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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 UPPEOSTRINGSKOMMITTÉS 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-

III 



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 22). 
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 24). Svar skulle insändas till 
konsistorium före årets utgång. Tre olika frågeformulär bifo-
gades cirkuläret; för landsförsamlingarna skulle schema nr 4 
användas (bilaga 3, s 25). 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 västerbottniska 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-Gomitén 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. Itt 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 Brandell. De hand-
böcker som ägnar uppfostringskommittén ett större utrymme är 
framförallt Torpson, Westling, och Aquilonius. Eftersom dessa 
i första hand söker teckna folkundervisningens och isynnerhet 
folkskolans 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 sätter fr a Aquilonius in kommit-
téns verksamhet och de framförda åsikterna i ett såväl poli-
tiskt som idéhistoriskt sammanhang. Som det mest bestående 
värdet hos Torpson, Westling och Aquilonius framstår de rela-
tivt utförliga referaten av enkätsvar och konsistoriememo-
rial. 
I sin undersökning av "Kyrka och skola i Sverige under 1800-
talet" ägnar Rodhe uppfostringskommitténs verksamhet relativt 
stor uppmärksamhet. Här skildras företrädesvis brytningarna 
mellan de olika idé- och intresseriktningar som ville forma 
det framtida skolsystemet. Tyngdpunkten är förlagd till frå-
gan 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 

V 



senare mera inriktar sin utförliga framställning på kommit-
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 Gavonius - Sjöstrand - Wiberg, och Wiberg. Dessa verk 
berör de aktuella personernas inställning till och agerande i 
de pedagogiska frågorna. 
Många arbeten som avhandlar senare tidsperioder kan i sin 
bakgrundsteckning ta upp 1812 års uppfostringskommitté till 
behandling. Så är fallet med t ex Wennås1 avhandling om 
läroverken och latinväldet. 
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 intar Torpson, Westling och 
Aquilonius något av en särställning. Deras analys är dock 
tämligen begränsad: i huvudsak rör det sig om referat och 
smärre sammanställningar. För Jämtlands och Härjedalens del 
finns en motsvarande översikt av Sehlin som förtjänar att om-
nämnas . 
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). 
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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 27), varefter 
enkätsvaren följer. De västerbottniska kyrkoherdarnas svar på 
frågorna enligt schema 4 upptar sidorna 769-810. (Hit har 
också förts svaret från Nordmaling, eftersom detta pastorat 
numera tillhör Västerbottens södra kontrakt inom Luleå 
stift.) Handskriftens paginering återges i utgåvan i övre 
högra hörnet på första sidan av varje pastorats svar. Även 
pastoratens numrering härrör från handskriften; endast rubri-
ker är tillfogade i efterhand. Styckeindelning och stavning 
följer likaså handskriften, medan förkortningar som markerats 
med understrykning dock genomgående återges med kolon i utgå-
van (ex: elr återges el:r). 
Förutom kyrkoherdarnas svar på frågeschema 4 publiceras även 
uppfostringskommitténs cirkulär till samtliga konsistorier 
(bilaga 1, s 22) och Härnösands konsistoriums cirkulär angå-
ende enkäten (bilaga 2, s 24) med aktuellt frågeschema (bila-
ga 3, s 25). Det memorial som enligt kommittén skulle åtfölja 
enkätsvaren utgör slutligen bilaga 4 (s 27). 

Umeå i oktober 1987 
Daniel Lindmark 
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S V A R E N F R Ä N L A N D S F Ö R S A M L I N G A R N A 
I V Ä S T E R B O T T E N 

N o r d m a l i n g s p a s t o r a t 
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 

1 



räknekonsten drifwes den till olika högd; De fläste af 
Lärjungarne uphöra när de inhämtat de första grunderna. 
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 fortsattes 
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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U m e å p a s t o r a t 

N:o 19. 773 

Till föllje af föreskriften i Max. Ven. Consistorii Circu-
laire N:o 248 får jag den äran härmed punctevis aflemna de i 
Schema N:o 4 infordrade upgifter för Umeå Sockn. 
l:o Finnes i denna Sockn ingen Sckola eller undervisnings 
anstalt, hvarken på Allmän eller enskild bekostnad. 
2:o Allenast en så kallad Söndags Skola är detta År inrät-
tad, der barnen ifrån 12 År, och tills de blifvit admitterade 
till Nattvarden, om Söndags Mårnarne, ifrån Kl. 7 till 9, 
Rotevis till 40 å 50 i sänder undervisas i Kristendomen hemma 
hos den Prest som då från annat arbete är ledig, och utan 
något arfvode derföre. Denna undervisnings anstalt, som upta-
ger alla Söndagar om Året, utom i brådaste Andtid och vid 
inträffadt menföre Höst och Vår, går allenast ut på att öfva 
barnens förstånd i begrepet om Kristendoms Läran, och har 
egentel:en för afsigt deras beredande till den hel. Natt-
vardens begående. 
3:o Den öfriga undervisningen besörjes af Föräldrarne sjelf-
ve, eller andre läskunnige personer mot någon ringa betalning 
derföre, utan någre bestämda läse eller öfnings-stunder, så 
ofta tid och tillfälle medgifver, samt drifves sällan högre 
än till innan- och utanläsning i a,b,c;bok och Catches, och 
någon gång att lära skrifva, der tillfälle är till öfning 
deruti. De få af Allmogen, som önska för sine barn någon 
vidare undervisning, försända dem till Stadens Trivial Skola. 
4:o Klockaren och Organisten hafva här ingen undervisnings 
skyldighet dem särskildt ålaggd. 
NB: Se anmärkningen här nedanföre. 
Den förre är väl lönt, men bestrider, jemte Klockaresysslan, 
äfven tjenst som Sockne Skrifvare, hvilka begge beställningar 
i denna Stora och folkrika Församling, jemte något jordbruk, 
gifva honom så mycket att syssla, att han föga mer skulle 
medhinna. Organisten är knapt lönt och föder sig hufvudsake-
ligen af hemmansbruk. 
5:o Barnens antal emellan 6:te och 15:de Året, som År 1810 
utgjorde 1140, är ännu vid ungefär lika förhållande om icke 
något deröfver, och Socknens hela folkmängd nyssnämde År 
6714, hvilken stimma under de 2ne fölljande Åren fått en 
tillökning af 270, genom öfverskottet af flere födde än döde. 
6:o Det faller genast i ögonen, att behofvet visserligen 
fordrade en mera utsträckt och verksam barna undervisning, än 
som på förenämde sätt står att vinna, men hvilket här svårli-
gen kan ske genom någon permanent eller vid vist ställe fäs-
tad Skola inrättning. Socknen genomskäres af Elfven, och har 
i omkrets omkring 30 å 40 mil, i längd 7 och bredd 6 mil samt 
på sine ställen 1 mil och ännu längre Byarne emellan, hvaraf 
synes, att barnens samlande på ett, eller ock flere ställen 
föga låter göra sig, utan lära ambulatoriska undervisnings 
anstalter för localen här vara de lämpeligaste. 
7:o Några så egna yrken tillhöra icke denna Församling, åt 
hvilka någon öfning och undervisning synes behöfva riktas. 
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Brädsågning, Tjärubränning och någorstädes fiske äro, utom 
jordbruket, Ortens allmänaste näringsfång. 
8:0 Inom Socknen finnas för närvarande 2:ne Hus, som för 
sine barn hålla enskildte Informatorer. 
Umeå den 20 Augusti 1813. 

0. Hambraeus. 

NB: Vid förestående upgifter får jag ärinra, at Klockaren i 
Umeå är ganska väl lönt med säkert 60 T:r Korn så at under-
visnings skyldighet synes böra med mycket skäl honom åläggas. 
Sockneskrifvare Sysslans bestridande bör på intet sätt tjäna 
till förevändning, at försumma sitt i Kyrikolagen honom ålag-
de yrke, at undervisa barn. Han bör kunna, utan binäring, 
lefva af sin lön, och aldeles icke genom heterogena befatt-
ningar låta sig afhållas från bestridandet af barna undervis-
ningen, hvartill närvarande Klockare i Umeå förre Härads-
skrifvåren Carl Magnus Bergstedt, eger all erforderlig skick-
elighet såsom innehafvande alle nödige kundskaper därtill och 
dessutom en fogelig och hederlig charactere. 

Jon: C: Genberg 
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D e g e r f o r s p a s t o r a t 

N:o 20. 778 
UPGIFT, som infordras om Barns och Ungdoms underwisning 

i Degerfors Församling. 
Moment: 1. 

Församlingens Folkmängd, är circa 1150, såsom Åboer på 150, 
dels Skatte- dels krono-Hemans delar. Af Socknens 18 hela 
Heman el. Mantal, samt mellan 70 och 80 oskattlagde Nybyggen, 
som njuta för månen frihets-år. Barns antal, mellan 6:te och 
15:de året, är ungefärligen 210, af bägge könen. 

Mom. II: 
Ingen Schola, publiqve el. privat Läro-Inrättning finnes här, 
annan, än den, at Barnens Föräldrar, särdeles Mödrarne, lära 
sina Barn, at läsa rent i bok och Catecheserne utan til; 
Hwarwid alt stadnar; til dess de skola Confirmera sit Döpelse 
Förbund och första gången begå H.H. Nattvard; då circa 20 til 
30, en gång om året, sig dertil angifva. 
Desse underwisas och beredas då af Prästerskapet, En el. 
Tvenne weckor dageligen, til Nattvardens undfående, så vida 
de finnas skicklige. 
Vid detta tilfälle, plägar man lemna dem, som åstunda, 
Skrifvit alfabeth, samt skriftyg, och lära dem börja läsa 
styl. 

Mom III. 
Til Slöigder öfva Gåssarne Sig, at göra Kör- och Åker-
Redskap, lagga och banda kärill, Snickra och Smida til husbe-
hof. Flickorna at skjöta Boskapen, Spinna af Lin och Ull 
wäfnåder, samt färga wissa coleurer, af hemsökta inländska 
wäxter, Måssar, Löf m.m. 

Mom. IV. 
Allment brukas, at taga Näfver Löf och Bark åt Boskapen af 
Löfträn ej allenast, utan ock i myckenhet af Tallar och 
Fuhru, Bark för Boskap och folk, då den praapareras, tårkas 
och males til mjöl, med liten blandning af Säd til folks bröd 
och föda. 

Mom V. 
Til Boskaps-wallning, och Skogs-Slåtters wård, nyttjas de 
flesta deras Barn, alt til 10:de och 12 året; Härigenom 
blifva De nog naturliga, råa; wilda och ohysfsade; dumme, at 
tänka, tala, swara och förstå något. 

Mom. VI. 
Nödigt och nyttigt vore, at de finge inhämta en allmän känne-
dom i Sedoläran, om s. plikter, som förnuftige Meniskjor ej 
allenast, utan ock som Samfunds-Lemmar, i kärlek til Fäders-
landet, och skyldigheter mot med-menskjor. Äfvenledes i Ört-
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ers och Allmäna Växters Kännedom, nytta och Samling, til 
Apotecker och Chemiska Laboratorier och nyttig förädling. 

Mom. VII 
Klåckaren i denna lilla, och ej lenge sedan, organiserade 
Församling, såsom utbruten 1/6 del af Ume Landsförsamling, 
äger hvarken kunskap eller Lön, at härutinan gagna: Han 
tjenar för 6 a 7 Tunnor Korn om året, utan at räkna på någre 
extra inkomster. 
Degerfors d. 28 Oct. 1813 

Carl Sadenius. 
Probst och Kyrkoherde ibidem. 

7 



B y g d e å p a s t o r a t 

N:o 21. 781 

Upgifter från Bygdeå Pastorat i de ämnen Vener. Consistorii 
Circulaire N:o 248 påbjuder böra af Kyrkoherdarne på landet, 
såsom svar å de uti samma Cirkulaire vidfogade Schema N:o 4 
framstälde frågor, meddelas. 
l:mo Hvarken någon sådan Schola, som i N:o 3 upgifves eller 
någon offentelig Läroanstalt till barnens undervisning finnes 
innom Socknen, annan än den Prästerskapet så i allmänhet, som 
i synnerhet till förmån för Catechumeni, efter tid och om-
ständigheter årligen vidtager; och är härigenom svar lemnadt 
på de första 17 frågorna. 
18 frågan: Undervisningen, som endast lemnas i Salighets 
Läran och Christendomen, bestrides från barnens spädare år 
vanligen af Föräldrar, Förmyndare eller Anhörige, eller, 
genom desses försorg, af någon kunnig Person innom Socknen, 
alt under Prästerskapets inseende, som vid Kyrko- och Husför-
hören flere gånger om året gör sig underrättadt både om Läro-
Methoden och barnens framsteg, samt rättar och förbättrar 
hvad som behöfves. Sällan sträcker sig dylik undervisning 
längre, än till rättläsning i bok och inhämtande af Cateche-
sen med bibringande af begrepp om dess innehåll. Någon enda 
yngling bland Allmogen, här och där, söker att lära sig 
skrifva och undervises då private af någon skrifkunnig i 
Socknen. Utom Catechesen, såsom egenteliga Läroboken, nyttjar 
Allmogen Bibeln, Postillor och smärre ströskrifter i andeliga 
ämnen af alla slag. Vintertiden, såsom ledigast från andre 
sysslor, användes egenteligen till denna undervisning. 
19 fr. Klockarne, som i detta Pastorat äro tvänne, hafva 
ingen annan undervisningsskyldighet sig ålagde, än den Kyrko-
lagen föreskrifver. Deras lön är knapp så att de utan annan 
binäring af jordbruk och fiske icke sig kunna uppehålla. De 
ålitas äfven sällan eller aldrig af Allmogen, hvilken, på 
flera mils afstånd från Klockarnas boning kringspridd, finner 
obequämt och kostsamt, at underhålla sina barn hos dem. 
Organisten, vilken blott finnes vid Moderförsamlingen, är 
ännu sämre lönt, och har aldeles ingen undervisningsskyldig-
het sig ålagd, kan icke eller med någon billighet därmed 
betungas, hälst som skyldigheten att vaccinera är honom, så 
väl som Klockarne; numera ålagd. 
20 fr. Socknens folkmängd är något öfver 3000 personer och 
Barnens antal mella Sjette och femtonde året vid pass 700. 
21 fr. Det är vist långt ifrån, at undervisningsanstalterne 
är svarande mot behofvet. De förmögnare Föräldrar, som kunna 
eller vilja lämna egen åtgärd till sina barns undervisning, 
taga till sig, på längre eller kortare tid, någon för bättre 
kunskaper känd person, som har tid och hog att sysselsätta 
sig med dylik undervisning, och denne lärer då barnen, så 
fort möjligt är, at läsa någorlunda i bok och Catechesen 
utantill: därmed är hans befattning slutad. De mindre förmög-
ne undervisa sjelfve sina barn, oftare illa än väl i nämmde 
delar, så at grundelig förbättring hos flere är omöjelig, om 
och alt bemödande användes att rätta Läromethoden. De fattige 
vårdslösa ofta aldeles sine barn, låta dem kringstryka i 
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lättja och blifva både okunnige och oduglige arbetare, så at 
till desses undervisning måste allmenna sammanskott och ännu 
oftare enskild gifmildhet anlitas. Använder nu icke Präster-
skapet all möjelig nit och det största bemödande att till och 
ofta, med både stränghet och lampor tillhålla hvar och en 
till sin skyldighet, så tilltager råheten och med densamma 
sedeslösheten ganska fort: och ofta blir det med alt bemödan-
de ändå omöjeligt at sträcka behöflig uppmärksamhet till hvar 
individu i dessa glest bebodda trackter, där aflägsenheten 
från Kyrkorne hindrar ett tätare umgänge med Allmogen, hvar-
före bättre undervisningsanstalter här högeligen äro af 
nöden, hälst Ambulatoriske: Ett igenom krigets olyckor och 
flere påföljande missväxter utarmadt, folk-fattigt land, skal 
dock länge sakna utvägar, at genom egne medel dertill 
bidraga. 
22 fr. Utom Åkerbruk, som vanligen skötes illa nog, och 
Boskapsskötsel, som någorlunda väl handhafves, äro Socknens 
näringar, Sågtimmerhyggste och Brädsågning, Kolbränning åt 
Järnbruk och Strömmingsfiske: dock sysselsättas härmed vin-
tertiden egenteligen fullväxta, arbetsföra karlar och ega 
deruti all färdighet genom öfning och vana, så att, utom i 
hvad som rörer det förfallna Åkerbruket, någon egentelig 
undervisning i desse stycken icke synes vara af nöden; men 
Quinnor och barn äro, under de långa vinter-Månaderne och 
nästan halfva året, ganska illa sysslosatte, så attt, till 
desses afvänjande från lättja och till idoghetens befordran, 
anstalter synas böra vidtagas, at förskaffa undervisning uti 
ylle- och linne-spånad och väfnad, samt Linplantering och 
Eårafvelens utvidgande. 

23 fr. Endast en enda privat Informator finnes innom denne 
Socken. 
Bygdeå d. 4 Dec. 1813. 

Jon: C: Genberg 
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Lövångers p a s t o r a t 
N:o 2 . 7 

Till ödmjukaste följe af Maxime Ven. Consistorii Höggunstiga 
Befallning i Circulairet N:o 248 § 1 uppgifves, rörande Upp-
fostrings- och Undervisnings Anstalterne i nedanskrefne Pas-
torat, följande: 
l:mo At inga så beskaffade Scholaa-Inrättningar, som uti de 
första 17 Momenterna, Schema N:o 4, omförmälas, här finnas, 
och at följaktligen de deruti äskade upplysningar icke kunna 
meddelas. 
2:do Barna-Undervisningen har härstädes ifrån ålder blifvit 
bestridd och bestrides ännu af Föräldrarne sielfve, eller 
dem, som i deras ställe åtagit sig Barnens uppfostran, och 
det blott i Christendoms Kundskapen efter de i Svenska För-
samlingen antagna Läro Böcker, så framt icke en och annan, i 
synnerhet af Inhyseshjon och afskedade Krigsmän, emot betal-
ning af en eller flere innom Byalaget, eller för Fattig-hjon 
af Fattig Cassan besörgt nämnde undervisning, äfven hvad 
skrifning beträffar; Men det har merendels skedt vintertiden, 
sällan någon Sommar emellan Andetiderna. Detta Sätt har blif-
vit och blifver ännu fölgdt af de fläste berömligen nog, 
hälst som de äldre ifrån ungdomen, genom nitiske Kyrkoherdars 
försorg och pådrifvande, inhämtat tämligen grundad kundskap i 
Salighets Läran, som de söka fortplanta hos sina Barn och 
Anhöriga. På de ställen och i de Läse-Rotar, där någon för-
summelse i Barna Undervisningen i sednare Åren velat sig 
insmyga, bemödar man sig, at vid de årliga Husförhören rätta 
de begångna felen, och jag har efter mitt tillträde til 
Pastoratet År 1811 försport på det sednare Året den förbätt-
ring jag önskat. Den förbättrade Svebilii Catechesen har ej 
allenast, hvad Nybegynnare vidkommit, blifvit antagen, utan 
ock hos somlige af Föräldrar vunnit det förtroende, at under-
visningen med deras äldre Barn, ehuru början skedt efter 
gamla Förklaringen, derefter frivilligt anställes. 
3:tio I anledning af 19:de Momentet har hvarken Klockaren 
eller Organisten i denna Församling förr eller sednare haft 
sig Undervisnings skyldigheten ålagd, och torde den icke 
eller af den förra, ehuru med något öfver 20 Tunnors Lön, i 
synnerhet för dess årligen tilltagande svaga Syn, som tyckes 
med tiden giöra honom oskicklig til sielfva Sysslans före-
stående, kunna bestridas. Åter hvad Organisten beträffar, är 
han här i Socken så illa lönt med blott 2 sk:r-Banco på Röken 
och 2 Tunnor Korn af Klockare Lönen, at undervisningen ej 
tyckes, oaktadt dess skicklighet härtil, utan Löne Vilkorens 
förbättring eller särskild vedergällning, kunna honom åläg-
gas. 
4:to Till följe af 20 Mom: är Socknens folkmängd 2238 Perso-
ner, och Barnens antal emellan sjette och femtonde Året 609 
af bägge Könen. 
5:to Undervisnings Anstalterna innom denna Socken synas, i 
anledning af hvad i 2 § omnämdt är, någorlunda svarande emot 
Invånarenas Antal och behof. 
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6:to Här äro inga yrken, utom Jordbruket, hvar efter någon 
vidsträktare undervisning än den omrörda, synes böra riktas, 
utan har den af fienders plundring och som oftast inträffande 
missväxt lidande allmänt fattiga Församling, intet annat at 
föryttra än Smör och högst obetydlig Tjära och Willbråd. 
7:mo I anledning af 23 Mom: är här för det närvarande icke 
mer än En Privat-Informator. 
Löfånger den 2 Septembr: 1813. 

Magn; Unaus 
Kyrkoherde. 
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S k e l l e f t e å o c h B u r t r ä s k s p a s t o r a t 
N:o 23 & 24. 789 
Rörande Underwisningen uti de till Wästerbottns 2:dra Con-
tract hörande Socknarne, Skellefte och Burträsk, får under-
teknad ödmjukast omförmäla at därstädes icke finnes någon 
egentelig Sockne-Schola; utan besörjes den första barna-
undervwsningen uti innan- och utan-läsningen enskildt af 
Föräldrarna sjelfwe eller af andra i byarna boende personer, 
hwilka dertill kunna äga skicklighet och tillfälle: Då härwid 
nyttjas Abc.-Boken samt de öfrige för Allmogen anbefalde 
Ghristendoms-Läroböcker. Barnens framsteg utrönas noga och 
uti Kyrko-Boken anteknas wid de Årliga Husförhören. De anma-
ningar och upmuntingår, som alltid wid sådana tillfällen 
blifwa lämnade åt Föräldrar, Husbönder och barn, hafwa hitin-
tills åstadkommit i allmänhet god och önskad werkan, till 
grundläggning för den ytterligare underwisning uti Christen-
domens Lärostycken, som Prästerskapet med all sorgfällighet 
gifwer ungdomen innan Dess första Nattwards-gång och wid de 
wanliga Läse-förhören. 

Klockaren, åtminstone i Skellefte, är wäl så lönt, at en 
Sockne-Scho las-Mästares skyldighet skulle kunna Honom åläggas; 
Men nyttan deraf blefwe dock tilläfwentyrs nog inskränkt och 
otillräckelig, då uti en så glest bebodd Socken allenast de 
närmast intill Kyrkan boende torde komma at af Hans underwis-
ning sig begangna. Och, om Han härstädes skulle förestå en 
ambulatorisk Schola; blefwe Han merändels för långt aflägsnad 
ifrån sitt hemwist; så at Han icke skulle kunna wara till 
hands så ofta för öfrigt wid flera tillfällen Dess tjenst 
erfordrades. 
Uti Skellefte-Socken, hwars widd är ungefärligen 54 Qvadr. 
Mil, utgjorde, År 1810, Folkmängden 7141 personer, hwaraf 
barnens, emellan 6:te och 15:de Året, antal steg till 1500. 
Burträsk-Socken, som innehåller en widd af ungefärligen 12 
Qvadr. Mil, hade År 1810 en Folkmängd af 2609, hwaribland 
antalet af barn, mellan 6:te och 15:de Året, utgjorde 468 
Personer. 
Mot Inbyggarenas antal uti dessa Socknar samt blott det 
ändamål, at bibringa dem nödig Christendomskunskap och fär-
dighet uti Innanläsning, synes omförmälda härstädes nyttjade 
underwisning hitintills hafwa warit i det mästa nöjaktigt 
swarande. 
För öfrigt finnas inga Privat-Underwisningar genom Informato-
rer för det närwarande innom Skellefte och Burträsk-Socknar. 

Skellefte d 27 December 1813. 
Nils Ström. 
ConLr. Prost ull WästerboLLns 
2:dra Contract. 
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P i t e å pastorat 
N:o 25. 793 

BERÄTTELSE OM BARNA UNDERVISNINGEN I PITHEÅ LANDSFÖRSAMLING 
efter Schema N:o 4. 

Utom den undervisning, som af Föräldrar och Anhörige, Grannar 
eller Andre, som sådant sig åtaga, gifves här ingen, som kan 
kallas offentelig, förr än den tid då Ungdomen, innan dess 
första Nattvardsgång, infinner sig hos Prästerskapet, för att 
dertill beredas. Den förstnämnda undervisningen är väl ganska 
torftig och sträcker sig blott till innan- och utan-läsning 
af A B G Boken och Catechesen samt något i Psalmboken; men då 
hwarken några Socken Skolmästare för bristande utvägar till 
Lön, kunnat antagas, eller Klockare och Organisten har sig 
någon Undervisningsskyldighet ålagd, får man vara glad, att 
dessa tillfällen till den första underwisningen sällan sak-
nas, eller försummas. 
Hela Folkmängden i denna vidsträckta församling är 5862 per-
soner, och Barnens imellan 6 och 15 år omkring 1000. 
Åkerbruket och Ängsskötsel äro Ortens hufvudsakliga Närings-
fång. De bland Allmogen vanligaste Handaslögder lärer Ungdo-
men nödtorftigt hemma. Dock fattas äfven här mycket. 
Pitheå den 16 Dec. 1813. 

Jonas Nordvall. 
Pr. et P. Loci. 
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Luleå p a s t o r a t 

N:o 2 . 79 

UNDERRÄTTELSE OM SCHOLAE-WÄSENDET OCH UNDERVISNINGS-WERKET I 
LULEÅ LANDS-FÖRSAMLING, 

enligt det ankomna Schema under N:o 4. 
I denna Församling finnes ingen så beskaffad Skola, som i 
Schema N. 3 omnämnes. Icke eller finnes här någon så kallad 
Sockn-Skola. Pastor har väl vid allmänna Socknstämmor en och 
annan gång sökt att förmå Församlingen till inrättande af en 
sådan Skola och antagande af någon skickelig Sockn-Lärare 
hvilken med Skole rum och någon liten lön, utom hvad Han af 
Skole-Barnens Föräldrar kunde påräkna, borde förses; Men 
Församlingen har däruti aldrig velat ingå, dels af fruktan 
för den dryga kostnad, som en sådan Skole-Inrättning och Dess 
vidmakthållande ofelbart skulle medföra, dels af orsak, att 
Den i anseende till Församlingens stora Etendue, som sträcker 
sig 12 mil i längden, och 5 mil i bredden, icke kunde blifva 
af allmän nytta, i synnerhet för de Byar, som äro längre 
ifrån Kyrkan belägne; äfven som Församlingens Ledamöter också 
åberopat Sig, att Luleå Stads Skola vore innom Pastoratet, 
dit de med mindre kostnad kunde skicka och där underhålla 
sine Barn, för att få njuta undervisning. 
Efter sådana fruktlösa bemödanden för Inrättningen af en 
Sockn-Skola bredewid Kyrkan, har Pastor sökt upmuntra Allmo-
gen till inrättande af så kallade Ambulatoriska Skolor och 
antagande af vissa Catecheter, dem Pastor förut borde Exami-
nera och godkänna. Denna undervisnings-anstalt har Allmogen 
mera gouterat och i mera och mindre mohn begagnat sig för 
sina barn af de antagne Catecheterne, som undervisat i Chris-
tendoms -lär an, renskrifning och första grunderna af Arithme-
tiken. De Catecheter, som för närvarande härmed äro syssel-
satte, äro Fältskärs-Sonen Eberhardt, Skrifvaren Lundmark, 
och Borgare-Sonen Nyman af hvilka likväl den Sidstnämnde 
nyligen flyttat till Neder-Calix. Desse Catecheter hafva väl 
gjordt nytta i Församlingen med sin Barna undervisning; Men 
då de ej haft någon sig bevilljad lön af Församlingen utan 
måst åtnöja Sig endast med ett litet frivilligt och otill-
räckligt arfvode af Skole Barnens Föräldrar, så har undervis-
ningen allenast vissa tider på året blifvit fortsatt, och 
således icke medfördt all den nytta, som man gärna hade 
önskat. 
Klockaren i Församlingen, som är ganska väl och hederligen 
lönt, har blifvit för längre tid tillbaka antydd, att till 
undervisning emottaga Allmogens Barn, som Sig hos Honom anmä-
la, hvilket Han ock lofvat att villja göra; men ingen har 
ännu anmält Sig hos Honom. Detta härrörer förmodeligen, dels 
af någon vårdslöshet hos Föräldrane, dels däraf, att Han bor 
ett godt stycke ifrån Kyrkan och Allmogens Kyrkostufvor, på 
en enstaka gård. I de flesta Hus bland Allmogen hafva Föräld-
rarne Sjelfve hittills, så godt de kunnat, undervisat sina 
barn uti Christendomens förnämsta Hufvudstycken, efter Doct. 
Lutheri lilla Cateches med Svebelii Förklaring, men då För-
äldrarnas kunskap i flera hus kan vara svag, kan också under-
visningen icke annat än blifva ofullkomlig. Prästerskapet 
bjuder väl till, vid de vanliga Husförhören, och då Ungdomen 
första gången skall beredas till den hel. Nattvardens begå-
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ende, att bibringa Allmogen och i synnerhet barn och Ungdom 
all den uplysning i Christendoms-vägen som möjeligt är, men 
ändamålet med deras undervisning vinnes icke fullt ut, när 
barnen hemma i Föräldrarnas hus njutit en dålig undervisning 
och upfostran. Häraf kan man lätt inse, huru Undervisnings-
verket så här som annorstädes ännu tarfvar mycken förbätt-
ring. Men Hoc opus, hic Labor. Man ser bristerna, men kan ej 
afhjelpa dem. Inga Privata Informatorer finnas nu här. Folk-
mängden i Luleå Lands-Församling var år 1810 då sidsta Qvin-
qvenii-Tabellen uprättades, 7062, hvaribland man kan räkna 
ungefärligen 1400 barn emellan 6 och 15 år. 
De Oeconomiska Yrken som i denna Landsort böra och förtjena 
att upmuntras och recommenderas, äro Åkerbruk och Ängs-
skötsel, såsom grunden till all välmåga hos Landtmannen; 
därnäst Potatos-Sättning mera än hittils, hamp och Lin-
Såning, som förmodel. äfven här skulle kunna lyckas, om den 
komme i bruk, och Saltpetters tillverkning, som äfven kunde 
gifva Landtmannen någon vinst, när Han blefve kännare af 
Tillverknings-Sättet, med hvilket sidsta också redan nyligen 
någon början blifvit gjord. 
Luleå den 16 Decembr. 1813 

Isaac Nordmark 
Pr. et Past. Lulens. 
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R å n e å p a s t o r a t 

N:o 27. 799 

Til följe af Max. Ven. Consistorii äskade upgifter, rörande 
Undervisnings anstalterne i Råneå Sockn, får underskrefven 
allerödmjukast meddela följande uplysning: 
I Råneå Sockn, hvars Folkmängd utgör 2460 personer, och Barn 
emellan 15 och 6 år 560, finnes ingen slags Schol-Inrättning, 
eller fond dertil. Klockaren eller Organisten, hvars Lön är 
12 Tunnor Spannemål, har sig icke någon undervisningsskyldig-
het ålagd, och njuter derföre ingen särskild vedergällning, 
och med en så ringa lön tyckes et så vidtomfattande göromål 
som undervisningen, ej kunna åläggas honom, emedan den skulle 
uptaga all den tid, han nu så oumgängeligen behöfver för at 
föda sig och de sina. Barnen undervisas merendels af sine 
Föräldrar, hvilka sjelfve til större delen okunnige, ej an-
nat kunna än bibringa sina barn ganska svaga begrep. Präster-
skapet i Församlingen har väl all möda ospard, at utsprida 
uplysning bland sina Åhörare, men oagtadt den bästa vilja, 
nödgas de dock ofta se sig gå miste om målet, så länge Föräl-
drar finnas, som icke en gång kunna lära sina Barn innan-
läsning, hvaraf händer at, när barn vid fylda femton år, 
anmäla sig til Nattvards-läsning, blir det Lärarens första 
göromål at sysselsätta sig med innan läsning, hvarigenom en 
tid borttages, som bättre kunde användas, för at bibringa dem 
några begrep i Christendomen. Man har önskat at några medel 
skulle vidtagas til befordrande af undervisnings anstalterna 
bland allmogen, och gör sig nu det glada hopp, at, under en 
mild Konungs regering och uplyste och nitiske Förmäns omsorg, 
denna för Samhället högst nyttiga Inrättning snart vinner 
fullbordan. 
Råneå den 10 Dec. 1813. 

Johan Hörnell. 
cur. Past. ger. 
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Nederkalix pastorat 

N:o 28. 801 
UNDERRÄTTELSE OM SCHOLl-WÄSENDET OCH UNDERVISNINGS-WERKET I 

NEDER-CALIX FÖRSAMLING, 
enligt det ankomna Schema under N:o A. 

Uti ofvannämnde Församling finnes icke någon sådan Schola 
eller Läro-Anstalt, som efterfrågas, utan undervisas Barnen 
af sina Föräldrar. Klockaren i denna Församling är väl så 
lönt, att Han torde kunna bestrida Barna-Undervisningen; men 
som gammal och orklös med en svagare Syn är Han därtill 
mindre skickelig, hvarföre på nedanskrefne Pastors föreställ-
ning Vice-Organisten och Klockaren Sondell åtagit sig att 
undervisa de barn, som hos Honom blifvit anmäldte, förnämli-
gast uti Christendoms-Kunskapen. De nära Kyrkan boende hafva 
väl begagnat sig af denna förmon, men de som bo längre ifrån 
Kyrkan, hafva i dessa svåra tider ej haft råd, att med mat-
säck försedde, hitsända sina Barn. Inga Private Informatorer 
finnas innom församlingen. 
Folkmängden i Neder-Calix Församling var år 1810, då sidsta 
Qvinqvenii-Tabellen uprättades, 3473 personer af bägge Könen, 
hvaribland man kan räkna ungefärligen 650 Barn emellan 6 och 
15 år. 
De Oeconomiska yrken, som här böra och förtjena att upmuntras 
och idkas, äro Åkerbruk och Ängsskötsel samt ett mera allmänt 
Bruk af Potatos, till undvikande af hungersnöd vid infallande 
misväxts-år, som här ofta inträffa; därnäst hamp- och Lin-
Såning, som förmodeligen äfven här skulle kunna lyckas, om 
den komme i Bruk, och Saltpetters-Tillverkning, som äfven 
kunde gifva Landtmannen någon vinst, när Han blefve Kännare 
af Tillverknings-Sättet, med hvilket sidsta ochså nyligen 
någon början blifvit gjord. 
Neder-Calix den 16 Decembr. 1813. 

Abr. Schmalts 
Past. i Neder-Calix. 
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Ö v e r k a l i x p a s t o r a t 

N:o 29. 803 
UNDERRÄTTELSE OM SCHOLWÄSENDET I ÖFR CALIX PASTORAT 1813. 

I detta Pastorat finnes ingen Schola under hwad benämning som 
hälst. Föräldrarne handleda sjelfwe sine Barn. Både uti innan 
och utanläsning; hwarefter de wid 15 års ålder skickas till 
Prästerskapet, at der inhämta nödig insigt i Christendoms 
kunskapen för at admitteras till den heliga Nattvarden. Någon 
offentelig underwisning i andra yrken gifwes här icke. Klock-
aren njuter en så ringa Lön at ingen underwisnings skyldighet 
har blifwit eller med skäl kan blifwa honom ålagd. 
Sockens folkmängd war wid sista Qvinqvennii Tabellens uprät-
tande nära 1500. Antalet af Barn emellan 6:te och 15:de året 
utgöra omkring 300. 
De yrken, som här synas böra befrämjas och påkräfwa en när-
mare kännedom och en bättre handläggning, än hittils skedt, 
äro Åkerbruk och Boskapsskötsel, samt saltpetter sjuderi. 
Lin-förädling och Gultiverande fordra ock, at allmogen deruti 
kunna få någon insigt, för at hämma den alt för stora inför-
seln af Lin och Hampa, från Ryssland och Finnland. Otaliga 
Penninge Summor wandra årl ur Riket för desse producter, som 
trol kunna wäxa här. 
Öfr Calix d 4 Novembr 1813. 

J Borin 
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Karl Gustavs p a s t o r a t 
N:o 31. 805 
UPGIFT ÖFWER UPFOSTRINGS OCH UNDERWISNINGS ANSTALTERNE I CARL 
GUSTAFS SOCKEN I HERNÖSANDS STIFT OCH NORRBOTTNS LÄN. 
I Församlingen finnes hwarken någon Socken eller Ambulatorisk 
Schola, utan lära och underwisa Föräldrarne sjelfve sina 
Barn, i Christendomen och nyttja därwid till Läro-Böcker A: 
B: C: Boken, samt Doct Luth: Cath: Jemte Svebelii Förklaring; 
Psalmboken och Bibeln äfven i anseende till öfning uti innan 
läsningen. 
Organist finnes ej i Församlingen; icke heller är Klockaren 
ålagd någon undervisnings skyldighet. Klockaren åtnjuter i 
Lön 3 kp:r Korn af hwarje Rök, och utgjer den från Kungl: 
Swenska sidan, som består af 102 Rökar 9 tunnor, 18 kp:r. 
Dessutom Innehafwer Klockaren Ett oskattlagdt Klockare-Bo-
ställe, å hwilket årligen utfås emellan 3 a 4 t:r korn. Hö 
bohl till utfordring af 5 kor. Huruwida Klockaren med dessa 
löne wilkor kan åläggas någon underwisnings skyldighet, öf-
werlämnas till Högl. Kungl. Committeens öfver Upfostrings och 
Underwisnings anstalterne högrättwisa ompröfwande. 
Socknens Folkmängd är 1208, och antalet af Barn emellan 
Sjette och Femtonde året 242. 
Hwad Underwisnings anstalterne, enligt hwad redan omnämndt 
är, så äro de ingalunda swarande emot inwånarnas antal och 
behof. 
Inga andra yrken, än de wanliga Landtmanna tillhöra egenteli-
gen Socken. 
Ingen Privat Informator finnes i Socken. 
Karunge den 29:de November 1813. 

Joh; Er; Rehnlund 
Adj: Past. 
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Nedertorneå pastorat 

N:o 30. 807 
Uti den nästbelägna Neder Torneå Sockens Kongl. Svenska an-
del, som förmodeligen blir ett Pastorat med Carl Gustafs 
Församling, äro Undervisnings anstalterna af alldeles samma 
beskaffenhet och lika otillräckelige. Der har ej ännu Kyrka 
blifvit uppbyggd, följakteligen är der hvarken Organist eller 
Klockare. Socknens folkmängd är 1237 personer och Barn 
mellan sjette och femtonde året 286, hvaraf en del äro utfat-
tige tiggare, som få ingen eller otillräcklig undervisning. 
Jordbruket är det yrke, hvaruti ungdomen här synes böra hand-
ledas och öfvas. Innom Socknen finnes ingen Privat Informa-
tor. 

Joh: Wijkström 
Contracts Prost och Pastor i 
Öfver Torneå. 
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Nedertorneå pastorat 

N:o 32. 809 
TILL KONGL. UPPFOSTRINGS COMITÉN, 

Uppgifter om undervisnings anstalterna i Öfver Torneå 
Pastorat af Hernösands Stift och Norrbottns Län. 

Ingen, hvarken Sockne- eller Ambulatorisk Schola, eller dere-
mot svarande Läro Anstalt finnes i Pastoratet; utan de Föräl-
drar som - åtminstone den ena - sjelfve kunna läsa och ega 
förmåga att uppföda sina barn, undervisa när det faller dem 
lägligt och tillhålla dem att läsa A: b: c: Boken, dock med 
långstafningen Lutheri och Svebelii Catecheser utan till, 
samt med innanläsning öfva dem i PsalmBoken och andra finska 
böcker, som de kunna hafva. Skrifva eller räkna få de ej 
lära. De fattigas barn, som i detta hårda Climat, äro ganska 
många, stryka omkring i flere Socknar och lifnära sig med 
bettlande, och av dessa får en del uppväxa i sin naturliga 
råhet, utan någon vård. 
Hvarken Organister eller Klockare hafva här någon undervis-
nings skyldighet sig ålagd, ej heller njuta de derföre någon 
särskild vedergällning. Deras löner äro: Organisten i Moder 
Församlingen, som tillika är Klockare har 15 tunnor Korn, 
Organisten i Hietanjemi Capell 6 tunnor och Klockaren der-
städes ock 6 tunnor, samt Klockaren vid Pajala Capell 8 
tunnor. Och som missväxt här ofta inträffar, så få de sällan 
stridt Korn. För dessa löner synas de icke kunna åläggas att 
bestrida den saknade undervisningen: men väl om de kunde få 
någon skälig tillökning i sina förmoner: hälst som här ej 
finnes något Klockare Bohl. Hufvudsvårigheten blir dock, hvar 
de många fattiga barnen skola få föda, kläder och husrum, då 
deras föräldrar sjelfve tigga, och Allmogen är för mycket 
betungad och utblottad af andra onera, så att af den ingen 
hjelp kan påräknas. Socknens Folkmängd är 4182 personer och 
antalet af Barn mellan sjette och femtonde året 922. 
Det nödigaste yrke, hvaruti undervisning och öfning på denna 
ort fordras, synes vara Jordbruket som är i sin linda och bör 
så mycket mer upphjelpas, som alla förra binäringar nu afta-
git eller försvunnit. - Privat undervisning genom Informa-
torer har ingen här förmåga att förskaffa sig. 
Huru någon bättre undervisnings anstalt på denna fattiga 
gränse ort kunde bestämmas hemställes vördsammast Kongl Comi-
téns öma behjertande. 
Öfver Torneå d 20 December 1813. 

Joh: Wijkström 
Contracts Prost 
och Pastor Loci. 
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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 Eebruarii 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 
CIRCULAIRE, 

N:o 248. 

§. 1. 
Sedan Kongl. Haj: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 bstrides? och huru densamma är fördelad i afseende 
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-anstaleterne 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-Comitén, 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 4. 

523 

W ö r d s a m t 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 
Pffidagogie, 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 åter, att 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. Maj:ts 
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 4 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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URKUNDEN 
1. KYRKIO LAGH brukatt aff  gamble praepasitis. 

Utg. av Sven Hansson. 1987. Pris: HO kr. 

2. 1812 ARS UPPFOSTRINGSKOMMITTÉS ENKÄT. 
Svaren från  landsförsamlingarna  i Ångermanland. 
Utg. av Daniel Lindmark. 1987. Pris: 30 kr. 

3. 1812 ARS UPPFOSTRINGSKOMMITTÉS ENKÄT. 
Svaren från  landsförsamlingarna  i Västerbotten. 
Utg. av Daniel Lindmark. 1987. Pris: 30 kr. 


