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FÖRORD 

Forskningsarkivet i Umeå har som uppgift att skapa bättre 
tillgång till källmaterial från våra arkiv för forskningen 
och utbildningen vid universitetet. I sina nyöppnade lokaler 
hyser arkivet ett referensbibliotek med bl a arkivförteck-
ningar från våra större arkiv, en forskarsal med mikrofilmat 
material från SVAR, Svensk arkivinformation, tillgång till 
universitetets handskriftssamlingar samt tillgång till vissa 
databurna källmaterial. Dessutom samverkar arkivet med pågå-
ende forskningsprojekt med anknytning till forskningsarkivets 
syfte och material. 

Ett viktigt inslag i arbetsuppgifterna är även att genom 
publikationer presentera källmaterial för en större skara 
forskare och intresserade. Därför har skriftserien "Urkunden" 
startat med utgivning av hittills otryckt och svåråtkomligt 
källmaterial från arkiven. Ett sådant källmaterial med stort 
intresse både för forskningen och en bredare allmänhet är den 
här presenterade sviten av enkätsvar från församlingarna i 
gamla Härnösands stift angående skolor och barnaundervisning 
vid tiden omkring 1813. Materialet presenteras landskapsvis i 
fyra häften för landsförsamlingarna och i ett femte häfte för 
skolorna i tre städer, Luleå, Piteå och Umeå. 

Det är min förhoppning att dessa aktstycken från tiden före 
folkskolan skall skapa frågor och intresse inför gångna 
tiders livsvillkor i hem, skola och församling. 

Egil Johansson 
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1812 ÅRS UPPFOSTRINGSKOMMITTÉS ENKÄT 

En presentation 

1. Bakgrund 

När 1724 års skolordning ersattes av en ny år 1807, hade den 
under lång tid varit utsatt för kritik. Den nya skolordning-
en, som bättre skulle svara mot tidens krav, antogs på prov i 
fem år, varefter den skulle utvärderas. Skolordningen visade 
sig emellertid tämligen väl ansluta till den rådande tradi-
tionen, varför den omedelbart blev föremål för skarp kritik. 
Det mest kända exemplet torde vara norrköpingsrektorn G A 
Silverstolpes memorial vid riksdagen 1809/10. I detta kriti-
serade han det rådande utbildningsväsendets otidsenlighet och 
odemokratiska struktur. Läroverken karaktäriserade han som 
prästseminarier och att de ofrälse ståndens uppfostran för-
summades fann han orimligt. Silverstolpe förespråkade en på 
förståndsodling inriktad, allmän och offentlig undervisning 
även för de ofrälse stånden och ville hänskjuta hela frågan 
till ett särskilt utskott. 

Även yttre händelser bidrog till att blåsa liv i den pedago-
giska debatten. 1809 års regeringsform väckte förhoppningar 
om de ofrälse ståndens ökande inflytande, medan förlusten av 
Finland samma år tände nationella känslor och reste krav på 
nationell samling. På det pedagogiska området tog sig den nya 
situationen uttryck i krav på undervisningsväsendets reforme-
rande. Här var det fr a två slags argument som gjorde sig 
gällande: demokratiska och nationella, vilka f ö ofta kom att 
kopplas samman. Varje folkklass hade rätt till den utbildning 
som svarade mot den enskildes behov och som kunde göra honom 
till en god medborgare. Okunnighet å andra sidan utgjorde ett 
hinder för utvecklandet av nationell samhörighetskänsla. 

2. Uppfostringskommittén 1812 

Kraven på undervisningsväsendets reformering ledde till att 
en uppfostringskommitté tillsattes 1812. Denna fick till 
uppgift att utreda bl a Silverstolpes reformförslag samt 
föreslå förbättringar inom hela undervisningssystemet, från 
folkundervisningen till läroverken. Ärkebiskopen J A Lindblom 
ledde kommittén, som räknade 14 ledamöter. Av dessa var 5 
ämbetsmän, 3 prästmän, 4 universitetsmän och 2 skolmän. Dess-
utom knöts till kommittén ett antal korresponderande och 
adjungerade experter, inte minst skolmän. De ledamöter som 
kom att göra bestående arbetsinsatser inom kommittén var fr a 
Carl Gustaf von Brinkman, bröderna Axel Gabriel och Gustaf 
Abraham Silverstolpe, Carl von Rosenstein, Nils Johan Berg-
sten och Axel Fryxell. 

I den samtida debatten liksom inom kommittén fanns till en 
början stöd för införande av en mer allmän folkskola, men med 
tiden svängde opinionen inom kommittén mot en konservativ, 
nyromantiskt färgad ståndpunkt. Nationalbildningen hade mer 
med religion och tradition att skaffa än med vetenskap. En 
folkundervisning som stod på vetenskaplig grund hotade att 
resultera i halvbildning, och halvbildade människor vore en 
större olycka för samhället än obildade. De förra kunde näm-
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ligen bringas till missnöje med den egna situationen och 
därmed lättare falla offer för upproriska idéer. Följden blev 
att kommittén aldrig lade fram något förslag om allmän folk-
skola. Först efter kungliga påstötningar lämnades 1825 ett 
förslag om folkundervisningens ordnande. Efter en inledande 
inventering av de olika förekommande skoltyperna, fastslår 
kommittén som sin uppfattning att eventuella sockenskolor är 
en kommunal angelägenhet, varför staten varken ekonomiskt 
eller med skolordning skall reglera denna verksamhet. Däremot 
finner sig kommittén föranlåten att rekommendera lämpliga 
läroämnen för olika skoltyper, lokalt utformade skolinstruk-
tioner samt den alltmer utbredda växelundervisningsmetoden. 
Därmed fick det etablerade systemet med hemundervisning och 
på frivillig basis upprättade socken- och stadsskolor fort-
sätta. Kommittén koncentrerade sig i stället på de högre 
skolstadierna. För dessa stadier utarbetade kommittén ett 
förslag till skolordning som publicerades 1817, för att efter 
justeringar fastställas 1820. Liksom 1807 års skolordning var 
denna en kompromissprodukt som omedelbart utsattes för kri-
tik, och redan 1825 började en ny uppfostringskommitté sitt 
arbete. 

3. Uppfostringskommitténs enkät 1813 

Redan i början av sin verksamhet genomförde 1812 års kommitté 
en riksomfattande enkät för att skapa sig en uppfattning om 
undervisningsväsendets faktiska tillstånd. Den 3 april 1813 
skickade uppfostringskommittén ut ett cirkulär till konsis-
torierna med begäran om uppgifter om "så väl offentelige 
Läroverk, som de serskilda inrättningar til upfostran och 
undervisning, hvilka å hvarje ort kunna vara stiftade" (bi-
laga 1, s 33). 

Den 29 juni utgick ett cirkulär från Härnösands konsistorium 
till alla trivial- och stadsskolors inspektörer, till stads-
kyrkoherdar med inseende över skolor samt till kontraktspros-
tarna på landet (bilaga 2, s 35). Svar skulle insändas till 
konsistorium före årets utgång. Tre olika frågeformulär bifo-
gades cirkuläret; för landsförsamlingarna skulle schema nr 4 
användas (bilaga 3, s 36). Schema nr 1 gällde gymnasiet och 
skulle besvaras av konsistorium, medan schema 2 och 3 avsåg 
lägre skolor såsom trivialskolor och pedagogier. I fråge-
formulär nr 4 finns 23 frågor om folkundervisningens ordnande 
i församlingen. Det är alltså de ångermanländska kyrkoherdar-
nas svar på dessa frågor som nu för första gången publiceras 
i URKUNDEN. 

4. Utgivet källmaterial 

Sedan 1812 års uppfostringskommitté blivit tillsatt i januari 
1812, anhöll urtima riksdagen i Örebro samma år i en underdå-
nig skrivelse den 29 juli hos Kungl. Maj:t om tryckning av 
uppfostringskommitténs protokoll. Denna publicitet skulle 
kunna bidraga till ett öppnare debattklimat, förhindra indi-
viduella aktioner och därigenom befrämja kommitténs arbete. 
Kungl. Maj:t tillmötesgick önskemålen så till vida att kom-
mittén skulle till trycket befordra sådant material som borde 
göras allmänt känt och tillgängligt. Intentionerna kom dock 
inte att förverkligas längre än till den Berättelse Af Kongl. 
Uppfostrings-Comitén som utkom 1813. Huvuddelen av det enorma 
material som kommittén samlade på sig kom således att förbli 
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otryckt. Det övertogs av 1825 års stora undervisningskommit-
té, "snillekommittén", och förvaras idag på Riksarkivet. 

Mindre delar av utredningsmaterialet har dock på enskilt 
initiativ blivit publicerat. Det rör sig i första hand om 
svar på uppfostringskommitténs enkät 1813 som B. Rud. Hall 
utgivit i serien Årsböcker i svensk undervisningshistoria 
(ÅSU). I ÅSU 44 har enkätsvaren rörande Brändströmska privat-
skolan i Gävle tryckts, liksom ytterligare ett par handlingar 
där ärenden med anknytning till denna skola underställts 
uppfostringskommitténs bedömning. Ett något rikare urval är 
publicerat i ÅSU 45-46, där kommitténs cirkulär till samtliga 
konsistorier angående enkäten 1813, frågeformulären, Göte-
borgs konsistoriums memorial över enkätsvaren, slutbetänkan-
det om folkundervisningen 1825 och några konsistoriers utlåt-
ande däröver står att läsa. Även annat källmaterial som 
härrör från ledamöterna av uppfostringskommittén finns utgi-
vet av Hall i ÅSU 18, bl a Silverstolpes memorial. Skolord-
ningarna från 1807 och 1820 är tryckta i ÅSU 7 respektive 9. 
Huvuddelen av uppfostringskommitténs material har dock aldrig 
blivit publicerat. 

5. Uppfostringskommittén i litteraturen 

1812 års uppfostringskommitté behandlas mer eller mindre 
översiktligt i ett antal verk av handbokskaraktär. Till denna 
kategori kan räknas Landquist - Husén och Brandeli. De hand-
böcker som ägnar uppfostringskommittén ett större utrymme är 
framförallt Rodhe, Aquilonius och Sjöstrand. Aquilonius re-
serverar nära hundratalet sidor för uppfostringskommittén i 
sitt verk om Folkskolans historia. Eftersom författaren i 
första hand söker teckna folkundervisningens historia, läggs 
tyngdpunkten i framställningen på vad uppfostringskommitténs 
enkät och förslag samt yttrandena däröver har att säga om 
folkundervisningens tillstånd 1813/14. Inte desto mindre 
sätts kommitténs verksamhet och de framförda åsikterna in i 
ett såväl politiskt som idéhistoriskt sammanhang. Som det 
mest bestående värdet hos Aquilonius framstår de relativt 
utförliga referaten av enkätsvar och konsistoriememorial. 

Något mindre utrymme ägnar Rodhe uppfostringskommitténs verk-
samhet. Här skildras företrädesvis brytningarna mellan de 
olika idé- och intresseriktningar som ville forma det fram-
tida skolsystemet. Tyngdpunkten är förlagd till frågan om 
teologins ställning, skolans sekularisering. 

Titeln på Sjöstrands omfattande verk "Pedagogikens historia" 
antyder en bestämd utgångspunkt. Här är det i främsta rummet 
den pedagogiska debatten och de faktiska ingripandena på det 
pedgogiska området som står i fokus för framställningen. 
Uppfostringskommittén behandlas därför, liksom hos Rodhe, 
utifrån dess ställning i den pedagogiska idéutvecklingen. 
Till skillnad från denne har Sjöstrand även en ambition att 
sätta in sitt undersökningsobjekt i ett mera allmänt ideolo-
giskt, socialt och politiskt sammanhang. 

Ytterligare verk med liknande utgångspunkter har publicerats 
av Agrell, Larsson, Nilehn och Askeberg. De tre förstnämnda 
tar främst sikte på den pedagogiska debatten, medan den 
senare mera inriktar sin utförliga framställning på kommit-
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téns arbete och dess faktiska resultat. En mer begränsad 
inriktning har Ohlsons uppsatser om uppfostringskommitténs 
tillkomst, som i huvudsak söker kartlägga G A Silverstolpes 
roll i det spelet. 

Mera i förbigående tas uppfostringskommittén upp till behand-
ling i arbeten av biografisk eller metodhistorisk karaktär. 
Inte desto mindre kan sådana infallsvinklar avkasta viktiga 
resultat för förståelsen av uppfostringskommittén och dess 
arbete. Som exempel på ett metodhistoriskt arbete med anknyt-
ning till kommittén kan nämnas Nordins "Växelundervisningens 
allmänna utveckling och dess utformning i Sverige till om-
kring 1830". Växelundervisningen rekommenderas ju till all-
mänt bruk i kommitténs betänkande om folkundervisningen 1825. 

Framstående personer med anknytning till uppfostringskommit-
tén har ägnats omfattande undersökningar av mer eller mindre 
biografisk karaktär. Till denna kategori kan räknas arbeten 
av Cavonius - Sjöstrand - Wiberg, Hjelmérus och Wiberg. Alla 
dessa verk berör de aktuella personernas inställning till och 
agerande i de pedagogiska frågorna. 

Som framgått av den kortfattade litteraturöversikten har det 
vetenskapliga intresset oftast riktats mot verksamheten och 
åsiktsbrytningarna inom uppfostringskommittén samt till de 
förslag och reformer som blev resultatet därav. Till undan-
tagen hör de framställningar som utnyttjar det av kommittén 
insamlade källmaterialet till att kartlägga folkundervisning-
ens tillstånd. I detta avseende står Aquilonius ganska ensam. 
Dennes analys är dock tämligen begränsad: i huvudsak rör det 
sig om referat och smärre sammanställningar. 

Under Egil Johanssons handledarskap och under användning av 
metoder som utvecklats av honom har pedagogikstudenter vid 
Umeå universitet undersökt folkundervisningen kring 1812 i 
ett begränsat antal socknar. Därvid har man nyttjat såväl 
husförhörslängdernas uppgifter som uppfostringskommitténs 
enkätsvar. Uppsatserna av Andersson - Höas, Martinsson och 
Sjöström visar god överensstämmelse mellan de båda källmate-
rialens uppgifter. Genomgående poängteras även uniciteten i 
enkätmaterialet: ett rikstäckande material som med många 
variabler speglar alfabetiseringsprocessen 30 år före folk-
skolestadgan. Johansson betraktar i sitt forskningsprogram om 
"Läskunnighet och folkundervisning" 1813 års enkät som ett 
viktigt källmaterial genom att det tillsammans med samtidiga 
husförhörslängder ger "en god belysning av folkundervisning-
ens tillstånd vid en bestämd tidsperiod" (s 96). 

6. Kommentarer till utgåvan 

Enkätsvaren från Härnösands stift förvaras i Riksarkivet 
under följande beteckning: Uppfostringskommittén 1812 : 
Uppgifter från konsistorierna : Kalmar, Karlstad, Härnösand, 
Visby (Volym E II b:6). Bandet omfattar 1100 sidor, varav 
sidorna 523-900 härrör från Härnösands stift. Denna del in-
leds med konsistoriets memorial (bilaga 4, s 38), varefter 
enkätsvaren följer. De ångermanländska kyrkoherdarnas svar på 
frågorna enligt schema 4 upptar sidorna 713-772. Handskrift-
ens paginering återges i utgåvan i övre högra hörnet på 
första sidan av varje pastorats svar. Även pastoratens num-
rering härrör från handskriften; endast rubriker är tillfoga-

VI 



de i efterhand. Styckeindelning och stavning följer likaså 
handskriften, medan förkortningar som markerats med under-
strykning dock genomgående återges med kolon i utgåvan (ex: 
elr återges el:r). 

Förutom kyrkoherdarnas svar på frågeschema 4 publiceras även 
uppfostringskommitténs cirkulär till samtliga konsistorier 
(bilaga 1, s 33) och Härnösands konsistoriums cirkulär angå-
ende enkäten (bilaga 2, s 35) med aktuellt frågeschema (bila-
ga 3, s 36). Det memorial som enligt kommittén skulle åtfölja 
enkätsvaren utgör slutligen bilaga 4 (s 38). 

Umeå i september 1987 
Daniel Lindmark 
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SVAREN FRÅN LANDSFÖRSAMLINGARNA 
I ÅNGERMANLAND 

Härnösands prebendepastorat 
Säbrå församling 
N:o 1. 713 

• .as torat 

ÖDMJUKASTE MEMORIAL. 

Till ödmjukaste åtlydnad af Max. Vener. Consistorii, uti 
Cirkulair-Bref af den 29. Junii 1813, till Kyrkoherdarna på 
Landet och deras Vicarier gifne Befallning, att inkomma med 
Upgifter på de Undervisnings-Anstalter, som inom hvarje 
Socken finnas, får Underteknad äran, att hvad Säbrå Försam-
ling i detta ämne rörer, upgifva följande: 

Här finnes ingen slags Schola, af hvad benämning som hälst. 

Ungdomen undervises merendels af sina egna Föräldrar. De, som 
sjelfve icke ega nog insikter, för att lära sina barn, anför-
tro dem åt andra kunnigare inom samma By eller annorstädes i 
Socknen. De flesta bland Allmogen äro försvarlige i sin 
Christendoms kunskap och icke så öfvade i att skrifva och 
räkna. Socknens nära belägenhet till Hernösands Stad lättar 
för Invånarena utvägen, att begangna sig af de därstädes 
inrättade Scolanstalter. 

Klåckaren i Församlingen har väl icke någon Undervisnings-
skyldighet sig ålagd; men vore dock därtill både skicklig och 
villig, om han finge någon påökning på sin nog knappa lön, 
som endast uppgår till 14. Tunnor Korn. 

Folkmängden är per medium 1750. Antalet af barn mellan 6:te 
och 15:de året 295. 

En bättre Undervisnings Anstalt än den närvarande vore visst 
högeligen att önska, och torde en ambulatorisk Scholas inrät-
tande för denna Socken måhända vara den tjenligaste. 

Jordbruk och Boskaps-skötsel jämte Lin-wäfnad äro Allmogens 
vanligaste närings-grenar. I de sednare åren hafva de ock 
någorlunda sökt förbättra dem; dock är onekligt, att de ännu, 
i synnerhet Jordbruket, tarfva mycken förbättring. 

För det närvarande gifvas här inga Privat-undervisningar 
genom Informatorer, då inom Socknen inga Ståndspersoner fin-
nas, som hafva barn. 

Säbrå den 15. December 1813. 

Pehr Lindeberg 
Vicarius Pastoris 
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Härnösands församling 

Ink. d. 30 Dec. 2813. 

717 

Berättelse till Kongl. Upfostrings Committéen, rörande Barna-
undervisningens tillstånd uti Nedanskrefne församling. 

Ingen Skola af sådan beskaffenhet, som uti Schema N:o 3 
omförmäles, ej eller någon Pensions-Inrättning finnes uti 
denna församling, utan pläga de Invånare, hvilka önska och 
äro i tillstånd at förskaffa sine barn en bättre upfostran 
och en mera utvidgad skicklighet till ett valdt yrke, därtill 
merendels begagna sig af härvarande Gymnasium och Trivial-
skola, hvarest för en hvar finnes tillfälle till en för dess 
afsigt tjenlig grundläggning i kunskaper. Hvad Barna-under-
visningen i allmänhet beträffar, har densamma åtminstone 
ibland de minst bemedlade Folk-Classer merendels inskränkt 
sig till innan läsning i Svenskan och inhämtande af Christen-
domens angelägnaste stycken, samt vanligen varit besörgd af 
Föräldrarne sjelfwe, eller ock stundom af andre personer, som 
ägt deras förtroende; wid hvilken undervisning en stor del 
för torftighets skull måste låta bero; hälst de antingen 
tidigt behöft sine barns biträde i arbetet, hvarunder deras 
bärgning berott, eller ock warit nödsakade at låta dem redan 
i den spädare åldren genom tjenst hos andre förverfva sit 
bröd. Det lärer icke kunna bestridas, at en slik undervisning 
måste vara inskränkt och bristfällig; men det torde vara lika 
onekeligt, at menniskor hvilkas första omsorg måste blifva 
bröd för dagen, äfven sakna all förmåga at för sina barn 
begagna undervisnings anstalter, om däraf funnes än så öfver-
flödig tillgång. För sådane skulle således en Skole-anstalt 
vara at önska, där jemte fri undervisning något understöd 
till uppehälle under lärotiden kunde beviljas, om eljest 
någon hjelp för nämde svårighet skal stå at erhålla; och en 
sådan anstalt är endast af någon ädelmodig hand ännu at 
förvänta. Föräldrar åter af bättre vilkor än desse nästnämde, 
men hvilka bestämt sina barn till arbetsyrken eller handa-
slögder, låta dem efter erhållen god grund i Christendomen 
hemma vid härvarande Skolas femte Class njuta undervisning 
uti Skrif- och Räknekonsten, hvarutinnan ock månge hinna till 
all den färdighet, som för arbetare af hvad metiere som hälst 
kan vara behöflig. Och i allmänhet kan försäkras, det en 
försvarlig kunskap så väl i Christendomen som i nödiga slög-
der ibland den fattigare hopen är allmännare, än man efter de 
missgynnade omständigheter, hvari den sig befinner, synes med 
skäl kunna vänta; samt at hos de fleste röjes en berömlig 
åhåga, at gifva sine barn all den undervisning, de efter sin 
förmåga kunna åstadkomma, hvaraf föranledes en säker för-
hoppning, at Barna-upfostran med tiden mer och mer skal närma 
sig till den ytterligare förbättring, som ännu synes återstå 
at önska. 

Hvad om Staden här förut är sagt, gäller äfven till alla 
delar om den till Stadsförsamlingen lydande Hernö-Socken. 
Stadens folkmängd med förenämde Socken inberäknad upgår till 
1975 Personer, hvaribland finnes 316 Barn emellan 6:te och 
15:tonde året. 
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Private Informatorer finnes för närvarande 9. 

Hernösand d. 24 December 1813. 

Er;Sjöding. 
Curam Pastoris gerens 
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Stigsjö prebendepastorat 

N:o 2. Ink. d. 30 Dec. 1813. 

719 

Upgifter i anledning af Kongl. Upfostrings Committéens medde-
lade Fråga, efter Schema N:o 4, rörande Barna Undervisningen 
i Stigsjö och Wiksjö Prabende Pastorat. 

1. Ingen så beskaffad Schola, som i Schema N:o 3 omnämnes, 
finnes i dessa Församlingar. 

2. Icke heller någon Sockne Schola eller annan deremot sva-
rande Läroanstalt. 

3. Om det kunde komma under namn af Ambulatoriska Scholor, at 
understundom Fattige Studerande ifrån Hernösands Gymnasium, 
uppå skedd upmuntran af Socknens Presterskap, få bistånd, at 
under Ferierne besöka vissa Byalag, och där, emot daglig kost 
och en ringa belöning af några Matpersedlar för nästa Termin, 
undervisa i Läsning, räkna och Skrifva; skulle man kunna 
säga, at sådana här finnas. Men när detta hvarken altid eller 
öfver alt i Socknen inträffar, torde det endast vara at anse 
som et tilfälligt och ringa Surrogat för hvad man med de 
bevekligaste Föreställningar velat, men hittils icke förmådt 
åstadkomma. 

18. Ehuru således inga egentliga Scholor här finnas, saknar 
dock Ungdomen visst icke nödig Undervisning i sina Christen-
domsstycken, näml. först uti Innan- och Utanläsning hemma af 
Föräldrarne eller andre anhörige, dernäst efterhand af Präs-
terskapet vid de årliga Rote- och Husförhören, samt sluteli-
gen under beredeisen til första Nattvardsgången: äfven som 
ock flere af denne Sockens Ynglingar pläga begagna sig af 
Stadens närbelägenhet, för at en eller annan Termin frequen-
tera Apologist Classen härstädes, eller ock af de tilfällen, 
som äro nämnda vid 3:dje Mom. Jämväl är för det närvarande en 
skicklig Man af god frejd antagen och inqvarterad i Sockne-
stugukammaren, för at, emot någon vedergällning dels af Fat-
tig Cassan dels af frivilliga Sammanskott, uti Innan- och 
Utanläsning undervisa Barn af fattigaste vilkor, som sakna 
alla andra tilfällen at inhemta det nödvändigaste som bör 
föregå Prästerskapets befattning. 

19. Klockaren, så i den ena som andra af dessa små försam-
lingar, har så svaga Lönevilkor, at någon Undervisnings skyl-
dighet honom icke blifvit ålagd, eller åläggas kan. Orgel och 
Organister finnas icke här. 

20. Stigsjö Sockens nuvarande Folkmängd är 954. 
Barn imellan 6:te och 15:de året 158. 
I Wiksjö Bruks och Capellförsaml. 
hela Folkmängden 546. 
Barn imellan 6:te och 15:de året 92. 

22. I Åkerbruk, Boskapsskötsel, Finare Spånad och Väfnad, 
utgörande Ortens förnämsta näringsfång, inhemtar Ungdomen af 
Föräldrar, Husbönder och Matmödrar all nödig undervisning; 
äfven som allehanda andra bland Almogen vanliga Handaslögder, 
såsom Snickeri, smedsarbete, läggning och dylikt, äro här så 
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almänna, at den, som är hugad och fallen för slika Yrken, 
hvarken saknar tilfällen eller upmuntran at deruti inöfvas. 

23. Inga Privat Undervisningar genom Informatorer finnas för 
det närvarande inom denna Socken. 

Hernösand d. 30 Dec. 1813. 

Carl Stridsberg 
Innehafvare af Stigsjö Pastorat 
Praeb. til Prim.Theol.Lection. 
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Häggdånger prebendepastorat 

N:o 3. Ink. d. 6. Apr. 1814. 

721 

Infordrade Uppgifter angående Barna-Undervisningens tillstånd 
uti Häggdångers Socken. 

Uti denna Socken finnes icke någon Schola inrättad. 

Allmogens barn undervisas af sine Föräldrar eller andre nära 
anhörige uti innan-läsning och Christendoms Kunskap efter den 
antagna Catechesen intill dess de synas hafva vunnit den 
mognad, att de kunna begagna sig af Presterskapets grundeli-
gare undervisning uti Christna Lärans hufvudstycken såsom 
förberedelse till begående af den Heliga Nattvarden. Under-
visningen uti skrifning och räkning är vida mera tillfällig, 
såsom beroende deraf, att någre husfäder i sin ungdom anting-
en njutit undervisning uti Apologist-Classen af Hernösands 
Trivial-Schola, eller af sådane, som densamma njutit, inhäm-
tat någon insigt och öfning uti dessa konster, hvilken de 
icke underlåta att med all flit meddela sine, och äfven 
andres, söner. 

Uti Häggdångers Kyrka finnes icke Orgelverk; och är följakte-
ligen Organist icke antagen. Klockaren har sig icke någon 
undervisnings skyldighet ålagd, och njuter, i anseende till 
Socknens ringhet, så ringa lön, att honom icke kan sådan 
skyldighet åläggas. 

Socknens folkmängd utgorde vid sistlidne års slut 774 perso-
ner; och var deribland antalet af Barn emellan Sjette och 
Femtonde året 131. 

Barna-undervisningens tillstånd är således i denna Socken 
sådant, att, om det svarar emot ett mindre antal af invånare, 
det ock svarar emot ett större. Huruvida det är svarande emot 
invånarnes behof, kan icke uppgifvas förr, än deras behof 
såsom människor, medborgare och närings-idkare, äro noga 
bestämda och allmänt erkända. 

Näst jordbruket, som i denna Socken, i anseende till jord-
monens mindre bördighet, är mindre förmonligt, än i de fläste 
andre Socknar här å orten, är Strömmingsfiske vid den Socknen 
tillhörige del af hafskusten det allmännaste yrket; hvaruti 
ungdomen likväl, vid sjelfva handläggningen, af sine Föräld-
rar synes inhämta all den insigt och färdighet, som af ser-
skilda undervisnings anstalter kan förväntas. 

Privat-undervisning genom Informatorer finnes för det närva-
rande icke inom Socknen. 

Nils M. Berlin. 
Kyrkoherde i Häggdånger. 
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Nordingrå pastorat 
N:o 4. 723 

UPGIFTER, RÖRANDE UPFOSTRINGS- OCH UNDERVISNINGS- ANSTALTER-
NE I NORDINGRÅ PASTORAT, BESTÅENDE AF NORDINGRÅ, ULLÅNGERS 
OCH WIBYGGERÅ SOCKNAR AF SÖDRE ÅNGERMANLAND, i anledning af 
hit hörande Moment utaf Schema N:o 4. 

l:o Någon så beskaffad Schola, som i Schema N:o 3 omnämnes, 
finnes icke i detta Pastorat. 

2:o Ingen Sockne-Schola eller genom privat Inrättning stiftad 
Läro-anstalt eger härstädes rum. 

3:o Ej heller någon Ambulatorisk Schola. 

18:o Med undantag af en och annan Yngling, som kan underhål-
las vid Hernösands Trivial-Schola, blifva desse Socknars barn 
och Ungdom af Föräldrarne eller af dem, under hvilkas omvård-
nad de förre sig befinna, undervisande vanligen endast i 
Svensk Läsning samt uti Christendomskunskap efter D:r Lutheri 
Cateches med Svebilii Förklaring. Mödrarne, såsom mera be-
ständigt vistande hema och inom hus, äro de, som i synnerhet 
befatta sig med barnens undervisning. Lyckligtvis hafva ock 
de i allmänhet här å orten mera skicklighet därtil, emedan 
Mankönet genom en tidigare befattning med Utsysslor i förtid 
dragés ifrån umgänge med boken samt högen för densamma. 

Här och där i Socknarne finnas de, som i yngre åren iagttagit 
enskildta tilfällen at lära någorlunda skrifva, och af hvilka 
någon del af närboende Ungdom söker så mycken undervisning, 
at den för framtiden kan på sätt och vis rita sit namn samt 
läsa hvad skrivet är. De fleste försumma dock äfven denna 
öfvning. 

Ibland de få, som tilfälligtvis lärt första elementerne af 
Arithmetisk räkning, har dock föga någon kommit längre där-
uti, än at han vanligen häldst tillitas den synnerliga fär-
dighet han med öfriga Almogen delar at, såsom det kallas, 
räkna i hufvudet. 

19:o Organister finnas icke i ofvannämnde Socknar. Klockarne 
åter känna här ingen annan undervisnings skyldighet sig 
ålagd, än den Kyrkolagen i 24 Cap. 31, 32 §§. synes förutsät-
ta, och hvilken, i anseende til Socknenes vidsträckta lägen 
svårligen skulle kunna sättas i en allmänt verksam utöfning. 

Egande jordbruk och hushåll, kunna de icke åtaga sig Ambula-
torisk undervisning, om den ock skulle åstundas; Och at med 
undervisande hema hos sig betiena, hafva de, särdeles i 
Annexe-Församlingarne, sällan eller aldrig blifvit anlitade, 
förnämligast af den orsak, at de mestadels fattige Föräldrar-
ne velat undkomma den kostnad, som barnens underhållande utom 
hus och Läromästarens förnöjande skolat medföra. 

I Nordingrå, hvarest Klockaren en nära 70årig men mycket 
skicklig Man, niuter, jämte et litet Boställe på Prästebor-
dets område, af Församlingen vid pass 4 1/2 Tunnor Korn utom 
Klämt-kannan, har han i yngre åren icke undandragit sig at, 
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särdeles i räkning och skrifning, emot en lindrig och frivil-
lig vedergäldning handleda de få, som blifvit honom anför-
trodde; Men i sednare åren har ingen sådant begärt. 

I Annexe-Församlingarne äro Klockarne likaledes åldrige, men 
vida mindre skicklige samt högst svagt lönade med endast 1 
1/2 å 2 T:r Korn hvardera, saknande Boställe: Den jord de 
bruka hafva de sielfve förskaffat sig. 

20: o Barn 
Nordingrå Sockn har 
Ullångers D:o 
Wibyggerå D:o 

S:r 

om 6 å 15 år. Folk-Numer 
406. 1949. 
180. 862. 
312 1272. 
898 4083. 

21:o Härvarande bristfälliga undervisnings-anstalter äro 
visserligen svarande mot Invånarnes antal, men ingalunda mot 
deras behof. 

22:o Såsom allmännare Närings-yrken tillhöra denna ort 
Jordbruk, Strömings-fiske, gröfre och finare Linne-Spånad 
samt väfnad, äfven, hvad Nordingrå Sockn angår, gröfre Ägg-
jerns-smide. 

23:o Privat-undervisningar genom Informatorer finnas icke för 
det närvarande inom nämnde Socknar. 

Nordingrå den 16 October 1813. 

Abr. Renström 
Past. Loci. 
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Nora prebendepastorat 

N:o 5. 727 

Högvördigste Herr Doctor och Biskop, 
Så ock 

Maxime Venerandum Consistorium! 

Rörande upfostrings- och undervisningsanstalter i Nora Pasto-
rats Församlingar, får äran aldraödmjukast aflemna följande 
upgifter: 

Uti ingendera af Församlingarna finnes någon så beskaffad 
Skola som i Schema N:o 3 omnämnes; icke eller gifves här 
någon privat Läro anstalt, Sockne- eller ambulatorisk Skola. 
Likväl har i de sednare åren för allmogens barn gifvits 
tillfälle att njuta undervisning i läsning, skrifning och 
räknande hos en Händelsbetjent vid namn Giljam, som uppehål-
ler sig i Bjertrå, samt en nu mera död Bruks Inspector, som 
tidtals vistats i Nora Församling; men endast få hafva sig 
häraf begagnat. 

Barnaundervisningen besörjes således isynnerhet af Föräldrar-
na, och inskränker sig till innan läsning samt att i minnet 
fästa Gatechesen. När Barnen upnått den ålder att de anmäla 
sig till Nattvardsgång njuta de af Församlingarnas Prester-
skap undervisning på sätt, föreskrifvit är, och nödgas de ej 
sällan emottaga barn, som vid femton års ålder, ännu icke 
kunna läsa redigt i bok. 

Församlingarnas Klockare äro illa lönta och hafva sig icke 
någon undervisningsskyldighet ålagd, ehuru de dertill kunna 
vara skicklige; en sådan skyldighet synes icke eller utan 
förbättrade Lönevilkor kunna dem åläggas, emedan de, för att 
kuna föda sig, nödgas sysselsätta sig med jordbruk eller 
andre yrken, som gifva förtjenst. 

Folkmängden är i Nora 1480, i Bjertrå 1050, i Skog 605, och 
således i alla Församlingarna 3135 Personer. Barn emellan 6 
och 15 år äro i Nora 318, i Bjertrå 214, i Skog 112, eller 
tillsammans 644. Då första undervisningen för dessa barn 
skall besörjas af Föräldrar, som till en stor del dertill 
sakna skicklighet, så synes behofvet påkalla förbättrade 
undervisningsanstalter, åtminstone till en början, en Socken-
Skola i hvarje Församling. 

Lärftstillverkning idkas allmänt i Församlingarna; men då 
hvarje husmoder eger skicklighet att deruti undervisa och 
öfva, så synes icke någon särskild undervisning och öfning 
vara nödig att rikctas till detta yrkets befrämjande. 

Innom Församlingarna finnas för det närvarande inga Privat-
undervisningar genom Informatorer. 

Med djup vördnad har äran framhärda 
Högvördigste Herr Doctorns och Biskopens 

så ock 
Maxime venerandi Consistorii 

aldraödmjukaste tjenare 
Jonas Nordén. 

9 



Gudmundrå pastorat 

N:o 6. 731 

TIL FÖLJE AF MAX: VEN: CONSISTORII BEFALLNING I DESS UTFÄRDA-
DE CIRKULAIR N:o 248 §: 1. FÅR UNDERTECKNAD PASTOR ÖDMJUKAST 
AFGIFVA DE UPPGIFTER, SOM UNDER SCHEMA N:o 4 ÄRO INFORDRADE, 
rörande uppfostrings och undervisnings anstalterne uti 
Gudmundrå Pastorat - bestående af Församlingarne Gudmundrå 
och Högsjö; I Södra Ångermanland under Hernösands Stift. 

Punct: l:o Finnes i dessa Församlingar ingen så beskaffad 
Schola, som i Schema N:o 3. omnämnes. 

2:o " " Icke heller någon Sockne Skola, eller genom privat 
inrättning stiftad Läro-anstalt, svarande mot Sockne Skola. 

3:o " " Ej heller någon Ambulatorisk Skola. 

18:o Församlingarnes barn och ungdom blifva af deras Föräld-
rar och Anhöriga, isynnerhet mödrarna, vintertiden ifrån 6:te 
och 7:de året handledda i deras Christendoms Kunskap, att 
ifrån inhämtande af stafningen, till först innan och sedan 
utanläsning af så väl Doctor Lutherii lilla Cateches, som 
dess nu mera förbättrade Svebelii Förklaring. Vid 14 och 15 
års ålder emottages ungdomen af Församlingarnes Presterskap 
at närmare beredas till deras Confirmation och Första Natt-
vardsgång. Äfven som yngre af 12 och 13 års ålder tillåtas 
och uppmuntras at deltaga i de förras Christendoms förhör, 
dels til vidare öfning uti innanläsningen, dels ock til huf-
vudsanningarnas desto tidigare befästande i deras förstånd 
och hjerta. En del af Gossebarnen ärhålla äfven handledning i 
skrifning, men få i räknande; utom de i synnerhet från Högsjö 
Församling, såsom närmare belägen intil Hernösand, därstädes 
underhållas några Terminer i Publik Schola. 

19:o Någon annan undervisnings skyldighet, än hvad Allmänna 
Författningarna utstaka, hafva dessa Församlingars Klockare, 
sosom tillika jordägare, icke blifvit ålagd. Deras årliga lön 
bestiger til 5 och 6 Tunnor Korn, samt några få och obetydli-
ga sportslor. 

20: o 
Gudmundrå Församlings hela folkmängd bestiger til 
MK: 590. QK: 651. Summa 1241. 
Barn mellan 6:te och 15:de året: 
MK: 122. QK: 129. Summa 251. 

Högsjö hela folkmängd. 
MK: 556. QK: 608. Summa 1164. 
Barn mellan 6:te och 15 året. 
MK: 115, QK: 127. Summa 242. 

21:o Ofulkomligt: så vida undervisningen beror på mångas 
urståndsättande af flera orsaker. 

22:o Som åkerbruket utgör hufvudnäringen, synes ej någon 
annan ditåt riktande undervisning, vidare än Christendomens, 
vara nödvändig. 
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23:o Några få Privata undervisningar genom Informatorer i 
dessa Församlingar hafva tidtals blifvit begagnade; - Men för 
det närvarande finnes ingen. 

Gudmundrå d. 3 Nov 1813 

Isac Norberg 
Pr. et Pastor 
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Torsåkers pastorat 

N:o 7. 733 

Till vördsamt i akttagande af Max. Ven: Consistorii befall-
ning i dess utfärdade Circulair N:o 248: §.1., får under-
teknad Pastor härmed afgifva de Upgifter, som under Scheman 
N:o 4 äro infordrade, rörande Upfostrings och Undervisnings 
anstalterne uti mitt Pastorat: Thorsåker, bestående af Thors-
åkers Moder Församling med derunder hörande Annexe Försam-
lingar, Ytterlänäs och Dahl i Södra Ångermanland under Hernö-
sands Stift, beträffande. 

l:o Finnes i desse Församlingar ingen så beskaffad Schola, 
som omnämnes i Schema N:o 3. 

2:o Icke eller någon Sockn-Schola, eller ännu och för det 
närvarande någon genom privat inrättning stiftad Läro an-
stalt, emot Sockne Schola svarande. 

3:o Icke eller någon ambulatorisk Schola. 

18:o Församlingarnes ungdom och barn blifva merendels af 
deras Föräldrar och anhörige, isynnerhet Mödrarne, ifrån 
6:te, 7:de och 8:de året intil dess de emot 15:de året af 
Prästerskapet emottages til närmare undervisning och beredel-
se till deras confirmation och första Nattvardsgång, handled-
da i deras Christendoms Kunskap, att ifrån det de inhämta de 
första bokstäfverne efter vanlig Abc Bok, intil dess de öfvas 
i innan och sedan utanläsning af så väl Lutheri lilla Cate-
ches som Svebelii nu mera öfversedda och förbättrade Förkla-
ring. 

Ofta finna sig Församlingarnes Lärare föranlåtne at ock låta 
barn vid 13 och 14 års ålder njuta hos dem med de öfrige 
Skriftebarnen öfning, til så väl med mera färdighet i innan 
eller utanläsning, som til ett tidigare befästande af Chris-
tendomens hufvudsanningar i deras förstånd och hjerta. 

En del af Gosse-barnen erhålla äfven handledning i skrifning; 
men få i räkning, utom de som i publique Schola underhålles. 

19:o Någon annan undervisningsskyldighet, än hvad almänna 
författningarne föreskrifva har desse Församlingars Klockare 
icke tilförene blifvit ålagd, förän vid nyligen här hållne 
Biskops visitation, då de anmanades att låta sig, på anmodan, 
vårda derom, så widt de, för deras innehafda jordbruk med-
hunno, och det emot särskild öfverenskommen vedergällning, 
och detta så mycket mera billigt, som deras årliga Klockare 
lön icke upgår till mera, än, efter Församlingarnes större 
och mindre storlek, ifrån 3 till 4 och 5 Tunnor Korn, och 
några små obetydliga sportlar. 

Dock har Klockaren i Ytterlänäs som endast innehar Torp-
ställe äfven hitintils befattat sig vintertiden med några 
barns undervisning emot en viss vedergällning af 1 Kanna 
eller Kapp Korn i weckan efter hvars och ens vilkor. 

20: o 
Hela folkmängden i Thorsåkers Församling utgör 600 Personer 
och Barnen emellan 6:te och 15:de året 100: 
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Hela folkmängden i Ytterlänäs S:n 1090 dito 
Barnen emel. 6:te och 15:de året 205 
Hela folkmängden i Dahls S:n 480 d:o 
Barnen emel. 6:te och 15:de året 75 
i hela Pastoratet - Stimman: 380 barn, 2170 hela Folkmängden. 

21:o Ej fullkomligt svarande emot invånarnes behof. 

22:o Som åkerbruket utgör hufvudnäringen, så synes någon 
annan deruti ditåt riktande, icke tarfvas. 

23:o Inga privata undervisningar genom Informatorer finnas 
för det närvarande innom desse Församlingar. 

Thorsåker: d. 26 Sept. 1813 

Carl Genberg 
Pastor i Thorsåker. 
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Sollefteå pastorat 

N:o 8. 735 

Ödmjukt Memorial. 

Til Höglofl. Kongl. Upfostrings Gommittéen får underteknad 
ödmjukast gifva vid handen följande, rörande undervisningen i 
Solefteå Pastorat, hvilket består af Solefteå Moder försam-
ling, Anexorne Multrå, Ed och Långsele samt Graninge Bruks 
församling. 

Uti dessa församlingar finnes ingen så beskaffad Schola, som 
i Schema N:o 3 omnämnes, icke heller någre Sockne- och Ambu-
latoriske Scholor. Schema N:o 4. 

Mom. 18. Allmogens Barn blifva i allmänhet underviste af 
Föräldrarne sjelfve uti innan och utanläsning af ABC Boken, 
Doctor Lutheri lilla Cateches och den deröfver af Kongl. 
Maj st år 1810 i Nåder gillade Förklaring. Denna undervisning 
kan ej annat än blifva mycket bristfällig och ofullständig, 
emedan månge af Föräldrarna hvarken ega skicklighet eller 
tilfälle at meddela sina Barn rigtiga grunder i stafningssätt 
och innanläsning, hvarföre ock bland desse sednare finnas 
månge, som vid 15 och 16 års ålder icke kunna obehindradt och 
med färdighet läsa uti Bok. Alfvarliga och ömma föreställ-
ningar äro som oftast gifne Församlingarna om Barna Lärares 
antagande, på det en förbättrad innanläsning måtte vinnas; 
men dessa föreställningar hafva hitintils blifvit utan fram-
gång. Emedlertid är Prästerskapet nödsakadt at i flere år å 
rad syseisätta sig med sådana Barns undervisning och öfvande 
uti innanläsning, jemte bibringande af nödige grunder i Sa-
lighets Läran, innan de kunna admitteras til den Heliga 
Nattvardens begående. - Uti skrifning gifvas någre som hos 
Prästerskapet eller andra begära och undfå någon handledning. 

Mom. 19. Til följe af Kyrkolagen är det väl Klockares pligt 
at drifva Barna Läran; men, i anseende til deras svaga löne-
vilkor, kan undervisnings skyldighet dem icke med skäl åläg-
gas: de njuta i årlig lön blott 2 å 3 Tunnor Korn. Hvartil 
ock kommer, at Klockare sysslor i dessa församlingar bestri-
das af Skatte Bönder, som för sitt egenteliga närings yrkes 
skull icke ega tilfälle at, om ock emot särskild vedergäll-
ning, kunna befatta sig med Barna undervisningen. 

Orgelverk finnas icke härstädes, således icke heller Organis-
ter. 

Mom. 20. 
Solefteå Sockens folkmängd är 790 Personer, 
samt Barn emellan 6:te och 15:de året 127. 
Multrå Sockens folkmängd är 450, 
och Barn af D:o ålder 60. 
Eds Sockens folkmängd är 360, 
och Barn af D:o ålder 56. 
Långsele Sockens folkmängd är 595, 
Barn af D:o ålder 100. 
Graninge Bruks Församlings folkmängd är 520, 
Barn af D:o ålder 103. 
Således i Pastoratet är Folkmängden 2715: 
och Barn af nämde ålder 446. 
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Mom. 21. Emot Invånarnes antal och behof i dessa Socknar 
synes undervisningen för närvarande icke vara svarande: och 
fördristar jag i största ödmjukhet föreslå, at Församlingarna 
måtte af Kongl. Majst i Nåder blifva anbefalde at vid ansvar 
förse sig med Scholmästare eller Barna Lärare, på det medelst 
dessas åtgärder Allmogens Barn må tidigt lära sig at läsa 
rent och med färdighet i Bok, hvarförutan undervisningen 
saknar all önskad framgång. 

Mom. 22. Åkerbruk är i dessa Socknar Allmogens hufvudyrke, 
jemte någon tilverkning af sågbräder, samt kolning til de i 
Pastoratet varande 3:ne Jern Bruk. Utom vanliga hushålls gö-
romål sysselsätta sig Qvinnfolken med spånad af lin och ham-
pa, samt med väfvnaders tilverkning, blifvande äfven Flickor-
na tidigt vände vid dessa slags arbeten: och hemställes 
Höglofl. Kongl. Committéens uplysta bepröfvande, om och huru 
vida en blifvande förbättrad undervisnings anstalt bör til 
dessa yrkens befrämjande riktas. 

Mom. 23. Privat-undervisningar genom Informatorer finnas nu 
icke i dessa Socknar. 

Solefteå d. 18 Novembr. 1813. 

Abr. Sundberg 
Pr. et P. L. 
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Boteå pastorat 
N:o 9. 739 

Ödmiukt Memorial. 

Uppå Höggunstigt erhållen Befallning at til Höglofl. Kongl. 
Upfostrings-Committéen afgifwa Berättelse, rörande Upfost-
rings- och Underwisnings-anstalterne, kan, hwad i detta af-
seende beträffar Botheå Pastorat uti Södra Ångermanland och 
Wester Norrlands Län underteknad bort hafwa äran at följande 
i största ödmiukhet härmed wid handen gifwa. 

Uti ingen af Pastoratets Församlingar, som äro 4 til antalet, 
finnes någon sådan Schola-Inrättning, som i Schema N:o 3 är 
omnämnd; 

Och i afseende på Mom 18 samt följande af Schema N:o 4 får 
således ödmiukast anmälas: at Barnen i dessa Församlingar 
merendels underwisas af Föräldrarne sielfwe, och förnämligast 
af Mödrarne, hwilka Winter-tiden, mest sysselsatte med Spå-
nad, äro derunder i tilfälle at besörja denna angelägenhet, 
särdeles som i fråga warande underwisning, hwarwid nu mera 
följer den igenom Kongl. Brefwet den 21 Julii 1810 i Nåder 
anbefallde Förklaring öfwer Doctor Luthers lilla Cateches, 
endast och allenast består i bibringande af nödig Christen-
doms-Kunskap, så at Barnen, sålunde underwisade, i allmänhet 
wid 15, 16 å 17 års ålder, kunna, efter erhållen förbere-
delse af Prästerskapet, til Den Hel:a Nattwarden admitteras; 
Warande allenast ganska få Ynglingar ibland Allmogen, som ock 
funnits ega någon insigt och färdighet uti skrifwande. 

Mom: 19. I saknad af Orgel Werk, uti Pastoratets Kyrkor, 
finnes icke heller härstädes någon Organist. Församlingarnes 
3:ne Klockare hafwa ingen större underwisnings-skyldighet sig 
ålagd, än den, som bestämmes igenom Kongl. Resolutionen på 
Allmogens underdåniga Beswär den 12 December 1734; Och synas 
desse Kyrko-Betienter, af hwilka den i Moder-Församlingen 
allenast niuter 4 Tunnor Korn i årlig Lön, och de i Annexe-
Församlingarne warande derunder, wara så swagt lönte, at 
någon skyldighet at underwisa Allmogens Barn icke, utan sär-
skild skälig wedergällning derför, billigtwis torde kunna dem 
åläggas. 

Mom: 20. Wid uprättandet af sista Folkmängds-Tabellen öfwer 
Pastoratet war Folkmängden härstädes 2110 Personer, och skall 
för det närwarande sannolikt icke wara större, i anseende til 
en swår epidemisk siukdom, hwilken, år 1811, härstädes härja-
de och isynnerhet ibland Barn war dödande. Antalet af Barn 
imellan femte och femtonde året af båda Könen har wid samma 
tid upgått til 409. 

Mom: 21 och 22. Karlarnes ibland Allmogen i detta Pastorat 
förnämsta yrken äro Åkerbruk och Ängs- skötsel samt uti som-
liga Byar någon ringa tilwerkning af Bräder och af Kål til de 
i Pastortatet warande 2:ne Jern-Bruk. 

Qvinnornas sysselsättning är, utom med wanliga Hushålls-
göromål, Winter- och Wår-tiden, förnämligast at spinna och 
tilwerka gröfvre, Linne-Wäfnåder. 
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Och öfwerlemnas til Höglofl. Kongl. Committéens eget uplysta 
bepröfwande huruwida ofwanomförmälde härstädes hittils waran-
de inskränkta underwisnings-anstalter må kunna anses wara 
swarande emot Inwånarnes i detta Pastorats antal och behof, 
samt i hwad mon en blifwande förbättrad underwisnings-anstalt 
kunde böra til befrämjande af förberörde yrken rigtas. 

Mom: 23. Innom detta Pastorat finnes ingen privat underwis-
ning genom informatorer, då man undantager, at någre wid 
Kongl. Gymnasium i Hernösand studerande Ynglingar, under 
ferierne, gå någre vid Trivial Scholan derstädes jämwäl 
studerande Barn til handa med underwisning hos de sednares 
Föräldrar och Anhörige. 

Botheå den 15 October 1813 

Carl P. Lindahl. 
P. L. 
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Resele pastorat 

N:o 10. 743 

Ödmjukaste Memorial. 

Enligt Högloflige Kongl. Uppfostrings Committeens Schema N:o 
4. har underteknad den äran att ödmjukast aflemna följande 
uppgifter för Resele Pastorat, bestående af Resele, Lidens 
och Junsele socknar; och då desse i de fleste afseenden äro 
hvarandra lika, gäller det efterföljande om hela Resele Pas-
torat, då ingen viss Socken nämnes. 

§1.2. I pastoratet finnes ingen så beskaffad Schola- eller 
Läro-anstalt, som i Schema nämnes. 

§. 3. Ifrån årets början 1812 verkstäldes en ambulatorisk 
undervisning af förre Studeranden Dan. Chr. Ask; men försöket 
måste upphöra vid slottanden, för instundande arbete på ifrån 
Gårdarne aflägsne ställen och för Brist på tjenlige lifsmedel 
för Läraren. Försökets beskaffenhet och framgång inhämtas af 
ödmjukast bifogade Redovisning. Herr Ask har sedan uppehållit 
sig i nästgränsande Socknar - och åtnöjde sig med 4 sk Rgd:r 
för hvarje Barn i veckan, och reparticerad kosthållning hos 
Förälldrarne efter Barnens antal och undervisningstiden. 
Wanligt ansågo Förälldrane denna Börda för tung och undandro-
go sig densamma gerna. 

§. 18. Undervisningen förrättas vanligen af Mödrarne vid 
Spinnrocken, och sträcker sig ej utom innan och utanläsning 
af Catecheserna, hvarvid D:r Svebilii förbättrade förklaring 
nu brukas. Fäderne bry sig beklagligen sällan om denna del af 
Barna uppfostran, om de icke biträda vid innanläsningen i 
Psalmboken om Söndagarne. Undervisningen kan således ej annat 
än blifva högst bristfällig, och äro de Barn ganska få, som 
vid 15 års ållder kunna läsa rent och obehindradt uti Bok, om 
de ock kunna något af sine Läroböcker utan till. 

Det mästa af Prästerskapets möda och tid vid Confirmations-
förberedelserna upptages således af innanläsning, och använ-
das derföre till Nattvards Barnens undervisning tre eller 
fyra timar hvarje vecka, ofta hela året om, utan att man ändå 
kan vinna den tillfredsställelsen att veta sig till den 
Heliga Nattvardens första begående admittera endast försvar-
ligt kunnige unge Christne. Att skrifva har ibland Allmogen 
intill desse år varit en sällsynt konst. Nu äro någre deruti 
underviste af Pastors Adjunct. 

§ 19. Undervisnings-skyldighet åligger väl Klockarne; men då 
i desse Församlingar deras lön är två, högst fyra tunnor ofta 
dåligt korn och inga Boställen, så att en Man sig endast 
deraf ej kan föda, hafva till Klockare blifvit antagne Bön-
der, hvilka väl kunna läsa och något skrifva, men dock ej 
hafva nog skicklighet att deruti undervisa - och ännu mindre 
tid dertill. För framtiden torde dock Barna-undervisningen 
bequämligast kunna föranstaltas och verkställas genom Klocka-
re, om deras Lön af Församlingarne ökades, och Dem blefve 
tilldeld någon liten jord med Åbyggnad af Församlingarne, 
eller Torp af Prästborden, samt då de, dertill, finge någon 
Betalning af dem, som undervisades. Bekymmersammast är att 
den som har ledighet och skicklighet att undervisa, ej altid 
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har förmåga att sjunga, hvilken så skäligen hos en Klockare 
fordras där inga Orgelverk finnas. 

§ 20. Nuvarande Folkmängd och Barns antal mellan 6 och 15 år 
är i Gossar Flickor Summa 
Resele 823. 77. 64. 141. 
Liden 481. 48 57 105 
Junsele 430 43 50 93 
Summa 1734. 168 171. 339. 

§ 21. Undervisningens ofullständighet inses höggunstigt af 
hvad redan ödmjukast anfördt är. Prästerskapets bemödande, 
desse siste åren, att afhjelpa bristerne, hafva blott visat 
huru inskränkt deras förmåga - ensam - dertill är. Förhör, 
efter Befallning oftare anstälde, dels i Husen, dels i sock-
enstugorne, hvartill vissa Rotar, isynnerhet Barn och Ungdom, 
inlystes att sig vid ansvar infinna, kunde gifva mera till-
fälle för undervisning och mera uppmuntran, än de nu vanlige 
Veckoprädikningar och dervid skeende förhör i Kyrkan, där 
årstidens stränghet hindrar ett längre wistande. Hufvud-
bristen består synbarligen uti oförmågan att rätt och lätt 
läsa innan, härledd af oredig och förhastad undervisning 
deruti, samt Brist på öfning. 

§. 22. Spånad och wäfnad, så af Lin som ull, tyckes böra 
blifva ortens hufvud-slögd, så som Åkerbruk och icke Skogs-
förödning härefter bör blifva dess Hufvud-näring. - Wäl vore 
om äfven Gossar kunde inöfvas i att Spinna samt reda Ull och 
Lin, i synnerhet, som de nu äro nästan sysslo-löse ända till 
dess de kunna deltaga i det grofva Arbetet i Skogen eller wid 
Åkerbruket, och de dess förinnan hafva nästan fritt wahl 
emellan Åk -Kälken och ABCBoken. För öfning i innanläsning och 
för Catechesen hafva de nästan ingen tid, åt minstone föga 
lust, ty de äro då redan duglige att hålla i Tömmarna. Flick-
or undervisas lättare och bättre; ty deras wahl är emellan 
annan nyttig, ofta mödosam sysselsättning och Boken. 

§.23. Nu finnas i Pastoratet inga private Informatorer. 

Med djup wördnad och under innerligaste Förböner 
har underteknad den äran att framhärda 
Högloflige Konglige Uppfostrings Committéens 

Resele d. 11. October 1813. 
ödmjukaste tjenare 
H. J. Berlin 
Prost och Kyrkoherde. 

[Sidorna 747-748 består av en här utelämnad "Förtekning på 
Barn, som hos Underskrifwen /Daniel Christopher Ask/ njutit 
underwisning uti wanliga ChristendomsBöcker".] 
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Ramsele pastorat 

N:o 11. 749 

Upgifter till Kongl Upfostrings Committéen 
uppå Barna Undervisningen uti Ramsele pastorat. 

Ramsele Pastorat är beläget uti Södra Ångermanlands Wästra 
Contract, gränsar intil Åsele Lappmark och består af 4 Sock-
nar samt 2 Capellag. Uti desse Församlingar finnes ingen Läro 
Anstalt, som i ett eller Annat Ämne, hvarken genom publiqve 
eller privat inrättning blifvit stiftat; utan njuter Ungdomen 
undervisning endast uti Salighets Läran dels af Föräldrar, 
dels ock af så kallade Barna Lärare, som emot särskildt 
öfverenskomne Löne Wilkor blifvit antagne; hvarföre enligt 
Schema N:o 4 här till uplysning lemnes följande. 

Momentet 18. Uti Ramsele Socken är för närvarande endast en 
Barna Lärare vid Namn Mårten Sparrfeldt, som handleder Barnen 
i Stafning, innan och utanläsning uti wår nu antagna nya 
A.B.G.Bok Doctor Lutheri Catheches och dess förbättrade För-
klaring, emot åtnjutande af 1 Daler Kopparmynt för hvarje 
Barn i Weckan; Men då Socknen är vidsträckt, och dess fleste 
Invånare fattige, kan undervisningen, som Höste tiden vanli-
gen tager sin början och fortsättes till Wårtiden, ej Wärk-
ställas annorlunda än Rote eller Bya vis, då de närmast 
belägne Barn samlas på et ställe, och under 3 a 4 weckors tid 
njuter undervisning: hvarefter flyttning sker till en annan 
Rote, der nya Disciplar blifva på lika tid handledde. Härige-
nom händer dock, at en del Byar ej medhinnas af en Lärare, 
hvarföre Barnen ofta blifva af Anhörige vårdslösade, så at 
enär de vid 15 a 16 års ålder inställa sig hos Prästerskapet 
för at beredas till den Hel. Nattvardens begående, en del 
befinnes så svage uti Stafningssätt, innan och utan Läsning, 
at de flere år å råd måste hos Prästerskapet sig infinna för 
at Lära stafva, och förbättras uti innan och utanläsning, 
innan de till Nattvarden kunna admitteras. Ganska få yngling-
ar ärhålla en ofullständig undervisning uti Skrifning. 

Uti Hellgums Församling förhåller sig lika med Undervisningen 
som uti Ramsele, dock med tillägg, at uti denna Församling 
finnes 2:ne Barna Lärare neml Socknens Klockare Olof Olofsson 
och avskedade Archlie Mästaren Eric Tängström, hvilka emot En 
Kanna Korn för hvarje Barn i Weckan Rotevis förrätta under-
visningen uti Sahlighets Läran. 

Edsle Församling har, oaktad flere gorda påminnelser, ej 
kunnat förmås at antaga en ny Barna Lärare, uti den med döden 
afgångnas ställe, förbärandes Sockne männen sin fattdom och 
inskränkta jordbruk ej tillåta dem at aflöna en Sochen Infor-
mator, utan hafva Föräldrarne sjelfve åtagit sig, at bibringa 
sina Barn den undervisning i de stycken som höra till Chris-
tendomens Kundskap. Härigenom händer ej sällan at ungdomen 
befinnes så svag uti innan och utanläsning, at Prästerskapet 
ofta nödgas sysselsätta sig med flere års undervisning innan 
Barnen kunna till den Hel. Nattvarden admitteras. 

Uti Fjelisjö Socken och Bodums Capellag är allenast en Barna 
Lärare vid namn Anders Andersson i Näset, som emot En Kanna 
Korn i aflöning för hvarje Barn i Weckan värkställer under-
visningen på samma sätt och tider, som om Ramsele är anfördt, 
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och fast flere gånger blifvit yrkat att ännu en Barna Lärare 
borde antagas, hafva dock Socknemännen detta vägrat och sig 
undanbedit af det skäl at de ej äga tillgångar at aflöna en 
sådan. 

Uti Tåsjö Capellag finnes ingen Barna Lärare, utan hafva 
Socknemännen åtagit sig at sjelfve undervisa sine Barn. Och 
är det anmärknings värdt at ungdomen i denna lilla Församling 
är bättre för sig kommen uti in- och Utan Läsning än i de 
öfrige Församlingarne. 

Moment 19. Uti Pastoratet finnes ej Organister; men antagne 
Klockare af Allmogen, som för sjungning och uppassning vid 
Gudstjenstens förrättande årligen njuta 3 Kannor Säd af hvar-
je Hemmans-Åbo. En ringa Lön hvarmed Knappast årliga Krono 
Utskylder och Postbäre Lön för Högvördige Dom Capitlets Bref 
kan bestridas, hvarföre ock någon undervisnings skyldighet, 
Klockare icke kunnat åläggas. 

Mom: 20. 
Folkmängden uti Ramsele Sockn är 769 Pers: Barn emellan 6 

15 år 169 
D:o uti Hellgums Socken 788 D: o D:o 134 
D:o uti Edsle Socken 347 D:o D:o 63 
D:o uti Fjelisjö D:o 273 D:o D:o 42 
D:o uti Bodums Capellag 247 D: o D:o 49 
D:o uti Tåsjö d:o 316 D: o D:o 79 

Summa 2740 Personer Barn 536. 

Mom. 21 Af föregående Moment skjönes lätteligen, at under-
visnings Anstalterne innom hvarje Församling ingalunda är 
svarande emot Invånarenas Antal, och vore det önskeligt blef-
vo vidtagne, hvarigenom man, med mera drift än hitintils, 
kunde förmå en obenägen Allmoge med större sorgfällighet 
handhafva sine Barns undervisning i flere vetenskaper och 
handa slögder. 

Mom 22 Inga andra Yrken drifvas å denne ort, än de vanligen 
åtfölja Jordbruket, hvaruti ungdomen ej ärhålla andra under-
visningar än hvad den af Föräldrar och husbönder samt egne 
öfningar kunna vinna. 

Mom: 23 Då Andre Ståndspersoner innom Pastoratet ej finnas, 
utom Präster och en Krono-Länsman, så hafva ock inga Privata 
Informatorer här å Orten blifvit antagne, hvilket ock för 
närvarande tid är så mycket mindre nödvändigt som här ej 
finnas Söner hvilka fordra en vidsträktare Information. 

Jonas P. Strömqvist. 
Pastor 
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Nätra pastorat 

N:o 12. 753 

N:o 4. 

Upgifter af Max: V: Consistorio uti Hernösand infordrade, 
rörande Scholas och Underwisnings anstalterne i Nätra Socken. 

Någon af de uti 1-2 och 3 nämnde Schola inrättningar, el:r 
Läro Anstalter finnas icke i denna Socken, således återstår 
endast, att ödmjukast upgifwa, det 

18:o Barnen här i Allmänhet endast njuta underwisning i 
christendoms Kundskapen. Föräldrarna, som mera allmänt äro 
färdiga uti innanläsning, äro barnens första handledare här-
uti, äfwensom i utanläsningen af Lutheri Cateches och de 
deröfver utkomna och Nådigst påbudna Förklaringar. Sedan de 
häruti wunnit förswarlig färdighet, hwilket merendels händer 
wid 14 el:r 15 års ålder, blifva de af Presterskapet ifrån 
Michaélis tid, till Midsommaren, en gång i weckan inkallade, 
att ytterligare förhöras och underwisas, då i synnerhet deras 
förstånds odling och uplysning hafwas för ögnamärcke, innan 
de, wid anstäldt offenteligt Förhör i Kyrkan, få tillåtelse 
att första gången begå den heliga Nattwarden. De som hafwa 
trögare begrepp, el:r ock äro mindre aktgifvande på underwis-
ningen, måste ännu ett år, och intill dess nödig och förswar-
lig kundskap hinner förwärfwas till dylika förhör sig instäl-
la; men då hwar och en anser sådant icke allenast beswärli-
git, utan ock skymfeligit, har man merendels der hugnaden, 
att tiden så wäl af ungdomen anwändes, att sådant ganska 
sällan inträffar. De få som åstundat underwisning i Skrifwan-
de och Räknande hafwa egt tillfälle dertill hos förre Post-
mästaren Carl Stenklyft, likwäl med Föräldrarnas påkostnad 
och hemma i deras hus. 

19:o Hwarken Klockaren el:r Organisten hafwa sig här någon 
underwisnings skyldighet ålagd. Den förres Lön kan bestiga 
till 13 T:r Korn, hwaremot den sednare el:r Organisten endast 
njuter 16 Rsd 32 sk:r Banco årligen; men ehuru Klockaren med 
liten tillökning i lönen, tyckes böra och kunna medhinna, att 
med nödig underwisning gå allmogens Barn tillhanda; torde 
sådant, åtminstone för närvarande, icke wara att påräkna, när 
erfordelig skicklighet och kunskaper hos den nuvarande Klock-
aren aldeles saknas. 

20:o Socknens hela Folkmängd stiger till 2105 Personer, och 
Barnens antal emellan 6 och 15 år upgår till 422, el:r 196 
Man- och 226 Qwinkön. 

21:o Dessa underwisnings anstalter hafwa hittills synts i 
det närmaste emot behofwet swarande; några andre har ock icke 
kunnat påtänkas, när Församlingen så före, som efter Finska 
kriget warit med en kostsam kyrkobyggnad betungad, hwilcken 
utan alt understöd påkostad blifwit, och som, i anseende till 
inredningen, ännu fordrar ytterligare dryga utgifter. Den 
glada öfwertygelse eger man dock, att Församlingen icke skall 
finnas obenägen till befrämjandet af en så nödig och angelä-
gen sak, som Barna underwisningens inrättande på ett förmån-
ligare, och emot ändamålet fullkomligt swarande sätt; så 
mycket häldre, som den willigt gordt och ingått i sammanskot-

22 



ter till fattige, Fader- och Moderlöse Barns underwisning och 
danande till nyttiga Medborgare. 

22:o Hufwudyrket för bägge Könen under barna åren, och för 
Qwinnokönet i synnerhet wid mognare ålder är, här i Försam-
lingen, finare el:r så kallat prasmii Lärfts tillwerkning. 

23:o Ingen privat Informator hålles för närwarande inom 
detta Pastorat. 

Anders Lundström 
Pastor. 
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Anundsjö pastorat 

N:o 13. Ink. d. 28 Jan. 1814. 

757 

Ärfordrad Upgift rörande Barnaundervisningen i Anundsjö Pas-
torat. 

I Anundsjö Församling finnes ännu icke någon slags Barn 
Schola inrättad; hvarföre ock Allmogens Barn ingen annan 
undervisning njuta, än den, deras Föräldrar i Oeconomi eller 
Landtcultur, samt Församlingens Presterskap i Christendoms 
kunskapen dem meddela. Denne sednare, erhålla barnen af Präs-
terskapet årligen tvenne omgångar, nemligen lotevis vid för-
hör, som hållas i Kyrkan efter slutade Epistel- och Passions 
Prädikningar i Adventet och Fastan, samt vid Husförhören i 
Byarne; utom den, som alla, vid deras beredande till första 
Nattvardsgången, en gång i veckan, under deras pröfvotid, 
hemma hos Prästen, med möjligaste noggranhet meddelas. 

Denna undervisning i Christendomen skulle visserligen vara 
tillräcklig, och är det äfven för dem, hvilkas Föräldrar, 
sjelfve kunnige, med flit och noggrannhet lära sina barn rätt 
stafva, och läsa innan; Men då hos så många barn saknas denna 
grundläggning, till en stor del härledande sig från Föräld-
rarnes egen antingen okunnighet eller vårdslöshet, så uptages 
för Prästen en ganska betydlig tid att rätta, hvad som är 
orätt lärt, eller främst ifrån lära, hvad genom vårdslöshet 
är uraktlåtet; hvilken tid, om den endast fick användas till 
förklaringar öfver Catechesen, m.m. skulle vara tillräcklig 
att bibringa erforderlig Christendoms kunskap. 

En Barna Lärare med erforderlig kunskap vore således äfven 
här af nöden, men icke desto mindre tyckes Sockens vidsträck-
ta och osammanhängande läge neka dess allmännare begagnande. 
Och då Klockarelönen här är så ringa, att honom icke kan 
åläggas detta, visserligen mödosamma, besvär, lärer någon 
särskild Barna Lärare här svårligen kunna påtänkas. 

I denna Församling hvaräst Folkmängden uppgår till 1920 Per-
soner, finnas mellan 6 och 15 år: 199 mankön, och 198 qvin-
kön, eller tillsamman 397 Barn. 

Af ofvan förmälde skäl torde väl ej någon slags Scholinrätt-
ning på Allmogens bekostnad kunna åstadkommas, men om så 
vore, får jag i anledning af 21-22 Mom. Schema N:o 4 nämna, 
att jämte Christendoms kunskapen, vore det undervisningen i 
Landtbruk, hvartill Localen och Folkets lynne gifver skäli-
gaste anledning. 

Anundsjö d. 10 Januarii 1814. 

Er Er Sellin 
Pr et Past. 
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Sidensjö pastorat 

N:o 14. 759 

Uppgift till Kongl. Uppfostrings-Comitén, rörande Underwis-
nings Anstalterne uti Sidensjö Församling: 

All Schola-Inrättning, af hwad Namn och Beskaffenhet, som 
hälst, saknas här. 

Barna- och Ungdoms-Underwisningen besörjes af Läraren, på det 
Sätt, att, enär de år blifwit uppnådde, då Beredning till den 
Hel. Nattwardens begående för första gången skall ske, efter 
wunnen Färdighet uti Innanläsning, hwarom störste delen af 
Föräldrarne berömligen wisa sig sorgfällige, och hwilken af 
Läraren sjelf, utom hwad på de wanlige Hus-Förhören förut 
kunnat uträttas, på därtill utsatte tider, ännu mera stadgas 
och förfullkomnas. Ynglingarne, utan att någon wiss Lärobok, 
annan än den i Nåder anbefallde Catechesen, följes genom 
anställde Samtal, längre eller kortare Tid, hufwudsakligen 
rigtade till Förståndets Upplysning om Lärobokens Innehåll 
alt igenom, och Wiljans böjande till Efterföljd af det såle-
des kände rätta, goda och dygdiga, ledas till en efter deras 
Begreps och Fattnings-gåfwa lämpad, sammanhängande, ehuru 
enfaldig Kännedom af Ghristendomens wigtigaste Sanningar. 

Då det händt, att en eller annan befunnits mera swag i Läs-
ningen, har den Utwäg, sedan Orsakerne därtill blifwit efter-
sökde och upptäckde, blifwit widtagen, då Lärarens egna Tid 
ej warit tillräcklig, att wisse, af honom och Församlingen 
wäl kände, emot skäligt Arfwode, blifwit tillsedde och ömt 
anmodade och ombedde, att sådane emottaga och dem genom 
Underwisning förbättra. Hittils har detta haft den önskade 
och lyckliga Påföljd, som Samwetstillfredsställelsen och 
Läre-Ämbets-Pligten det kräft och kräfver. Innom Christendo-
men är således ännu all Underwisning här inskränkd. 

Påmind om Angelägenheten af en widsträckdare Barna- och 
Ungdoms-Underwisning, har Församlingen wäl redan insett Nöd-
wändigheten och Nyttan däraf - äfven förklarat sine Önskning-
ar för detta högst wigtiga Ändamål - ; men oförutsedda Om-
ständigheter, och däribland förra Årets Missväxt, hafwa hit-
tils thy wärr! wållat Owerkställigheten af alt i detta Afse-
ende. Den goda Wiljan gifwer dock gladaste Hopp, att det ej 
länge skall dröja innan sådane Anstalter kunna widtagas, som 
ur wägen rödja de Hinder, som afhållit den allmännare Under-
wisningen. 

Klockaren i Församlingen har sig ingen Underwisnings-Skyldig-
het, ifrån dess första antagande, haft ålagd - har därmed 
äfwen aldrig för församlingen warit sysselsatt. Hans ringa 
Lön af 7 1/2 T:r Korn, tyckes ock ej tillåta honom detta 
Beswär. 

Församlingens hela Folkmängd är 1856 Personer - Och Antalet 
af Barn emellan 6:te och 15:de Året 322. 
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Hufwudyrket innom Församlingen är Linets förarbetande till 
finare Väfnad, som här i myckenhet förfärdigas, och hwarföre 
prémier erhållas. Tidigt inöfwas Barnen af bägge Könen till 
Flit och drift i detta Yrke. 

Sidensjö d. 8 Octob. 1813. 

Pehr Ledin 
Ph.M. & P.L. 
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Själevads 

N:o 15. 

pastorat 

Ink. d. 23 Jan. 

761 

Svar på de af Uppfostrings Committéen uppgifna frågor enligt 
Schema N:o 4. 

I Själevads församling, hvarrest ingen Schol-Inrättning fin-
nes, undervisas barnen i Christendomen af deras förälldrar, 
samt innan de begå Herrans Nattvard på vanligt sätt af Präs-
terskapet, hvarvid nyttjas den nya förbättrade Catechesen. 
Klockaren har ingen undervisnings skyldighet sig ålagd, och 
sedan Björna Annexe blifvit skild från Själevad tyckes hans 
lön ej vara så stor att någon sådan kan honom åläggas. Folk-
mängden är 2788. De mellan 6 och 15 år 400. Undervisnings 
anstalterne äro ej svarande emot församlingens invånares 
antal och behof. 

De yrken, som egentligen tillhöra orten, äro åkerbruk och 
finare Lerfts väfnader. Privat-undervisningar genom Informa-
torer äro 2:ne. 

Själevad d. 22 Jan 1814. 

And: Sidner 

27 



Arnäs pastorat 

N:o 16. Ink. d. 28 Dec. 1813. 

763 

Ämbets Memorial 

Såsom swar på Kongl. Upfostrings Committeens upgifne frågor 
får jag den äran til Herr Doctoren och Biskopen samt Max. 
ven: Consistorium i ödmjukhet afgifwa följande: 

I Arnäs Pastorat finnes icke någon Schola, icke häller några 
upfostrings anstalter, utan besörjes härstädes Christendomens 
inhämtande af Föräldrarne under Presterskapets inseende, och, 
wid tillfälle af Föräldrarnes frånfälle eller deras så tryck-
ande fattigdom, at de ej sjelfwe kunna draga försorg om sine 
Barn underwisning, öfwerens kommer Pastor med Församlingen om 
et friwilligt sammanskott af spanmål eller penningar, som 
aflämnas til någon godkänd innom Församlingen, såsom betal-
ning för det han åtager sig Barnens wård och underwisning. 
Wisserligen äro desse anstalter ofullständige, och en bättre 
inrättning wore högst af nöden; men då icke någon fond til 
Schola inrättning finnes och största delen af Församlingens 
Ledamöter äro mera fattige än wälmående, kan icke något 
förslag til underwisningens förbättring upgifwas. Klockare 
och Organist syslorna äro för det närwarande förenade, och 
utgör Lönen endast 12 til 13 tunnor spanmål. Ingen underwis-
nings skyldighet är Klockaren ålagd eller kan i anseende til 
dess ringa Lön honom med skäl åläggas. 

Pastoratets folkmängd går til 3000, och Barnens antal emellan 
6:te och 15:de året til 600. Utom åkerbruket utgör finare 
Linne spånad och wäfnad folkets hufwud yrke. 

Ingen privat underwisning genom Informatorer finnes för det 
närwarande innom Pastoratet. 

Arnäs den 22 Dec: 1813 

Olof Delidén 
Past et Praap 
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Grundsunda pastorat 
N:o 17. 765 

Ödmjukaste Memorial 

Till ödmjukaste följe af Max. Vener. Consistorii Circulairet 
N:o 248 gifne Befallning att inkomma med berättelse om hvad 
som rörer Uppfostrings och Undervisnings-anstalterne i detta 
Stift, får, hvad detta Pastorat angår, jag aflemna följande: 

Som här i Församlingen ej finnes någon Schola, så får man, 
med förbigående af de första 17 Momenterna i det Circulairet 
åtföljande Schema, besvara de derefter följande: 

18:o Barnen undervisas hemma hos Föräldrar, Anförvanter 
eller genom Förmyndares omsorg i Innanläsning och om de 
första Religions begreppen: Och nyttjas härtill den vanliga 
ABC Boken, Psalmboken, Bibeln och Catechesen - nu efter hand 
den nya -. Denna undervisning är mer eller mindre god efter 
de Lärandes större eller - vanligen - mindre skicklighet och 
barnens större eller mindre flit och fattningsgåfva. 

19:o Klockaren i denna Församling (som nu tillika är Skatte 
Bonde) har hittils ej haft någon Undervisningsskyldighet sig 
ålagd; likväl tyckes han vara så lönt att denna Undervisning 
kunde honom åläggas. Han njuter af de aldra flästa 1/8 Tunna 
korn på Röken. Rökarnas antal är 119. Den nuvarande Klockaren 
saknar icke aldeles dertill skicklighet och kunskaper. Här är 
dock tillgång till en skickligare. 

20:o Socknens Folkmängd är circa 500 Mankön och 600 Quinkön, 
tillsammans 1100. - Barn mellan 6:te och 15:de året äro 110 
Mankön och 116 Quinkön. Summa 226. 

21:o Ehuru Röktalet: 119 ej är stort, är dock Socknens 
Folkmängd 1100, i jemförelse härmed, ej obetydlig, af orsak 
att antalet af Torpare och Strandfiskare är ej ringa. 

Genom de årliga Husförhören, Examina i Kyrkan och förnämli-
gast genom den Undervisning, som bibringas den Ungdom, som 
första gången skall begå H. H. Nattvard, kan Prästerskapet, 
som dessutom åtager sig barn och Ungdom till handledning, 
någorlunda besörja Undervisningen i Innanläsningen och Chris-
tendoms kunskapen; likväl vore några bättre Undervisnings 
anstalter, än de i 18:de och i detta Momentet uppräknade, 
högeligen att önska, hälst nu, som nya Catechesens lärande 
förorsakar i synnerhet de åldrige häri undervisande mycken 
svårighet och möda. 

22:o De yrken, som tillhöra denna ort äro i synnerhet Not-
Nät- och Sköt-garns spånad och bindning, träkärills läggning, 
Strömmingsfiske, Åkerbruks och Boskaps skötsel samt någon 
Linnespånad och väfvnad. 

23:o Inga Privata Informatorer hållas här i Socknen. 

Grundsunda den 27 November 1813. 

Joh. Aug. Hellman 
Curam Past. gerens. 
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Nordmalings pastorat 

N:o 18. 769 

UPPGIFTER 

rörande undervisnings-werket i Nordmalings Pastorat; 
hvilka Max. Ven. Consistorium i Hernösand infordrat; af 

underteknad Sockne-Skole-Mästare och Pastoris Curans Gerens. 

l:o Någon så beskaffad Skola, som i Schema N:ro 3 omförmäles 
finnes ej här i Församlingen. 

2:o Någon egentelig Sockne-Skola finnes icke heller; men en 
genom privat Inrättning stiftad, deremot svarande Läro-
anstalt . 

3:o Ingen Ambulatorisk Skola är ännu här inrättad. 

4:o Den under N:o 2 omförmälde Läro-anstalt stiftades år 
1798 genom framledne Kämnärens i Gefle Herr Jonas Malmbergs 
och dess hustrus Brita Christina Wetterströms Donations Bref 
af den 10:de februarii år 1796, som för denna Inrättning 
anslår ett Capital, stort 1000:de Riksdaler Banco. Donations-
Brefvet finnes förvaradt i Max. Ven. Consistorii Hernos. 
Archive och ett kort Transumt deraf är intaget i 1805 års 
Visitations Protocoll. 

5:o Undervisningen bestrides för det närvarande af 
undertecknad. 

6:o Lärarens Lön uppgår till 50 Riksdaler Banco, som utgör 
Räntan å 5 proc:nt af ofvanberörde Capital; likaledes åtnju-
ter Han såsom Hushyra 1 Rd:r 38 sk:r 5 ./. utgörande Räntan å 
3 proc:nt å 60 Rd:r behållne Interesse-medel af merberörde 
Capital. 

7:o Skolans hela inkomst består således af 51 Rd:r 38 sk:r 5 

8:o Skole-Hus finnes ej ännu, utan meddeles undervisningen i 
underteknads gård, belägen nära invid Kyrkan. 

9:o Wid barnens intagande i Skolan, hafves ej afseende på 
någon viss ålder blott de kunna läsa i Bok någorlunda fel-
fritt. Ingen kostnad är med deras intagande förbunden och 
intet understöd lemnas dem, utom hvad deras föräldrar till 
deras underhåll bekosta; något fattigt barn dock undantaget, 
hvilket dels af Socknen, dels af underteknad enskildt under-
hålles. 

10:o Undervisningen sträcker sig ej vidare än till Christen-
doms kunskapen, räkning och skrifning och följes dervid Doc-
tor Lutheri mindre Cateches med förklaringen af Doctor Svebi-
lius tillökt och förbättrad utgifven år 1810 af Ärke-Biskop-
pen Doctor J. A. Lindblom, samt Anderssons mindre Läro Bok i 
räknekonsten. I Christendoms kunskapen går undervisningen så 
vidt, som omförmälde Handbok medgifver; men i Skrif- och 
räknekonsten drifwes den till olika högd; De fläste af 
Lärjungarne uphöra när de inhämtat de första grunderna. 
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11:o I de ämnen denna punkt omrörer lemnas ingen undervis-
ning. 

12:o Skillnaden i undervisningen bägge Könen emellan består 
deruti att qvinno-könet undervises endast i Christendoms 
kunskapen. 

13:o Undervisningen börjas Michelsmässo-tiden och slutas in 
medio Decembris samt vidtager å nyo in medio februarii och 
slutas i sidsta dagarna af Maj i; under denna tid fortsättes 
den ifrån Kl. 9 till 12 förmidd. samt ifrån 2 till 5 eft. 
midd. För-middagen användes till undervisning i Christendomen 
samt efter-middagen till öfning i Skrif- och Räknekonsten. 

14:o Straffen äro efter omständigheterna afpassade och andra 
belöningar gifvas ej än det loford, hvarmed Läraren upmuntrar 
flit och anständigt upförande. Disciplinen i allmänhet 
sträcker sig ej utom Skolan, derest ej klagomål anmälas öfver 
Lärjungarnas upförande under fri-timmarne. 

15:o Inga förhör anställas med Barnen och inga Betyg medde-
las . 

16:o Lärjungarnes antal är olika; öfverhuvud taget öfversti-
ger det ej 8 om året. 

17:o Några förbättringar i Skolans inkomster torde föga vara 
att påräkna, derest icke af Publika medel något dertill 
skulle kunna anslås och de barn, som i Scholan intagas och 
hafva råd dertill skulle blifva förbundna att betala något 
visst, såsom Inskrifningspenningar. Hvad undervisningsverket 
särskildt beträffar skulle det säkert medföra stor nytta om 
Lärjungarnes antal blefve bestämdt till högst 10 om året, med 
förbindelser för hvar och en att ej förr få uphöra än han 
completterat sin tid åtminstone i en af de Kunskapsgrenar 
hvaruti undervisning meddeles; och borde genom årliga Examina 
utrönas huruvida det ändamål blifvit ernått. 

18:o Skolan är vist icke för alla Allmogens barn tillräcklig, 
i synnerhet som många äro besvärade af Fattigdom, och deri-
genom urståndsatte att hålla sina barn vid Skolan, och hafva 
dessutom lång väg. Föräldrarne sjelfve undervisa derföre sina 
barn i Christendoms kunskapen så godt de kunna, hvilken 
undervisning ytterligare drifves af Församlingens Prästerskap 
vid Catechismi Förhören höst och vår, äfvensom vid de årliga 
Husförhören. 

19:o Klockaren och Organisten hafva sig ingen undervisnings 
skyldighet ålagd. 

20:o Folkmängden upgår till ett antal af 3000:de Själar och 
barnens antal emellan 6:te och 15:de året upgår till 650. 

21:o Ofvananförde undervisnings-anstalter synas väl tämme-
ligen svarande emot behofvet; men likväl skulle det vara af 
stor nytta om en ambulatorisk Skola derjemte inrättades hvar-
igenom den aflägsnare och fattigare delen af Församlingen 
kunde få tillfälle att låta sina barn undervisas åtminstone i 
Christendoms kunskapen. 
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22:o et 23:o Hvad beträffar de under dessa puncter omrörda 
ämnen; så är derom för denna Församling ingen ting att 
anföra. 

Nordmaling den 10:de December 1813. 

Olof Klockhoff. 
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Bilaga 1. 

CIRCULAIRE TIL SAMTELIGE CONSISTORIERNE, ANGÅENDE UPLYSNINGAR 
OM GYMNASIER, SCHOLOR OCH ANDRA LÄRO- OCH UNDERVISNINGS-
ANSTALTER I RIKET; GIFVET STOCKHOLM DEN 3 APRIL 1813. 
STOCKHOLM, TRYCKT I KONGL. TRYCKERIET, 1813. 

Sedan Kongl. Maj:t, uppå Riksens Ständers underdåniga hem-
ställan, i Nåder tilförordnat en Comité, hvilken ägde at, 
efter inhemtad kännedom af Upfostrings- och Undervisnings-
anstalterne i Riket, i underdånighet föreslå de förbättring-
ar, som dervid kunde nödige finnas: så har Kongl. Maj:t, 
genom Nådig Skrifvelse af den 17 Februarii innevarande år, 
updragit samma Comité at från vederbörande infordra upgifter 
och underrättelser om alt hvad som rörer så väl offentelige 
Läroverk, som de serskilda inrättningar til upfostran och 
undervisning, hvilka å hvarje ort kunna vara stiftade. 

Då Comitén ofullkomligt skulle upfylla Kongl. Maj:ts och Rik-
sens Ständers afsigt, om den, utan en fullständig kännedom af 
närvarande inrättningars ändamål och tilstånd, påtänkte för-
bättringar, eller om den underlät, at, efter inhemtad kunskap 
om hvad brista kan, sträcka sin omtanka til utvidgande af de 
för et Rikes bestånd och sällhet så nödvändiga Upfostrings-
anstalterne; har Comitén, til följe af Konungens redan åbe-
ropade Nådiga tilstånd, ansett sig böra af Tit. begära och 
infordra alla de upgifter och uplysningar, hvilka Tit. af 
närlagde Schemata inhemtar. 

Det är från Consistorierne sjelfve, som Comitén förväntar de 
äskade underrättelser om Gymnasier, Cathedral- och Trivial-
Scholor i hvart och et Stift, äfvensom rörande de mindre 
Scholor, hvilka på publik bekostnad i Städerne kunna vara 
inrättade. De underrättelser åter, hvilka röra Pädagogier och 
Catechet-Scholor i Städerne, Regements- och Garnisons-Schol-
or, Elementar- och Industri-Scholor, Barnhus-Scholor, Fattig-
Scholor, Söndags-Scholor, Pädagogier på Landet, Sockne-Schol-
or, eller andre Upfostrings- och Undervisnings-anstalter, 
vare sig för det ena eller andra könet, i Städer och på 
Landet, äger Tit. at inhemta från vederbörande Kyrkoherdar 
eller de Prestmän, hvilka deras ställe förestå, från Regemen-
ternes Prester, samt, genom Kyrkoherdarne, från Föreståndarne 
af de Inrättningar, hvilka icke äro ställde under Pastorernes 
inseende. 

Ehuru Kongl. Comitén icke i afseende på enskildte Stiftelser, 
utan vederbörandes frivilliga begifvande, äger rättighet 
gifva anledning til några förändringar, böra dessa Stiftelser 
likväl af Comitén vara kände, såsom hörande til de utvägar 
för undervisning, som äro at tilgå; och böra derföre veder-
börande äfven om dem lemna lika tilräcklige uplysningar. 

Enär Comitén på detta sätt utvisat föremålen för sina for-
dringar, gör den sig försäkrad at Tit. inser hvad til deras 
upfyllande behöfves, och tillägger endast at alle upgifter 
från hvar och en ort böra sådane som de til Tit. från veder-
börande inkommit, til Comitén insändas, beledsagade med de 
anmärkningar som Tit. dervid kan finna nödige. 
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Sluteligen får Comitén anmoda Tit. at foga så skyndsamma 
anstalter som möjlige äro, på det at alla upgifter måga inom 
det 15 Maj i nästinstundade år 1814 vara Comitén tilhanda 
komne. 

Stockholm den 3 April 1813. 

Jacob Ax. Lindblom. 
Nils von Rosenstein. 
Carl von Rosenstein. 
Carl Gust. von Brinkman. 
P. Afzelius. 0. Kolmodin. 
Nils Bergsten. 

Gustaf af Wetterstedt. 
Adolph Georg Mörner. 
Axel Gabr. Silverstolpe. 
Matth. Norberg. 
J. Holmbergsson. 
/Jacob Adlerbeth. 

Återgivet efter: 
B. Rud. Hall: Folkpedagogiska utlåtanden (Årsböcker i svensk 
undervisningshistoria XV), Lund 1935, s. 129f. 
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Bilaga. 2. -

HERNÖSANDS CONSISTORII 

GIRCULAIRE, 
N:o 248. 

«.», A «.', A A A A 

§. 1. 

Sedan Kongl. Maj:t, uppå Riksens Ständers underdåniga hem-
ställan, i Nåder tillförordnat en Comité, hvilken ägde att, 
efter inhemtad kännedom af Uppfostrings- och Undervisnings-
anstalterne i Riket, i underdånighet föreslå de förbättring-
ar, som dervid kunna nödige finnas, och, uppå särskild Nådig 
befallning, Välbemäldte Comité i Circulaire, den 3 sistledne 
April, åt Consistorium uppdragit, att ifrån Vederbörande 
infordra och till Comitén insända uppgifter och underrättel-
ser om allt hvad som rörer, så väl offentelige Läroverk, som 
de särskillde inrättningar till uppfostran och undervisning, 
hvilka å hvarje ort kunna vara stiftade, så åligger 

l:o Rector vid härvarande, Inspectores vid Umeå, Piteå 
och Frösö Trivial-Scholor, samt vid Sundsvalls och Luleå 
Stads-Scholor, att författa och innom detta års slut till 
Consistorium insända de uti medföljande Schema N:o 2 infor-
drade upplysningar angående Katedral- Trivial- och så kallade 
Stads-Scholor. 

2:o Kyrkoherdarne i Städerne eller andre, som äga inse-
ende öfver sådane där inrättade Scholor, hvilka icke kunna 
komma under benämning af Katedral- Trivial eller Stads-Scho-
lor, att före samma tid till Consistorium insända, till 
Kongl. Uppfostrings-Comitén ställde, Uppgifter, hvilka uti 
Schema N:o 3 omförmälas; och 

3:o Herrar Contracts-Prostarne att ifrån Vederbörande 
Kyrkoherdar på Landet eller de Prästmän, hvilka deras ställe 
förestå, infordra, och äfven, före innevarande års slut, till 
Consistorium insända de uppgifter, hvilka föreskrifvas i 
Schema N:o 4, hvaraf erforderlig antal Exemplar för hvarje 
Contract nu afgår; och förväntar Consistorium att Herrar 
Contracts-Prostarne noga tillse, det Uppgifterne ifrån hvarje 
Pastorat fullständigt upptaga de ämnen, som berörde Schema 
innehåller. 

Hernösand den 29 Junii 1813. 

CARL STRIDSBERG. OL. HUSS. OL. LINDAHL. 

NILS MAGN. BERLIN. OL. FR. FORSSBERG. 

Isak Grape. 
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Bilaga 3. 

N:o 4. UPPGIFTER, HVILKA AF CONSISTORIERNE INFORDRAS FRÅN 
KYRKOHERDARNA PÅ LANDET ELLER ANDRA VEDERBÖRANDE: 

l:o Huruvida någon så beskaffad Skola, som i Schema N:o 3. 
omnämnes, i Församlingen finnes? i hvilket fall upplysningar 
och underrättelser meddelas efter hvad i berörde Schema är 
föreskrifvit. 

2:o Om i Församlingen finnes någon Sockne-Skola? eller genom 
privat inrättning stiftad Läro-anstalt och mot Sockne-Skola 
svarande? 

3:o Huruvida någon Ambulatorisk Skola finnes? huru undervis-
ningen der bestrides? och huru densamma är fördelad i afseen-
de på dem, som skola åtnjuta den? 

4:o När den ena eller andra Skolan blifvit stiftad? jemte 
samma Akter och uppgifter, hvilka, i afseende på stiftelsen, 
stadfästelsen m. m. i N:o 3. finnas äskade? 

5:o Af hvilken eller hvilka undervisningen bestrides? 

6:o Lärarnes lönevilkor och förmåner, på sätt N:o 3 innehål-
ler? 

7:o Skolans inkomster och utgifter, efter enahanda grunder? 

8:o Stället der undervisningen lemnas? samt om och huru be-
skaffadt Skolehus finnes? 

9:o På hvad vilkor, så i anseende till ålder, som kostnad, 
barnen mottagas och njuta undervisning? Huruvida de barn, som 
undervisas, åtnjuta något understöd till föda, kläder och 
böcker? 

10:o Hvilka kunskaper och öfningar undervisningen omfattar? 
såsom läsning, Christendoms- eller annan kunskap, skrifning, 
räkning m. m. hvilket allt omständligen uppgifves? till hvad 
höjd i hvarje kunskap undervisningen och öfningen drifves? 
Hvilka böcker och hvilka undervisnings-sätt följas? Och för 
de lägsta Skolorna, huruvida barnen i synnerhet öfvas att 
läsa och skrifva både tydligt och fort? 

11:o Om någon undervisning lemnas i det som rörer Landtsköt-
seln och Slöjderna? 

12:o Skillnaden i undervisning begge könen emellan? 

13:o Vid hvad tid på året undervisningen tager sin början 
och slutas, och vid hvad timmar, under Läsnings-tiden, under-
visningen börjas och slutas? samt huru timmarne äro fördelta? 

14:o Disciplinen, och huru långt inseendet öfver seder och 
uppförande sträckes, jemte straff och belöningar? 

15:o Om och hvilka Förhör med barnen anställas, samt om och 
hvilka Betyg meddelas? 

16:o Det vanliga antalet af Lärjungar? 
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17:o Hvilka förbättringar, vare sig i Skolans inkomster och 
fördelar, eller i undervisningsverket, kunna vara att förvän-
ta och påtänka? 

Anm. Då någon af föregående uppgifter inhemtas genom de 
Handlingar som insändas, behöfva endast dessa åberopas. 

18:o Der inga Skolor finnas, eller icke tillräckliga för 
Socknebarnens antal, uppgifves på hvad annat sätt, och i 
hvilka ämnen ungdomen undervises? hvilka undervisa? till hvad 
grad undervisningen drifves, i synnerhet i läsning och skrif-
ning? hvilka böcker nyttjas? huru ofta undervisningen medde-
las, med hvad mera, som kan gifva ett fullständigt begrepp, 
på hvad fot undervisningen för Allmogens barn är ställd? 

19:o Uppgifves, om Klockaren eller Organisten i Församlingen 
har sig någon undervisnings-skyldighet ålagd, och om han 
derföre njuter någon särskild vedergällning? samt huru stor? 
I det fall någon undervisnings-skyldighet icke åligger dessa 
personer, och någon Skolmästare icke finnes, uppgifves, 
huruvida Klockaren och Organisten äro så lönte, att den 
saknade undervisningen kan dem åläggas att bestrida? 

20:o Socknens folkmängd, och särskilt antalet af Barn mellan 
Sjette och Femtonde året? 

21:o Huruvida undervisnings-anstalterne inom hvarje Socken 
synas svarande mot invånarnes antal och behof? 

22:o Hvilka yrken så egentligen tillhöra orten, eller äro så 
allmänna derstädes, att undervisningen och öfningarne synas i 
viss mån böra riktas till deras befrämjande? 

23:o Omnämnes äfven huru många Privat-undervisningar genom 
Informatorer för det närvarande finnas inom Socknen? 

Återgivet efter: 
B. Rud. Hall: Folkpedagogiska utlåtanden (Årsböcker i svensk 
undervisningshistoria), Lund 1935, s. 133-135. 
Frågeformulären finns även tryckta i: 
Berättelse Af Kongl. Uppfostrings-Gomitén, Första Häftet, 
Innefattande Dess Inrättning och Föremål, samt Den Plan som 
blifvit fattad, och de Anstalter som sedan dess tillförord-
nande blifvit vidtagne I afseende på Allmänna Uppfostringens 
och Undervisningens förbättrande. Stockholm, Tryckt i Kongl. 
Tryckeriet, 1813. - - Bilaga III s. 13-24. 
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Bilaga A. 
523 

Wördsamt Memorial. 

Till följe af Kongl. Uppfostrings Comiténs Circulaire Bref 
den 3 April 1813, får Consistorium den äran, att insända de 
infordrade upplysningar om detta Stifts Gymnasium, Scholor 
och andra förevarande undervisnings anstalter; samt därjämte 
härmedelst bifoga de Anmärkningar, som Consistorium funnit 
därvid nödiga. 

Hvad Uppgifterne angående Hernösands Gymnasium beträffar, äro 
de, enligt föreskrift, af Consistorium omedelbarligen medde-
lade och innehålla således alt hvad Consistorium kunnat och 
trodt sig böra till äskad upplysning åstadkomma. Men vid 
Uppgifterne efter Schema N:o 2 torde först böra nämnas, att 
ingen så kallad Cathedral Schola i detta Stift finnes, samt 
därnäst, att Uppgifterne, rörande Trivial och Stads Scholor 
äro, i stöd af Herr Stats-Secreteraren och Commendeuren von 
Rosensteins, å Kongl. Comiténs vägnar, aflåtne Skrifvelse den 
31 Augusti 1813, af dessa Scholors Rectorer eller Förestånda-
re författade och till Consistorium inkomne; hvilka uppgif-
ter, hvad Hernösands och Sundsvalls Scholor beträffar Consis-
torium tror sig böra med följande Anmärkning beledsaga. 

Den sig företeende motsägelse emellan Rectorn Svedboms upp-
gift, att Hernösands Trivial Schola icke äger några Stipen-
dier och Schola Mästaren Arbmans föregifvande, att ett 
Sundsvalls Stads Schola tillhörigt Stipendium, kalladt det 
Thunmarkska, skall hafva blifvit emot Testators, Afledne 
Expeditions Fogden och KronoLänsmannen i Skinnskattebergs 
Härad och Westmanland, Olof Thunmarks afsigt, Hernösands 
Trivial Schola tillerkändt, har sin föranledning deraf, att 
den fråga ännu icke blifvit afgjord, som uppstådt om Testa-
tors rätta mening, då han donerat ett Capital af 555 Rd:r 26 
sk 8 rst. Banko, "hvaraf belöpande årliga Intresset skall 
delas emellan Sex Gossar vid Sundsvalls Trivial Schola, bör-
diga ifrån Tuna, Attmar och Njurunda i Medelpad, med vilkor 
att dessa gossar äro skickelige och hugade för Studier". Då 
nu Sundsvall icke har någon Trivial Schola, utan blott en 
Paadagogie, påstås å ena sidan, att Testator icke måtte hafva 
haft bestämda begrepp om Trivial Schola, men oaktadt denna 
benämning likväl tyckes hafva menat Sundsvalls Schola, å den 
andra äter) a.tt vilkoret af fallenhet och hug för Studier 
synes tillkännagifva, att han velat, det Ynglingarne skola 
uppehålla sig vid en Trivial Schola, således Hernösands, 
såsom den närmaste af sådan beskaffenhet. Emedlertid, intill-
dess tvisten blifvit slutad, har Capitalet blifvit af Consis-
torium förräntadt, och, då så qvalificerade Ynglingar här 
funnits, räntan dels till dem utdelad, dels lagd till Capita-
let. Så vida framledne Herr Biskopen ock Commendeuren Nordin 
med döden afgick, innan denna sak hann blifva Kongl. Majrts 
Nådiga ompröfning underställd; har Consistorium trodt sig 
böra därmed uppskjuta tills Stiftets nu varande Biskopp, 
hvilken vården om Scholverken närmast tillkommer, hinner 
hitflytta. 
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Då i detta Stift inga sådane Scholor finnas, som i Schema N:o 
3 efterfrågas, har Consistorium trodt sig böra i dess ställe 
öfversända de underrättelser, som inkommit ifrån de flesta 
Lappmarks Pastoraten, om de där varande Paadagogier ock Cate-
chet-Scholor, ehuru af sin egen särskildta beskaffenhet och 
syftning, Christendoms kunskapens spridande i Lappmarken samt 
förse dem med nödig aktad Förtekning. Men som årliga Berätt-
elser icke mindre om Församlingarnes än dessa Scholors till-
stånd ingå till Höglofl. Kongl. Canzli-Styrelsen, har Consis-
torium ansedt några särskildta anmärkningar därvid vara för 
det närvarande öfverflödiga. 

Sluteligen får Consistorium, enligt samma föreskrifter, den 
äran att till Kongl. Comitén insända hela Samlingen af de 
från Kyrkoherdarne på Landet infordrade och inkomne Berättel-
ser efter Schema N:o A om undervisningen i hvarje Pastorat 
samt en deröfver upprättad förtekning, jämte Utdrag af Upp-
gifterne om Folkmängd och undervisnings anstalter. Oaktad all 
den brist, som här genast och nog allmänt röjer sig och 
hvilken brist uti ett fattigt och glest bebodt Land, där 
Allmogen, på många ställen ganska utmattad genom följderne af 
krig och missväxter, ryser vid minsta tanke om kostsamme 
öfverenskommelser, svårligen utan Statens betungande lärer 
kunna afhjelpas; är det dock icke utan förnöjelse, som Con-
sistorium kan med sanning intyga, att Christendoms kunskapen 
i Stiftets flesta Församlingar visar sig till alla delar så 
tillräcklig, så oförfalskad och verksam till Gudsfruktan och 
Medborgerliga dygders utöfning, som tilläfventyrs å de orter, 
där Scholor af mångfalldiga benämningar aldra mäst florera. 
Att ensamt tillskrifva detta Prästerskapets nit, vore kanske 
öfverdrifvet; dock är det ostridigt, att det i synnerhet 
inträffar i de Församlingar, där någon utmärkt klok och i 
lära och lefverne värdig Lärare länge fått lefva och hunnit 
inplanta och bibehålla hos gemene Man en viss enfalldig 
ésprit, som dels hotar med dyrt ansvar, dels höljer med skam 
den Husfader eller Husmoder, hvars Barn och Tjenstefolk stå 
allt för mycket efter andra i sina Christendoms stycken eller 
ock i de nödiga och mäst öfliga Slöjder. 

Hernösands Consistorium den 11 Maj i 1814. 

CARL STRIDSBERG OLOF HUSS. OL: LINDAHL 

0. FR. FORSBERG. GUST: LUNELL 

/Isak Grape 

Till Kongl. Uppfostrings-Comitén. 
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