av 
dess âhgganden i den stora allmänhetens ögon skulle, göra den onödig. 
Denna synpunkt bör stadigt hällas i, sikte, da programmet för smäskolan 
och dess. organisationsform planläggas, särskijt under en tid sâdan som 
denna, dâ man ovillkorligen .synes f.ordra ett stadgande om läroplikt, 
omfattande hela folkskolkursen.

Fattas smäskolan pâ detta sätt — ej som nâgon självständig skoltyp 
med egna mâl, utan. enbart sopi en förberedelseanstalt för. folkskolan — 
kan dess lârpplan .fâ en mycket trängre ram,. ân kommittén tänkt sig. 
Som dess huvudämnen mâ nämnas: modersmâlet -— läsning och skriv- 
ning •—, religion och âskâdningsundervisning; tili dem anslutas grun- 
derna av räkning och geografi samt som övningsämnen sang, lekar och 
handarbeten ävensom kânske ytterhgare nâgot teckning. Den av kom
mittén förordade hembygdsläran kan fä plats pâ smâskolans program 
endast sâtillvida, som den. kan anslutas till âskâdnings- och geografi- 
undervisningen. ■ Däremot torde det ej stöta pâ nâgra »praktiska svârig- 
heter», âtminstone i frâga om lokalerna, att upptaga handarbeten i den 
omfattning och form, som det kan bh tal om pâ detta stadium, dâ gossar 
och flickor utföra samma slags arbeten.

Lärokursema i nämnda ämnen böra uppgöras. och undervisnmgen 
anordnas sâ, att allt gott kan .genomgâs under tvänne läseär.



134

Kommitten, som synes betvivla möjligheten av läroplikt med hänsyn 
tili högre folkskolans lärokurser, är füllt övertygad om dess nödvändighet 
i fräga om den första undervisningen. Men om en gang kommittens pä- 
stäende, att »det nuvarande socialaoch politiska livet kräver som underlag 
en medborgarbildning, näende tili alla folkets lager», är riktigt, förslär ej 
stadgandet av läroplikt endast med hänsyn tili ;»den .lägre folkskolans» 
kurser, utan mäste stadgandet bli sädant, a tt det, om än i lindrigare form, 
ömfattar heia folkskolans kurs frän början tili slut, ty eljes blir den hälv- 
färdig och kan ej leda tili avsett mal.

Vad vidkommer de av kommitten föreslagna straffen och tvängsät- 
gärderna, tili vilka borde skridas vid försummad läroplikt, torde det ej 
vara skäl att i detta sammanhang beröra varken dem eller andra enskild- 
heter; sä mycket ma likväl framhällas, söm att förslagen i dessa delar 
förfalla. överdrivna, ja omöjliga att i praktiken genomföras ((ss. 64—66).

. Emedan smäskolan sä nära ansluter sig tili folkskolan, att den rätte- 
ligen bör anses som en del av dennä, är det ej enhgt Överstyrelsens mening 
anledning att för grundandet av smäskolor skrida tili sä omfattande ät- 
gärder som den av kommitten föreslagna nya distriktsindelningen. Onek- 
ligen omfatta de nuvarande folkskoldistrikten även i den händelse, att 
de bildats med noggrant iakttagande av den nädiga förordningen angäende 
distriktsindelningen, alltför stora omräden för att som sädana vara lämp- 
liga smäskoldistrikt. T. o. m. de väglängder, 3 km., vilka kommitten 
tänkt sig som de längstä tillätna, äro för barn i den äldern alltför länga. 
Det mest praktiska synes det'oaktat vara att i fräga om smäskolornas 
placerande nöjas med att läta den nuvarande distriktsdelningen förbli 
bas och, sävitt möjhgt, ram och att inom varje distrikt organisera behöv- 

. hgt antal smäskolor. Som regel borde gälla, a tt skoloma göras fasta, men, 
där gles bosättning eller andra sakförhällanden kunna göra detta omöj- 
ligt, mäste man i undantagsfall nöjas med den ambulerande skoltypen, 
i vilket fall man borde sträva därhän, att smäskolan alltid arbetar halva 
läseäret eller 100 veckodagar pä samma plats. Dessa skolors närmaste 
övervakning och styrelse äligger distriktets folkskoldirektion, vars sak 
det jämväl bhr att i första hand planlägga och för kommunalstäm- 
man uppgöra förslag tili smäskolväsendets organiserande, vilket ärende 
därpä behandlas i den ordning nuvarande distriktsindehnngsförordning 
stadgar. Om man är tvungen att av delar i tvänne folkskoldistrikt skapa 

..ett gemensamt smäskoldistrikt, underlyder den grundlagda skolan det 
folkskoldistrikts direktion, vartill flertalet elever höra. — Naturhgtvis 
äro alla svärigheter ej heller genom denna anordning övervunna. Sädana 
komma alltid att finnas, huru än saken ordnas, särskilt i glest befolkade 
trakter och i skärgärdskommuner, men de mä avhjälpas smäningom ge
nom särskilda ätgärder. • ■

Till smäskolans yttre utrüstning borde höra en mindre- sköllokal, 
byggd enhgt av Överstyrelsen godkänd ritning antingen i förenihg med 
folkskolbyggnaden eller skilt frän denna. Den borde i hüvudsak inrymma, 
om man- avser en skola med eii lärare, ett klässrum- för; 40 elever samt
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lärarens boningsrum och kök; likasä bör ät läraren tillförsäkras de vikti- 
gaste uthus. Till en början fär man mängenstädes nöjas med folkslcolans slöjd- 
säl och hyrda mm. I fräga om undervisningsmateriel och skolförnödenheter 
kan det i den egentliga folskolan använda anskaffningssättet jämte därtill 
hörande bestämmelser tillämpas även pä smäskolan. Da lärarbiblioteken 
självfallet stä tili smäskollärarnas disposition, torde särskilda bibliotek 
för dem ej behöva grundas.

Kommittens förslag tili kompetensfordringar för smäskollärare böra 
med hänsyn tili sakens beskaffenhet och därav föranledda konsekvenser 
ovillkorligen förkastas. Om redan absolverandet av en fyrärig seminarie- 
kurs för smäskollärama medför alltför stora ekonomiska uppoffringar, 
vilka naturhgtvis borde motvägas av framtida ökade löneförmäner, hum 
skulle det väl gä, sedan seminariernas kurser utvidgats tili fern-, kanske 
sexäriga? Om man säledes ej vill bygga tomma luftslott, utan nöjer sig 
med det, som det verkliga behovet kräver och i vära förhallanden kan 
ästadkommas, torde som tillräcklig förberedelse för ifrägavarande elemen- 
tära lärararbete förslä, att smäskolläraren, förutom fullständig folkskola, 
genomgär kursen i ett tväärigt smäskollärarseminarium. Sädana anstal- 
ter kan man tänka sig grundade vare sig enbart av staten eller av enskilda 
med understöd av statsmedel. Det torde ej heller vara omöjügt, att sädana 
künde förläggas i samband med folkskolseminariema, varav mänga för- 
delar för dem vore att motse.

Smäskollärartjänstema borde huvudsäkhgen besättas med kvinnor. 
Deras löneförmäner borde ordnas sä, att de ä ena sidan stä i riktigt.för- 
hällande tili lärarnas kompetensvillkor och arbetsskyldighet, som künde 
fastställas tili 24 veckotimmar, och ä andra sidan sä, att de tillförsäkra 
sina arbetare en anspräkslös bärgning. Sälunda torde det anses billigt, 
att i stallet för de av kommitten föreslagna lönerna staten ät smäskollä
rare betalar 500 mark ärligen, vilken lön under loppet av 15 ärs tjänst 
höjes med malles 50 %. Frän kommunens eller distriktets sida borde ges 
fri bostad med ved. och lyse och 100 mark i kontant lön och, sä vitt möj- 
ligt, c. 25 ar potatisland. Yid avskedstagandet borde läraren tillförsäkras 
den av staten erlagda grundlönen i pension, vilken eljes skulle beräknas 
enligt samma principer, som för folkskollärare finnes stadgat.

Om kommittens förslag (s. 85), att staten med 90 % skulle bispringa 
kommunerna vid skolbyggnader, undervisningsmateriel och elevemas 
skolförnödenheter, ser Överstyrelsen ej skäl föreligga att förena sig, eme- 
dan det tyckes alldeles naturligt, att statens bidrag bäde för det ena och 
det andra behovet utgär enligt samma principer, som i motsvarande fall 
gälla beträffände folkskolorna.

Vad komnütten yttrar om val av direktion för »den lägre folkskolan», 
(sid. 86—88) torde ej, med hänsyn därtill, att folkskoldirektionen, säsom 
Överstyrelsen föreslär, pä samma gäng fungerar som direktion för dis
triktets smäskolor, förtjäna annan uppmärksamhet än att kommunen 
bör välja en skild direktion för varje folkskoldistrikt, säsom § 126 i folk- 
skolförordningen stadgar.
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Att den högsta uppsikten över smäskolorna blir en statensangelägen- 
het och verkställes genom folkskoliaspektorn, är lika klart som att ett tili 
tusentäl uppgaende antal smäskolor kräver ett betydligt ökande av in- 
spektorskrafterna säväl pä landet som inom Överstyrelsen.' Men särskilda 
fackinspektorer, som särskilt skulle »företräda de lägre folkskolorna», och 
särskilda sektioner för derma. skolarts ärenden, torde knappast enhgt 
Overstyrelsens mening behövas, emedan det torde vara sakenligare, att,' 
da folkskolväsendet frän Överstyrelsens sida inspekteras, samma Över- 
styrelsens Inspektor även ger akt pä smäskolförhällandena, och torde 
därför sakernas handläggning fritt fä ordnas inom Överstyrelsen, säsoni 
sakförhällandena i varje fall pakalla. -

En omorganisering av den förberedande undervisningen, genom- 
förd pa ovan. beskrivet satt, erfordrar ej en sä vidlyftig förberedelse, som 
kommitten ■ ansett nödig.

Överstyrelsen är förvissäd, att, om en reform av den förberedande 
undervisningen enhgt nu utkastade konturer godkännes tili genomfbrande, 
folkskolans behov väl fyllas — och annat mal fä dessa folkskolor, säsom 
redan erinrats, icke ha —- och att en betydande del av de svindlande höga 
kapital, som det av kommitten förordade lägre folkskolsystemet skulle 
sluka, komme att besparas för genomf brande äv en läroplikt, avseende 
fullständig fölkskolkurs,. och för ordnande av. folkskolans fortsättnmgs-. 

. u ndervisning pä ordinarie fot, villta bägge reformer f. n. är den finska 
folkskolans hvsfrägor».

I de utlatanden, som avgävos av landets Domkapitel, begärdes 
dels pä grund av gällande kyrkolag, dels föreslogs med hänsyn 
tili sakens vikt, • att frägan om. den förberedande undersökningens 
ordnande borde hänskjutas tili kyrkömötets behandling; men emedan 
den förberedande undervisningens ordnande :— de kyrkliga smäbarns- 
skolorna och religionsundervisningen skulle förbli orörda — ej var ett 
sädant ärende, varom kyrkomötet jämlikt kyrkolagen ägde avge 
yttrande, beslöt Kejserliga Senaten den 4 dec. .1907 icke infordra 
kyrkömötets uttalande om ifragavarande kommittebetänkande.

Äfven läropliktkommitten avgav i mars 1907 jämlikt befallning 
av Kejserliga Senaten yttrande, i vad man läroplikten i de högre 
folkskolorna künde inverka i fraga om den lägre skolans ordnande, 
sädan kommitten för den första undervisningen föreslagit den; de i 
yttrandet framställda äsikterna' aterkomma senare även i läroplikts- 
kommittens betänkande.

Senare har saväl i Kejserliga Senatens förslag tili läropliktslag 
och lag öm folkskölutgifterna som i Lantdagens förslag i samma ärende 
frägan om den förberedande undersökningen behandlats i samband 
med läroplikten.
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1910 ârs lantdag petitioneräde, att för ar 1911 matte beviljas ett 
anslag om 100,000 mark som understöd ät kommunala smäskolor att 
fördelas genom Överstyrelsens förmedling. Av anslaget borde en- 
ligt Lantdagens mening 400 mark ges som lônebidràg ät varje lärare, 
under förutsättning att kommunen för sin del erlägger minst 200 mark 
i kontant lön ät läraren, och för anskaffande av undervisningsmateriel 
50 % av kostnaderna, likväl ej mera än 50 mark per skola. Samtidigt 
föreslog Lantdagen en del vilkor för statsbidragets ätnjutande beträf- 
fande smaskolornas arbetstid och inspektion samt lärarnas kompetens.

I underdanigt yttrande av den 25 nov. 1910 angäende denna 
pétition anförde Överstyrelsen, tili alla delar förenande sig om de
motiv Lantdagen tili stöd för Petitionen framhämtat:

*

»Den förberedande undervisningen är ännu hos oss nästan uteslutande 
anförtrodd ät de kyrkhga ambulatoriska skolorna. och de av staten sub- 
ventionerade smabarnsskolorna skulle därför komma att bilda ett mellan- 
stadium som förberedelse tili nya förhäüanden frän det nuvarande otill- 
fredsställande tillstândet., tills ett sadant likformigt och heit folkskol- 
system kan fas tili stand, dar den första undervisningen utgör en del av 
den kommunala skolverksamheten och vars genomförande den av Lant
dagen antagna och av Överstyrelsen i underdänigt yttrande av denna dag 
förordade läropliktslagen avser. Även har Lantdagen högst ändamälsenligt 
planlagt storleken av statsbidragen och villkoren för beviljandet.

Âterstallande handhngarna anhäller Överstyrelsen vid sadant förhäl- 
lande att pa det varmaste fä förorda nädigt godkännande av Lantdagens 
ifrâgavarande pétition i förhoppnin'g, att detta jämförelsevis ringa anslags be- 
viljande komme att leda den länge dryftade frägan öm den förberedande un- 
dervisningens förbättrande ett gott stycke framât emot dess lycldiga lösning.»

. Senare har visserligen pa högsta ort den 7 april 1911 Lantdagens 
förenämnda pétition, godkänts pa villkor, att smaskolornas understöd 
av allmänna medel föras bland bevillningsfondens utgifter, men tills- 
vidare har detta anslag likväl ej upptagits ä den fastställda budgeten.

Ur det â den ärliga staten upptagna anslaget om 2,000 mark ha 
fortfarande nägra folkskollärare ätnjutit bidrag för kurser, anordnade 
för utbildande av lärare i de ambulatoriska skolorna. Beträffande 
kùrsernas organisation gälla fortfarande de i Överstyrelsens cirkulär 
av den 31 okt. 1879 givna bestämmelserna.

Sädana förberedelsekurser ha under ifrâgavarande tid anord- 
nats äv:

läraren Abr. Björck vid Pemar, Vista skola läseäret 1905—1906;

Smàskolor- 
nas stads- 

bidrag.

Kurser för 
utbildande 
av ambula
toriska och 
smäskollä- 

rai-e.

IS
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Smäskolse-'
minarierna.

a) Sordavala.

b) .Tavaste- 
hus.

c) Helsing- 
' fors 

(finskt)

d) Helsing- 
fors

(svenslct).

e) Jyväs
kylä.

lärarinnan Hilda Uppman vid Finby, Utö skola läseäret 1905— 
1906;

läraren J. B. och lärarinnan Amanda Airaksinen vid Kuopio, 
Vehmasmäki skola läsearen 1905—1906 och. 1906—1907;

läraren K. A. Riihikallio (Riberg) vid Kaavi, Kyrkoby. skola' 
läsearen 1905—1906 och 1906—1907;

läraren K. Vesala i Kuortane under fyra läseär 1905—1909; och 
läraren J. Sorvali i Lappvesi, Kansola folkskola läseäret 1907—1908. 
Vid var och en av dessa kurser ha 2 eller 4 (i Kuortane under det 

första aret 9) ambulatoriska lärare utbildats under läseäret, och för 
kursernas ledare ha arvodena varierat mellan 150—400 mark.

De tidigare grundade ettäriga seminarierna för smäskol- och 
ambulatoriska lärare ha fortsatt sin verksamhet, nämligen

övningsskollärarna Abraham Pietikäinens, K. V. Raunios och 
Olga Carlstedts smäskolseminarium, ätnjutande enligt nädigt förord- 
nande av den 22 noveinber 1904 för fem är och den 21 jän. 1910 fort- 
farande 6,000 mark i statsbidrag;

folkskolläraren J. H. Tuhkanens seminarium i Tavastehus för 
smäskol- och ambulatoriska lärare med understöd om 5,000 mark, som 
medels nädigt förordnande av den 12 okt. 1907 höjdes tili 6,500 mark 
för ären 1908—1910;

folkskolläraren Kaarle Verkkos förberedande, smäskol- och ambu
latoriska lärar-seminarium i Helsingfors, vars. tidigare beviljade stats- 
understöd om'4,000 mark medels nädigt förordnande av den 12 okt. 
1907 höjdes tili 7,000 mark för tre är framät, räknat frän 1 jän. 1908;

Helsingfors svenskspräkiga smäsko.lseminarium, vilket medels 
nädigt beslut av den 20 sept. 1906 fortfarande för ären 1906—1909 
tillförsäkrades ett statsunderstöd om 3,500 mark; den 16 april 1908 
beviljade Kejserliga Senaten av sinä dispositionsmedel för inrättningen 
800 mark och den 12 jän. 1909 500 mark i extra understöd; den 29 april 
1909 föreslog Senaten ät anstalten för de tre följande ären ett förhöjt 
statsunderstöd om 5,000 mark, men dä utgiftsstaten för 1910 stad- 
fästes, beviljades för äret endast det förra understödet 3,500 mark och 
ett extra understöd om 800 mark;

seminarielektorn N. Ojalas och övningsskolläraren Herman Niemis 
anstalt för förberedelse av inträdessökande tili seminarierna och för 
blivande ambulatoriska lärare i Jyväskylä, ätnjutande fortfarande 
den 29 okt. 1907 för tre är förnyat ärligt anslag om 3,000 mark; och
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lärärkandidaten Woldemar Müllers i Kotka förberedande och f) Kotka, 
ambulatoriska lärar-seminarium, át vilket medels nádigt beslut av ' 
den 20 sept. 1906 beviljades 5,000 mark i understöd för ár 1906 och.
4,000 mark för Í907 samt den 12 okt. 1907 5,000 mark i ärligt under- 
stöd för de tre följande áren. .

Emedan insändände av ärsberättelser tili överstyrelsen ej stad- 
gats som skyldighet för alla föreständare vid dessa smäskolseminarier, 
föreligga ej säkra underrättelser om antalet utbildade smäskollärare 
under de olika áren vid dessa seminarier.

Föreständaren Kaarle Verkko erhöll av Kejserliga Senaten den Sommarkur
26 april 1906 för anordnande av sommarkurser i Helsingfors för smä- 
skol- och ambulatoriska lärare'1,000 mark.

Föreningen »Aakkos-yhdistys» erhöll den 27 april 1910 ett under
stöd om 1,000 för anordnande av kurser för smaskollärare i Östermyra.

Jämlikt Överstyrelsens framställning av den 7 febr. 1908 beviljade 
Kejserhga Senaten den 4 följande mars av sinä dispositionsmedel at 
föreständaren J. H. Tuhkanen ett anslag om 1,000 mark-för en sex 
veckors pedagogisk sommarkurs för ambulatoriska lärare vid Toivo- 
lähti gard invid Kajana stad, men föreständaren Tuhkanens samtidigt 
gjorda ansökan om lika stort understöd som resebidrag för fattiga, 
i kurserna deltagande lärare avslogs. I kurserna, vid vilka flere lärare 
vid Kajana seminarium medverkade, deltogo ett stort antal ambula
toriska lärare frän olika delar av landet.

Liknande kurser anordnade föreständaren Tuhkanen sommaren 
1909 pä 'samma plats och sommaren 1910 i Tavastehus. Anslag om
1,000 mark beviljades för de förra den 7 april 1909 och för de senare 
den 27 april 1910.

Föreständaren Tuhkanen har tili Överstyrelsen avgivit berättelser 
över kurserna, vilka även frän Överstyrelsens sida blivit inspekterade.

ser för smä 
skollärare.

Jämlikt Överstyrelsens den 27 mars 1906 gjorda framställning Särakiida 
beviljades den 20 därpäföljande sept. för den av föreständaren Verkko anslas- 
utgivna tidskriften »Alempi Kansanopetus» under ären 1905—1907 
inalles 2,400 mark i understöd. För samma ändamäl beviljades den 
12 okt. 1907 för de tre följande ären 1,200’ mark i statsbidrag.

För utgivande av en matrikel över smäskol- och ambulatoriska 
lärare erhöll föreständaren Verkko av Kejserliga Senaten den 4 sept.
1906 2,000 mark, och föreningen »Aakkos-yhdistys» erhöll den 12 maj
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1910 ett understöd om 1,800 mark i tryckningsbidrag för »Pikku- ja 
kiertokoulujen matrikkeli».

. För inköp av ett orgelharmonium tili Tavastehus smäskolsemina- 
rium beviljade Ecklesiastikexpeditionen den 30 jan. 1907 800 mark 
och för samma ändamäl ät föreständaren vid Helsingfors finska 
smäskolseminarium Kaarlo Werkko den 31 dec. 1908 750 mark; i 
samband med ärsbudgeten för 1910 beviljades ät sistnämnda anstalt 
1,500 mark i statsbidrag för anskaffande av undervisningsmateriel.

Sommaren 1907 hölls i Uleaborg det femte allmänna mötet av 
smäskol- och ambulatoriska lärare, för vars utgifters betäckande 
Kejserliga Senaten den 7 febr. 1907 beviljade 4,000 mark, därav
3.000 mark finge- användas som resebidrag at deltagarna. Likaledes 
beviljade Senaten den 12 jan. 1909 av sina dispositionsmedel 1,000 
mark för. deltagarnäs i smäskol- och ambulatoriska lärarnas möte i 
Abo sommaren 1909 resekostnader.

Medels nädig befallning av den 12 okt. 1907 höjdes det som löne- 
tillskott ät barnalärare i Viborgs och Kuopio läns grekisk-katolska 
försämlingar tili 1907 ärs slut beviljade anslaget av 10,000 mark tili
12.000 mark för de fern följande ären och förordnades samtidigt, att av 
detta förhöjda anslag i samma ordning som tidigare (Jfr. Ecklesiastik- 
expeditionens brev av den 20 jan. 1888 och den 14 dec. 1892 och 
nädiga kungörelsen av den 10 dec. 1901) enligt prövning och pä villkor, 
att även frän församlingarnas sida betalas skälig lön, skulle utges mindre 
understöd ät sädana barnalärare och -lärarinnor, som vederbörande 
folkskolinspektor funnit med nit och pedagogisk skicklighet ha skött 
sitt arbete. Pä grund av förslag om Finska Andliga Konsistoriet 
förordade Överstyrelsen i ünderdänigt yttrande av den 10 dec. 1909, 
att ifrägavarande anslag för ären 1910—1912 skulle höjas med 2,400 
mark, och pä högsta ort fästställdes även den 22 april 1910 detta an
slag för ären 1910—1912 tili 15,000 mark.

Angäende den bristfälliga förberedande undervisningen i Salmis 
kommun inlämnade . folkskolinspektorn i Överstyrelsen Hj. Basilier 
den 24 okt. 1902 följande skriftliga framställning:

»Vid enligt Överstyrelseris förordnande av mig verkställd inspektion 
av nägira folkskolor i Salmis kommun av Viborgs län erför jag, att inträ- 
dessökande i folkskolorna överhuvud ej kunna läsa. För a tt fä elever tili 
sina skolor äro lärarna tvungna. att äret om i samband med folkskolan hälla 

. . en femte avdelning, vid vilken extra elever inläras den första läsningen.
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Da jag frägade efter' anledningen härtill, förklarade lärama, att föräldr 
rarna pa orten ej själva äro läskunniga och sälunda ej kunna undervisa 
bamen i hemmen samt att spräket i församlingens ambulatoriska skolor 
pä. senaste tider blivit ryska.

Huru härmed -än mä förhälla sig, tryter i varje händelse i Salmis 
kommun hos de inträdessökande i folkskolorna den förmäga, att »kunna 
rent läsa i bok», som enhgt §139 i gällande folkskolförordning utgörvillkor 
för inträde och pa samma gang förutsättning för folkskolarbetets fram- 
gäng. Salmis kommun synes i detta avseende ha räkat i en undantags- 
ställning-. Ty i andra trakter, dar grekisk-katolsk befolkning bor, ha ve- 
terligen iakttagits nädiga förordningen av den 5 mars 1883, vari stadgas 
bl. a.: »§ 1 Yarje grekisk-rysk landsförsamling i Finland vare phktig att 
för meddelande av den första undervisningen i rehgionslära och läsning 
av modersmälet at sädana barn, vilka icke inom hemmen kunna däri 
nöjaktigt handledas, inrätta och underhälla barnskolor tili det antal och
av sadan beskaffenhet, som för nämnda ändamäl erfordras»-------—.
»Undervisningsspraket i barnskolorna skall, jämhkt kungörelsen av den 30 
nov.-1871, punkt 2, rättas efter befolkningens a orten tungomal».

Hänvisande även i övriga avseenden tili gällande författnings klara 
städganden och erinrande, att för de ambulatoriska lärama i Salmis socken 
ärligen torde utdelats understöd ur det anslag om Ursprungligen 5,000 mark, 
numera genom nädigt brev av den 8 febr. 1898 höjt tili 10,000 mark, 
som av landets allmänna medel anslagits tili främjande av barnäundervis- 
ningen i grekisk-katolska församlingar, fär jag ödmjukast bringa ovan be- 
rörda missförhällande tili Överstyrelsens kännedom.»

Denna skrivelse sände Överstyrelsen den 26 i samma Oktober mä- 
nad tili Ecklesiastikexpeditionen för .vidtagande av den atgärd saken 
eventuellt pakallade. Finska Andliga Konsistoriet, vars yttrande över 
inspektor Basiliers förenämnda berättelse infordrats, gjorde däremot 
särskilda anmärkningar och gensagor, rörande vilka Ecklesiastikexpe
ditionen den 11 nov. 1907 begärde Överstyrelsens förklaring. Senare, 
den 13 jan. 1909, har Överstyrelsen tili Ecklesiastikexpeditionen in- 
sänt utdrag ur den berättelse, som inspektor Basilier inlämnat över 
en ny inspektionsresa tili ifrägavarande trakter i november och decem- 
ber 1907.

Emedan undervisningen i de grekisk-katolska smaskolorna enligt °) Som",a|
• kurserAndliga Konsitoriets mening var högst bristfällig, beroende pä att 

lärarna fätt alldeles obetydlig fackutbildning, föreslog nämnda 
Konsistorium i skrivelse tili Överstyrelsen den 10 mäj 1908, att i 
Sordavala seminarium med seminarielärarnas medverkan skulle an- 
ordnas feriekurser för nämnda lärare och att utöver de 800 mark, 
som Andliga Konsistoriet för ändamälet anslagit, av finska statsmedel
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matte beviljas 1,200 mark. Sedan Överstyrelsen godkänt det för 
kurserna uppgjorda programmet, förordäde densammä förslaget .i 
underdanig'framställning av den 30 i samma maj manad, och bevil- 
jade Kejserliga Senaten det begärda understödet den 30 följande juni, 
men genom allehanda, inträffade anledningar fingos kurserna seder- 
mera ej tili stand.

Den 31 dec. 1909 underrättade Andliga Konsistoriet, att präst
mannen Gregorij Svetlofskij utnämnts tili medlem av konsistoriet 
med skyldighet att inspektera alla de grekisk-katolska barnskolorna 
avensom religionsundervisningen, sa vitt den rörde de ortodoxa, i 
alla lägre skolor och mellanskolor och att Andliga Konsistoriet berätti- 
gat nämnda prästman att verkställa sagda inspektion i alla de Översty
relsen underlydande läroinrättningarna frän början av läsearet 1909 
—1910. ■ ■ ■ ■ '

Härom underrättade. Överstyrelsen i cirkulär äv den 11 maj 
1910 samtliga vederbörande. ' '

2 . Ätgärder för underlättande av landskommunernas 
folkskolkostnader. och för främjande av skolgängen.

Det arhga anslaget för upprätthällande av folkskolor i landets 
fattigaste och glesast befolkade. trakter hade pâ nadig befallning av 
den 30 nov. 1904 höjts tili 25,000 mark för ären 1905—1907, och hade 
Kejserliga Senaten i skrivelse av den 25 jan. 1905 underrättat Över
styrelsen, att sagda understöd borde observeras vid .budgetens upp- 
görande framdeles. Av detta anslag utdelade Kejserliga Senaten den 
24 maj och den 29 nov. 1905 inalles 20,025 mark och ha alla dessa belopp, 
liksom alla âr 1905 beviljade byggnadsbidrag, upptagits i förteckningen 
uti Överstyrelsens föregäende berättelse. Enligt Kejserliga Senatens 
förslag av den 23 maj 1907 höjdes ifrägavarande anslag den 12 okt. 
1907 tili 40,000 mark för de följande fern ären, men.da denna summa 
redan i början av âr 1909 nästan h. o. h. fördelats tili betalning under. 
de fern ären, d. ä. tili utgângen av âr 1912, varigenom ansökningar om 
understöd, vilka redan da inlämnats eller delvis voro attjvänta, i brist 
pâ medel ej künde bifalias, föreslog Senaten den 22 april 1909, att an
slaget skulle höjas med 10,000 mark ärligen för tideni 1910—1912. 
Sedan Hans Kejserliga Majestät i näder förordnat, att frägan om an-, 
slagets höjande skulle pro vas i samband med statsförslaget för 1910
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och Senaten upptagit ett anslag om 50,050 mark ä nämnda budget, 
blev det a högsta ort stadfäst den 2 okt. 1910.

Da understöd ur detta anslag beviljats för förbättrande av lä- 
rarnas löneförmäner, har som villkor uppställts, att läraren bör.vara 
füllt kompetent och att vederbörande kommun oavkortat erlägger 
ät honom tidigare utlovade löneförmäner

I byggnadshjälp för uppförande av folkskolor och slöjdlokaler 
hade Kejserligä Senaten för aren 1906 och 1907 att utdela en summa 
om sammantaget 300,000 mark och av förut beviljade oanvända 
anslag 143,848 mark. Byggnadsbidrag utdelades av Senaten är 1906 
malles för 268,750 mark och 1907 för 173,100 mark. Är 1908 utdelades 
heia anslaget 500,000 mark och likaledes är 1909 700,000 mark. För 
är 1910 stod ej nägot anslag för detta ändamäl tili förfogande.

Ur kronoskogarna har fortfärande beviljats stock avgiftsfritt 
för folkskolbyggnader;.den 28 jan. 1907 har likväl Kejserligä Senaten 
beslutit, att sadana förmäner framdeles endast undantagsvis bevilja's.

F ö r te c k n in g  öyer u r  fö r e n ä m n d ä  o. a . a n s la g  fö r  b y g g a n d e  och ' 
u n d e r h ä l l  a v  fo lk s k o lo r  b e v ilja d e  b id ra g .

Alajärvi: 15/10 09 ät kommunen för byggnade av Paalijärvi folkskola
3,000 mark och för byggande av folkskola i Alakylä distrikt 3,000 
mark.

Alavo: 8/12 06 ät kommunen för Pahajoki. (Jokivarsi) och Kuoras- 
.järvi skola inalles 1,200 byggnadstimmer; 1/4 ät kommunen för 
erläggande av byggnadskostnaderna för Sapsalampi och Kuoras- 
järvi nya skolhus och för iständsättande av Sydänmaa och Ran- 
tatyösä skolor 5,000‘ mark; 15/10 ät kommunen för byggande av 
folkskola i Pahajoki distrikt 2,000 märk.

Angelniemi: 15/10 09 ät kommunen för slutförande av Pöksala, Tork- 
kila och Kokkila- folkskolbyggnader 4,500 mark.

Andrese, S:t: 1/4 08 ät Körpilax distrikt för folkskolans brädfodring 
och andra remonter 1,500 mark; 15/10 ät Paajala folkskoldistrikt 
för skolbyggnad 4,000 mark och ät Oravankytö folkskoldistrikt 
för reparationer, brädfodring och mälning av skolan 1,500 mark.

Artsjö: 10/10 06 ät kommunen för brädfodring, mälning och inredning 
av Vuorenmäki folkskola 1,000 mark; 1/4 08 ät kommunen för

Statsbidrag 
för folkskol- 
byggnader.

Byggnatfs-
stock.
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en ny folkskolas byggande ,i det XV eller Kinttula folkskoldi- 
strikt' 4,000 mark. ’

Asikkala: 24/1 07 at komniunen. för byggande av fem nya folkskolor
14,000 mark.

Askainen (Willnäs): 20/11 07 ät kommunen för ändringar av Manner- 
piiri folkskolas byggnader 2,000 mark.

Askola: 10/10 06 ät kömmunen för byggande av folkskola i Onkimaa 
distrikt 1,500 mark; 15/10 09 ät kommunen för minskande av 
byggnadskostnaderna vid Tiilää folkskola 2,500 mark.

Bertils, S:t.: 15/10 09 ät kommunen för Kaivola.och Hiisi folkskol- 
‘ byggnader 6,000 mark. ;

Birkkala: 15/10 06 för en skolbyggnad i närheten av Siuru Station 
1,300 stockar, av vilka 20 % sägstock; 1/4 08 för samma skola i 

* byggnadshjälp 2,600 mark.
Bjärnä: 15/10 09 ät kommunen för avkortande av skulder vid byggande 

av Nurkkilä, Kestrikki, Korttila och Mussari och Sauru folk-
. ■ i j

skolor 10,000 mark.
Björneborgs landsförsamling: 15/10 09 ät kommunen för byggande av 

Toukari distrikts folkskola 3,500 mark.
Björkö: 1/4 08 ät kommunen för. skolbyggnad i Kotterlahti, distrikt 

och för brädfodring av folkskolan i Rautanen by 2,500 mark.
Borgnäs: 21/6 07 ät kommunen för tillbyggnader vid Lövkoski folk

skola 2,000 mark. .
Borgä landsförsamling: 15/10 09 ät kommunen för folkskolbyggnader 

i Svartsä, Söderveckoski, Karsby och Finby svenska samt Finby 
finska distrikt ävensom för byggande av ny slöjdsal vid Grännäs 
distrikts folkskola 11,000 mark.

Bräkylä: 15/10 09 ät kommunen för skolbyggnad i Haapasalmi dist
rikt 2,000 mark.

Brändö: 1/4 08 ät Jurmo distrikt för byggande av uthus vid distriktets 
skolor 2,000 mark och- ät kommunen för byggande av Kyrkoby 
distrikts folkskola 4,000 mark; 7/4 08 ät Lappo och Jurmo folk
skolor för ären'1908—1909 tili lärarens avlönande, bägge 200 mark; 
10/11 10 ät Fiskö distrikt tili lärarens avlönande 200 mark och 
för vedbrand 150 mark.

Degerby: 1/4 08 ät kommunen för folkskolbyggnader i Solbergs, De- 
gerby och Malmby distrikt 6,000 mark.

Dragsfjärd: 15/1.0 09 ät kommunen för byggande av en folkskola i 
Söderby distrikt 3,000 mark. '
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Eckerö: 21/6 07 át kommunen för Överby folkskolas badstuga och för 
tomtens planering 2,000 mark.

Enare: 6/2 06 át kommunen för byggande av folkskola i stallet för 
den nedbrunna i Kyrönkylä 10,000 mark; 7/3 08 át kommunen tili 
tomtplats för Patsjoki 'folkskola 2 ha kronans landomráde samt
1,500 byggnadsstockar; 1/4 08 át kommunen för áren 1908—1912 
át lärarinnan vid Kyrkoby folkskola 400 mark, för slöjdlära- 
ren 75 mark, för upprátthállande av elevhemmet 1,500 mark 
samt för lyse, läromateriel m. m. 300 mark, inalles 2,275 
mark; för Kyrö folkskola: át läraren 400 mark, át handarbéts- 
lärarinnan 100 mark och tili vedbrand 200 mark, inalles 1,100 
mark; för Patsjoki skola: át läraren 400 mark och át handar- 
betslärarinnan 100 mark, inalles 500 mark; 30/5 08 á t ' kom
munen för áren 1908—1912 för vedbrand vid Patsjoki folk
skolas nya byggnad 300 mark, för lyse och undervisningsmateriel 
100 mark och för upprátthállande av elevhemmet 1,500 mark, 
inalles 1,900 mark. (Eör undervisningsmateriel tili sagda skola 
beviljade Kejserliga Senaten samma dag av andra allmänna me- 
del 1,000 mark); 23/10 08 för undervisningsmateriel vid Kyrö 

- folkskola en gáng för alia 400 mark; 15/10 09 át kommunen för 
brädfodring av skolans huvudbyggnad och väggarna i elevhem
met samt för även andra nödiga remonter vid Kyrkoby folkskola 
150 st. ságstock samt 100 mindre träd för en niaterialböd vid 
skolan; 16/9 10 át kommunen för Kyrkoby folkskola ur den bred- 

• vid liggande kronomarken ett 2 ha omráde för tomt- och odlings- 
inark; 10/11 10 át kommunen tili anskaffande av bristande in- 
ventarier och undervisningsmateriel vid Kyrö folkskola 400 mark.

Eno: 20/9 06 kommunen för Enonsalo folkskola 300 torkade stammar 
och 500 färska, av vilka enligt Kejserliga Senatens beslut av 5/2 
09 227 st. finge användas för Haapalahti skola; 21/7 07 för samma 
ándamál 2,000 mark; 15/10 09 át kommunen för byggande av 
skola i Kuisma distrikt 3,500 mark. ■' *

Enonkoski: 10/10 06 át kommunen för byggande av folkskola i Ihama- 
niemi distrikt 1,500 mark och 20/1 06 700 byggnadstimmer; 20/11 
07 át kommunen för brädfodring av Kyrkoby distrikts folkskola 
samt för ny slöjd- och gymnastiksal 3,000 mark.

Enontekis: 7/4 08 át kommunen för áren 1908—1912:'för Hetta folk- 
skolä tili lärarlöner 550' mark, tili avlönande av handarbetslära- 
rinna 100 mark och som understöd át medellösa elever 800 mark,

19
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inalles 1,450 mark; för Peltovuoma folkskola tili lärarlön 400 
mark, tili avlönande av handarbetslärarinna 100 mark och som 
understöd at medellösa elever 800 mark, inalles 1,300 mark.

Eräjärvi: 6/2 06 at kommunen för byggande av Vihasjärvi folkskola
1,500 mark och för Kyrkoby skolbyggnad 1,500 mark.

Esse: 1/4 08 at kommunen för byggande av badstugor vid Nederlapp- 
fors, Ytteresse oeh Överesse distrikts skolor 1,000 mark.

Euraäminne: 15/10 09 at kommunen för byggande av Sydänmaa folk
skola 3,000 mark.

Finström: 6/2 06 at Tjudö folkskoldistrikt för särskilda kompletterings- 
arbeten 1,500 mark; 24/1 07 at kommunen för Emkarby distrikt 
tili remonter, brädfodring och mälningsarbeten 2,000 mark; 
21/6 07 at kommunen för byggande av bad- och tvättstuga och 
för ästadkommande av brunn vid, Tjudö folkskola 600 mark; 
1/4 08 at Godby folkskolas direktion för byggande av slöjdsal 
och uthus samt för skolans brädfodring 2,000 mark; 15/10 09 at 
Markusböle självständiga distrikt för remontarbeten vid skolan
1.000 mark.

Erantsila: 23/11 06 at kommunen för byggande av slöjdsal vid Sipola 
skola 200 stockar, tili vilkas försäljning Kejserliga Senaten biföll 
5/2 09; 24/1 07 för samma ändamäl samt för byggande av badstuga
1.000 mark.

Föglö: 14/8 08 at kommunen för byggande av badstuga vid Degerby 
folkskola 600 mark och för skolbyggnad i Vargskärs. distrikt 4,000. 
mark; 21/1 09 at Vargskärs folkskola för avlönande av kompe
tent lärare 200 mark under aren 1909—1912; 15/10 09 at Varg
skärs distrikt för byggande av folkskola 1,000 mark.

Geta: 24/1 07 at kommunen för byggande av källare och badstuga 
samt för remonter 1,000 mark.

Gustav Adolfs: 21/6 07 at kommunen för byggande av Leppäkoski, 
Itusi och Sauvuori särskilda. distrikts folkskolor 6,000 mark; 
1/4 08 för brädfodring och malning av Joutsjärvi, Mansikkamäki, 
Kallio, Putkijärvi, Kuivajärvi och Kyrkoby folkskolor 4,000 mark.

Haapavesi: 15/10 09 at kommunen för Kyrkoby, Karsikas, Kytökylä, 
Vatjusjärvi, Mieluskoski och Ojakylä folkskolors brädfodring och 
istandsättande samt för Ainali-Vaitiniemi skolas tillbyggnaders 
slutförande 10,000 mark.

Hammarland: 1/4 08 ät kommunen för byggande av folkskola i Torp 
distrikt 3,000 mark samt för nybyggnader och reparationer vid 
Nävsby och Mörby folkskolor 3,000 mark.
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Hankasalmi: 21/6 07 at kommunen för behövliga tillbyggnader vid 
Säkinmäki, Kynsi vesi och Paanala särskilda distrikts folkskolor
2.000 mark; 15/10 09 at kommunen för Kärkkälä folkskolbyggnad
3.000 mark.

Haukipudas: 10/10 06 at kommunen för bj^ggande av folkskola i Kes- 
kikello distrikt 3,000 mark.

Haukivuori: 1/4 08 at kommunen för byggande av Kantala folkskola 
samt för brädfodring och mälning av Nykälä och Kyrkoby sko- 
lor 4,500 mark; 15/10 09 för brädfodring och mälning ävensom 
särskilda reparationer vid Kantala folkskola 1,000 mark. 

Heinjoki: 15/10 09 at kommunen för iständsättande av folkskolbygg- 
naden i Koprala distrikt 2,000 mark..

Heinävesi: 15/6 09 at kommunen för Pölläkkä skolbyggnad 500 gran- 
och 500 aspstockar.

Hiitis: 20/11 07 at kommunen för särskilda remonter och för byggande 
av bad- och tvättstuga vid Högsär. folkskola 2,000 mark.

Hiitola: 1/4 08 at kommunen för byggande av en ny folkskola i Rai- 
vattala distrikt 3,000 mark; 15/10 09 för Kuoksjärvi och under 
uppförande varande Kilpola folkskola 7,000 mark.

Hogland: 1/4 08 at kommunen för byggande av källare vid Kiiskinkylä 
och Suurkylä folkskolor 600 mark; 7/4 08 at kommunen för ären 
1908—1912 at lärarna vid Kiiskinkylä och Suurkylä folkskolor 
200 mark ärligen för vardera.

Hongonjpki: 15/10 09 at kommunen för mälning in- och utvändigt av 
' folkskolan ävensom för uthusradens brädfodring och mälning

1.000 mark.
Honkilax: 6/2 06 ät Mannila folkskoldistrikt för skolbyggnadens kom- 

. pletterande och ändring 2,500 mark; 1/4 08 ät Honkilax eller 
Kyrkoby folkskoldistrikt för flyttning av skolan tili lämpligare 
plats 3,000 mark.

Houtskär: 14/8 08 ät kommunen för byggande av slöjdsal, badstuga 
och bod vid Näsby folkskola, för byggande av slöjdsal och bad
stuga i Mossala distrikt samt för brädfodring av Hyppeis folkskola
3.000 mark; 15/10 09 ät kommunen för byggande av slöjdsal vid 
Näsby folkskola 2,000 mark.

Hyrynsalmi: 6/2 06 ät kommunen för byggande av ett elevhem i 
samband med kommunens folkskola 5,000 mark; 20/9 06 för 

. samma ändamäl 340 byggnads- och 160 sägstockar; 7/4 08 at 
kommunen för ären 1908—1912 ät läraren vid Kyrkoby folk-
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skola fortfarande 200 mark; 15/10 09 at kommunen för brädfod
ring av Kyrkoby folkskola 2,000 mark.

. Iittis: 14/8 08 at kommunen för folkskolbyggnader i Kymintausta, 
Pilkanmaa, Koskenniska, Mankala. och Kuukso distrikt 16,500 
mark. •

Ikalis: 21/6 07 at kommunen för byggande av folkskola i Kovelax 
distrikt 2,000 mark. -

Ilomants: 6/2 06 at kommunen för uppförande av egna skolhus i 
Sonkaja, Öllölä, Möhkö fabriks- och Möhkövaara folkskoldistrikt,
3.000 mark per skola, samt 1 500 mark för byggande av Kyrkoby 
folkskola, inalles 13,500 mark; 22/2 07 bifölls tili att 8/4 05 för 
slöjdsalen vid Kyrkoby folkskola beviljade 400 bvggnadstimmer 
och för Sonkaja skolbyggnad beviljade 600 timmer finge använ- 
das för ateruppbyggande av Kyrkoby nedbrunna folkskola.

Iniö: 10/10 06 at kommunen för byggande av bagar- och tvättstuga, 
badstuga och fähus vid Norrby skola 800 mark; 7/4 08 för avlö- 
nande av lärare vid Norrby folkskola för ären 1908—1912 200 mark; 
15/10 09 at kommunen för remonter och brädfodring vid Norrby 
folkskola 500 mark. ' .

Jaala: 6/2 06 at kommunen för byggande av Kimola folkskola 3,000 
mark.

Jalasjärvi: 1/4 08 at Sanas distrikt för byggande av en ny folk
skola i sagda distrikt 3,000 mark; 15/10 09 at kommunen för byg
gande av Ala-Valli folkskola 3,000 mark.

Janakkala: 14/8 08 ät kommunen för byggande av folkskola i Sälöinen 
distrikt 2,500 mark.

Johannes: 21/6 07 ät kommunen för byggande av en för tvänne lärare 
avsedd folkskola i Kaijala distrikt 2,500 mark; 1/4 08 at Revon- 
saari norra folkskoldistrikt för byggande a v  skola 2,000 mark 
och för Vahtola distrikt för tillbyggnader vid folkskolan och för 
uthusbyggnader 3,000 mark. , *

Jomala: 24/1 07 at kommunen for brädfodring, mälning m. fl. kom- 
pletteringsarbeten vid Gottby, Ytternäs och Kyrkoby folkskolor
4.000 mark.

Jorois: 20/11 07 a kommunen för byggande av en folkskola i Kyrkoby 
distrikts norra del 2,000 mark.

Joutseno: 24/1 07 ät kommunen för byggande av nödiga rum vid 
Jänhiälä distrikts folkskola 2,000 mark.

Jurva: 6/4 06 ä kommunen för Niemi bys folkskolbyggnad 800 bygg- 
nadstimmer; 21/6 07 för samma ändamäl 2,000 mark.
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Jyväskylä landsförs.: 15/10 09 at Toivakka folkskoldistrikt för skolans 
brädfodring 1,000 mark.

Jämsä: 20/9' 06 at kommunen för Haavisto distrikts skolbyggnad 
700 byggnadstimmer.

Jääskis: 1/4 08 at kommunen för slutförande av tolv skolbyggnader 
och tili avkortande av genom deras byggande äsamkad skuld 
inalles 20,000 mark

Kaavi: 1/4 08 at kommunen för byggande av en ny folkskola i Viita- 
niemi distrikt 4,000 mark.

Kakskerta: 15/10 09 ät kommunen för tillbyggnader vid folkskolan
3.000 mark. - "

Kangasala: 15/10 09 ät kommune för byggande av slöjdsal och uthus 
vid Kyrkoby folkskola 2,500-mark.

Kangasniemi: 1/4 08 ät kommunen för byggande av Synsiö nya folk
skola ävensom för brädfodring och mälning av Harjunmaa, Mak- 
kola, Hokka, Korhola, Koittila och Unnukkala folkskolor inalles
7.000 mark;- 15/10 09 ät kommunen för byggande av folkskola i 
Akryntaipale skoldistrikt 3,000 mark.

Kankaanpää: 20/11 07 ät kommunen för tillbyggande av Kyrkoby 
folkskola pä grund av anställd- biträdande lärarinna 2,000 mark; 
14/8 08 ät kommunen för tillbyggande vid Kyrkoby folkskola 
2,600 mark.

Kannus: 15/10 09 at Hanhineva folkskoldistrikt för brädfodring, 
byggande av tvättstuga och reparation av badstuga vid skolan 
800 mark.

Karinais: 24/1 07 ät kommunen för byggande av slöjdsal vid Kyrö 
distrikts folkskola 2,000 mark.

Karins, S:t: 6/2 06 ät kommunen för byggande av Lill-Heikkilä dubbel- 
folkskola 4,500 mark; 10/10 06 ät kommunen för Nummis eller 
Kirkonkulma skolas tillbyggande 4,500 mark; 15/10 09 ät kom
munen för avkortande av skuld, ädragen vid byggande av Rau- 
vola folkskola 5,000 mark.

Karkku 14/8 08 ät kommunen för nybyggande av Aluskylä folkskola
2,500 mark. •" .

Ivarlö: 15/10 09 ät kommunen för iständsättande av Kyrkoby och Oja- 
kylä folkskolbyggnader 3,500 mark.

Karttula 14/8 08 ät kommunen för byggande av folkskola i Utrianlahti— 
Koivulahti, Syvänniemi och Souru distrikt 9,000 mark; 15/10 09 
ät kommunen för byggande av ny slöjdsal och särskild elev- 
tambur vid Talluskylä folkskola 1,500 mark.
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Karuna: 24/1 07 ät kommunen för byggande av tvänne folkskolor
6,000 mark. - -

Karungi: 23/3 06 at kommunen för Kukkola folkskolbyggnad 600 
byggnadsstockar och 200 sägstockar; 20/11 07 för samma ända- 

. mäl 4,000 mark.
Kauhava: 15/10 09 at kommunen för Varpula—Kleemola och Kantola 

folkskolbyggnader 6,000 mark och för byggande av enfolkskola i 
Mäenpää skoldistrikt 3,000 mark.

■Kaustby: 6/2 06 at Vintturi folkskoldistrikt för slutförande av folk- 
skolbyggnad 1,000 mark; 1/4 08 at Kyrkoby skoldistrikt för 
iständsättande av folkskolbyggnaden och nödiga tillbyggnader
2.500 mark.

Keitele: 15/10 09 at kommunen för slutförande av folkskolbyggnad 
i Koutajärvi distrikt 3,500 mark.

Kelviä: 1/4 08 at kommunen för byggande av tre nya folkskolor i 
Ridankylä, Peltokorpi och Välikylä distrikt 10,500 mark.

Kemi landsförs.: 16/3 06 för Karjalahti folkskola 800 byggnadstimmer.
Kemijärvi: 7/4 08 at kommunen för ären 1908—1912 tili avlönande 

• av lärare och lärarinna, för bägge fortfarande 200 mark ärligen 
eller inalles 400 mark. ,

Kempele: 15/10 09 ät kommunen för byggande av folkskola i Ylikylä 
distrikt 4,000 mark.

Kesälax: 6/2 06 at kommunen för Purujärvi bys folkskolbyggnad
1.500 mark.

Keuru: 8/6 06 at kommunen för Riihonen folkskolas byggande 600 
byggnadstimmer, för Tiusala folkskola likaledes; 1/4 08 ät kom
munen för brädfodring och mälning samt anskaffande av källare 
vid Kyrkoby folkskola 1,000 mark; 15/10 09 ät kommunen för 
Tiusala, Riihonen, Lavikko eller Mäyrämäki och Jukojärvi skol- 
byggnader 2,000 mark.

Kides: 21/6 07 ät kommunen för byggande av folkskola i Matkaselkä 
distrikt 2,000 mark; 15/10 09 för byggande av Juurikkajärvi 
folkskola ät kommunen 2,000 mark.

Kiihtelysvaara: 15/10 09- ät kommurien för Heinävaara folkskolas 
nybyggande samt för betalande av byggnadsslrulder och bräd- 
fodring vid Mulo, Oskola, Uskali, Huhtilampi och Keski järvi 
folkskolor 7,000 mark.

Kiikois: 15/10 09 ät kommunen för tillbyggnader vid Toukola folk
skola 2,000 mark.
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Kimito: 15/10 09 ät kommunen för en ny folkskolbyggnad i Brokärr 
eller Fröjdböle distrikt och för remonter vid Vreta folkskola 3,500 
mark.

Kittilä: 11/10 07 at kommunen för byggande av slöjdsal vid Köngäs 
folkskola 163 särskilda timmer; 7/4 08 ät kömmunen för ären 
1908—1912: ät läraren vid Köngäs folkskola 500 mark, hand- 
arbetslärarinnan 25 mark och för medellösa elevers underhäll 
600 mark, inalles 1,125 mark; ät läraren vid Alakylä folkskola 
fortfarande 400 mark, ät handarbetslärarinnan 75 mark och för 
medellösa elevers underhäll 400 mark, inalles 875 mark; vid 
Kyrkoby folkskola för medellösa elevers underhäll 400 mark; 

. 15/10 09 ät kommunen för Köngäs folkskola 2,000 mark.
Kiuruvesi: 20/11 07 ät Osmanki distrikt för byggande af folkskola

3.000 mark; 14/8 08 ät R.apakkajoki distrikt för byggande av folk
skola 2,500 mark; 15/10 09 ät Luupuvesi distrikt för avkortande av 
genom byggande av folkskola ädragen skuld 1,500 mark, d:o, d:o 
ät Ruutana distrikt .1,500 . mark, ät Koivujärvi folkskoldistrikt 
för betalande av behövligt timmer vid folkskolbygge 1,500 mark, 
ät Lapinsalo distrikt för betalande av timmer vid folkskolbygge
2.000 mark, d:o, d:o ät Kallio järvi distrikt 2,000 mark.

Kivijärvi: 1/4 08 ät kommunen för brädfodring av Kinnula, Muhola,
Leppälä och Kyrkoby folkskolor 4,000 mark

Kivinebb: 10/10 06 ät kommunen för inlösen av folkskolbyggnad i 
Miettilä distrikt och för.ändring av densamma 1,500 mark; 24/1 07 
ät kommunen för remonter vid Hartoinen distrikts folkskola 1,000 
mark; 1/4 08 ät Kekrola distrikt för brädfodring, mälning m. fl. re
monter And distriktets skolbyggnad 1,500 mark och ät Pihlainen 
distrikt för byggande av folkskola 3,000 mark; 7/4 08 ät kommunen 
för ären 1908—1912 ät Terijoki skolas lärare och tre biträdande 
lärarinnor 200 mark ärligen för'envar, ät tvänne lärare vid Joutselkä 
skola 200 mark fortfarande, för läraren och biträdande lärarinnan 
vid Kuokkala skola 200 mark fortfarande, för tvänne lärare And 
Raivola skola 200 mark fortfarande; 27/8 09 ät kommunen för 

. ären 190.8—1912 för avlönande av ,lärare vid Kuokkala bys 
Â ästra distrikts folkskola 200 mark ärligen; 22/4 09 för avlö
nande av lärare i Hartoinen distrikt är 1909 200 mark och i 
Ahjärvi distrikt för aAdönande af lärare är 1909 200 mark; 15/10 09 
ät Kerkkola distrikt för mälning av skolan, för stenkällare och 
brunn samt för. reparation av bad- och tvättstugan ävensom för 
slutförande av föregäende remonter 1,000 mark, ät Pamppala skol-
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distrikt för avkortande av skuld, äsamkad genom folkskolbyggnä- 
den och dess reparerande 3,000 mark, ät Kanala folkskoldistrikt 
för brädfodring av skolän, mälning m. fl. kompletteririgsarbeten
1.000 mark, Terijoki distrikt för uppförande av Ollinpää och 
Kökösenpää folkskolor 8,000 mark, at Kivinebb folkskoldistrikt 
för uppförande av skolhus, mälning och byggande av källare
1.000 mark, at Ahjärvi-Riihisyrjä folkskoldistrikt för folkskolans 
brädfodring och malning 1,500 mark, Kuokkala bys västra folk
skoldistrikt för uppförande av skolhus 6,000 mark och Karvola 
folkskoldistrikt för byggande av fähus, foderlada, bod och källare 
samt för huvudbyggnädens brädfodring och malning 2,000 mark; 
10/11 10 ät Kuokkala östra distrikt för lärarnas avlönande utöver 
det 7/4 1908 beviljade understödet' 150 mark per lärare eller 
inalles 300 mark, ät Ikola .distrikt för avlönande av lärare 200 
mark, at Kyrkoby distrikt. för avlönande av biträdande lära- 
rinna 200 mark och.ät Raivola distrikt för avlönande av biträ
dande lärarinna ökat statsunderstöd med. 150 mark samt at 
Rajajoki järnvägsomrädes folkskola för avlönande av lärare’ ät 
bägge av dessa 150 mark,

Kjulo: 24/1 07 ät kommunen för brädfodring och mälning av Tuiskula 
distrikts folkskola -2,000 mark.

Klemis: 10/10 06 ät kommunen för byggande av folkskola i Ruomi 
distrikt 2,000 mark; 21/6 07 ät kommunen för folkskolbyggnad 
i Sairala distrikt 2,000 mark.

Kodisjoki: 15/10 09 ät kommunen för försättande av folkskolan i 
- författningsenligt ständ 2,000 mark.

Kolari: 27/7 06 ät kommunen, för Sieppijärvi skolbyggnad 1,000 stam- 
mar; 7/4 08 ät kommunen för ären 1908—4912 ät läraren vid 
Kyrkoby folkskola 300 mark ärligen; 1.5/10 09 ät kommunen för 
uppförande av Sieppijärvi skola 8,000 mark.

Kontiolax: 10/10 06 ät kommunen för byggande av folkskola i Romp- 
pala, Jakökoski och Onttola distrikt 1,000 mark per skola, inalles
3.000 mark; 15/6 06 för envar av förenämnda skolor 500 bygg- 
nadsträd; 15/10 09 ät kommunen för Mutala skolbyggnad och 
för tillbyggnader vid Kyrkoby folkskola 6,000 mark.

Korsnäs: 21/6 07 ät kommunen för byggande av en ny lärarbostad 
vid Moikipää skola samt för slöjdsalens utvidgande 2,000 mark.

Kortesjärvi: 10/10 06 ät kommunen för byggande av folkskola i Yli- 
kylä distrikt 2,000 mark.
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.'Ko skis- (Ábo L): 15/10 09 át kommunen för. Hongisto distrikts folk- 
skola 2,000 mark.

Kristinestads landsförs.: 10/10 06 át kommunen för uppförande av 
en folkskola i Páskmark. by 2,000 mark.

Kronoby: 24/1 07 át kommunen för slutförande av Ytterbráto under 
byggnad varande skola 3,000 mark; 15/10 09 át Kronoby och 
Terijärvi kommuner gemensamt för byggande av Snáre folk
skola 3,000 mark.

Kuhmalax: 15/1 09 át kommunen för byggande av folkskola i Pohja 
distrikt 2,000 mark.

Kuhmoniemi: 27/8 08 át kommunen för áren 1908—1912: för avlö- 
nande av lärare . vid Lentiira folkskola fortfarande 200 mark, 
för avlönande av lärarinna vid Lammasperä eller Katerma-Viekki 
folkskola fortfarande 200 mark.

Kumíinge.: 14/2 07 tili avlönande av lärarinna vid Änklinge folkskola 
200 mark; 1/4 08 át Änklinge folkskoldistrikt för skolbyggnad
4.000 mark, át Kyrkoby folkskoldistrikt för byggande av slöjdsal 
och uthus vid distriktets skola 3,000 mark och át Seglinge folk
skoldistrikt för byggande av uthus och skolgárdens planerande
2.000 mark; 7/4 08 át Seglinge folkskola för áren 1908—1912 tili 
avlönande av lärare 200 mark och iör anskaff ande av ved 150 
mark, inalles 350 mark; 10/11 10 át Änklinge folkskoldistrikt 
utöver 14/2 1907 beviljat anslag om 200 mark för lärarinnans 
avlönande ett tillskott av 75 mark.

Kuolajärvi: 7/4 08 át kommunen för áren 1908—1912 át läraren vid 
Kyrkoby folkskola 400 mark och i understöd át medellösa ele ver 
400 mark, inalles 800 mark.

Kuolemajärvi: 15/10 09 át kommunen för Huumola, Karj alais, Sei- 
västö och Kaukjärvi folkskolbyggnader 16,000 mark.

Kuopio landsförs.: 6/2 06 át kommunen för byggande av slöjdsalar vid 
Haminanlahti, Jännevirta, Riistavesi, Rytky, Ryönä, Räsälä och 
Kehvo distrikts folkskolor 1,000 mark per skola, inalles 7,000 
mark. . .

Kuortane: 24/1 07 át kommunen för byggande av skola i Leppälä 
distrikt 2,000 mark; 1/4 08 át kommunen för en ny skolbyggnad 
i Ruona distrikt 3,000 mark; 15/10 09 át kommunen för byggande 
av folkskola i Ylijoki distrikt samt för brädfodring och málning 
av Mäyry och Leppälä distrikts skolor 4,000 mark.

Kurkijoki: 14/8 08 át kommunen för áteruppforande av Sor jo ned- 
brunna folkskola 1,500 mark; 15/10 09 át Ihojärvi folkskoldistrikt

20
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för remont av skolan samt för ástadkommande av källare och 
brunn 1,300 mark. .

Kuru: 1/4 08 át kommunen för betalande av byggnadskostnaderna 
för Kyrkoby, östra Aure, Poikelus och Riuttaskorpi distrikts 
folkskolor samt byggande av ett nytt skolhus i västra Aure distrikt
7.000 mark.

Kuusamo: 22/3 06 át kommunen tili avlönande av lärare vid Tava- 
järvi, Vasaraperä, Posio och Poussu samt Kyrkoby skolors lärare 
i tillskott, át de fyra förstnämnda. 400 mark, át den sista 200 
mark árligen för áren 1906—1907, inalles árligen 1,800 mark; 
10/10 06 át kommunen för byggande av slöjdsal vid Poussu 
distrikts folkskola 1,000 mark; 14/2 07 tili kompletterande av 
lärarnas loneformánér vid Lämsa och Paanajärvi folkskolor át 
bägge 400 mark árligen för tiden 1/8 1906—31/12 1907; 24/1 07 
át kommunen för iständsättande av Posio distrikts folkskol- 
byggnad 2,000 mark; 7/4 08 át .kommunen för áren 1908—1912 
fortfarande för läraren vid Paanajärvi folkskola árligen 400 mark 
och likaledes för läraren vid Poussu folkskola 400 mark; 27/8 08 
át kommunen för- áren 1908—1912 fortfarande: för avlönande 
av lärarna vid Posio folkskola árligen 400 mark, át Tavajärvi 
folkskola för samma ändamäl 400 mark och át Vasaraperä folk
skola likaledes 400 mark; 15/10 09 át kommunen för istänclsät- 
tande av , Vasaraperä - folkskolbyggnad 1,000 mark och- för 
byggande av Paanajärvi folkskola 8,000 mark; 27/10 10 át kom
munen för Paanajärvi folkskolbyggnad högst 1,000 stammar.

Kymmene: 6/2 06 át Kuutsalo folkskoldistrikt för byggnadsremonter 
och inlösen av tomtplats 750 mark; 7/4 08 át kommunen för áren 
1908—4912 át läraren vid Aspö folkskola fortfarande 200 mark 
och át läraren vid Kuutsalo folkskola fortfarande 150 mark; 15/10 
át kommunen för byggande av Huruksela och Sutela folkskolor
5.000 mark.

Kvevlax: 6/2 06 át Kyrkoby folkskoldistrikt för byggande av en ny 
folkskola 3,000 mark; 24/1 07 át kommunen för byggande av 
folkskola i Petsmo distrikt 3,000 mark; 20/11 07 át kommunen 
för byggande av folkskola "i Öster-Hankmo distrikt 3,000 mark; 
1/4 08 át Vassor skoldistrikt för reparation av skolan 1,500 mark.

Kökar: 6/2 06 át kommunen för byggande av en folkskola 4,000-mark; 
7/4 08 át kommunen för áren 1908—1912 tili avlönande av lärare 
vid Karlby folkskola 150 mark; 27/7 08 át kommunen för áren
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1908—1912 för avlönande av lärärinna i Hällsö distrikt 200 mark; 
23/10 08 at kommunen för vedbrand vid Karlby skola 150 mark 
och för samma ändamal vid Hällsö skola 150 märk; 15/10 09 at 
kommunen för byggande av Hällsö folkskola 6,000 mark.

Laihela: 15/10 09 at kommunen för byggande av Kylänpää och Ru- 
donkylä folkskolor 6,000 mark.

Lampis: 20/4 06 för Iso-Evö folkskolas slöjdsal och bod 300 bygg- 
nadstimmer; 1/4 08 ät kommunen för byggande av en folkskola 
i Lieso-Järventaka distrikt 3,000 mark. .

Lapinlax: 14/8 08 at kommunen för byggande av ett klassrum vid 
Alapitkä folkskola 1,000 mark.

Lappajärvi: 1/4 08 at Savonkylä folkskoldistrikt för avkortande av 
skuld för skolbyggriad 1,500 mark och at Itäkylä-Kuoppala skol- 
distrikt för samma ändamal och för byggande av badstuga 1,000 
mark.

Lapp vesi: 6/2 06 ät Taikinamäki och Haukijärvi distrikt för byggande 
av ny, för tre lärare avsedd folkskola 6,000 mark.

Lappfjärd: 1/4 08 ät.Mörtmark finska skoldistrikt för byggande av 
ny skola 3,000 mark och ät kommunen för byggande av folkskolor 
i Kyrkoby Östra och Kyrkoby finska distrikt samt för nybyggande 
av Dagsmark svenska folkskola 9,000 mark.

Larsmo: 21/6 07 ät kommunen för byggande av folkskola i Kyrkoby 
distrikt 2,500 mark.

Laukas: 10/10 06 ät kommunen för äteruppbyggande av Lievestuore 
distrikts nedbrunna folkskola 2,000 mark; 20/1 06 för Nurmijärvi 
och Suolahti skolbyggnader800 byggnadstimmer för vardera sko- 
lan, inalles 1,600 timmer; 15/2 09 ät kommunen för Kankainen 
eller Ruuhijärvi folkskolbyggnad ett 2 hektarers jordomräde; 
15/10 09 ät kommunen för Simuna, Seppälä och Vatia skolbygg- 
nader samt för avkortande av byggnadsskuld 9,000 mark även- 
som för Vehniä och Äänekoski skolors brädfodring och för utvid- 
gande av Kyrkoby folkskola 3,000 mark; 28/5 10 ät kommunen 
för Ruuhimäki skola ärligen under 10 ärs tid högst 100 kubik- 
meter radad ved; 28/5 10 detsamma för Lievestuore folkskola.

Lavansaari: 4/12 07 ät predikanten, vilken är lärare vid skolan, ett 
ärligt lönetillskott om 400 mark fern är framät frän 1/1 1908; 
15/10 09-ät kommunen för tillbyggnad av folkskolan 8,000 mark; 
10/11 10 ät kommunen för avlönande av biträdande lärarinna 
vid folkskolan 200 mark.
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Lavia: 15/10 09 at kommunen för tillbyggande och reparationer vid 
Kyrkoby folkskola 5,000 mark.

Leivonmäki: 6/2 06 at kommunen för byggande av en ny folkskola
2.000 mark; 15/10 09 för brädfodring och remonter vid Kyrkoby 
och Havumäki folkskolor 2,000 mark.

Lemland: 10/10 06 at kommunen för byggande av slöjdsal, badstuga 
och källare vid Järsö folkskola 1,000 mark; 15/10 09 at kommu
nen för byggande av tre folkskolor i Flaka, Rörstorp och Söderby 
distrikt 12,000 mark.

Leppävirta: 10/10 06 ät kommunen för byggande av slöjdsalar i 
Mustinmäki, Sarkamäki och Paukarlahti folkskoldistrikt samt 
vid Kjnkoby gossfolkskola 500 mark per skola, inalles 2,500 
mark. ' •

Lohteä: 10/10 06 at kommunen för byggande av folkskolor i Alaviirre 
. och Vähviirre-distrikt 4,000 mark per skola, inalles 8,000 mark. 

Loimijoki: 1/4 08 ät Niinijoki folkskoldistrikt för en andra eller Haa- 
roinen folkskolas byggande 3,000 mark.

Loppis: 19/6 06 för brädfodring- av Pilpala folkskola 60 timmer. 
Lumijoki: 15/10. 09 at kommunen för tillbyggnader och tidsenliga 

förändringar av Kyrkoby och Ylipää distrikts folkskolor 4,000 mark. 
Luvia: 15/10 09 ät kommunen för byggande av Niemenkylä folkskola

3.000 mark.
Malax: 1/4 08 ät kommunen för remonter ä Paksal distrikts folkskola

1,500 mark och ät Vias skoldistrikt för särskilda remonter och 
nybyggnader ä skolan 1,500 mark; 14/8 08 ät Havras folkskoldi
strikt för byggande av bad- och tvättstüga 800 mark.

Maaninga: 1/4 08 ät kommunen för byggande av slöjdsalar vid Ha- 
mula, Käärmetlahti och Lappetelä folkskolor, för brädfodring 
och mälning av skolorna i Kurolanlahti, Hautala, Vianto, Halola 
och Kinnulanlahti distrikt samt för byggande av Varpaismaa ny a 
folkskola 10,000 mark.

Marie, S:t: 1/4 08 ät Hirvensalo distrikt 2,500 mark; 15/10 09 ät kom
munen för avkortande av skuld vid byggande av Kärsämäki, 
Raunistüla och Paimala folkskolor samt för slutförande av Kä- 
häri folkskolbyggnad 20,000 mark.

Maxmo: 15/10 09 ät kommunen för grundliga reparationer och byg
gande av uthus vid Kvimo folkskola 2,000 mark 

Messuby: 14/8 08 ät kommunen för byggande av en dubbelfolkskola
i Järvensivu förstad och för utvidgande av Hatanpää folkskola%
tili dubbelskola 7,000 mark. -
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Metsäpirtti: 15/10 09 at kommunen för byggande av Saaroinen dubbla 
och Terenttilä enkla skola 7,000 mark.

Miehikkälä: 6/2 06 at kommunen för Salo-Miehikkälä och Hurttala 
skolor, 1,500 mark för bägge, inalles 3,00.0 mark; 16/3 06 för Salo- 
Miehikkälä skola 500 stockträd, av vilka enl. Senatens beslut 14/12 
06 469 skulle f4 begagnas för Hurttala skola; 1/4 08 at kommunen 
för Muurola bys skolbyggnad 3,000 mark; 15/10 09'at Muurikkala 
distrikt för folkskolans malande och reparerande 600 mark.

Mietois: 1 /4 08 at kommunen för byggande av en folkskola i Pyhö 
distrikt 4,000 mark; 15/10 09 at kommunen för byggande äv en ny 
slöjdsal, avsedd jämväl som skolkök och elevernas matrum, samt av 
bad- och tvättstüga vid Tavastila distrikts folkskola 1,500 mark.

Mohla: 6/2 06 at kommunen för byggande av fern ny a folkskolor 2,000' 
mark per skola, inalles 10,000 mark; 25/9 06 at kommunen för 
Vuosalmi distrikts skola 800 byggnadstimmer; 1/4 08 för byggande 
av slöjdsal vid Mälkölä distrikts folkskola 1,500 mark och at 
kommunen för byggande av tvä nya skolor i Yskyjärvi och Muola- 
järvi .distrikt 6,000 mark; 7/4 08 at kommunen för 1908—1912 
at läraren vid Perkjärvi skola fortfarande 200 mark; 15/10 09 at 
kommunen för. byggande av Vuotjärvi och Himala skolor 8,000 
mark och för remont och kompletteringsarbeten vid' Perkjärvi 
distrikts skola 1,500 mark samt at Pienilääni distrikt för tili-, 
byggnader vid Kuusa folkskola 5,000 mark.

Mouhijärvi: .15/10 09 at kommunen för Salmis distrikts folkskolbyggnad 
3,000. mark.

Multia: 11/5 06 för Karhila folkskola 600 stock- och 200 timmerträd; 
24/1 07 at kommunen för samma ändamal 1,500 mark; 1/4 08 ät 
kommunen för byggande av folkskola i Väätänen distrikt 4,000 
mark.

Muonioniska: 7/4 08 4t kommunen för aren 1908—1912 fortfarande 
at läraren vid Ylimuonio folkskola 400 mark, 4t handarbetslära- 
rinnan 100 mark samt för lyse och i understöd 4t obemedlade elever 
m. m. 800 mark, inalles 1,300 mark; 30/5 08 at kommunen för 
Alamuonio folkskola, räknät fran 1/9 1909 tili 1/1 1913, arligenför 
lärarlönen 400 mark och som hjälp i m at och kläder at obemedlade 
elever 800 mark, inalles 1,200 mark; 15/10 09 at Alamuonio bys 
folkskoldistrikt för avkortande av byggnadsskulden vid skolans 
uppförande 1,000 mark. '

Mustasaari: 6/2 06 at Voitby skoldistrikt för tillbyggnader vid skolan
2,000 mark; 10/10 06 at kommunen för byggande'av folkskola i
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Dragsnäsbäck distrikt 5,000 mark; 15/10 09 4t Helsingby distrikt 
för brädfodring och reparationer samt för betalande av skolskuld
1.000 mark. .

Mäntsälä: 15/10 09 at kommunen för färdiga tillbyggnader vid Anders
berg (Nummis) och Ohkola folkskolor samt för en jämte Hausjärvi 
kommun pä halvpart byggd ny skola i Olkis distrikt 6,000 mark.

Mäntyharju: 15/10 09 4t kommunen för byggande av Halmenniemi, 
Ollikkala, Asema,' Hietaniemi och Kinni distrikts folkskolor
12.000 mark.

Mörskom: 22/4 09 4t Grevnäs-Mickelspiltom privata finska folkskola 
4r 1909 400 mark; 10/11 10 4t Grevnäs-Mickelspiltom privata fih-, 
ska folkskola i understöd 400 mark.

Nagu: 6/2 06 för brädfodring och andra remonter vid Risis och Finby 
skolor 1,000 mark; 1/4 08 4t kommunen för byggande av bad- 
stuga m. fl. uthus ävensom för remonter vid Käldinge distrikts 
folkskola 1,500 mark, för slutförande av Nötö folkskolas badstuga 
400 mark samt för byggande av badstuga med kammare och för- 
stuga vid Finby och Risis distrikts folkskolor samt för repara
tioner vid dessa skolor 1,000 mark.

Nakkila: 1/4 08 4t kommunen för underlättande av byggnadskostna- 
derna för tv4 nya folkskolor i Anola och Pyssykangas distrikt 
inalles 5,000 mark.

Nastola: 1/4 08 at Seesta skoldistrikt för byggande av särskild slöjdsal 
samt källare vid folkskolan 2,000 mark.

Nedervetil: 20/11 07 4t kommunen för byggande av en folkskola i 
Äbacka distrikt 4,000 mark. '

Nedertorne4: 1/4 08 4t kommunen för byggande av Kaakamo, Röyttä 
och Kuusiluoto folkskolor 12,000 mark.

Nilsiä: 21/6 07 4t kommunen för byggande av Suojärvi, Kärsämäki 
och Lukkarila särskilda distrikts folkskolor samt för uppförande 
av slöjdsal vid Kangaslahti distrikts folkskola 8,000 mark, av 
vilken summa Kejserliga Senaten enligt Överstyrelsens förslag 
10/6 10 förordnade, att 2,500 mark skulle tillfalla Suojärvi, Kärsä
mäki och Lukkarila skola envar och 500 mark Kangaslahti skola.

Nivala: 15/10 09 4t kommunen för remonter av särskilda skolbygg- 
nader och för avkortande av byggnadsskuld 2,000 mark.

Norrmark: 1/4 08 4t Södermark folkskoldistrikt för erläggande av 
byggnadskostnader 3,500 mark.

Nousis: 25/9 06 4t kommunen för Yliskulma eller Valpperi skola 300 
byggnadstimmer; 24/1 07 för samma ändam41 1,000 mark.
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Nurmes: 10/10 06 at kommunen för byggande av folkskola i Saramo 
distrikt 2,000 mark och Petäiskylä distrikt 2,000 mark; 15/6 06 
för Saramo skolbyggnad 800 byggnadstimmer; 21/6 07 at kom
munen för byggande av Haapakylä distrikts folkskola 2,000 mark; 
1/4 08 at kommunen för byggande av en ny folkskola i Haapakylä 
eller Valtimo kyrkoby distrikt 3,000 och för Kuohatti distrikt
2.000 mark.

Nurmo: 15/10 09 at kommunen för brädfodring av Ylinurmo folk
skola 500 mark.

Nykyrka (V. L): 6/2 06 at kommunen för brädfodring av atta folk- 
skolor,' 750 mark per skola, inalles 6,000 mark; 20/12 10 at kom
munen för 22 lärare: 100 mark i extra avlöning at envar av 16 före-, 
ständare och föreständarinnor och 75 mark ät Sykiälä, Vammel- 
suu, Kirstinälä, Kannel] ärvi och Kyrkoby skolors övriga lärare, 
inalles 2,050 mark.' . .

Nykyrka (Ä. k): 10/10 06 ät kommunen för byggande av folkskolor i 
Lahti och Suurikkala distrikt inalles 4,000 mark.

Nädendals landsförs.: 20/11 07 ät kommunen för Lietsalo distrikts 
folkskolbyggnad 4,000 mark.

Närpes: 1/4 08 ät Kätnäs folkskoldistrikt för slutlikvid av skulder 
vid skolbygget samt för remonter 2,000 mark.

Oravais: 1/4 08 ät Vörä och Oravais kommuner för byggande av en skola 
i det förenade Kaitsor och Karvat distrikt 2,000 mark.

Orimattila: 10/10 06 ät kommunen för en folkskola i Tönnö distrikt
3.000 mark; 14/8 08 ät Kaitala distrikt för iständsättände av 
skolbyggnaden 1,000 mark.

Orivesi: 23/3 06 ät kommunen för Pitkäjärvi folkskola 600 och för 
Vehkalahti skola 800 byggnadsträd; 1/4 08 ät kommunen för 
uppförande av skolhus i Hirvijärvi distrikt 3,000 .mark.

Oulujoki: 15/10 09 ät kommunen för brädfodring och reparation 
samt för byggnadsskuldens minskande vid Kiviniemi folkskola 
1,800 mark.

Paattis: 1/4 08 ät kommunen för brädfodring av Kyrkoby folk
skola samt för byggande av bad- och tvättstuga 1,000 mark.

Paavola: 1/4 08 ät kommunen för uppförande av folkskola i Ylipehkola 
distrikt 3,000 mark och för tillbyggnader vid Ruukki folkskola
1,500 mark; 15/10 09 ät kommunen för iständsättände av Lapin
kylä folkskola 2,000 mark, för Tikkala folkskolbyggnad och den- 
sammas mälande 4,000 mark ävensom för Luohua skolas brädfod-
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ring och för Kyrkoby skolbyggnaders remonterande, brädfod- 
ring och iständsättande 1,500 mark. •

Padasjoki: 6/2.06 ät kommunen för füllt iständsättande av Auttois 
folkskolas huvudbyggnad 2,500 mark; 23/3 06 för. Torittu folk- 
skola 800 byggnadstimmer.

Paldamo: 10/10 06 ät kommunen för uppförande av folkskola i Kiehimä 
distrikt 4,000 mark.

Pargas: 1/4 08 ät kommunen för brädfodring och mälning av Vänä 
folkskola 600 mark. - '

Parikkala: .15/10 09 ät kommunen • för redan uppfördä Kangaskylä, 
Rautalahti, Kirjavala, Tyrjä, Poutala, Jouhio, Kivijärvi och . 
Melkoniemi folkskolors samt för under uppförande varande Tar- 
nala, Koitsanlahti och Rasvaniemi folkskolors byggnadskost- 
naders lindrande 20,000 mark. *

Parkano: .10/10 06 ät kommunen för Kyrkoby, Kihniö och Kuivas- 
järvi distrikts nya folkskolbyggnader 1,‘500 mark per skola, 
inalles 4,500 mark. ,

Pedersöre: 10/10 06 ät kommunen för remontarbeten vid Lepplax 
distrikts folkskola 1,500 mark.

sPemar: 1/2 08 ät kommunen för avkortande av skuld vid Vista, Kyy- 
silä, Suksela, Nummenpää och Viksbergs- folkskolbyggnader
2,000 mark per skola samt för en ny andra skola i Vista distrikt . 
och för Ilttula distrikts skolbyggnad 4,000 mark för vardera, 
inalles 18,000 märk.

. Pernä: 20/11 07 ät Hommansby folkskoldistrikt för särskilda ändringar 
- ä dess dubbelskola 2,500 mark; 15/10 09 .ät Kyrkoby folkskol

distrikt för uppförande av en ny folkskola i Särkilax by 3,000 
mark.

Petalax: 1/4 08 ät Nyby folkskoldistrikt för remonter av skolan 500 -
mark. • " ■

' Petäjävesi: 25/9 06 ät kommunen för en folkskolbyggnad i Kuivas- 
mäki by 600 gran- och 200 tallstockar; 20/10 06 ät kommunen 
för Metsäkulma—Parkkola skolbyggnad 800 byggnadstimmer.

Pielavesi: 17/8 06 ät kommunen för Jylhä och Heinämäki folkskol
byggnader 1,500 byggnadstimmer; 15/10 09 för betalande av 
byggnadskostnaderna för sagda skolor 3,000 mark.

Pielisjärvi 15/10 09 ät kommunen för Lieksa elfer Kyrkoby folk
skolas tillbyggnader 3,000 mark.

Pihlajavesi: 10/10 06 ät kommunen för byggande av en folkskola i- 
Asema distrikt 2,000 mark; 8/6 06 för samma ändamäl 800 stammar.

\
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Pihtipudas: 22/2 07 bifölls tili att de för Kyrkoby skolas tillbyggande 
13/11 03 beviljade 800 byggnadstimren finge användas för ett 
nytt skolhus; 1/4 08 at kommunen för byggandet av en ny för 
tvá lärare avsedd skola i Kyrkobyn 3,000 mark.

Piikkis: 1.0/10 06 at kommunen för skolbyggnader i Harvaluoto och 
Runko distrikt 3,000 mark per skola, inalles 6,000 mark.

Piippola: 6/2 06 át kommunen för skolbyggnader i Pyhäntö distrikt
3,500 mark.

Polvijärvi: 16/2 06 át kommunen för en skolbyggnad i Kinahmo 
distrikt 3,000 mark; 21/6 07 át kommunen för Saarivaara folk- 
skolbyggnad 2,000 mark; 15/10 09 át kommunen för uppförande 
av Sotkuma distrikts folkskola 4,000 mark.

Pudasjärvi: 14/2 07 för avlönande av lärare öch handarbetslärarinnä 
vid Hetejärvi folkskola för áren 1906 och 1907 fortfarande för 
den förra 200 mark,, för den señare 50 mark. árligen; 7/4 08 át 
kommunen för áren 1908—1912: át Ylikollaja folkskolas lära- 
rinna fortfarande 100 mark, át Jonku folkskólás lärarinna 100 mark, 
át läraren och handarbetslärarinnan vid Ranua folkskola för 
bägge 100 mark, át lärarinnan . vid Iinattijärvi folkskola 100 
mark, át lärarinnan vid Hetejärvi folkskola 200 mark och át 
lärarinnan i handarbeten 50 mark samt át läraren vid Kyrkoby 
folkskola 200 mark och át handarbetslärararinnan 50 mark.

Pukkila:. 15/10 09 át kommunen för uppförande av en folkskola i 
Kantele distrikt 1,500 mark.

Pungalaitio: 15/10 09 át kommunen för byggande av Länsipää och Kas- 
kiois folkskolor samt tili avkortande av skuld, ädragen genom upp
förande av övriga folkskolor, 6,000 mark. v '

Puolango.: 10/10 06 át kommunen för folkskolans brädfodring och 
málning 1,500 mark; 7/4 08 át kommunen för áren 1908—-1912 
fortfarande för läraren vid Kyrkoby folkskola 200' mark och för 
handarbetslärarinnan 100 mark.

Pusula: 15/10 09 át kommunen för slutförande av Koisjäryi, Kärkälä 
och Karjasjärvi folkskolor samt för minskande av skuld för Hirvi- 
joki folkskola inalles 6,000 mark. ■ ' '

Pyhäjärvi (N. L): 6/2 06 át kommunen för Haavisto, Vaskijärvi, Ahmo, 
Siikala och Vuotinais folkskolors uppförande 1,500 mark per 
skola eller 7,500 mark; 15/10 09 át kommunen för byggande av 
folkskola i Tuorila—Jävenpää distrikt 2,500 mark.

Pyhäjärvi (V. 1.): 1.5/10 09 át kommunen för uppförande. av Musakan- 
lahti folkskola 3,000 mark.

21
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Pyhäjärvi (N. 1.): 1/4 08 at kommunen för üppförande av en ny folk- 
sköla i Hiidenkylä distrikt 4,000 mark; 15/10 09 at kommunen 

. för byggande av folkskola i Mäkikylä distrikt 3,000 mark.
Pyhämaa: 14/8 08 at kommunen för byggande av ett nytt klassrum, 

byggnadens brädfodring och mälning och för uppföfande av 
nägra uthus vid Ihode folkskola 2,500 mark; 22/4 09 för avlö- 
nande av läraren vid Luoto folkskola är 1909 200 mark; 15/10 09 
at kommunen för byggnadsarbeten vid Ihode folkskola som till- 
skott tili tidigare änslag 1,000 mark..

Pyttis: 6/2 06 at Fagerö skoldistrikt dels för uppförande av bad- och 
tvättstuga samt stenkällare, dels tili avkortning av skolbygg- 
nadens skulder 1,000 mark; 1/4 08 at kommunen för byggande 
av folkskolor i Abborfors, Kyrkoby, Hirvikoski, Heinlax, Svart- 
bäck och Västerby distrikt 12,000 mark.

Pämark:. 10/10 06 at kommunen för byggande av folkskola i Honka- 
koski distrikt 2,000 mark; 15/10 09 at kommunen för tillbyggnad 
av Kyrkoby folkskola 2,500 mark.

Raumo landsförS.: 24/1 07 at kommunen för byggande av folkskola 
i Uotila distrikt 2,000 mark.

Rautalampi: 1/4 08 at kommunen, tili byggnadskostnaderna för Paa
vola 'folkskolas slöjd- och gymnastiksal 1,500 markjMö/lO 09 at 
kommunen för byggande av Särkisalo folkskola samt för -bräd
fodring vid Pakarila, Siikakoski, ' Hanhitaipale, Hytölä och 
Kiesimä distrikts folkskolor 6,000 mark. '

Rautio: 1/4 08 at Kärkisenkylä självständiga distrikt för byggande 
av bad- och tvättstuga vid folkskolan samt för brädfodring 
800 mark. „

Reso: 15/10 09 ät kommunen för istaridsättande av Mahittula och 
Ihala folkskolor 4,000 mark.

Rautjärvi: 10/10 06 ät kommunen i byggnadshjälp för Kyrkoby 
folkskola 3,000 mark och för tillbyggnad av Ilme skola 2,000 mark.

Rautus: 1/4 08 ät kommunen-för byggande av folkskola i Palkeala 
distrikt 5,000 mark; 15/10 09 ät kommunen för remontering av 
skolbyggnaderna i Kyrkoby, Sudenmäki och Huhti distrikt
8,000 mark. '

Ristijärvi: 7/4 08 ät kommunen ärligen 1908—1912 fortfarande för 
avlönande av läraren i dess enda folkskola 200 mark.

Rovaniemi: 20/1 06 för Viirinkylä folkskola 700 st. timmer; 6/2 06 
ät kommunen för byggande av skola i Tapio distrikt 1,000 mark
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och i Viirinkylä distrikt 1,000 mark; 8/6 06 för Tapio skolbyggnad 
500 st. timmer och 500 st. rottorkade furor; 24/1 07 ät kommunen 
för byggnadsarbeten a Nainmankylä distrikts skola 1,000 mark; 
23/12 07 ät kommunen för Rautionsaari skolbyggnad 1,000 furu- 
stockar; 7/4 08 at kommunen arligen: 1908—1912 i understöd 
at obemedlade folkskolelever i Nammankylä distrikt 300 mark; 
11/12 08 ät kommunen för slutförande av Kyrkoby distrikts 
dubbelskola 2,000 st. byggnädsstock; 29/9 09 ät kommunen för 
Ylikylä skolbyggnad 700 st. byggnädsstock; 15/10 09 ät kom
munen för brädfodring av Saarenkylä skolbyggnad 1,000 mark; 
för byggnade av Ylikylä distrikts skola 2,000 mark och för skol
byggnad i Muurola distrikt 2,000 mark.

Ruovesi: 1/4 08 ät kommunen för utvidgande av folkskolan i Pohjois- 
lahti distrikt tili dubbelskola 1,000 mark och för skolbyggnad i 
Kolkki distrikt 2,500 mark; 15/10 09 ät-kommunen för skol
byggnad i Hanho distrikt 2,500 mark och för Pouru distrikts 
nya skolbyggnad ävensom för utvidgande av skolan i Pekkala 
distrikt 4,500 mark.

Ruskeala: 6/2 06 ät kommunen för skolbyggnader i Häyskynvaara 
och Särkisyrjä 3,000 mark per skola, tillsammans 6,000 mark; 
1/4 08 för slutförande av de ovannämnda skolorna 4,000 mark; 
15/10 09 ät kommunen för skolbyggnad i Höksälä distrikt 4,000 
mark.

Saarijärvi: 1/4 08 ät kommunen för skolbyggnad i Linna distrikt 
ävensom tili brädfodring av skolbyggnaden i Kalmari distrikt
4.000 mark. ,

Sagu: 21/6 07 ät kommunen för byggande av slöjd- och gymnastiksal 
i Kyrkoby folkskola 1,000 mark; 15/10 09 ät kommunen för 
skolbyggnad i Ruona distrikt 3,000 mark.

Salmis: 1/4 08 ät Mantsinsaari—Peltois distrikt för brädfodring och 
remonter vid Peltois skolbyggnad 1,500 mark och ät kommunen 
för byggande av ny skola i Lunkulansaari—--Ulahto distrikt
12.000 mark; 7/4 08 ät Karelska studentavdelriingen ärligen 19Q8 
—1912 för avlönande av lärare vid Käsnäselkä och Uuksalonpää 
skolör 400 mark för varje skola och ät folkbildningssällskapet

> i Viborgs län, sä länge sällskapet underhäller Ulahto, Kirkko- 
joki, Työmpäinen och Orusjärvi folkskolor, för ären 1908—1912 
högst 400 mark för varje skola; 15/10 .09 för folkskolbyggnad i 
Kirkkojoki distrikt 16,500 mark (av detta belopp pä förhand
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järvi distrikt 13,000 mark, för skolbyggnad i Työmpäinen dist
rikt 14,000 mark (härav pä förhand beviljat 8,000 mark 14/7 09) 
och ät Lunkulansaari—Ulahtö distrikt för betäckande av genom 
skolbyggnad äsamkäd skuld och för en del resterande arbetens 
fullbordande 2,000 mark.

Salo: 15/10 09 at kapellet för diktning, brädfodring och mälning av 
folkskolbyggnaden 700 mark.

Salo: 1/4 08 at kommunen för remontering och brädfodring av skol- 
byggnaden i Pattijoki distrikt 1,000 mark.

Saltvik: 15/10 09 ät kommunen för byggandet av Strömma folkskola
4.000 mark.

Sammatti: 15/10 09 ät kommunen för byggande av Haarijärvi folk
skola 3,000 mark.

Sastmola: 6/2 06 at »Ahlströmska skolans» direktion för en ny lärar- 
bostad 1,000 mark; 24/1 07 ät kommunen för tillbyggande'av 
nödiga tum vid Risby distrikts folkskola 2,000 mark; 20/11 07 
ät »Ahlströmska skolans» direktion för skolans brädfodring 1,500 
mark; 1/4 08 ät kommunen för byggande av en ny folkskola i 
Honkijärvi distrikt 3,000 mark.

Savonranta: 15/10 09 ät kommunen för utvidgande och reparerande 
av Kyrkoby folkskola 3,000 mark.

Seinäjoki: 1/4 08 ät kommunen för ny skolbyggnad i Kyrkoby distrikt
4,500 mark. .

Seitskär: 4/12 07 ät predikanten-, som tillika sköter lärartjänsten vid 
folkskolan, 400 mark i ärligt tillskott för ären 1908—1912; 15/10 
09 för tillbyggnader av folkskolan ät Seitskär distrikt 2,500 mark.

Sievi: 10/10 06 ät kommunen för snart förestäende byggande av fyra 
folkskolor 2,000 mark för varje skola, tillsammans 8,000 mark; 
16/3 06 för Sievi, Haiköla, Kiiskilä och Sikala skolor 500 st. 
byggnads- och 200 st. sägstockar för varje skola; 15/10 09 ät 
Kukonkylä distrikt för byggande av badstüga och inredning av 

. klassrummen. 1,000 mark.
Siikais: 24/1 07 ät kommunen för skolbyggnad i Leppäjärvi distrikt

3.000 mark. . '
Sibbo: 1/4 08 ät kommunen för en fölkskolbyggnad i Boxby distrikt

3.000 mark; 15/10 09 ät direktiorien för Märtensby priväta finska 
folkskola 5,000 mark tili skolbyggnad. och ät kommunen för

’ b37ggan.de av. nödiga skolhus i Päipis riorra distrikt 3,500 mark.
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Simo: 14/2 07 át Ylisimo distrikt för'mat och kläder át medellösa 
elever under folkskoltiden 500 mark árligen frán början av elev- 

' hemmets verksamhet till slutef av ár 1907.
Sippola: 6/2 06 át Viiala bys íolkskoldistrikt till avbetalande av bygg- 

nadsskuld 2,000 mark.
Soanlax: 15/10 09 át kommunen, för diktning, drivning och bräd- 

fodring av Kyrkoby, Koirivaara och Koukkuhonka skolbygg- 
riader 6,000 mark; 10/11 10 200 mark för avlönande av. luthersk 
lärarinna yid Koukkuhonka distrikts skola.

Sodankylä: 6/2 06 át kommunen för skolbyggnad i Kairala distrikt
6.000 mark; 1/4- 08 át kommunen för byggande av Keminkylä 
skola 5,000 mark; 7/4 08 át kommunen för áren 1908—1912 
fortfaran.de át Kyrkoby skolas lärare 400 mark, át handarbets- 
lärarinnan 100 mark, för underháll av medellösa elever 400 mark, 
summa 900 mark, át laxaren vid Alaperä folkskola 400 mark, 
át handarbetslärarinnan 100 mark, för underháll av medellösa 
elever 400 mark, summa 900 mark, ävensom át läraren vid Kemin
kylä skola 400 mark; át handarbetslärarinnan 100 mark, till

‘ understöd át medellösa elever 400 mark, summa 900 mark.
Soini: 15/1.1 10 át kommunen för byggande av Kivijärvi skola 900 st. 

timmer.
Somero: 7/8 06 át kommunen för skolbyggnad i Pajula distrikt 200 

ságstockar och 300 byggnadsstockar.
Sotkamo: 14/8 08 át kommunen för skolbyggnad i Pohjavaara distrikt

3.000 mark; 15/10 09 át kommunen för byggande' av Tuhkakylä 
och Paakinmälci skolor 10,000 mark.

Sottunga: 6/2 06 för brädfodring av skolbyggnaden 600 mark; 7/4 .08 
át kommunen för avlönande av kompetent lärare vid kommunens 
skola 200 mark; 1.0/11 10 át kommunen för anskaff ande av ved 
till skolan 100 mark.

Storkyro: 10/10 06 ät kommunen för tillbyggnäd. av folkskolan i 
Kyrkoby eller Ikola distrikt 2,000 mark.

Suistamo: 1/4 08 át kommunen för byggande av tvänne nya folkskolor 
helst i Muuanto och Loimola eller Uuksjärvi distrikt 20,000 mark; 
22/4 09 för avlönande av biträdande luthersk lärarinna vid 

. Alattu folkskola för áren Í909—1912 árligen 200 mark och för 
avlönande av grekisk-katolsk lärare vid Sara folkskola árligen 
200 mark för áren 1909—1912; 15/10 09 át kommunen för 
byggande av Muuanto skola 6,000 mark; 10/11 10 till av-
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lönande av lärare vid Pyörittäjä privata skola 200 mark och 
för avlönande av lärare vid Loimola skola 200 mark; 20/12 10 ät 
kommunen för avlönande av biträdande luthersk lärarinna vid 
Leppäsyrjä folkskola 225 mark.

Sulva: 1/4 08 ät kommunen för remontering och tillbyggnad av Kyrko
by folkskola 1,500 mark.

Suodenniemi: 1/4 08 at kommunen för byggande av Taipale och Sävi 
skolor 6,000 mark.

Suojärvi: 7/4 08 ät Viborgs läns folkbildningssällskap, sä länge detsamma 
underhäller Kaitajärvi och Hautavaara folkskolor, 400 mark 
för varje skola; 14/8 08 ät Hautavaara distrikt för skolbyggnad
10.000 mark; 27/8 08 ät kommunen för ären 1909—1911 tili 
avlönande av lärare i Salonkylä folkskola ärligen 300 mark; 
10/11 10 ä t . kommunen tili avlönande av lärare vid Kaipaa 
skola 150 mark, tili avlönande av läraren vid Varpakylä skola 
150 mark samt tili avlönande av lärare vid Vegarus skola 200 mark.

Suomussalmi: 10/10 06 ät kommunen för utvidgande av det med 
Kyrkoby folkskola förenade elevhemmet 3,000 mark; 14/2 07 
ät kommunen för underhäll av ovannämnda elevhem 900 mark 
för är .1907; 21/6 07 ät kommunen för mälning och brädfodring 
av Ruhtinansalmi folkskola 2,000 mark; 1/4 08 ät kommunen 
för brädfodring och mälning av Kyrkoby eller Tähtelä folkskola 
ävensom för byggande av brunn, källare, foderlada och visthus
3.000 mark och för tili samma skolas elevhem gjorda tillbygg- 
nader 1,000 mark; 7/4 08 ät kommunen för ären 1908—1912: ät 
läraren vid Kyrkoby folkskola 300 mark och ät handarbetslära-

. rinnan 100 mark, tillsammans 400 mark, ät läraren vid Vuokki 
folkskola 300 mark och ät läraren vid Ruhtinansalmi skola 400

- mark, ät handarbetslärarinnan 200 mark och för elevhemmets 
underhäll 1,500 mark, inalles 2,100 mark; 12/1 09 tili underhäll 
ät ■ Yli- och Ala-Vuokki skolas elevhem 600 mark för ären
1909—1912; 22/4 09 ät kommunen tili underhäll av elevhemmet 
vid Kyrkoby folkskola är 1909 1,200 mark och ät direktionen 

• för Yli- och Ala-Vuokki skola för avlönande av handarbets- 
lärarinna är 1909 200 mark; 15/10 09 ät kommunen för bräd
fodring och reparation av huvudbyggnaden vid Yli- och Ala- 
Vuokki skola, för byggande av bad- och tvättstugä och iständ- 

■ sättande av brunnen 3,000 mark; 10/11 10 ät kommunen , för 
underhäll av elevhemmet vid Kyrkoby folkskola 1,200 mark
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och ät Yli- och Ala-Vuokki skoldistrikt för avlönande av hand- 
arbetslärarinna 200 mark.

Suonenjoki: 21/6 07 at kommunen för byggande av slöjdsal vid sko- 
lorna i Herrala, Tyyrinmäki och Halolanmäki distrikt 3,000 mark.

Suoniemi: 15/10 09 ät kommunen för byggande av en dubbel folkskola 
i Vahalahti 4,000 mark.

Sysmä: 6/2 06 ät distriktet för byggande av Pääsinriiemi skola 3,000 
mark; 10/10 06 ät kommunen för en ny skolbyggnad i Vintturi 
distrikt 3,000 mark.

Säkkijärvi: 6/2 06 för iständsättande av skolbyggnaden och för mins- 
kande av byggnadsskulden vid Kyrkoby skola ät distriktet 

. 2,000 mark; 10/10 06 ät kommunen för brädfodring öch minskande 
• av byggnadsskulden vid Häsälä distrikts skola 1,500 mark; 24/1 07 
ät kommunen för remonter och nybyggnadsarbeten vid Suurpäälä 
distrikts skola 1,500 mark; 15/10 09 ät.Sirkjärvi distrikt för sko- 
lans brädfodring. och tapetsering 600 mark, ät Hyppälä skol
distrikt för avkortande av byggnadsskuld. 3,000 mark och ät 
Timperilä distrikt för minskande av byggnadsskuld 1,000 mark.

Säräisniemi: 1/4 08 ät kommunen för brädfodring, mälning och andra 
reparätionsarbeten ä Säräisniemi eller Kyrkoby och Vuolijoki 
skolor 3,500 mark.

Taivalkoski: 14/2 07 ät kommunen, som bidrag tili lärarens och hand- 
arbetslärarinnans avlöning vid Kyrkoby skola fortfarande för 
ären 1906—1907 för den förra 200 mark, för den senare 100 mark; 
1/4 08 ät kommunen för folkskolans brädfodring och mälning 1,000 
mark;. 7/4 08. ät kommunen ärligen 1908—1912-fortfarande ät 
läraren vid Kyrkoby folkskola 200 mark och ät lärarinnan i hand- 
arbeten 100 mark, inalles 300 mark.

Tammela: 21/6 07 ät kommunen för byggande av Linikkala distrikts 
. dubbelskola ävensom for skolbyggnaderna i Kaukjärvi och Riihi- 
valkama distrikt 6,500 mark., .

Temmes: 15/10 09 ät kommunen för byggande av skola. i Kärsämäki 
distrikt 3,500 mark; 2/9 10 ät kommunen för samma skola högst 
500 byggnadstimmer.

Terijärvi: 15/10 09 för utvidgande av lärarbostäderna vid Kyrkoby 
.. dubbelskola* för byggande. av ny slöjdsal vid. Kort järvi skola och 

den förra slöjdsalens förenande med lärarbostaden samt för gräv- 
. ning ay brunn vid samma skola' vidare för. brunn samt, byggande 

av bad- och tvättstuga, brädfodring ¡och mälning ay skolan'samt
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reparation och mälning av uthusen vid -Kolam skola och för 
byggande av ny slöjdsal, bad- och tvättstuga samt grävning av 
brunn vid Hästbacka skola 10,000 mark; 15/10 09 ät'Kronoby 
och Terijärvi kommuner gemensamt 3,000 mark för byggande 
av Snare folkskola.

Tervola: 6/2 06 ät kommunen för byggande av skola i Yli-Paakkola 
distrikt 1,000 mark. '

Toholampi: 1/4 08 ät kommunen för byggande av ny skolsal vid Ryr- 
koby skola 2,000 mark.

Toivakka: 15/10 09 ät Toivakka distrikt för brädfodring av skolbygg- 
naden 1,000 mark.

Turtola: 7/4 08 ät kommunen för ären 1908—1912 som bidrag tili 
lärarinnans aylöning vid Pello skola fortfarande 200 mark; 15/10 09 
ät kommunen för byggande av Juoksenki skola 5,000 mark; 10/1110 
ät kommunen för avlönande av lärare i Turtola distrikts folkskola 
200 mark.

Tuusniemi: 6/2 06 ät kommunen för byggande av slöjdsalar vid Kosula, 
Tuusjärvi och Ohtaanniemi skolor, 700 mark per skola,. inalles 

.2,100 mark; 1/4 08 ät kommunen för byggande av Kiukoonniemi, 
Hauranki och Ukonlahti skolor 6,000 mark.

Tusby: 1/4 08 ät Rusutjärvi distrikt för slutförande av skolbyggnaden 
och byggande av uthusen ävensom för andra kompletterings- 
arbeten 2,000 mark; 15/10 09 för skolbyggnad i Vanhakylä distrikt
2,500 mark och ät direktionen vid Nahkela skola tili skolbygg- 
nadens iständsättande .1,000 mark.

Tyrväntö: 1/4 08 ät kommunen för byggande av tvänne skolor i Retula 
och Lepaa distrikt 7,000 mark.

• Tyrvis: 15/10 09 ät kommunen för byggande av Ekojärvi, Vihattula, 
Kaltsila och Houhajärvi skolor 8,000 mark.

Tytärsaari: 4/12 07 ät predikanten, som pä samma gäng är lärare i 
folkskolan, 400 mark i ärligt tillskott för ären 1908—1912; 7/4 08 
ät kommunen ärligen 1908—1912 som tillskott tili biträdande 
lärarinnans lön och i hyresmedel fortsättningsvis 200 mark.

Ullava: 24/1 07 ät kommunen för brädfodring av skolbyggnaden 1,000 
mark.

Ulvsby: 24/1 07 ät kommunen för slutförande av byggnadsarbeten 
vid Toejoki distrikts skola 3,500 mark; 14/8 08 ät kommunen för 
byggande av bostadslokal för tvänne biträdande lärarinnor vid 
Toejoki skola 3,000 mark. .
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Urdíala: 15/10 09 át kommunen för byggande av Huhti dubbel- och 
Kehro fenkla skola 5,000 mark.

Utajärvi: 14/2 07 till avlönande av Juorkuna skolas lärare 200 mark 
árligen 1/8 1906—31/11 1907; 23/7 10 at kommunen rätt att frán 
folkskolparcellen hugga och sälja 700 st. helstockar for be- 
täckande av kostnaderna för skolans brädfodring och andra 
reparationsarbeten.

Utsjoki: 7/4 08 at kommunen árligen 1908—1912 fortsättningsvis för ■ 
Outakoski skolas lärare 400 mark, át handarbetslärarinnan 
100 mark, tili undervisningsmateriel 300 mark, tili underháll äv 
medellösa elever 1,500 mark, för vedbrand 250 mark, malles 
2,550 mark.

Uurais: 15/10- 09 tili brädfodring av Kyynämöinen skolbyggnad och 
reparation av stéñfótén ävensom för minskañde av Kyrkoby 
skolas genom grundlig remont av skolbyggnaden ásamkade skuld
1,000 mark.

Valkealä: 6/2 06 át Mattila distrikt för byggande av skolhus 2,000 
mark; 1/4 08 át Kuivala distrikt för brädfodring och inredning 
av skolbyggnaden 1,500 mark, át Kouvola distrikt för avbetalande 
av gammal byggnadsskuld ävensom för skolhusets brädfodring
1,500 mark, át Voikoski distrikt för< skolhusets brädfodring och 
för avbetalande av byggnadsskuld 1,500 mark och át Saarento- 
Jokela distrikt för betalning av byggnadsskuld, utvidgning av 
slöjdsalen och brädfodring av skolbyggnaden 2,000 mark; 14/8 08 
át Toikkala distrikt för skolbyggnad 2,500 mark.

Valkjärvi: 15/10 09 .át kommunen för byggande och inredning av 
tvänne nya skolor 6,000 mark.

Vederlax: 10/10 06 át kommunen för byggande av ny skola i Säkä- 
järvi distrikt 3,000 mark samt.för tillbyggnader vid Viröjoki och 
Orslähti distrikts skolor 1,500 mark át varje skola; 14/8 08 át 
kommunen för minskande av genom skolbyggen ásámkad skuld 
i Ylä-Urpala, Häppilä, Paatio, Ko tola, Ravijärvi och Pitkä- . 
paasi distrikt tillsammans 9,000 mark.

Vekkelax: 1/4 08 át Kitula distrikt för fullbordande av under byggnad 
varande skolhus 2,000 mark; 7/4 08 át kommunen árligen 1908— 
1912 fortsättningsvis tili avlönande av lärarinna vid Tammio 
skola 150 mark;' 15/10 09 át Paijärvi distrikt för byggande av 
skolhus 3,000 mark, át Ihamaa byalag för därstädes grundad och 
byggd egen skola 3,000 mark, át Tammio ös skoldistrikt

22
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för planerat byggande' av badstuga 600 mark, at Kannusjärvi 
distrikt för utvidgan.de av dess skola tili dubbel 3,000 mark, at 
Neuvoton distrikt för byggande av skolhus 3,000 mark och at 
Kitula, distrikt för reglerande av genom skolbyggnad asamkad 
skuld ävensom för skolans brädfodring och mälning 1,000 mark. 

Velkua: 10/10 06 at kommunen för skolbyggnad 6,000 mark; 24/11 08 
at kommunen för avlönande av lärare i dess enda skola 200 mark 
och för avlönande av handarbetslärarinna 100 mark.

Vesanto: 1/4 08 at kommunen för brädfodring av Kyrkoby, Vesijärvi, 
Sonkari, Kuuslahti, Niinivedenpää och Vesamäki distrikts skol- 
byggnader. 3,000 mark.

Vetil: 6/2 06 at kommunen, för byggande av skola i Patana distrikt
3,000 mark; 15/10 09 ät kommunen för avkortande av skuld för 
folkskolbyggen 2,000 mark.

Viborgs landsförsamling: 10/10 06 ät kommunen för tillbyggnader vid 
Kolikkoinmäki distrikts skola 4,000 mark; 24/1 07 för behövliga 
tillbyggnader vid Tiiliruukki distrikts skola 3,500 mark; 21/6 07 
at kommunen för brädfodring och inredning av Saarela distrikts 
skola 2,000 mark; 1/4 08 ät Sorvali distrikt för minskande av 
genom byggandet av Hiekka nya skola äsamkad skuld och, för 
brädfodring och mälning av Sorvali förra skola inalles 4,000 mark 
och ät Vahviala distrikt för skolbyggnadens iständsättande, bräd
fodring, mälning m. fl. reparationsarbeten 1,000 mark; 15/10 09 
ät Rakkolan joki distrikt för skolbyggnadens diktning, brädfodring 
mälning och m. fl. reparationsarbeten 3,000 mark, ät Kiiskilä 
distrikt för skolbyggnadens reparering och tillbyggnadens slut- 
förande 3,000 mark, ät Suurpero distrikt för folkskolbyggnad 

- 4,000 mark, ät.Yläsäiniö distrikt för skolbyggnadens diktning
- • • 'brädfodring, tapetsering, mälning, fyllande av trossbottnar m. fl. 
• ’̂reparationsarbeten' 2,000 mark, ät Kolikkoinmäki distrikt för

- i minskande av byggnadsskuld och för reparation av skolbyggna-
den'15,000 mark, ät Vanhakylä distrikt för skolbyggnadens bräd
fodring och mälning samt för uthusens nybyggande 600 mark,

.....  ät Tiiliruukki distrikt för minskande av byggnadsskuld 4,000
mark, ät Kelkkala distrikt för reparation ä skolbyggnaden och

- - avbetälände-av byggnadsskuld 6,000.mark, ät Tervajärvi distrikt 
! för skolans iständsättande* 1,500 mark.och ät Saarela distrikt för 
' ' - ;avbetalande av byggnadsskuld 3,000 mark: f i;;*? : ■■■■rh - 
Viitasaari:- T0/10 06' ät kommunen ■ för- brädfodring = av Haapaniemi,

Ilmolahti, Kolima, Keitelepohja, Huopana och Kemppaala distrikts
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skolor 1,000 mark per skola, summa 6,000 mark; 15/10 09 ät kom
munen för byggande av skola i Kiminki distrikt 3,000 mark. 

Villnäs: se Askainen.
Vimpeli: 6/2 06 at kommunen för skolbyggnader i Kyrkoby, Pokela 

och. Itäkylä distrikt 1,000 mark för.varje skola, inalles 3,000 mark. 
Virdois: 21/6 07 ät kommunen för skolbyggen i Koro och Luode distrikt.

4.000 mark.
Vänä: 24/10 07 ät kommunen för byggande av ny skolbyggnad i Kyrko- 

bjr 2,000 mark.
Värdö: 10/11 10 ät. kommunen för avlönande av lärararinna vid Sim- 

■ skäla skola 200 mark.
Västanfjärd: 10/10 06 ät kommunen för utvidgningsarbeten vid Bränn- 

boda folkskola 3,000 mark.
•Vörä': 1/4 08 ät Vörä och Oravais kommuner tillsammans för byggande 

av skola i Kaitsor-Karvat distrikt 2,000 mark.
Ylivieska: 25/9 06 ät kommunen för Kantokylä skola 800 och för 

Tuomela eller Metsäperä skola 800 st. byggnadstimmer; 20/11 07 
ät kommunen för byggande av Niemelänkylä, Ojakylä, Kantokylä,. 
och Metsäperä eller Tuomela skolor 6,000 mark; 1/4 08 ät kom
munen för byggande av nya skolhus i Niemelänkylä och Ojakylä 

• distrikt 6,000 mark.
Yläne: 21/6 07 ät kommunen för. byggande. av Tourula och Keihäs- 

koski distrikts skolor 2,000. mark.,.
Ypäjä: 1/4 08 ät kommunen för byggande av skola i Palikkala distrikt

2.000 mark. ’
Ätsäri: 20/11 07 ät kommunen för byggande aiv skola i Inhä distrikt

2.000 mark. . , . '
Övermark: 15/10 09 ät Walsbergs distrikt för .slutförande av nödiga 

 ̂ folkskolbyggnader 3,000 mark. ..
Övertorneä: 10/10 06 ät kommunen för byggande av skolhus i Kauli- 

ranta-Kuivakangas och Kainunkylä distrikt 1,500 mark för varje 
skola, inalles 3,000 mark; 3/7 06 at vardera äv de ovannämnda 
skolorna 800 st., stammar.

. Flertalet av ovan uppräknade. .byggnadsbidrag ha beviljats pä 
särskilda villkor. Där-bidraget gällt ünnu ej byggd skola, har som 
villkor vanligen uppställts, »att-byggnaden med nödiga uthus upp- 
föres enligt av Överstyrelsen fastställda ritningar>>. Vid utbetälandet 
av bygghadsbidragen har även frän början av är 1908 alltid inskärpts,

Övervak- 
ning och 

granskning 
av bygg-' 
nadsarbe- 

tena.
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att i tillämpliga delar de villkor böra iakttagas, som av Kejserliga Se
naten den 27 mars .1908 fastställts för âtnjutande av sâdana understöd.

'Överstyrelsen hade nämligen i frâga om en. effektivare övervak- 
riing och granskning av byggnadsarbetena vid folkskolorna den 7 
febr. 1908 gjort följande hemställan:

»Emedan det allmänt klagas, att folkskolorna pa landet byggas sä 
. ilia, att skolans arbete pa grund av de kalla rammen blir lidande och lärä- 

rens lika väl som som elevernas hälsa äventyras, föreslog Överstyrelsen 
• särskilt i betraktande därav, att för dessa byggnader redan nu utges känn- 

• bara statsbidrag, tili dryftning vid det nyss hällna mötet av distrikts- 
inspektorer frägan: »Huru künde garantier fäs, för att folkskolbyggnader, 
för vilka allt' större statsbidrag begynt utges, verkligen skulle byggas 
ändamälsenliga och varma?»

Sasom ur bilagda protokollsutdrag framgar, föreslog mötet för avlägs- 
nande av nämnda missförhallande, att byggnadsarbetet skulle underkastas 
omsorgsfull övervakning och granskning. Även Överstyrelsen anser, att 
byggnadsarbetets övervakning är det huvudsakliga medlet a tt fa folkskol- 
byggnaderna dughgt uppförda och ber att fâ underdanigast understöda 
frägans referent, doktor K. Levons första kläm. Överstyrelsen anser jäm- 
väl, att, sedan byggnadsarbetet slutförts, den egentliga mottagningssynen 
bör hallas vid tillfälle, som i god tid bör delges distriktsinspektorn, även 
om hans närvaro vid förrättningen ej bör anses oundgänglig; i varje hän- 
delse mä det vid förrättningen förda protokollet tili honom insändas.

Överstyrelsen avser likväl ej att genom dessa anordnirigar fâ tili stand 
nägra allmänna, tili älla folkskolbyggnader näende bestämmelser, utan anser 
det lämpligare att nöjas därmed, att berörda önskningsmäl blott skulle 
träffa de skolor, för vilkas uppförande beviljas antmgen direkt hjälp eller 

• amorteringslan ur allmänna medel, och att. de uppställas som villkor i 
varje fall, da byggnadshjälp eller lan tillförsäkras kommun eller skol- 
distrikt. Sa snart distriktsinspektor kan anmäla, att dessa liksom övriga 
av Eders Kejserliga Majestät uppställda villkor äro uppfyllda, skulle det 
beviljade statsbidraget eller lanet utanordnas tili betalning, dock sä att 
den sista delen därav utbetaläs, först sedan inspektor inberättat, att skol- 
byggnaden blivit vid mottagningssyn godkänd.

Pâ gründ av det sagda .fär Överstyrelsen underdanigast föresla, att, 
dä statsbidrag och län beviljas för folkskolbyggnader, bl. a. mâtte, i syfte 
a tt fâ tili stand övervakning och granskning, uppställas följande villkor, 
som uttryckligen skulle nämnas i varje beslut uti ärendet:

1. Da folkskola uppföres, bör byggnadsnämnden ha tili sitt biträde i
och för arbetets regelbundna övervakning en särskilt avlönad byggmästare 
eller annan sakkunnig persori, öm yars val och narnn distriktsinspektor 
underrättas; och -

2. Sä snart skolbyggnaden är färdig, bör vederbörlig mottagningssyn 
' förrättas, vars résultat anteeknas i protokoll, vilket tillsändes distrikts-

inspektor för vidtagande av de ätgärder sakeri kan föranleda».
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Ke j ser liga Senaten godkände i huvudsak Överstyrelsens förslag. 
och fastställde den 27 mars 1908 följ ande villkor för atnjutande- av 
byggnadsbidrag tili efterföljd:

»1.' Vid uppf brande av folkskolhus eller tillbyggnader tili desamma 
tillkommer det byggnadsnämnden att i och för regelbunden övervakning 
av arbetet avlöna byggmästare eller arman sakkunnig person;

2 . Sedan skolhus uppförts eher tillbyggnad blivit färdig, bör saken- 
lig mottagningssyn förrättas och därvid föras protokoll, vilkfet sedan till- 
ställes vederbörande folkskolinspektor i och för den atgärd, som saken kan 
föranleda;

3. Det innehällna beloppet av beviljat statsbidrag för skolhus upp
förande, motsvarande högst 25 % av bidragets belopp, utbetalas efter 
prövning av Överstyrelsen, först sedan förenämnda mottagningssyn blivit 
förrättad och Överstyrelsen efter erhallet yttrande av vederbörande folk-

■ skolinspektor godkänt byggnadsarbetet;
4. Vid val av skoltomt och plats bör, sá vitt möjligt, vederbörande

provinsial- eller kommunalläkares yttrande ibhämtas och tili Överstyrelsen 
insändas.» .

I cirkulär av den 1 maj 1908. meddelade Överstyrelsen dessa 
bestämmelser vederbörande tili kännedom.

Sedan Skolöverstyrelsen och Överstyrelsen för. allmänna byggna- 
derna angivit. yttrande angaende det betänkande och de skissförslag, 
som .utarbetats av den kommitté, vilken- Kejserliga Senaten den 26 
maj 1903 nedsatt för att behandla frágan, hura byggnadsritningafna 
för lantfolkskolorna künde fas enklare, och sedán kommittén själv 
framställt 'nagra förändringar beträffande mihimimátt för manliga 
lärares bostäder och klassrummen ävensom för elevtamburer, godkände 
Senaten den 30 maj 1908 de i betänkandet hävdade synpunkterna och 
i huvudsak även de i enlighet därmed. uppgjorda . skissern.a samt 
gav i uppdrag át kommitténs arkitekt Yrjö Sadeniemi att i samräd 
med folkskolinspektorn A. J. Ta¡rj anne och förste arkitekten i Översty
relsen för allmänna byggnaderna R. Björnberg med ledning av sagda 
skisser utarbeta slutliga ritningar med beaktaiide av de ändringar och 
bestämmelser, som kommittén señare föreslagit.

Den 14 mars 1910 meddelade kommittén át • Ovérstyrelsenj att 
av hela serien byggnadsritningar för lantfolkskolan, oinfattande 18 
nummer, 8 de allmännast använda typerna fÖrelago färdiga, men att 
álutforandet av de övriga numrorha ännu künde dragä hagon tid, och 
föreslog, att kommittén niátte fá beställa klicheer efter déssa ritningar,

Ritningar 
tili folkskol- 
byggnader. 

a) Bygg- 
nadskom- 
mittén.
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b) Godkän- 
nande av 
ritningar.

Skolorna i 
Lappland.

i den mail ritningarna bli färdiga, och för kommunernas och skoldi- 
rektionernas behov trycka säväl ritningarna som till dem hörande arbets- 
beskrivning jämte formulär till entreprenadkontrakt i haften, med finsk 
och svensk text.. Överstyrelsen hänsköt förslaget till' Kej serligä Se- 
natehs avgörande, och denna godkände detsamma den 14 april 1910.

Samtidigt beviljad.es av Kejserliga Senaten medel for tryckande 
av denna interimistiska delupplaga, och kommitten lämnade seder- 
mera densamma ät Överstyrelsen till fördelning bland de kommuner, 
dar i en snar framtid folkskolbyggnader planerades. Vid sammanträde 
den 6 juli 1910 beslöt Överstyrelsen genom annonser i huvudstadens 
tidningar tillkännage, att ritningskollektionen med bilagor genom Över- 
styrelsehs försorg avgiftsfritt skulle tillställas kommunalstämmas 
ordförande, sä snart han därom anhällit och meddelat respektive 
skolas eller skolors narpn. Därefter har Överstyrelsen även, da dessa 
kommittens ritningar godkänts, bilagt extra exemplar för särskilda 
ansökningar om statsbidrag.

För avlägsnande av särskilda missförhällanden i fräga om rit- 
ningar tili folkskolor beslöt Överstyrelsen i cirkulär av den 20 nov. 
1908 üppmana distriktsinspektorernä att hos vederbörande inslcärpa 
följande:

»1. att de för folkskolbyggnader uppgjorda planritningarna böra 
insändäs tili Överstyrelsens fastställelse i god tid, innan byggnadsarbetena 
vidtaga;

2. att a ifrägavarande ritningar jämväl bör utmärkas rummens 
ändamäl samt deras höjd och fönstrens storlek;

3. att med blyerts- eller färgpenna gjorda ritningar ej fastställas;
4. a tt som bilaga tili ansökningarna om statsbidrag för avlönande av 

lärare eller lärarinna eller om statsbidrag för byggnademas uppförande 
böra begagnas endast kopior av de ritningar, dem Överstyrelsen skil-t 
för sig fastställt, därvid ä kopiorna bör antecknas jämväl ordalagen för 
stadfästelsen och dennas datum; och

5. att nämnda originala exemplar av ritningarna, sedan desamma ej 
. längre behövas vid byggnadsarbetena, böra förvaras i folkskolornas arkiv.»

■» . i

Samtidigt erinrade Överstyrelsen inspektorerna, att de i sina yttranr 
den tili Överstyrelsen i fräga om tili stadfästelse sända ritningar borde 
utläta sig även om deras lämplighet med hänsyn tili tomterna, bygg- 
nadernas placering och väderstrecken.

Sedan den rädgivande kommitte, som nedsatts för att överlägga 
och avge yttrande om kommittebetänkandet angäende Lapplands
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ekonomiska utforskande, inkommit med särskilt betänkande, hade 
av överstyrelsen infordrats underdaningt utlätande; den 22 dec. 
1909 yttrade Överstyrelsen häri:

»Den rädgivande kommitten är av den äsikt, att folkskolorna i Uts
joki, Enare. och Enontekis kommuner h. o., h. borde underhällas med sta- 
tens medel. Överstyrelsen har redan i underdänig hemställan och i yttran- 
den av den 20 mars och 8 maj 1908 samt den 19 febr., 21 maj och 22 okt.

. detta är, vilka skrivelser beröra Peltovuoma i Enontekis kommun, Outo- 
koski i Utsjoki kommuri, Hetta i Enontekis kommun,-Pats joki i Enare och 
Kyrkoby-Nuorgami i Utsjoki skolors byggande, framställt sin pä erfaren- 
het byggda äsikt, att byggändet av dugande skolbyggnader i norra Lapp
land ej utfaller väl, om ejstaten ätager sig arbetet genom förmedling av 
vederbörande länsbyggnadskontor, och samtidigt framställt förslag be- 
träffande utförandet av dessa byggnadsföretag; saken har även jämlikt 
Överstyrelsens förslag fortskridit sä längt, att Överstyrelsen den 24senaste 
sept. kunnat avge underdänigt yttrande över Uleäborgs läns byggnads- 
kontors ritningar tili Hetta nya skola i Enontekis, emedan denförra.skolan 
nedbrann i början av detta är. Men vad skolbyggnadernas framtida un- 
derhäll beträffar, finner Överstyrelsen ätminstone tillsvidare ej skäl att 
understöda den rädgivande koinmittens förslag, att även det h. o. h. borde 
ombesörjas med statens medel; tvärtom har Överstyrelsen i förenämnda un- 
derdäniga hemställan av den 21 senaste maj i fräga om byggande av Paats
joki skola med statens medel som villkor föreslagit bl. a., att skolbyggna- 
dens framtida underhäll skulle bli en kommunens angelägenhet och att 
kommunen skulle tili fulla priset brandförsäkra skolbyggnaderria och 
inventarierna. Överstyrelsen är fortfarande av den mening, att folk
skolorna i norra Lappland böra förbli kommunala, inrättningar och att 
kommunerna böra bekosta skolhusens underhäll samt erlägga nägot, 
om än mycket litet bidrag tili lärarnas avlönande.

Den rädgivande kommitten anser ej ett Internat vid den föreslagnä 
skolan i Enontekis Peltovuoma distrikt ovillkorhgen behövhgt. Likväl 
är Överstyrelsen fortfarande av'sammä äsikt som i sin underdäniga hem
ställan av den 20 mars 1908, däri den pä tillstyrkan av dävarande adjunge: 
rade ledamoten, kännaren av de lappska förhällandena, inspektor O. 
Rauhamaa förordade inrättande av ett elevhem för de avlägset boende även 
vid Peltovuomäa- skola, och samnia uppfattning framföres- i yttrande 
tili Överstyrelsen av nuvarande Ihspektqm K. Kerkkonen, vilken anser 
elevhem nödvändiga i alla norra Lapplands skolör förutom vid Enare, 
Kyrö skola, vilken jämlikt bifall av Kejserhga Senaten av den 10. okt. 
1906 byggts utan elevhem.

Den rädgivande kommitten anser, att de nuvarande sydligare skolorna 
i Lappmarken förslä. Överstyrelsen anser sig pä grund härav böra upp- 
lysa, att undertecknad Tarjanne redan vären 1906 pä inpektionsresa 
i Kittilä kom tili den övertygelsen, att denna kommuns distriktsindelning, 
omfattande endast tre folkskoldistrikt, var misslyckad och att ätminstone
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Bildnings-
förhällan- 

dena pä Ka- 
relska näset..

Kaukos stora by, därifran vagen är 20 km. tili Kyrkoby skola och 15—17 
, ■ ■ km. tili det egna distriktets skola i Alakylä, borde med det första avskiljas 

tili eget distrikt och fä egen ny skola. Att döma av inspektor Kerkkonens 
yttrande torde denna högst nödvändiga ätgärd omsider i en snar framtid 
förverkligas. I Lapplands övriga kommuner finnas flere skoldistrikt, 
som ännu ej ha skolor, varför det är att antaga, att under de följande ären 
ocksä andra nya skolor grundas, och för dem bhr självfallet ett rundligt 
statsbidrag mycket behövligt.

•Överstyrelsen har för sin del ej nägot att anmärka mot den rädgivahde 
kommittens; förslag angäende ambulerande skolor, lärarnas kunskap i 
lappska, om stipendier öch kateketernas kompetens. Yad angär understö- 
den för obemedlade folkskolelevers skolgäng vid de skolor, för vilka internat 
ej föreslagits, sä borde de, säsom inspektor Kerkkonen päpekar, för und- 
vikande av missbruk endast ges in natura och genom förmedling av sko-

• lans direktion. ■
Den rädgivande kommittens förslag, att folkskollärarnas av bevill- 

ningsmedel erlagda statsbidrag borde höjas med hälften mot vad staten 
annorstädes i Pinland betalar, finner Överstyrelsen ej skäl att under- 
stöda, emedan'lärarna i Lappmarkens härad jämhkt Kejserliga Senatens 
beslut av den 10 juli 1904 (nädiga kung. av den 26 maj) ha rätt a tt räkna 
clubbla tjänsteär säväl i fräga om löneförhöjning som för pension och emedan

• av anslaget för underhäll av folkskolor i landets fattigaste och glesast be-
folkade trakter, i män av. behov, extra statsbidrag kunna ges tili avlönande 
av nämnda • lärare. Nya bestämmelser om förbättrade löneförmäner ät 
dessa lärare äro sä mycket mindre behövliga, clä besättandet av lärar- 
tjänster i Lappmarkens härad med kompetenta lärare f. n. ej stöter pä' 
nägra svärigheter och dä statens lönebidrag för lärarna pä landsbygden 
överallt i Pinland höjts, sedan- ifrägavarande kommittebetänlcande blev 
färdigt.».. ■ > • -

Över Viborgs läns lanthushällningskommissions betänkande 
»II: Karelska näset» yttrade Överstyrelsen i avfordrat utlätande den 
13 sept. 1910 bl. a. följande:

»Inspektor. Ruohonen erinrar, att den del av betänkandet, som rör 
. bilcLningsförhällandena, hopko.mmit utan närmare motivering. Särskilt 

Stranda härads folkskolförhällanden ha behandlats pä ett rätt missvisande 
sätt. Sälunda uppges elevantalet i,nägra kommuners folkskolor vida lägre, 
än det i, verkligheten varit. Ej, heller häller det streck, som anföres om 
det ringa antalet folkskolor i S:t Johannes och särskilt i Kuolemajärvi 
kommuner. . ,

Missförhällanden vid därvarande folkskolor finnas visserligen, t. o. m.
, . rikhgt. I betänkandet anföres bl. a., .att en stör del. av elevema ayslutar 

... sin skolgäng mitt under skoltiden, att ett minch’e antal fhckor besöker 
, • folkskol.an än’gossar och att folkskolans.'arbete störes av ständiga .lärar-
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ombyten. Ytterligare künde hämnas, att barnen komraa tili skolan mycket '
. , bristfälligt förberedda i fräga om läskunnighet och att skolgängen ofta 

är oregelbunden. . Inspektor Ruohönen -erinrar slutligen,. att Inspektors 
äligganden i detta landets största inspektionsdistrikt för en enda persons 
krafter är onaturligt stora.

: Utan tvivel kräves ett omfattande och mängsidigt arbete, innan bild- 
ningsförhällandena i sydöstra Karelen kunna höjas tili önskad nivä. Del- 
vis äro likväl de missförhällanden, som berörts, av sä allmän natur, att de 
utgöra hinder för bildningsarbetet i heia landet, säsom den oregelbundna 
skolgangen och barnens bristfälhga första undervisning. Dessa missförhäl
landen fäs .knappast avlägsnade, innan den motsedda läroplikten stadgas.
Men mycken förbättring skulle utan tvivel fäs tili, ständ redan under nu- 
varande. förhällanden särskilt betraf fände barnens skolgäng, ,om de av 
Lantdagen anvisade medlen för elevbespisning och beklädnadshjälp ät 
fattiga elever finge användas för ändamälet, säsom ocksä kommissionen 
föreslär. Även vid strävandena för folkskolans främjande och folkbildnin- 
gens höjande äro tillräckhga understöd frän statens sida behövhga och det 
enda medlet, varigenom de i mänga avseenden pä primitiv ständpunkt 
varande bildningsförhällandena säväl pä Karelska .näset som annorstädes . 
i Finland kunna framgängsrikt utvecklas. Vid sädant förhällande anser 
sig Överstyrelsen böra underdänigast understöda kommissionens önsk- 
ningsmäl, att ät ifrägavarande kommuner matte beviljas effektiva stats- 
bidrag och statslän för byggande av folkskolor, extra statsbidrag för i 
dessa trakter arbetande fölkskollärares avlöning och mer än vanhgt rund- 
ligt statsbidrag ät Gränskarelens och Karelska näsets folkhögskolor samt 
ät folkbibhoteken, säsom delvis redan förut även skett». .

Redan den 2 4  maj 1905 hade Överstynrelsen förordat Föreningens -Understöd 
för elevbespisning direktions anhallan att fä ett Stipendium om 1,000 f°1’ °“h
mark för utsändande av en Stipendiat tili Sverige, Norge och Danmark Förenin. 
för att studera arbetet för skolträdgärdar och elevbespisning. Den 2 4  gen för eLov- 
aug. 1907 förordade Överstyrelsen ytterligare samma förenings anhallan besPlsnins- 
att fa ätnjuta 500 mark i manaden i tre manaders tid eller. inalles 
1,500 mark för att sända en sakkunnig person att organisera nya 
och leda redan arbetande skolkök och samtidigt undersöka, i vad man 
skolköken künde möjliggöra och ünderlätta skolgangen i landets 
glesast befolkade och fattigaste trakter.

I underdanigt yttrande av den 8 okt. 1909 har Överstyrelsen pä 
följande satt förordat Föreningens för elevbespisning anhallan att 
för förverkligande av sitt mal erhalla ett anslag om 6,000 mark:

»XJnder. all nitälskan för folkskolsakens främjande har.i värt fattiga 
och glest befolkade land hittills föga uppmärksamhet, länkats vid det 
■faktum, att mänga bam rent av i brist pä mat ej kunna besöka folkskolan,

23
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Lantdagens 
Eörslag Om 
statsunder- 

stöcl.

,och vid att de av de länga skolvägarna vâlJade länga uppehällen 
mellan mältiderna samt ätandet uteslutande av torr m at ästadkommer 
betänkliga olägenheter för barnen i skoläldern. Föreningen för elevbespis- 
ning har likväl, sâsoni ur dess ärsberättelse framgär,. under.de senaste ären 
med nit arbetat för att bland barnens föräldrar och lärare fostra.en upp- 
fattning om behövligheten av elevbespisning och för att fä .vederbörande 

. ; sympatiskt stämda för tanken, att det är hödvändigt -för skolgänigens 
främjande och det blivande släktledets hälsa, att folkskolbamen, som dröja 

. pä skolfärden 6, t. o. m. 9 timmar, under denna tid fä ett mal varm 
mat. Även praktiskt i- fraga om grundandet av elevbespisning och under- 
stödandet av derma har ofta nämnda förening i förhäUande tili sina sma 
medel hunnit astadkomma märkbara résultat. För sakens blivande fram- 
gäng vore det av .vikt, att föreningen bleve i tillfälle att med. kraft fort- 
sätta sin nyttiga verksamhet ■ och da föreningen i brist pa. medel hänvänt’ 
sig tili Eders Kejserhga Majestät med begäran om ett 6,000 marks anslag, 
vägar Överstyrelsen underdanigast föror.da beviljande av detta relativt 
ansprakslösa anslag.» . ■

Det begärda anslaget av 6,000 mark beviljades av Kejserliga 
Senaten den 16 i samma Oktober man ad.

Vid 1908 ârs lantdàg petitionerade Lantdagen om anslag för be- 
spisning av fattiga folkskolbarn, betonande i Petitionen bl. a. följande:

»Ifrägavarande vidsträckta arbetsfält kan ej lämnas blott at enskildas in- 
tresse och företagsamhet. Sa snart soin möjhgt borde vi komma därhän, 
att barnens bespisning i skolôrna ordnas sâlunda, att ej ett enda bam 
genom brist pa föda behöver utebli fran skolan och att skolgangen för intet 
av barnen medför skada tili hälsan genom alltför länga matmellantider och 
ohälsosam föda. Särskilt sedan allmän läroplikt geriomförts, mäste en sä- 
dan bespisning av elevema pâ de flesta orter även genom tväng förverkli- 
gas. Da sakens ordnande utan tvivel slutligen bhr en kommunernas an- 
gelägenhet, anser Lantdagen önskvärt, att kommunerna alltifrän början 
borde vänjas att anse saken som hörande tili de kommunala ähggandena. 
Men da tungan genom folkskolutgiftema redan eljes är tryckande ,för 
kommunerna, anser Lantdagen, att det är statens skyldighet att här bi- 
springa kommunerna med kännbara understöd. Med förenämnda mal 
i sikte borde den blivande ledningen av ifrägavarande verksamhet över- 
lämnas ât verderbörande skolmyndigheter i samhället' att förverkhgas 
och ordnas, om ocksä vederbörande särskilt i början künde anhta även 
enskilda. föreningars hjälp. Regeringen borde därför i heia dess vidd 
taga frägan om bespisning av fattiga skolbarn under behandling och ut- 
arbeta ett detaljerat och noggrant program för framfida verksamhet.

Även i understödandet med kläder av obemedlade elever i lantfolk- 
skolorna bordé staten enligt Lantdagens uppfattning med lika stört skäl 
som i fräga om bespisning av fattiga barn taga del, och borde regeringen 

- taga under prövning ocksä anordnandet av denna understödsverksamhet.
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‘ . Dâ utan tvivel i bägge avseendena f. n. föreligger ett sjukligt känt
behov, borde man dock ej ge sig till tàls att invänta ett sâdant organiserai 
arbete, ntan borde redan för följande âr (1909) för elevbespisning och be- 
klädnädshjälp i folkskolorna beviljas ett betydande anslag, soin Lantdagen. 
beräknat till 100,000 mark. Anvândningèn av detta anslag skulle enligt rege- 
ringens närmare föreskrifter lämnas ät Överstyrelsen för skolväsendet, 
till vars aligganden denna verksamhet närmast hör och för vilken den 
interimistiska fördelningen genom distriktsinspektorernas förmedling ej 
torde vara omöjlig. Överstyrelsen för skolväsendet borde likväl berättigas 
att som biträde anlita med framgäng verkande enskilda organisationer. 
De sälunda vunna erfarenheterna skulle samtidigt vara ägnade att under- 
latta uppgörände av en ändamälsenlig plan för understödens ordinarie 
fördelning'»

Pâ grund àv denna pétition och under förutsättning, att sagda 
anslag om 100,000 mark för ifrägavarande ändamal komme att be
viljas, erbj öd sig Föreningen för elevbespisning under vintern 1909 i 
skrivelse till Överstyrelsen att fördela understöden och förslog i sâdant 
syfte följ ande :

,»1. att fördelningen av understöden. för undvikande av sphttrmg 
och eventuella missbruk skulle ske allenast genom . sagda förening och ej 
genom andra myndigheter;

’ 2. att ät föreningen för bestridande av arbetet samt för post- och 
. penningförsändelser skulle av ifrägavarande anslag lämnas c. 5,000.mark;

3. att densamma likaledes finge disponera en. del av dessa penningar 
för grundläggande kostnader, säsom anskaffande av kökskaminer, kok- 
och serveringskärl m. m. till skolorna; .

4. att föreningen skulle berättigas att sända enkla försändelser i 
Överstyrelsens kuvert med dess fribrevsrätt;

. 5. att ät föreningen, sä vitt möjhigt, i Överstyrelsens lokal skulle 
réserveras ett rum för arkiv och kansli; och

6. att antingen genom Överstyrelsen eller föreningen till lantfolk- 
skolorhas direktioner skulle utsändas ett cirkulär, däri förteckxnng över 
verkligen fattiga elever skulle infordras.»

HänVisande till dessa handlingar uppmanade Överstyrelsen den 
2 mars 1909 samtliga distriktsinspektorer att till Överstyrelsen in- 
komma med yttrande angaende ordnandet utav fördelningen av de 
väntade anslagen.

Da .sedan vid stadfästandet av 1909 ars utgiftsstat Lantdagens. 
förenämnda pétition lämnades utan avseende, gav Föreningens för 
elevbespisning förslag ej anledning till vidare atgärder fran Översty
relsens sida.
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ünderstöd 
för läroböo 

fcer och 
skolförnö- 
denheter.

Ä de följande ärens utgiftsstat har Lantdagen upptagit ifräga- 
varande anslag tili 150,000 mark, .men tillsvidare har detta 'anslag 
saknats ä de godkända utgiftsstaterna, ehuru Lantdagens petition, 
berörande är 1911,. varöver Överstyrelsen den 4 jan. 1911 var i till
fälle att avge ett längt förordande utlätande, pä högsta orf den 28 
april 1911 godkänts med villkor, att de genom dessa understödvällade 
utgifterna tillsvidare erläggas ur bevillningsmedel.

I ünderstöd för anskaffande av läröböcker ät lantfolkskolornas 
obemedlade elever beviljade 1905—1906 ärs lantdag första gangen 
för ären 1906—1907 inalles 40,000 mark att enligt överstyrelsens 
prövning utdelas at kommuner, som ansöka sagda ünderstöd, likväl. 
med villkor, att det beviljade bidraget ej fär överstiga 25 % av in- 
köpssumman.

Sedan Lantdagens beslut den 6 sept. 1906 vunnit fastställelse och 
Kejserliga Senaten den 13 päföljande nov. lämnat förordnande i sa- 
ken, meddelade Överstyrelsen den 5 febr. 1907 detta tili vederbörandes 
kännedom medels cirkulär.

För är 1908 höjde Lantdagen ifrägavarände anslag tili 150,000 
mark och understödsprocenten tili 40 %, och da Kejserliga Senaten 
den 10 mars 1908 underrättade, att detta beslut vunnit fastställelse, 
erinrade överstyrelsen i cirkulär av den 20 i samma mars mänad alia 
lantfolkskolornas inspektorer och direktioner:

»att statsbidraget utbetalas med 40 % av priset pa de läröböcker, 
som pä kommunens bekostnad givits folkskolelever tili skäüks samt att 

. tili kommunens prövning överlämnas, huruvida läröböcker sälunda skola 
anskaffas ät alia eller endast ät medellösa Clever;

att tili anhällan om förenämnda statsbidrag böra bifogas originala, 
kvitterade räkningar över de inköpta böckerna samt vederbörande folkskol- 
föreständares intyg, att ifrägavarande läröböcker givits eleverna tili skänks;

att i räkningarnä för tydlighetens skull mä upptagas endast de läro- 
böcker, för vilkas inköp statsbidrag ansökes; ävensom

att sökandena böra insända sina ansökningar om ofta nämnda stats
bidrag tili distriktsinspektom, vilken det tillkommer att oförtövat ombe- 
sörja desamma tili Överstyrelsen, som genom vederbörande länsstyrelses 
förmedling tillhandahällef sökandena det beviljade understödet.»

För följande är anvisade Lantdagen för ändamälet 200,000 mark 
och höjde bidraget tili 75 % för alia skolförnödenheter, vilka, sä vitt 
möjligt, skulle ges ät eleverna tili skänks. Ä högsta ort fastställdes be- 
oppet den 20 sept. 1909 blott tili 150,000 mark, men för är 1910 blev
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den av Lantdagen beviljade summan 200,000 mark fastställd den 25 
aug.. 1910.

Sedan Kejserliga Senaten den 15 okt. 1909 meddelat, att i fraga 
om utdelningen ay sagda bidrag borde iakttagas:

»att skolfömödenheterna, sä vitt möjligt, givas eleverna tili skänks;
• att staten deltager i de kostnader kommunema härigenom fá vidkän- 
n'as med 75 %; ävensom

att tili kommunernas prövning mä överlämnas, huruvida skolfömö- 
denheternasálunda skola anskaffas át alia eller endast ät medellösa elever,»

meddelade Överstyrelsen detta medels cirkulär av den 26 okt. 1909 
tili vederbörandes kännedom och framhöll tillika:

»att anhállan om förenämnda statsbidrag, vilken bör insändas tili 
Överstyrelsen genom distriktsinspektorn, skall ätföljas ay origínala kvit- 
terade räkningar över de inköpta skolfömödenheterna ävensom av intyg . 
av vederbörande kommunalhämndsordförande eller skolföreständare över 

. att ifrágavarande materiel tillhandahállits eller skall tillhandahällas ele
verna gratis,-samt' ■ .

' att i räkningarna för tydlighetens skull mä upptagas endast de sköl- 
förnödenheter, för vilkas inköp statsbidrag ansökes»,

Landskommunerna voro under de första áren ovana att begagna 
dessa ünderstöd, men sedermera har efterfrágan varit mycket stör; 
ár 1907 steg summan av beviljade statsbidrag blott tili 1,994 mark och 
64 penni, ár 1908 tili Fmk 25,144: 03; ár 1909 förslog det beviljade 
anslaget om 150,000 mark ej, och under 1910 künde för 200,000 mark 
blott de ansökningar, som inkommit inom September mánad, beviljas.

Det af Lantdagen beviljade ansläget för äriskaffände av áskád- ÁskMnings- 
ningsmateriel tili lantfolkskolorna visade sig, trots upprepade för- matenelen 
höjningar, för várje ár otiÍQráckligt, tills Lantdagen för detta ándamál ^  Anslagen' 
för ár 1910 beviljade 150,000 mark, och beslutet erhöll nádig fast- 
ställelse. För. denna summa künde alia de frán foregáende ár sparade 
ansökningarna tillmotesgás.

Understöden utdelades tili är 1910 i enlighet med Överstyrelsens b) ünder- 
cirkulär av den 17 jan. 1902 blott för däri uppräknade s. k. önskvärda stodŝ m01" 
áskádningsmedel, men ej för sádana s. k. obligatoriska, vilka skolor- 
nas underhállare ansetts förpliktade att anskaffa, och hade bidragens 
belopp utgjort omkring 60 % av inköpspriset.

Inom Överstyrelsen mognade emellertid smáningom den ásikten, 
att framdeles statsbidrag borde beviljas för all. godkänd áskádnings-
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materiel; nägoii skarp gränslinje var det svar.t att uppdragä mellan 
dessa grupper och dessutom hade erfarenheten visat, att i de skolör, 
tili vilka anskaffäts rundligt äv staten subventionerade äskädnings- 
kollektioner, künde t. o. m. de nodvändigaste kärtorna, för vilka 
statsbidrag ej utgavs, vara mycket bristfälliga eller föraldrade och. 
slitna. Samma tanke uttalades jämväl av det sjätte distriktsinspek- 
torsmötet är 1908.

Jämlikt av Överstyrelsen uttalade önskningsmäl bestämde även 
1909 ars lantdag, att ifragavarande anslag finge användas ej blott 
för »önskvärda», utan ocksä för »obligatoriska» äskädningsmedel, och 
beslutet erhöll nädig stadfästelse.

Meddelande denna förändring tili vederbörandes kännedom medels 
cirkülär av den 20 jan. 1911 fann Överstyrelsen nödigt att med änd- 
rrng av bestämmelserna i det tidigare cirkuläret tili efterrättelse 
fastställa:

»1. att understödsbeloppet för de föremäl, som. av Överstyrelsen 
• . befinnas motsvara ändamälet, kommer härefter att utgöra 50 % av deras 

nettopris,. under iakttagande dock, att de gängbara prisen icke överskridas;
2. att bidrag utgives .endast i den händelse, att det erlagda priset 

stiger ätminstone tili omkr. 50 mark;
3. att vid utdelandet av understöd för sädana askädningsmedel — 

flertalet kartor, anatomiska planscher, geometriska klotsar m. m. —, för 
vilka statsbidrag härförinnan icke beviljats, inköp, som verkställts före 
är 1910, icke tagas i betraktande;

4. att ansökning om statsbidrag för ifragavarande' ändamäl bör, 
atföljd av kvitterade originala räkningar• (icke duplikat eller avskrifter), 
sändas tili vederbörande Inspektor, vilken det tillkommer att jämte eget 
utlatande insända ansölcningen tili Överstyrelsen; samt

5.. att vid köp av äskädningsmateriel bör uttagas särskild räkning 
endast ä denna materiel, och fär förty samma räkning. icke innefatta köp 
av läroböcker och skoltillbehör, ej heller slöjdkollektioiier, svarvar, hyvel- 
bänkar och symaskiner, alldenstund för vart och ett av dessa tre ändamäl 
statsbidrag beviljäs ur särskilda anslag;■ nödvändigt är jämväl att ur räk- 
ningen framgä namnen ä läromaterielens utgivare, väggtavlomas serie- 
numror samt pä vilket sätt tävlorna äro uppfodrade.

För främjande av ändamalsenliga askädningsmedels anskaffände 
tili folkskolorna lämnade Överstyrelsen samtidigt nägra allmänna 
anvisningar: -

: »1. Undervisningsmateriel borde anskaf fas överhuvud i den ordning, 
. som ur synpurikten av skolans undervisning. i var je fall befinnes av nöden,
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och för sä vitt deii tili undervisningens äskädliggörande kan änvändas;
; och. borde uppmärksamheten, mera än hittills skett, riktas därpä, att er- 

forderliga äskädningsmedel förefinnas för belysande och framställning av 
förhällandena i eget land.

2. Innan rekvisition av äskädningsmateriel verkställes, borde, sä vitt 
inöjligt, vederbörande inspektors räd i saken inhäintas, varvid särskilt 
borde fäs utrett, vilka undervisningsniedel, enligt inspektorns tanke, i 
främsta rammet vore för .skolan behövhga och vilken utgivares kollektio- 
ner han särskilt rekommenderar.

3. För sä vitt ihhemska alster pä förevarande omräde äro lika väl 
utförda och ändamälsenhga som utländska tillverkningar, borde de först-

. nämnda företrädesvis tili skolorna anskaffas. Vid val av kartor ochvägg- 
tavlor borde företräde givas ät sädana, dar namnen äro utsatta och för-'

• klaringarna avfattade pä skolans undervisningsspräk.» •

Emedan trots cirkuläret tili distriktsinspektorer-na av den 6 mars c) V ä rd  och  

1903 äskädningsmaterielens yard och förvaring fortfarande gav an-- lorvliru,z- 
ledning tili missnöje, upptogs pä programmet för fjortonde allmänna 
folkskolmötet är 1908 fragan om läro- och äskadningsmaterielens 
förvarande. Mötets svenska Sektion beslöt endäst uttala som önsk- 
ningsmäl, »att äskädningsmaterielen matte förvaras pä ändamälsenligt 
satt», medan det finska mötet, i huvudsak anslutande sig tili referenteii, 
godkände följande klämmär: '

»1, att Skolöverstyrelsen ville bevilja statsbidrag för . äskädnings
materiel med villkor, att för denna anskaffas tjänlig förvaringsplats;

2. att vid uppgörande av ritningar tili skolbyggnader hänsyn mätte 
tagas tili ett rum för läromateriel;

3. att genom Överstyrelsens försorg mätte anskaffas ritningar tili
förvaringsplatser för skilda slag av äskädningsmateriel och att staten mätte 
bevilja bidrag för anskaffande av förvaringsskäp pä samma sätt som för 
äskädningsmatefiel; ■ .

4. att inspektorerna mätte fästa lärarnas och direktionernas uppmärk-
samhet vid saken.» . -

Vid frägans handläggning fann Överstyrelsen skäl föreligga att i 
ovannämnda cirkulär av den 20 jan. 1911 »i enlighet med XIV 
allmänna folkskolmötets beslut erinra- samtliga vederbörande att 
fästa tillbörlig uppmärksamhet därvid, att undervisningsmaterielen 
väl värdas och förvaras samt användes i överensstämmelse med sitt 
ändamäl».

Emedan. övningsskolläraren Herman Niemi utgivit ett .hafte d) Förida- 

förklaringar tili Lehmanns etnografiska bildserie (folktyperna), upp- rande text
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Furuhjelm- 
ska  don a- 

t io n s m ed le n

manade Överstyrelsen i cirkulär av den 18 april 1906 samtliga distrikts- 
inspektorer för lantfolkskolorna att utarbeta och tili Överstyrelsen 
insända en förteckning över de skolor i distriktet, i vilka hämmdabild- 
serie farms, för att Överstyrelsen skulle kunna draga försorg därom, 
att den forklarande texten skulle fas sänd till alia dessa skolor. Sam- 
tidigt-erinrades inspektorerna om att de folkskoldirektioner, som 
framdeles köpa förenämnda bildserie, borde t'illse, att även ifrägava- 
rande text anskaffas. Enligt uppgifter fran distriktsinspektorerna 
sändes sedermera 520 ex. av den forklarande texten tili lantfolk
skolorna.

Enahanda atgärd företog. Överstyrelsen den 22 nov. 1907. i an- 
ledning av det hafte förkiaringar, som seminarielektorn John. Linden 
utgivit tili Goering-Schmidts botaniska väggtaflor, »Utländska kultur- 
växter». Enhgt uppgift frän distriktsinspektorerna sändes haftet tili 
450 skolor.

Räntorna av »Furuhjelmska donationsfonden», vilka böra än- 
vändas »tili underhall ät de fattigaste, men tillika mest lovande av 
kommunernas i Finland barn för att äret om besöka folk- och slöjd- 
skolorna inom kommunerna, dock icke för flere än tre gossar och 
lika mänga flickor inom varje kommun» och vid vilkas fördelning en
dast de folkskolor komma i fräga, i vilka slöjdundervisningen är väl 
ordnad, ha under ifrägavarande tid utgivits stipendier, huvudsakli- 
gen om 20 mark, och fördela sig summorna pa de olika distrikten sa- 
lunda:

190.6 1907 ' 1908 1909 1910

1. Alands distrikt .. 280 280 340 360
2. Äbo » 460:- 340 — 340 — 400 — ' 420 —

, 3. Helsingfors » . . . 430: 91 360 - 360 — 420 — 420 —
. 4. Lojo — 360 — 360 — 400 — 420 —

5. Borga » * . . 420: — 340 — 320 — 380 — 400 —
6. Raumo »' 420 — 340 — 360 — 420 — 440 —
7. . Björneborgs 460: —: 360 — 340 — 400 — .420 —
8. Tavastehus & 420: — 360 — 340 - 400 — 420 —
9. Tammerfors » 440: — 360 — 340 — 420 — 440 —

10. Labtis t> . . . 400: — 360 — 340 — 420 — 440 —
.11. Kotka » , , . — ,360 — 360 400 — 420 —

Transport 3,450: — 3,820 __ 3,740 — 4,420 — 4,600 —
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1906 1907 • 1908 1909 1910

Transport 3,450: — 3,820 3,740: — 4,420 4,600: —
12. Villmanstrands distrikt ................ 440: — 360 — • 360: — 420 -r- 460: —
13. Viborgs » . . . 460: — 360 — 360: — 420 — 460: —
14. Sordavala » ................ 420: — 340 — 320: — 420 — 460:-
15. S:t Michels » ................ 440: — 340 — 360: — 400 — 400: —
16. Nyslotts » ............ . — 320 — 300: — 360 — 360: —
17̂ Joensuu » ................ 400: — 320 — 320: - 400 — 440: —
1,8. Kuopio » ................ 420: — 360 — 360: •— 420 — 440:' -

.19. Jyväskylä 460: — 354 22 340: — 400 - 420: —
'20. Alavo » . ' ................• — 340 — 340: — 420 460: —
21. Kasko . » ............... 440: — 340 — ,340: — 400 420: —
22. Vasa •" » ................ 420: — 340 — 340: — 380 — 380: —
23. Kannus » ............... 440: — 320 — 300: — 360 — 380: -
24, Kajana » ................ 420: — 340 — 340: — 400 — 400: —
25. Oleäborgs s> ............... 400: — 320 — 300: — 360 — 380: —
26. Lapplands » ................ ■ — 220 — 260: — 280 — 280: —
27. Gr. kat. » - 120: — 120 — 179:93 198 38 199:42

Summa Fmk 8,730:91 8,914 22 8,859: 9,3 10,438:38 10,939:42

Tidigare hade Överstyrelsen underrättat inspektorerna om den 
summa, som tillföll deras distrikt, och infordrat förslag, huru nämnda 
summa skulle fördelas, tili fastställelse samt först därpa remitterat 
beloppet tili inspektorerna, men frân ar 1908 har överstyrelsen sänt 
penningbeloppet tili inspektorerna oçh uppmanat dem att fördela 
summan bland distriktets. skolor med iakttagande av Överstyrelsens 
cirkulär av den 30 nov. 1883 och med beaktande av att ingen Stipen
diat bör fa mindre an 20 mark samt förordnat, att alla kvitton av 
mottagarna jämte fördelningslistan före ärets slut böra tillställas 
Överstyrelsen.

3. Undervisningen och dess främjande:

Emedan man funnit, att de förslag rörande arbefsordningen, Läropianer. 
lärokurser och läroböcker, som vàrje skolfôrestândarè eller förestän- 
darinna enligt gällande folkskolförordning är pliktig att ..uppgöra och 
underställa direktionens och inspektorns granskning före, läsearets 
början eller närmare bestämt före den 15 aug., ofta voro sä bristfälligt

24
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hopkomna, att de ej medförde avsedd nytta, hade Överstyrelsen enligt 
uttalad önskan av det ár 1904 hälinä distriktsinspektorsmötet ansett 
nödigt att för sagda förslag uppgöra blanketter och att den 3 maj 
1905 förordna, att vid förslagens uppgörände framdeles sádana blan
ketter borde följas.

Den 16 nov. 1906 framsköt Överstyrelsen den termin, inöm vilken 
läroplanerna árligen borde tillsändas inspektorerna, tili den 1 sept.

Vid möte av folkskollärarna i Uleáborgs distrikt den 28 nov. 1905 
framställdes bl. a. den önskan tili Överstyrelsen, att en kómmitté 
skulle tillsättas för att tili lärarnas ledning utarbeta normalläroplaner. 
för landsfolkskolorna, men vid ärendets behandling den 27 febr. 19Ö6 
fann Överstyrelsen sig ej kunna omfatta denna mening, emedan sá
dana normalplaner vore ägnade att leda lärarna tili slentrian, medan 
däremot de av Överstyrelsen uppgjorda blanketterna lämnade lärarna 
frihet att självständigt planlägga sitt undervisningsarbete saväl. i 
fraga om framsteg de olika tiderna som beträffahde metod.

Vid Alavo distrikts lärarkärs möte den 26 och 27 juli 1907 föreslo- 
gos särskilda förändringar i bestämmelserna rörande läroplanernas upp- 
görande, och även det sjätte distriktsinspektorsmötet ár 1908, som 
anság, att denuvarande blanketterna borde bibehállas, föreslog, att »ny 
läroplan ej borde fordras av lärare, som redan för enahanda växel- 
kurs förut har en färdig och förut godkänd duglig läroplan, om vars föl- 
jande han genom brev kan underrätta, vare sig det sker utan för
ändringar eller med obetydliga sádana».

Vid handläggningen av dessa förslag den 14 maj 1909 Iät Över
styrelsen derti för denna gáng förfalla, emedan blanketterna värit i 
bruk jämförelsevis kort tid och man ej hunnit fá tillräcklig erfarenhet 
om deras ändamälsenlighet.

Emedan domkapitlet i Nyslotts stift värit missnöjt med B. H. 
Päivänsalos »Ur Bibeln för.barnen» vid dess användning som lärobok 
vid religionsundervisningen, sände Överstyrelsen, som redan tidigare 
pá grund av domkapitlens utlátanden godkänt boken tili använd
ning i skolorna, tili alla distriktsinspektorer för lantfolkskolorna den 
26 febr. 1909 ett sá lydande cirkulär:

»Emedan. det báde frán pedagogisk och ekonomisk synpunkt máste 
añses som ett missförhallande att pá samma ort vid den kyrkliga barna- 
och ungdomsundervisningen (d. ä. i den ambulatoriska skolan och skrift- 
skolan) och i folkskoloma begagnas olika läroböcker i biblisk historia, 
fár Överstyrelsen uppmana Eder att, dá sagda missförhallande träder i
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dagen, i samrád' nied vederbörande prästerskap samt folkskoldirektio- 
néma och lärarkaren "sa begä, -.att, -sä vitt möjligt, pá orten .vid den 
kyrkliga undervisningen och i.folkskoloma samma bibhska historia följes.»

Pá framstäüning av Viborgs Andliga Konsistorium underrattade 
Överstyreisen medels cirkulär av den 20 febr. 1906 distriktsinspekto- 
rerna och folkskoldirektionerna, att de folkskolelever, som i avseende 
á trosbekännelsen utgöra mindretalet i skolan, om deras föräldrar 
önska det, böra tillátas att närvara vid flertalets bön, sá vida ej nágon 
till minoritetens religion hörande lärare eller lärarinna finnes, som 
haller skild bönestund med mindretalet.

. Emedan nágra grekisk-katolska lärare i sádana skolor, vid vilka 
elevernä tili större delen är grekisk-katolsk och vid vilka enligt förord- 
ningarna läraren eller lärarinnan borde vara grekisk-katolsk, hade 
övergatt tili luthersk tro och emedan detta sakförhällande, särskilt i 
Salmis kommun, väckt stark ovilja bland traktens grekisk-katolska 
befolkning samt dessa inbyggare hos Andliga Konsistoriet anhallit, 
att i stallet för nämnda lärare matte förordnäs grekisk-katolska lärare, 
sä änhöll Andliga Konsistoriet váren 1906, att Överstyrelsen med det 
första matte skrida tili behövliga ätgärder för avlägsnande av sagda 
missförhallande. Den 11 maj 1906 översände Överstyrelsen handlin- 
garna tili Ecklesiastikexpeditionen för vidtagande av eventuella át- 
gärder, men da ur skrivelsen ej framgick, vilka folkskollärare, som 
ásyftades och i vilka skolor de arbetade samt huruvida vid besättandet 
av deras tjänster som kompetensvillkor städgats, att sökanden borde 
vara grekisk-katolsk trosbekännare ävensomi huru manga grekisk-ka
tolska och huru manga lutherska elever under nämnda läsear funnos i 
varje av skolorna, sá anbefallde Kejserliga Senatenden 15följande juni 
Överstyrelsen att införskaffa sagda uppgifter och insända dem, sedan 
Andliga Konsistoriet hörts i ärendet, jämte förslag angáende sakens 
ordnande tili Kejserliga Senaten. Samtidigt anbéfalldes Överstyrel
sen att skrida tili ätgärder, i syfte att át grekisk-katolska elever matte 
i dessa skolor beredas tillfälle att erhálla religionsundervisning av 
tili samma tro hörande lärare, tills undervisningen anordnas ännor- 
lunda.

Den 17 sept. 1907 sändes de infördrade uppgifterna till Kejserliga 
Senaten jämte förslag tili ordnande av saken'ävensom Andliga Kon- 
sistoriets yttrande av den l i  föregaende augusti, och anförde Över
styrelsen bl. a. följ ande:

Grekisk- 
katolska eie 

vers reli
gionsunder

visning.
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Slöjdkollek- 
tionerna 

och statsbi- 
drag för 
desanima.

»Vid besättandet av egentliga lärar- och lärariime: ävensom biträ- 
dande lärarinnetjänster har hittills heia befolkningens och ej endast de 
skolbesökandes antal tagits i betraktande i överhuvud tvivelaktiga fall 
och alltid, da nya skolor grundats. Däremot har vid besättandet av lärar- 
och 1 ärarinnet jänster i handarbeten och slöjd följts Kejserliga Senatens den 
25 jan. 1905 maj givna änvisning, enligt vilken i sädana kommuner, dar fast 
tiil grekisk-katolska tron hörande bosättning förekommer, uti folkskolor, 
soin ordinariter skötas av luthersk lärare eher lärarinna och vid vilka rninst 
fern elever höra tili den grekisk-katolska trosbekännelsen, da tjänsterna i 
slöjd och handarbeten framdeles besättas, bland eljes kpmpetenta sökande 
bör väljas en tili grekisk-katolska tron hörande perspn, som kan draga försorg 
även om religionsundervisningen. Och anser Överstyrelsen, att besättandet 
av tjänster med tili grekisk-katolska tron hörande folkskollärare och lära- 
rinnor hksom även slöjdlärare och handarbetslärarinnor bör kunna ord- 
nas pä ett tillfredsställande sätt enhgt gällande förordningar och bestäm- 
melser, särskilt dá, sedan den nya läropliktslagen trätt i kraft, skillnaden 
mellan de skolbesökande och de tili skoldistriktet hörande elevernas antal 

. nästan h. o. h. försvinner.»

Vid slutlig handläggning av ärendet den 29 maj 1909 fann Kej- 
serliga Senaten för gott att anbefalla Överstyrelsen att noggrant 
övervaka, att förhallandena i de folkskolor, vilkas tili grekisk-katolska 
trosbekännelsen hörande lärare övergätt eller komma att övergä tili 
evangelisk-lutherska trosbekännelsen, ordnas i enlighet med Kejserliga 
Senatens givna regier för .ordnande av religionsundervisningen Imed barn 
av grekisk-katolsk trosbekännelse av den 12 dec. 1888 och av den 25 
jan. 1905. Samtidigt förordnades, att Överstyrelsen om sina ätgärder 
ägde inberätta tili Aridliga Konsistoriet.

Beträf fände tili lantfolkskolorna anskaff ade slöjdverktygskollek- 
tioner, svarvstolar och symaskiner gälla i fräga om statsbidrag Kej
serliga Senatens den 30 jan. 1902 givna föreskrifter. Á arsbudgeten 
har för ändamälet upptagits ett anslag om 13,000 mark, varförutom 
härvidlag statt tili buds räntör om c. 6,000 mark irán den av Finlands 
Statskontor förvaltade »Folkskolslöj dfonden». Detta |permingbelopp, 
c. 19,000 mark, visade sig hkväl otillräckligt, och Kejserliga Senaten 
beviljade enligt Överstyrelsens framställning extra anslag: den 6 nov. 
1906 3,000 mark, den 10 okt. 1907 7,000 mark och den 24 juli 1908
16,000 mark.

I en tili Överstyrelsen den 1 okt. 1906 inlämnad ansökan anhöllo 
firmorna Mäkinens Fabriksaktiebolag, M. Ingman och T. Järveläinen, 
vilka förbundit sig att för folkskolorna tillsaluhálla godkända slöjd-
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kollektioner, ät't de tidigare fästställda serierna i nägön man matte 
förändras, och bilade förteckningar over nya for 10, 15 och 20 elever 
avsedda verktygskollektipner jämte prisuppgifter.

Efter att ha radfört.sig med.flere sakförstandiga och sedan det 
sjätte distriktsinspektorsmötet uttalat sig i frägan,. översändes skri- 
velsen jämte i ärendet tillkomna handlingar i underdänig hem- 
ställan äv den 31 jan. 1908 til] Kejserliga Senaten, därvid Överstyrel- 
sen anförde följande:

»Redan länge har missnöje försports över verktygskollektionernas 
■ sammansättning,' storlek, anskaffningssätt och statsbidrag.

Ren allmännast begagnade verktygskollektionen för 6 elever är van- 
ligen alltför hten. Visserligen künde ur den liksom ur de större kollektio- 
nerna uteslutas flere verktyg (t. ex. skruvgängningsapparaten), vilka ej äro 
oundgängliga i pedagogisk slöjdündervisning, men i stallet borde antalet 
oftast använda verktyg, säsom hyvlar, sägar, matt, strykmätt m. fl., ökäs, 
varigenom med jämförelsevis ringa prisförhöjning kollektionen künde 
ändras tili en kollektion för 10 elever. Följande större kollektioner künde 
bli för 15 och 20 elever. I undantagsfall künde förskokuy dar antalet goss- 
elever understiger10, bevilj as statsbidrag även för mindre, bevishgen ända- 
mälsenüga kollektioner. Med hänsyn tili verktygens storlek borde större 
hänsyn än nu tagas därtill, att verktygen äro avsedda att användas av 
barn. Även borde kollektionens omfatthing bero av skolornas elevantal, 

'■ d. v. s. skolornas underhällare skulle förpliktas att, ätminstone ifall stats- 
• bidrag 'begäres, anskaffa sä stör verktygskollektion,' som skolans antal 

gosselever erfordrar. ■
I fräga om anskaffningssättet och statsbidragen ha följande bestäm- 

melser väckt missnöje: att statsbidrag bevilj as endast för fullständiga och 
noggrant bestämda kollektioner — ej för ändrade serier eller för ökning — 
och endast i undantagsfall 'för andra kollektioner än sädana, som förfärdi- 
gats av de privilegierade firmorna; att statsbidrag beviljas blott första 
gängen verktygen beställas; att statsbidraget är relativt htet, endast 

■ ■ 30—35 % av kollektionemas pris,' och att vid statsbidragets beviljande
hänsyn ej tages tili huruvida köllektionen är tillräcklig -för skolans elev
antal och huruvida skolan äger övrigä förutsättningar för framgängsrik 
slöjdündervisning: nödigt antal hyvelplatser, shpsten och filbänk.

Till de i början nämnda ansökningarna hade bifogats förteckningar 
över verktyg, uppgjorda med beaktande av ovan berörda synpunkter. 
Som pris föreslogos tili fastställelse Fmk 187: 20, 254: 50 och 337: 75, 
varigenom kollektionerna för 10 och 15 elever komme att ställa sig 40 
mark dyrare än de nuvarande' för 6 och 12 elever och kollektionerna för 
20 elever ungefär lika dyra som de nuvarande för 24 elever.

Överstyrelsen infordrade därpä av särskilda. sakförständiga yttrande 
säväl angäende ifrägavarände ändringsförslag som därom, huruvida beträf- 
fande statsbidraget för verktygskollektioner förändringar vore önskvärda.
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Emedan de insända uttalandena innehöllo flere beaktansvärda an- 
märkningar och förslag, uppmanade Överstyrelsen nämnda firmor att, 
observerande de i yttrandena framstäjlda föreslagen, inkomma med nya 
anbud. -

Uppmaningen följdes även av de sökande. Men ehuru var och en 
av de sakkunniga föreslagit jämförelsevis. smä tillägg tili verktygskollek- 
tionerna, kommo emellertid sökandenas nya förslag, vilka sä mycket som 
möjligt sökte beakta alias önskningar, a t t . välla en kännbär ökning 
bade av antalet .verktyg och priserna. Prisen stego tili beloppen: Fmk 
248: 20, 355: 30 och 455: 90.

Dessa förslag ansäg sig Överstyrelsen likväl ej kunna lägga till.grund 
för sin framställning.. För det första voro de nya kollektionerna mycket 
dyra: för de minsta kollektionerna har hittills beviljats endast 50 mark 
i statsbidrag; om nu statsbidraget höjdes tili 50 % av inköpspriset, vilken 
förhöjning Överstyrelsen anser önskvärd, skulle statsbidraget även för 
de minsta kollektionerna komma att stiga tili närmare 125 mark. Statens 
och även skolunderhällamas utgifter enbart för slöjdundervisningen skulle 
ökas i alltför hög grad. För det andra ansäg Överstyrelsen ej heller nöd- 
vändigt, att dessa grundserier fullständigt skulle motsvara alias önsknin
gar; om statsbidraget bestämmes att utgä enligt en viss procent och samma 
procent beviljas även för i nägon män förändrade kollektioner. och för 
komplettering av kollektioner, künde köparna enligt val fä öka och utbyta 
de verktyg de särskilt önska.

Pä Överstyrelsens uppmaning ha därför sökandena uppgjort ännu ett 
tredje förslag, vid vars sammanställande, sä vitt möjhgt, de gjorda an1 
märkningarna beaktats utan att kollektionernas slutsummor stigit utöver 
de första förslagens pris.

I de sakförständigas yttranden har även antytts, att ät de sökande 
ej längre borde beviljas ensamrätt att förfärdiga kollektionerna, utan 
borde statsbidrag beviljas även för pä annat sätt anskaff ade verktygs- 
kollektioner. Visserligen är det svärt att granska härifrän och därifrän 
anskaffade verktygskollektioners duglighet och ändamälsenhghet, men 
det oaktat borde enligt Överstyrelsens mening full ensamrätt ej ges nägra 
firmor. . Redan medvetandet, att statsbidrag kan erhällas för pä annat 
häll köpta kollektioner och svatvar, även om saken ställes beroende av 
distriktsinspektorns noggranna och detaljerade yttrande. för varjefall, 
är ägnat att verkä därhän, att de egenthga leverantörerna av slöjdkollek- 
tionerna söka bjuda verktyg av basta slag.

Vad bestämda villlcor för ätnjutande av statsbidrag angä, kräver även 
enhgt Överstyrelsens mening utvecklingen av slöjdundervisningen, attskölan 
äger nödigt antal hyvelplatser, shpsten och filbänk och att för en 10 ele- 
vers verktygskojlektion beviljas statsbidrag blott i det fall, att antalet 
pä en gäng undervisade gosseleyer understiger 15, och för en 15 elevers 
kollektion, att antalet gosselever. understiger 20.

. .Ännu bör nämnas, att det ej är skäj att bibehälla svarvens stats
bidrag vid högre belopp än för andra nödiga redskap; även detta stats-
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bidrag borde, fastställas tili 50 % av inköpspriset. och likaledes för hyvel- 
bänkar, slipsten och filbänk; även för symaskiner borde lika stört stats- 
bidrag beviljas. . . .

Efter att ha nyligen erfarit distriktsinspektorsmötets yttrande ber 
Överstyrelsen pa grund av det ovan anförda och hänvisande tili bilagda 
handlingar underdänigst fä föreslä, att med ändring av Ecklesiastikexpe- 
ditionens brevav den 5 maj 1887, den 7 mars 1893, den 6 nov. 1900 och 
den 30 jan. 1902 skulle förordnas:

•1) att de i bilagda förteckningar upptagna slöjdkollektionerna för 
10, 15 och 20 elever äro grundserier, för vilka liksom för svarvar, hyvel- 
bänkar, slipstenar och- filbänkar samt för symaskiner beviljas statsbidrag 
om 50 % av inköpspriset och ej endast första gangen, da de anskaffas tili 
skolan, utan alltid, da ny kollektion bevishgen behöves;

2) att i undantagsfall, da antalet gosselever understiger 10, samma 
statsbidrag beviljas även för .mindre, bevisligen ändamälsenliga verk- 
tygskollektioner;

3) att samma’ statsbidrag beviljas för i nägon man ändrad, grundserien 
motsvarande kollektion samt för ökning och komplettering, men bör räk- 
ningen för tillskottsverktygen, dar de ej köpas jämte grundserien, uppgä. 
tili rninst 50 mark;

4) att samma statsbidrag beviljas även för verktyg, köpta frän andra 
försäljare, men bör i sädant fall tili ansökan biläggas fullständig förteck- 
ning över verktygen och intyg äv inspektor, att kollektionen med hänsyn 
till'verktygens art och ändamälsenlighet motsvarar den godkärida grund- 
kollektionen;
' 5) att tili ansökningama om statsbidrag för verktygskollektioner,

svarvar, 'slipstenar och filbänkar samt symaskiner bör biläggas de origi- 
näla kvitterade räkningarna samt tili ansökningama om statsbidrag för 
verktygskollektioner, hyvelbänkar och svarvar ytterligare intyg:

a) att i skolan finnas hyvelplatser atminstone en för var tredje av de 
samtidigt undervisade elevema samt även slipsten och filbänk;

b) att slöjdundervisningen eljes är ändamalsenligt ordnad; och
c) att antalet av de i slöjd samtidigt undervisade eleverna ej kräver 

större verktygskollektioner, d. ä. att en för 10 elever avsedd kollektion 
gäller för ett antal gossar under 15 och en för 15 elever under 20.

I samband. härmed har Överstyrelsen ansett sig böra underdänigst 
erinra, att det för inköp av slöjdsaker beviljade statsbidragets belopp 
'visat sig alltför lägt. Räntorna av den 3 febr. 1887 för ifrägavarande ända- 
mäl grundade fonden, c. 6;000 mark, ävensom det därutöver frän är 1903 
beviljade anslaget om 13,000 mark ärligen har visat sig otillräckhgt enligt 
de nu gällande bestämmelsema för ifrägavarande statsbidrag. Sälunda 
ha för ändamälet beviljats extra anslag: är 1904 10,000 mark, är 1905 
6,000 märk,‘ är 1906 3,000 mark och är 1907 7,000 mark. Ej ens det sist- 
nämnda extra anslaget har räckt tili för alla under är 1907 inkomna an- 
sökningar. Sälunda borde, sä länge de nu .givna anvisningarna för bevil- 
jande av statsbidrag gälla, anslaget höjas tül 20,000 mark, och dä de.före-



192

slagna nya bestämmelserna' otvivelaktigt i nägon man komma att höja 
beloppet av statsbidragen, har Överstyrelsen ansett sig böra tili Eders 
Majestäts prövning underdänigast överlämna, huruvida ej det. för ända- 
mälet beviljade anslaget, som hittills utgjort .13,000 mark, künde höjas 
tili inalles. 25,000 mark.»

Denna hemställan har emellertid tillsvidare ej givit anledning tili 
ändring av bestämmelserna rörande statsbidrag för verktygskollek
tioner m. m.

I samband med 1909 ärs utgiftsstat föreslog Kejserliga Senaten, 
att det ifrägavarande anslaget frän.ärets början skulle höjas tili 33,000 
mark, men vid budgetens fastställande den 21 jan. 1910 ströks den 
föreslagna ökningen av anslaget. Pa grund härav ingick Överstyrelsen 
tili Kejserliga Senaten den 1 febr. 1910 med ünderdänig hemställan, 
däri, sedan sakens tidigare skeden relaterats, yttades följande:

»Numera torde det för ifragavarande ändamäl föreslagna penning- 
beloppet minskats med 20,000 mark. Vid sädant förhällande och ora 
anslaget detta är förblir vid det gamla, ätgär nästan allt eller 18,800 mark 

• tili beviljande av frän senaste ä r  tili detta är sparade ansökningar.
Da sälunda sä gott .som alla under detta är inkommande ansökningar 

pä grund av anslagets otillräckhghet mäste bli vilaride tili nästa kalenderär. 
anser sig Överstyrelsen. nödsakad att hänvända sig tili Eders Kejserliga 
Majestät med ünderdänig framställning om att för ovan angivna ända
mäl mätte beviljas ett tillfälligt extra anslag om 20,000 mark och att ifrä- 
gavarande anslag i 1910 ärs utgiftsstat höjes med 20,000 mark. Samtidigt 
ber Överstyrelsen underdänigast tili Eders Kejserliga Majestäts pröyning 
fä överlämna, huruvida ifrägavarande anslag fortfarande borde utgä ur 
statsfonden och frän är 1911 höjas tili 33,000 mark eller huruvida even- 
tuellt' anskaffandet av verktygskollektioner m. m. tili lantfolkskoloma 
lämpligen künde understödas med beviUningsmedel säsom i fräga om inköp av 
äskädnings- m. m. läromateriel, i vilket fall utgiftsposten för anskaffande 
av äskädnings- och annan läromateriel i det nädiga statsförslaget än- 
gäende med beviUningsmedel betalbara utgifter för är 1911 borde höjas 
ined 33,000 mark och det hittillsvarande anslaget för verktygskollektioner 
m. m., 13,000 mark, säsom utgäende ur statsfonden skulle utelämnas.»

Den 10 mars 1910 föreslog Kejserliga Senaten, att det av Översty- 
relsen begärda tillfälligä anslaget matte beviljas. och att anslaget 
skulle, om statsfondens tillgängar medgävo det, upptagas tili ett be- 
lopp av 33,000 mark ä utgiftsförslaget för 1910. Detta förslag bifölls av 
Hans Kejserhgä Majestät den 1 juli 1910, men, upptögs det ifrägava
rande anslaget a det fastställda statsförslaget endast tili 23,000 mark.
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Till Överstyrelsens disposition har fortfarande statt ett arligt 
anslag om 6,000 mark för utbildande av slöjdlärare och handarbets- 
lärarinnor vid lantfolkskolornä. Den 19 febr. 1907 ingick Överstyrel- 
sen med underdänig hemställan om anslagets beviljande fortfarande 
för tre är, räknat frän 1 jan. 1908, och medels nädig befallning av den 12 
därpäföljande Oktober förordnades, att för anordnande av kurser för 
utbildande av slöjdlärare och handarbetslärarinnor vid folkskolorna 
frän den 1 jan. 1908 tili den 1 jan. 1911 av aümänna medel 
fortsättningsvis skulle utbetalas 6,000 mark ärligen pa villkor, att 
kurserna vara sex veckor, att undervisningen är avgiftsfri och att i 
kurserna deltaga minst 10 personer. Om fortsatt statsbidrag för de 
följände ären anhöll Överstyrelsen den 22 april 1910.

Med detta anslag ha arligen anordnats ätta 8:veckors kurser. 
Kursledaren har tili biträde haft en annan lärare eller lärarinna, och 
har ersättningen för slöjdkursernas ledare utgjort 800 och för hand- 
arbetskursernas 700 mark..

Kurser för utbildande av slöjdlärare ha hällits av: 
är 1906: folkskolläraren vid Pemar, Matildedals skola Fridolf A. 

Salola i Uskela Moisio skola (8 slöjdlärare utbildades), läraren J. K. 
Heiskala i Ylivieska, Kyrkoby skola (12), lärarna J. B. Airaksinen 
och J. Björni i Kuopio (—) och läraren John Aug. Nordstrom i Eke
näs (deltagare 22 av seminariets i Ekenäs elever);

är 1907: läraren E. A. Salola i Uskela, Moisio skola (14), läraren 
J. K. Heiskala i Ylivieska, Kyrkoby skola (8), läraren K. F. Kettunen 
i Valkeala, Kouvola skola (18) och läraren A. Th. Mattsson i Jomala, 
Kyrkoby skola (13);

är 1908: läraren J. A. Nordstrom i Ekenäs (12), läraren K. F. Ket
tunen i Kouvola (11), läraren Verner Väinölä i Hvittis, Lauttakylä skola 
(11) och läraren K. A. Vesterlund i Kiihtelysvaara, Huhtilampi skola (7);

är 1909: läraren K. J. Lund i Torneä (14), läraren K. A. Vesterlund 
i Kiihtelysvaara, Huhtilampi skola (11), läraren F. A. Salola i Uskela, 
Moisio skola (26) och läraren Artur A. Magnusson i Borgä (10); och 

är 1910: läraren K. A. Vesterlund i Kiihtelysvaara, Huhtilampi 
skola (10), läraren J. B. Airaksinen och J. Ahonoja i Kuopio (17), 
läraren Paavo Tapio i Limingo, Kyrkoby skola (11) och läraren John 
Aug. Nordstrom i Ekenäs (4; deltagarna, mest lärarinnor och semi
nariets elever, voro dock 18).

Kurser för utbildande av handarbetslärarinnor ha hällits av: 
är 1906: lärarinnan Anna Appelberg i Vörä, Koskeby skola (10 

lärarinnor utbildades), lärarinnan Sanni Haila i Lappo, Kyrkoby skola
P

Kurser för 
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(28), lärarinnan Olga ttakövaara i Viborg, Kelkkala skola (23) och 
lärarinnan Rosa Viherkoski i Kiihtelysvaara, Hammaslahti skola (18).

är 1907: lärarinnan Anna Appelberg i Vörä, Koskeby skola (11), 
lärarinnan Sanni Haila i Lappo, Kyrkoby (24), lärarinnan Olga Hako- 
vaara i Viborg, Kelkkala skola (26) ooh lärarinnan Hanna. Koponen 
och Olga Väistö i Kuopio (26);

är 1908: lärarinnan Anna Appelberg i Vörä, Koskeby skola (12), 
lärarinnan Sanni Haila i Lappo, Kyrkoby (19), lärarinnan Olga Hako- 
vaara i Viborg, Tiiliruukki skola (26) och lärarinnan Katri Tuori i 
Limingo, Kyrkoby skola (18);

ar 1909: lärarinnan Anna Appelberg i Vörä, Koskeby skola (—), 
lärarinnan Olga Hakovaara i Viborg, Kelkkala (27), lärarinnan Katri 
Tuori i Limingo, Kyrkoby (16) och lärarinnan Rosa Viherkoski i Kiihte
lysvaara, Niva skola (15); samt

är 1910: lärarinnan Anna Appelberg i.Vörä, Koskeby skola (19), 
Anna Lilliä i Sibbo, Märtensby skola (11), lärarinnan Olga Hakovaara 
i Viborg, Tiiliruukki skola (23) och lärarinnan Katri Tuori i Limingo, 
Kyrkoby (13).

. Flertalet av dessa utbildningskurser ha frän överstyrelsens sida 
inspekterats.

Förutom vid dessa kurser ha slöjdlärare och handarbetslärarinnor 
utbildats vid särskilda skolor, vilka för ändam^let ätnjutit stats- 
understöd.

Sordavala väv- och handarbetsskola har fortfarande erhällit ett 
understöd om 600 mark för anordnande av tvänne 8—10 veckor pä- 
gäende undervisningskurser för utbildande av handarbetslärarinnor pä 
villkor, att minst 10 personer deltaga ibäggekursernä, att kursavgiften 
per elev ej fär överstiga 10 mark, att eleverna erhälla betyg enligt' av 
Överstyrelsen fastställt formulär och att kurserna övervakas av hand- 
arbetslärarinnan vid Sordavala seminarium Lilly Törnudd, som även 
undertecknar betygen. Vid dessa kurser har utbildats följande antal 
lärarinnor: är 1906 31, 1907 37* 1908 28, 1909 34 och är 1910 42.

Slöjdläraren Oiva Coranders pedagogiska slöjdskola, vilken under- 
lyder folkskolinspektorns i Helsingfors distrikt inspektion, erhöll den 
25 jän. 1905 ett fortsatt statsbidrag om 6,500 mark för ären 1905— 
1907. I underdänigt yttrande av den 19 febr. 1907 erinrade Över
styrelsen, att ifrägavarande anstalt ej endast utbildar slöjdlärare, 
utan även är ägnad att väcka och främja intresset för slöjden bland
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ungdomen och därför pä orten väl behöves, emedan i de högre skolorna 
ej lämnas nägon undervisning i slöjd, och förordade ett förhöjt stats- 
änslag om 11,000 mark för fern är framät. Genom nädigt beslut äv 
den 12 Oktober 1907 bestämdes statsbidraget fortfarande tili 6,500 
mark för ären 1908—1912. Intyg över kompetens för slöjdlärarbe- 
fattningar ha fran anstalten erhallit: är 1906 14, 1907 6, 1908 11,
1909 7 och ar 1910 18 personer.

Handarbetslärarinnan Amalia Lindfeit erhöll genom nädigt be- c) Lindfeit- 
slut av den 18 jan. 1906 ett fortsatt statsbidrag om 3,000 mark för ¿mmerfors 
ären 1906 och 1907 för den av henne i Tammerfors stad upprätthällna 
handarbetsskolan; den 29 okt. 1907 höjdes anslaget tili 6,500 mark 
för fern ar framat, räknat fran den 1 jan. 1908.

Vid skolan, som ärligen anordnar tre kurser om tre mänader,. 
arbeta flere lärare, och elevantalet har värit mycket högt.

Är 1909 grundade folkskolläraren Ludvig Roine och folksköllära- L. och E. 
rinnan Emilia Roine »Tammerfors handarbetsskola» för utbildande ‘ Boine,1 ̂ . Tammerrors.
av slöjdlärare och handarbetslärarinnör» (Tampereen käsityökoulu 
käsityönopettäjain ja -opettajattarien valmistusta varten). Den 7 
maj 1909 biföll Överstyrelsen tili att at de 5 manliga och 25 kvinnligä 
elever, som under varterminen genomgatt kurs vid skolan, finge utges 
kompetensintyg för slöjdlärar- och handarbetslärarinnebefattningar 
vid lantfolkskolorna och föreslog för varterminens kurser ett statsbidrag 
om 1,500 mark, vilket även beviljades av Ecklesiastikexpeditionen den 
24 i samma maj mänad.

Likaledes biföll Överstyrelsen den 14 dec. 1909 tili gjörd anhällan, att 
kompetensintyg finge ges ät de 18 manliga och 35 kvinnligä elever, som. 
genomgatt kursen under höstterminen sagda är, och utsträckte den.26 
april 1910rätten tili alla dem, som framdeles genomgä kurs i sagda skola.

Vid stadfästande den 2 okt. 1910 av 1910 ars utgiftsstat beviljades 
ät ifrägavarande skola jämlikt Överstyrelsens framställning: för upp- 
rätthällande av den manliga avdelningen 4,000 mark och för den .. 
kvinnligä 3,000 mark samt för grundläggningskostnaderna av den först- 
nämnda 1,200 mark och för den senare 800 mark. Kursen pä värter- 
minen har räckt fyra mänader, pä höstterminen tre. Under värtermi- 
nen 1910 utgjorde antalet elever pä slöjdavdelningen 29 och vid den 
kvinnligä avdelningen 43; vid höstkurserna voro motsvarande siffror 
15 och 26. Vid skolan arbeta flere lärare.

Bägge förenämnda skolor underlyda inspektion av folkskolinspek- 
torn i Tammerfors stad, som även undertecknar betyg m. m. Även 
frän överstyrelsens sidä ha kurserna inspekterats.
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e) Keravuori 
i N&dendal.

f) Björk i 
Pemar.

g) Yrkes-- 
skolan i 

Björneborg.

Den 4 jan. 1907 biföll Överstyrelsen handarbetslärarinnan Elin 
Keravuoris. anhállan, att át de personer, som genomgá för. utbildande 
av handarbetslärarinnor anordnade kurser vid hennes vävskola i Ná- 
dendal och vid vilka kurser vederbörande folkskolinspektorundertecknar 
betygen, skulle tillerkännas behörighet att anställas som handarr 
betslärarinnor vid lantfolkskolorna. Den 8 följande maj förordade 
Överstyrelsen ett árligt statsbidrag om 800 mark át skolan, men an
hállan avslogs av Kejserliga Senaten den 8 aug. 1907; den 31 dec. 
1908 beviljade likväl Ecklesiastikexpeditionen för skolans upprätthäl- 
lande ett tillfälligt understöd om 450 mark.

Jämlikt Överstyrelsens deh 20 april 1909 gjorda framställning be- 
viljades vid slutligt fastställande av 1910 árs utgiftsstat 2,000 mark 
för anskaffande av inventarier tili den förenade hüshálls-, trádgárds- 
och handarbetsskolan i Nádendal och 3,000 marks árligt statsbidrag för 
tre ár, ráknat frán 1 jan. 1910 pá villkor, att tili kursema för utbildande 
av handarbetslärarinnor árligen anmäla sig minst 10 elever; att kurs- 
avgiften utgör högst 10 mark; att át elever, som anses kompetenta att 
undervisa i handarbeten, utges betyg enligt áv Överstyrelsen godkänt 
formular och att jämväl vederbörande folkskolinspektor, som bör 
övervaka skolans verksamhet, med sin underskrift godkänner sagda 
kompetensintyg.

Ár 191.0 ha 15 personer fátt intyg över kompetens tili handarbets- 
lärarinnetjänster. . . ,

Den 17 mars 1908 meddelade Överstyrelsen át ledaren vid Pemar 
(Jokela) husmoders-, handarbets- och tradgárdsskola Abr. Björck rätt 
att inrätta en pedagogisk handarbetsskola,. vars utdimitterade elever 
erhálla kompetensintyg som handarbetslärarinnor i lantfolkskolor.

Den 30 dec. 1908 biföll Överstyrelsen pá särskilda villkor en 
anhállan av direktionen vid Björneborgs förberedande yrkesskola 
för flickor, att át de elever,. som genomgátt fullständig, tváárig kurs 
i linnesömnad finge ges kompetensintyg tili handarbetslärarinne- 
tjänster vid lantfolkskolorna. Under láseáret 1909:—1910 ha vid 
skolan-utgetts fem sádana kompetensintyg.

Äreuden rö- Emedan Överstyrelsens tidigare initiativ ej föranlett nägra at- 
iärarnas1<och gärder, ingick Överstyrelsen pa anhällan av sjätte distriktsinspektors- 
handarbets- mötet den 11 maj 1909 med följande hemställan om ordnande avlärannnor-
nas löner lantfolkskolornas slöjdlärares och handarbetslärarinnors avlöning 

ning. och om bestämmelser rörande de senares kompetensvillkor.
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»I det underdäniga yttrande, som ■ Överstyrelsen, med anledning av 
Eders Kejserliga Majestäts Senats för Einland remissresolution av den 12 
mars 1901 och den 17 febr. 1903, den 29 april 1904 avgivit angäende av 
Lantdagen uttalad önskan, att under prövning matte tagas, i vad man 
gällande föreskrifter rörande slöjden och de kvinnliga handarbetena i 
lantfolkskolor med en lärare vore i behov av ändring, pä det att nämnda 
undervisning i dessa skolor künde bedrivas i större Qmfattning och pä 
mera praktiskt satt, har Överstyrelsen ansett sig: böra. föreslä, att nädig 
förordning borde utges angäende reformering av slöjdlärarnas och hand- 
arbetslärarinnomas avlöning och om de senares kompetens, vilken förord- 
ning skulle kullhäva nädiga kungörelsen av den 13 mars 1895 angäende 
avlöningen av handarbe'tslärarinnor samt utvidga och förändra bestämmel- 
serna i nädiga kungörelsen av den 8 mars 1898 angäende anordnandet av 
undervisningen i’ manüg handslöjd sälunda, att stadgandena finge följande 
lydelse:

§ 1. Vid sädan för gossar och flickor gemensam folkskola pä landet, 
som förestäs av lärare eller lärarinna, äligger det kommunen eller skol- 
distriktet att särskilt bekosta undervisning i slöjd och kvinnliga hand- 
arbeten. Kompetens att undervisa i dessa ämnen bör styrkas genom in- 
tyg av vederbörande seminarielektor eller -lärarinna, av föreständare 
eller föreständarinna för sädan slöjd- eller handarbetsskola, som för sagda 
ändamäl godkänts, eller av folkskollärare eller -lärarinna, som med veder- 
börligt tillständ anordnat kurs för utbildande av slöjdlärare och hand- 
arbetslärarinnor, och bör intyget innehälla uppgift, att den sökande har 
nödiga insikter och praktisk färdighet i facketochförmäga.att lämna peda- 
gogiskt tillfredsställande .undervisning i slöjd eller kvinnliga handarbeten. 
Till slöjdlärare kan möt härför utfäst avlöning antagas även fölkskol- 
lärarinna, om hon är härtill kompetent r

§ 2. Den avlöning, som kommunen eller skoldistriktet jämlikt före- 
gäende paragraf är pliktig att erlägga ät. slöjdläraren eller handarbets- 
lärarinnan, bör utgöra minst 150 mark ärligen. I denna avlöning delta- 
ger statsverket med 75 mark om äret. Statsbidraget ansökes hos Över-' 
styrelsen för skolväsendet, därvid kommunens eller skoldistriktets löne- 
förbindelse bör biläggas. •

Vidare har Överstyrelsen vid samma tillfälle framlagt sin mening, 
att i ifrägavärande nädiga förordning borde ingä jämväl stadganden beträf- 
fande ordningen för slöjdlärares och handarbetslärarinnas utnämning 
och skiljande frän tjänsten,- och i sädant syfte föreslagit en bestämning, 
att skolans direktion väljer slöjdlärare eller handarbetslärarinna pä grund 

' av ännons om ansökan eller ock ömedelbart, om kompetent och lämplig 
person finnes, att vidare valet underställes inspektorns stadfästelse, att i 
tjänst antagen lärare eller lärarinna kan skiljas frän tjänsten, endast om di- 
rektionen och inspektor finna honom eller henne olämplig eller oduglig eller 
om heia tjänsten blir onödig, och att valet eller. skiljandet, där inspektor 
och direktionen äro av ohka mening, hänskjutes tili Överstyrelsens av- 
görande.
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nen av un- 
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Tillsvidare ha ej dessa ;Överstyrelsens, underdäniga förslag lett tili 
nädiga atgärder. Da det hkväl enhgt Överstyrelsens mening vore synner- 
ligen viktigt, a tt de föreslagna stadgandena med det första borde givas, 
sä och .emedan även folkskolornas distriktsinspektorer, vilka redan vid 
möten 1899 och 1904 ha uttalat önskningsmäl angäende herörda sakför- 
hälländen, vid i januari hallet möte beslutit änyo uppfordra Överstyrel- 
sen att skrida tili ästadkommande av i syftet uppräknade stadganden och 
bestämmelser, beträffande utnämning av slöjdlärare.och handarbetslärarin- 
norna,. vägar Överstyrelsen underdänigast förnya sina i yttrande av den 29 
april 1904 ingäende förslag samt jämlikt distriktinspektorsmötets beslut 
ytterhgare föreslä ett sädant närmare stadgande angäende ifrägavarande 
tjänsters besättande, att de, sä vida ej lämpliga och kompetenta personer 
eljes stä tili buds, böra ledigansläs att ansökas inom 30 dagar ätminstone 
i nägon pä orten. allmänt spridd tidning.»

Denna hemställan har tillsvidare ej föranlett nagra atgärder.

: I underdänigt yttrande angäende. av Finlands slöjdförening före
slagna atgärder för slöjdens och handarbetsundervisningens utveckling 
och främjande hade Överstyrelsen den 19 april 1905 framhallit bl. a. 
följände: ' ’ ’ '

»Det viktigaste och för närvarande mest anmärkningsvärda i betän- 
kandet torde det framkastade förslaget (s. 3) att anställa särskilda. Över
styrelsen underlydande inspektorer för övervakande av gosslöjden och 
fhckorna,s handarbeten" i folkskoloma vara. Känt är, att beträffande 
undervisningen i dessa fack olika meningar,' splittring och brist pä sak- 
kunnig ledning förefinnas. Särskilt i fräga om gosslöjden, som genom Uno 
Cygnaeus tidigare än i nägot annat land upptogs bland folkskolornas egent- 
liga.ämne.n och angäende vars vikt rent pedagogiskt sett uppfattningen i 
kulturländerna allt mera klarnar, ha vi i mänga. avseenden blivit efter 
värt västra .grannlands utveckling. Även inom Överstyrelsen har därför 
den övertygelsen vunnit fotfäste, att bland de första ätgärderna för sak- 
lägets förbättrande vore grnndandet av en särsldld inspektorstjänst för 
slöjderi. Men även för undervisningen i kvinnliga handarbeten vore det 
utan tvivel en stör fördel, om ocksä för dem en särskild .inspektorstjänst 

. skulle grundas vid .Överstyrelsen. Överstyrelsen anser sig därför böra 
understöda slöjdföreningens. direktions betänkande även i denna- punkt.

Bägge ifrägavarande inspektorer borde inom Överstyrelsen intaga 
närmast samma ställning som Överstyrelsens folkskolinspektorer. och 

. deras äliggande bleve att leda och övervaka. slöjd- och handarbetsunder- 
visningen i alla Överstyrelsen underlydande anstälter. Inom landsbygdens 
folkskolor skulle de förmodligen ej. hinna utföra mänga inspektioner, utan 
endast huvudsaldigen ägna, sin uppmärksamhet ät instruerandet av dist- 

- , riktsinspektorerna; av vilka för framtiden nägot slags kompetensintyg 
i ifrägavarande ämnen borde fordras. .,
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... .Kompetensvillkoren för dessa.insp.ektorer kunde enligt Överstyrelsens 
mening bli desammaj'söm för motsvarände ämnen kräyas av seminarie- 

. .lärarna.» • . . ' .

Detta förslag har likväl ej lett tili nagra atgärder.

Da Överstyrelsen den 30 dec. 1908 hade att ange avfordrat ut- 
lätande angäende den den 3 mars 1906 nedsatta hemslö j dkommittens 
betänkande, framhöll Överstyrelsen, huruvida ej en den 19 april 
1905 föreslagen kömmitte för ordnande av ärendena rörande pedagogisk 
handarbetsundervisning, snarligen kunde nedsättas, likväl med den 
begränsning, att denna kommittes uppgift skulle bli endast att upp- 
göra förslag tili ordnande av slöjd- och handarbetsundervisnihgen i 
folkskolorna och seminarierna.

Senare, är 1911, har Kejserliga Senaten nedsatt en kömmitte 
för behandling av folkskolans handarbetsundervisning.

I sin redogörelse'för inspektionen av lek- och gymnastikkurserna 
i Forssa sommaren 1905 föreslog t. f. överinspektorn A. J. Törnqvist, 
att Överstyrelsen mätte skrida tili atgärder, i syfte att för sadana 
kurser skulle fas anslag ur allmänna medel. Bifogande en av andra 
läraren vid kurserna O. V. Snellman utgiven uppsats »Muutamia miet
teitä voimisteluleikeistä» (Nagra ord om gymnastiska lekar) jämte 
ifrägavarande inspektionsberättelse tili Kejserliga Senaten yttrade 
Överstyrelsen bl. a.:

»Vid i dag förehavd behandling av frägan har Överstyrelsen ej kun
nat underläta att förena sig om de i förenämnda uppsats väl motiverade 
yttrandena om den stora betydelsen av undervisning och övning i lek uti 
folkskolorna säväl för eievemas fysiska utveckling och trevnad inom sko- 
lan som även med hänsyn därtill, att genom leken förhällandet mellan 
lärare och elever blir förtrohgare och friare. Av dessa skäl ha ocksä le- 
kama i skolorna frän pedagogisk synpunkt tillvunnit sig allt större upp- 
märksamhet. Visserhgen lämnas lekarnas vikt f. n. i seminarierna ej h. o. h. 
därhän, men denna fräga är likväl alltför ny, för att nägon större del av 
lärarna skulle ha kunnat göra sig förtrogen med den. Överstyrelsen har 
därför ansett synnerhgen önskhgt,' att ifrägavarande kurser för folkskol- 
lärare ätminstone tillsvidare skulle i nägon män under somrarna fäs tili 
ständ i olika delar av landet. Betydelsen av dessa kurser skulle utan tvivel 
betydligt stiga,. om de kunde förenas med ätminstone nägra föredrag 
av kompetenta personer i gymnastik och hälsovärd. Hänvisande tili 
ovanstäende' i saken framställda närmare utredning och motivering har 

1 Överstyrelsen därför ansett sig böra hos Kejserliga Senäten ödmjukast 
föreslä:

Haridarbets-
kommittä.

Lek- och 
gymnastik- 

kurser.
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att tili Överstyrelsens förfogande som understöd nasta sommar för tre 
kurser av ifrägavarande slag om minst tvä veckor och. med minst 25 
lärare som deltagare i varje kurs skulle beviljas ett anslag om 600 mark, 
därav för .varje kurs med hänsyn tili programmets art och säväl ledarnas 
som föreläsarnas kompetens skulle utges lämpligt understöd; och

att ät Överstyrelsen skulle ombetros prövningen av ledarnas kompe
tens och Inspektionen av kurserna ävensom beviljandet av tillständ att 
halla kurser samt rätt att övervaka dem.»

Jämlikt Överstyrelsens framställning beviljade Kejserliga Senaten 
den • 16 därpäföljande dec. för ändamälet 600 mark. Kurser anord- 
nades därpä av folkskölläraren O. V. Sirkka i Villmanstrand och 
Forssa samt av seminarielärarinnan Bertha Ahlfors i Ekenäs.

Pä grund av framställda skäl begärde Överstyrelsen den 6 april 
1907 för följande sommars kurser 1,200 mark, vilka Kejserliga Senaten . 
beviljade den 30 i samma mänad pä villkor, att i kurserna deltaga. 
minst 20 lärare och att de ärö avgiftsfria. Kurserna anordnades: de 
finskspräkiga i Heinola, ledare seminarielärarinnan Fanny Stenroth, 
och i Laukkas, Äännekoski, ledare folkskolläraren O. V. Sirkka de 
svenskspräkiga i Ekenäs, ledare seminarielärarinnan Bertha. Ahlfors. 
För lekkurserna i Kajana är 1907 jfr. sid. 4L

Den 6 mars 1908 föreslog Överstyrelsen, att för tre finskspräkiga 
och en svenskspräkig kurs under följande sommar skulle beviljas 
1,800 mark. Den 24 maj beviljade Kejserliga Senaten för fyra kurser 
endast 1,000 mark. Kurserna höllos: de finskspräkiga i Kuortane, 
ledare folkhögskolföreständaren O. V. Sirkka, och de svenskspräkiga 
i Nykarleby, ledare studeranden Hulden. De planerade kurserna i 
Heinola mäste inställas pä grund av ringa antal deltagare, och de 
tili Ruovesi bestämda kurserna höllos först följande sommar, ledare 
föreständaren O. V. Sirkka.

Kejserliga Senaten hade redan är 1908 föreslagit, att frän är 
1909 i utgiftsstaten skulle upptagas ett anslag öm 1,500 mark för 
anordnande av lek- och gymnastikkurser,, men anslaget ströks vid 
slutligt fastställande av 1909 ärs utgiftsstat. .

För är 1909 begärde Överstyrelsen den 3 april för detta ändamäl 
1,500 mark, vilken summa Ecklesiastikexpeditionen beviljade den 
22 följande maj. Förutom i Ruovesi höllos' sommaren 1909 lek- och 
gymnastikkurser: i Ilmola (ledare lärarinnan Iida Seppälä), i Tusby (le
dare föreständaren O. V. Sirkka), och i Perkjärvi (ledare O. V. Sirkka och 
läraren Otto Lahti).

Jämlikt framställning av Överstyrelsen den 18 . mars 1910 be
viljade Kejserliga Senaten den 12 följande maj 1,500 mark för lek-
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och gymnastikkurser sommaren 1910 och förordnade tillika, att 
samraa belopp för ifrägavarande ändamäl skulle framdeles upptagas 
i det ärliga budgetförslaget. Vid fastställandet av 1910 ars utgifts- 
förslag godkände Hans Kejserliga Majestät i princip den 2 okt., att 
ifrägavarande anslag finge upptagas ä utgiftsstaten.

Sommaren 1910 anordnades lek- och gymnastikkurser i Uleä- 
borg under ledning av lärarinnorna Helmi Bergh och Sofia Kandelberg 
samt i Nädendäl, i Tusby folkhögskola öch i Kuortane under ledning 
av föreständaren O. V. Sirkka.

Vid flere kurser har även teckning förekommit som läroämne.
Ett mindre överskott av anslaget för ar 1910 gavs som under- 

stöd för Varala gymnastik- och lekkurser i närheten av Tammerfors.

4. Folkskollärarnas ställning och förmäner.

I  avfordrat, utlätande över direktionens för Alands folkhögskolas Tjänste&r. 
.ansökan, att tjänstgöring i folkhögs kolan skulle räknas som tjänsteär 
pä folkskolomrädet, föreslög Överstyrelsen den 20 febr. 1906, attlärare, 
vilken pä föreskrivet satt förskaffat sig kompetens tili seminarie- 
lärartjänster och vilken- som ordinarie tjänat i folkhögskola samt 
därefter överflytta.t tili seminariernas tjänst, finge räkna sig tili godo 
för pension tjänstetiden i folkhögskolan ävensom att folkskollärare, 
som pä föreskrivet satt vunnit behörighet som folkskollärare, finge 
som folkskollärare bäde för löneförhöjning och pension tillgodoräkna 
sig den tid han eventuellt tjänat som ordinarie i folkhögskola samt 
att i bägge fallen folkhögskolans läseär simile anses motsvara ett 
läseär och att nägot minsta antal undervisningstimmar ej skulle 
erfordras. . . . .

Vid ärendets. handläggning den 28 maj 1909 ansäg Kejserliga 
Senaten nödigt, att, innan vidare ätgärder företagas, anbefalla Över-. 
styrelsen att införskaffa uppgifter om folkhögskollärarnas och -lära- 
rinnornas antal, angäende huru mänga av dem fylla villkoren för 
behörighet tili tjänster vid ovannämnda läroahstalter o. s. v.

Ätgärder för ästadkommande av denna utredning vidtog Över
styrelsen den 16 juni 1909, men ärendet har under ifrägavarande 
period ej slutbehandlats.

I . tili Överstyrelsen ställd skrivelse anmodade direktionen för  ̂ peitagan
de akademiska fortsättningskurserna Överstyrelsen att vidtäga ät-. demiska

fortsätt-garder darhan: ningskui-
serna.

26
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»att i kurserna deltagande, lärares eller lärarinnas vikarie, vilken sä- 
som. füllt kompetent sköter hans eller hennes. tjänst under hela det läseär 
kurserna pägä, berättigas att beräkna detta läseär som tjänsteär; och 

att i kurserna. hela äret regelbundet deltagande lärare eller lärarinna 
likaledes berättigas att tillgodoräkna sig ett sädant tjänsteär.»

Da denna ansökan den 29" jän. 1909 översändes tili Kejserliga 
Senaten, framlade Överstyrelsen. sin asikt salunda: _

»Under nuvarande förhällanden och med beaktande av Nädiga kun- 
görelsen av den 28 maj 1889 angäende beräknande. av tjänstetiden för 
erhällande av förhöjning i lön eller i arvode efter vissa ars tjänst ordna i 
förevarande kurser deltagande folkskollärare sitt tjänsteär sälunda, att 
de själva sköta sin tjänst nägon vecka av terminen, varvid de ingenting 
förlora av sin tjänstetid och fä räkna sig tili godo även för löneförhöjning 
hela terminen eller läseäret, men kompetent vikarie endast de mänader 
hän verkligen skött tjänsten. Detta System, som rätteligen bör anses som 

. ett kringgäende av den nädiga kungörelsens föreskrifter, har flere skugg- 
sidor: 1) nägra veckors deltagande i skolarbetet och omsorgen för. anskaf- 
fande av vikarie väliä ofta Stora svärigheter och störa mer eller mindre 
lärarens studier; 2) kompetenta lärare vilja pä inga .villkor gä in pä att 
sköta ett sädant vikariat, emedan de för nästan hela läseärets arbete fä 
räkna som tjänstetid för pension och löneförhöjning endast sex eller högst sju 
mänader och 3) folkskolans arbete lider därav, att lärarna under ärets 
lopp flere gänger skifta, dä olika. vikarier kunna anställas för de bägge 
terminerna. — Nu uppräknade missförhällanden skulle undvikas, om folk- 

' skollärare, som tager del i de akademiska fortsättningskurserna, ej behövde 
för att bevara sinä tjänsteär oavkortade varje termin för nägon vecka 
träda i tjänsteutövning i sin skola. — Dä vidare tillräckliga garantier ej 
förefinnas, att dessa kurser alltid komma att räcka hela är, .ocb dä det även 
eljes ofta kan hända, att lärarna för längre tid än en termin fortsatt sinä 
studier, vore det enligt Överstyrelsens mening säkrare och mera praktiskt 
att bevilja ifrägavarande rätt även ät sädana lärare, som av nägot skäl 
kömmit att bedriva akademiska studier kortare tid än ett helt läseär, 
men dock minst en termin i en fortsättning. Vid sädant förhällande fär 
Överstyrelsen, utvidgande innehället i den senare klämmen, underdänigast 

■föreslä följande stadgande:

Folkskollärare eller -lärarinna, som .regelbundet deltager i 
de akademiska fortsättningskurserna och ätnjuter tjänstledighet 
hela läseterminen eller längre tid, har rätt att beräkna denna tid 
sig tili godo oavkortat som tjänstetid även för löneförhöjning.

, - Vad beträffar ansökans förra kläm, har Överstyrelsen ej ansett sig
kunna understöda den, emedan den h. o. h. stär i strid med hittillsvarande 
uppfattning och emedan det vidare tyckes omöjhgt, att vikarie skulle fä
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räkna längre tjänstetid an den Cid han förordnats att vikariera.. Om där- 
: emot ■ ett stadgande av det innehäll Överstyrelsen föreslagit utfärdas, 

förefinnes intet hinder för studerande folkskollärare att begära tjänstle- 
dighet för heia terminen eller heia läseäret, vilket förfarande vore förmän- 
hgare även för erhällande av vikarie, och kompetent vikarie finge da utan 
nägra tilläggs.bestämmelser tillgodoräkna motsvarande tid säväl för peti- 
sion som löneförhöjning,. varför genom detta stadgande även vikariens 
fördel bevakas, sä mycket möjhgt är.»

Vid handläggning av ärendet den 16 mars 1909 ansag Kejserliga 
Senaten, med hänvisning i fraga om tjänstetidens beräknande för 
erhällande av förhöjning i löri eller i ärvode tili nadiga kuhgörelsen 
av den 28 maj 1889, folkskollärarna och -lärarinnorna berättigade att 
atnjutä den av Överstyrelsen föreslagna förmänen, emedan de ej 
taga del i de akademiska fortsättningskurserna för vinnande av eko- 
nomisk fördel, ,utan för sin egen utveckling och för att bättre kunna 
fylla. sin uppgift i undervisningsväsendets tjänst.

Medels cirkulär av den 7 april 1909 bragte Överstyrelsen detta 
tili lantfolkskolornas inspektorers kännedom och beaktande.

Är 1906 anhöllo folkskollärarna Juhana Kokko m. fl., att Kej
serliga Senaten matte utarbeta och tili förstkommande lantdag över- 
lämna proposition om förbättrande av folkskollärarnas löne- och 
pensionsförmäner i följande riktning:

>>L. att staten betalar i grundlön ät läräre och lärarinna bade pä landet 
och i städerna 2,000 mark;
■ ' 2. att varje lärare och lärarinna ätnjuter tre löneförhöjningar av sta
ten ä 400 mark.för 5, 10 och 15 ärs tjänst;

3. att landskommunernas skyldighet bhr endast att anskaffa bostad', 
lyse och ved, kreatursbete och minst 1 ha odlingsbar jord ät läraren med 
rättighet, att, där jord och bete.i ett eller annat avseende ställer sig svärt 
att bevilja, tillräcklig ersättning ges i penningar;

4. att i städerna betalas särskild kommunal löri;
5. att,staten utbetalar 2,000 mark i pension ät lärare, som tjänat 

, . 30 är; och
,. 6. att ät icke arbetsföra lärare betalas pension efter tjänsteär, sä att 

för det första äret erlägges 5 % av heia pensionen och att därefter pensio- 
. nen stiger med 5 .% ärligen, tills den efter 20 är nätt 2,000 mark.»

I avfordrat uttalande framhöll Överstyrelsen, biläggande över- 
inspektor G. Lönnbecks yttrande, för egen del följande:

»Folkskollärarnas löner ha visserhgen frän det ürsprungliga, i folkskol- 
förordningen av är 1866 stadgade beloppet smäningom höjts med c. 50

Statens lö- 
nebidrag. 

a) Höjning.
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%, men äro ännu otillräckliga. Därför har även ofta frän folkskollärar- 
nas hall hörts klagomál över deras tryckta ekonomiska läge. Allmänt 
torde även medgivas. att härvidlag med det första mäste ästadkommas 
förbättring, ty nödvändigt är, att de personer, ät vilka undervisningen av 
folkets barn är anförtroddj erhälla en sädan ekonomisk ställning, att de, 
oberoende av brödbekymmer och utan att behöva skaffa sig extra inkomster, 
,h. o. h. kunna ägna sig ät sin egenthga nppgift. Dä härtill kommer, att 
frägan om folkskollärarbildningens höjande star pä dagordningen, blir. 
en ökning av lönerna ännu önskvärdare, för att de mä möjhggöra en längre 
tids studier än nu och motsvara högre kompetensfordringar.

För det andra har emot det nuvarande lönesystemet särskilt frän 
lärarirmehäll uttalats missnöje, emedan lönerna för lärare och lärarinnor 
äro . olika stora, ehuru kompetensfordringarna äro de samma och ehuru 
bägges arbete bäde tili art och mängd är detsamma.. Sökandena föreslä 
i sin anhällan, att för bägge gruppema skulle stadgas samma löri. Dälikväl 
läraren i de fiesta fall samtidigt är familjeförsörjare, är det natürligt, att hans 
lön är i nägon man högre. Överstyrelsen har förmenat, att härvidlag skill- 
nad künde göräs mellan. ogift och gift lärare eller lärarinna i fräga om 
lön, varvid den förras lön skulle vara mindre och den señares större. I de 
fiesta fall skulle härvid den manliga läraren ätnjuta- större lön, men, dä 
lärarinna rákar vara familjens försörjare, skulle hon höra tili den högre 
löneklassen.

Vad slutligen vidkommer frägan om pensionerna, borde även de höjas 
1 samma proportion, sä att deras storlek skulle bero äv huruvida pensions- 
tagaren är gift eller ogift. . ,

Pä grund av det sagda och det som överinspektor Lönnbeck i sitt ytt- 
rande framhämtar, fär Överstyrelsen ödmjukast föreslä, att staten tili 
avlönandet äv lärarna, vartill kommunerna fortfarande skulle' erlägga sitt 
författningsenliga bidrag, skulle lämna kännbart större understöd än nu, 
sälunda att grundlönen för ogift lärare skulle vara 1-,0 00 'mark öch för 
gift'manlig lärare 1,500 mark och att den señare lönen skulle tillerkännas 
även sädan kvinnlig lärare, som är änka och har bam eller är gift och 
räkät bli familjens enda försörjare; att för 5, 10 och 15 ärs oförvitlig tjänst 
skulle beviljas löneförhöjning för ogifta varje gäng 200 och för gifta 300 
mark; att gift lärare inträder i högre löneklass kalenderáret efter det han 
trätt i äktenskap och dä jämväl erhäller rätt tili ätnjutande av denna lön 
ätföljande löneförhöjning; och att pensionen för ogift lärare är 1,000 mark, 
för gift 1,500 mark samt att rätt tili pensión för sjükhghet beräknas enligt 
samma principer som för närvarande.

Vad slutligen vidkommer sökandenas. anhällan, att staten skulle ät 
städemas folkskollärare och -lärarinnor betala lön efter samma grunder 
som pä landet, kan Överstyrelsen med sä mycket större skäl understöda 
anhällan-i denna del, emedan Överstyrelsen redan förut i princip varit av 
samma äsikt och börjat för ändamälet samla Statistik, och utbeder sig 
Överstyrelsen att i detta avseende i sinom tid fä inkomma-med under- 
dänig framstälhiing’.»'

•>
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I.ärendet erhölls redan tili 1907 ärs lantdag nädig proposition, 
och sedan den vid lantdagen underkastats vidlyftig diskussion, god- 
kändes den 24* jan. 1908 »Lagen angaende folkskollärarpersonalens 
pä ländet avlöning», vari med ändring av nädiga kurigörelserna av 
den 19 mars 1886 och den 12 mars 1901, i vad de angä lärares och 
lärarinnors vid.folkskolorna avlöning, stadgas:

»§ J- '
Det av statsmedel tili folkskollärarpersonalens pä landet avlöning 

utgäende bidrag skall frän ingängen av är 1908 utgöra 900 mark för säväl 
manlig som kvinnbg lärare; men denna allmänna grundlön höjes tili 1,100 

. mark för lärare eller lärarinna, som är eller varit gift och ä vilken famil- 
, jens försörjning huvudsakhgen anko.mmer och som har ett eller flera barn.. 

Lärare eher lärarinna, som tillagts f.örhöjd grundlön varder därvid under 
sin aterstäende tjänstetid bibehallen.

' ' . " ,  ' .§ 2 . ' . ' ■ ;
Lärare och. lärarinna, som oförvitligen fyllt sitt kall, erhäller efter 

fern, tio, femton och tjugo ars tjänst varje gang ett lonetillskott tili 
belopp av i80 mark, om grundlönen är 900 mark, och av 220 mark, om 
grundlönen är 1,100 mark. ’

' : ' §.3- '
Vid tillämpningen äv dessa bestämmelser iakttages, a tt den högre 

grundlönen beräknas frän mänaden näst efter den, under vilken ansölc- 
ning därom, ätföljd av intyg om sökandens berättigande tili sagda för- 
män, ingivits, samt att det eller de lonetillskott, som sökanden där- 
förinnan kan hava erhällit, samtidigt höjas enligt § 2».

I fräga om verkställigheten av denna lag stadgade Kejserliga Se
naten den 10. följande mars: ,

»att ät alla i början av innevarande ar i tjänst varande lärare och 
larärinnor grundlönen bör, räknat frän den 1 januari 1908, utanordnas tili 
ett belopp av 900 mark ärligen, vilken lön likväl höjes tili 1,100 mark för 
lärare och lärarinna, som ingätt äktenskap och som är sin familjs huvud- 
sakhga försörjare samt har ett eller flere barn;

att om under ärets lopp förhällanden inträtt, vilka berättiga veder- 
börande att överföras tili den högre lönekategorin, löneförändringens trä- 
dande i kraft bestämmes enligt § 3 i samma lag; samt

att lärare och lärarinna efter fern, tio, femton och tjugo ärs oförvitlig 
tjänst för varje gäng tillägges en löneförhöjriing av 180 mark, om grund
lönen är 900 mark, samt 220 mark, om grundlönen är 1,100 mark.»

Pä samma gang Överstyrelsen i cirkulär av den 17 mars 1908 
delgav vederbörande detta tili kännedom, meddelade Överstyrelsen:
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b) Utbetal- 
ningssättet.

»att rättighet till erhällande av högre lönebelopp bör styrkas genom 
vederbörligt prästbevis, varjämte i de fall, da gift läraririna anhäller att 
bliva överförd tili den högre lönekategorin, fordras, att vederbörande 
prästerskap eller kommunalnämndsordförande bekräftar de förhällanden, 
pä vilka en dylik anhällan grundat sig, och böra dessa intyg i varje särskilt 
fall vara sä avfattade, att av dem med full klarhet framgär, huruvida de 
omständigheter, som berättiga tili erhällande av det högre lönebeloppet. 
hava uppkömmit före innevarande ärs början, eller, om sä ej är fallet, 
när sädant inträffat.»

Angaende sä’ttet att utbetala statslönerna ingick Överstyrelsen 
den 4 maj 1907 med följande framställning:

»Ofta har frän folkskollärarhäll uttalats-missnöje med det sätt, varpä 
lönerna f. n. utbetalas; t. o. m. ha enskilda lärare hänvänt sig tili Eders 
Kejserhga Majestät med underdänig begäran, att lönerna mätte betalas 
mänatligen. Ä andra sidan har man in om Överstyrelsen allt tydhgare 
markt, att det nuvarande sättet a tt utbetala lönerna, med den utveckling 
folkskolinrättningen redan nätt, ej längre är praktiskt. Av dessa skäl 
har inöm Överstyrelsen' uppstätt tanken att fä ifrägavarande, med var- 
andra sammanhängände saker ändamälsenhgt ordnade.

Väd beträffar utbetalningen av statsbidrägen, förehgga inga allmänna 
. anvisningar, utan förordnar Ecklesiastikexpeditionen varje gäng statsbi- 
: drag beviljas, att d e t. utbetalas kvartahter pä direktionens rekvisition, 

eller i fräga om handarbetslärarna och -lärarinnoma halvärsvis. Detta 
utbetalningssätt har föranlett en synnerligen tung arbetsbörda för Över- 
styrelsens kamrerarkontor, där pä senare tider 2,000 utbetalniiigsorder 
varje kvartal mäst utskrivas och avsändas endast i fräga om folkskolornas 
statsbidrag.

För underlättande av detta arbete inom Överstyrelsen och med beak- 
tande särskilt av löntagarnas fördel och önskningsmäl har Överstyrelsen 
ansett sig böra hos Eders Kejserhga Majestät underdänigast föreslä:

att emedan statsbidraget älltid beviljas skolans underhälläre, antingen 
kommunen ellef eriskild, kommurialförvaltningen borde vara pliktig att 
rekvirera och tili vederbörande lärare utbetala alia statsbidrag för folk- 
skolör,' söm inrättats p ä ' grundvalen av kommunehs distriktsindelning, 
och den enskilda underhällaren det ät hans skola beviljade statsbidraget, 
värvid direktionerna befrias frän ähggandet.

att alia statens lönebidrag, sälünda även för de slöjd- och handar- 
betsundervisningen, skulle utbetalas kvartahter, varje fjärdedel i början 
av den första mänaden; och

att lärarnas löner och ätminstone statslönen borde utbetalas mänat
ligen ur kommünens kassa.»

. Kejserliga Senatens Finansexpeditions Kamrerarkontor, vars 
yttrande angaende överstyrelsens förslag infordrats, understödde
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det överhuvud, men uttalade sig för tilläggsbestämningar, hurn rekvi- 
sitionen och utbetalningen genom korümünalnämnderna närmare 
skulle ordnas.

I med anledning härav infordrat uttalande anförde Överstyrelsen 
den 26 jan. 1909:

»Vad först beträffar rekvisitionens närmare orclnande, föreslär kam- 
rerarkontoret, att varje skolas direktion fortfarande skulle. uppgöra löne- 
rekyisitionen och befordra den tili kommunalnämnden under den näst- 
föregäende mänaden före kvartalet i sä god tid, a t t . kommunalnämnden 

• efter att ha mottagit dessa rekvisitioner fran alla kommünens folkskolors 
direktioner, skulle hinna änriu inom samma mänad pä en gang avsända 
alla rekvisitioner eventuellt, jämte ett sammandrag av dem tili Över
styrelsen. Om detta förslag är Överstyrelsen för sin del färdig att förena 
sig. Lönernas utbetalning föreslär däremot kamrerarlcontoret sa ordnad, 
att kommunalnämnden mänathgen skulle utbetala varje skolas del av de 
rekvirerade med len ät vederbörande direktion, av vilken sedermera lärarper- 
sonalen likaledes mänathgen finge lyfta sin lön. Enligt Överstyrelsens 
tanke borde det likväl lämnas beroende av förhällandena och kommu- 
nemas härav betingade beslut, huruvida kommunalnämndema böra utbe
tala lönema direkt ät lärarna eher genom förmedlingav direktionema, 
emedan väglängderna jämte tilläventyrs ocksä andra omständigheter 
künde nödvändiggöra andra betalningssätt t. o. m. beträffande ohka sko- 
lor i samma kommun.

Pä grund av det sagda fär Överstyrelsen säledes tili Eders Kejser- 
liga Majestäts beprövande överlämna, huruvida ej bland de av Finans- 
expeditionens Kamrerarkontor föreslagna tüläggen endast de, som beröra 
lönerekvisitionerna, künde beaktas».

Vid ärendets slutliga behandling förordnade Kejserliga Senaten 
den 23 följande april:

»att folkskolornas statsbidrag skola ur statsmedel utbetalas kvartals- 
vis i början av första mänaden i varje kvartal;

att varje skolas direktion även framdeles äger verkställa rekvisitionen 
av dessa medel och densamma i sä god tid i början av den mänad, som när- 
mast föregär varje kvartal, tili vederbörande kommunalnämnd insända, 
att kommunalnämnden, efter att av sämtliga folkskoldirektioner i kom
munen hava mottagit dessa rekvisitioner, ännu i medlet av samma mänad 
pä en gäng hinner översända dem tili Överstyrelsen;

att Överstyrelsen bör, sedan rekvisitionerna gränskats och godkänts, 
utanordna alla samma kommun tillkommande löneutbetalningar genom 
en gemensam utanordning för att genom Länsstyrelsens försorg i början 
av första mänaden i varje kvartal kommunalnämnden tillställas;
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Motbok.

att kommunalnämnden äger efter gottfinnande antingen mänatligen. 
eller pá en gáng betala varje skolas andel i medien tili skolans direktion, 
vilken det áter áligger att.utbetala át lärarpersonalen lönerna mänatligen;

att enskilda underhállare av skolor börä pá ovansagd tid rekvirera 
deras skolor tillkommande medel direkt irán Överstyrelsen, vilken det 
áligger att utanordna át dem de respektive skolornas statsbidrag.>>

Alt detta delgav Överstyrelsen vederbörande tili kännedom i cirku- 
lär av den 4 maj 1909 och meddelade tillika, att ovan angivna betal- 
ningssätt, sa vitt möjligt, skulle tillämpas frán den 1 följande juli.

Emedan Överstyrelsen i nágra fall, varvid folkskollärarna genom 
skoldirektionernas misstag eller vardslöshet kommit att bli utan dein 
tillkommande lön och säken ej mera stod att rätta, för dessa lärare 
föreslagit ersättning ur allmänna medel, hade Ecklesiastikexpeditiorien, 
förmodande att i. dessa och liknande fall nödig utredning möjligen 
statt tili buds, onr vederbörande . ärare, som lidit förlusten, själv när- 
mare kunnat bevisa,- huru mycket av sina löneförmaner han upp- 
burit genom direktionen, i skrivelse av den 23 april 1908 uppmanät 
Överstyrelsen att taga under prövning, huruvida ej alia lärare och lä- 
rarinnor vid lantfolkskolorna künde förpliktas att med (Erektionen 
eller skolekonomen föra enligt formular av Överstyrelsen uppgjord 
motbok, i vars kolumner ovillkorligen borde antecknas de penning- 
belopp ■ och andra löneförmaner, som läraren ■ av skolans upprätt- 
hállare bör.fa och fätt.

I änledning härav infordrade Överstyrelsen yttrande av sitt 
Kamrerarkontor och uppmanade den 24 nov. 1908 alia lantfolksko- 
.lomas distriktsinspektorer att pá lämpligt satt, t. ex. vid distrikts- 
möten, utröna lärarkarens äsikt beträffande önskligheten av sagda 
motbok och att tili Överstyrelsen inberätta härom samt att inkomma 
med eget yttrande och eventuellt med närmare försläg av lärarna.

Saväl Överstyrelsens Kamrerarkontor som distriktsinspektorerna 
och folkskollärarna förordade tämligen enhälligt införande av nämnda 
motböcker, emedan dessa enligt deras mening vore ägnade att främja 
noggrannhet vid lönernas utbetalande och förhindra uppkomsten av 
strider i fraga om löneutbetalningen. Aven enligt Överstyrelsens 
mening fortjänade nämnda synpunkt beaktande, men da motböckerna 
likväl. endast künde komma i fraga, säsom i nágra yttranden uttryck- 
ligen framhalles, jämte särskilda. kvitton, som behövdes . vid gransk- 
ningen av kommunernas räkenskaper, och ett sadänt dubbelt kvitto- 
system självt künde, bli eh änledning tili tvister i de fall, da motboks-
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. kvittot och de särskilda kvittona räkat bli olika lydande, varom även 
i ett av inspektorernas yttranden uttryckligen erinrades, och da vidare 
användningen av motbok under folkskolornas ferietid, da lärarna 
ofta äro bortresta, skulle ställa sig högst besvärlig, t. o. m. tili den grad, 
att man med skäl künde ställa i fräga, huruvida motbokssystemet i 
praktiken alls är möjligt, beslöt Överstyrelsen den 10 febr. 1911, att 
förslaget om att päbjuda användning av motböcker för den gangen 
skulle förfalla.

Uppkomna tvister om skolans underhällares skyldighet att lata Vedhugg- 
hugga den tili lärarens avlöning hörande brännveden har Senaten mngen' 
den 20 nov. 1908 och den 11 maj 1910 avgjort tili förmän för skolans 
underhällare, stödande upphävandet av Guvernörens för vederbörande 
förpliktande beslut i förenämnda fall uteslutande därpä, att »§ 117 i 
folkskolförfattningen ej uttryckligen stadgar, att kommunerna böra an
skaff a huggen ved». I anledning av besvären hade Överstyrelsen den 

- ’ 15 okt. 1909 yttrat, ' '

»att da kommunen hittills lämnat lärarna veden färdighuggen och da,
, läramas tjänster kungjorts lediga. säsom lärarna själva förklara, sälunda att 

bland utfästa löneförmäner även. upptagits »värme», varför de skulle lida 
minskning i löneförmäner, om man nu började leverera veden ohuggen, 
alltsä och clä frän kommunens sicla. nu nämnda invändningar ej bestritts, 
anser Överstyrelsen den besvärande ej ha anfört giltiga skäl för upphä- 
vande av Guvernörens under besvär varande beslut. Med. hänsyn härtill 
och med beaktande ytterligare därav, att stadgandet i mom. 3 av § 117 
uti nädiga folkskolförordningen av den 11 maj 1866 angäende läraren till- 
kommande ved allmänt tolkats sälunda, att veden bör huggas sä, .att den 
utan vidare kan användas som bränsle, fär Överstyrelsen tili Eders Kejserliga <
Majestäts beprövande överlämna, huruvida ej saken künde fä bero vid 
Guvernörens ifrägavarande beslut.»

Pa grund av gjord förfragan frän Överstyrelsen ansäg Kejserliga Avgiften för 
Senaten den 24 juni 1908, att den stämpelavgift, som folkskollärare stad^steise- 
och -lärarinnor böra erlägga för stadfästelsebrev, enligt nädiga för- 
ordningen av den 5 juli 1906, jämförd med lagen av den 28 dec. 1907 
angäende stämpelbevillning, skall utgä med 2 % av den lantfolk- 
skolornas lärarpersonal i. lagen av den 24 jan. 1908 tillförsäkrade 
grundlönen, 900 mark, varemot stämpelavgift ej beräknas för för- 
höjningen pä grund av familjeförhällanden, samt förordnade, att den 
tili krigsmanshuskassan utgäende avgiften för stadfästelsebrev för 
folkskollärare och -lärarinnor säväl pä landet som i städerna bör er-

27
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Resebidrag. 
a) Auskulte- 
ringsstipen- 

diev.

läggas likaledes med 2 % av ovan nämnda allmänna grundlöns belopp, 
900 mark.

Pá grand av Överstyrelsens förfragan,
hura § 3 i gällande förordning om stämpfelbevillning bör fattas 

i det fall, att lärare eller lärarinna, soni förut har stadfästelsebrev 
pá sin tjänst, söker och far ny tjänst, varigenom det gäller att utge 
ett nytt stadfästelsebrev, och

hura i fraga om folkslcollärare eller -lärarinna bör förfaras beträf- 
fande utgáende avgift tili krigsmanshuskassan i sádana fall, da lärare 
eller lärarinna, som redan erhállit stadfästelsebrev, överflyttar tili 
annan tjänst och fár stadsfästelsebrev á denna,

förklarade Kejserliga Senaten den 9 mars 1909,
att § 3 av stämpelförordningen bör tolkas sá, att högre stämpel- 

avgift utöver i samma lagrum stadgade lägsta belopp. ej bör upp- 
bäras, och

att ej heller krigsmanshusavgift i sádant fall bör betalas.
Nämnda bestämmelser och förklaringar delgav Överstyrelsen 

medels cirkulär av den 13 augusti 1908 och den 16 mars 1909 tili 
vederbörarides kännedom.

Pá grund av Ständernas vid 1904—05 árs lantdag fattade beslut 
höjde Överstyrelsen den 9 maj 1906 stipendierna för sex veckors aus- 
kultering tili högst 200 mark och för fyra veckors tili högst 150 mark. 
Pá samma gang beslöt Överstyrelsen át de lärare, som vilja inskränka 
auskulteringen enbart tili för folkskollärare avsedda, föreläsnings- 
kurser pá tvá veckor, vilka, sásom man hoppas, komma att árligen 
föranstaltas vid seminarierna, samt tili samtidigt anordnad auskul- 
tering vid seminarierna, utdela sásom stipendier 50—100 mark, be- 
roende pá väglängden för vederbörande tili seminariestaden (jfr. s. 68).

De för detta ándamál disponibla anslagen ha utgjort: ár 1906 
17,600 mark (därav besparing frán foregáende ár 7,100 mark), ár 
1907 11,000 mark, ár 1908 14,300 mark, ár 1909 16,500 mark och ár 
1910 20,000 mark. Vid förslaget om förhöjning av det señaste an- 
slaget yttrade Överstyrelsen bl. a.: »varförutom det enligt Översty
relsens ásikt vore för uppfostringsarbetetformánligt, att för medellösa 
lärare vid lantfolkskolorna möjlighet borde beredas att besöka 
sádana sommarkurser, vilkas enda ändamäl är riktandet och komplet- 
terandet av skolarbetet, sásom trádgárdskurser, teckningskurser, 
lek- och gymnastikkurser». . Jämte meddelandet om bevillningsbud- 
getens fastställande den 17 sept. 1910 förordnade Kejserliga Senaten
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jämlikt Lantdagens beslut, ätt ifrägavarande anslag borde användas' 
»tili auskultering och deltagande i särsk Ida kurser».

För folkskollärarnas utländska studieresor beviljade Ständerna 
första gängen för är 1905'ett anslag om 2,500 mark, som dock pä grund 
av försenad stadfästelse av utgiftsstaten ej kunde användas i tid, 
men fingo stipendierna, liksom en del av sjukhjälps- och auskulterings- 
nnderstöden, med Kejserliga Senatens medgivande anses som reste- 
rande anslag fr an är 1906; ytterligare användes för utrikes studieresor 
under är 1906 3,100 mark ur det allmänna auskulteringsanslaget. 
Är 1907 användes för ändamälet 4,000 mark, och under de bägge föl- 
jande ären var anslaget 4,500 mark samt under 1910 5,000 mark.

Sädana utrikesstipendier ha tilldelats:
är 1906: folkskollärarna Hjalmar Hultin 800 mark, K. V. Syvänne 

800 mark, H. V. Ronimus 800 mark, Vilho Kaipiainen 700 mark, Br. 
Nordling 500 mark, Pekka Kapari 500 mark, och K. F. Kettunen 
500 mark samt lärarinnorna Hulda Petterson 500 mark och Anna 
Grönroos 500 mark;

är 1907: lärarna Hj. Ihander 600 mark, Tarmo Hirsjärvi 600 
mark, Oskar Jansson 450 mark, Arndt Hovi 400 mark, O. V. Sirkka 
300 mark, samt lärarinnorna Olga Hakovaara 600 mark, Emilia Fors
blom 600 mark och Aliina Nurmikivi 450 mark;

är 1908: lärarna Samppa Luoma 800 mark, Paul Selin 700 mark, 
Heikki. Puro 600 mark, Jaakko Laurila 500 mark och Juho Jussila 
500 mark ävensom lärarinnorna Hilma Turunen 500 mark, Hanna 
Gardberg 500 mark och Maria Karanko 400 mark;

är 1909: lärarna E. E. Laine 600 mark, Johannes Näs 600 mark och 
Valter Päivinen 500 mark samt lärarinnorna Hilma Silfvenius 700 
mark, Edith Rosenbladh 500 mark, Ellen Makkonen 400 mark, Liina 
Ahmavaara 400 mark, Agda Zuleima Lang 400 mark och Ida Valanne 
400 mark; och

är 1910: lärarna Frans Turpeinen 600 mark, Karl Alfred Anders
son 500 mark, Juho Kivikoski 450 mark, J. P. Korhonen 450 mark, 
Väinö Mäntyvaara 400 mark, J. Suvanto 400 mark och Anders Bäck 
400 mark samt lärarinnorna Lovisa Kunnas 600 mark, Hilma Leino 
400 mark, Mimmi Liljavirta 400 mark och Iida Savolainen 400 mark.

Enligt Överstyrelsens förslag beviljade Kejserliga Senaten den 28 
maj 1909 1,500 mark att utdelas i stipendier om 150 mark för deltagande 
i Stockholms allmänna konst-, slöjd- och konstindustriutställning 
ät framstäende folkskollärare och ät stadsfolkskolornas slöjdläräre.

b) Utrikes 
stipendier.

a) F ö r  mo
ten.



d) Jord- 
brukskurser.

Sjukunder-
stöd.
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Dessa stipendier fördelades den 22 juni 1909 at följande lärare: Fridolf 
A. Salola, K. J. Sysimetsä, Vihtori Kallio, J. B. Airaksinen, Olga 
Hakovaara, Jalmari Valpio, Samuli Kaukola, Aleksandra Holopainen, 
Mandi Korhonen och Maria Josefina Mattila, envar 150 mark.

Den 4 febr. 1910 anhöll Överstyrelsen, att tili dess förfogande 
skulle ställas ett anslag om 2,000 mark, därav Överstyrelsen skulle 
utdela stipendier om 100 mark at framstäende folkskollärare och lära- 
rinnor för deltagande i Stockholms allmänna skolmöte följande sommar, 
men enligt Ecklesiastikexpeditionens brev av den 17 sept. 1910 för- 
anledde Överstyrelsens förslag ej nägon ätgärd frän Senatens sida.

Pä förslag av Finska jordbrukstjänstemannaföreningens bestyrelse 
begärde Överstyrelsen den 28 maj 1909 ett anslag om 1,050 mark att 
fördelas i understöd om 30—-40 mark bland folkskollärare, som ärnade 
deltaga i Mustiala lantbrukslcurser i därpä följande augusti; den 30 
juni 1909 förkastade Kejserliga Senaten ansökan.

Genom Lantbruksstyrelsen inkom Mustiala lantmannaskolas di- 
rektor med enahanda begäran, som av överstyrelsen förordades den 
29 juni 1910; den 23 följande juli beviljade Kejserliga Senaten 700 
mark att utdelas i 35 marks resestipendier at i Mustiala lantbrukskur- 
ser den 8—13 följande aug. deltagande folkskollärare.

Anslagen tili understöd at sjuka folkskollärare och -lärarinnor ha 
betydligt höjts av Lantdagen, och vid 1905—1906 lantdag anhöllo 
Ständerna, att folkskollärarna i särskilt ömmande fall matte fä under
stöd för sjukdomsfall även inom sinä familjer. Haro m underrättade 
Kejserliga Senaten den 3 nov. 1906 Överstyrelsen tili beaktande.

Förutom ur detta' anslag ha även fortfarande ur den fond för 
utgivandeav tillfälliga. anslag ät folkskolläraririnor (Standertskjöldska 
fonden Litt. B), vartill Hans Kejserliga Majestät medels nädigt brev 
av den 18 jän. 1877 anslagit en summa av 30,000 mark, de ärliga rän- 
torna fördelats ät sädana lärarinnor, som genom sjukdom blivit urständ- 
satta att försörja sig.

Egentliga sjukunderstöd ha beviljats: är 1906 ät 226 personer, 
inalles 67,225 mark (därav resterande anslag frän är 1905 12,450 mark), 
är 1907 ät 226 personer 54,947: 95, är 1908 ät 287 personer 70,000, 
är 1909 ät 292 personer 79,075 och är 1910 ät 288 inalles 80,000 mark.

Av de Standertskjöldska räntemedlen ha utdelats: är 1906 ät 6 
lärarinnor inalles 1,350 mark, är 1907 ät 8 1,875 mark, är 1908 ät 12 
2,916: 95 mark, är 1909 ät 3 1,100 mark och 1910 ät 9 lärarinnor 
inalles 2,528: 15 mark.' • *
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Fria badplatser ha fortfarande beretts folkskollärare óch -Iärarin- 
nór vid nágra badanstalter, och Kejserliga Senaten har genom sär- 
skilda beslut förnyat stadgandena angáende dessa friplatser.

Den. 12 maj 1908 bestämde Kejserliga Senaten, att kostnadsfri 
bädkur och läkarvard bör fortfarande árligen heredas vid Lovisa 
för átta och vid Mariehamns badanstalt för tio medellösa personer, 
som tillhöra fölkskollärarkären eller äro lägre tjänstemän och betjänte 
och av vilka fyra i Lovisa och fern i Mariehamn böra ätnjuta fri, an- 
spräkslös bóstad under badtiden. Samtidigt uppmanade Ecklesiastik- 
expeditionen Överstyrelsen, att, sedan dess underlydande lägre tjäns
temän varit i tillfälle att hos Överstyrelsen eller denna underlydande 
vederbörande inspektorer skriftligt eller muntligt ansöka sagda fri
platser, över dessa ansökningar uppgöra förteckning, som jämte 
Överstyrelsens förslag tili fördelning av friplatserna före den 1 maj 
varje är insändes tili Ecklesiastikexpeditionen.

Sedan Heinola, Kexholms och Nyslotts badanstalters aktiebolag 
den 28 okt. 1910 tillerkänts statsbidrag, räknat frán 1 jan. 1910 till 
1 jan. 1919, bl. a. pá villkor, att varje bolag lärnnar at Senatens Civil- 
expedition rätt att bevilja fria bad och fri läkarvard vid anstalterna 
för tio medellösa patienter, underrättade Civilexpeditionen den 28 
febr. 1911 Överstyrelsen, att sagda friplatser komme att förbehällas 
bl. a. folkskollärare och -lärarinnor i samma ordning som i fraga om 
friplatserna vid Lovisa och Mariehamns badanstalter stadgats.

Friplatser ha under dessa är beviljats följande antal folkskollärare 
och lärarinnor vid olika badsanstalter:

190C 1907 1908- ■ 1909. 1910
Lovisa .......................................... 3 6 4 3 4
Mariehamn .................................. 5 7 .5 3 5
Nädendal ...................................... 15 14 14 11 —
Nyslott .......................................... 6 8 7 3 —
Heinola ......................  10 10 8 8 —
Kexholm ...................................... — — — 6 —

Ur Elis Holms understodsfond ha bidrag utgivits: 
ar 1906: tre understod om 120 mark at pensionerade folkskollarare 

och tjugotre understod om 24 mark at avlidna folkskollarares ankor 
och barn;

ar 1907: endast tvanne nya understod om 24 mark;

Friplatser 
vid badan-, 

stalter.

Understöds- 
Eonder. 
a) Elis 

Holms fond.
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b) Knut Otto 
Vikbergs 
. fond.

c) Standert- 
skjöldska 
fonden. 
Litt. A.

d) Ruths 
fond.

Laseâret
1905—06

âr 1909 ett understöd om 120 mark och fjorton om 24 mark.
Ur Knut Otto Vikbergs fond utdelas vartannat âr 200—400 marks 

understöd för tvänne àr ât genom sjukdom eller aider tili arbete oför- 
mögna folkskollärare eller -lärarinnor.

Sâdana understöd ha àtnjutit:
ár 1905—1906: fern lärare och âtta lärarinnor, inalles 2,700 mark 

ärligen; . .
âr 1907—1908: sex lärare och fern lärarinnor 2,550 mark; 
àr 1909—1910: âtta lärare och tre lärarinnor likalédes 2,550 mark. 
Av Standertskjöldska fondens Litt. A räntor ha tili folkskollära-' 

firmo rilas pensionskassa utöver av vederbörande lärarinnor själva er- 
lagda pensionsavgifter betalats: ár 1906 för 66 i tjänst varande folkskol- 
lärarinnor inalles 3,133 mark; ár 1907 för 72 3,180 mark; ár 1908 för 
67 3,185 mark, âr 1909 för 73 3,069 mark öch ár 1910 för 65 i tjänst 
varande lärarinnor inalies 3,146 mark.

Av Ruths donationsfond ha tillsvidare nágra bidrag ej kunnat 
utbetalas.

5. Fortsättningskurserna.

Under läseäret 1905—1906 gällde ännu bestämmelserna av den 
16 maj 1900 angäende. förtsättningskursernas anordning. Antalet, 
elevfrekvensen, arvodena och läroämnena i de olika distrikten under 
sagda läseär framgá ur följande tabeller:

3
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L ä r o ä m n e n  v id  fortsättningS'

Kurser, vid

I n s p e k t i o n s d i s t r i k t

M
odersm

älet: lit
teratur, ski-iftliga 
övningar m

. m.

1 
R

eligión ooh ■
| 

kyrkohistoria .

Räkning ooh 
• geom

etri

G
eografi

Finlands historia

AUm
än historia

Sam
hällslära

1. Helsingfors distrikt ....................... 9 9 9 4 3
2. Borgä » ’ ....................... ' 4 4 4 1 3 1 —
.3- Äbo > ................. • . . . 19 19 ' 19 3 9 ' 2 —
4. Raunio. » 5 5 5 3 5 __ —
5. Björneborgs » 6 ■ 6 6 ■ 2 i — —
6. Tavastehus » 10 10 10 3 i ' — —
7. Tammerfors 8 8 8 '2 4. 2
8. Kasko » ....................... 9 9 9 ■ 2 6 — --..
9. Nykarleby » , 18 18 18 5 Ml 2 ; —

10. Jyväskylä * ................... ‘ . 4 4 4 ■ — 2 — 1
11. Brabestads ....................... 6 6 6 ' 3- • 4 — —
12. Uleäborgs ' ' ' 2 2 2 1 1 — —
13. Rajana 1 1 1 — 1 — —
14. Kuopio 2 2 2 1 * 2 — —

S:t Michels 5 1 2 1
16. Heinola » . . n 11 11 5 ■ l —
17. Villmanstrands » . . . 8 8 8 4 3 — —
18. Viborgs . » .................. : . . 12 12 12 ' 4 7 —
19. Sordavala s ..................... 14 14 14 ■ 4 8 l —
20. Joensuu » ................. •. . . 6 6 6 1 6 — —
21. Gr. katolska » ......................, 7 7 7 1 5 — —

Summa 166 166 166 45 89 10 1
°//o 100% 100% 100% 27% 54% ' ' 6%
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kurserna läseäret 1905 —1906.

vilka undervisades i:

3
<< UHHet- js: CD — >1 COCT oCD ' 
00 o
sf g-

Naturkunnigliet

K
reaturs- ooh ' 
.m

ejerilära

Jordbruk

Trädgärdsskötsel
1 ___ H

ushällslära

t
A

ndelsverksam
het

’ Affärsbrev

Bokforing

Teckning

Slöjd och hand- 
arbete

G
ym

nastik och 
lek

Särskilda tim
m

ar 
i sang

6 • 1 — 1 1 — 1 1 3 — 2 5 *

10 2 — — 1 — -- — — 1 3 1 12

1 1 — — 1 — -- ■ 1 _ — 1 _ 3
6 3 — 1 1 • — — — — ■ — 3 — 7
6 2 ' — — —  ; — __ 1 .--- 2 — 5
3 2 — — ' 3 — 1 — — 2 — 4
5 4 4 — — — 2 — 3 1 8

. 4 2 — — — i _ 1 _ 5
— — — — . — — — 1 — 1 1 — i

i — 1 — — — — —
l
3 _ _ _ _ 2 _ _ 1

2

3
4 •— — • — 1 — — — 2 1 2 — . 6
5 2' — — — — — — — 1 2 — 5
8 4 -- — 3 — . — — 1 2 3 1 7

11 3 — — - —• — — — 1 1 6 2 ' 6
3 2 — — 1 — — — 1 1 3 — O
4 1 — — 3 — 1 1 2 • 3 — .5

88 37 1 3 • 21 1 1 5 13 14 36 8 96
58°/. 22% 7.7. 2% 13% .7,7« • ' 7*7o 3°/o 87.

OCO 22% 5% 58 %

28
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Nya bestäm- 
melser. 
a) 1906.

I underdánig hemställan av den 13 mars 1906 föreslog Överstyrel- 
sen särskilda förändringar beträffande fortsättningskurserna. Denna 
hemställan var av. följande lydelse:

»Den första organisationstypen gavs át vár folkskolas fortsättnings- 
kurser genom Ecklesiastikexpéditionens skrivelse av den 15 dec. 1893. 
Enligt den borde var je fortsättningskurs omfatta minst 150 timniar .och 
átminstone tio föreskrivna läroämnen. Kursanordnarnas organisationsfri- 
het inskränkte sig sálunda tili väl litet: förslag angáende timantalet för 
de särskilda läroämnena och kurstiderna. Av denna begränsade handlings- 
frihet torde det átminstone delvis berott, att, fastän de av Ständerna be- 
viljade medien nog skulle räckt tili, jämförelsevis fa kurser dock under de 
följande áren fingos till stand; deras antal varierade mellan 26 och 43. E tt 
undantag utgjorde láseáret 1899—1900, dá under trycket av stärkt intresse 
för saken foi’tsättningskurser höllos vid 256 skolor.

E tt märlcbart framsteg i frága om fortsättningskurser ástadkom det 
' • förslag till friare organisation, som framställdes av Överstyrelsen och seder- 

mera den 16 maj 1900 godkändes av Kejserliga Senaten. I Ecklesiastik
expeditionens skrivelse av samma dag förordnades:

»att ifrágavarande kurser skola anordnas i olilca omfattning, vad läro- 
ämnenas antal och undervisningstidens längd beträffar, sálunda att dessa 
kurser blivaindeladeitregrupper, omfattande gruppen I minst 75 undervis- 
ningstimmar. med obligatoriska undervisningsämnen: modersmálet, reli
gion och räkning; gruppen II minst 100 undervisningstimmar och, utom 
nyssnämnda obhgatoriska undervisningsämnen, högst tvá valbara ämnen; 
samt gruppen III minst 150 undervisningstimmar och, likasá förutom de 
obligatoriska undervisningsämnena, högst fern valbara ämnen.

att ersättningen för de skilda kurserna skall ur de av landets Ständer 
för detta ändamäl anvisade medel i överensstämmelse härmed bestämmas 
tili högst etthundra mark för gruppen I, högst etthundrafemtio mark för 
gruppen II och-högst tváhundrafemtio mark för gruppen III; samt

att Programmen över dessa kurser skola underställas Överstyrelsens 
■ godkännande, innan desamma fá vidtaga.»

Efterföljande tablá utvisar antalet fortsättningskurser under läse- 
■■ áren 1900—1905 ävensom för dem utb.etalade ärvoden:

Antal fortsättningskurser
För dem utbeta- 

lad ersättningL ä s e ä r e t 1
grup

pen

11
grup
pen

in
grup
pen

S:ma

1900—J 901,.......................................... 19 49 118 186 Fmk 40,074:06
1901—1902............................................ 11 G3 113 187 39,916:10
1902—1903............................................ 15 54 99 168 » 35,282:36
1903—1904................................ : ........ 8 39A 129 176. «. 40,077:53
1904—1905.......................................... . • 14 45 124 183 » 41,555:07
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Otvivelaktigt har under dessa är den omständigheten verkat i nägon 
.man hindrande pä uppkomsten av fortsättningskurser, att clet'är Liga an- 
slaget under aren 1901—1904 för fortsättningskurser varit. endast Fmk 
40,000, och Överstyrelsen har därför i flere. beslut om tillstand att anordna 
fortsättningskurser nödgats erinra, att med hänsyn tili antalet av tidigare 
godkända kurser ersättning kan utlovas först ur. följande ärs anslag. I 
verkligheten ha emellertid högst fä kursledare (utom läseäret 1899—1900) 
fätt vänta tili följande kalenderär pä sitt arvode, och.har detta berott pä 
att ärligen äv ett eller annat skäl nägra kurser, för vilka tillständ ansökts, 
bhvit inhiberade. S&lunda gavs-senaste är tillständ att halla c. 225 fort
sättningskurser, men varken reclog'örelse eller anhällan om ersättning har 
ingätt frän mer än 183.

Även om det bör medges, att den fortsatta undervisningen i vära 
lantfolkskolor erhöll ny fart, sedan det nya systemet började, och att osä- 
kerheten beträffancle ersättningen i sin man kan ha verkat hindrande, 
bör man ä andra sidaii ej h. o. h. sluta ögat tili för det.faktum, att fortsätt- 
ningskursansökningarnas antal under dessa är förblivit 'tämligen konstant. 
Numera har frän Ständernas och Regeringens sida stör sympati visats 
gentemot fortsättningskurserna: är 1905 ärs anslag höjcles tili 50,000 
mark, och i den nädiga propositionen har anslaget för detta är höjts tili 
60,000 och för nästa är tili 70,000 mark. För detta läseär har dock till
ständ sökts blott tili hällancle av 189 fortsättningskurser. Visserligen bör 
här ihägkommas, att, clä kurserna senaste höst skulle pla'neras, erhähandet 
av ersättning var osäkrare än nägonsin. Men vissheten om ersättning 
torde likväl ej ensamt kunna bidraga tili att göra kurserna sä allmänna, 
som önskhgt vore.

Tager man vidare i betraktande, att värdet och betydelsen av fortsatt 
unclervisning genom de senaste mänadernas händelser begynt skattas 
mycket högre än förr, har Överstyrelsen ansett skäl föreligga att skrida 
tili verksamma ätgärcler.för att fä fortsättningskurserna i vära lantskolor 
säväl vida allmännare som även utvecklade enligt tidens fordringar.

För clenna gäng vill Överstyrelsen emellertid endast länka uppmärk- 
samhet vid de ovan ätergivna bestämmelserna angäende fortsättnings-’ 
kurserna, vilka Kejserliga Senaten den 16 maj 1900 stadfäst och vilka ej 
utan Senatens samtycke fä änclras.

I redogörelsen för fortsättningskursernas antal faller.genast i ögonen, 
att flertalet av kurserna hört tili den treclje och största gruppen. 
Vid deras anordning har säkert den större friheten att fä välja läroämnen 
utgjort en lockelse lika väl som den för’dessa kurser betalade jämförelse- 
vis. högre ersättningen. Där krafterna. ej räckt tili för större kurser, har 
man ej heller brytt sig om att hälla mindre.

. I värt land, där flertalet skolor skötes av en lärare och där. de flesta 
fortsättningskurserna hällas av. en enda lärare, äro likväl de kortare kur
serna om 100 och 75 timmar ändamälsenligare, emedan den tredje grup- 
pens kurser ,bli alltför ansträngande, för eh lärare. och säkert ofta tvinga 
honom att: i nägon män försumma den egentliga.folkskolans arbete. Därför
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borde bestämmelserna ändras i sádan riktning, att aven de mindre kur- 
serria i nyssnämnda avseenden skulle • ställas átminstone i lika f orniánligt 
läge. En sádan atgärd vore säkert ägnad att i inycket kännbar grad 
öka fortsättningskur sernas antal. •

Andra omständigheter tala för större friliet i fraga om val av laro- 
ämnen. .

Aven hós oss förtyngas läroplanerna av en överflödig borda: i elever- 
nas .minne söker man tränga avlägsna och främmande kunskapselement, 
vilka ingalunda pá elevernas utvecklingsstadium äro ägnade att väcka 
intresse och främja sunda framsteg eller höja skolans värde i deras och 
omgivningens ögon. Átminstone den frivilligä förtsatta undervisningen 
borde föras i'närmare beröring med folkets liv och dess mángfaldiga be- 
hov. Endast en sádan undervisning kan av folket füllt uppskattas, och 
endast pá detta satt planlagda kur ser lomna bh allmänt omtyckta 
bland folket.

För det andra má ihágkommas, att lärarna ofta ha hagra favoritämnen, 
i vilka de undervisa med särskilt intresse öch därför även med större 
íraingáng. Varje lärare borde fá ge sitt bästa; endast dá kan man vänta, 
a tt hans arbete bland den växande ungdomen skall bära önskad frukt 
och leda eleverna att med intresse följa fortsättningskursarbetet. Över- 
styrelsen vill ingalunda underskatta värdet av de ämnen, som enligt 
det nuvarande systemet äro stadgade som. obligatoriska vid f ortsättnings- 
kurserna. De äro nogsamt ämnen, som tjäna även vardagslivets behov 
och som man därför gärna ser upptagna ocksá framdeles pá fortsättnmgs- 
kursernas program. Men en lärare har ej anlag och lust att undervisa ett, 
en annan ej ett annat ämne. Varför ställa lärandet av detta eller dessa 
ämnen som villkor för. att fá taga del i det frivilligä folkbildningsarbetet!

Da härtill kommer, att Allmänna petitionsutskottet i sitt betänkande 
vid señaste Lantdag uttalade sig för att möjligast största frihet i fraga 
om saväl undervisningens art som omfattning utan tvivel vore kursema 
tili nytta och da liknande önskningsmal framställts även vid lärarmöten — 
bade hemma och utomlands — vagar Överstyrelsen föresla, att för fram- 
tiden inga läroämnen skulle anses obhgatoriska vid kurserna. Dock borde 
enligt Överstyrelsens mening fortfarande i bestämmelserna angáende 
fortsättningskurserna fastställas ett högsta antal läroämnen, om ock vid 
de mindre kurserna med nágot tillskott, i syfte att hindra alltför stör splitt
ring vid fortsättningskursundervisningen. Ät ÖverstyTelsen skulle fort
farande ombetros godkännandet av kursprogrammen, och lcunde Över
styrelsen även'fa ge allmänna regier och anvisningar beträffände dessa.

Ovan erinrades, att den tredje gruppens kurser varit jämförelsevis 
bättre betalade. Beräknas nämhgen ersättningen per timme, har den varit: 
i grupp I endast 1: 33%, I I  1: 50 och III 1: 66 % mark. Timavlöningen 
bör ställas lika. Ihágkommer man, att fplkskollärarrias löner fortfarande 
mäste anses högst knappa och att man hu söker fá lärarna att allt all- 
männare anordna fortsättningskurser, kan här i frága om ersättning ej 
bli tal om nágon minskning av timlönen; tvärtom synes’ det Överstyrelsen
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fullkomligt ay behovet päkallat, att clen hittillsvarande högsta timlönen 
nägot höjes, förslagvis tili 2 mark, och att i enlighet harmed den högsta 
.ersättningen regieras för alia kurser. Angäende ersättning för resekostna- 

. der borde stadgandet av den 1 maj 1895 fortfarande bibehällas.
Med stöd av allt det, som ovan anförts, vägar Överstyrelsen under- 

dänigast hos Eders Kejserliga Majestät föreslä, att de av Kejserliga Se
naten den 16 maj 1900 givna bestämmelserna för fortsättningskurserna 
skulle ändras tili ungefär sä lydande:

att gruppen I bör omfatta minst 75 undervisningstimmar 
med högst fyra undervisningsämnen, gruppen II minst 100 
undervisningstimmar med högst sex undervisningsämnen och 
gruppen III minst 150 undervisningstimmar med högst ätta 
undervisningsämnen;

att ersättningen för dessa kurser far ur av landets Ständer 
för detta ändamäl anvisade medel i överensstämmelse härmed 
bestämmas tili högst 150 mark för gruppen I, högst 200 mark 
för gruppen II och högst 300 mark för gruppen III; samt

att Programmen för dessa kurser skola underställas Över- 
styrelsens godkännande, innan desamma fä vidtaga.»

De föreslagna förändringarna godkände Kejserliga Senaten som 
sädana den 10 april 1906. Da-dessa ändrade bestämmelser i cirkulär 
av den 26 följande maj delgävos distriktsinspektorerna, direktionerna 
och lärarkaren tili kännedom och efterrättelse, fann Överstyrelsen 
därjämte nödigt att föreskriva:

»1) att kurserna heist böra hällas under fortgängen av läseäret;
2) att tjänstförrättande lärare och lärarinnor, som sakna stadgad 

kompetens för lärarkället, i allmänhet icke mä godkännas sorh lärare. vid 
fortsättningskurser, ej heller i läsämnen sädana unga lärare och lärarinnor, 
som ej varit anställda minst tvänne är vid folkskola pä landet, emedan 
en gruncllig beredning tili det egentliga folkskolarbetet enligt Överstyrel- 
sens mening kräver av en ung lärare sä pass mycken tid och omsorg under 
de första ären, att han rätteligen icke bör föranledas att dä deltaga i det 
mycken för beredeise fordrande arbetet vid fortsättningskürsen;

3) att med beaktande av det egentliga folkskolarbetet samt även 
för undvikande av överansträngning det överhuvudtaget icke borde 
komma i fräga, att nägon lärare ensam häller den längsta eller tredje 
gruppens lcurs;

4) att veckodagar och timmar,. under vilka kursen hälles, böra vid 
uppgörandet av piogrammet noggrant bestämmas och fä därefter icke 
utan inspektors begivande ändras;

. 5) att programmet för kursen bör i god tid, innan densamma vidta- 
ger, insändas tili Överstyrelsen genom inspektor, som dä tillika ävgiver 
sitt utlätande angäende detsamma samt om lärarens lämplighet;
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. 6) att distriktsinspektorn bör se tili, att kurserna bliva, sä vittmöj-
ligt, inspekterade;

7) att inspektor vid insändandet av berättelse över kursen jämte 
förslag tili ersättning för densamma bör angiva nummer och datum för 
den skrivelse, varigenom Överstyrelsen godkänt programmet och givit 
tillstand tili kursens hällande; samt'

8) att bäde programmet och berättelsen böra tillsändas distrikts- 
inspektorn i tva exemplar, av vilka det ena skall förvaras i inspektors arkiv.»

Samtidigt gav Överstyrelsen nägra allmänna anvisningar beträf- 
fande fortsättningskursernas anordning, läroplan och undervisnings- 
förfarande:

»1) Emedan erfarenheten visât, att fortsättningskurserna tillvunnit 
sig det största intresset och även annars lyckats bäst, da flere lärare och 
bland dem även sâdana, som statt utom den egentliga lärarpersonalen, 
hava medverkat vid desamma, vore det önskligt, att präster, läkare, 
agronomer, forstmästare o. a. fackmän uppmanades att vid fortsättnings
kurserna meddela undervisning i sina respektive specialämnen.

2) Vid uppgörandet av programmet bör man ej hava i sikte en flyk- 
tig répétition av folkskolkursen. Med ett sädant program väckes och in tresse
ras icke ungdomen.. Bättre résultat virmas, om ett trängre omräde av ett 
läroämne' göres tili föremäl för en mera omfattande och detaljerad behand- 
ling. Onsldigt vore även för uppnäende av enhethghet vid unclervisningen 
att tili behandling upptagas sâdana moment av respektive läroämnen, 
som beröra och komplettera värandra. Begränsanclet av antalet läroäm
nen avser jämväl att motverka sphttring i undervisiiingsarbetet: varje â 
programmet upptaget ämne bör tilldelas ett sä pass stört antal timmar, 
att man därunder hinner. meddela eieverna nägonting heit.

3) Modersmälet kommer självfallet att även framdeles utgöra ett 
läroämne vid de flesta fortsättningskurser och fâ sig tilldelat ett rundJigt 
timantal. Ungdomen bör ledas tili att läsa och uppfatta litteratur, i synner- 
het den mhemska, samt stifta bekantskap med författare och deras tan- 
kar. Man bör clärför kursoriskt genomga flere arbeten och icke föreställa 
sig, att lästimmarna vore avsedda för övning i mekanisk innanläsning. — 
Eleverna böra även vänjas att bade muntligen och skrittligen redogöra

. för sina tankar och kunskaper. — örammatikundervisningen bör inskrän- 
kas tili det, som är nödigt för klargörandet av de skriftliga övningarna.

4) I programmet borde inrymmas även sadant lärostoff, som antingen 
i praktiskt hänseencle eller genom sin lokala natur nära ansluter sig tili

. folklivet och därigenom är ägnat att väcka intresse och uppmärksamhet 
hos ortsbefolkningen. Även ämnen, sâdana som hälso: öch nylcterhets- ' 

. lära, boldöring m. m., äro synnerligen lämpliga vid fortsättningsunder- 
. visnmgen. . > .
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5) Att enbart halla föredrag bör undvikas. Genom framkastade 
fragor bör man sorja för att ähörarna hava förutsättningar att ltunna 
tillägna sig det nya, som meddelas.

6) Där sängen ej ingár i programmet säsom särskilt läroämne, bör 
den dock, sä vitt möjhgt, övas vid undervisningen tili rekreation.» •

Slutligen uttalade Överstyrelsen i nämnda cirkulär den förhopp- 
ningen,

»att da Ständerna numera bevilját rikligt anslag för anordnande av 
fortsättningskurser, dá arvodena för dessa blivit i nágon man förhöjda 
och större frihet vid val av undervisningsämnen medgivits samt dá fort- 
sättningsundervisningen aven ■ annars bhvit mera uppmärksammad, 
dessa kurser bleve allt allmännare, sä att man inom kort künde tänka 
pá deras omgestaltning till en stáende länk i folkbildningsarbetet.»

Señare har beträffande dessa bestämmelser för fortsättningskur- 
serna ytterligare gjorts en mindre ändring. Pá grund av vid det 
sjätte distriktsinspektorsmötet uttalade önskningsmal ingick Över
styrelsen den 23 febr. 1909 med en underdánig framställning, vari bl. a. 
yttrades följande: -

' »De nya bestämmelserna, den högre ersättningen och den större 
yalfriheten i fraga oni läroämnen samt delvis även de för ändamälet 
beviljade högre anslagen ha vällat ett kännbart uppsving av fortsättnings: 
kurserna; antalet fortsättningskurser har varit drygt dubbelt större lin
der de följande áren än tidigare, och ha även kurserna i fraga om program 
och arbetssätt utvecklats sä, att de allt bättre motsvara sitt ändamäl.

Dá fortsättningskursernas program mäste godkännas av Översty
relsen, har härigenom brevväxlingen mellan distriktsinpektorerna och 
Överstyrelsen pä grund av kursernas ökade antal blivit mycket stör. 
Med hänsyn yttérmera därtill, att fordringarna beträffande kursernas 
program m. m. genom givna anvisningar och en lángvarig praxis blivit 
kända, har denna skriftväxliug begynt förefalla onödig, och har inom 
Överstyrelsen redan en tid rátt den uppfattningen, att, med den utveck- 

. ling fortsättningskurserna redan ha erhällit, granskningen av kursernas 
program utan olägenhet redan künde anförtros át distriktsinspektorerna.

Vid señaste distriktsinspektorsmöte behandlades även ett hknande 
förslag, säsom ur bilagda mötesprotokollsutdrag framgár, och giclc mötets 
majoritet i sina ändringsförslag sä längt, att ej endast godkännandet av 
fortsättningskursprogrammen, utan. ocksä beviljandet och utbetalningen 
av ersättningama för fortsättningskurserna jämte ätskilliga andra upp- 
gifter i syfte att främja decentralisationen vid inspektionen borde bli 
inspektorernas sak.

Överstyrelsen, som anser, att ett förverkhgande av mötesmajoritetens 
förslag redan för statens redovisningssystem skulle välla stora svärighe-

b) 1909
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Läsearen
1906— 1910.

ter, är för egen del böjd att i huvudsak förena sig om de synpunkter frä- 
gans referent framhämtat och ber därför a tt ünderdänigst fä överlämna 
tili Eders Kejserliga Majestäts beprövande,

huruvida ej den sista av de den 10 april 1906 givna bestämnin- 
- garna rörande folkskolornas pä landet fortsättningskurser künde 

förändras i sadan riktning, att fortsättningskursernas program, innan 
kurserna begynna, böra av vederbörande distriktsinspektor god- 
kännas; och

huruvida ej utfärdandet av genom denna förändring möjhgen 
föranledda närmare anvisningar beträffande fortsättningsknrsernas 
anordnande och organisering künde överlämnas ät Överstyrelsen.»

Den 24 följande marsgodkände Kejserliga Senaten Överstyrelsens 
framställning oförändrad, och.pä samma gang Överstyrelsen i cirkulär 
av den 14 april 1909 tili vederbörandes kännedom och. efterrättelse 
meddelade detta jämte erinran, att övriga i cirkuläret av den 26 maj 
1906 meddelade tilläggsbestämmelser förbliva i gällande kraft, före- 
skrev Överstyrelsen i och för ändring av cirkulärets mom. 5 och 7:

»5) att Programmen för kurserna böra i god tid, innan desamma vid- 
taga, ixnderställas distriktsinspektors godkännande;

7) a tt inspektor vid insändandet tili Överstyrelsen av berättelse 
över fortsättningskurserna jämte eget utlätande och förslag tili ersätt- • 
ning för kursen bör bl. a. uppgiva, när programmet bhvit av honom god- 
känt samt huruvida berättelsen överensstämmer med detsamma.»

I vad mail den nya anordningen gett nytt liv ät fortsättnings- 
kursintresset och huru den inverkat pä kursernas läroplaner de föl
jande ären, framgär ur följande tabeller:
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Läroämnen vid fortsättnings-

K ur ser,  v i d h v i l k a

Inspektionsdistrikt

M
odersm

alet ; lit
teratur, uppsat- 

ser m
. m.

R
eligion och 

kyrkohistoria

R
äkning och 
geom

etri

G
eografi

Finlands historia

A
llm

än historia

Sam
hällslära

Nationalekonom
i

'
*

p*KCP

K
om

m
unalförf.

1. Älaiuls distrikt 17 10 17 1 8 3 1
2. A.bo » 20 17 19 2 14 1 1 .. ' 1 1 2
3. Helsingfors » ’ 14 12 14 4 8 ' 1 2 — 2 —

4. Lojo )> 13 ■ 10 13. 1 5 2 — — — —
5. Borgä , » 10 7 8- ! 6 — 2 — — —
6. Raunio » 22 17 22 3 14 • 2 5 — — —
7. Björneborgs » 16 13 14 3 9 2 — — ■. ' 1 1
8. Tavastelms » 19 13 19 8 6 3 5 — —
9. Tammerfors » 12 10 12 1 3 1 5 — — —

10. Lahtis » 12 7 12 — 5 — - I — 1 —
11. Kotka 16 9 15 4 ' H — 4 ’ 1 — ■ —
12. Villmanstrands » 17 17 .17 » 4 10 — 2 — — —
13. Viborgs » 14 12 13 3 9 — 3 — — —
14. Sordavala » 14 13 14 2 8- 1 l — 1 —
15. S:t Michels » II 10' n 4 1 2 — — \ —
16. Nyslotts » 13 12 13 1 10 — — — — — ‘
17. Joensuu » 13 12 13 — . 7 '  — — — 2 —
18. Kuopio f> 9 9 9 — 5 1 - - — .. — —
19. Jyväskylä » 8 6 8 1 3 — 1 1 3 2
20. Alavo » 9 2 9 3 7 1 1 — — - —
21. Kasko » ' 8 6 8 T 6 — — — — —
22. Vasa » 28 20 28 l 15 — 3 — 3 —

23. Kannus » 11 9 11 2 5 . 1 . — — — . —
24. Kajana » 10 10 10 2 6 1 1 1 — —
25. Illeäborgs » 16 14 16 3 8 — 1 — 6 —

26. Lapplands » 2 . 1 • 2 , — 1 1 2 — —
27. Gr. kat. » 3 3 3 — 2 — — — — —

Summa 357 281 350 51 190 19 42 4 23 6
0//o 99»/0 00 97% 14% 53% • 5% 12% 1% • 6% 2%
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kurserna läseäret 1906^-1907.

u n d e r v i s a d e s  i

1
D

iskussion -ocb, 
förhandlingar

H
älso- ooh nyk- 
terhet3lära

N
aturkunnighet

K
reaturs- ooh 

’ 
m

ejerilära

Jordbruk/

Trädgärdsskötsel

H
uslig ekonom

i

Andelsverksam
het

Aftärsbrev

Bokföring

Teckning

H
andarbeten

G
ym

nastik och 
lek

CO

COpr
e*-

-.3

CO9*3• CT5

12 6'
■

1 6 1 2 ■10
— 13 5 • 1 1 5 — — 4 3 3 5 1 10

10 2 2 1 5 — — — 3 ' 2 i 2 10
' — 7 G — — i 2 — 2 2 3 1 1 6

1 6 . 1 1 2 — — — i 3 1 2 — 6
— 10 3 ■' — 1 4 — — — 1 — — 10
— 10 3 i — 2 — — i 2 1. 2 1 . 11

• — ■ 13 2 i — 1 i — i 2 4 4 — 8
— 7 i — 1 1 — 1 — 2 — 2 ~t

1 8 i i. 1. • 1 — — — 4 — 2 1 7

' — 15 5 — 1 — — 1 — 1 3 — — 9
— 8 . i i •1 — — — L 2 5 4 — 12
— -11 9 — — 1 — I 1 ■ 2 i 1 — 11
— v '2 2 1 2 2 — — 1 . i i . 3 2 7
— 6 . 3 .1 i 2 — - 1 — 1 i 8
— 10 — — — 1 —■ — 5 3 i 3 — 11
— • 1 1 2 — — 1 — — — 4 — - -- ■ " —' 11
— C i — — 1 — — i — 2 2 — 6
— 5 i . i — 2 — — 1 — __ 3
— 5 3 — . i 2 — -- - 2 — i 2 — • 7
- 0 1 — — _ — — — . i 2 — ‘ '  .3
— 20 3 i i 1. — — — 9 — 4 — ,17
— 7 1 — — 1 — — — — — 1 — ' 4
2 7 4 — — 2 — — — 1 i 2 — 5

' — 6 — — ■ — — — — — 1 2 ■ 3 — ,0

:
1

L
• 2 
l

4 231 59 12 14 36 3 4 20 56 33 50 9 208
1% 647» 167» 3% 4% io°.„ ■ 1% 17» 67» 16% 6% 147» 2% 53%
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Fortsättningskursernas antal, elev-.

* s

I n s p e k t i o n s d i s t r i k t ; :

, 
inalles

Ka
)

r s e r 

därav

75-tmr 100-tmr 150-tmr

1. Alands . distrikt....... '............ ............ 21 9 ' 8 ' 4
2. Äbo '. » ................................. 27 4 14 9
3. Helsingfors ' ¡> .......................... 12 2 1 "3 7
4-: Lojo » ................................. 17 4 5 ' ~ ' 8
5. Borgä. » ............ .................... - ■' 12 4 3 rt

6. Raumo ¡> ..............................• ’ 12 4 • 0 3
7. Björneborgs » 13 to 3
8. Tavastehus » ................................. 10 3 7 —.
9. Tammerfors » ................................. 13 1 8 4

10. - Labtis » ................................. 13 1 5 7
li. Kotka » ................................. 14 3 1 4 7
12. Villmanstrands » ................................. 19 4 9 . G
13. Viborgs i> ................................. 19 3' 14 2
14. Sordavala » .............. .................. ' 18 3 11 4
15. S:t Michels » ................. •.............. T7 • ' 3 G 8
1G. Nyslotts » ................................ . 13 1 G 5 ■
17. Joensuu ■ ■> ................................. 15 4 3 8
18. Kuopio » ................................. 8 1 3 ■ 4
19; Jyväskylä ‘ ¡> .. 1...................... 5 — ' 3 2
20. Alavo t> ............................... . ' 19 2 12 5
21. Kasko • » ................................. 17 2 14 i
22. Vasa ‘ » ................................. 31 G' 15 10
23. Kannus » ................................. 10 — ■ • 8 2
24. Rajana . » 1.5 5 4 G
25. Uleäbörgs • » .............. ................... 12 3 (5 3
26. Lapplands » ................................. 4 2 •— 2

. 27. Gt. kat. ‘ . » ................................. 6 2 .1 .3 ■
Summa 392 7(5 ■ 187 - 129



229 ' .

antal och arvoden lâseâret 1907—1908.

- - , E l e v e r A r v o d e n .

inalles

m
edeltal per kurs

folkskolgângna

inalles

, i medeltal

' ■ antal 0//o per kurs per elev

422 • ' 20 258 ' - 61 4,209 200:43 9: 97
551 20 360 06 6,538 90 242:18 11187
295 24 210 73 3,051 — 254:25 10:34
321 . 19 215 67 4,193 — 246: 05 10:06
272 23 •188 69 2,857 238:08 10: 50
259 22 134 52 2,650 — 220: 83 10:23
201 . 15 140 70 3,127 20 240: 55 15: 56

' 147 15 90 61 1,934 — 193:34 13:16
281' 22 ‘ 187 07 3,203 20 246: 40 11:40
247 19 158 ■ 04- 3,328 — 256: — 13:47
321 23 245 76 3,437 — ■ 249:07 • 10:86
405 21 235 58 4,482 50. 235: 91 ■ 11:07
395 21. 184 ■ 47 3,926 — 206:63 9:94
349 19' 208 , 00 3,932 20 218:46 . H:27
233 - 13 .163 70 4,381 20 257:72 18:80
202 20 113 43 3,350 20 257:71 . 12:79
308 21 185 00 3,791 — ' , 252:73 12:31

• 140 18 108 77 2,046 24 255: 78 _ . 14: 62 s
09 14 46 07 1,322 81 264:56 19:17

448 24 25S- 58 4,484 36 . 236:02 10:01
260 15 150 58 3,556 50 • 209:21 13:68
611, 20 442 72 7,185 — 231: 77 ' 11:76

. 252 ■ 25 146 . 58 2,275 — •. 227:50 • 9:02
■276 - ’ 18 173 ’ ■ 03 3,621 76 241: 45’ 13:12 '
.186 ■ 16 141 76 2,550 - T 212:50 • 13:71
01. .15 . 40 66 971 — 242: 75 15: 92
74 12 57 77 1,400 — 233: 33 . 18:92

7,046 20 4,846- .63 91,854 07. 234: 32 1.2:01
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Läroämnen vid fortsättmngs-

' Inspektionsdistrikt

• ■ ■ K ur ser,  v i d  h v i  1 ka

M
odersm

alet; lit
teratur, uppsat- 

ser m
. m.

R
eligion och 

kyrkokistoria

R
äkning och 
geom

etri

■ 1
G

eografi.

Finlands historia

Allm
än historia

Sam
hällslära

Nationalekonom
i

Vallagen

K
om

m
unalförf.

. 1. Alands distrikt 21 11 21 4 9 1 2
2. Äbo & 26 17 : 27 5 11 4 2 1 — 1 .
8. Helsingfors » . 12 9 12 4 4 1. — — —
4. Lojo *> . 17 ’ 12 17 '• 4 8 2 3 — — —
5. Borgä i> . 12 5 10 •4 6 3 1 — — 1
6. Raumo » 12 8 10 4 4 3 1 — — .. —
7. Björneborgs >> 13 10 • 13 1 6 — — . — — —
8. Tavastehus’ » • 10 2 10 2 5 2 L 1 — .. — ■
9. Lahtis 12 9 13 4 5 i 2 — — ■

10. Tammerfors >> 13 9 . 12 1 3 2 . i — — —
11. Kotka » 14 8' 12 1 5 i 2 2 — —
12. Villmanstrands » . 19 15 19 7 . 12 2 2 — . — —
13. Viborgs » 19 9 16 i 10 1 i . 2 1 —
14. Sordavala 0 . 18 12 : 17 5 10 ■ 1 , — — — — ■
15. S:t Michels >> 1.7 16 17 i 9 2 .. 3 — — —
IG. Nyslotts 12 11 : 13 2 7 — — — ■ — —
17. Joensuu » . 15 12 15 2 9 i 1 . — —
18.. Kuopio » : 8 ' .8 . 8 2 . .4. — — — —1
19. Jyväskylä » 5 ' 4 . 5 — i — 1 — p — - —
20. Alavo » 19 12 18 8 8 3 1. 1 —
21. Kasko » : ' 17 12 17 . i 6' — — — — '
22. Vasa .0 ' 31 21 . 31 5 12 1 1 — *1 —
23.. Kannus » 9 4 10 i 5 1 . — 1 — —
24. Kajana 0 15 13 15 i - 7 1 2 1 —
25. Uleäborgs 0 12 10 12 i 5 1 — ■ — — . —
20. Lappi an ds » 4 ’ 3 3 i 3 — 1 ■ — — ■ — ■
27. G-r. kat. p 6 ' 6 • 6 2 2 — — . — — ' —

Summa 388 268 379 67 174 38 26 . 8 3 4

% 99% 68% 97% 17% 44% Oo"O

-7% 2% ' 1% 1%

Ytterligare har vid nâgra kurser tillkommit steriografi, psykologi, pedagogik, pedago-
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kurserna läseäret 1907—1908.

u n d e r v i s a d e s  i

D
iskussion och 

förbandlingar

H
älso- och nyk- 
■ tershetslära

N
aturkunnighet

K
reatui-s- och 
m

ejerilära

Jordbruk 
j

Trädgardsskötsel

H
uslig ekonom

i

Ande Lsverksam
h et

AH
ärsbrev

Bokföring

Teckning

H
andarbete

G
ym

nastik och 
lek

Särsk. tm
r i sä,ng

8 2 1 1 3 1 4 8
1 14 7 2 1 1 1 . — 1 — 2 8 3 14

— 7 4 1 — 2 — ■ — — 3' i 3 —- 7
— 8 5 — — — — — — 2 1 — ' 10

9 2 1 — — — . 2 — — 1 1 8
' — 7 2 — 1 1 ■ — L 1 i — — , ' 7

. - — 11 — • — 2 1 — 3 2 2 .3 — 7
— 6 — — — — — — i 1 — • 7
— 9 i — 1 2 _ — 2 i 1 4 — 8
— 8 i — — 3 — — — — — 5 3 9
— 10 4 - — — 1 1 2 L ' 3 5 3 ■ —; ■ 9

' — _ 12 — 1 1 2 — — • — — 3 2 — il
, - — ■ 11 5 — h L — — L \ 1 3 i • 9

- 1. 10 3 2 4 '4 — — 2 5 i 13
' — 11 — — 2 4 — — — . 2 4 i 5
• — 9 2 — 1 — — 1 4 ' — 5 —, 9

1 • 7 3 ■ — — 3 — — — . G 2 2 — - 11
— 7 2 — — — — — 2 — r L • 4
— 4 — 1 — — — — 2 1 i 2 . •;— ;3

' — .11 4 . — 2 3 — -- 4 5 — 9 i . • 14
— 10 2 — — 2 — — 4 4 5 — . 9

1 21 1 2 3 ' 1 — — -- 8 - 1 6 i 14
— 8 1 — — 1 — — , 1 — . - 3 —  - • ■ 9
— . 0 2 1 2 : — i • — 3' 1. 3 l •7

’ — 5 — — — 2 . — — 3 1 2 2, — '• 3
— i — : — ■ — i. — — — — — 1 — . • 2

■ — 4 — — 2 — ■ — . 1 2 •4'
232 • 53 10 20 ■ 41 • 2 3 24 52 36 82 14 221

.1% . 59% 14% 3% 5% •10% %% i% 6% 13% 9"/, 21% 4% 56%

gikens historia och fjäderfäskötsel.
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Fortsättnirigskursernas arital, eJev-;

l ' n s p e k t i o n s d i s t r i k t . inalles

Knr

75-tmr

s-e r 

därav

100-tmr 150-tmr

1: Alands d i s t r i k t .................. 14 ■ 2 9 3
2.- Abo '. » '................................. ’ ’ 18 3 7 8
3. Helsingfors » ..................................... 13 3 3 ’ 7
4.' Lojo » ................................. 13 3 4 6
5. Bovgä i> ............................ . 9 1 4 4
6. Raumo » ................... .............. 16 1 4 11
7. Björneborgs » .. .. !........................ 14 " 3 5 6
8. Tavastehus » .............. ................... 12 "3 6 3

-9. Tammerfors * ....................... :'.... 10 r 6 3
10. Labtis » ................................. 11 2 6 3
11. Kotka » ................................. 12 1 5 6
12. Villmanstrands e .:............................... 3 5 7 ,
13. Viborgs ■ » ................................. ; - 22 3 12 7
14. Sordavala » ................................. 25 6 11 8
15. S:t Micbels » ................................. • 23 6 7 10
16. Nyslotts p ................................. 8 — 2 6
17. Joensuu » ............ ..................... 21 1 12 8
18: Kuopio » ................................. 11 ' 1 2 8
19. ■ Jy väskylä » ............................ . 12 — 9. 3
20. Alavo ■ o ................................. 13 __ 9 4
21. Kasko t> ................................. 18 , 3 13 ■ 2
'22. Vasa » .. .............................. 16 5 7 4
23. Kannus, » ......................... ....'. . 17 3 9 ' 5
24. Kajana . » .....................  ......... 5 1 2 2
25. Uleäborgs o ................................. n ' 1 6 4
26. Lapplands » ............................ 6 2 3 1
27. Gr. kat. » .............................. . 4 1 3 —

, Summa 369 59 171 139
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antal: Och arvodên läseäret 1908—1909.

_• ■ -  E le -V i3 r A r V o d e n

inalles

m
edëltal per kurs

folkskölgangna

inalles

i inedeltal

antal O/ /0 per kurs per elev

311 . . 22 155 50 3,177:75 226:98 10:22
444 25_ 342' 79 4,459: 82 247: 77 ' 10:'. 04

- 269 21 180 07 3,230: 59 248:51 .12:01 '
234 18 105 70 3,337: 20 256: 71 14:26
189 21 143 76 2,291: 33 254: 59 12:12
300 19 204 . 68 4,462: — 278: 87 14:.87

' 204 , :i5 140 .09 3,599: 38 257:10 ■ *37-64 -
229 ■ 19 113 49 2,656: — 221: 33 .. 11: 60 .

- 160 16 105 • 66 2,520: 93 252: 09 , 15:76
. 219 20 145 66 2,463: 55 223:96 11:25 .

231 19 . 188 81 2,931:— ' 244: 25 12: 69
• ' 380 ' • 25 173 46 3,748: 20 249:88 9: 86 .

464 21 256 55 5,095: 55 231:62 ■ 10:98
- 494 . 20 313 63 5,730: 58 229: 22 11:60

362 , 16 234 Go 5,623:48 244: 50 15:54
210 26- 67 32 2,159:1.6 269:90 10: 28 '
386 18 253 06 5,273: 79 251:13 1.3: 66 .
306 2S 193 03 3,068:10 278: 92 ■ .10:0.3 „
386 32 188. ' 49 3,197: 77 266:48 8:28 .

.378 29 . 148 39 -3,119:64 239:97 > .8:, 25
361 • 20 193 53 3,883:28. ' 215: 74 .10:76
299 . - 19 179. 60 3,408: 213: — 11:40
477 28 318 67 ' 4,031: 88 237:17 ,8: 45
104 21 31 30 1,301: — • • • ' 260: 20 • 42:51
21.1 19 168 80 2,437: 40 221:58 1.1:55
115 , 19 49 43 1,200: — 200: — .10: 43 .
32 8 ' 27 . 84 784: 44 196:11 , 24:51

7,755 21 ' . - 4,070. ,äi 60 89,19Í:82. . 241: 71 , 11:,50

30
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Läröämnen vid fortsättnings-r

,K u r s e i-, v id  h v i lk a

Inspektionsdistrikt

M
odersm

alet: lit
teratur, uppsat- 

ser m
. 

ra.

R
eligion och 

kyrkohistoria •

R
äkning och 

1 
‘ géom

etri 
|

G
eografi

Rinländs historia

Allm
än historia

Sam
hällslära

N
ational ekonom

i

Vallagen

K
om

m
unalförf.

1. Älands distrikt 14 7 13 . 6 1.
2. Äbo ». 16 7 18 1 6 — 1 — . „

3. Helsingfors •> 13 12 13 1 5 1 1 1 —
4. Lojo' ' & 13 ,11 13 4 4 1 3 1 — —
5. Borgä . 0 . 9 5 7 1 2 1 2 — - — —
6. Raunio . 15 10 16. — ' 10 2 3 1 —
7. Björneborgs » . 14 11 13 1 8 i 2 — ■ — —
8. ■ Tavastehus » 12 8 12 4 7 2 ~ — — — —

9. Tammerfors 0 10 7 10 2 5 — 4 — . — - —

10. Lahtis » •10 4 11 1. -- ■ I 1 — —
11. Kotka » 12 9 11 — 7 2 2 2 —
12. Villmanstrands » 15 13 15 6 8 2 — 1 —-
13. Viborgs » '■ 22 13 22 4 7 3 . 5 — — —
14. Sordavala . » 25 14 24 4 10 1 4 1
15. S:t Miehelä » 23 21. 21 4 10 2 • 4 1 — ' —
16.,Nyslotts » 8 6 7 1 4 — 2 • — — 1
17. Joensuu 0 21 16 21 ' .4 11 — 4 — — —
18. Kuopio » 11 . 11 11 2 6 3 1 ' .— — —
19. Jyväskylä *> 12 10 11 3 5 1 3 1 — —

20. Alavo » 11 7. 13 3 5 — 2 1 — —
21. Kaskö .. . ■ 18 10 17 2 8 — — — — —
22. Vasa • ». 16 8 14 6 8 1 i — — —
23. Kannus i> T7 8' 17 4 11 •2 i 1. — —
24. Kajana f> 5 5 . 5 2 3 i — — — ■ —
25. Uleäborgs ■ » n 8 n — 8 - — — . —

26. Lapplands » . 6 4. ' 6 ' — 1 — 2 — — —

27. Gr. kat. >) 4 ■ 3 4 — 1 — — . — — —

Summa 363 218. 356 60 166 26 49 11 — 2
0/
/O CO 00 >>o 67% 96% 1«% 45% 7% 13% •3% — 7,%

Ytterligare ka förekommit nyaämnen: pedágogik (vid I I kurser, av dem 8 i Jyväs-' 
och hembygdslära (1 k.).
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kurserna läseäret .1908—:1909.- .

u n d e r v i s a d e s '

D
iskussion och 

förhandlingar

H
älso- och nyk- 

terhetslära

Naturkunnighet

K
reaturs- och 
m

ejerilära

Jordbruk 
-

Trädgärdsskötsel

H
uslig ekonom

i

A
ndelsverksam

hetl
......... 

1

Affärsbrev
’i

Bokföring ,

Teckning

H
andarbete

G
ym

nastik och 
' 

. ’ lek

Särsk. tm
r i säng

, 7 1 i 6 5 9'
— 9 3 1 — 3 — — ■— 3 1 6 4 9
— 6 • 5 — — 1 — — i ’2 . -2 3 1 8
— 7 5 — 1 — — — — 1 1 3 1 10
— 8 2 1 1 1 — • — — 2 . 1 4 * 3 5

12 2 — — 2 — ■ — . i 1 3 6 3 15
— 8 l — 2 2 — — i 4 2 3 — 7

— . 7 2 — 1. 1 — ___ ___ 2 1 2 2 6.
— 5 1 1 . — — — — — 2 1 5 ' 2 6
— 8 — 1 1- , — 1 1 1 3 4 •1 7
— ■ 9' 1 — — 1 — — — 3 2 3 ' — 9
— 10 2 — 2 2 — — ■ — ■— 1 8 . — 13
— 15 2 3 2 4 — — 2 5 2 6 — 15

17 1 1 2 3 •— — — • 1 3 4 -V 14
— ■ 3 — 1 — 1 — . _ 2 1 3 — 3 — . 5
— 15 3 1 1 2 — — 1 2 2 8 4 14
— . 8 1 — — — — 3 i 1 — ----7 8.
— 8 2 • 1 3 2 1 1 — 1 — — ----j, 7
— 6 . 2 o 2 —' — 2 1 — 7 1 9

— 8 — — — 3 — — 1 ■ 4 2 2 — 10

— 7 1 1 i 1 — " — — 2 1 3 % 10

— 9 2 — — 3 — — 1 3 4 0 — • -9
— 5 — 1 — 1 — — — — — ‘ — — .3
— 7 1 — — 1 — — 1 1 1 1 — 6
— 2 1 — 2 — — — 2 — — .1 . 4
— — — — — 1 — — — — — 3 ■ _  - 1

214 42 13 20 39 • 2 2 17 53 36 94 23 227
! — 00 o o

“ 11% 4% 5% 11% %% %% 5% 14°/, 1—‘ O
 0 25% 67« 62%

kylä.distrikt), biskötsel (4 k.), husdjurens skötsel (2 k.), djurskydd (2 k.), hönsskötsel (2 k.)
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Fortsättningskursernas antalj elev-

I n s p e k t i o n s d i s t r i k t in alles

K ui 

75-tmr

s e r 

därav

10Ö-tinr 150-tmr

1. Alands distrikt................................. 8 .1 5
->

2
2. Abo » ............................ . 5 1 2 2
8. Helsingfors » .................................. 6 1 2 3
4. Lojo » ................................. 11 1 , 7 3

, 5. Borgä o ................................. 10 4 5 1
6. Raum o " » ;•............................... 12 4 5 • • 3
7. BjörneborgS' > ................................... 11 — 6 5
8. Tavastehus » ................................ 14 7 6 i
9. Tammerfors » ................................ 7 i 1 5

10. Lähtis • . s ............................... ! 13 3 6 4
11. Kotka » ................................. 3 - — 3 —
12. Villmanstrands » .......................... .. 20 3 9 ..8
13. Viborgs »• .................................. 22 ' — 11 ■ 11
14. Sordavala ' ¡> 1 ................................. 17 3 8 ■6 -
15. S:t Michels » ................................. 7 1 5 1
16. Nyslotts » ' 15 3' 6 6
17: Joensuu ». ..'...................... 14 8 6 5
18. Kuopio » ............ .................... 9 2 1 '6 .
19. Jyväskylä » ............................ ... 7 2 • J . 4
20. Alavo. » ................................. : 10 1 3 2 • 5
2L Kasko » ................................. 17 5 10 2
22, Vasa o .. -............................. 16 i 10 .'5
23.'. Kannus » ................................. G ■ i . 5 — ■
24: Kajana » ............ -.. ................ 2 - ■ 2 ' —

25. Uleäborgs » ................................. ‘ 5.. 2 2 - i
26. Lapplands o ................... ............. ■ 2 •— 1 i .
27. Gr: kat. » ................................. ' 5 ' 2 2 1

. Summa '•274 54 129 91



antàl ôch arvoden làseâret 1909—1910.

E l e v e r A r v o d e n

inalles/

m
edeltal per kurs

folkskolgângna

inalles

i medeltal

antal 0//o per kurs per elev

194 ' 24 112 58 1,760. — 220:—' 9:07
118 24 104 88 . 1,243: — 248: 60 . . 10:53
99 16 81 82 ’ 1,477:50 246: 25 14:92

243 22 175 72 2,666: 30 242: 39 10:97
173 17 ' 154 ■ • 89 2,078: 10 1 207:81. 12:01 :
259 22 16G 64 ' '2,405:15 200: 46 9:29
207 19 132 64 2,784: 85 253:17 13:45''
266 ' 19 22 L 83 . 2,559: — . 182:79 9:62
157 22 140 89 1,915:90 ' 273:70 12:20
299 23 217 73 2,919: 50 224: 58 9:77
00 18 40 73 615: — 205: — 11.-.18

- 411 21 229 56 5,005:25. 250: 21 - 12:18
490 ' 22 . 259 53 5,672:60 ' 257: 85 11:58

„ 384 23 180 47 3,919:30 230: 55 10:21
117 17 93 79 i;526:60 218: 09 13: 05
332 22 185 56 ' 3,662:05 : 244:14 11:03
295 21 142 48 3,269: 50 233: 54 11:08'
273 - 30 168 62 2,299: — 255: 56 - 8:42
153 22 .97 63 1,900: — 271:43 • 12:42
252 25 124 49 2,513: 30 251: 33 '9:97
337 20 151 45 3,457: 20 • 203:36 10:26
321 20 225 70 3,826:10 ' 239:13 11:92
148 25 138 93 1,281: — 213:50 8:66
40 20 13 33 450: — 225: —, 11:25
60 12 *45 . 75 1,069:05 213:81 17: 82

.50 25 u 22 550: — 1 275: — 1 1 :-
71 14 • 57 80 1,070: — 214: — 15:09

5,804 21 3,459 60 63,895:25 ’ 233:19 11: 01
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Läroämnen vid fortsättnmgs-

Inspektionsdistrikt

Kur s er , v i d  v i l k a

M
odersm

álet: lit
teratur, uppsat- 

ser m
. m

.!

R
eligion ooh 

kyrkohistoria

Räkning ooh 
geom

etri

G
eografi

Finlands historia

A
llm

än historia

Sam
hällslära

N
ationalekonom

i.

Vallagen

K
om

m
unalförf.

1. Alands distrikt 8 • 3 8 2 3 1 1
-

2. Äbo P 3 3 I ' — 1 , 1. 1 -- • —
3. Helsingfors » 5 5 6 1 l' 1 1 — —- —
4. Lojo » . i l . 5 11 5 2 2 5 ' — — ---
5. Borga ' » 10 2 9 1 5 - i — — —
6. Raumo » 12 2 12 — 4 3 3 ' -- — —
7. Björneborgs » 11 9 n 3 6 — 3 — 1
8. Tavastehus P 14 . 2 14 3 7 — 6 1 — —
9. Tammerfors » 7 5 7 3 3 — 4 — — —

10. Lahtis » 13, 8 .11 3 1 * _ 3 — — —
11. Kotka » 3 . 2 3 1 1 _ I — — —
12. Villmanstrands » 20 18' 19 5 11 — 2 — _ —
13. Viborgs • » 22 13 22 4 12 3 '6 — —
14.. Sordavala » • 17 12 14 , 2 • 5 — 7 — , — —
15. S:t Michels »• 7 O 5 1 - 2 _ i • — — —
16. Nyslotts » 15 12" 1.5 2 4 — 2 — — —
17. Joensuu » 14 9 14 2 6 — 4 — — —
18. Kuopio » 9 9 9 1 - 6 ' I — — — —
19. Jyväskylä » 7 7 • 7 3 1 1 — — . — —
20. Alavo » 10 9 10 2 3 — 3 —
21., Kasko ' » ' 17 8 17 4 5  ̂ — 4 — — —
22.. Vasa » . 16 9 16 • 2 9 2 3 — — —
23. Kannus » 6 4 6 — 2 — 2 — ■ —
24. Kajana ' • » 2 2 2 1 — ■ — 1 ' — —
25. Uleäborgs » 5 3 5 — . 3 — 1 . — ' — —
26. Lapplands » 2 1 2 — — — — — —
27. Gr. kat. » 5 4' 3 — 1 — 2 — — —

Summa 271 171 262 51 104 15 67 1 1
% 99% 62% 96% 19%~> 38% 5% 24% 7.7. — 7.7.

Ytterligare: pedagogik (vid 5 kurser) samt psykologi, stenografi, hönsskötsel, hem-

1
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kurserna läseäret 1909—1910.

un d e r v i s a d e s  i

D
iskussion 'och 

förhandlingar

H
älso- och nyk- 

terhetslära

Naturkunnighet

K
reaturs- och 
m

ejerilära

Jordbruk

H»-Jgc:Oia?g»
dwto
prO:c*-toO

H
uslig. ekonom

i

A
ndelsverksam

het

Afiärsbrev

Bokföring
■ 

. 
_ 

.1

I 
Teckning

H
andarbete

G
ym

nastik och • 
lek

Särsk. tm
r i san g

5 1 ■1 1 1 1 1 2
— 2 — — 1 j 1 — -T- 1 . — 3 — 3
— 9 2 — 1 l — — — 2 — 3 — 2
— 7 2 — 1 l ■ — ‘ i ■ 3 • 5 1 5
— 6 2 1 — 1 — —  ̂ i 2 5 — 5
— 4, . 2 — — l — — . — — i 2 1 9
— ' 4 3 — 1 2 . — — — 3 2 1 9
— 7 •4 — — 1 — -- — 1 . 2 1. 4
— 3, — — — — — — 1 ' -3 .1 — 2 5

' /— 7 2 — — — — — .2 2 2 , 3 2 9
— 3 — . — — — ~  — — ' — — —• ‘ — — - 2
— 13 1 — 1 1 , — — . 1 1 2 5 2 16

16 2 1 1 4 — 1 1 2 1 ' 7 3 17
— 9 1 — - 2 1 — — 2 ' 3 8 . -- ‘ 6
— 5 2 — 1 i •— —■ 1- 2 __ 2 — 3

— n — 1 — 4 — 1 2 3 r .-3 3 .8
— 5 4 — — 9 — 1 — 2 . 5 3 11

• — 4 1 — . 1 2 ■ — ’ — 1 3 i i — 5
— 7 2 ' 1. 1 3 — 1 1 1. — —■ — - 4
— 8 — — 1 ' 2 — — 1 — — 2 1 6

' — 8 3 • — — 2 — — 1 4 2 2 — 12
— 10 1 — — 1 — ■ — 1 6 1 5 1 9
— 1 ^ 1 — — — — ' — — ’ 3 1 ‘ — — . 2

1 — -1 1 — — — _ — ■ --- — — — 2
— 2 — — — 2 ■ — — — — 2 — — 1

■ — 2 — — — i — 1 ’ ---‘ i — 2
. — 2 — 1 2 . 2 — — 1 — .1 3 — 1

. — 154 36 6 . 12 36 4 4 ;15' 42 30 69 20 .. 160
— '5 6  "/„ 13% 27. 4% 13% 17. 1% 5% 157o 11 % ' 25% • 7 % 58%

bygdslära. djurskydd. bakning och tvättning; varje ämne vid on kurs. .
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Fortsättningskurser höllos under läseäret 1905—1906 i sä ririga 
antal, att av 1906 ärs fortsättningskursanslag, 70,000 mark, nära 
hälften förblev oanvänd. 1907 ärs anslag, .80,000 mark, tycktes 
däremot ej komma att förslä för ändamälet, var för överstyrelsen 
redan den 13 nov. 1906 anhöll, att det resterande änslaget frän 1906 
för fortsättningskurser mätte fä överföras tili är 1907, men avslog 
Kejserliga Senaten denna framställning den 24 jan. 1907. Dä senare 
verkligen lärarna vid mer än 20 fortsättningskurser, sedan anslaget för- 
brukats, blivit utan ersättning och dä en läng osäkerhet om ersättnin- 

. gens utgivande var ägnad att ansenligt försvaga intresset för fort
sättningskurserna, ingick Överstyrelsen den 20 sept. 1907 med ny 
framställning om beviljande av ett 4,000 marks extra anslag för er- 
läggande av fortsättningskurslärarna tillkommande ersättning, och 
denna summa beviljade Senaten av sina dispositionsmedel den 16 

.päföljande Oktober. Likväl künde nägra fortsättningskursersättnin- 
gar betalas först ur följande ärs anslag.

Även 1908 ärs anslag för. fortsättningskurserna under läseäret
1907—1908, 90,000 mark, visade sig otillräckligt; 12 lärare fingo 
vänta pä arvode för kurser tili slutet av är 1909, dä det ärets anslag 
ur bevillningsmedel fastställdes.

De nya bestämmelserna ha sälunda kännbart ökat fortsättnings- 
: kursernas antal, nästan fördubblat det. Största delen av kurserna 
ha under' dessa är varat 100 timmar, medan däremot under de före- 
gäende ären de längsta, 150 timmars kurserna utgjorde det avgjorda 
flertalet. En sädän utveckling var även att vänta, dä tidigare de 
längsta kurserna bäde ekonomiskt och med hänsyn tili ämnesval voro de 

. fördelaktigaste, men nu genom de nya bestämmelserna alla kurser lik- 

. ställdes i. dessa avseenden. Tager man vidare i betraktande, att i de 
flesta folkskolor finnes blott en lärare, vilken i brist pä lämpliga med- 
hjälpare ensam har att sörja även för den fortsatta undervisningen 
och att 150 timmars kurser välla överhövan mycket extra arbete för 
en lärare, mäste kurserna om 100 timmar i de flesta folkskolor anses 
ändamälsenligast. Av den kännbara ökningen äv dessa och 75 tim
mars kurserna beror, att kursarvodet i medeltal icke nämnvärt stigit, 
om ock arvodet per timme varit förmänligare.

. Soin en glädjande företeelse bör även det anses, att, ehuru elev- 
äntalet i fortsättningskurserna stigit mer än dubbelt, antalet folk- 
skolgängna stigit i tämligen samma proportion. Visserligen fär man 
hoppas, att man smäningom skall kunna komma därhän, att eleverna 
i fortsättningskurserna skulle ha genomgätt folkskolan. Undervis-



ningen skulle därigenom vinna mycket. I sin ärsberättelse 1907 yttrar 
folkskolinspektorn i Sordavala distrikt även bl. a.: »Ledarna av fort- 
sättningskurser klaga, att de elever, som ej besökt folkskola, valla 
svárigheter vid framstegen», och framkastar frágan, hüruvida man 
borde undvika att mottaga sádana elever. Men’ i betraktande därav, 
att antalet folkskolgángna pá landet tillsvidare äro jämförelsevis fá 
och att genom fortsättningskurserna även den üngdoms utveckling, 
som ej värit i tillfälle att besöka heia folkskolan, märkbart främjas 
genom fortsättningsundervisningen, torde tiden ej ännu vara inne 
att inskränka fortsättningskurserna bl'ott tili de folkskolgángna. I 
vár folkskola har man ju ock vant sig att pá en gang handleda elever 
av olika utveckling; genom samma System maste man tillsvidare söka 
övervinna de svárigheter, som de icke folkskolgángna válla fortsätt
ningsundervisningen.

Beträffande fortsättningskursprogfammen ha de nya bestäm- 
melserna ej ännu uträttat mycket. De förra obligatoriska ämnena 
förekomma vid flertalet kurser. Visserligen träffas även sádana nya 
läroämnen, vilka antingen genom sin praktiska nytta ellei genom sin 
lokala karaktär närä ansluta sig tili folkets liv, men deras procenttal 
är försvinnande litet, och dock pekar fortsättningsundervisningens 
utveckling utomlands därhän, att ett upplysningsarbete av denna art 
máste för att füllt lyckas anknytas tili elevernas dagliga sysselsätt- 
ningar. Detsamma antyda vederbörandes yttranden även hos oss. 
.Folkskolinspektorn i Kotka distrikt säger i sin ärsberättelse 1907: 
»Jag har märkt, att de kurser, vid vilka mängden läroämnen möjligast 
inskränkts och vid vilka företräde givits át praktiska ämnen, báde 
i elevernas och lärarnas ögon utfallit bäst. Man har nämligen sagt 
mig, att sádana ämnen, som beröra livets praktiska sida, värit ägnade 
att tillvinna sig ähörarnas intresse, medan däremot lánga föredrag 
frán historiens, geografins, naturkunnighetens, ja även frán littera- 
turens omráde snart trötta.» Inspektorn i Jyväskylä distrikt yttrar 
i samma árs berättelse: »Ju oftare ämnen frán det praktiska livets 
omráde upptagas vid dessa kurser och ju flere fackmän vid dem verka 
som lärare, desto mera förtroende tillvinna sig kurserna.»' Inspektorn 
i Äbo distrikt bedömer ävenledes saken i ärsberättelsen 1908: »Min 
allmänna erfarenhet är den, att de praktiska ämnena, som böra an
sluta sig tili folkets näringar, visat sig locka eleverna mera än de teo- 
retiska ämnena.»

241
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6. Lärarbiblioteken.

Biblioteks- Redan är 1904 hade Överstyrelsen föreslagit, att ett särskilt 
sk&pen. ans|ag för anskaffände av bokskap matte utverkas för lärarbiblio- 

teken. Denna framställning förnyade Överstyrelsen i sitt underda- 
niga förslag till utgiftsstat av bevillningsmedel är 1908 tili folkskol- 

/  väsendet.
Meddelande den 10 mars 1908, vilka anslag fastställts för folk- 

skolväsendet för är 1908, förordnade Kejserliga Senaten, att det för 
anskaf fände av biblioteksskäp en gäng för alla beviljade anslaget av 
30,420 mark skulle fördelas enligt Överstyrelsens prövning.

Sedan distriktsinspektorernas förslag angaende bokskäpen inkom- 
mit och sedan pä grund av dem ritningar tili bokskap beställts av 
arkitekten Yrjö Sädeniemi, förordnade Överstyrelsen i skrivelse tili 
allä distriktsinspektorer av den 23 febr. 1909:

»1) att beställningen av ifragavaran.de skäp av cüstriktstespelttorerna.
■ fär göras antingen pä ett eller flere hall, dock sä, att för underlättande av 

arbetets övervakande beställningarna, sä vitt möjligt, samlas och lärnnas
■ ät pälitliga snickerier;

2) att skäpen i allmänhet göras enligt bilagda eller av inspektorn
• • godkända andra ritningar, därvid den mindre, c. 6 meter hyllor omfattande

skäpritningen avser mindre kommuner med -högst fyra lärare och den 
; andra.större bibliotek, med iakttagande i huvudsak av de e medföljande 

ritningar angivna mätten;
3) att, dar i Edert di strikt för inlösen tili lärarbiblioteken erbjudas i 

. ,gott ständ varande, starka och.eljes ändamälsenhga skäp, köpet-fär ske
ge'noin Eder förmedling enhgt överenskommet pris om högst 60 rharh;

‘ 4) att ä varje lärarbibhöteksskäp pä lämphgt stalle säkert anbringas 
- 'en genom Överstyrelsens försorg beställd namnplät av metall, angivande,
; att skäpet är statens egendom; och

5) (att sedan tili namnpläten- använts en mark per skäp (för de 
. svenska bibhoteken 1: 50) jämte avdrag av smäutgifter frän det förut an

givna medelpriset, 60 mark, för förfärdigandet av Edert distrikts biblio
teksskäp finnas disponibla c. 59 mk per skäp eher inalles (olika summor för

■ olika distrikt), tili ' vilket ■ belopp uppgäende räknmgar torde inSändas’ 
•' för.ükvid ät Överstyrelsen, sä snart skäpen befordrats tili biblioteksplat-'
..serna och bibhotekarierna insänt intyg, jämte eventuella anmärkningar,

. , att skäpen mottagits, vilka intyg över mottagandet även samtidigt. liit
. införväntas.»

Under loppet av ären 1909 och 1910 ha lärarbiblioteken därpä 
erhällit bokskap.
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Enligt Lantdagens beslut förordnade Kejserliga Senaten den 17 
sept. .1910, att de för landsbygdens folkskollärare grundade biblio- 
teken böra fä begagnas aven av lärarkären vid smaskolorna och de 
ambulatoriska skolorna. -

I anledning härav har Överstyrelsen den 13 april 1911 fastställt 
särskilda ändringär i de den 3 april 1903 givna stadgarna för lärar- 
bibhoteken och lämnat särskilda bestämmelser beträffande lärar- 
bibliotekens värd och övervakning.

Da de ärliga statistiska üppgifterna angäende lärarbiblioteken ut- 
visade, att biblioteken mycket litet begagnas, npptogs pä program- 
met för det sjätte distriktsinspektorsmötet är 1908 frägan: »Vad. 
künde tillgöras för . att fä lärarbiblioteken mera anlitade?» 

Referentens, inspektor Ä. Haapanens klämmar lydde:

1) Dar ett flertal lärare eller lärarixmor höra tili samma biblioteks-
distrikt, mä dessä under en viss utsatt dag sammankomma ä biblioteks- 
orten tvänne ganger i 4ret, första gangen i januari och andra gangen i 
augusti mänad, för att enligt ömsesidig överenskommelse uttaga de bok- 
lan, söm envar för den kommande läseterminens behov ästundar; dessa 
boklan far lärareh (lärarinnan) behalla tili nästföljande sammanträdesdag, 
da de böra tili biblioteket äterställas. . '

2) Dar kommunens bibehällande som ett biblioteksdistrikt tili följcl av
geografiska förhallanden medför kännbar olägenhet i . avseende 4 lärar- 
bibliotekets anlitande, mä vederbörande inspektor efter 4 orten anställd 
rmdersökning inkomma med framställning om delning av biblioteks- 
distriktet. '

3) Inspektorerna ma yttermera verka i bibliotekssakens intresse sä-
lunda, att de: • 1

a) noggrant övervaka, att föreskriven katalög över lärarbibliotekets 
böcker vid varje folkskola behörigen föres; och

b) vid inspektionstiilfallen a och särskilt 4 distriktsmötena göra sig
underrättade och med lärarpersonalen r4dpläga om inspektionsdistriktets 
biblioteksförh411anden samt bibringa lärarpersonalen en rätt uppfattning 
om bibliotekens betydelse och ökat intresse' för ett fhtigt begagnande 
desamma.» . '

Mötet godkände! klämmarna med tillägg av följande önskningsmäl:

»1) att kopiorna av bokräkningarna bordeisändas direkt till vederbö- 
rande: folkskolor iantingen genom bokhandlarens förmedling eller av in
spektor; och ; .- I  i  ;  ’  .

2) att fr4gan m4tte upptftgäs pä sommarens fölkskolmötes program.»

av

Utläningen
utsträckes.

Förslag att 
fä utlänin
gen ökad.
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Anslagens
fördelning.

Vid 'det f j ortende allmänna folkskolmötet i Helsingfors ár 1908 
ledde diskussionen av frágan i huvudsak tili s.amma resultat vid den 
finska Sektionen; den svenska ställde sig i fraga om klämmarna pá en 
mera kritisk Standpunkt, men godkändes desamma slutligen, om an" 
betydligt förmildrade.

Bibliotekens antal och anslagens fördelning mellan inspektions- 
distrikten inhämtas ur följande tabla:

Inspektionsdistrikt

1900 1907 1908 1909 1910

Bibliotek

Anslag

Síhfi

Bibliotek
Anslag

9m¿.

| 
Bibliotek

Anslag

3ñif

g
O"

" o*ci-2-

Anslag

STnf.

Bibliotek

Anslag

1. Alands distrikt 27 .1,005 27 1,241 27 1,201 27- 1,220
. 2. Abo 9 49 1,838 37 1,465 37 1,833 38 1,835 39 1,805

3. Helsingfors » 24 1,000 21 1,030 20 1,204 20 1,194 20 1,175
4. Lojo » — — 17 880 18 1,151 18 1,128 18 1,095
5. Borga 9 19 889' 17 850 17 •990 17 1,033 18 1,050
6. Raunio ■ 9 14 1,425 30 1,180 30 1,453 30 1,434 30 1,445
'7. Björneborgs » 32 1,359 21 1,025 21 1,209 .21 1,231 21 1,220
S. Tavastehus 9 19 962 18 950 18 1,142 18 1,169 18 1,175
9. Tammerfors 9 26 1,174 20 1,050 20 1,248 20 1,247 20 1,250

10. Lahtis 9 J5 845 12 800 •12 • 985 12 977 12 940
11. Kotka 9 — — 18 1,010 18 1,203 .18 1, L83 17 1,135
12. Villmanstrands t> 21 1,040 15 860 15 1,087 15 1,163 15 1,140
13. Viborgs . P 17 934 . n , 805 11 921 ’ 11 915 ' 11 1,030
14. Sordavala 9 15 861 16 930 17 1,127 17 1,118 17 1,125
15. S:t Micbels 9 21 989 16 870 16 1,077 16 1,055 16 1,020
16. Nysl.otts 9 — — 13 740 13 862 13 860 13 850
17. Joensuu 9 17 853 14 820 14 1,041 14 1,077 ' 14 1,085
18. Kuopio 9 12 798 10 725 10 840 ' 10 856 11 850
19. Jyväskylä 9 21 1,109 13 785 13 949 13 918 13 905
20. Alavo 9 — — 24 1,055 24 1,327 24 1,357 24 •1,365
21. Kasko 9 29 1,162 21 ' 980" 21 1,196 21 1,169 21 1,185
22. Vasa 9 23 1,104 22 1,015 22 1,102 22 1,162 23 1,160
23. Kannus 9 45 1,540 28 1,090 28 1,306 28 1,289 28. 1,280
24. Kajana 9 16 764. Í5 820 15 887 16 908 16 . 920
25: Tlleäborgs 9 29 J ,041 28 1,035 28 1,267 28 1,244 28 1,245
26. Lapplands T 9 — — 17 610 17 781 17 761 17 770
27. Gr. katolska 9 6 274 6 280 6 338 6 375 6 385

. Summa 505 22,051 507 24,665 508 29,827 510 29,859 513 30,825



Före fördelningen av anslagen är 1906 beslöts använda 6 mark av 
anslaget för varje finskt bibliotek och 5 mark för varje svenskt för sän- 
d an det av 1905 ars »Kansakoulun lehti» tili de finska och G. Lönnbecks 
»Folkskoleidens utveclding i Finland»’tili de svenska biblioteken.

Vid fördelningen av 1907 ars anslag - samtyckte Överstyrelsen första 
gangen tili att. biblioteken s intressenter finge rekvirera »Kansakoulun 
lehti», »Opettajain lehti» och »Tidskrift för folkskolan» för det löpande aret 
i häften, som vid ärets slut böra inbindas. Samina förfarande har tillätits 
de följande aren.

Den 13 januari 1909 meddelade Överstyrelsen i skrivelse tillsamtliga 
distriktsinspektorer för folkskolorna, att »Vienan läänin runot, Kalevalan- 
aineiset kertovaiset runot (toisinnot 1—1,027)»,' vars bokhandelspris 
för ihbundet exemplar var 32 mark, genom Överstyrelsens förmedling 
stode att fä för 23 mark 50 penni och akulle arbetet, om detönskades, upp- 
tagas bland de tili inköp föreslagna böcker, som sisulle anskaffas med 
1909 ars anslag.

Samtidigt delgavs, att skogsvärdsföreningeiv »Tapio» hembjudit tili 
prenumeration för lärarbiblioteken sin skogsekonomiska'tidskrift »Tapio» 
för 3 mark ärligen och att tidskriften kunde rekvireras tili biblioteken pä 
samma sätt som folkskoltidskrifter.

Lärarbibliotekens storlek och lanerörelse , askadliggöras av föl- Bibiiotekens
iande underrättelser för läsearet 1909—1910. storlek och

lanerörelse.

Inspektionsdistrikt

Band Bokl&n ' Antal lärare
Av lärarna 
begagfiade 
biblioteket

Län per 
lärare

. finska 
bibliotek

svenska
bibliotek

finska
bibliotek

svenska
bibliotek

finska

svenska

finska

svenska

■finska
bibliotek

svenska
bibliotek

1. Alands distrikt 223 2,467 63 627 7 95 7 84 9,0 Ö,o
2. Äbo . , s> ‘ : 2,982 79 723 25 139 . i ... 108 1 5,2 25,0

. 3. Helsingfors f> 529 1,574 254 . 420 . -35 96 19 68 7,2 . 4,4
4. Lojo » 2,348 •' 129; 439 35 122 12 82 9 3,6 2,9
5. Borgä » 1,208 1,034 199 199 dB '72 30 49 3,8 2,8
6. Raunio f> ■ 3,606 — 499 — 135 — 111 — 3,7 ■ —
.7. Björneborgs » 2,551 34 529 6 135 1 103 1 3,9 6,0
8. Tavastehus - » 2,387 41. 482 6 135 1 98 1 3,1 6,0
9. Tammerfors f> 2,872 — 810 ■ — 166 — 110 — 4.9 —

Transport 18,766 5,358 3,998 1,318 ■ 927 278 668 213 4,3 4,7
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Ny delning 
av inspek- 

tionsdistri Je
ten.

Inspektionsdistrikt

Band Boldän Antal lärare
Av lärarna 
begagnade 
biblioteket

Län per 
lärare

fin ska 
bibliotek

• M
g  i
O *3
CD TT

finska
bibliotek

svenska
bibliotek

finska
i • svenska

finska

' svenska

finska
bibliotek

svenska
bibliotek

Transport 18,766 5,358 3,998 1,318 927 278 668 213 4,3 4,7
10. Lahtis distilkt 1,913 — 284 • — 142 — 69 — 2,0 —
11. Kotka » . 2,282 194 440 25 155 9 - S6 9 2,8 2,6
12. Vilimanstrands » 2,181 — , 396 — 169 84 — 2,3 —
13. Viboi-gs i> •1,781 414 — . 199 — 87 — 2d. ► „
14. Sordavala » 2,326 53 393 7 143 1 76 1 2,7 7,0
15. S:t Mickels » 2,552 — 623 — 129 — 101 — 4,8
16. Nyslotts » 2,006 __ 421 — 106 — 72. — 4,0 —

17. Joensuu f 1,944 — 403 — 150 — 90 — 2,7 —
18. Kuopio » . 1,641 — 306 — 128 — 73 — 2,4 ■ —
19. Jyväskylä » ' .2,086 453 — 126 - — 78 ’ — 3,6 —
20. A lavo * 3,249 — 741 ' — 157 — 116 — 4,7 --'
21. Kasko » 1,640 750 200 140 74 52 - 47 36 2,7 2,7
22. Vasa » 441 3,403 91 561 13 106 11 94 7,0 5,3
23. Kannus » 3,255 191 503 48 101 10 84 10 5,0 4,8
24. Kajäna 1» 1,888 — 249 — 117 — 52 — 2,1
25. Uleäborgs » . 3,848’ — 529 — 106- — . 76 — 4,9 —
26. Lapplands D 2,065 — ' 339 — 66 '42 5,o
27. Gv. katolska t 588 — 86 — 46 — 29 — 1,9 —

Summa 56,452 9,949. 10,869 2,099- 3,054 456 1,941 363 3,6 4,6

7. Lantfolkskolornas inspektion.

Om inrättande av sex nya distriktsinspektorstjänster ingick 
Överstyrelsen den 24 okt. 1905 tili Kejserliga Senaten, med hem- 
ställan, motiverande ätgärden med följande ord:

»I medeltal har antalet skolor per inspektor stigit tili 115. Da genom 
clet ökade antalet skolor liksoin genom de pä grund av folkskolans utveck- 
ling framkallade större f ördringarna i fräga om inspektion av skoloma 
följden, säsom erfarenheten visat,' värit, att distriktsinspektorerna svärli- 
gen kumiat, säsom sig bör, övervaka sinä skolor, har inom Överstyrelsen 
väckts fräga om vidtagande av ätgärder i syfte att äter oka antalet folk-
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skolinspektorstjänster. Viel sakens behandling har Överstyrelsen av före-' 
nämnda skäl ansett ifrägavarande ätgärd ovillkorligen nödvändig, för 
att folkskolinspektionen skall künna förbli tillräckligt verksam. Över
styrelsen har förmenat, a tt inspektionsdistriktens antal borde ökas med sex, 
varigenom tili varje distrikt tili en början komme att höra i medeltal 
80 skolor.»

Jämlikt Kejserliga Senatens den 23 jan. 1906 gjorda underdäniga 
framställning bestämdes den 22 följande mars medels nädig’ förord- 
ning, att för lantfolkskolornas inspektion skola tillsättas sex. nya 
distriktsinspektorer med enahandä arvoden och övriga förmäner, 
som enligt gällande stadganden tillkomma distriktsinspektorer och 
att at Kejserliga Senaten överlämnas att pa framställning av Över
styrelsen för skolväsendet bestämma de inspektionsomräden, i vilka 
landet i sädant avseende skall indelas.

I anledning härav fastställde Kejserliga Senaten den 5 april 1906 
de av Överstyrelsen tidigäre föreslagna inspektionsomrädena, -vilka 
kallades: Alands, Äbo, Helsingfors, Lojo, Borga, Raumo, Björne
borgs, Tavastehus, Tammerfors, Lahtis, Kotka, Villmanstrands, 
Viborgs, Sordavala, S:t Michels, Nyslotts, Joensuu, Kuopio, Jyväs
kylä, Alavo, Kasko, Vasä, Kannus, Kajana, Uleaborgs och Lapplands 
distrikt.

Pä samma gang förordnade jämväl Senaten:

»att nämnda nya distriktsiridelning träder i gällande kraft den 1 
instundande augusti;

. att envar av de davarande inspektorerna fär med Överstyrelsens 
begivande väljä det av dessa distrikt, som tili en betydande del motsvarar 
hans förra ornräde;

att de sälunda ledigbhvna distriktsinspektorstjänsterna böra i laghg 
ordning ofördröjligen besättas, sä att de utnämnda inspektorerna künna 
tillträda sina tjänster nämnda 1 augusti.

att om omständigheterna enligt Överstyrelsens äsikt erfordra mindre 
förändringar i avseende ä denna nya distriktsindelningy Överstyrelsen 
äger därom framställa förslag tili Kejserliga Senaten; och

att distriktsinspektorerna böra envar bo mom sitt eget distriktS 
gränser.»

De nya distriktsinspektorerna utnämndes slutligt. tili sinä be- 
fattningar den 19 juli 1906.

Den 29 följande augusti biföll Senaten inspektorns i Alands 
distrikt A. K. Ottelins anhällan att fä bo. i Äbo utom distriktet.
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D et grekisk- 
• katolska 

d.isti-i,ktet. •

Distriktsin- 
spekt-o re i
nas ställ- 

ning, kom- 
petens och 
förtnäner. 

a) Tjänster- 
na pa ordi
när] e stat.

Samma dag utnämnde och transporterade Kejserliga Senaten 
folkskolinspektorn i Raumo distrikt F. Heiskanen tili folkskolinspek- 
tor i Lojo distrikt och nyutnämnde inspektorn i nyssnämnda distrikt 
M. A. Knaapinen tili folkskolinspektor i Raumo distrikt.

Pä grund av Överstyrelsens anmälan den 30 aug. 1905 förordnade 
Kejserliga Senaten efter kommunikation med landets Generalguvernör 
den 21 dec.. 1905, att Tolvajärvi i Korpiselkä, Alattu i Suistamo och 
Sotkuma i Polvijärvi nya folkskolor böra underställas den distrikts- 
inspektor, som förordnats att inspektera de skolor, i vilka flertalet 
elever tillhör den grekisk-katolska trosbekännelsen.

Da inspektorn i ifrägavarande distrikt, kollegierädet M. Lebedeff 
erhällit avsked frän sin tjänst den 22 mars 1906 och tjänsten hade 
bort äterbesättas, väcktes inom Kejserliga Senaten den 29 juni 1906 
fräga, huruvida ej dessa skolor i b'etraktande därav, att de ha samma 
allmänna uppgift som andra folkskolor, lämpligast ater borde under
ställas samma slags Inspektion som övriga lantfolkskolor i landet och 
huruvida ej därför med upphävande av. nädiga kungörelsen äv den 
10 dec. 1901 sagda inspektorstjänst künde med nädigt bifall indragas 
samt inspektionen av den grekisk-katolska religionsundßrvisningen i 
alla de skolor, dar tili nämnda trosbelcännelse hörande elever finnas, 
ombetros ät en av grekisk-katolska Stiftsstyrelsen förordnad, med 
finska statsmedel avlönad särskild inspektor, vilken jämväl.ägde 
inspektera de grekisk-katolska barnskolorna.

Detta förslag understöddes i yttrande av den 5 dec. 1906 av Över- 
styrelsen, som för sin del föreslog inrättande av en ny distriktsinspek- 
torstjänst „pä grundvalen av en omrädesdelning, tili vilket nya inspek- 
torsämbete skulle utnämnas en tili distriktsinspektorstjänst füllt kompe
tent person, oberoende av religion. Prägan" förföll sedermera, och 
Kejserliga Senaten utnämnde den 20 nov. 1907 kyrkoherden vid. 
Peter-Pauls kyrka i Sordavala, Alexander Sadovnikow, tili distrikts- 
inspektor för de folkskolor, i vilka elevernas flertal hör tili grekisk- 
katolska trösbekännelsen, pä villkor att han underkastar sig de för- 
ändringar, som eventuellt framdeles künde inträffa i fräga om denna 
tjänst.

I underdänigt yttrande av den 20 dec. 1906 har Överstyrelsen, 
förenande sig om distriktsinspektorernas anhällan, att distriktsinspek- 
torstjänsterna skulle ställas pä ordinarie stat och att deras innehavare 
skulle bli delaktiga i civilstatens änke- och pupillkassa samt att de 
tjänsternä ätföljande pensionsförmänerna skulle förbättras, ansett
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nödvändigt, att de i nädiga kungörelsen av den 30 maj 1884 stadgade 
kpmpetensvillkoren, som voro högst allmänna och tänjbara, förändra- 
des tili mera bindande och ägnade att bj.uda bättre garanti för duglig- 
het. Da nya kompetensvillkor uppställdes, borde det enligt Över- 
styrelsens mening a ena sidan tillses, att för framstäende folkskol- 
lärare, som förskaffat sig högre allmän- och lärarbildning, öppnades 
tillfälle att kunna söka dessa tjänster, och ä andra sidan att av per- 
soner, kompetenta tili andra statens lärartjänster, fordrades tillräckliga 
garantier, att de lämpa sig för en sädan tjänst. Som kompetensvillkor 
för distriktsinspektorstjänster föreslog Överstyrelsen:

»i teoretiskt avseende, att sökanden • avlagt de för erhällande av lek- 
törstjänst vid seminarium föreskrivna kunskapsprov eller, om han är 
folkskollärare. inför universitetsprofessor undergätt i fyra ämnen sadant 
förhör, som i sin helhet anses motsvara filosofie-kandidatexamen, samt i 
vartdera fallet, att sökanden vid universitetet avlagt pedagogieexamen 
med minst näst högsta vitsordet; och

i praktiskt avseende, att sökanden antingen- utövat lärarverksamhet 
vid högre, företrädesvis för folkundervisning avsedd läroanstalt samt 
därigenom eller annorledes, säsom genorn utgivna skrifter, visat sig äga 
noggranna och mängsidiga insikter i folkskolförhällanden, eher, om han 
är folkskollärare, att han i minst fyra ärs tid förestätt högre folkskola, 
företrädesvis i landskommun, samt därvid ädagalagt framstaende lärar- 
förmaga.»

Sedermera, den 14 maj 1909, utgavs även en Nädig förordning 
angäende de för folkskolorna pä landet inrättade distriktsinspektors- 
tjänsternas uppförande pä ordinarie stat, och erhöllo i den stadgan- 
dena rörande distriktsinspektorernas kompetensvillkor i huvudsak sa- 
dan lydelse Överstyrelsen föreslagit.

Med stöd av § 7 i nämnda författning ntfärdade Kejserliga Se
naten den 4 juni 1909 fullmakter för de dävarande di'striktsinspek- 
torerna pä deras tjänster.

Den 1 nov. 1909 meddelade Civilstatens änke- och pupillkassas 
direktion, att distriktsinspektorerna uppförts i kl. IV av i kassans 
regiemente omnämnda klasser.

Den 6 nov. 1906 ingick Överstyrelsen med framställning om att 
ett 500 inarks ärligt anslag mätte mot redovisningsskyldighet beviljas 
envar av lantfolkskolornas distriktsinspektorer för kansliförnöden- 
heter samt trycknings- och renskrivningskostnader i tjänsteärenden. 
Sedan Ecklesiastikexp'editionen den 27 mars 1908 infordrat utrednin'g

b) Kansli- 
rnedel.
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c) Deltagfm- 
de i folk- 

skolmöten.

d) Resesti- 
pendier.

angaende.ifragavarande utgifters belopp i de olika inspektiorisdistrikten 
och Överstyrelsen den 15 följande majförnyat sitt tidigare förslag, 
förkastade Kejserliga (Senaten i betraktande därav, att tjänstemännen, 
själva böra bekosta genora tjänstgöringen föranledda utgifter, den 

.29 maj 1908 framställningen i den form den gjorts.
Enligt Överstyrelsens den 30 okt. .1906 gjorda framställning be- 

viljade Kejserliga Senaten den 1 följande december 2,500 mark för 
inköp av arkivskäp jämte tillbehör at de Sex ny a distriktsinspekto- 
rerna samt för anskaffände av enkla bokhyllor at samtliga distrikts- 
inspektorer för förvaring av författningssamlingen, ärsberättelser 
m. m. För det senare ändamälet utdelade Överstyrelsen den 22 
maj 1908 av förenämnda summa at varje av de ny a distrikten 65 
mark och at de 21 äldre distrikten 47: 10 mark per distrikt.'

I avfordrat utlätande förordade Överstyrelsen den 25 febr. 1910 
.folkskolinspektorns i Alavo distrikt anhällan om ett anslag om 400 
mark ur allmänna medel som ersättning för en av nämnda distrikts 
Inspektor anskaf f ad skrivmaskin, men avslog Kejserliga Senaten 
anhällan.

Tidigare hade Kejserliga Senaten berättigat Överstyrelsen, pä 
grund av särskild framställning i varje fall, att kalla distriktsinspek- 
torernä att 4 tjänstens vägnar närvara vid. de allmänna folkskolmötena, 
men biföll Kejserliga Senaten den 29 maj 1908 Överstyrelsens fram
ställning i sadan form, att denna rätt lämnades Överstyrelsen sasom 
bestaende..

Av det 4,000 marks anslag, som Överstyrelsen arligen äger ut- 
dela at Överstyrelsens inspektorer och särskilt at lantfolkskolornas 
distriktsinspektorer för Studium av folkskolväsendet utomlands, ha 
resestipendier utdelats at följande inspektorer:

ar 1906: K. K. Mäkinen 1,400 mark, A. L. Bisköp 1,400 mark 
och A. J. Tarjanne 1,200 mark;

ar 1907: K. E. Ruohonen 1,500 mark, A. K. Ottelin 1,500 mark 
och J. Puupponen 1,000 mark;

ar 1908: O. Rauhamaa 1,500 mark, K. V. Vaulo 1,500 mark och. 
F. Heiskanen 1,000 mark;

ar 1909: Albin Järvinen 1,800 mark och folkskolirispektorn i 
Överstyrelsen Hj. Basilier 2,200 mark;

ar 1910: Kaarlo Lovön 1,600 mark, O. Vuorisalmi 1,400 mark 
och K. Kerkkonen 1,000 mark.
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I fräga om arsberättelserna har Överstyrelsen i cirkulär av den 
30 jan. 1906 lämnat samtliga distriktsinspektorer ■ särskilda ytter- 
ligare förklaringar beträffande de nya bestämmelserna av den. 31 
maj 1905. .

För de terminsanmälningar, som distriktsinspektorerna äga in- 
sända, fastställde Överstyrelsen den 5 okt. 1906 nya förmulär, och, 
emedan distriktsinspektorerna ofta haft svart att i tid kunna sända 
anmälningarna tili Överstyrelsen, i ty att man sölat med insändande 
av uppgifter eller lämnat dessa bristfälliga, päminte Överstyrelsen, 
förnyande de i cirkulären av den 1 juni 1885 och den 19 maj 1886 
givna bestämmelserna, i cirkulär av den 18 sept. 1906 folkskolörnas 
föreständare och förestandarinnor om nödvändigheten att oförtövat 
efter den egentliga folkskolans öppnande eller senast den 5 okt. tili 
distriktsinspektor sända anmälan, innefattande följande uppgifter:

»1. Dagen, da skolan öppnats, särskilt den förbere- 
dande skolan och särskilt den egentliga folkskolan;

"2. Antalet elever i den egentliga skolan och huru mänga 
bland dem tillhöra den- grekisk-katolska trosbekännelsen;

3. Varje lärares eller lärarinnas fullständiga namn samt, 
för envar särskilt, om läraren eller lärarinnan är i tjänst 
stadfästad, pa prov anställd eller tjänstförrättande, och i 
sistnämnda fall, om.han (hon) är kompetent eller inkompe
tent; om läraren (lärarinnan) är ny, bör därjämte nämnas,

■ frän vilken , skola han (hon) har kommit eller fran vilket 
seminarium han (hon) utdimitterats;

4. Slöjdlärarens eller handarbetslärarinnans fullstän
diga namn samt om han eller hon är kompetent eller inkom
petent.»

Äterkallande den tidigare bestämmelsen att penningar överhuvud 
ej fä betalas at vederbörande, inrian kvitto erhallits, uppmanade 
Överstyrelsen den 1 dec. 1906 distriktsinspektorerna att sända sina 
penningremissor tili vederbörande enligt särskild blankett och pa i den 
angivet sätt och hörde tili blanketterna jämväl förmulär tili, kvitto.

Den 1 febr. .1907 fastställde Överstyrelsen nya förmulär tili mä- 
nadsrapporter för distriktsinspektorerna, lämnande anvisningar om 
deras begagnande.

För att päskynda avsändandet av understöden ät folkskolorna 
och 'deras lärare ’beslöt Överstyrelsen den 16 febr. 1909, att under-

Nägra be- 
stämmelser 

ang. inspek- 
torernas av- 

beten.
a) Ärsberät- 

telser.
b) Termi ns- 

an mälan.

e) Penning- 
remissor.
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stöden, vilka därförinnan tillställts vederbörande genom distrikts- 
inspektorns förmedling, fran den 1 mars direkt skulle sändas till utbe- 
talning at mottägarna, förutom beträffande Furuhjelmska medleri, 
vilka sändes säsöm förut. Härigenom befriades även distriktsinspek- 
torerna fran manatliga redovisningsskyldigheter.

Vidare erinrade Överstyrelsen den 18 följ ande maj distriktsinspekto- 
rerna, att de vid avgivande av yttrande över ansökningar om penningun- 
derstöd för särskilda ändamal eller vid förslag angaende sädana kort bor
de anteckna under vilken postadress understöden skulle frambefordras.

Som ordinarie distriktsinspektorer under ifragavarande tid ha 
tjänstgjort:
Hovilainen, A. G., folkskollärare, i Kuopio distrikt; tjänstledig 15/6 

—15/8 1905 för sjuklighet, vikarie fil. kand. Tuure Saarnio; 
partiellt. tjänstledig 1/10 1905—d/8 1906, biträde fil. kand. Saarnio. 

Forsman, K. W., filosofie magister, i Kasko distrikt.
Reini, J., pastor, i Björneborgs distrikt; tjänstledig 18/5—18/7 1906 

för studieresa tili .utlandet, vikarie folkskolläraren G. Kaukoranta. 
Kunelius, K., övningsskolföreständäre, i Jyväskylä distrikt; tjänst

ledig 1/6—1/8 1910, vikarie folkskolläraren Isak Hirvonen. 
Lähteenkorva (Borenius), A. A., filosofie magister, i Heinola distrikt 

1/8 1905—1/8 1906 och i Lahtis distrikt 1/8 1906—; tjänst
ledig: under augusti 1905 för studieresa tili utlandet och under 
September 1905 partiellt, vikarie folkskolläraren Jaakko Laurila, 
5/3—28/4 1906 partiellt, vikarie övningsskolläraren Frans Junttila; 
14/6-—31/7 1906 för sjuklighet, vikarie läraren Junttila; 18/3— 
30/6 1907 partiellt för enskilda angelägenheter, biträde folk
skolläraren P. Kapari; 1/10—1/12 1907 partiellt,' 1/12—20/12 
1907 fullständigt, biträde och vikarie fil. kand. Albert Siven; 
10/1—10/7 1908 partiellt, vikarie läraren Kapari, och 10/7— 
25/8 1908 fullständig tjänstledighet för sjuklighet, vikarie fil.' 
kand. Siven; partiellt 1/10—31/12 1908 biträde fil. kand. Siven, 
och 5/3—30/6 1909, biträde folkskolläraren Alfred Väre; par
tiellt 1/1—30/4 och fullständigt under maj 1910, biträde och 
vikarie fil. kand.-Siven.

Rauhamaa (Nykopp), Onni, filosofiemagister, i Uleaborgs distrikt'; 
tjänstledig: 1/2—1/7 1908 för tjänstgöring som biträdande in- 
spektor vid Överstyrelsen, vikarie folkskolläraren E. A. W. 
Kivekäs, och 1/3—31/5 1909 för studieresa tili utlandet, vikarie 
läraren Kivekäs. . •
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Järvinen, Albin, filosofie magister i Äbo distrikt; tjänstledig: 17/8 
—30/9 1905 och 15/7—r30/9 1907 för tjänstgöring som t. f. folk- 
skolinspektor vid Överstyrelsen, 1/9—1/12 1906 för kommitte- 
arbeten, 1/2—1/7 1909 för tjänstgöring som adjungerad ledamot i 
överstyrelsen och 15/2—15/5 1910 för stndieresa tili utlandet,. 
vikarie varje gäng folkskolläraren E. Lehtola.

Levon, Kaarlo,, filosofie doktor, i Tammerfors distrikt; .tjänstledig: 
1/8—1/11 1905 för studieresa tili utlandet, vikarie folkhögskol- 
förestandaren Rufus Saikku; 20/7—20/8 1907 för enskilda ange- 
lägenheter, vikarie fil. lie. Evert Laine; 11/3 —15/4 1908 partiellt 
för sjuklighet, biträde' folkskolläraren Paavo Halme; 20/6—31/7 
1908 för att kunna fnngera som ordförande i Tavastehus läns 
norra valkrets centralnämnd, vikarie folkskolläraren Paavo Halme;. 
1/9 1909—1/2 1910 för att tjänstgöra som biträdande ledamot 
i Överstyrelsen, vikarie fil. kand. Risto Kuosmanen och 1/2— 
1/6 1910 för enskilda angelägenheter, vikarie folkskolläraren 
Nestori Saarni.

Tarjanne (Törnqvist), A. J., filosofie magister, i Tavastehus distrikt 
1/8 1905—31/12 1907; tjänstledig: 15/7—31/8 1905 för skötande 
av vikariatet som överinspektor för folkskolorna; 1/9 1905—31/5 
1906 för tjänstgöring som biträdande inspektor och 1/6—15/7 
1906 och 1/8 1906-—31/12 1907 som t. f. folkskolinspektor vid 
Överstyrelsen, vikarie: fil. mag. K- V. Vaulo tili 1 aug. 1906, 
folkhögskolföreständaren Rufus Saikku 1/8—31/12 1906 öch 
folkskolläraren Juho Kivikoski 1/1—31/12 1907.

Mäkinen, Kaarlo K., filosofiekandidat, i S:t Michels. distrikt 1/8 1905 
—1/5 1908 och i. Tavastehus distrikt 1/5 1908—; tjänstledig: för 
lantdagsarbeten 17/12 1905— under lantdagstiden, för studie
resa tili utlandet 17/9—-31/12 1906 och 2/2—15/3 1908 för sjuk
lighet, vikarier folkskolläraren A. K. Palomäki (Branthill) samt 

. 1/2—1/7 1909 för tjänstgöring som biträdande ledamot i Över
styrelsen, vikarie folkskolläraren Kaarlo Ahde.

Appelberg, Henrik, folkskollärare, i Nykarleby distrikt 1/8 1905— 
1/8 1906 och i Vasa distrikt 1/8 1906—; partiellt tjänstledig 18/4 
—9/6 1906, biträde folkskolläraren Jaakko Laurila.

Puupponen, Jaakko, filosofie kandidat, i Sordavala distrikt 1/8 1905— 
1/8 1906 och i Villmanstrands distrikt 1/8 1906 tili sin död 7/3 
1910; tjänstledig 1/6—1/10 1907 och 21/6—1/8 1908 för studie
resa tili utlandet, vikarie folkskolläraren E. E. Laine.

Jacobson, V. I., pastor, i Joensuu distrikt.
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Riskop, A. L., filosofie magister, i Villmanstrands distrikt 1/8 1905— 
1/8 1906, i Kotka distrikt 1/8 1906—1/6 1908 och i Borga distrikt 
1/6 1908—; tjänstledig: 10/3—10/6 1907 för studieresa tili utlan- 
det, vikarie folkhögskolföreständaren K. O. Wikman 10/3—10/5 
och folkskolläraren Hj. Hultin 10/5—10/6 1907; 1/6—1/10 1908 
fran Borga distrikts inspektorstjänst för att fortsättningsvis skö ta 
Kotka, distrikt, vikarie f il. mag. Henrik Stähl, och 10/5—10/7 
1909 för tjänstgöring i Överstyrelsen, vikarie mag. Stähl.

Lebedeff, Michael, kollegieräd, vid de grekisk-katolska skolorna 1/8 
1905—22/3 1906; tjänstledig 28/12 1905—:28/2 1906 för sjuklig- 
het, vikarie kyrkoherden A. Sadovnikow.

Aminoff, K. G., filosofie magister, i Borga distrikt 1/8 1905—30/12 
1907 och i Helsingfors distrikt 1/1 1908—; tjänstledig: 7/1—7/3 
1907 för tjänstgöring säsom t. f. folkskolinspektor vid Över
styrelsen och 1/1—1/6 1908 frän inspektorstjänsten i Helsingfors 
distrikt för att fortfarande sköta Borga distrikt, vikarie folkskol
läraren E. W. Malmberg; 15/8 1908—31/12 1909 för tjänstgöring 
säsom biträdande ledamot i Överstyrelsen, vikarie läraren E. W. 
Malmberg 23/9 1908—27/8 1909 och 15/10—31/12 1909 ävensom 
fil. mag. Karl Himberg 27/8;—15/10 19Ö9; under januari och 1/3— 
1/9 1910 för tjänstgöring som t. f. folkskolinspektor i Överstyrelsen 
ävensom under februari 1910 för enskilda angelägenheter, vikarie 
läraren Malmberg 1/1—1/6 och fil. kand. Himberg 1/6—1/9 1910.

Äijälä, Juho, filosofie magister, i Brahestads distrikt 1/8 1905—1/8 
1906 och i Kannus distrikt 1/8 1906—1/2,1909; tjänstledig: 10/6 
—30/11 1905 för studieresa tili utlandet, vikarie fil. mag. Kaarlo 
Kerkkonen; 1/5—15/6 1906 för sjuklighet, vikarie mag. J. A. 
Soveri (Silander); 1/7—15/9. 1907 för sjuklighet, vikarie folkskol
läraren Jaakko Laurila; 18/6—31/10 1908 för sjuklighet, vikarie 
folkhögskolföreständaren Juho Torvelainen; 1/11 1908—1/2 1909 
för tjänstgöring vid Raumo seminarium, vikarie fil. mag. J. V. 
Lähde.

Heiskanen, Fredrik, filosofie magister, i Raumo distrikt 1/8 1905— 
29/8 1906 och i Lojo distrikt 29/8 1906—; tjänstledig: 1/7—31/12 
1905 för tjänstgöring som extra föredragande vid Ecklesiastikexpe- 
ditionen och 1/1—1/7 1906 för enskilda angelägenheter, vikarie fil.' 
kand. M. A. Knaapinen; 5/6—5/8 1909 för studieresa tili utlandet,

• vikarie fil. kand. K. V. Rauhala, och 10/6—13/8 1910 likaledes 
för utländsk ■ studieresa, vikarie fil. kand. Rauhala.



Vuorisalmi (Lindström), Oskar, filosofie magister, i Kajana distrikt; 
tjänstledig: 1/7—31/12 1905 för studieresa tili utlandet, 8/12 1906 
—8/6 1907 för kommittearbeten och partiellt under maj samt 
fullständigt under juni och juli 1.908, vikarie folkskolläraren O. J. 
Braxen; 1/9 1908—1/2 1909 för tjänstgöring som adjungeradleda- 
mot i Överstyrelsen, vikarie överläraren J. A. Tuomola, och 10/6— 
1/8 1910, vikarie folkskolläraren O. J. Braxen.

Ruohonen, K. E., filosofie magister, i Viborgs distrikt; tjänstledig: 
1/9—31/10 1905 för-sjuklighet och 1/2—1/8 1906 för enskilda 
angelägenheter, vikarie folkskolläraren Fabian Sihvonen; 1/7— 
1/12 1907 för studieresa tili utlandet, vikarie folkskolläraren K. V. 
Syvänne; 1/1—1/7 1908 .för sjuklighet, vikarie folkskolläraren 
Vihtori Jaakkola 1/1—1/5 och folkskolläraren K. Paavola 1/5—1/7 
1908; 1/1—1/12 1909, vikarie fil. kand. Albert Siven', och partiellt 
1/2—1/7 1910, biträde folkskolläraren K. V. Syvänne.

Relander, K. A. O., filosofie doktor, i Helsingfors distrikt 1/8 1905— 
1/10 1907, skötande tjänsten fortfarande vikariter 1/10—31/12 
1907.

Ottelin, Ahti Konrad, filosofie doktor, i Älands distrikt 1/8 1906—; 
tjänstledig: 10/5—1/9 1907 för studieresa tili utlandet ävensom 
1/1—1/3 1908 och 1/1—1/4 1909 partiellt, vikarie och biträde 
folkhögskolföreständaren Alfons Takolander.

Knaapinen, Mauno, Kustaa Adolf, filosofie kandidat, 19/7 1906 ut- 
nämnd tili Lojo distrikt och 29/8 1906 transporterad tili Raumo 
distrikt; tjänstledig: 1/6—1/8 1908 för sjuklighet, vikarie övnings- 
skolläraren A. Huttunen.

Vaulo, Kaarle Vihtori, filosofie magister, i Alavo distrikt 1/8 1906—; 
tjänstledig: 1/1—1/6 1908, för att sköta vikariatet för inspektors- 
tjänsten i H:fors distrikt, vikarie folkskolläraren Jaakko Laurila; 
partiellt 8/5—8/6 1909, biträde folkskolläraren Gabriel Katila.

Karvonen, Aukusti, filosofie kandidat, i Nyslotts distrikt 1/8 1906—; 
tjänstledig: 1/5—7/6, 20/6—1/8 1908, 24/12 1908—4/6 1909, 26/6 
—15/12 1909 och 27/12 1909—25/5 1910 för studier, vikarie folk
skolläraren K. Jalkanen.

Saarnio, Tuure Gotthell, filosofie kandidat,-i Sordavala distrikt 1/8 
- 1906—, •

Kerkkonen, Kaarlo, filosofie magister och pastor, i Lapplands distrikt 
T/8 1906—; tjänstledig:: 1/7—10/8 1907 för enskilda ängelägen- 
heter och 15/11—31/12 1907 för uppdrag av Föreningen för hem-
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uppfostran, vikarie folkskolläraren Santeri Seppälä; och under 
- juli 1910, vikarie folkhögslcolföreständaren J. E. Tuompo. 

Kilpeläinen, Adolf Seth, filosofie licentiat, i S:t Michels distrikt 1/8
1908—; tjänstledig under aug. 1909, vikarie folkskolläraren A. K. 
Palomäki.

Sadovnikow, Alexander, kyrkoherde, grekisk-katolska distriktet 20/11 
1907—,

Junttila, Juho Frans, övningsskollärare, i Kotka distrikt 1/10 1908. 
tili sin död 20/4 1910; partiellt tjänstledig 21/4—1/6 1909, vikarie 
folkskolläraren Kaarlo Merikoski, och fullständigt 1/6—1/8 1909, 
vikarie läraren Merikoski.

Förutom ovannämnda vikariat hava lediga inspektorstjänster 
vikariter skötts av:

i Grekisk-katolska distriktet kyrkoherden A. Sadovnikow 28/2 
1906—20/11 1907;

i Tavastehus distrikt folkskolläraren Juho Kivikoski 1/1—1/5 
1908;.

i S:t Michels distrikt folkskolläraren A- K. Palomäki 1/5—1/8 
1908;

i Kotka distrikt under oktober 1908 fil. mag. J. V. Lähde; 
i Kannus distrikt magister J. V. Lähde 1/2 1909—; 
i Villmanstrands distrikt folkskolläraren E. E. Laine 11/3—30/4 

1910 och fil. kand. Emanuel Suhonen 1/5 1910—; samt
i Kotka distrikt folkskolläraren Kaarlo Merikoski 22/4—31/5 1910 

och fil. mag. Reinhold Roine 1/6 1910—.

De i § 12 av folkskolförordningen och § 11 i reglementet för folk- 
skolinspektorerna föreskrivna distriktsmötena ha under läseäret 1905 
—1906 hällits: „

i Äbo distrikt svensksprakigt distriktsmöte i Kimito, Wreta skola 
26 och 27 augusti;

i Raumo och Björneborgs distrikt gemensamt lärarmöte i Vittis 
18 och 19 juni;

i Tammerfors distrikt i Tammerfors den 30 juli; 
i Kasko distrikt: svenskt i Närpes, Pielax den 24 ■ och finskt i 

Peräseinäjoki, Viitala skola den 28 augusti;
i Brahestads distrikt i Limingo folkhögskola 27 och 28 oktober; 
i Uleäborgs distrikt i Ijo, Olhava skola den 28 november; 
i Kajana distrikt ä Kajana seminarium den 17 och 18 april;
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i Heinola distrikt i Heinola den 29 pch 30 September; 
i Villmanstrands distrikt i Villmanstrand den 12 och 13 januari; 
i Viborgs distrikt i Viborg den 8 och 9 januari; 
i Sordavala distrikt den 25 november, 26 februari, 24 mars och 

30 juli;
i Joensuu distrikt a Värtsilä skola den 14 juni; och 
i grekisk-katolska distriktet uti Sordavala den 14 juni.

Sedan den nya distriktsindelningen genomförts, haföljande möten 
hiivit hälinä: .

i Älands distrikt ä Alands fölkhögskola den 1 och 2 april 1907, i 
Pargas, Storgärds skola den 17 och 18 September 1907 och i N agu, ■ 
Finby skola den 23 och 24 September 1908;

i Äbo distrikt den 14 och 15 februari 1908 och den 29 och 30 
januari 1909 uti Äbo;

i Lojo distrikt 4 Vichtis folkhögskola den 1 och 2 juni 1909 och 
i Tusby folkhögskola den 30 och 31 maj 1910;

i Borga distrikt svenskt i Borga den 1 och 2 -Oktober 1909 och 
finskt i Finby skola invid Borga den 25 och 26 maj 1910;

i Raumo och Björneborgs distrikt lärarmöte i Kumo, Peipohja 
folkskola den 18 pch 19 juni 1907, i Tyrvis, Muistola folkskola den 15 
pch 16 juni 1909 och i Raumo den 10 och 11 juni 1910;

i Tavastehus distrikt i Tavastehus den 1 juni 1909 och i Akkas, 
Toijala skola den 4' juni 1910;’ ■ ■

i Tammerfors distrikt i Tammerfors den 17 augusti 1907 och a 
Kotiniemi uppfostringsanstalt i Filppula den 3 och 4 September 1908; 

i Lahtis distrikt den 13 och 14 aug. 1907; 
i Kotka distrikt i Fredrikshamn den 27 och 28 September 1907 och 

den 21 och 22 maj 1909 samt i Kouvola samskola den 3 och 4 juni 1910;
i Villmanstrands distrikt i Enso träsliperis folkskola den 6 Okto

ber 1906, i S:t Andreae den 1 och 2 november 1907 och i Viborg den 
25 och 26 Oktober 1909 tillsammans med Viborgs distrikts lärarkar;

i Viborgs distrikt i Viborg den 25 och 26 okt. 1909 tillsammans 
med lärarkareh i Villmanstrands distrikt;

i Sordavala distrikt i Hiitola den 15 och 16 augusti 1908 tillsam
mans med det grekisk-katolska distriktets lärarkar och i Sordavala den 
26—28 September 1909 likaledes tillsammans med det grekisk-katolska 
distriktets lärarkar; . . '

i S:t Michels distrikt i S:t Michel den 28 maj 1907 och i Mänty- 
harju, Kyrkoby skola den 2 augusti 1909; ,

b) Läseären 
1906—1910.

33
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i Nyslotts distrikt i Kerimäki, Kulennoinen skola den 4 juni 1907, 
i Rantasalmi, Kyrkoby skola den 4 juni 1908 och i Leppävirta, Kyrkoby 
skola deri 18 september 1910;

i Joensuu distrikt i Eno, Kyrkoby skola den 28 september 1907, 
i Pielisjärvi, Kyrkoby skola den 28 september 1908 och i Nurmes den 
10 juli 1909;

i Kuopio distrikt i Kuopio den 7 och 8 augusti 1906, i Suonen
joki den 5 och 6 aug. 1907 och i Iisalmi den 13 och 14 aug. 1909 till- 
sammans med Kajana distrikts lärarkär;

i Jyväskylä distrikt i Jyväskylä den 12 och 13 juni 1907; 
i Alavo distrikt i Alavo, Kyrkoby skola den 26 och 27 juli 1907, 

i Kuortane, Kyrkoby skola den 31 juli och 1 aug. 1908 och i Domar- 
näs skogvaktarskola i Ätsäri den 31 maj och 1 juni 1910;

i Kasko distrikt: finskt i Karijoki, Ylikylä den 8 och svenskt i 
Korsnäs, Taklax skola den 26 september 1906, finskt i Ilmola, Yläpää 
skola den 14 och svenskt i Lappfjärds norra skola den 17 september 
.1907, finskt i Jalasjärvi, Koskue. skola den 14 och svenskt i Närpes, 
Näsby den 7 september 1908 samt finskt i Öslermark, Kyrkoby den 
6 och svenskt i Portoin, Kyrkoby skola den 4 september 1909;

i Vasa distrikt i Vörä, Koskeby skola den 14 och 15 juni 1907 och 
i Kronoby, Kyrkoby skola den 28—29 september 1908;

i Kannus distrikt i Kannus, Kyrkoby skola den 17 och 18 decem- 
ber 1906 och den 13—15 april 1909 samt i Haapavesi, Kyrkoby skola 
den 20 och 21 december 1909;

i'Kajana distrikt i Iisalmi den 20 och 21 december 1907 samt 
den 13 och 14 augusti 1909 tillsammans med Kuopio distrikts lärarkär;

i Uleäborgs distrikt i Limingo folkhögskolä den 6 och 7 maj 1907 
och den 17 och 18 december 1908 samt den 20 och 21 december 1910;

i Lapplands distrikt i Perä-Pohjola folkhögskolä den 7 och 8 
januari 1907, i Rovaniemi, Kyrkoby skola den 8 januari 1908, iNeder- 
Torneä, Kaakama skola den 4 jän. 1909 och i Rovaniemi, Kyrkoby 
skola den 7 och .8 januari 1910; och

i grekisk-katolska distriktet uti Sordavala den 13 augusti 1907, 
i Hiitola den 15 och 16 aug. 1908 tillsammans med Sordavala distrikts 
lärarkär och i Sordavala den 26—28 sept. 1909 likaledes tillsammans 
med Sordavala distrikts lärarkär.

Vid sidan av provtimmar ha vid dessa distriktsmöten de senaste 
ärens mest brännande skolfrägor diskuterats: den första undervisiiin- 
gens ordnande, lärarbildningens höjande, läropliktens genömförande, 
bottenskolfrägan, folkskolförfattningens revision, gratis läroböcker och
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skolmateriál át eleverna samt tecknings-ochnykterhetsundervisningen. 
Flere läroämnens metodik har diskuterats, ytterligare nya läroböcker, 
läroplanerna, ändring av folkskolans kurser (hembygdslära ooh jord- 
bruksundervisning), förberedandet av den nya läxan och repetitioner, 
fortsättningsskolan, elevträdgardar, främjande av hemuppfostran och 
skolgáng, skolresor o. s. v. Uppmärksamhet ha även strävandena för 
barnens fysiska várd och välbefinnande begynt väcka: inrättandet av 
skolkök, anställandet av skolläkare, ändamalsenlig användning av 
fristunderna, skollokalernas städning och ventilering m. m. Ytter- 
ligare má nämnas fragor om lärarens ställning tili partilivet, ungdoms- 
rörelsen och de mot upplysningsarbetet fientliga religiosa rörelserna 
samt fragor om begravningsringar och om lärarnas fortsatta studier.

Förutom i distriktsmöten ha inspektorerna ofta flitigt tagit del 
i lärarföreningarnas möten, och nágra inspektorer ha dessutom anord- 
nat föräldramöten.

Den 15 okt. 1907 ingick Överstyrelsen med framställning, att 
Överstyrelsen matte berättigas att sammankalla distriktsinspekto- 
rerna tili gemensamt möte i Helsingfors den 15—18 jan. 1908, att 
Överstyrelsen mátte fá i uppdrag att utse mötets ordförande och. att 
distriktsinspektorerna liksom tidigare mátte berattigas att erhálla 
ersättning för farden fram och ater tili Helsingfors enligt resereglemen- 
tet samt för vistelsen därstädes 12 mark i dagtraktamente. Fram- 
ställningen bifölls av Kejserliga Senaten den 28 nov. 1907. Señare 
förlängdes pá mötets anhállan den för sammankomsten bestämda 
tiden tili den 21 jan.

Som ordförande vid det sjätte distriktsinspektorsmötet fungerade 
överdirektörsadjointen, statsrádet W. Tawaststjerna och som sekre
terare folkskolinspektorerna vid Överstyrelsen för skolväsendet A. 
Haapanen och A. J. Tarjanne, vilka sedermera utgivit mötets Proto
koll, omfattande 203 trycksidor. De behandlade frágorna rörde in- 
spektorernas verksamhet och tjänst, folkskolförfattningen, folkskolans 
arbete, fortsättnings- m. fl. kurser, folkskolans yttre utrustning, lärar- 
biblioteken, läroplikten, folkskolans elever ävensom framtida distrikts- 
inspektorsmöten. Nágra av mötet uttalade önskningsmäl ha lett tili 
gynnsam lösning: distriktsinspektorstjänsterna ha ställts pá ordinarie 
stat, godkännandet av fortsättningskursprogrammen har överlämnats 
át distriktsinspektorerna, inspektionsprotokollblanketterna ha ändrats, 
och Kejserliga Senaten har utfärdat särskilda stadganden betraf fände 
övervakningen av folkskolornas byggnadsarbeten jämlikt Överstyrel-

Sjätte di 
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mötet.
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sens framställning. Vidare har Överstyrelsen ingatt med underdänig 
framställning i huvudsak i den riktning mötet förordat i fräga om 
nya bestämmelser för anskaffande och subventionering av slöjdkollek- 
tioner och beträffande b.esättandet av slöjdlärar- och handarbets- 
lärarinnetjänster, men dessa hemställningar ha tillsvidare ej föranlett 
nagon ätgärd.

inspektio- Ledamöterna i Överstyrelsens folkskolavdelning ha under ifräga- 
Överstyrei- varan(le period gjort talrika tjänsteresor tili landsorten, oftast emedan 

sens sida. Överstyrelsen haft att avge underd&nigt yttrande om distriktsindel- 
ningen och skolplatsen i besvärsärendeii eller att avgöra tvister mellan 
direktioner och inspektor om utfärdande av stadfästelsebrev eller 
ock att undersöka klagomäl över lärarnas verksamhet och uppförande. 
Instruerandet av nyutnämnda distriktsinspektorer i inspektions- och 
kansligöromal har ävenledes föranlett nägra resor.

Utöver sädana kortare tjänsteresor ha folkskolavdelningens med- 
lemmar verkställt längre inspektionsresor tili olika inspektionsdistrikt 
för att vinna förtrogenhet med folkskolförhallandena i olika delar av 
landet, och med inspektorernas verksamhet. Angaende dessa inspek- 
tioner och over under dem" gjorda erfarenheter ha Överstyrelsens med- 
lemmar avgivit detaljerade berättelser, vilka vanligen även innehällit 
förslag tili särskilda ätgärder. Angaende andra tili äventyrs föran- 
ledda ätgärder ha ytterligare av berättelsen lämnats avskrift ät veder- 
börande distriktsinspektor tili kännedom och beaktande.

Inspektioner av sistnämnda slag ha verkställts av:
1. I Kuopio distrikt den 12—18 febr. och den 6—8 mars 1906 

överdirektörsadjointen, statsradet W. Tawaststjerna.
2. I Uleaborgs distrikt den 17 mars—12 april 1906 adj ungerade 

ledamoten i Överstyrelsen, folkskolinspektorn A. J. Törnqvist 
(Tarjanne).

3. I Lahtis distrikt i slutet av nov. och början av dec.. 1907. 
statsradet W. Tawaststjerna. .

4. I Raumo distrikt den 6—18 maj 1907 folkskolinspektorn i 
Överstyrelsen Hj. Basilier.

5. I det grekisk-katolska distriktet den 27 nov.—20 dec. 1907. 
folkskolinspektorn Hj. Basilier.

6. I  Sordavala distrikt den 25 april—15 maj 1908 folkskolinspek-. 
torn i Överstyrelsen A. J.-Tarjanne.

7. I Alavo distrikt den 23 okt.—4 nov. 1908 och den 3—16 mars 
1909 folkskolinspektorn. A. J. Tarjanne.



8. I Viborgs distrikt den 13—28 jän. och den 24 okt.—2 nov.
1909 folkskolinspektorn Hj. Basilier.

9. I Kajana distrikt deii 27 mars—,14 april l910 folkskolinspek
torn A. J. Tarjanne.

10. I Lojo distrikt den 27 april—14 maj och den 22—27 okt.
1910 folkskolinspektorn i Överstyrelsen A. Haapanen.
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8. Statistiska uppgifterom lantfolkskolorna.

a) Antal skolor i kommunerna.

L ä s e ä r e t
P B £s ® g
et- '"i R80 O g 
o »  c

K  o m  m u n  e r V i l k a  s k o l o f  u n n o  s

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1905— 1906........... 472 l 6) 82 71 58 62 35 30 30 20 16 13 17 9 9 4 7 2 1 1 1 1 2 1

1906— 1 9 0 7 . . . . '. . 4738) 1°) 77 64 63 59 35 34 29 24 12 17 11 14 10 6 6 2 1 3 1 1 — — 1 1 — — 2 — — —

1907— 1908........... 4748) 1») 71 59 62 58 42 27 31 29 13 16 11 13 10 9 4 6 4 1 3 — — 1 1 1 — — — 1 1 —

1908— 1 9 0 9 . . '. . . . 4784) — 68 57 58 60 41 33 28 26 20 14 13 i3 11 8 9 3 3 5 3 1 — — — — — 2 — — 2 —

1909— 1 9 1 0 . . . . . . 479°) — 61 58 57 63 52 29 29 22 22 15 15 9 10 13 5 5 5 2 2 — 1 — — — 1 1 1 — 1

b) Skoldistriktens antal länsvis.

L ä n

1904--1905 1906--1907 1909--1910 Femärs-
perioden

skoldistrikt skoldistrikt skoldistrikt

nya skoldistrikt

distrikten utan 
skola ,avtog

inalles

utan skola

inalles

utan skola
i

inalles 
!' 1

utan skola

Nylands............................. .............'.. 277 47 312 36 325 18 48 29
Abo och Björneborgs ....................... 511 206 556 174 562 116 51 • 90
Tavastehus ........................................ 330 83 353 66 354 37 24 46
Viborgs .'............................................'. .479 188 544 170 .567 111 ' 88 77
S:t Michels ......................................... 148 71 205 62 214 45 66 26
Kuopio ................... .......................... 393 152 402 114 ‘ 422 •' 82 29 ' ' 70
Vasa .....................: ..........................; 399 162 *509 144 523 105 124 . 57
Uleäborgs............................................ 360 186 366 173 365 145 5 41

Hela landet 2,897 1,095 3,247 939 3,332 659 435 436

') Nya kommuner: 2) Svartä, 3) Metsäpirtti, 4) Valtimo, Muuruvesi, Kälviä och 01- 
lava. 6) Kovero. — 8) Velkua.
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c) Folkskolornas antal och art.

L ä s e ä r e t

H
eia antalet

Ö
kning sedan señaste 

ár

S k o 

efter kön

1 o r

efter spräk .

gosskolor

flickskolor

sam
skolor

finska

svenska

dubbelsprä-
kiga

1905—1906................................... .. 2,400 103 153 154 2,093 2,040 348 12
1906—1907........................................... 2,518 118 150 152 2,216 2,143 . 364 11
1907—1908........................................... 2,663 145 147 ■147 2,369 2,279 374 10
1908^-1909........................................... 2,788 125 145 145 .2,498 2,394 383 11
1909-1910 ')................. ! .................... 2,796 (8) 127 — — 2,400 386 10

d) Folkskolor i egna lokaler och hyrda rum länsvis.

L ä n

1904--1905 1906--1907 1909--1910
U nder fem&rs- 
perioden t i l i 
kö ni m it (-{-), 

m inskats (—)
1 o k a 1 e i

egna

hyrda

egna

egna

hyrda

egna

hyrda

Nvlands..-........................................... 252 26 269 10 294 38 -j- 42 +• 12
Abo och Björneborgs ....................... 334 41 377 34 409 47 '+•75 +  6
Tavastehus .......................... .............. 252 40 279 40 303 42 +  .51 +  2
Viborgs............ .................................. •328 53 372 42 399 • 78 +  71 +  25
S:t Michels ............................... ........ 128 21 140 20 153 16 +  25 — 5
Kuopio ............................................... 207 64 248 62 292 50 -j- 85 — -8
Vasa ................................................... . 327 . 34 347 45 389 53 +  '62 +  19
Uleäborgs.......................................... 161 29 171 32 195 32 +  34 +  3

I heia landet 1,989 308 2,203 315 2,434 362 +  445 +  54

l.) För läseäret 1909—1910 har i Statistiken som en skola betecknats alia i samma 
skolbyggnad arbetande kiasser; sälunda har antalet av som särskilda goss- och flickskolor ut- 
märkta skolor minskats med 119 och skolornas heia antal är 2,796 eller endast 8 flere än 
under föregäende är, ehuru 136 nya skolor inrättats och 9 indragits, varigenom skolornas 
tillväxt egeritligen vore 127.
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e) ;Antal lärare vid skolorna.

L ä s e ä r

S k o ] o r,  i v  i 1 k ai.  u n d e r v i s a d e
CO
c
b :
Bjo: 
0D
KO
o*

S

Gi®P Pn pj ©
o.£ .»
§ .® s
S >-*» p?P O: ©: P £ ® ©

CC 03

e* 2° p p

©
p:’ 3
B SrJPcI-rJ £• © © • 

2  «oP bid- 
n  cd»
Äff.B
¡ .S u
¡ • a gP Q. ©
P  b T

w 5 b 
o PP_

©“ ■S
C HK •h-P  O:px «-5 • -1 © © P  03 H 10 g-

Ä t f i
ä*s*g*P k  P P p: 2

i f

®
2: *■*» m 3 o:

S S ¡2 
g O S
8 “ S-
M- Qj
P
p s* 5O G»J5*
^ I . b 
■ ® £

©

i-P O: 
t* ®" ©
£ ^  et-
i i r
6-3:1
O a®¿j B

' HP® P,

• ©

J ? S fJK et 15 © ©
B  03 

8 " ?  
¿•sro‘ 
g & g
og-A

Wg-s
g .

© 
JÄ *"

i_5 a»: e*- h Pj © ©
2  os “
*crg°
¿•et-’aP 2 .P
e f Ä
^S.S* 
• ® g,p.

©
sS .

H-P O?gX et- H ^ © © P ® S -dt»
© - s ?7 P 3¿•et fr P ¡3. P 3 p: -s
0 frÄ i-j p  1

' " 0 .5
®,5,‘

© 
p:'^, 

h 3 o: 
g: et- g

I  " SÄ g S
5 '? p
PO G-Ä t- P
. G. 5
® p.

©
*i»r_

1-3 o:a: et rj. i-j © ©
e  co ?£ CG e t

Ä o -?
.¿•£*fr
3 a s
§ frÄH P ^—' D S‘a 5

®jS

1905— 1906 . . . . 2,009 369 1 2 7 2 1 2,400
1906— 1907 . . . . 2,096 395 • 16 8 — — 1 2 — . — 2,518
1907— 1908 . . . . x 2,193 436 19 1 0 2 — 1 1 — ■ 1 2,663
1908-^1909 . . . . . 2,275 468 .28 1 2 1 1 . 1 1 — 1 2,788

. J 909— 1910 *) . . 2,164 552 54 ; 18 4 2 — 1 — . 1 2,796

f) Egentliga lärare.

lj a s - 6 ¿i r
■tr*
£
6

Lärarinnor

• 
Sum

m
a

O
kning

K
om

petenta

Inkonipetentä

I tjänst stad- 
fästade

Pä prov förord- 
nade

1904-1905, 1,392 1,311 2,703 2,521 182 1,551 655 497
1905—1906................................. 1,485 1,346 2,831 128 2,733 98 1,697 719 415
1906—1907. . : ............................ 1,576 1,413 2,989 . 158 2,951 38 1,850 723 416
1907—1908..................... '........... 1,681 1,516 3,197 .208 3,164 • 33 2,083 699 415
1908—1909................................. 1,767 1,612 3,379 182 3,340 39 2,251 . 758 370
1909—11910....... i ........................ 1,698 3,552 173 3,522 . 30 2,401 771 •380
Okning (ochiininskhing — ) pä ,

>5 är 462 387 849 • 849 1,001 — 152 ■850 116 —  117

' r . *D Anni. om antalet skolor pä föregäende sida gör, att ej lieller i denna tablä upp- 
tägna sifffor för 1909—1910 kunna jämföras med siffrorna frän föregäende'är.
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g) Slöjd- och handarbetslärare och -lärarinnor.

L ä s e- á r e t

Lärare i-slöjd1)' Lärarinnor i bandarbete

korupetenta

inkom
pe-

tenta

sum
m

a

kom
petenta

inkom
pe-

tenta

sum
m

a

1905—1906....'.......................... 490 268 758 754 226 98Ó •
1906;—1907.......... ..................... 477 , 242 719 842 211. 1,053 .
1907—1908..................... 539 248 787 934 171 1,105
Í19Ó8.—1909..-.............................. 532 305 837 987 188 1,175
1909—1910................................. 619 293 . 912 ' 1,057 174 1,231

h) Elevantalet.

E l e v e r Efter undervisningsspräk' De frän 
skolan di- ' 
mitterades

L ä s e k  r e.t
■

okning

fihska talande svenska
talandegossar

flickor

su m
m

a antal 10

antal °l10 ef
- Ü. '

°/Io

1901—1905 51,457 13,967 95,424 _ 82,191 86,13 • 13,233 13,87 15,126 15,85
1905—1906......... 53,934 46,472 100,406 4,982 . 86,811 86,4ö 13,595 13,54 .15,118 15,06

1906-1907........ 56,793 50,837 107,630 7,224 93,256 86,64 14,374 13,36 16,328 15,17
1907—1908......... 58,989 53,373 112,362 4,732 97,674 86,93 14,688 13,07 17,053 15,18
1908—1909......... 63,148 58,205 121,353 8,991 105,791 87,18 15,562 12,82 18,429 15,19
1909—1910......... 64,687 59,842 124,529 3,176 108,993 87,52 15,536 12,48 19,923 16,00

Okning- (o. minsk- 
ning—) pa 5 är 13,230 15,875 29,105 29,105 26,802 1,39 2,303 — 1,39 4,797 0,1 5

') TIppgifterna oin slöjdlärarnas antal överensstämma ej med sifirorna i »Statistik över 
folkundervisningen i Finlando. Olikheten beror av att statistikens siüfror avse antalet skolor, 
dar skild slö.jdlärare fanns; häv avses antalet personer, oeh av dessa slöjdlärare ba flere 
kunnat arbeta i par skolor.

■ 34
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i) Elevernas skolvägar länsvis.

L ä n

' E l e v e r ,  v i l k a s s k o l v ä g  var

9 0 4 — 1 9 0 5 1 9 0 9 — 9 r 0

. mindre 
än 3 km. 3—5

mer än 
5 km.

sum
m

a elevér

mindre, 
än 3 km. 3—5 rm. mer än 

5 km.

sum
m

a elever

antal
i

°/10

antal

0/10

. antal V/o

antal

0//o

antal .

°/10

antal %

Nylands ................... . 8,838 76,3 1,979 17,1 762 6,6 11 ¡579 10,343 72,4 3,120 21,9 817 5,7 14,280
Abo o. Björneborgs.. 11,071 73,9 2,670 17,8 1,243 8,3 14,984 13,764 71,4 4,391 22,8 1,117 5,8 19,272
Tavastehus................ 9,154 72,8 2,320 18,6 1,096 8,7 12,570 11,545 70,1 3,757 22,8 1,175 16,477
Viborgs ................... 14,093 75,6 3,015 16,2 1,519 8,2 18,627 19,253 .74,2 5,147 19,8 1,552 6,0 25,952
S:t Michels................ 3,075 53,4 1,341 23,3 1,340 23,3 5,756 3,553 50,1 2,123 30,0 1,412 19,9 7,088
Kuopio....................... 6,783 61,0 2,605 23,6 1,726 15,6 11,114 8,465 57,9 4,468 30,5 1,694 11,6 14,627
Vasa.......................... .10,968 77,7 2,092 14,8 1,064 7,6 14,124 13,800 73,8 3,778 20,2 1,123 6,0 18,701

. Uleâborgs ................ 5,001 75.0 948 14,2 721 10,8 6,670 5,911 72,7 1.486 18,3 735 9,0 8,132
Summa 68,983 72,3 16,970 17,8 9,471 9,9 95,424 86,634 69,6 28,270 22,7 9,625 7,1 124,529

î



V. Folkhögskoiorna.
Tidigare hade Överstyrelsen för skolväsendet väl htet att skaffa med' 

folkhögskoiorna och de med dem förenade iantmanna- och hüsmoders- 
skolorna. Fördenskull ha de ej berörts i Överstyrelsens föregaende be-. 
rättelse. Men sedan numera dessa läroinrättningar i början av ifrágava- 
rande period kommit under Överstyrelsens särskilda uppsikt och sälunda 
höra inom ramen av denna berättelse, är det för náende av enhetlighet i 
framställningen nödigt att här intaga en del underrättelser frán dessa 
läroihrätthingars första tider.

1. Allmänna underrättelser.

Landets Ständer petitionerade den 28 maj 1891 om vidtagande -Lantmanr
av ätgärder bl. a. därhän,

att uppkomsten av sádaria kurser, som avse att bereda lands- 
bygdens ungdom tillfälle att utöver folkskolkursen kunna förvärva 
nyttiga kunskaper främst med praktisk tillämpning matte främjas; och 

att understöd efter prövning matte lämnas at folkhögskolan 
eller arman liknande lärorinrättning, som grundats pä enskilt initiativ, 

varjämte Ständerna för följande finansperiod anvisade nödigt 
anslag för ändamalet.

Petitionen blev ej godkänd pä högsta ort, ehuru Senaten den 19 
maj 1892 jämlikt Petitionen bemyndigades att understöda särskilda 
praktiska kurser för allmogen pä landsbygden.

Pä grund härav erhöllo frán början av samma är nägra husinoders- 
skolor statsbidrag säväl till organisationskostnader som tili ärligt 
underhäll.

Dá sedan i det nädiga försläget tili utgiftsstat för áren 1895—- 
1897 ett gemensamt anslag för Iantmanna- och husmoderskolorna 
samt för folkskolornas fortsättningskurser upptagits, avskildé Stän
derna Iantmanna- och husmodersskolorna frán folkskolbudgeten och 
anvisade det gemensamma anslaget blott som understöd ät folk- 
skolans fortsättningskurser samt beviljade tili Iantmanna- och hus- 
modersskolornas samt folkhögskolornas underhäll 105,000 mark för

ocb husmo
derssko
lorna. 

a) Statsbi
drag.
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ifrägavarande fimnsperiod och föreslogo, att av detta anslag under- 
stöd om högst 3,000 mark efter ansökan skulle lämnas varje folk- 
högskola, som varit en bestämd tid i verksamhet.

Trots Senatens förord förkastades denna petition pä högsta ort; 
likväl berättigades Kejserliga Senaten att ät lantmanna- och hus- 
modersskolorna bevilja nödigt nnderstöd under nämnda finansperiod 
ur allmänna medel.

I samband med propositionen om folkskolväsendets underhäll 
föreslog Kejserliga Senaten den 2 dec. 1896, att ett ärligt anslag om
60.000 mark skulle tili en början för 10 ärs tid, räknat frän början av är 
1898, fä upptagas i ärsbudgeten som understöd ät lantmanna- och 
husmodersskolorna och att Senaten matte berättigas att ur detta 
anslag understöda de skolor, som ansägos, förtjänta av sädan upp- 
muntran. Denna framställning erhöll nädig fastställelse den 12 febr. 
1897.

Ifragavarande anslag höjdes sedermera den 11 sept. 1902 tili
75.000 mark för ären 1903 och 1904 samt den 25 jan. 1905 tili 80,000 
mark för ären 1905—1907. Kejserliga Senatens den 23 maj 1907 
gjorda förslag att för samma ändamäl mätte beviljas ett ärligt anslag 
om 100,000 mark för fern är framät erhöh nädig fastställelse den 12 
okt. 1907. Dä detta anslag redan är 1909 var nästan h . . o. h. för- 
brukat och för att nya lantmanna- och husmodersskolor skuhe kunna 
liksom de äldre understödas med högst 3,000 mark ärligeri, föreslog 
Kejserliga Senaten den 5 maj 1909, att ifrägavarande anslag skuhe 
för är 1910 höjas tili 175,000 mark, varigeriom ät nya skolor skuhe 
kunna ges understöd för tvä ärs verksamhet, och för är 1911 tili 160,000 
mark samt för är 1912 äter tili 175,000 mark. Vid fastställandet av 
1910 ärs budget godkände Hans Kejserliga Majestät i princip fram- 
ställningen, och 11910 ärs utgiftsstat upptogs anslaget tili 175,000 mark.

Redan tidigare, den 13 okt. 1906, hade Kejserliga Senaten inom 
sig nedsatt ett utskott för att uppgöra »förslag tili norm, varefter 
statsbidrag för lantmanna- och husmodersskolor ävensöm andra ena- 
handa skolor framdeles borde beviljas». Vid slutlig handläggning av 
ärendet den 19 maj 1897 förordnade Kejserliga Senaten i huvudsak 
följande:

»att skolorna framdeles skulle underläggas resp. Guvernörers överin- 
seende, tili vilka skölomas föreständare eller direktioner borde ärligen 
innan.mars mänads utgang avgiva. ej mindre berättelse över skolans verk
samhet under nästföregäende är än ock gränskad redoyisning över. an- 
vändandet av statsanslaget för samma tid;
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•att vid framdeles skeende arisqkningar oin statsbidrag utredning 
bör förebringas säväl därom, att understöd blivit ifrägavarande skola för 
den tid, för vilken statsbidraget ästundas, tillförsäkrat av kommun, före- 
ning eller enskilda namngivna personer, vilket understöd i regeln borde 
utgöras av lokal med värme samt därutöver ett efter förhällandena av- 
passat penningbidrag, som ock därom, a t t 'skolan underlyder en direk- 
tion, vars medlemmar borde namngivas;

att program för skolan ovillkorligen borde biläggas ansökningshand- 
lingarna och att ätminstone följande teoretiska ämnen borde ingä i under - 
visningen: 1) läsning av god inbemsk litteratur och eget lands historia;
2) hälsolära och 3) rättski'ivning;

att understöden ärligen frän och med är 1898 för en tid av tre är i San
der utgivas tili ett belopp av minst 1,000 och högst 3,000 mark, beroende 
av skblans organisation och omfänget av dess program ävensom förmögen- 
hets och bildningsförhällanden i den landsort, dar skolan är förlagd; samt 

att vid fördelningen av nämnda ärsbidrag hänsyn bör tagas jämväl 
tili de sldlda länens utsträcknhig och folkmängd, pä det att dylika an- 
stalter icke mä alltför tä tt uppstä med understöd frän statens sida.»

Senare (Jfr. s. 272) angäende folkhögskolornas statsbidrag givna 
bestämmelser och villkor beröra även lantmanna- och husmoders- 
skolornas statsbidrag. ,

Förutnämnda 19 maj 1897 beslöt Kejserliga Senaten jämväl 
utsända nägon därtill lämplig person att- ärligen inspektera i landet 
arbetande lantmanna- och' husmodersskolor, och den 5 april 1900 
anbefallde Senaten Överstyrelsen för skolväsendet att skrida tili ät- 
gärder, i syfte att alia landets lantmanna- och husmodersskolor bleve 
inspekterade är 1900 för att fä utrönt, huruvida dessa skolor arbeta 
enligt. för dem fastställda program och visat sig nyttiga och förtjänta 
av statsunderstöd.

Enligt Överstyrelsens förordnande inspekterade överinspektorn 
. för folkskolorna G. Lönnbeck under loppet av är 1900 flertalet lant
manna- och husmodersskolor saint ytterligare även nägra andra hus- 
halls- och handarbetsskolor samt avgav däröver en vidlyftig, med. 
statistiska tabeller försedd berätte.lse, vilken Överstyrelsen i skrivelse 
av den 12 febr. 1901 sände tili Kejserliga Senaten.

I nämnda berättelse sammanfattar överinspektor Lönnbeck 
resultaten av.sina erfarenheter och omdömen i följande önskningsmäl:

»att de med folkhögskolorna kombinerade lantmanna- och husmoders- 
skolorna, jämte det dem .lämnäs tillfälle a tt fritt fä utveckla sig vidare i 
den sunda och Mvskraftiga rikfning, som de inslagit, mätte allt framgent 
fä ätnjuta ett tillräckligt, efter förhällandena avpassat ärligt statsunderstöd;

b) Inspek
tion.
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De egentliga 
folkhögsko- 

Jorna. - 
a) JFast- 
ställda 

program.

b) Statsbi- 
dragen.

att dem därjämte mätte för behövliga lokalers uppförande beviljas 
fördelaktiga Iän efter samma grander, som i detta avseende aro fastställda 
för folkskolorna, samt tillfälliga mindre statsbidrag för inredning och un- 
dervisningsmateriel; samt

att bkasä de enkla husmodersskolorna eller hushälls- och handär-
' betsskolorna, mätte liksom hittills understödas av staten, men hänföras 
tili en frän de föregäende skild grupp säsom skolor av ekonomisk art.»

. De senare verkställda inspektionerna av folkhögskoloma ha gällt 
även lantmanna- och husmodersskolorna, och likaledes ha för in-, 
spektionen av lantmanna- och husmodersskolorna samt folkhögskoloma 
utfärdats gemensamma bestämmelser (Jfr. s. 276).

Sedan Folkupplysningssällskapet anhällit om fastställelse av pro
gram för folkhögskoloma i landet, enligt vilket sällskapet önskade 
grunda och understöda sädana anstalter, vilkas syfte vore att lämna 
sinä elever kunskaper, som befordra allmänt moralisk bilduing, och 
att hos dem främja gudsfruktan jämte levande fosterlandskärlek, byggd 
pa kunskap om landets natur, historia och bildninsgförhällanden, och 
vid vilka de obligatoriska ämnena vore: religion, modersmalet och 
dess litteratur, Finlands historia och samhällslära, geografi och räkning 
samt efter omständigheterna j arrival allmän historia, naturkunnighet, 
sang, handarbeten m. m., godkände Kejserliga Senaten den 31 jän. 
1893 det föreslagna programmet med strykning av Finlands samhälls
lära frän antalet läroämnen samt med särskilda tillägg och villkor, 
enligt vilka grundandet av sadana läroanstalter. gjordes beroende av 
särskilt tillständ av Senaten i varje fall och dessa anstalter ställdes 
under Överstyrelsens för skolväsendet uppsikt.

I enlighet härmed har sedermera Kejserliga Senaten pa grund 
av underdänig ansökan beviljät tillständ att grunda folkhögskolor 
samt lantmanna- och hushällsskolor och fastställt deras program 
ävensom bifallit tili ansökningar att fä grunda föreningar tili deras 
understödande samt fastställt. dessas stadgar. Tidpunkterna för 
Senatens beslut angäende de olika anstalterna lämnas senare (sid. 277 
—290).

O van nämndes Ständernas petitioner vid 1891 och 1894 ärs 
lantdagar om understöd ät folkhögskoloma.

Är 1897 petitionerade Ständerna änyo, att av bevillningsmedel
3,000 mark ärligen skulle utges ät de folkhögskolor, so.m under tvänne 
ärs tid genorii sin verksamhet visat sig främja praktiskt medborgerlig
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bildning, och anvisade för ändamälet ett anslag av 24,000 mark är- 
ligen för följande finansperiod. I avfordrat utlätande angaende denna 
Petition framställde Kejserliga Senaten den .15 febr. 1898:

»1) huruvida icke Senaten künde tillätas att ur ovan berörda ärliga 
anslag av 60,000 mark, som i näder beviljats lantmanna- och husmoders- 
skolor, tilldela understöd jämväl ät sädana folkhögskolor, som icke direkt 
upptagit lantmanna- och husmodersskolans program, sedan av Senaten 
full utredning vunnits därom, att sädan folkhögskola verkade i enför sann 
allmogebildning gagnelig riktning;.

2) huruvida icke, utöver nämnda 60,000 mark, ett ytterligare anslag 
av 20,000 mark finge under samma tidrymd för ändamälet ur allmänna 
statsmedel användas; samt

3) huruvida icke det av Ständerna för ändamälet anvisade ärliga 
beloppet av 24,000 mark för ären 1898—1900 künde ur den av Ständerna 
för sistnämnda bevillningsperiod anslagnä. bevillningssumman bort- 
lämnas.»

Vid sakens behandling pä högsta ort den 4 april 1898 lämnades 
Petitionen utan avseende, varjämte ej heller Senatens yttrande i mom. 
1 . och 2 erhöll godkännande.

Vid lantdagen 1905—1906 bevilj ade Ständerna i samband med 
folkskolbudgeten som understöd ät folkhögskolorna 150,000 mark 
för vartdera av ären 1906 och 1907 och under förutsättning, att folk
högskolorna fortfarande av allmänna statsmedel fä ätnjuta de för 
lantmanna- och husmodersskolorna bevilj ade understöden, beslöto 
Ständerna:

»att ät varje folkhögskola, som varit i verksamhet tvä är och har minst 
20 elever, beviljas ett tili tvä tredjedelar av skolans utgifter uppgäende 
statsunderstöd, likväl icke tili högre belopp än 6,000 mark om äret;

att ät ny folkhögskola säsom bidrag tili betäckande av organisations- 
kostnadema under dess första verksamhetsär. beviljas ett tili en 
tredjedel av skolans utgifter uppgäende statsunderstöd, likväl icke tili 
högre belopp än 3,000 mark om äret.»

I samband med folkskolbudgeten fastställde Hans Kejserliga 
Majestät den 6 sept. 1906 även Ständernas beslut om beviljande av 
anslag ur bevillningsmedel som understöd ät folkhögskolorna, och 
funnos anslagen som sädana upptagna ä den den 13 följande nov. 
utgivna nädiga kungörelsen.

Ifrägavarande nädiga anslag för folkhögskolorna höjdes för är 
1908 tili 180,000 mark, och dä understöd därur första gängen utgävos
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den 9 april 1908, beslöt Kejserliga Senaten, utöver vad som stadgàs 
i nädiga förordningen av den 13 nov. 1906, att angâende àtnjutande av 
de statsunderstöd, som framdeles ur allmänna medel tilldelas ' fölk- 
högskolor samt lantmanna-, och husmodersskolor, meddela följande 
närmare föreskrifter:

»att skolan vid erhällandet av statsunderstöd är i verksamhet i över- 
ènsstâmmèlse med det för densamma fastställda programmet;

att undervisningsmaterielen i varje skola är tili mängd och art sä 
beskaffad, att undervisningen kan göras tillräckligt âskâdlig;

att hygienens fordringar beaktas även genom beredande av tillfälle 
för eleverna att erhälla tillräcldig gymnastik samt kroppsövningar i fria 
lüften; och • • •

att i de folkhögskolor, förvilkäs lantmanna- och husmodersskolor be- 
viljats bidrag ur statsverkets medel, bör meddelas tillräcldig undervisning 
i handslöjd och kvinnliga handarbeten ävensom genom föredrag av kom- 
petenta personer avhandläs lantmannaämnen, i synnerhet sädana, som 
för orten eller tiden hava särskilt intresse, under sä mänga timmar, att de 
motsvara tvâ veckotimmar i äret.» .

\

Dessa bestämmelser delgav Överstyrelsen i cirkulär av den 23 
april 1908 vederbörande tili kännedom och efterrättelse.

Vid den nämnda fördelningen den 9 april 1908 beviljades anslag 
om 6,000 mark arligen och tillsvidare, sä länge för ifragav arande 
ändamäl fortfarande beviljas tillräckliga belopp, samt pä villkor, att 
anstalterna upprätthalles pä ett tillfredsställande satt enligt de be
stämmelser, som stadgats eller framdeles komma att stadgas för un- 
derstödens àtnjutande och anstalternas inspektion.

I underdânig pétition av den 30 okt. 1908 meddelade Lant- 
dagen, att den höjt 1908 ärs anslag för folkhögskolorna tili 275,000 
mark, och föreslog, att statsbidraget för större folkhögskolor skulle 
höjas tili 7,000 mark, dä elevantalet utgjorde minst 40, och tili 8,000 
mark, da det. uppgick tili minst. 70, och att enligt regeringens pröv- 
ning stipendier ât skolornas obemedlade elever skulle beviljas om 
1,500—2,000 mark- per skola, beroende av elevantalet och traktens 
tillgängar.

Denna pétition, som av Kejserliga Senaten förordades i under- 
dänigt yttrande av den 21 jan. 1909, förkastade Hans Kejserliga 
Majestät den 29 följande September, och i den samma dag fastställda 
folkskolbudgeten upptogs ett .anslag om 200,000 mark för folkhög- 
skolornas understödande enligt tidigare principer.
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Enligt de âr 1908 framställda principerna for subventionering 
beräknade Lantdagen enligt Överstyrelsens förslag anslagen för 
folkhögskolornas underhâll och för stipendier ât obemedlade elever 
âr 1910 tili 320,000 mark, men anslagen fastställdes pä högsta ort 
den 25 aug. 1910 tili 250,000 mark, och skulle därur enligt Kejserliga 
Senatens förordnande av den 17 sept. 1910 fortfarande utges under- 
stöd enligt de principer, som stadgas i Ecklesiastikexpeditionens brev 
av den 13 nov. 1906.

I underdänig svarsskrivelse av den 21 okt. 1907 pä den nädiga c) Anslag 
propositionen angäende anvisande av medel för folkskolväsendet för for askad'mngsmate-
âr 1908 föreslog Lantdagen, att anslaget för anskaffande av âskâd- rjej 
ningsmateriel tili lantfolkskolorna skulle utsträckas även tili folk
högskolornas behov, och höjdes i sädant syfte anslaget med 10,000 
mark. Detta Lantdagens beslut fastställdes pä högsta ort den 24 
jan. 1908, och sedan Överstyrelsen erhällit underrättelse härom. 
medels Kejserliga Senatens skrivelse av den 10 fôïjande mars, med- 
delades i cirkulär av den 24 mars 1908 ât folkhögskolornas direktioner 
och föreständare samt ât lantfolkskolornas distriktsinspektorer, att 
för anskaffande av âskâdningsmateriel statsbidrag utges huvudsakligen 
enligt samma principer som för folkskolorna och betalas, sedan den 
originala kvitteräde räkningen, som dock ej fâr omfatta före âr 1907 
gjorda uppköp, tillställts Överstyrelsen. Även under ären 1909 och 
1910 har anslaget utgjort 10,000 mark. Efterfrägan har likväl varit 
jämförelsevis liten under dessa âr: âr 1908 har av anslaget använts 
2,525: 55, âr 1909 2,853: 75, och 1910 5,488: — mark, varigenom av 
detta anslag, som är ett obegränsat reservationsanslag, för âr 1911 
inbesparats 19,132: 70 mark.

Vid 1907 ärs lantdag väcktes jämväl fräga om folkhögskolornas d) Bygg- 
understödande med byggnadsanslag, och beviljade Lantdagen för nadsbldrag' 
ändamälet för âr 1908 50,000 mark att enligt regeringens prövning 
utges säväl för nybyggnader som för avkortande av byggnadslän.
Detta Lantdagens beslut fastställdes den 24 jan. 1908, och i före- 
nämnda cirkulär av den 24 mars 1908 erinrade överstyrelsen veder- 
börande, att byggnadsbidragen liksom övriga understöd künde an- 

•sökas hos Kejserliga Senaten. För âr 1909 fastställdes detta belopp 
tili 100,000 mark, men Lantdagens för detta ändamäl âr 1910 anvisade 
anslag om 200,000 mark erhöll ej nädig fastställelse.

Ytterligare ansäg 1907 ärs lantdag önskligt, att även folkhög- e) Lärarnas 
skolornas lärare och lärarinnor skulle bli delaktiga av det anslag, ur auskuite- 
vilket därförinnan auskulterings- och resestipendier utdelats endast jèsestipen-

dier.35
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f) Inspek
tion.

at lantfolkskolornas lärare och lärarinnor, och beviljade i sädant syfte 
1,200 mark, därav ett Stipendium om 800 mark skulle avse en studie- 
resa tili utlandet och tvänne om 200 mark auskultering i hemlandet. 
Sedan detta Lantdagens beslut erhällit nädig fastställelse, förordnade 
Kejserliga Senaten den 10 mars 1908, att anslaget skulle användas 
enligt Lantdagens uttalade önskan, och meddelade Överstyrelsen 
detta tili vederbörandes kännedom i förenämnda cirkulär av den 24 
mars 1908. Under ären 1909 och 1910 har detta belopp utgjort 2,000 
mark. Stipendier ur dessa anslag ha tilldelats:

är 1908: för utländsk studieresa föreständaren vid Tavastlands 
folkhögskola Rufus Saikku 800 mark och. för auskultering i hemlan
det slöjdläraren vid Haapavesi folkhögskola Herman Marjomaa och 
föreständaren vid Mellersta Nylands folkhögskola G. Biaudet, bägge 
200 mark;

är 1909: för utländsk studieresa föreständaren vid Norra Savolax 
folkhögskola Hj. Mikander 800 mark och för auskultering i hemlandet 
läraren vid Alands folkhögskola John Lönnbeck, föreständarinnan vid 
Lahtis folkhögskola Edla Kojonen och gymnastikläraren K. E. Levä
lahti, lärarinnan vid Västra Nylands finska folkhögskola Liina Karra- 
koski, läraren vid Mellersta Einlands folkhögskola M. J. Leinonen 
och föreständaren vid Perä-Pohjola folkhögskola Eberhard Tuompo, 
alla 200 mark; och

är 1910: för utländsk studieresa föreständaren vid Lahtis folkhög
skola Rope Kojonen 800 mark och för auskultering i hemlandet före
ständaren vid Räisälä folkhögskola A. A. Niskala, handarbetslärarin- 
nan vid Kymmenedalens folkhögskola Hulda Pakarinen, lärarinnan 
vid husmodersskolan av Västra Finlands folkhögskola Lyyli Niitty- 
nen, föreständarinnan vid Nykyrka folkhögskola Hellä Pelkonen, lära
ren vid Lahtis folkhögskola M. I. Niehtelä, lärarinnan vid Impilax 
folkhögskola Aino Airamo, föreständaren vid Alands folkhögskola 
Alfons Talcolander och föreständaren vid Pargas folkhögskola Aron 
Stenvall envar 150 mark.

Dä förhandlingarna vid 1905—1906 ärs lantdagar syntes visa, 
att för folkhögskolorna vore att motse direkt och rundligt statsunder-- 
stöd, begynte överinspektor G. Lönnbeck enligt förordnande av Över
styrelsen den 6 mars 1906 inspektera särskilda folkhögskolor och ut- 
arbeta för dem allmänria utgiftsbudgeter, pä basen av vilka sedermera 
förslag kunde göras om beviljande av tillräckliga statsbidrag ät folk
högskolorna,
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Den 13 nov. 1906 meddelade Kejserliga Senaten at Överstyrel- 
sen, att jämlikt Lantdagens beslut pa högsta ort av bevillningsmedel 
anslag fastställts för folkhögskolornas underhall, och underrättade, att 
avsikten var att även framgent inga med underdänig hemställan om 
beviljande av understöd säväl för omnämnda skolor som för lantmanna- 
och husmodersskolorna, varför Överstyrelsen anbefalldes att skrida 
tili ätgärder för möjligast snar inspektion av alla dessa skolor och att 
före utgangen av följande februari inkomma med.berättelse över sagda 
inspektion jämte förslag tili behövliga bestämmelser rörande framtida 
snbventionering av alla dessa skolor och rörande Inspektionen fram- 
deles av desamma. • v

TJnder loppet av de följande manaderna fortsatte överinspektor 
Lönnbeck enhgt Överstyrelsens förordnande sin tidigare begynta 
inspektion av folkhögskolorna, sa att alla de davarande 26 folkhög- 
skolorna med undantag av Impilax eller Östra Karelens nyssgrundade 
folkhögskola blevo inspekterade.

Överinspektor G. Lönnbecks »Berättelse över Finlands folkhög- 
skolors tillständ 1906—1907», som utkommit frän trycket, överstyr- 
des tili Kejserliga Senaten den 26 mars 1907, därvid Överstyrelsen i 
huvudsak enligt doktor Lönnbecks förslag framställde:

»att de i nadiga förordningen av den 13 nov. 1906 mom. 1 och 2 stad- 
gade statsbidragen för folkskolorna allt fortfarande matte utges ätminstone 
tili däri upptagna belopp .pä villkor, utöver vad den nadiga förordningen 
stadgar: att skolan arbetar enligt för den fastställt program; att under- 
visningsmaterielen i varje skola bade, tili mängd och art är sa beskaffad, 
att undervisningen kan göras tillräckhgt äskädlig; samt att hygienens 
fordringar beaktas även genom beredande av tillfälle för elevema att 
erhälla tillräcklig gymnastik samt kroppsövningar i fria lüften;

att folkhögskolorna för anskaffandet av tillräcklig och duglig undervis- 
nings- och äskädningsmateriel i fraga om erhallande av statsbidrag skulle 
bli delaktiga av samma förmäner, som fojkskolorna f. n. ätnjuta, varför 
Överstyrelsens förut uppgjörda förslag om anslag för folkskolornas un- 
derhäll borde ökas med ett anslag om c. 10,000 mark för nu nämnda 
ändamdl; , ,

a tt säsom i senaste momentet av ovannäinnda nadiga förordning 
antydes, även det statsbidrag, som lantmanna- och husmodersskolorna 
hittills atnjutit, finge efter särskild ansökan och prövning tilldelas varje 
sadan folkhögskola, dar undervisning meddelas även i handslöjd och 
hushallsgöromal och dar.genom föredrag av kompetenta personer avhandlas 
lantmannaämnen, i synnerhet. sadana, som för orten eller tiden hava 
särskilt intresse; och borde vid utgivandet av detta statsbidrag stadgas, 
att handslöjden och de kvinnliga handarbetena ha tillräckhgt antal
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timmar och att föredragen i lantmannäämnen hällas sä ofta, att de mot- 
svara tvä veckotimmar om äret; och ■

att staten även genom byggnadslän pä möjhgast hndriga villkor eher, 
da sä ske kan, genom att lämna virke gratis mätte underlätta byggandet 
av behövliga tidsenhga egna lokaler för folkhögskolorna.

Härjämte her Överstyrelsen även, hänvisande tili sagda berättelse, i 
underdänighet att fä erinra, att det otvivelaktigt vore tili allmän nytta, 
om ärligen ett antal stipendier lcunde fördelas ät de obemedlade folk- 
klassernas barn för besökande av folkhögskolorna.»

De här ovan i första punkten uppräknade villkoren utgjorde 
sedermera basen för de av Kejserligä Senaten den 9 april 1908 givna 
bestämmelserna, och även de övriga förslagen ha givit anledning 
tili ätgärder fran Lantdagens och Regeringens sida.

I fraga om inspektionen av folkhögskolorna och därmed samman- ■ 
hängande omständigheter föreslog Överstyrelsen i sin hemställan av 
den 26 mars 1908:

»att tills folkhögskolornas antal sä tillvuxit, att tillsättandet av en 
särskild Inspektor för dessa skolor blir en nödvändighet, folkhögskolornas 
inspektion ordnas sä, att Överstyrelsen ärhgen inspekterar ungefär en 
tredjedel av skolorna och att varje skola tili Överstyrelsen ä blankett, som 
av Överstyrelsen tillhandahälles, insänder en kort redogörelse' för sin 
verksamhet jämte nägot exemplar av sin tryckta ärsberättelse, om sädan 
utgivits; men

att en alia dessa skolor omfattande mspektion under samma läseär 
mä anställas ävensom fullständigare statistiska nppgifter av dem inford
ras endast undantagsvis, dä av nägon särskild anledning en sädan ät- 
gräcl befinnes päkallad.»

I enligh'et harmed förordnade Kejserligä Senaten i fraga om 
inspektion av folkhögskolorna samt lantmanna- och husmoderssko- 
lorna den 9 april 1908:

»att denna mspektion, som ankommer ä Överstyrelsen för skolväsen- 
det, bör tillsvidare sä., anordnas, att Överstyrelsen. ärhgen inspekterar 
omkring en tredjedel av dessa läroanstalter;

att varje skola tili Överstyrelsen ,ä blankett, som av Överstyrelsen 
den ärhgen tillhandahälles, insänder en kortfattad redogörelse för sin 
verksamhet jämte nägot exemplar av sin tryckta ärsberättelse, om sädan 
utgivits, varemot dessa skolors skyldighet att tili Guvernörerna lämna 
ärsberättelse härefter upphör; samt

att en alia ifrägavarande läroanstalter omfattande inspektion under 
samma läseär mä anställas ävensom fullständigare statistiska uppgifter
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av dem infordras. endäst' undantagsvis, da av nägon särskild anledning 
en sädan atgärd befimies päkallad.»

Dessa bestammelser delgav Overstyrelsen vederborande till kan- 
nedom i namnda cirkular av den 23 april 1908.

Folkhogskolornas inspektion har aven under de foljande aren 
hort till overinspektor Lonnbecks tjanstealigganden.

2. De olika skolorna.

I det följande uppräknas folkhögskolorna och de med dem före- 
nade lantmanna- och husmodersskolorna i ordning efter grundlägg- 
ningsär och anges samtidigt, när skolorna och deras garantiförenin- 
gar erhällit överhetligt tillstand, när skolornas program fastställts, 
när och vilka statsbidrag Kejserliga Senaten ur tidigare uppräknade 
anslag beviljat skolorna. De ekonomiska skolorna, husmoders-, hand- 
arbets- o. s. v. skolorna äro ställda i en särskild grupp i slutet av 
förteckningen.

A .  F o lk h ö g sk o lo r  och m e d  d e m  fö re n a d e  la n tm a n n a -  och h u s -
m o d e rssk o lo r .

Kangasala folkhögskola, grundad av lärarinnan Sofia Hagman är 
1889 i syfte att at fullvuxna kvinnor lämna undervisning i hand- 
arbeten och tili allmänt medborgerlig bildning hörande ämnen; 
11/7 1901 fastställdes stadgar för Kangasala folkhögskolas ga- 
rantiförening och 3/12 1901 för Kangasala husmodersskola och 
dess garantiförening; skolan künde emellertid ej trots dessa 
föreningars understöd fortsätta sin verksamhet.

Statsbidrag: 22/11 1892 1,000 mark att utbetalas under tre 
är utöver det belopp skolan förut atnjöt ur folkskolslöjdfonden; 
19/3 1895 tili bekostande av undervisningen i teoretiska ämnen 
och hushällsgöromäl 1,500 mark att utbetalas frän är 1895 under 

. tre ärs tid, varförutom det den 22/11 1892 beviljade understödet 
indrogs; 1/2 1898 1,000 mark för är 1898 och 6/12 1898 1,500 
mark för ären 1899 och 1900.

Borgä folkhögskola; 14/6 1894 erhölls tillständ att grunda skolan, 
godkändes dess program och stadgarna för »Östra Nylands folic-

V

Begynte sire 
verksamhet,: 

1889.
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högskolförening»; 12/9 1900 gavs tillstánd att grunda lant- 
manna- och husmodersskolan och fastställdes dess program.

Statsbidrag: 12/9 1900 till bekóstande av lantmanna- och 
husmodersskolans organisationskostnader 1,000 mark och för dess 
underhall 208: 33 frán dess öppnande mánatligen till slutet av 
ár 1900;|12/3 1901 2,500 mark i árligt understöd för 1901—03; 
22/3 1905 5,000 mark'jEor ár 1905 och 2,500 mark för áren 1906 
ochr,1907; 9/4 08 2,500 mark för áren 1908—12; 2/11 1Ó ett till- 
skott om 500 mark för áren 1909—12; 13/3 07 át folkhögskolan 
för áren 1906 och 1907 inalles 12,000 mark och 9/4 08 6,000 mark.

1891 • Mellersta Nylands follthögskola i Esbo; 21/3 1894 stadfästes garanti- 
föreningens stadgar och anstaltens program; 29/5 1897 gavs till
stánd att grunda en lantmanna- och husmodersskola och fast
ställdes dess program.

Statsbidrag: 29/5 1897 för lantmanna- och husmoderssko
lans grundande 1,000 mark och för dess underháll ár 1907 2,000 
mark; 1/2 1898 2,500 mark för áren 1898—1900; 9/4 08 3,000 
mark för áren 1908—12; 9/4 08 át folkhögskolan 6,000 mark; 
23/12 08 för byggande av forestándarbostad 10,000 mark.

Kronoby folkhögskola; 31/1 1893 gavs tillstánd att inrätta skolan och 
• fastställdes dess program; 8/2 1898 godkändes stadgarna för »Eolk- 

högskolsällskapet i Vasa» med uppgift att underhálla Krorioby 
folkhögskola; 20/2 1900 gavs tillstánd att grunda lantmanna- och 
husmodersskolan och godkändes dess program.

Statsbidrag: 20/2 1900 för lantmanna- och husmoderssko
lans organisationskostnader 1,000 mark och för dess underháll 

.3,500 mark árligen 1/1 1899—31/12 1900; 12/3 1901 3,000 mark 
för áren 1901—04; 22/3 04 3,000 mark för áren 1904—07; 9/4 08
3,000 mark för áren 1908—̂ 12; 13/3 07 át folkhögskolan 1906—07 
inalles 12,000 mark och 9/4 08 6,000 mark.

1892. Västra Finlands eller Vittis folkhögskola (Huittisten kansanopisto);
15/12 1893 gavs tillstánd att grunda skolan och fastställdes dess 
program; 27/11 1895 gavs tillstánd att grunda husmodersskolan 
och 14/12 1904 lantmannaskolan och godkändes deras stadgar.

Statsbidrag: 27/11 1895 1,000 mark för öppnande av hus
modersskolan och 2,000 mark árligen för skolans upprätthällande 
tili slutet av ár 1897; 1/2 1898 2,500 mark för áren 1898—1900; 
12/3 1901 2,500 mark för áren 1901—03; 22/3 05 för husmoders- 
skolans och för den i samband därmed grundade lantmannasko- 
lans organisationskostnader och underháll ár 1905 inalles 5,000
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mark och 1906 och 1907 3,000. mark; 9/4 08 3,000 mark för áren 
1908—12; 24/4 07 át folkhögskolan för áren 1906—07 inalles
12.000 mark och 9/4 08 6,000 mark.

Mellersta Savolax folkhögskola (Keski-Savon. kansanopisto); 6/11 1894 
stadfästes garantiföreningens stadgar och anstaltens program; 
4/11 1896 gavs tillstánd att grunda en lantmanna- och husmoders- 
skola och fastställdes dess program.

Statsbidrag: 19/5 1897 át Mellersta Savolax lantmanna- och 
- husmodersskola i Jorois 1,000 mark för anskaffande av inventa- 

rier och 2,000 mark för skolans upprátthállande ár 1897; 1/2 1898
3.000 mark för áren 1898—1900; 12/3 01 3,000 mark för áren 
1901—03; 22/3 04 3,000 mark för áren 1904—07; 9/4 08 3,000 
mark för áren 1908—12; 13/3 07 át folkhögskolan för áren 1906 
och 1907 inalles 12,000 mark och 9/4 08 6,000 mark; 23/12 08 
för byggande av gymnastiklokal 7,000 mark.

Södra Österbottens finska folkhögskola (Etelä-Pohjanmaan kansan
opisto) i Ilmola; 31/1 1893 gavs tillstánd att grunda »Södra Öster
bottens folkhögskolas garantiförening» och stadfästes dess stadgar.

Statsbidrag: 8/11 1892 1,000 mark som bidrag tili husmo- 
dersskolans organisationskostnader samt 2,000 mark i árligt un- 
derstöd för tre ár framát; 23/10 1895 2,000 mark för fortsatt 
upprátthállande av husmodersskolan under tre. árs tid 1/11 1895 
—; 7/2 1900 2,000 mark árligen 1/11 1898—31/12 1900; 12/3 01
2.000 mark 1901—03; 22/3 04 2,000 mark 1904—07; 9/4 08 2,000 
mark 1908—12 och 2/11 10 tillskott 1,000 mark 1909—12; 24/4
07 át folkhögskolan áren 1906 och 1907 inalles 12,000 mark och 9/4
08 6,000 mark; 15/10 09 för byggande av slöjdlokal 10,000 mark. 

Noria Österbottens första folkhögskola (Pohjois-Pohjanmaan ensim
mäinen kansanopisto) i Limingo; 31/1 1893 gavs tillstánd att grun
da »Uleáborgs läns folkhögskolas garantiförening» och fastställdes 
dess stadgar; 26/10 1893 fatsställdes programmet för »Norra Öster-, 
bottens folkhögskola»; 27/6 1896 fastställdes ändrade stadgar för 
»Norra Österbottens första folkhögskolas garantiförening» och nytt 
program för sk olan; 4/10 1898 gavs tillstánd att grunda en lant
manna- och husmodersskola och fastställdes dess program.

Statsbidrag: 4/10 1898 för lantmanna- och husmodersskolans 
första utrustande 1,000 mark och för dess. upprátthállande 1899— 
1900 3,000 mark; 12/3 01 3,000 mark 1901—03; 22/3 04 3,000 mark 
1904—07; 9/4 08-3,000 mark 1908—12; 13/3 07 át folkhögskolan

1892
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1893.

1894.

1906—07 inalles 12,000 mark och 9/4 08 6,000 mark; 15/10 09 
byggnadshjälp 9,500 mark.

Sydvästra Finlands svenska folkhögskola i Pargas; 8/8 1895 gavs till- 
stánd att grunda skolan och fastställdes dess program; 24/5 05 
gavs tillstánd att inrätta lantmanna- och husmodersskolan och 
fastställdes dess program.

Statsbidrag: 9/4 08 för lantmanna- och husmodersskolan
3.000 mark 1908—-12; 23/12 08 för anskaffande av inventarier till 
lantmanna- och husmodersskolan 1,500 mark; 24/4 07 at folkhög- 
skolan för áren 1906 och 1907 inalles 12,000 mark och 9/4 08
6.000 mark.

Lahtis folkhögskola (Lahden kansanopisto); 31/1 1893 godkändes an- 
staltens stadgar; 23/7 1896 gavs- tillstánd att grunda lantmanna- 
och husmodersskolan och godkändes dess stadgar; 16/12 02 god
kändes ändringar i folkhögskolans stadgar.

Statsbidrag: 23/7 1.896 2,000 mark árligen för lantmanna- 
och husmodersskolan tili utgángen av 1897; 15/3 1898 3,000 
mark för áren 1898—1900; 26/11 01 3,000 mark 1901—103; 22/3 04
3.000 mark 1904—07; 9/4 08 3,000 mark 1908—12; 15/12 10 för 
anskaffande av inventarier tili internatet 2,400 mark; 13/3 07 
át folkhögskolan 1906—07 inalles 12,000 mark och 13/5 08 6,000 
mark; 15/10 09 för reparationer m. m. 3,500 mark.

Tavastlands folkhögskola (Hämeen kansanopisto) i Sääksmäki; 16/11 
1894 fastställdes garantiföreningens stadgar och skolans program; 
12/5 1896 gavs tillstánd att grunda lantmanna- och husmoders
skolan och fastställdes dess program; 21/12 05 fastställdes nya 
stadgar för garantiföreningen.

Statsbidrag: 12/5 1896 2,000 riiark i árligt anslag för upp- 
rätthällande áv lantmanna- och husmodérsskolan 1/11 1895— 

' 31/12 1897; 12/10 1898 3,000 mark 1898—1900; 12/3 01 för an
skaffande av undervisningsmateriel 500 mark och för underhállet 
fortfarande 3,000 mark 1901—03; 22/3 04 3,000 mark 1904—07; 
9/4 08 3,000 mark 1908—12; 13/3 07 át folkhögskolan för áren 
1906 och 1907 inalles 12,000 mark och 9/4 08 6,000 mark; 15/10 09 
för betalning av räntor á byggnadslán och för reparationer 4,000 
mark.

Nykyrka folkhögskola (V. 1.) (Uudenkirkon kansanopisto); 21/6 1894 
fastställdes garantiföreningens stadgar och skolans program; 29/5 
1897 gavs tillstánd att grunda en utvidgad husmodersskola och 
fastställdes dess program.
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Statsbidrag: 29/5 1897 för undervisningsmateriel vid lant- 
maima- och husmodersskolan 1,500 mark och för skolans under
f i l l  är 1897 2,000; 1/2 1898 2,500-mark 1898—1900; 12/3 01
2.500 mark 1901—03; 22/3 04 2,500 mark 1904—07; 22/3 05 för 
husmodersskolans underhäll 2,500 mark 1905—07; 9/4 08 2,500 
mark 1908—12 och 2/11 10 ett ärligt tillskott om 500 mark 1909— 
12; 13/3 07 för folkhögskolan för ären 1906 och 1907 inalles 12,000 
mark och 9/4.08 6,000 mark.

Mellersta Finlands folkhögskola (Keski-Suomen kansanopisto) i Ääne
koski; 20/12 1894 godkändes garantiföreningens stadgar; 8/7 1895 
fastställdes Äänekoski husmoders- och lantmannaskolas- stadgar; 
11/5 1897 fastställdes en förändring i folkhögskolans program; 
26/10 1897 gavs tillständ att grunda »Mellersta Finlands folk- 
högskolas elevförbund» och fastställdes dess stadgar.

Statsbidrag: 23/10 1895 1,000 mark för läromateriel och 
behövliga inventarier och 2,000. mark ärligen för Äänekoski hus
moders- och lantmannaskolas upprätthällande under tre ars tid; 
1/2 1898 3,000 mark 1898—1900; 12/3 01 2,500 1901—03; 22/3 04
2.500 mark 1904—07; 9/4 08 3,000 mark 1908—12; 24/4 07 at 
folkhögskolan för ären 1906 och 1907 inalles 12,000 mark och 
9/4 08 6,000. mark; 15/10 09 för skolans byggande 10,000 mark.

Norra Savolax folkhögskola (Pohjois-Savon kansanopisto); 17/12 1895 
fastställdes garantiföreningens stadgar och skolans program; 18/1 
1899 gavs tillständ att inrätta en husmoders- och lantmannaskola 
och fastställdes dess stadgar.

Statsbidrag: 18/1 1899 för det första grundandet av lant- 
manna- och husmodersskolan 1,000 mark och för dess upprätt
hällande ären 1899 och 1900 3,000 mark; 12/3 1901 3,000 mark 
1901—03; 22/3 04 3,000 mark 1904—07;. 9/4 08 3,000 1908—12; 
24/4 07 ät folkhögskolan ären 1906 och 1907 inalles 1.2,000 mark 
och 9/4 08 6,000 mark; 15/10 09 för tillbyggnader 10,000 mark.

Norra 'Karelens folkhögskola (Pohjois-Kar jalan kansanopisto); 16/5 
1893 gavs tillständ att grunda Norra Karelens folkhögskolsällskap 
och godkändes dess stadgar; 8/8 1895 fastställdes garantiförenin
gens stadgar och skolans program; 14/11 1896 gavs tillständ att 
grunda lantmanna- och husmodersskolan och fastställdes dess 
program; 19/4 1898 fastställdes förändrade stadgar för garanti- 
föreningen.

Statsbidrag: ,19/5 1897 för Norra Karelens lantmanna- och 
husmodersskolas grundläggningskostnader 1,000 mark och för

1895

36



skolans upprätthällande âr 1897 2,000 mark; 1/2 1898 3,0Q0 mark 
för áren 1898—1900; 12/3 01 3,000 mark 1901—03; 22/3 04 3,000 
mark 1904—07; 9/4 08 3,000 mark 1908—12; 13/3 07 ät folkhög- 
skolan för áren 1906 och 1907 inalles 12,000 mark och 9/4 08 6,000 
mark; 15/10 09 för avkortande av byggnadsskuld 5,000 mark. 

Älands folkhögskola i Finström; 6/11 1894 fastställdes garantiförenin- 
gens stadgar och skolans program; 18/1 1898 gavs tillstand att 
inrätta lantmanna- och husmodersskolan och fastställdes dess 
program.

Statsbidrag: 1/2 1898 för anskaffande av undervisningsma- 
. . teriel vid lantmanna- och husmodersskolan 1,000 mark och för 

dess upprätthällande 2,000 mark för âr 1898; 21/3 1899 2,500 
mark för áren 1899 och 1900; 12/3 01 2,500 mark 1901—03; 22/3 
04 3,000 mark 1904—07; 9/4 08 3,000 mark 1908—12; 13/3 07 
ât folkhögskolan forjaren 1906 och 1907 inalles 12,000 mark och 9/4 
08 6,000 mark; 23/12 08 för byggande av elevinternàt 8,000 mark. 

Sydvästra Karelens folkhögskola (Lounais-Karjalan kansanopisto) i 
Vederlax; 21/5 1895 fastställdes garantiföreningens stadgar och 
skolans program; 27/6 1896 gavs tillstand att grunda husmoders
skolan och godkändes dess program; 9/10 01 likaledes för lant- 
mannaskolan.

Statsbidrag: 23/7 1896 1,000 mark för anskaffande av in- 
ventarier tili husmodersskolan samt 2,000 mark ârligen för dess 
upprätthällande under tre âr, rännät frän dess öppnande; 1/2 1898
2,000 mark 1898—1900; 12/3 01 till betäckande av uppkommen 
brist i skolans kassa 400 mark och fortfarande statsbidrag 2,000 
mark 1901—03; 22/3 04 1,500 mark 1904—07 och 1,500 mark ât 
Sydvästra Karelens lantmannaskola 1904—07; 26/11 01 för lant- 
mannaskolans upprätthällande 1901—03 1,500 mark; 9/4 08 3,000 
mark 1908—12; 13/3 07 ât folkhögskolan för áren 1906 och 1907 
inalles 12,000 mark och 9/4 08 6,000 mark.

Västankvarn folkhögskola i Ingá; 5/3 1896 gavs tillstánd att inrätta 
skolan (rättare lantmanna- och husmodersskolan), och fast
ställdes dess program; 1/5 1901 fastställdes ändring av program
mât för lantmanna- och husmodersskolan.

Statsbidrag: 5/3 1896 ett ârligt anslag om 3,000 mark för 
skolans upprätthällande tili slutet av âr 1897; 1/2 1898 3,000. 
mark 1898—1900; 12/3 1901 3,000 mark 1901—03; 22/3 05 3,000 
mark 1905—07 samt som tillskott 2,500 mark att utbetalas ur 
1904 ârs anslag; 9/4 08 3,000 mark 1908—12; 24/4 07 ât folk-
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högskolan för áren 1906 och 1907 inalles 12,000 mark och 9/4 08
6.000 mark.

Mellersta Österbottens folkhögskola (Keski-Pohjanmaan kansanopisto) 
i Haapavesi: 27/6 1896 fastställdes garantiföreningens stadgar 
och skolans program; 9/6 1898 gavs tillstánd att inrätta lant
manna- och husmodersskolan och fastställdes dess stadgar.

Statsbidrag: 9/6 1898 för lantmanna- och husmodersskolans 
grundande 1,000 mark och för dess upprätthällande 1898—1900
3.000 mark; 12/3 01 3,000 mark 1901—03; 22/3 04 3,000 mark 
1904—07; 9/4 08 3,000 mark 1908—12; 13/3 07 at folkhögskolan 
för áren 1906 och 1907 inalles 12,000 mark och 9/4 08 6,000 mark.

Kymmenedalens folkhögskola (Kyminlaakson kansanopisto) i Ingerois; 
29/5 1897 fastställdes garantiföreningens stadgar och Tavastila 
folkhögskolas samt lantmanna- och' husmodersskolas program; 
14/6 1899 fastställdes skolans ändrade namn; 26/6 1900 fast
ställdes ändrade stadgar för lantmanna- och husmodersskolan.

Statsbidrag: 29/5 1897 för lantmanna- och husmodersskolans 
grundande 1,000 mark och för dess underháll ár 1897 2,000 mark; 
1/2 1898 2,000 mark 1898—1900; 12/3 01 för grundande av en 
andra avdelning 1,000 mark och för skolans upprätthallande 
1901—03 3,000 mark; 22/3 04 3,000 mark 1904—07; 9/4 08 3,000 
mark 1908—12; 13/3 07 at folkhögskolan för áren 19Ö6 och 1907 
inalles 12,000 mark och 9/4 08 6,000 mark.

Västra Nylands folkhögskola (Länsi-Uudenmaan kansanopisto) i 
Vichtis; 7/1 1898 gavs tillstánd att inrätta en husmodersskola 
och fastställdes säväl skolans som garantiföreningens. stadgar; 
23/10 1900 gavs tillstánd att grunda en lantmannaskola och fast
ställdes dess stadgar.

Statsbidrag: 1/2 1898 för husmodersskolans organisations- 
kostnader 1,000 mark och för dess upprätthällande 2,000 mark 
1898—1900; 12/3 1901 för lantmannaskolans grundläggnings- 
kostnader 1,000 mark och för anstaltens upprätthällande 1901— 
03 3,000 mark; 22/3 04 3,000 mark 1904—07; 9/4 08 3,000 mark 
1908—12 och 2/11 som tillskott árligen 500 mark 1909—12; 
13/3 07 át folkhögskolan för áren- 1906 och 1907; inalles 12,000 
mark och 9/4 08 6,000 mark; 15/10 09 för remonter och nybygg- 
nader vid skolan 4,000 mark.

Egentliga Finlands folkhögskola (Varsinais-Suomen kansanopisto) i 
Pemar; 9/10 01 gavs tillstánd att förändra handarbetsskolan tili 
lantmanna- och husmodersskola och fastställdes dess program.

1896.

1897.

1898.
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1901.

1905.

1906.

Statsbidrag: 26/11 01 för lantmanna- och husmodersskolans 
grundläggningskostnader 3,000 mark och för dess underhäll 3,000 
mark 1904—07; 9/4 08 3,000 mark 1908—12; 23/12 08 för in- 
ventarier tili elevbostäderna 1,500 mark.; 24/4 07 at folkhög
skolan för ären 1906 och 1907 inalles 12,000 mark och 9/4 08
6.000 mark;. 23/12 08 i byggnadshjälp 10,000 mark.

Närpes lantmanna- och husmodersskola; 5/3 01 gavs tillständ att 
inrätta skolan och fastställdes dess program.

Statsbidrag: 22/3 04 500 mark för ar 1903 och 3,000 mark 
1904—07; 9/4 08 3,000 mark 1908—12 och av bevillningsmedel
6.000 mark.

Norra Österbottens folkhögskola (Perä-Pohjolan kansanopisto) i Tornea; 
12/8 1897 fastställdes garantiföreningens stadgar och folkhög- 
skolans program:

Statsbidrag: 26/11 01 at folkhögskolan . jämte lantmanna- 
och husmodersskolan 2,050 mark för är 1901 och 1,200 mark för 
ären 1902 och 1903; 22/3 04 3,000 mark i ett för allt för före- 
gäende ar samt 3,000 mark 1904—07; 9/4 08 3,000 mark 1908—12; 
13/3 07 at folkhögskolan för ären 1906 och 1907 inalles 12,000 
mark och 13/5 08 6,000 mark; 23/12 08 för skolbyggnadens iständ- 
sättande 10,000 mark.

Östra Nylands lantmanna- och husmodersskola i Perna; 18/1 1905 
gavs tillständ att inrätta skolan och fastställdes garantiförenin
gens stadgar och skolans program.

Statsbidrag: 9/4 08 för lantmanna- och husmodersskolan
3.000 mark 1908—12; 18/4 07 av bevillningsmedel för ären 1906 
och 1907 inalles 9,000 mark och 9/4 08 6,000 mark.

Västra Nylands folkhögskola i Pojo; 29/11. 05 gavs tillständ att grunda 
folkhögskolan och fastställdes dess program; 14/2 06 gavs till
ständ att inrätta lantmanna- och husmodersskolan,

Statsbidrag: 9/4 08 ät lantmanna- och husmodersskolan
2,500 mark 1908—12; 10/10 07 ät folkhögskolan för ären 1906 
och 1907 inalles 6,350 mark och 9/4 08 6,000 mark.

Östra Karelens folkhögskola (Itä-Karjalan kansanopisto) i Impilax; 
8/3 06 gavs tillständ att grunda skolan.

Statsbidrag: 31/10 06 för lantmanna- och husmodersskolans 
grundläggningskostnader 5,000 mark; 9/4 08 3,000 mark.1908—12; 
24/4 07 ät folkhögskolan för ären 1906 och. 1907 inalles 4,500 
mark; 9/4 08 3,000 mark ärligen frän 1/11 190 och därefter framät
6.000 mark ärligen; 15/10 09 för ny skolbyggnad 15,000 mark.
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Sörnäs kristliga folkhögskola (Sörnäisten kristillinen kansanopisto); 
20/6 07 gavs tillständ att grunda skolan.

Statsbidrag: 9/4 08 at folkhögskolan för organisationskost- 
nader under de tvänne första verksamhetsären 3,500 mark, 
räknat frän 1 nov. 1907; 15/10 09 3,000 mark 1909—10. 

Lappfjärd folkhögskola; 6/11 07 gavs tillständ att grunda folkhög
skolan sarnt lantmanna- och husmodersskolan.

Statsbidrag: 9/4 08 at lantmanna- och husmodersskolan
2.000 mark 1908—12 och 2/11 10 som tillskott 1,000 mark 1909 
—12; 9/4 08 at folkhögskolan ’ för organisationskostnader 3,000 
mark under de tvänne första verksamhetsären, räknat frän 1 
növ. 1907, och 15/10 09 3,000 mark 1909—10.

Tusby folkhögskola (Tuusulan kansanopisto); 10/12 1907 gavs tillständ 
att grunda folkhögskolan samt lantmanna- och husmodersskolan. 

Statsbidrag: 9/4 08 ät lantmanna- och husmodersskolan
1908— 12 2,000 mark och 2/11 10 som tillskott 1,000 mark 1909 
—12; 9/4 08 ät folkhögskolan för organisationskostnader 3,500 
mark under anstaltens tvänne första verksamhetsär, räknat frän 
1 nov. 1907; 15/10 09 3,000 mark 1909—10; 23/12 08 i byggnads- 
hjälp 5,000 mark och 15/10 09 5,000 mark.

Puhos folkhögskola (Puhoksen kansanopisto); -19/9 07 gavs tillständ 
att grunda skolan.

Statsbidrag: 9/4 08 ät lantmanna- och husmodersskolan
2.000 mark 1908—12 och 2/11 10 som tillskott ärligen 1,000 mark
1909— 12; 9/4 08 ät folkhögskolan för organisationskostnader 
under de tvänne första organisationsären för är 1907 430 mark 
och frän är 1908 2,900 mark; 15/1.0 09 3,000 mark 1909—10.

Vörä lantmanna- och husmodersskola; 14/6 07 . gavs tillständ att 
grunda skolan.

Statsbidrag: 9/4 08 2,000 mark 1908—12 och 2/11 10 som 
tillskott 1,000 mark 1909—12; 9/4 08 av bevillningsmedel för 
organisationskostnaderna 3,000 mark under de. tvänne första 
verksamhetsären räknat frän den 1 nov. 1907, och 15/10 09 3,000 
mark 1909—10. .

Svenska folkakademin; 30/12 07 gavs tillständ att grunda anstalten 
och upprätthälla densamma enligt fastställda stadgar.

Statsbidrag: 2/11 10 för anordnande av en lantmannakurs 
ärligen 1,500 mark 1909—12; 28/5 09 av bevillningsmedel för 
nov. och dec. 1908 500 mark och 15/10 09 3,000 mark 1909—10; 
17/9 10 höjdes statsbidraget tili 6,000 mark frän den 1 följande nov.

1907.

1908.
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Räisälä folkhögskola; 13/5 08 gavs tillständ att grunda skolan.
Statsbidrag: 28/5 09 at lantmanna- och husmodersskolan är- 

ligen 1909—12 1,000 mark och 2/11 10 som tillskott 2,000 mark 
• ärligen för samma tid; 28/5 09 at folkhögskolan för nov. och dec. 
1908 500 mark och 15/10 09 3,000 mark 1909—10; 10/11 10 höjdes 
folkhögskolans statsbidrag tili 6,000 mark, räknat frän nämnda 
1 nov.

Östra Tavastlands folkhögskola (Itä-Hämeen kansanopisto) i Gustav 
Adolfs socken; 30/7 08 gavs tillständ att grunda skolan.

Statsbidrag: 28/5 09 för lantmanna- och husmodersskolan
2,000 mark arligen 1909—12 och 2/11 som tillskott arligen 1,000 
mark för samma tid; 28/5 09 at folkhögskolan för nov. och dec.
1908 500 mark och 15/10 09 3,000 mark 1909—10.

Breidablicks folkhögskola; 27/10 08 berättigades »Svenska Öster-
bottens ungdomsförbund» att upprätthälla en ambulerande folk
högskola vid namn Breidablick och fastställdes dess program.

Statsbidrag: 2/11 10 för lantmanna- och husmodersskolan 
arligen 3,000 mark 1909—12; 15/10 09 at folkhögskolan 3,000 
mark 1909—10.

Mellersta Österbottens vandrande folkhögskola; 20/1 10 gavs till
ständ att grunda skolan och fastställdes dess program.

Statsbidrag: 10/11 10 1,200 mark i ärligt understöd frän ärets 
början.

1909. Norra Satakunta folkhögskola (Pohjois-Satakunnan kansanopisto) 
i Kankaanpää; 29/9 08 gavs tillständ att grunda folkhögskolan 
samt lantmanna- och husmodersskolan och godkändes deras 
program.

Statsbidrag: 2/11 10 för lantmanna- och husmodersskolan 
tili organisationskostnader en gäng för alla 2,000 mark och för 
dess underhäll ärligen 3,000 mark 1/11 09—31/12 12; 20/1 10 
ät folkhögskolan för organisationskostnader under növ. och dec.
1909 500 mark och 17/9 10 6,000 mark i ärligt understöd, räknat 
frän 1 nov. 1910.

Kainu folkhögskola (Kainuun kansanopisto) i .Sotkamo; 22/4 09 gavs 
tillständ att grunda folkhögskolan samt lantmanna- och hus
modersskolan och godkändes deras program.

Statsbidrag: 2/11 10 för lantmanna- och husmodersskolans 
organisationskostnader en gäng för alla 2,000 mark och för dess 
underhäll ärligen 3,000 mark 1/11 09—31/12 12; 20/1 10 ät folk
högskolan för organisationskostnader under nov. och dec. 1909
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500 mark och 17/9 10 6,000 mark i ärligt bidrag, räknat frän den 
1 följande nov.; 20/1 10 beviljade Kejserliga Senaten av sina dispo- 
sitionsmedel ytterligare 2,000 'mark i ett för allt.

Östra Österbottens folkhögskola (Itä-Pohjanmaan kansanopisto) i 
Kuusamo; 28/5 09 gavs tillständ att inrätta folkhögskolan jämte 
därmed förenad lantmanna- och husmodersskola och fastställdes 
deras program.

Statsbidrag: 2/11 10 tili organisationskostnaderna för lant
manna- och husmodersskolan 3,000 mark och för dess upprätt- 
hallande ärligen 3,000 mark 1/11 09—31/12 12; 14/4 10 at folk
högskolan för organisationskostnader under nov. och dec. 1909 
500 mark och 17/9 10 6,000, mark i ärligt understöd, räknat frän 
den 1 följande nov.;. 14/4 10 beviljade Kejserliga Senaten av sina 
dispositionsmedel 3,000 mark i ett för allt.

Mellersta Tavastlands folkhögskola (Keski-Hämeen kansanopisto); 
28/5 09 gavs tillständ att grunda folkhögskolan samt lantmanna- 
och husmodersskolan.

Statsbidrag: 2/11 10 för lantmanna- och husmodersskolans 
organisationskostnader i ett för allt 2,000 mark och för dess 
underhäll ärligen 3,000 mark 1/11 09—31/12 12; 2Ö/1 10 ät folk
högskolan för organisationskostnader under nov. och dec. 1909 
500 mark och 17/9 10 6,000 mark i ärligt understöd, räknat frän 
den 1 följande nov.

Jämsä folkhögskola; 15/7 09 gavs tillständ att inrätta folkhögskolan 
samt lantmanna- och husmodersskolan och fastställdes bägges 
program.

Statsbidrag: 2/11 10 för lantmanna- och husmodersskolans 
underhäll ärligen 3,000 mark 1/11 09—31/12 12; 20/1 10 ät folk
högskolan för organisationskostnader under nov. och dec. 1909 
500 mark och 17/9 10 6,000 mark i ärligt understöd, räknat frän 
den 1 följande nov.

Vilkes folkhögskola. Den av Viborgs finska litteratursällskap förvaltade 
avlidne A. Vilkes testamentsfond har jämlikt begivande av 
Kejserliga Senaten den 14 okt. 1891 och den 30 maj 1902 fort- 
farande fätt förräntäs. Visserligen gavs ät föreningen den 20 
mars 1908 tillständ att upprätta och underhälla en folkhögskola 
i Joutseno socken med sagda medel enligt av sällskapet för 
anstalten uppgjorda stadgar, men skolän har likväl ej ännu 
begynt sin verksamhet.
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Begynte sin 
verksanihet.. 

.1893.

1894.

. 1896..

1897.

B .  E k o n o m is k a  h u s m o d e r s - , h u s h ä lls -  m . f l .  s k o lo r :

Orimattila husmodersskola, grundad av Orimattila kvinnoförening.
Statsbidrag: 31/1 1893 1,000 mark för organisationskost- 

nader och 2,000 mark i arligt understöd för tre är framät; 19/5 
1897 .fortsatt understöd 2,000 mark ärligen 1/9 1896—31/12 1897; 
1/2 1898 2,000 mark 1898—1900; 12/3 01 1,800 mark 1901—1903; 
22/3 04 2,000 mark 1904—07; 9/4 08 2,500 mark 1908—1912; 
2/11 10 1,500 mark 1910—1912 samt för nya inventarier i ett 
för allt 1,000 mark.

Vetil husmodersskola; 14/5 1895 gavs tillständ att inrätta skolan och 
fastställdes dess program.

Statsbidrag: 14/5 1895 500 mark för anskaffande av under- 
visningsmateriel och inventarier och 1,000 mark i arligt understöd 
för tre är frän 1/10 1894; 19/5 1897 för byggande av skolhus 
500 mark och och för skolans upprätthallande 1/10—31/12 1897 
500 mark; 1/2 1898 1,000 mark för ar 1898. — Därefter ha under- 
rättelser om skolan ej ingätt tili Överstyrelsen.

Laiheia husmodersskola; 27/11 1895 gavs tillstand att grunda hus- 
modersskolan och fastställdes dess program; 21/3 1899 fastställdes 
ändrade stadgar för skolan.

Statsbidrag: 27/11 1895 1,000 mark för skolans öppnande 
och 2,000 mark ärligen för dess upprätthallande tili slutet av 
är 1897; 1/2 1898 1,000 mark för ar 1898; 21/3 1899 1,500 mark 
för ären 1899 och 1900; 12/3 01 1,000 mark 1901—0 ;̂ 22/3 04
1,000 mark 1904—07 samt för nya inventarier 500 mark; 
31/10 06 som tillskott 500 mark för är 1907; 9/4 08 2,000 mark 
1908—12; 20/12 10 som tillskott 1,000 1910—12.

Elias Lönnrots husmodersskola i Sammatti. Elias Lönnrot förord- 
nade i sitt testamente, att största delen av hans egendom skulle 

. användas tili gründende och upprätthällande av en finskspräkig 
folkskola för flickor i Sammatti kapell, och enligt Kejserliga Sena- 
tens förordnande av 18/3 1886. skulle medlen förvaltas av Fin- 
lands Statskontor som en fond, beriämnd »Elias Lönnrots folk- 
skolfond». Dä sedermera Överstyrelsen för skolväsendet inkom- 
mit med avfordrat yttrande och förslag angäende medlens an- 
vändande enligt i testamentet angivet ändamäl och sedän för 
skolan inlösts nödigt jordomräde, beslöt Kejserliga Senaten 15/11 
1892, att skolan skulle organiseras som »Elias Lönnrots husmoders
skola» och fastställde samtidigt skolans läro- och arbetsplan,
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enligt vilken anstaltens' uppgift var att.utgöra i huvudsak en 
praktisk fortsättningsskola för folkskolan. 31/10 1899 förordnade 
Kejserliga Senaten, att alla ifrägavarande husmodersskolas bygg- 
nader böra värdas och underhällas med medel ur förenämnda 
fond samt gav även andra särskilda bestämmelser angäende 
byggnadernas värd.

Statsbidrag ur de för lantmanna- och husmodersskolorna 
beviljade anslagen: 27/11 1895 2,000 mark för skolans upprätt- 
hallande under ären 1896 och 1897; 1/2 1898 2,000 mark’1898 
—1900; 12/3 01 2,000 mark 1901—03; 22/3 04 2,000 mark 1904 
—07; 9/4 08 2,000 mark -1908—12;’ 15/12 10 som tillskott 2,000,mark
1910—12. Dessutom har Kejserliga Senaten beviljat: .18/6 1896 
för skolans. upprätthällande högst 3,733 mark och för skolans 
iständsättande högst 5,000 mark, 1/2 1898 för slutförande av 
anläggnings o. a. arbeten vid skolans trädgärd 1,644 mark; 12/10 
1898 för inrättande av vattenledning vid skolan 4,680 mark; • 
14/3 1899 för uppförande av ett nytt vedlider 500 mark samt 
31/10 1899 för remont- och kompletteringsarbeten 1,060: 40 mark; 
Ur Elias Lönnrots folkskolfond beviljade Senaten 9/4 08 ett 
anslag om högst 2,500 mark för antingen inköp eller arrende pä 
längre tid av ett sommarbetesland för sagda skola. •

Pemar husmoders-, handarbets- och trädgärdsskola (Paimion emäntä-, 
käsityö ja kasvitarhakoulu), grundad av Pemar framstegsförening 
(Paimion Edistysseura); 21/9 1896 har Guvernören fastställt 
skolans stadgar.

Statsbidrag: 19/5 1897 1,000 mark för betäckande av anlägg- 
ningskostnaderna. och 1,500 mark i understöd för är 1907; 1/2 • 
1898 1*500. mark 1898—1900; 12/3 01 1,500 mark 1901—03; 
22/3 04 1,500 mark 1904—07; 31/10 06 utöver förut beviljat 
understöd ett tillskott om 500 mark för aren 1906 och- 1907; 
9/4 08 2,000 mark 1908—12; 2/10 10 ett tillskott öm 2,000 mark
1910—12 samt för anskaffande av inventarier och undervisnings- 
materiel 1,000 mark.

Storkyro hushalls- och husmodersskola (Isonkyrön talous- ja emäntä- 
koulu); 29/5 1897 gavs tillständ att inrätta skolan och fastställdes 
dess stadgar; 5/3 01 fastställdes nya stadgar för skolan.

Statsbidrag: 29/5 1897 för skolans iständsättande 500 mark 
samt för dess underhäll under är 1897 1,000 mark; 1/2 1898. 
1,500 mark 1898—1900; 12/3 01 1,000 mark 1901—03. — Där- 
efter ha meddelanden ej ingätt tili Överstyrelsen om skolan.

37
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Lappo husmoders-, händarbets- och trädgärdsskola (Lapuan emäntä-, 
käsityö- ja puutarhaköulu); 29/5 1897 gavs tillständ ätt inrätta 
skolan och fastställdes dess program. .

Statsbidrag; 29/5 1897 för skolans organiserande 500 mark 
och för dess underhâll 1897 1,000 mark; 1/2.1898 1,500 mark 1898 
—"1900; 12/3 01 1,000 mark 1901—03; 22/3 04 1,000 mark 1904 
—07; 31/10 06 som tillskott 500 mark 1906—07; 9/4 08 2,000 
mark 1908—12; .2/11 10 som ârligt tillskott 1,000 mark och 1/12 
10 1,000 mark 1910—12 samt 2/11 10 för renovering av skolans 
inventarier 500 mark.

Sorvali husmodersskola i Viborgs landsförsamling; 9/10 01 gavs till- 
stand att inrätta skolan och fastställdes dess program; 'andra 
meddelanden om skolan ha ej ingâtt till Överstyrelsen.

1908. Gamlakarleby husmodersskola (Kokkolan emäntäkoulu).
Statsbidrag: 27/10 08. för organisations .kostnaderna 1,500 

. mark och för skolans upprätthällande under höstterminen 1908 
1,500 mark och därefter under fyra ârs tid ârligen 3,000 mark; 
15/12 10 som tillskott 1,000 mark 1910—12.

Fran de övriga ekonomiska skolorna och angâende ât dem be- 
viljade statsbidrag ha nâgra underrättelser ej lämnats till Överstyrelsen.
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3. Statistik.

A. Folkhögskolorna järtite méd dem förenade lantmanna- och
husmodersskolor.

a) Antalet lärare och elever.

L ä s e a r e t

Finskspràkiga skolor Svensksprakiga skolor

antal

lärare ■ elever
antal

■lärare elever

inalles
m

an
kvinnor

' inalles

m
an

kvinnor

inalles
m

an
kvinnor
inalles

5gj:
¡3

kvinnor
I

1906—1907 .......................................... 17 113 56 57 934 383 551 9 52 34 18 289 110 179
1907—1908 .......................................... 20 142 69 73 1,110432 678 11 64 43 21 337 146 191
1908—1909 .......................................... 22 165 86 79 1,144 437 707 14 93 62 >31 461 214 247
1909—1910 ................. ........................ 27 18.3 91 92 1,208 477 731 14 90 59 31 414 173 241

Okning under 3 är 10 70 35 35 • 274 94 180 5 38 25 13 125 63 62

b) Utgifter och Inkomster.

Utgifter i jämna mark Inkomster i jämna, mark

löner . andra 
utgifter summa statsbi-

drag

av kom
m

u
ner na

garantiför-
eningarna

elevavgifter

andra in
kom

ster

summa

är 1906 . . . . 211,594 132,089 343,683 99,950 45,044 33,402 19,625 26,375 ' 224,396
är 1909 . . . . 324,966 373,544 698,510 340,210 39,829 44,453 26,686 153,630 604,808
är 1910 .'... 361,180 445,590 806,770 368,840 46,497 38,391 27,373 286,770 767,877

B. Ekonomiska husmoders-, handarbets- m. fl. skolor.

L ä s e ä r e t >s/r*- inalles

Lärare

a8»:
3

Pt
■ á.

. 3 
3 
O

Elever

Statsbidrag

Smf.

1907—1908.. . : ............ '.................................. ' 5 13 3 10 104 10,500
1908—1909...................................................... 5 • 14 2 12 . 139 10,500
1909—1910................. , .................................. 6 21 3 18 137 13,500
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VI. O verstyrelsen fö r s ko I väse rid et.

1, Nya tjanster.

Folkskolvasendets utveckling under ifragavarande period har i 
betydande grad okat jamval antalet av de areriden, som Oversty- 
relsens folkskolavdelning haft att handlagga. Okningen askadliggores 
av foljande siffror:

•1 K ^ 0
'r

g5» • ökning inom 
5-är

1905 CD •OOj
O<1

1908

CD 
• O  CD

CD - )—* - • 
O a r ita l 0//o

A n lä n d a  b r e v ä re n d e n  .............................. 3,452 3,897 4,127 5,051 4,990 5,130 1,678 48,6

» s u p p l i k ä r e n d e n .......................... 516 658 718 945 821 936 420 81,4

A v s ä n d a  b re v . a n g . s lu tb e h a n d la d e  

ä r e n d e n ...........................................’............... 4,408 5,432 . 5,820 6,556 6,761 6,605 2,197 49,8

U t s l a g .................................................................. 69 99 . 99 123 110 . 11^ 48 . 69,6
E ö r o r d n a n d e n  o c h  f u l lm a k te r  ............ 126 153 152 181 156 167 41 32| 6

Det ökade.arbetet har i sin tur betingat en ökning av Översty- 
relsens arbetskräfter.

Angaende grundandet av en tredje folkskolinspektorstjänst vid 
Överstyrelsen ingick Överstyrelsen den 20 febr. 1906,med underdänig 
hemställan, däri yttradesr -

»Da arbetena pä nämnda avdelning enligt sakens natur tillvuxit och 
da de ytterligare i ansenlig man komma att ökas därigenom, att, sedän den 

. .: nya distriktsindelningen pä högsta ort blivit godkänd, sex nya distrikts- 
. inspektorstjänster utöver de nuvarande komma att: inrättas, har inom 

Överstyrelsen vaknat tanken att förändra förut nämnda biträdande in-, 
spektorstjänst tili ordinarie. Med Överstyrelsens .ordinarie.arbetskrafter 

. faller det sig svärt, ja omöjligt att i alla avseenden tillfredsställande ga i

E n  t r e d je  
.fo lk sk o lin 
s p e k to r s 

t jä n s t .
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land med det myckna arbete, som folkskolväsendets snabba utveckling 
medför. De nuvarande ordinarie folkskolinspektorernas tid átgár h. o. h. 
tili beredning ooh behandling av löpande ärenden mom Överstyrelsen,. 
varför tid ej blir övrig att irán Överstyrelsens sida inspektera folksko- 
lor, vilket visat sig synnerligen behövligt, för att Överstyrelsen skall kunna 
följa med distriktsinspektorernas arbete och ästadkomma enhetlighet vid 
folkskolväsendets utveckling. Överstyrelsen har även i betraktande 
av alla dessa sakförhällanden kömmit tili den övertygelsen, att, sedan 
ytterligare en ordinarie folkskolinspektor fätts anställd vid Överstyrelsen, 
det inom kort blir nödigt att fá kalla de yngre bland folkskolornas di- 
striktsinspektorer att i tur under bestämd tid taga del i arbetena vid 
Överstyrelsens folkskolavdelning.

Pä grund- av förestäende skäl vagar Överstyrelsen tili Eders Kejser- 
liga Majestäts prövning i underdänighet överlämna, huruvida ej vid Över
styrelsen kunde inrättas en ny ordinarie folkskolinspektorstjänst med 
samma löneförmäner som de tidigare.»

Genom nádig förordning av den 15 maj 1906 stadgades även:
»att vid Överstyrelsen för skolväsendet skall inrättas en tredje ordi

narie folkskolinspektorstjänst, som ätföljes av de rättigheter och förmäner, 
varom stadgas i nädiga reglementet. för Överstyrelsen för skolväsendet i ' 
Finland och därtill hörande stat av den 18 okt. 1898.»

■Defina nya tjänst hann likväl ej bli ordinariter besatt förrän 
den 1 jan. 1908.

E n  fjä rd e  

fo lk s k o lin -  

s p e k to rs -  

tjän st.

Inrättandet av en fjärde folkskolinspektorstjänst vid Översty
relsen föreslog Överstyrelsen den 19 nov. 1909 medels följandefram- 
ställning.

»Överstyrelsen har redan flere ganger varit i tillfälle att i underdapiga 
hemställningar framhälla, att arbetena vid Överstyrelsens folkskolavdel
ning pä grund av folkskolinrättningens snabba utveckling. och tillväxt 
ökats och att de ordinarie arbetskrafterna vid nämndä avdelning ej förslä 
för ärendenas beredning o.ch behandling samt för verkställandet av syn
nerligen behövliga inspektioner av folkskolorna frän Överstyrelsens sida. 
Redan under ett par ärs tid har även Överstyrelsen nästan i en fortsättning 
med Kejserliga Senatens bifall och med av densamma beviljade medel kallat 
distriktsinspektorerna i tur att för fastställd tid taga del i Överstyrelsens ar- 
beten; senast har Överstyrelsen i underdänig hemställan av den 12 dennes 
anhallit om enahanda tillstand för sex mänader, räknat frän den 1 nästa 
januari. Jämväl har Överstyrelsen i sin underdäniga hemställan av den 
4 sept. 1908 redan antytt, att det inom kort blir nödvändigt att vid folk- 
skolavdelningeri matte inrättas nagon ordinarie tjänst utöver de föregäende.
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Omocksá genom det pá señare' tider anvandá adjüngerade medlemssyste- 
met bristen pá arbetskrafter i nágon man kan fyllas. och de i tur till bi-' 
trädande medlemmar inkallade distriktsinspektorerna för folkskolorna 
bli i tillfälle att stifta bekantskap med arbetssättet inom Överstyrelsen 
och sedermera kunna draga nytta av den sálunda vunna erfarenheten vid 
sin egen tjänstgöring, fár Överstyrelsen emellertid med hänsyn därtill, 
a tt Ö.verstyrelsens arbete erfordrar flere sádana ledamöter, som under en 
längre tid gjort sig hemmastadda i arbetena, underdánigast foreslá, att 
vid Överstyrelsen mátte inrättas en fjärde ordinarie folkskolinspektors- 
tjänst med sarama löne- m. fl. förmaner och samma tjansteáligganden 

. som de föregaende inspektorerna.»

Sedermera har medels nádig förordning av den 18 sept. 1910 
anbefallts, att en fjärde folkskolinspektorstjänst hör inrättas vid 
Överstyrelsen, men tjänsten har ordinariter besatts först den 1 juni 
1912, ,

Redan den 8 nov. 1904 hade Kejserliga Senaten första gangen A d ju n g e ra d e  

berättigat Överstyrelsen att inkalla en distriktsinspektor tili ad junger ad ledamöter- 
medlem i Överstyrelsen för. en tid av sex mänader, räknat frän den .
15 i samma mänad, och ytterligare den 8 juni 1905 för nio mänader, 
räknat frän den 1 följande September.

Da genom förordningen av den 15 maj 1906 en ny folkskolinspek
torstjänst inrättats vid Överstyrelsen, men klart var, .att tjänsten ej 
skulle hinna besättas före den 1 följande augusti, föreslog Överstyrel
sen den 18 maj 1906, att Överstyrelsen matte berättigas att frän den  ̂ .
1 nämnda augusti tillsvidare eller tills den förenämnda nya folkskol- 
inspektorstjänsten hunne bli ordinariter besatt, fortfarande inkalla 
nägon av folkskolornas distriktsinspektorer tili ad junger ad medlem i 
överstyrelsen' och att för avlönande av sagda adjungerade medlem 
500 mark i mänaden mätte beviljas, säsom även tidigare skett.

Kejserliga Senaten biföll Överstyrelsens framställning den 20 
följande juni och räckte denna adjungerade medlems verksamhetstid 
tili slutet av är 1907.

Genast efter det den tredje folkskolinspektorstjänsten blivit 
ordinariter besatt, begärde Överstyrelsen den 28 maj 1.907, hänvisande 
tili förenämnda underdäniga förslag av den 20 febr. 1906 och pä grund 
av andra anförda skäl, att Överstyrelsen mätte berättigas att frän 
den 1 följande febr. för en tid av fern mänader tili adjungerad medlem 
fä inkalla nägon yngre folkskolinspektor och att för avlönande av 
sagda biträdande ledamot mätte beviljas 500 mark per mänad.
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K a m re ra v -

k o n to r e ts

t jä n s te r .

Den 29 jän. 1908 farin Kejserliga Senaten för- gott att bifalla 
Överstyrelsens framställning. •

Pä grund av förnyade framställningar av Överstyrelsen har Kej- 
serliga Senaten för samma ändamäl beviljat det behövliga anslaget 
den 30 juli 1908 för fyra mänader frän början av följande September, 
den 23 dec. 1908 för sex mänader frän den 1 följande jän., den 16 juni
1909 för fyra mänader frän den följande 1 September, den 7 dec. 1909 
för sex mänader frän den 1 följande januari ävensom och den 6 aug.
1910 frän den. 1 följande September, tills den fjärde folkskolinspektors- 
tjänsten hunne bli besatt.

Sedan öyerdirektörsadjointen W. Tawaststjerna den 31 aug., 1908 
förordnäts att tillsvidare sköta överdirektörsbefattningen vid Över
styrelsen, biföll. Kej serliga Senaten den 17 sept. 1908 Överstyrelsens 
den 4 i samma September gjorda framställning, att Överstyrelsen 
mätte berättigas att tillsvidare som adjungerad ledamot inkalla nägon 
med Överstyrelsens arbete redan förtrogen folkskolinspektor och att 
för avlönande av sagda medlem mätte beviljas ett ansläg om 500 mark 
per mänad, räknat frän den 15 i nämnda September tillsvidare.

Denna adj ungerade medlems verksamhet .varade tili den 1 
jän .1910. '

1 tili Överstyrelsen ställda skrivelse anhöllo är 1906 Överstyrelsens 
biträdande kamrerare Veli Kustaa Simelius, kammariörvanten Frans 
Soini och bokföraren Matti . Ahola,

biträdande kamreraren Simelius, att biträdande kamrerartjänsten 
mätte ombildas tili en kamrerartjänst för folkskolorna och abnorm- 
skolorna med alla de löneförmäner och sädan delaktighet i Civilstateris 
änke- och pupillkassa, som da medföljde kamrerartjänsten vid Över
styrelsen, och att hän, utan att tjänsten anslogs ledig, skulle erhälla 
fullmakt pä den sälunda bildade ordinarie kamrerartjänsten, och 

kammarförvanten Soini och bokföraren Ahola, att deras inne- 
havande arvodestjänster mätte ställas pä ordinarie stat, att de mätte 
utnämnas tili de nya tjänsterna, utan att dessa anslogos lediga, och 
att löneförmänerna för sagda tjänster mätte förbättras.

,Dä dessa skrivelser remitterades tili Kej serliga Senaten,, yttrade 
Överstyrelsen den 30 okt. 1906:

»I anledning härav fär Överstyrelsen framhälla, att da det nya rä- 
' kenskapssystemet pä grund av nädiga kungörelsen av den 3 maj 1899 

frän början. av.är 1901 genomför.des vid de centrala ämbetsverken, ästad-
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kom detta en sädan ökning av arbetet vid Överstyrelsens kamrerarkontor, 
.att det var nödvändigt att anställa en biträdande kamrerare, en kammar-. 
förvant och en bokförare. Da man ibörjan ej noggrant künde bestämma 
mängden av detarbete, som kom.pä kamr'erarkontofets del och da den när- 
mare anordningen av de inräfcfcade tjänstema även kom att be.ro av huru 
sagda arbeten blevo ordnade, ställdes ifragavarande befattningar som arvo- 
destjänster och besattes i början tillsvidare, men blevo slutligen stäende.

Vad beträffar arbetena vid kamrerarkontoret, höra därtill bl. a. 
utbetalningen av statens löner ät folkskolans lärarpersonal fyra ganger 
árligen. I detta avseende máste árligen mer än 8,000 lönerekvisitiöner 
granskas, varvid för envar ges skilda utbetalningsorder. Ytterligare böra 
seminariernäs och abnormskolornas lönelistor och räpporter mänatligen 
granskas. Redovisningen vid dessa skolor sker i smá póster, sä att antalet 
verlfikat blir högst betydande. En ökning av arbetet vallas delvis även 
genom inrättandet av hyä folksk'olinspektorstjänster och genom uppkoms- 
ten av nya folkskolor. E tt vittnesbörd om det växande arbetet utgör ock den 
omständigheten, att statens utgifter är för är ökats. Salunda voro Över
styrelsens utgifter är 1901 Emk 7,537,241: 44 och vid slutet av señaste är 
Emk 9,682,829: 58, medan ärets stat uppgär tili Fmk 10,213,486: 98. '

Ovan anförda omständigheter ge tydligt vid handen, att ifrägava- . 
rande tjänstemän vid kamrerarkontoret ha ett drygt arbete, som, dess- 
utom alltjämt växer.. Vid sädant förhällande nödgas Överstyrelsen anse 
det billigt, att jämlikt ansökan tjänsterna med hänsyn tili löneförmäner 
och fast anställning anordnas sä, att mnehavärna-, oberoende av biin- 
komster, kunna offra all sin tid för sin egentliga uppgift, och vagar Över- 
styreisen därför i underdänighet lämna tili Eders Kejserliga Majestäts 
prövning, huruvida ej sökandenas begäran tili alia delar künde tillmö- 
tesgäs.»

Medels nádig förordning av den .12 okt. 1907 gavs i ärendet föl- 
jande föreskrifter:

»1. Biträdande kamrerarbefattningen vid Överstyrelsen för skol- 
väsendet bör'ombildas tili en kamrerartjänst för folk- och abnormskolorna, 
vars innehavare med avseende ä avlöning och övriga förmäner ävensom 

. kompetens lilcställes med nuvarande kamreraren vid samma Överstyrelse, 
pa sätt nädiga regiementet för Överstyrelsen av den 18 okt. 1898 härom 
innehäller.

2. Kammarförvantsbefattningen vid Överstyrelsen för skolväsendet 
ombildas tili ördinarie tjänst med 3,000 mark i lön och 600 mark i arvode, 
varjämte innehavaren tillkommer arvodesförhöjning för fern och tio ärs 
oförvitlig tjänst i samma befattning med 500 mark vardera gangen. 
Kammarforvant bör ha undergätt lägre förvaltningsexamen, äger. rätt 
tili delaktighet i Einska civilstätens änke- och pupillkassa, har lagenligt 

". ■ gällande rangordning i elfte klassen samt äger beräkna sig ersättning för 
resor i tjänsteärenden enligt áttondé klassen i resereglementet. •
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3. Bokföraren viel Överstyrelsen för skolväsendet tillkommer arvodes- 
förhöjning efter fern och tio ärs oförvitlig tjänst med .500 mark vardera 

: , gangen..
4: Denna förordning träder i gällande kraft den 1 jan. 1898.»

Samtidigt biföll Hans Kejserliga Majestät den underdäniga fram- 
ställningen, att ät biträdande kamreraren Simelius finge ges fullmakt 
ä denna nya kamrerartj änst, och utfärdades densamma av Kejserliga 
Senaten den 29 okt. 1907, varvid jämväl bestämdes, att den nya kam- 
marförvantstjänsten skulle besättas i vederbörlig ordning.

Pa grund av Överstyrelsens den 13 okt. 1908 gjorda framställning 
fann Kejserliga Senaten den 12 jan. 1909 för gott tilläta, att vid folk- 
skolavdelningen av Överstyrelsens kamrerarkontor finge för äret av- 
lönas ett manligt eller kvinnligt biträde med uppgift att hjälpa kam
reraren och kammarförvanten vid deras arbete, främst revisions- 
göromälen, samt att därför skulle utbetalas ersättning med 250 mark 
i mänaden. Da sedermera Kejserliga Senaten den .13 följande maj 
anbefallde Överstyrelsen att i god tid före ärets slut inkomma med 
framställning, huru folkskolavdelningens kamrerarkontors eventuellt 
ökade arbete skulle skötas under är 1910 och Överstyrelsen den 8 okt. 
1909 föreslagit,'att fortfarande sagda biträde skulle .anställas-mot 300 
mark mänadslön under är 1910, biföll Kejserliga Senaten härtill den 
15 i samma Oktober.

Jämlikt Överstyrelsens den 20 nov. 1908 gjorda hemställan biföll 
Kejserliga Senaten den 12 jan. 1909 även därtill, att vid Överstyrelsens 
folkskolavdelning för äret finge avlönas ett -manligt eller kvinnligt 
biträde för sekreteraren öch biträdande sekreteraren via lättare upp- 
sättningar m. fl. kansliarbeten.och beviljade för ändamälet ett'anslag 
om 2,000 mark. ‘Den 30 dec. 1909 berättigade Kejserliga Senaten jäm
likt försläg av Överstyrelsen av den 7 i samma december Överstyrel
sen att frän början av är 1910 använda 200 mark i mänaden tili av- 
lönande av denna kanslist, och i nädig kungörelse av den 2 okt. 1910 
förordnades, att sagda kanslist, som borde ha avlagt ätminstone lägre 
förvaltningsexamen, skulle anställas tillsvidare.

Med eis nädig befallning av den 12 okt. 1907 förordnades, att ä 
Överstyrelsens-budgetförsläg frän början av är 1908 skulle upptagas 
ett ärligt anslag om 1,200 mark för avlönände av biträde ät notarien 
vid Överstyrelsens folkskolavdelning.

Den 28 maj 1909 fastställdes nädig förordning angäende utnäm- 
nändet av aktuarie vid Överstyrelsen och rörande häns kompetens
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och löneförmäner, och biföll Hans Kejserliga Majestät samtidigt därtill, 
att tili innehavare av den pä detta satt förändrade aktuarietjänsten 
utan särskild ansökan skulle fä'utnämnas Överstyrelsens davarande 
aktuarie, fil. mag. Carl Oscar R o o s .  I anledning härav utfärdade 
Kejserliga Senaten den 16 följande juni füllmakt ä den nya tjänsten 
för aktuarien Roos. 1

2. Personaluppgifter.

Överstyrelsens överdirektör och ledamöter under ifrägavarande
period voro:

Yrjö-Koskinen, Y. K., friherre, överdirektör; för lantdagsgöromäl 
förhindrad att sköta sin tjänst: 17/5—1/6 och 1/9—31/10 1907 
samt under lantdagstiden varen 1908 och 1910; som medlem av 
Kejserliga Senaten och chef för Ecldesiastikexpeditionen 1/8 1908 
.—1/12 1909; tjänstledig för enskilda angelägenheter 1/12 1909 
—15/1 1910; enligt Kejserliga Senatens förordnande fungerade 
under dessa tider överdirektörsadjointen, statsrädet W. Tawast- 
stjerna som t. f. överdirektör.

Tawaststjerna, W., statsrad, överdirektörsadjoint; t. f. överdirektör 
nyss uppräknade tider.

Lönnbeck, G. F., fil. doktor, överinspektor för folkskolorna; skött 
överdirektörsadjointtjänsten 1/1—1/12 1909; tjänstledig: 15/7—- 
1/9 1905, vikarie distriktsinspektor A. J. Törnqvist;. 1/6—15/7 
1906 och 15/7—1/9 1907, vikarie folkskolinspektor A. Haapanen; 
under September 1908, vikarie folkskolinspektor A. J. Tarjanne;

■ ■ 6/9=—23/9 1909 och 15/7—1/9 1910, vikarie folkskolinspektor A. J. 
Tarjanne.

Jefremow, Alexander, statsrad, äldre Inspektor för.ryska spräket.
Nevanlinna, L., fil. doktor, överinspektor i matematik och natur- 

vetenskap. '
Virkkunen, Artturi H., fil. doktor, överinspektor för de historiska 

•vetenskaperna; tjänstledig för lantdagsgöromäl: 1/G:—15/7 och 
1/9—31/10 1907, vikarie överläraren, fil. doktor K. R. Melander, 
och under lantdagstiden varen 1908, 1909 och 1910, vikarie lek- 
torn, fil. doktor Jaakko Forsman.
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S ek ve te ra re .

Haapanen, A., fil. mag., folkskolinspektor; skött överinspektorstjän- 
sten för folkskolorna 1/1—1/12 1909; tjänstledig frän egen be- 
fattning för skötande av vikariatet för överinspektorstjänsten 
för folkskolorna 1/6—15/7 1906, vikarie distriktsinspektorn A. J. 
Tarjanne, och 15/7—1/9 1907, vikarie distriktsinspektorn A. Jär
vinen, samt för sjuklighet under september 1907, vikarie inspektor 
A. Järvinen.

Basilier, Hj., fil. mag., folkskolinspektor; tjänstledig för enskilda ären- 
den 17/8—31/8 1905, vikarie distriktsinspektorn A. Järvinen, 
likaledes under januari 1910 och för utländsk studieresa 1/3— 
15/7 1910, vikarie distriktsinspektorn K. G. Aminoff.

Tarjanne, A. J., fil. mag., folkskolinspektor frän 1 jän. 1908; skött 
överinspektorsvikariatet under sin sommarsemester i september 
1908 och som tjänstledig frän egen befattning 15/7—1/9 1910, vika
rie distriktsinspektorn K. G. Aminoff; tj änstledig- för*utländsk stu
dieresa 10/5—10/7 1909, vikarie distriktsinspektorn A. L. Biskop.

Tarjanne, A. J., distriktsinspektor, 1/9 1905—31/5 1906 samt 1/8 1906 
—31/12 1907, likväl ledig frän ledamotskap 7/1—7/3 1907, vikarie 
distriktsinspektorn K. G. Aminoff.

Aminoff, K. G., distriktsinspektor, 7/1—7/3 1907 och 15/9 1908— 
31/12 1909.

Rauhamaa, O., distriktsinspektor, 6/2—1/7 1909.
Vuorisalmi, O., distriktsinspektor, 1/9 1908—1/2 1909.
Järvinen, Albin, distriktsinspektor, 1/2—1/7 1909.
Levon, Kaarlo, distriktsinspektor, 1/9 1909—1/2 1910.
Mäkinen, Kaarlo K., distriktsinspektor, 1/2—1/7 1910.

Castren, Edvin, jur. kand., sekreterare vid folkskolavdelningen; tjänst
ledig frän den 22 dec. 1905 först för lantdagsmannagöromäl, sedän 
för sjuklighet tili sin död 5/5 1907, vikarie jur. kand. K. A. Castren, 
vilken vikariter skötte tjänsten tili den 1 juni 1908.

Koski, Samuli, jur. kand., sekreterare vid folkskolavdelningen frän 
den 1 juni 1908; tjänstledig frän den 16 juni 1910 för skötande 
av vikariatet för landssekreterartjänsten i S:t Michels Iän, tills 
hän den 6 okt. 1910 utnämndes tili samma tjänst; vikarie biträ- 
dande sekreteraren, jur. kand. K. A. Castren.
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