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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 34). 

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 36). Svar skulle insändas till 
konsistorium före årets utgång. Tre olika frågeformulär bifo-
gades cirkuläret; för landsförsamlingarna skulle schema nr 4 
användas (bilaga 3, s 37). 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 svaren på dessa frågor från 
kyrkoherdarna i Medelpad 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 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 
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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 Cavonius - Sjöstrand - Wiberg, och Wiberg. Dessa verk 
berör de aktuella personernas inställning till och agerande i 
de pedagogiska frågorna. 

Flera arbeten som har tyngdpunkten förlagd till senare tids-
perioder kan i sin bakgrundsteckning ta upp 1812 års uppfost-
ringskommitté till behandling. Så är fallet med t ex Wennås' 
avhandling om läroverken och latinväldet och Islings avhand-
ling om kampen för en demokratisk skola. 

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 39), varefter 
enkätsvaren följer. Kyrkoherdarnas svar på frågorna enligt 
schema 4 upptar för Medelpads del sidorna 811-858. Handskrif-
tens paginering återges i utgåvan i övre högra hörnet på 
första sidan av varje pastorats svar. Även pastoratens numre-
ring härrör från handskriften; endast rubriker är tillfogade 
i efterhand. Styckeindelning och stavning följer likaså hand-
skriften, medan förkortningar som markerats med understryk-
ning 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 34) och Härnösands konsistoriums cirkulär angå-
ende enkäten (bilaga 2, s 36) med aktuellt frågeschema (bila-
ga 3, s 37). Det memorial som enligt kommittén skulle åtfölja 
enkätsvaren utgör slutligen bilaga 4 (s 39). 

Umeå i december 1987 
Daniel Lindmark 
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SVAREN FRÅN LANDSFÖRSAMLINGARNA 

I MEDELPAD 
Ljustorps pastorat 
N:o 33. 811 

Upgift och underrättelse om Undervisnings Anstalterne i Lius-
torps Pastorat. 

Då i Liustorps, Hässjö och Tynderö Socknar inga Sockne Scho-
lor finnas, äro Föräldrarne sjelfve sine barns handledare uti 
innanläsningen och Christendoms kunskapen, hvilken ansvariga 
pligt de, i allmänhet, sorgfälligt fullgöra. Dock saknas icke 
i desse Församlingar personer, som äga skickelighet at vara 
barnalärare, hvilka af Pastor pröfvade och godkände, vinter-
tiden i synnerhet, sysselsätta sig med barnens undervisning i 
de byar, hvarest deras tienst tarfvas och begäres. Desse 
njuta ingen viss lön, utan blifva efter deras mer eller 
mindre besvär belönte. Innanläsning, Christendoms kunskap och 
äfven skrifning äro de ämnen, i hvilka de gifva undervisning. 

Men till ett mera verksamt befrämjande af innanläsningen, har 
den anstalt blifvit vidtagen, at Församlingarnes Prester 
hålla särskilde läsförhör med ungdomen och barnen, hvilka 
rotevis sammankallas, samt undervisas och öfvas at med fär-
dighet läsa i bok. - Vid dessa förhör, hvilka, utom de vanli-
ga och årliga husförhören, hållas efter tid om lägenhet, 
underlåter man icke at göra sig underrättad om barnens seder 
samt gifva dem förmaningar och upmuntringår, at ifrån de 
yngre åren beflita, sig om dygd och Gudsfruktan. 

När barnen komma till den ålder, at de till den heliga Natt-
varden skola beredas, infinna de sig, från februarii månads 
början, i Prestgården, merendels 2:ne gånger i veckan, hvar-
efter de på det sorgfälligaste undervisas till början af 
Junii månad, då de som pröfvas skickelige, eller kunna, så 
framt de ei hafva mycket svaga naturs gåfvor, med någorlunda 
färdighet läsa innantill samt försvarligen känna Christendo-
mens hufvudstycken, till den hel. Nattvarden admitteras, men 
de andre, el:r mindre kunnige, till vidare Undervisning, 
nästa År, inkallas. 

Dessa Församlingars Klockare åligger icke någon Undervisnings 
skyldighet, så vida de derföre icke äro lönte. - Klockaren i 
Ljustorp har i lön circa 6 Tunnor Korn. I Hässjö 5 T:r, och i 
Tynderö, 2 T:r. 

Folkmängden i Liustorp är 984 personer; i Hässjö, 930; i 
Tynderö, 514. Barnens antal emellan 6 och 15 år, är i först-
nämnde Församling, 204. I den andra, 192, och i deh sista, 
96. 

Undervisningen i desse Församlingar uti innanläsning och 
Christendomskunskap är mot behofvet svarande samt i dagelig 
framgång, hvarföre Sockne Scholor synas vara mindre nödige. 
Folkets allmänna Yrken äro jordbruk, Boskaps skötsel och 
Fiske. 
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Inga privata undervisningar finnas. 

Liustorp d. 20 Decembr 1813. 

Wilh. Sam Huss. 
Past. Loci. 
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Indals pastorat 
N:o 34. 813 

Schema 
No 4. 

Upgifter, ifrån Indahls församling uti Hernösands Stift och 
Wäster Norrlands Län, till Koungelige Upfostrings Comiten: 

Så wida hwarken i Pastoratet heller i Socknen finnes någon 
slags Schola, så kan på upgifterne l:mo, 2:do, 3:tio, 4:to, 
5:to, 6:to, 7:mo, 8:uo, 9:no, 10:mo, ll:mo, 12:mo, 13:to, 
14:to, 15:to, 16:to och 17:mo intet swar meddelas. 

18:uo Socknens Barn underwisas, wid 6 års ålder, i stafning 
och innanläsning, och sedermera i Christendoms kunskapen, 
hwad utanläsning angår, af Föräldrarne sjelfwe, som nästan 
öfwer alt med redighet läsa i Bok, och skulle någon gifwas 
som det icke kan, så är den samma altid betänkt uppå att 
anlita någon annan kunnig häri. 

Barnen meddelas begrepp om hwad de läsa af Församlingens 
Prästerskap trenne gånger om året, wid de allmänna förhören, 
men dessutom och i synnerhet förr än de Admitteras til den 
heliga Nattwarden, då de flere år och flere weckor hwarje år 
förhöras och läras Dygdens wäg. 

Skrifkunniga finnas inom Socknarne flera, hos hwilka Barnen, 
som det åstunda få lära skrifwa någorlunda läslig stil emot 
obetydelig wedergällning. De åter som wilja winna större 
färdighet häruti, begifwa sig i tjenst hos, heller eljest 
anlita, ortens Ämbets och Tjenstemän. De som hafwa råd för-
sända sina Barn til Städerna att freqventera Scholar och 
Gymnasium. De, som endast lära läsa hemma hos sina föräldrar, 
nyttja de wanliga A.B.C.Böckerne de antagne Catecheserne 
Psalmböcker och Biblar m. m. 

19:mo Klockaren, hwars lön upgår til högst 8 Tunnor Korn, är 
wäl förbunden til at lära Barnen läsa emot särskilt beting 
och öfwerenskommelse; men han tillitas sällan, emedan föräld-
rarne lära dem sjelfwe, eller de äldre i huset lära de yngre. 

20:o Folkmängden är 1218 och Barnen emellan 6:te och 15:de 
året wanligen 220, ibland några öfwer, ibland några under 
detta antal. 

21:mo Då i hwarje Hus alla fullwäxte äga färdighet, att läsa 
i Bok och underwisa i Christendoms kunskapen, så tycks i 
denna del icke wara brist på lärare, icke heller fattas hos 
Almogen hog att förskaffa sina Barn nödige och nyttige 
kunskaper. 

Då de förres tilgångar sådant medgifwa, i annat fall får det 
förblifwa wid hwad föräldrarne, som på denna ort i allmänhet 
icke äro så okloke, af sina insigter kunna meddela. Men 
skulle någon gång begäret efter starka drycker och dess 
wanligaste fölgder kunna fullkomligen utrotas, så skulle 
sedlighet och alt hwad gagneligt är winna wälsingnad till-
växt. 
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22:do Åkerbruk, produktion af Bjällkar och träwirke och 
något, kolning är denne Sockens egenteliga yrken, hwilka 
fordra kropps styrka och wana, något Lingarn til afsalu 
spinnes af qwinfolken, sedan de fylt sina egna behof; 

23:tio I Socknen begagnar ingen sig af Privat Informator. 

Hwad nu om Indahl anfört är gäller äfwen om Lidens Annex 
Församling och Holms Cappellag blott med tillägg wid: 

19:no Klockaren i Liden har sig ingen underwisnings skyldig-
het ålagd, hans wanliga Lön går til Sex Tunnor Korn. Holms 
Cappel Lag har ingen Klockare, dess gjöromål bestrides af en 
Bonde eller Torpare emot den obetydliga wedergällning hwarom 
Cappelborne med honom öfwerenskomma. 

20:mo Lidens Sockens folkmängd bestiger sig till 800 och 
deribland Barnens särskilta antal til wid pass 150. 

Folkmängden i Holms Capell Lag upgår till 330. Deribland 
Barnens antal emellan 6:te och 15:de året utgjör 60. 

I Liden och Holm kolas ej heller. 

Nils Henric Aurén 
Kyrkoherde i Indahl. 
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Torps pastorat 
N:o 35. 817 

Till följe af Hernösands Max. Vener. Consistorii Circulaire, 
N:o 248, § 1. samt medföljande af Kongl. Uppfostrings-Comi-
téen meddelade Schemata, under N:is 3 och 4, rörande Uppfost-
rings- och Underwisnings anstalterne i Riket, får underteknad 
för Torps Moder- och Borgsjö Annexe-Församlingar uti Medel-
pad, ödmjukast anmäla följande uppgifter. 

TORPS MODER FÖRSAMLING 

l:o Ingen så beskaffad Skola, som i Schema N:o 3 omnämnes, 
finnes i Församlingen. 

2:do Ingen så kallad egentelig Sockn-Skola, icke eller någon 
genom privat inrättning, deremot swarande, stiftad Läro-
anstalt, finnes. 

3:o En ambulatorisk Schol-Inrättning finnes. Underwisningen 
där bestrides till en början och för närwarande af en nyligen 
antagen Sockn-Skol-Lärare. Se widare nästföljande mom:t. 

4:to Denna ambulatoriska Skolans stiftelse, med dess Acter, 
kunna ses af medföljande Sockn Stämmo-Protocolls Utdrag, L.L. 
A.B.C. 

5:to Se nyssnämnde Protocolls Utdrag L.C. 

6:to Se samma Protocolls Utdrag L.L. A.B.G. 

7:o Sjelfwa Skol-Inrättningens Inkomster äro för närwarande 
inga, men kunna framdeles blifwa, i afseende på utfattige 
föräldrars Barns åsyftade lika förmon med de förmögnares, at 
gagna sig af Sko1-Inrättningen, hwilket redan till en del är 
befrämjat, dels genom Sockne-Stämmo Beslutet, se Protocollet 
L.B. §. 5. dels ock derigenom, att Pastor wid Hus-förhörs 
Förrättningar öfwertalar de förmögnare innom hwarje Läse-
Rota, att låta de utfattigas Barn njuta fri kost hos sig, en 
dag hwar, efter tour, som wid behof repeteras. En utwäg, som 
redan med önskelig framgång blifwit iagttagen. Och hwad för 
desse Barn den årliga Ordinarie och den månatliga Extra 
afgiften till Skol-Läraren beträffar, enligit Protocollet 
L.B. §.§. 3.4., hoppas man, i grund af Sockne-Mennens redan 
fattade nöje och förtroende för Inrättningen, att igenom 
deras åhoga för det wackra ändamålet, äfwen snart framdeles 
kunna påfinna utwäg till fond för nämde afgifter. 

8:o Se Protoc. L.B. §. 5. Intet Skole-hus finnes således. 

9:o Barnen emottagas att njuta underwisning wid hwad ålder 
som heldst, efter hwar och ens sig utwiklande naturs gåfwor, 
äfwen när de äro öfwer 15 år, och de ännu icke kunnat admit-
teras till den Hel. Nattwarden. Hwad understödet beträffar 
ställer det sig för närwarande blott till hwad föregående 7:e 
Moment omrörer. 

10:o Den enligit Protoc. L. C. warande Skol-Läraren, såsom 
Studerad Man, kunnig i Språk och Wetenskaper, åtager sig 
gerna att äfwen häruti underwisa, där anledning af Föräldrar 
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samt Barnens hog och lust träffas, och där tid och omstän-
digheter så medgifwa. Men Inrättningens egenteliga ändamål är 
dock endast underwisning i Kristendoms Kunskap samt här och 
där någon skrifning och räkning, därwid wanlige dels påbudne 
dels allment antagne Böcker och underwisnings sätt följas, 
såsom den nya Catechesen för de yngre, och den gamla för dem, 
som deruti läsit tillförne, för hwilka dock wissa förstånds 
frågor och förklaringar framställas utur den nya. Och är man 
betänkt uppå att för Skrivning anskaffa godkände Förskrifter, 
samt för räkning Anderssons eller Bäckmarks Arithmetik. Huru 
långt härutinnan kommer att awanceras, kan endast med tiden 
låta säga sig. 

11:o För underwisning i Landtsskötseln och Slögderna finnes 
här ingen Inrättning. 

12:o Ingen skillnad i underwisningen bägge könen emellan. 

13:o Wid den här warande Ambulatoriska Skol-Inrättningen 
börjades med underwisningen för första gången wid sistledna 
October Månads början, och fortsättes till den 22 December, 
Då Jul-lof infaller, som warar till första Söknedag efter 
Nyårsdagen, då underwisningen åter börjar och fortsättes till 
Onsdagen före Påsk; och efter åtta dagars förlopp börjar den 
åter och fortsattes öfwer Midsommaren, då Sex Weckors ferier 
infalla, hwarefter den åter börjar och fortfar på lika sätt 
som här omförmäles. Under läsningstiden börjas med underwis-
ningen Kl:n 8 f.m. och under den mörkaste tiden på året 
slutas den Kl. A, men under den ljusare Kl:n 5, och den 
ljusaste Kl:n 6 e.m. Alla Timarne på dagen anwändas till 
Läsning, utom nödig Måltids timma samt böne-stunder morgon 
och afton. 

14:o Disciplinen samt inseendet öfwer seder och uppförande 
jemte straff och belöningar, har man hittils lemnat till 
Skole-Lärarens egen urskillning, foglighet och lämpa; men om 
hwilken angelägenhet, något med tiden, efter sig yppade om-
ständigheter, närmare må utstakas. 

15:o Församlingens Pastor åtager sig, att, utom de tillfäl-
len då de årliga Husförhören hållas, i hwarje Läse-Rota 
infinna sig en dag i sista weckan, innan flyttningen sker 
till en annan, för at i Föräldrarnas och Skol-Lärarens öfwer-
waro anställa förhör med Barnen, samt göra de erindringar, 
uppmuntringar och föreställningar, hwilka kunna främja och 
styrka gemensamma förhoppningar för den goda saken. Betyg om 
Barnens framsteg, skicklighet och sedliga förhållande, må 
Skol-Läraren meddela, hwilka dock i intet annat afseende 
kunna gälla, än såsom god anledning för Pastor att göra sig 
närmare bekant om den attesterade personen. 

16:o Antalet af Lärjungar i hwarje Läse-Rota är olika efter 
hwarje Rotas olika storlek, som måste anordnas och rätta sig 
efter locala omständigheter. Man will söka lämpa det så, at 
Barnens antal i Läse-Rotan ej må öfwerstiga 20 å 25 till det 
högsta. 

17:o Högst önskeligt wore det, om, utom hwad till Skol-
Läraren blifwit anslagit, såsom lön, hwarmed Han tror sig 
blifwa någorlunda belåten, någon särskild årlig inkomst för 
sjelfwa Skole-Inrättningen kunde tillwinnas, för at deraf 
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dels kunna bispringa de fattigaste Barnen med Böcker och den 
månatliga afgiften till Skole-Läraren, dels kunna tilldela de 
flitigaste och sedigaste Lärjungarne några små praamier, såsom 
uppmuntringar till inbördes täflan, hwilket säkerligen skulle 
wärka mycket godt i mer än ett afseende. Man will derföre 
bjuda till at få något årligit anslag af den ansenliga Ränte-
Spannemål, som inflyter till Sockn-Magazinet genom årliga 
utlåningar. Imedlertid besluter underteknad Pastor, at af 
egna tillgångar på behaglig tid till en början årligen anwän-
da en Tunna Spannmål för närnämde ändamål. Förbättring i 
underwisningswägen winnes till en del i den mohn Lärjungen så 
wäl som Läraren uppmuntras. I frågawarande Skole-Inrättning 
är här först i sin linda, som wäl efter hand utwicklar sig 
och mognar; och under tiden säkert wäcker omtankan at påfinna 
förbättringar så för fliten som i sjelfwa underwisningssät-
tet. De Höglärde må imedlertid kämpa om den saken, och 
gunstbenägit meddela oss de segrande Resultaten. 

18:o Wid detta moment är intet at anföra, om icke det, att 
en och annan ålderstigen Man och Qwinna här och där i Försam-
lingen åtager sig innom Byalaget at wägleda Barnen i innan-
och utan-Läsning; äfwensom wissa Föräldrar, ehuru få de lik-
wäl äro, som äga behöfwelig skicklighet, sjelfwe lyckas att 
underwisa sine Barn i de mäst nödige stycken. 

19:o Klockaren, (Organist finnes här icke) har numera ingen 
underwisnings skyldighet sig ålagd, sedan Sockn Skol-Lärare 
blifwit antagen, som fådt en wiss del af Klockare Lönen sig 
anslagen. Erfarenheten har lärdt, att en Klockare, med 
jordbruk, hwilket mästedels inträffar, och dertill med, rätt 
sällan så underwist och öfwad i Bokliga Kunskaper, som sig 
borde, mindre passar till Sockn Skol-Lärare; heldst som det 
allmenneligt händer, att Pastor får hålla till godo att 
antaga Klockare af Allmogens egna Medlemmar, så snart han, 
begåfwad med wox humana, kan ropa upp en Psalm efter en 
allmen släntrian-ton, något så när rita till en Ansöknings 
Skrift, till hwars författande merendels ett biträde sökes, 
och nu dertill på anskaffar ett Läkare Betyg om fallenhet 
till Vaccinering och åderlåtning. Och denne har i alla fall 
skyldigheter att iagttaga, aldeles oförenlige med en Skole 
Lärares, såsom att gå med Klockare-Post, passa upp wid Wecko-
och Tings-Prädikningar, widt och bredt omkring åderlåta, 
vaccinera m. m. Hwilket alt medtager rätt många hela dagar, 
omistelige för Barna underwisning. 

20:o Den till Kyrko-Boken anmäldta Folk-mängden för dagen är 
här 2446. Och särskilt antalet af Barn emellan sjette och 
fentonde året, exclusiwe, det är, åtta år beräknade till 
Sko1-gång utgör 382. 

21:o Nästnämde Antal 382, synes wisserligen wida öfwersti-
gande en Mans, såsom det för närwarande står, både tid och 
förmåga; men enligit Protoc. L.C. är det af wissa skäliga 
orsaker blott ett försök; och när erfarenheten öfwertygat, 
att det i längden ei will bära sig, är man lycklig nog, att 
hafwa den wägen banad, att raskt kunna förfoga sig till 
wärkställigheten af Protoc. L.B. §. 6, som lyckligtwis afgör 
antagandet af 2:ne Sockn Skole-Lärare. Och när det sker, och 
dertill kommer ett sorgfälligt påseende, att ingen af den här 
utstakade Läse-tiden onödigtwis bortspilles, sådan den hwar-
dagliga fliten och god ordning, så will man på saklig grund 
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förmoda, att ifrågawarande Underwisnings Anstalter må synas 
swarande mot å stället warande behof. 

22:o Sedan man nämt, att man här någorlunda förswarligt 
plöjer och brukar sina odal-åkrar, och särdeles under de 15 
åren med någon allmennare hog och större flit griper an mer 
och mindre oländig Mark till uppbruk, samt i Allmenhet tämel. 
förswarligt slögdar sin Åker- och Kör-redskap och nödigaste 
Husbehofs Ting; äfwensom Qvinnorna, ehuru mindre allment, 
spinna och wäfwa till slits-kläder, och några rätt få till 
bättre bruk, men platt intet till afsalu; så har man, ty 
wärr, intet yrke att nämna, som egenteligen tillhörer Sock-
nen. Man flöjer på gamla wiset långt bort och djupt in i 
skogarna till myr-hol och råländta dälder efter slotterland, 
där man emellan berg och kärr på 12 å 15 särskildta ställen 
för hwarje fjerdedels hemman och derunder, hämtar ett dåligt 
foder, som med möda lifnärer. Man skrapar med Lian och sön-
dersliter sina armar efter skyggstrån wid flod- och sjö-
stränder, hwilket oftast till slutet af Julii stå under 
wattn, som lemnar efter sig sandhögar, flodwrak, sågtugg, och 
wårdslösadt flott-timmer. Man anwänder fulla 2:ne Månader för 
mästedels sådan hö-bergning, och för dess hemhämtning winter-
tiden fördrifwes både Karl och Häst genom de djupa snö-
massorna, till alla spridda håll. Både winter och sommar 
bortsläpas sålunda till föga båtnad; och imedlertid låter man 
närbelägna härliga fält och backar af ler- och sandblandad 
myll-jord stå bewäxta af gårtall och annan onyttig skog, från 
hwilka ibland millioner, innom par Kappland, där stående 
band-stakar, man ej en gång må wåga upptaga en enda, så framt 
man icke genom ett så Riksförderfweligt tillgrep will föro-
lämpa en Actor och göra Honom omak. Underteknad Prästebords 
Innehafware, som warit underkastad sådan wåda, har wågat 
lägga ut till sommar-bete för Hästar, Kor och annan Boskap 
widt öfwer skogen här och där spridda änges-lappar af närnäm-
de natur, hwilka upptogo 2:ne weckors bergnings-tid för 8 å 
10 personer; men har i det stället af oländig mark uppodlat 
till hårdwall, på närbelägit håll och af ofwannämde ädlare 
natur, som upptager all sömmar-spiliningen af det till bete 
utlagda, och redan gifwer en mångdubbel ersättning, dels i 
afkastningens myckenhet och godhet, dels i en ojemnförligen 
bespard bergnings- och hemförnings-kostnad, som lemnar både 
tid och rådrum för en stigande odlings-flit. Det får då ei 
hjelpa, om en dag, efter Husesyns Ordningen, med hwars påyr-
kade förbättring nog länge tycks dröja, ens arfwingar måste 
gå åstad och qwista undan den å de utlagde eländiga slotterne 
uppskutna Löfskogen. Det widrörda flityrket, hwarom wore 
mycket mera att säga, om rum och tillfälle det tillät, må 
tilläfwentyrs härstädes kunna anses för så egenteligt; och 
kan hända böra blifwa så allment at någon underwisnings-
eller i det minsta, någon uppmuntrings-anstalt hitåt må synas 
böra riktas. Odlings tillfällen, local och luft-streck äro 
här företrädeswis rätt gynnande. Harts- Terpentin- Potaske-
och Saltpeter-tillwärkning må ock här kunna tilläggas. Men 
hwilket alt wäl icke låter sig wärkställa utan underwisnings 
anstalt, som swårligen lärer kunna uppkomma derigenom, at man 
med magt-språk hänwiser Allmogen, att urikes ifrån införskaf-
fa kunnige Män, eller at upräkna Contanter till den, som 
erbjuder sig hwad sjelf behageligt pris som heldst en sådan 
införskrifning. 
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23:o Här finnas 3:ne Privat-underwisningar, som bestridas af 
Informatorer, hwilka jemte sine Disciplar bewista Hernösands 
Läro-wärk. 
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BORGSIÖ ANNEXE-FÖRSAMLING. 

I denna Församling finnes ingen så beskaffad Skola som i 
Schema N:o 3 omnämnes; men wäl en underwisnings-anstalt, som 
af underteknad Pastor gemensamt med Sockne-Männen i Allmen 
Sockn-Stämma träffades den 27:de September år 1807, och hwar-
om närlagde Protocolls Utdrag L.D. wittnar. Och ehuru wid 
denna Underwisnings-Anstalt inga andra uppgifter äro att 
anföra, än de som kunna inhämtas af närnämde Protocolls 
Utdrag, må dock dessutom ett och annat anmärkas, af den 
anledning, som gifwes i följande Momenter af Schema N:o 4. 

11:o Häröfwer meddelas ingen underwisning. 

14:o Comministern i Församlingen är anmodad att häröfwer 
hafwa något inseende. 

15:o Wid de wanlige Hus-förhören blifwa Barnen af Comminis-
tern förhörde, och någon gång af Pastor har det skedt och 
sker, då lägenhet dertill gifwes. Inga andra Betyg meddelas, 
än dem Pastor och Comminister eller någon i deras ställe 
utfärdar. 

16:o Antalet af Lärjungar är olika efter hwarje Läse-Rotas 
olika storlek, wanligen till 8 å 10. 

17:o Hela denna Underwisnings-Anstalt fordrar en omskapning, 
såwida erfarenheten redan tillräckeligen wisat att ändamålet 
hittils i det mästa förfelats, och förmodeligen hädanefter än 
mera. Det är knappast möjeligt, att ibland Allmogen åt så 
många spridda håll träffa skickelige Lärare, som efterträda 
hwarandra wid den enas och andras afgång, antingen genom 
döden, eller af flerfaldige andre omständigheter och anled-
ningar. Torde hända, att med denna Församling må kunna träf-
fas lika underwisnings-Anstalt, som med Moder-Församlingen, 
hwilket förmodligen är det enda att hoppas. Och som undertek-
nad redan fådt hugna sig af den underrättelsen, att Stiftets 
nya wördade Biskop, genast wid sin snart skeende hitflyttning 
till Stiftet, här i Torp och Borgsjö tänker anställa Visita-
tion, så må denna önskade förändring af Läro-anstalt, eller 
kan hända någon ännu förmonligare kunna träffas, och hwarföre 
frågan härom därtills må kunna uppskutas. 

19:o Här finnes wid Församlingen både Klockare och Organist, 
hwilka hafwa sig ingen underwisnings-skyldighet ålagd, och 
hwarken äro de så lönte, eller hafwa de dertill erforderlig 
skickelighet; och har dessutom en hwar af dem jordbruk att 
sköta, som i det de blefwo ålagde underwisningsskyldighet, 
säkert nödgade dem att afstå ifrån sine tjenster. 

20:o Socknens Folkmängd är 1283, och särskildta antalet af 
Barn mellan sjette och femtonde året är för närwarande 198. 

21:o Närwarande underwisnings-anstalt är, som här redan 
blifwit omförmält ingalunda swarande emot behofwet. Måtte här 
ofwan yttrade förhoppning ju förr dess heldre winna all 
önskelig framgång! 

22:o Härwid åberopas i hela dess widd, hwad anfördt blifwit 
wid samma Moment i uppgifterne för Moder-församlingen. 
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23:o Ingen Privat-Underwisning finnes innom denna Sockn. 

Torp d. 7:de Decemb:r 1813. 

J Huss 
Kyrkoherde 
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Bilagor 
L.A. 825 

Utdrag af Protocollet, hållet wid Klockare-Walet 
i Torps Kyrka d. 15:de Septb:r 1811. 

§. 1. 

Efter lagligen utlyst Sockn-Stämma till Klockare-Wals förrät-
tande, och innan Walet företogs, framstälde Kyrkoherden å nyo 
frågan om Klockare-Lönens delning emellan den blifwande 
Klockaren och en Sockne-Skol-Mästare, hwilken fråga af samte-
lige Sockne-Männen äfwen nu såsom tillförne jakande beswara-
des; och beslöts derföre nu, at Klockare Lönen, sådan den i 
Författningarne stadgas, hädanefter skulle delas i 2:ne lika 
delar emellan bägge desse ofwannämde, dock endast i afseende 
på hwad i Spannemål utgår, med hwilken del Klockaren härstä-
des ifrån äldre tider endast warit aflönt. Och skulle 
hufwudsakligen på sådant willkor Klockare nu wäljas, men 
Sockn-Skol-Mästare längre fram af Sockne-Männen och Pastor 
gemensamt utses och antagas. 

§. 4. 

Efter förrättadt Klockare-Wal, och då intet ärende widare 
förekom, blefwo Nämdemannen Olof Jonsson samt Extra Nämdeman-
nen Carl Pärsson i Wissland utnämde att å Församlingens 
wägnar gemensamt med Pastor Justera och underskrifwa detta 
Protokoll, ut supra. 

Uppläst och erkändt d. 16 Septb:r 1811, betyga. 

Olof Jonsson i Wissland, Bomärke. J. Huss 
Carl Pärsson i D:o egenhändigt. P.L. 
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L.B. 

Utdrag af Protocollet, hållit wid lagligen utlyst Sockn-
Stämma med Torps Sockens så wäl Skatte-män som Torpare d. 
30:de Aug. 1812. 

§. 3. 
I afseende på tillförne fattadt beslut om antagande af Sockn-
Skol-Lärare, beslöts nu, att till den redan anslagna Lönen 1 
1/2 Kappe Korn på hwarje Skatte-Rök årligen, som afgår Klock-
are-Lönen, skall erläggas för hwarje Skattemans Son eller 
Dotter, som begagnar sig af Underwisningen, i och för hwarje 
Månad, 8 sk B:co med den jämkning, att då antalet af Läse-
Barn ifrån ett Hus öfwerstiger ett, sistnämde Bewillning då 
ärlägges i Rgs. 

§. 4. 

Efter en widlöftigare öfwerläggning, och med endast några få 
motsägande Röster, bewiljades sluteligen af pluralitén ibland 
Församlingens Torpare och Handtwärkare, 4 sk Rg:s årlig af-
gift för hwarje Torpare-Rök och Handtwärkare, till den blif-
wande Skol-Läraren, samt för hwarje Läse-Barn p:r Månad 4 sk 
B:co, och enär antalet ifrån ett Hus öfwerstiger ett, samma 
siffertal för hwarje ärlägges i Rgs. 

§. 5. 

Hwad Kosthållet under läse-tiden för den blifwande Skol-
Läraren widkommer, funno samtelige skäligt och enligt med 
sakens natur, at då Underwisningen till Wederbörandes båtnad 
och beqwämlighet samt åsyftad önskelig nytta och uppbyggelse, 
hwilket Den Högste förläne! ej möjeligen kan wärkställas 
annorlunda, än att Skole-Läraren wid ett Bya- eller Skatte-
lag börjar, och efter wissa weckors fortsättning flyttar sig 
till att annat, Han då njuter kost af en hwar efter tour och 
Barnens antal, med det wilkor, at där Torpare befinnes, som 
ej har behöfligt Hus-rum eller lägenhet till Kosthållning, 
dess Bonde efter billigaste öfwerenskommelse bestrider dennes 
tour; och där en sådan Torpare är satt på Byens samfälldta 
Jord, Kosthålls touren då för honom bestrides gemensamt af 
Skatte-mennen på det sätt, att den som för en sådan Kost 
håller den ena året, undslipper det andra, alt i proportione-
rad och progressiwe gång, efter Rök-tal och Hemmans Nummer. 

§. 6. 

Beslöts, att 2:ne i Informations wäsendet behörigen documen-
terade, skicklige, nycktre och Gudfrugtige Män, på de här 
fastställde Löne-wilkoren, genom Intimation i de Allmenne 
Tidningarne till ansökning och igenom anstäldt ordenteligt 
wal, sedan man af behörige Attestata lärdt känna de sig anmä-
lande, skola tillsättas, hwilket skall bringas i wärkställig-
het, så fort möjeligen ske kan. 

§. 7. 

Emellan desse 2:ne Sockn-Skol-Lärare skall den anslagna årli-
ga Lönen, som må kallas Ordinarie Lön, delas lika dem emel-
lan, och det öfriga, som bestås för hwarje Läse-Barn, och må 
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kallas Extra Lön, skall Läraren erhålla af hwarje Läse-Barn 
Han underwisar, wid hwarje Månads början, Månaden räknad 
efter Wecko-talet till fyra, utan afseende derpå, om under-
wisningen begagnas Månaden fullt ut eller icke. 

§. 8. 

För att, hwad Intäckten af Spannemåln angår, förekomma så wäl 
alt kringfarande i Socknen, som att mannamon, i afseende på 
sädens olika godhet, efter Byarnes mer och mindre förmonliga 
belägenhet, skall det åligga Skatte-mennen, att wid Kro-
tionde Intäckten medhafwa och lefwerera, samt Skol-Lärare att 
närwara och i särskild Lår el:r Kista emotaga, omskyffla och 
sig emellan fördela säden; och där Restantier inträffa, anmo-
da Krono-Länsmannen i Socknen, att i likhet med Krono-Restan-
tiers indrifwande, äfwen härom besörja. Och hwad den Ordina-
ria årliga Torpare- och Handtwärkare afgiften beträffar, 
åtager sig Sockn Skrifwaren, att efter skedd pålysningning af 
en hwar uppbära, till lika fördelning Sockn Skol-Lärarne 
emellan. 

§. 9. 

En instruction skall uppsättas, som utstakar sjelfwa Läse-
touren och Methoden, jemte så wäl föräldrarnes och Barnens, 
som Lärarens owillkorliga skyldigheter, i och för befrämjan-
det af god ordning, Barnens uppbyggelse, samt gemensam hugnad 
och tillfredställelse för Församlingen i synnerhet, och för 
Samheldet i allmenhet; hwartill den Gode Guden ofwanefter 
wille förläna sin Välsignelse! 

§. 10. 

Slutel. utnämdes Härads Domaren Eric Johansson i Komsta samt 
Sockn Glasmästaren och Torparen Pär Berglund, att jämte Kyr-
koherden å Socknens wägnar justera och underskrifwa detta 
Protocoll. 

Att föregående är enligt med Sockn Stämmo-Beslutet, betyga, 
ut supra. 

J. Huss, 
P.L. 

Eric Johansson i Komsta, Pär Berglund 
egenhändigt Bomärke 
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L.C. 828 

Protocoll, hållet wid lagligen utlyst Sockn-Stämma med Torps 
Sockn d. 4:de Apr. 1813. 

Wid den denne dag i afseende på Walet af Sockn Skol-Lärare 
hållne Sockn Stämman, waldes förra Coopwardie Capitainen Herr 
Jonas Olsson ifrån Selånger ibland de sökande till Sockn 
Skol-Mästare härstädes; och såwida Församlingens Ledamöter 
med Pastor, för wissa skäl och omständigheter, funno för 
godt, att för denne gång låta det bero med antagande af blott 
en enda sådan, så kommer Han att ensam uppbära den enligit 
Sockn Stämmo Beslutet af d. 30:de Aug. 1812 för Sockn Skole-
Lärare anslagne Lön, så länge Han Sysslan ensam bestrider. 
Denne nu antagne Skole-Mästaren kommer at wid October Månads 
början innewarande år företaga och fortsätta Barna Underwis-
ningen, enligit den Instruction, som wid Hans inkomst till 
Församlingen för Honom kommer att utfärdas. 

Torps Sockn Stuga ut supra. 

J. Huss, Nils Ersson i Tirsta, Olof Nilsson i Wissland 
P.L. Pär Johansson i Byn 
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L.D. 829 

Utdrag af Protocollet, hållet vid Sockenstämman i Borgsjö 
Sockenstuga den 27 Septembr. 1807, efter förrut Skedd Laglig 
pålysning. 

§. 1. 

Sedan Pastor hade förestält nödvändigheten, att nu omsider 
bringa i Werkställighet ett af Borgsjö Församling förrut 
fattadt beslut, angående Ungdomens undervisning i Salighets-
Läran, yttrade Församlingens Ledamöter sig vara af den me-
ning, att det vore tjenligast indela Församlingen i vissa 
Läse-Tracter, och för hvarje Tract utvälja och antaga sär-
skild Lärare, som har sitt tillhåll och hemvist innom den 
samma. Härom voro alle ense, utom Fjerdingsmannen och Gäst-
gifvåren Pär Carlsson i Borgsjö Byn, som påstod, att endast 
en äfven i skrifvande och räknande kunnig Lärare borde påtan-
kas, hvilken kunde förrätta undervisningen vissa månader om 
året i varje Tract. Men som alla de öfriga bestridde detta, 
beslöts att förblifva vid förstnämnde mening. 

§. 2. 

Församlingen indeltes i följande Läse Tracter: 
l:mo Byarne: Ofvansjö, Ånge, Mjösjön och Boltjern. 
2:do Partebo, Ensiller, Granbo, Råsjön. 
3:tio Öster- och Wäster Näset, Telge, Hermanboda. 
4:to Byn, Magdbyn, Gubbyn, Julåsen, Grundsjön. 
5:to Borgsjöbyn, Wästanå. 
6:to Sildre, Östby och Ö. 

§. 3. 

Torparenas och Inhyseshjonens Barn skola sändas til den 
tract, där deras Bönder äro boende och innom hvars område de 
vistas. 

§. 4. 

Beslöts, att hvarje Lärare upbär hvar för sig den Lön i 
Spannemål och Penningar, som faller i den Trackt, där han 
förrättar undervisningen. Hvilken Lön enligt förrut ingången 
överenskommelse och bevillning utgöres med En Kappe Korn af 
hvarje Rök samt af Socknens Gjerningsmän 2 skr. och af Torpa-
re 4 rst. Banco. 

§. 5. 

Kosthållet för Läraren skall bestridas af Barnens Föräldrar i 
proportion af dessas neml. Barnens antal. Och om Torparen är 
så fattig att han ej förmår kosthålla i sin tour, skall det 
åligga hans Bonde, at nämde tour i hans ställe bestrida, 
hvilket sedermera af Torparen med Dagsverken eller annan 
tjenst efter lägenhet och förmåga bör godtgöras. Och där 
sådan okunnig och fattig ungdom finnes, som ingen beständig 
hemvist äger, skall det åligga Läraren att den samma til 
undervisning emottaga i den Tract, där den för året eller en 
del av året vistas, emot det att Församlingens Pastor för 
hvarje sådan ungdom erlägger lika i Spannemål med en Rök, 
intill dess annorlunda kan belifvat varda, enär betyg af 
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Församlingens Comminister upvises, att en eller annan Ungdom 
I sistnämnde belägenhet flitigt bevistat Läse-tiden. 

§. 6. 

Läsetiden skall börjas en månad före Jul, och fortfara til 
April månads slut hvarje år. Dock må vid de 2:ne infallande 
Högtider Jul och Påsk, bestås en hvila och hemlof för Barnen, 
neml. från och med den 21 Decembr till den 7 Januarii, samt 
ifrån Skär Thorsdagen til 4:de Dag Påsk, då Scholgång och 
Läsning åter börjar. 

§. 7. 

Vid Läsning och undervisning skall först och förnämligast 
iakttagas, att Barnen lära sig läsa i Bok innan til rent och 
obehindradt, innan utanläsning påtänkes; Och bör, jemte 
Lutheri Cateches och Svebilii Förklaring deröfver, jämväl 
Biskop Möllers FrågeBok brukas, den senare särdeles af Lära-
ren, hälst han därmed får tillfälle att upöfva Barnen i 
Förstånds frågor. Och lärer han icke heller underlåta, att 
morgon och afton med Barnen på knän sjelf föreläsa de brukli-
ga morgon och aftonbönerna, samt upstående afsjunga en tjen-
lig vers utur Psalmboken, för att härmed, såsom tilbörligt 
är, börja och sluta sitt verk i Gudi, samt väcka och bereda 
hos Barnen en Gudelig åhåga. Och bör afven, när desse komma 
sig något före i innanläsning, efter förrättad Bön och sång, 
ett helt eller hälft Capitel utur nya Testamentet, tourvis af 
dem med hög röst upläsas. 

§. 8. 

Det skall åligga Läse Barnen, att, oagttadt läsetiden påstår, 
bevista de vanliga Husförhören, och äfven Läraren, där det så 
lämpar sig, att dervid vara närvarande, för att dels vitsorda 
Barnens sedlighet, flit och framsteg, dels berätta om förlop-
pet af denna undervisnings anstalt, i hvad antingen å Föräld-
rarnes eller barnens sida kunde wara att anmärka till sam-
vetsgran efterrättelse. 

§. 9. 
Denna undervisnings anstalt skall taga sin början instundande 
Winter, wid och under här ofvan föreskrefne tider. 

§. 10. 

Församlingens nu varande älskade Gomminister, och den honom i 
sysslan efterträder, såsom vid Församlingen beständigt varan-
de, anmodas tjenst- och vänligen, att hafva inseende deröf-
ver, att denna Cristeliga undervisnings anstalt, med en nog-
gran Cristelig sorgfällighet blifver iagttagen, och där oord-
ning och försummelse skulle förelöpa och förspörjas, det 
samma beifra och til rättelse leda. 

§. 11. 

Sedan Pastor tilspordt Församlingens Comminister, så väl som 
dess Ledamöter, om de trodde sig af egne Medlemmar äga skick-
elige ämnen at föreslå til Lärare i hvarje Läse Tract, som 
besvarades med ja, och sedan tjenlig föreställning skedt, att 
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härvid förnämligast hafva afseende på behöflig kundskap, 
bepröfwad Gudsfrugtan, stadga, sedlighet och ordentlighet i 
lefwernet, så utvaldes för hvarje i 2 § utstakade Läse Trac-
ter följande Lärare: 

I Första Tracten: Bonden Erik Olsson Bång i Ånge. 
I Andra D:o förra Bonden Olof Månsson i Ensiller. 
I Tredje D:o Bonden Anders Carlsson i Näset. 
I Fjerde D:o Vacant. 
I Femte D:o Vacant. 
I Sjette D:o Bonden Pål Ersson i Sildre. 

§. 12. 

Enär någon af desse nu utnämnde Lärare, antingen genom döden 
eller af annan ordsak afgår, skall i samråd med Pastor, när 
så lämpar sig, och i annat fall med Församlingens Comminis-
ter, en annan kunnig och skicklig man innom den lediga Läse 
Tracten, genast utväljas och tillsättas i den afgågnes Stäl-
le, hvartill ej behöfwes Allmän Sockn Stämmas utlysande, utan 
blott ett enskildt samrådande med den Tractens Ledamöter, där 
Lärare Ledigheten existerar; och detta så skyndsamt möjleli-
gen ske kan, på det undervisningen under påstående Läsetid 
oafbrutit må kunna fortsättas. 

Sluteligen tillönskades denna nu vidtagna Undervisnings an-
stalt Den Högstes Wälsignelse til en framgen lycklig fram-
gång. 

År 1807 d. 25:te Octob:r upplästes till Justering detta 
Protocoll för Borgsjö hederwärda Församling uti Sockn-Stugan, 
och ärkändes wara rätt fattadt, det betyga, ut supra. 

Joh. Huss Nils Gabrielsson i Ö, Hans Matsson i Ensiller, 
P.L. Anders Jonsson i Näset. 
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Tuna pastorat 
N:o 36. 833 

Till Kongliga Uppfostrings Committéen. 
Uppgifter, enligt Schema N:o 4, rörande Tuna Pastorat, eller 
Socknarne Tuna, Attmar och Stöde; tillika med några Anmärk-
ningar om Undervisnings Anstalter för Allmogens Barn i all-
mänhet . 

1: o - 17: o 

Ingen Schola, egentelig så kallad, finnes i Pastoratet /1/ 

111  Anm. En önskan om Sockne Scholors inrättande här i 
Landet kan väl vara ett prof af from välmening, men är 
ock ett säkrare bevis af mindre uppmärksamhet, ärfaren-
het och Kännedom så väl af hela Församlingars och en-
skiltas Wilkor, Tänkesätt och många andra hithörande 
omständigheter, som ock af det Allmännas eller Statens 
tillstånd, hvilket påfordrar såsom nödvändigt, att Lära-
re vid Academier, Gymnasier, Trivial- och Paadagogie 
Scholor skola med sina svaga Löne-vilkor svälta och 
tillåldras under en tjensteårs beräkning, hvilken gifver 
dem på befordringsvägen ett mer och mer betänkligt för-
språng framför äfven lika skicklige, verksamme och gag-
nande Lärare vid Församlingarne. Hufvudändamålet af 
Scholor för Allmogens Barn: Christelig och Medborgelig 
rättskaffenhet, synes kunna mera säkert och allmänt 
vinnas, om, enligt Kyrko-Ordningen och andra Kongliga 
Författningar, Föräldrar, Fostrare och Husbönder, under 
Lärares tillsyn och omvårdnad, uppfylla sin för Gud och 
Öfverhet ansvariga Pligt. Dock fordras härtill, att 
Lärares nit för det vigtigaste af alla anbefaldta ären-
der, ej må qväfvas, och deras tid ej omåtteligt upptagas 
af göromål, som äro mindre förenliga med Folk-Lärares 
Kall och bestämmelse, m.m. 

18: o 

Barn och Ungdom meddelas undervisning i Innan- och Utanläs-
ning af Föräldrar, Husbönder och andre i huset mäst skickeli-
ge äldre eller yngre Personer, och befinnes det altid, att 
der Mödrarne läsa väl, blifva Barnen bäst handledde och 
öfvade. Det är mindre af oskicklighet, än af hopade göromål 
och beqvämlighet, som Föräldrar, särdeles de bättre behållne, 
ofta antaga, med Pastors minne, för egne och Bya-Lagets Barn 
främmande Läromästare, såsom afskedade Krigsmän, fordna Hand-
lande, Bruks Bokhållare och andre sådane Personer, som kunna 
väl läsa, räkna och skrifva, och hvilka erbjuda sin tjenst 
emot ett tarfligt uppehälle och en ringa vedergällning: 1 a 2 
Kappar Korn, eller motsvarande penningar för hvarje Barn på 
en Månads tid. Af desse Läromästare blifva ock Socknarnes 
Fattige fader- och Moderlöse Barn ofta underviste, då mera 
väl mående Bönder ej sällan bestå Barnen husrum och uppehälle 
utan att derföre begära ersättning, men då betalning fordras, 
sker det altid till lindrigaste pris, och den godtjänes då 
antingen af Fattig-Cassan, eller igenom sammanskott, bevil-
jadt i Sockne-Stugan, såsom Författningarne bjuda. Mera säl-
lan behöfver man besvära en Församling med allmännare samman-
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skott, där flera finnas, som lifligt känna sin förbindelse 
att vårda sig om fattige barn, och efter råd och ämnen söka 
behålla dem för Guds-riket och Samhället. I Tuna Socken, har 
dels igenom Krigen 1788 och 1808, dels igenom olyckshändelser 
och andre tillfälligheter, antalet af utfattige Föräldrar och 
värnlösa barn varit i 20 års tid större än i flera Socknar 
sammanräknadt, har fattige barns undervisning till väl för-
svarlig Christendoms Kunskap i sednare åren, blifvit mycket 
understödd medelst Räntan af en till detta Ändamål donerad 
Fond. /Testamentet härom medföljer i vidimerad Afskrift/ 

Församlingarnas Presterskap söker så föranstalta, att Barn 
och Ungdom må, så vidt möjeligt är, få en efter ålder, själs-
förmögenheter, m.m. tidig, rättskaffens och ordentelig under-
visning af någon inom huset, men hälst af Föräldrarne sjelf-
va, isynnerhet Mödrarne; ty erfarenheten vittnar altid derom, 
att, då man lärer andra, lärer man ock sjelf att färdigare 
läsa, mera minnas, grundligare förstå och möjligtvis mera 
förbättra eget hjerta. Härtill varda alla Vederbörande, som 
Barn hafva under sin omvårdnad, med bevekande skäl, vid alla 
gifna offentliga tillfällen och sökta enskilda , samtal, 
uppmuntrade, och derjemte, isynnerhet vid hvart enda husför-
hör, handgripeligen öfvertygade om åtskillige fel vid Barna 
Uppfostran, och de misstag vid undervisningen, som af Allmo-
gens okunnighet och fördomar begås, och hvilka, ehuru af 
ålder och vana djupt fästade, måste dock utrotas, för att med 
framgång uppgifva en förbättrad mera naturlig och ordentelig 
Läse-Method både för dem, som undervisa och skola undervisas. 
121 

Graden af Läsning till hvilken Undervisningen drifves, kan ej 
noga uppgifvas, då Måttstocken ej är gifven. De fleste i 
Församlingarne, äldre äfven yngre Barn vid 11 och 10, ej 
sällan vid 8 års ålder, läsa väl i Bok, och således är både 
åt minnet och åt förståndet hufvudnyekeln lemnad till alt för 
Allmogen behöfligt Kunskapsförråd. 

Man läser allmänt efter bokstafven utantill Luthers lilla 
Cateches /Catechismus kallad i Kyrko-Ord./. Likaledes alla, 
som ej äga mycket svagt minne, läsa utantill hela Svebelii 
Förklaring /i Kyrko-Ord. Spörsmålen/, hvilket likväl hvarken 
i Kyrko-Ordningen eller i andra efter 1686 utkommne Kongliga 
Förordningar ovilkorligen finnes anbefaldt. 

Största delen af någorlunda väl behållne Bönder, Torpare, 
Handtverkare, hafva i sina hus Bibeln, Postillor, Communions-
och Böneböcker m. fl. jemte åtskillige andre skrifter i 
hvarjehanda ämnen; och ej många fattigare hus finnas, där ej 
flera böcker synas, än Catechesen och Psalmboken. Den som 
läser så i Bok, att Han förstår hvad fatteligt är, saknar ej 
böcker, hvilka den Lärgirige får låna, om han ej mägtar köpa. 

Någre af de äldre läsa mycket i åtskilliga ämnen: Hushåll-
ning, Svenska Historien, Förordningar, Riksdags-Memorialier, 
Tidningar m.m., dock endast på Helgedagar och vid lediga 
stunder, således lagomt, och utan att med läsning skada sig 
sjelfva eller det Allmänna. För öfrigt bestyrker erfarenhe-
ten, att sann Christendom och Medborgelig dygd mindre bero på 
en högre Kunskapsgrad, än derpå, att vissa få sanningar af 
Guds ord och Jesu Evangelium blifva ifrån barndomen tidigt 
fattade och på samvetet och hjertat lifligt verkande. 
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Till den grad i Skrif- och Räknekonsten komma många Ynglingar 
i Pastoratet, att här aldrig saknas ämnen till ganska skick-
lige Kyrko-Värdar, Fjerdings- och Nämndemän m.fl. Och skulle 
man kunna uppgifva många Bönder i detta Pastorat, och äfven i 
alla de öfriga i Medelpad, som i skicklighet, vett och ur-
skillning skola öfvergå icke få af det Hedervärda Ståndet 
hvilka råkat öfvervara flera Riksmöten. 

Vintertiden undervisas Barnen mera allmänt och oafbrutit, i 
synnerhet de yngre, som ej ännu förmå biträda vid husliga 
sysslor; Men under Norrlands korta somrar fordra Hufvud-
Näringarnas beskaffenhet, folkbrist och flera omständigheter, 
att Barnen ifrån 10 och ej sällan ifrån 8 års ålder måste 
sysselsättas med andra göromål, än Läsning. Der rätt ordning 
i Huset är inkommen, användas altid några timmar af Söndagen 
till Barnens Undervisning, och man ser ej så sällan Barn och 
Ungdom med Boken i handen omgifne af betande hjordar. 

Undervisning gifver Presterskapet vid de i Lagen förordnade 
Kyrko- och Hus-Förhören, hvar förutan med den Ungdom, som 
fyller 15 år och för året skola första gången begå den heliga 
Nattvarden, alla Barn vid 9 och 10, aldra sist vid 11 års 
ålder, efter skedd pålysning, samlas i Socknestugan 3 a 4 
dagar å rad för såningstiden, och lika många om ej flera 
dagar efter Sädesanden och innan Vallgång infaller. De lång-
vägade äro utrustade med sina Matsäckar, och inqvartera sig i 
de närmaste Hus och Gårdar. Läraren är altid försedd med en 
Lista med 5 Columner, deruti, enligt Husförhörs-Boken, Bya-
namnet, Barnets Namn, dess ålder, dess i Innan- och utanläs-
ning vid sista Husförhöret visade framsteg, Fadrens eller 
Husbondens Namn finnas införde, och med ett öppet rum för 
Annotationer om Natursgåfvor, flit m.m. Efter denna Förtek-
ning uppropas Barnen första dagen, hvilkas antal i dessa 
Församlingar altid gått till 100 och derutöfver; Bön hålles 
dagligen, och meddelas jämn Undervisning, utom på Måltidstim-
mar och de korta stunder, 1/4 timma, som både för Lärarens 
hvila och för Barnens uppmärksamhet, m.m. äro lika behöflige, 
och lemnas vanligen 2:ne sådana hvilostunder ifrån kl. 1/2 9 
till kl. 12. Och likaledes ifrån kl. 2 till kl. 6 eller 7, 
hvarefter Barnen merendels, och Gossarna i synnerhet fördrif-
va en eller annan timma med oskyldiga lekar, kappspringning, 
stenkastning, brottande, o.s.v. Denna Undervisnings Anstalt, 
med Församlingarnas Minne vidtagen och i några och 20 år 
fortsatt, synes hafva med sig mindre olägenheter, och medföra 
en mera vidsträckt verkan, än det allmänt vedertagna Under-
visningssättet till beredande af värdig Nattvardsgång. /3/ 

/2/ Anm. Ibland de många fel och misstag, som Allmogen 
vid Barna-Undervisningen begår, torde ett isynnerhet 
påfordra Kongl. Committéens uppmärksamhet, så mycket mer 
som Presterskapet, fordom, af orätt fattadt begrepp om 
någre mindre tydliga uttryck i Kyrko-Ordningens 2 Cap. 
10 §, synes hafva härtill gifvit anledning. Man har 
oförnekeligen satt för mycket högt värde på minnet och 
utanläxor; man har fordrat, äfven af dem med svagaste 
minne, såsom en ovilkorlig skyldighet, att Spörsmålen, 
d.ä. Svebelii Förklaring skulle kunna, på sätt och vis! 
läsas utantill för att admitteras till Nattvarden Och 
för att ingå Äktenskap. Alla äldre kunna påminna sig, 
huru som vid Kyrko- och Husförhör nästan endast utanläs-
ning förehades, men Innanläsningen pröfvades aldrig, så 
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framt ej deras, som snart skulle begå den Heliga Natt-
varden. Man ansåg sig änn för 30 år sedan skymfad, om 
man, sedan man en gång knäfallit för Altaret, blef i 
Husförhöret framkallad att läsa i Bok; hvarföre ock i de 
Husförhörs-Böcker, som jag råkat öfverkomma och äro 
äldre, än den i Stiftet för några år sedan allmänt 
antagna, finnas endast Columner och tecken för utanläs-
ning i 5 Catechetiska Hufvudstycken, men icke om färdig-
het i Innanläsning, och än mindre om förståndet eller 
den verkliga Kunskapen. 

Häraf har Allmogen blifvit förledd till den mäst för-
derfliga vana att brådska med Utanläxor, innan Barnen 
kunna väl och rätt läsa i Bok; Utanläsningen går därföre 
aldrig efter Bokstafven, och framstörtar liksom på ett 
Mechaniskt sätt ur minnet och munnen, utan att förstån-
det hinner, eller hjertat under bönen dermed kan hafva 
någon befattning; deras förstånd förblifver outveckladt 
och mera inskränkdt hela framtiden igenom; De glömma 
snart hvad de aldrig begripit, och när ett Husförhör 
instundar, måste de med förnyad möda och onyttig tid-
spillan sätta minnets och tungans organer åter i rörel-
se, hvilken vanligen aftager i den mån kroppen åldras, 
och afstadnar innan de räkna 40 eller 50 år. Deremot 
visar erfarenheten, att ett aldeles omvändt förhållande 
är med de Barn, som läsa väl i Bok förr än Utanläxor 
blifvit dem ålagde. Äga de vanligen sundt förstånd, så 
begripa de hvad fattligt är; de läsa med nöje och ofta 
hvad de förstå; de åter kalla, med ringa möda och mindre 
tidspillan, i minnet hvad de råkat förlora, och när de i 
framtiden vilja söka underrättelse och råd i verldsliga 
mål, eller tro sig behöfva en högre upplysning till 
lugn, tålamod, förtröstan och hopp, så är Boken för dem 
öppen och skatten tillgängelig. 

Det är på dessa grunder, som jag, mine Medhjelpare och 
yngre Comministrar altid ifrat isynnerhet för en säker 
och väl öfvad Innanläsning, och till befordrande deraf 
har jag sökt och funnit en utväg, som är lätt att vidta-
ga, och skall med visshet leda mera allmänt till Ända-
målet, än igenom Sockne-Scholor ske skall, om den, ige-
nom Nådigt Förordnande, skulle stadgas. Då dessa anmärk-
ningar kunna både läsas och äfven förbigås, må jag väl 
ej anses öfverträda en behörig gräns, då jag, i anled-
ning af egen erfarenhet dristar anföra följande 

FÖRSLAG: 

l:o Pastor, eller den Hans Embete förestår, och, i händelse 
af ålder eller sjukdom, den han finner af Pastoratets Lärare 
skickligast och anmodar, skall minst innom 2:ne år förrätta 
en Undervisnings-Visitation så väl med Moder-Församlingen, 
som med alla Annexornas, och det Vår- och Höste-tiden, som 
för Allmogens Barn och Ungdom beqvämligast faller. Vid denna 
Visitation skola, efter 14 dagars föregången Pålysning, alla 
äldre, liksom vanligen vid Biskops- och Proste-Visitationer, 
sig infinna, och böra i synnerhet alla Barn, ifrån 8 års 
ålder, med all Ungdom, som ej ännu begått den H. Nattvarden, 
sig inställa, och det vid vite, hvarom nedanföre säges. 
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2:o Efter Allmänna Gudstjenstens slut håller Visitator ett 
kort Tal ifrån Altaret på 1/4 timma; Barnen och Ungdomen 
samlas fram i Choret, och Förhöret sker endast med Innanläs-
ning. Under det en läser för Visitator, framkallas af en 
annan Prest eller Klockaren, andre i den ordning de följa på 
den Lista, som bör vara till hands /pag 5/, på det tiden må 
vinnas, och allas färdighet må hinna pröfvas. Hvar och en 
läser endast så mycket, att ett öfvadt öra säkert kan bedömma 
hvars och ens större eller mindre öfning, då Visitator, utan 
otidigt beröm, än mindre med snesor eller skymfandes ord, för 
hvar och en, som läsit, yttrar öfverljudt: 
Den läser med all färdighet - med färdighet - ganska väl -
väl - försvarligt - någorlunda försvarligt - svagt - mycket 
svagt efter sin ålder. Nu saknas aldraminst anledningar 
till föreställningar, råd och förmaningar, hvilka, så vidt 
tiden tillåter, Visitator gifver med ord och uttryck, som äro 
begripliga äfven för Barn, och träffande både på de Yngre och 
äldres hjertan; Hvarefter Välsingnelsen läses och en vers 
sjunges. 

3:o I Kyrkan qvarstadna alla, som böra eller vilja deltaga i 
Rådplägning och beslut om följande Mål: 

l:o undersökes om de af Barnen och Ungdomen, som varit 
borta ifrån Visitationen, haft förhinder af sjukdom, 
eller om något fattigt barn ej kunnat sig inställa af 
brist på kläder; och befinnes det, att någons frånvaro 
ej härrört av desse 2:ne laga hinder, så pröfvas och 
beslutas att det saknade Barnets Fader, Fostrare eller 
Husbonde skall plikta till Fattig Cassan 1 a 2 Rsd ? 

2:o Rådpläges om de fattige Barn, som sakna omvårdnad af 
Föräldrar, Slägtingar och andra Fostrare; Och beslut 
fattas om medel och utvägar att befordra sådana barn 
till Christelig tro och lefverne; och om kostnaden kan 
bestås af Fattig Cassan, eller om den måste igenom något 
sammanskott, enligt redan gifna Nådiga Författningar, 
beviljas. 

Anm. Många Sockne Magaziner i Landet äro väl för-
sedde med sådan Fond, att någon del af det årligen, 
mäst af de Fattiga, inflytande Intresset kunde och 
borde till detta ändamål användas. 

4:o Hvad beslutet är, anföres korteligen i ett Protocoll, 
som underskrifves och förvaras för att vid Biskops- och Pros-
te-Visitationer företes. 

5:o Derest så befinnes, att sådan Undervisnings-Visitation 
icke blifvit på 2:ne år förrättad med någon Moder- eller 
Annexe-Församling, så kännes Pastor skyldig att till Fattig 
Cassan plikta en Summa penningar, hvilken utgör lika många 
Riksdaler, som Mantalen äro i den Socken, där ej Visitation 
blifvit hållen. 

Anm. I mera vidsträckta och mycket Folkrika Församling-
ar, där ett större antal af Barn ej kan vid en enda 
Visitation förhöras, kunde 2, 3, eller 4 sådana Visita-
tioner på 2 års tid förrättas Tourvis med vissa Trakter 
eller Byar i Socknen, eller ock kunde sådana Undervis-
nings-Visitationer anställas på någon passande Söknedag, 
hvarvid Kyrkovärdar, Sexmän och Socknens Äldste borde 
vara närvarande; men i denna händelse skulle om de mål, 
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som i 3:dje Momentet nämnde äro, Öfverläggning och 
beslut ske sedermera i Socknestämma, KyrkoRåd, eller på 
sätt Församlingen vanligen besörjer om fattiga barns 
uppfostran och undervisning. 

/3/ Anm. Det i Landet allmänt vanliga sättet, att kalla 
till Prestgården, 14 och 15 års Ungdom, en eller annan 
för- eller eftermiddag i hvarje vecka på tid af 2 eller 
3 månader, för att beredas till Nattvardens värdiga 
begående, synes hafva med sig, i synnerhet i mera vid-
sträckta Församlingar, en och annan olägenhet: Ungdom, 
som till Prestgården har 1 a 2 mils väg, och ej få ännu 
längre, förstimmar mycken tid för sig sjelfva, för Hus-
bönder och Föräldrar; Af svår väderlek, på elaka och 
igenyrade vägar framkomma de tunge, tröge och utmattade, 
så att det ofta är omöjligt att en timmas tid underhålla 
deras andakt och uppmärksamhet på det, som säges och 
läres; Med en Undervisning, som på 1 eller högst 2:ne år 
gifves, på en tid af 2 eller 3 månader, och af lika 
många timmars tid i veckan, måste förmodeligen mindre 
kunna uträttas, än igenom den undervisning, som i 6, 7 
och 8 dagar årligen meddelas Ungdom från 10 och 11 till 
15 och någon gång till 16 och 17 års ålder, och förstår 
Läraren att reta Barnens Lärgirighet, att föranleda till 
egne reflexioner och förundran öfver Guds vishet, godhet 
m.m. i Naturens och Nådens Verk, och således underhålla 
deras uppmärksamhet, så behöfves ej mera tid att under-
visa 100 än 10 Åhörare, hälst som Undervisningen nu ej 
har egenteligen till föremål Innan- eller Utanläsning, 
utan endast förståndets upplysning och hjertats föräd-
ling; Och framför alt synes det högst nödvändigt att 
(när erfarenheten visar, att många redan vid 10 och 11 
års ålder blifva af egen sinlighet och andras elaka 
efterdömen förförde till åtskilliga hemliga fel och 
laster, och vid 14 eller 15 års ålder befinnas af vanan 
att synda, till mer eller mindre grad vara härdade mot 
samvetets förebråelser) Läraren må, så vidt möjligt är, 
taga en tidig befattning med Barnens både förstånd och 
hjerta. 

Hvad Kyrko-Ordningen i 24 Cap. 22 § så visligt bjuder, 
har väl Presterskapet altid sökt fullgöra igenom ett 
årligt Husförhör i hvarje By eller Rota i alla Försam-
lingar; Men vid Husförhören förekomma, på 4 eller 5 
timmars tid, så många göromål, att Läraren, af arbete 
och qvalm under låga tak utmattad, hvarken hinner eller 
förmår att med Barn af 5, 6 och 7 års ålder tillräcke-
ligt sysselsätta sig, och med dem tala i ämnen med ord 
och uttryck, som, lämpade efter deras ålder och för-
stånd, skulle otvifvelagtigt verka icke allenast på 
deras flit och förhållande i Barna åldern, utan ock på 
hela deras framtida tänkesätt och lefnad. Det vore der-
före önskeligt, att Läraren kunde, en gång årligen, 
eller åtminstone hvartannat år, resa igenom sin Försam-
ling egenteligen i det ärende att, enligt föregången 
pålysning, möta på utsatt ställe och timma Byns eller 
Husförhörs Rotans yngre Barn och Ungdom, som ej ännu 
begått den H. Nattvarden, och med desse samtala, dem 
lära, förmana, locka och truga, alt med saktmodig anda 
m.m. 
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Den, som känner, huru vidsträckta de flesta Församlingar 
i Hernösands Stift äro, och hvilka göromål åligga Pres-
terskapet under den tid af vintern, höst eller vår, då 
skogsvägarna äro Farbara, lärer väl aldrig föreställa 
sig, att ett ovilkorligt och allmänt Påbud om sådane 
Presterskapets sammanträden med Församlingens Barn och 
Ungdom, skall altid och allestädes kunna efterkommas, 
och aldraminst då en enda Lärare, åldrig eller sjuklig, 
förestår en Församling, där 1000 ända till 1500 Menni-
skor finnas boende här och där på en vidd af 8 a 10 
qvadrat-mil; dock som åtskillige omständigheter, och 
isynnerhet hvad stadgat blifvit vid de 3:ne sist hållne 
Riksdagarne, nödvändigt påfordra, att alla Kyrkoherdar, 
hvilkas Pastorat bestå af flera ända till 4 och 5 Sock-
nar, (Njurunda är det enda i Medelpad och Jemtland, som 
består af en Församling), måste hafva, och nu i denna 
stund äfven hafva Adjuncter sig till biträde; så torde 
en uppmuntran blifva tillräcklig och vara mera lämpelig, 
än ett Påbud, att förmå Presterskapet att, så vidt 
möjligt ske kan, söka en tidigare och närmare bekantskap 
med Barnen och Ungdomen, och detta utan att förordsaka 
Allmogen någon den minsta kostnad eller besvär, om icke 
med skjuts för Presten ifrån den ena Rötan till den 
andra, hvilket Mine Åhörare altid anbudit Mig eller Min 
Medhjelpare vid sådane resor, utan att jag behöft eller 
velat mig deraf betjena. 

Klockarne i Pastoratet, hvilka ock äro Cantorer, m.m. åligger 
visserligen, enligt flera Nådiga Förordningar, den skyldighe-
ten, att vid Barna-Undervisningen biträda, men deras Lön 7 
högst 8 Tunnor Korn, utan att ett Boställe åtföljer sysslan, 
synes icke medföra någon rättighet att fordra, det de utan 
någon Vedergällning skola meddela detta biträde. Tillfället 
har altid varit öppet för Ungdom att af dem lära läsa, skrif-
va och räkna, vanligen emot en ringa afgift såsom 12 eller 16 
skillingar för undervisningen i veckan; Men endast några få 
hafva årligen sig deraf begagnat, emedan Allmogen finner det 
förmånligare att hemma i Huset kosthålla en Lärmästare, än 
att med Proviant förse och affärda Barnen till Klockaren, 
hvars tid ock ofta upptagas af många andra göromål, isynner-
het om, som merändels händer, Han skjöter såsom Bonde sitt 
Jordbruk. 

Mindre behållne och isynnerhet alla fattiga mägta ej utrusta 
sina Barn med matsäckar för många dagar; Hvarförutan största 
mängden af Allmogen är i verkligt behof af det biträde, som 
10 och 11 års Barn kunna lemna vid flera göromål under de 
stunder, som möjeligen kunna till annat än Läsning och skrif-
ning användas. 

19:o 

20: o 

Folkmängden är 
i Tuna 1134 Personer, deraf mellan 6 och 15 år 201 
Attmar 1351 
Stöde 1237 

284 
192 

Summa 3722 Summa 677 
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21: o 

Undervisnings anstalterna synas svara emot ändamålet, enär 
Allmogen i dessa Socknar, likasom nästan öfver alt i detta 
Stift, finnes i allmänhet, om ej mera, åtminstone icke mindre 
upplyst om andeliga ting, icke mindre kunnig i verldsliga 
mål, icke mindre sedlig, rättrådig, billig, hjelpsam, fred-
lig, Guds och Öfverhetens bud Lydagtig, och icke mindre 
anständig i alt sitt förhållande, än i något annat Landskap i 
Riket. 

För öfrigt enär, såsom här sker, Kyrkorna flitigt besökas, 
och man ser där ordning i alt, och hos mängden uppmärksamhet 
och andagt; När Häradets Domstol icke besväras med onödiga 
Rättegångar, sällan med smärre förbrytelser, och aldrig med 
brott och missgärningar; När ett 10 års barn, som skulle råka 
begå en ogerning, eller taga ett mindre afsteg, aldrig skall 
kunna sannfärdigt, med okunnighet om hvad Gud och samvetet 
bjuder, urskulda sig; när hvar och en här njuter fred och 
säkerhet inom och utom hus i mörker och ljus; När makar äro i 
allmänhet eniga och trogne, Föräldrar hulda, Barnen lydiga, 
Syskonen eniga, Tjenare redliga, Grannar endrägtiga, och hvar 
och en med eftertanke och flit sköter sin syssla, så ser jag 
ej hvad mera man har att vänta af den arbetande hopen, och 
jag förstår ej huru något mer gagneligt för Samhället, eller 
uppbyggeligt för Jesu Rike kan vinnas igenom andra anstalter 
än igenom den husliga Undervisningen under Presterskapets 
tillsyn och omvårdnad. 

Dock kan jag ej undgå att nämna det Christeliga seder och 
Medborgelig välfärd hafva i närvarande tid 2:ne Hufvudfien-
der, hvilka, ehuru de ännu fått föga, åtminstone vida mindre 
framsteg i detta Pastorat, än i något annat i Landet, äro 
likväl farliga och alvarsamt hotande, hvar på sitt sätt - : 

Måtte Vederbörande, Högre och Lägre, fästa all uppmärksamhet 
på Allmogens öfverflödiga bruk af Bränvin, och Yppighet i 
Klädnad, och igenom säkrare utvägar, om de finnas, förekomma, 
att ej den ena fienden må liksom genom bestormning, den andra 
igenom lika vådelig underminering, förordsaka förstöring! 

22:o 

Här i Pastoratet, såsom i hela Medelpad, äro Jordbruk och 
Boskapsskötsel, jemte hithörande mångfaldige förrättningar, 
Allmogens egenteliga yrken; och häruti har man kommit till 
den grad af kunnighet, skicklighet och flit, att den, som 
känner härvarande jordens beskaffenhet, Climat, m.m. i jämfö-
relse med andra Landskapers längre åt södern, måste ärkänna, 
att Allmogen här i Landets flesta Socknar; ej behöfver lära 
af andra; men skulle kunna i dessa Rikets Hufvudnäringår 
undervisa många, och äfven, utan försök, i förväg kunna 
underrätta Wederbörande, att deras högtljudande Jordbruks-
Methoder äro platt odugliga för Norrland. 

I detta mål, såsom i andra, verka Lärdomar på Ungdomen mind-
re, än efterdömen af Föräldrar och alla äldre; och när Dot-
tern i från 9 a 10 års ålder biträder Modren i Ladugården, 
och deremellan öfvar sig i Stickning, Sömm, Spinning, Väfnad, 
Bakning, Bryggd m.m.; Och Sonen bredevid Fadren plöjer, sår, 
skär m.m. och öfvar sig med Snickning, Läggning m.m. så är 

26 



och förblifver Föräldrars och goda Husbönders Hus den bästa 
Industrie Schola för Allmogens Barn; hvilket ock deraf be-
styrkes, att de fleste, redan före myndige år, finnas skick-
lige till alla Jordbrukaren åliggande sysslor och göromål. 

Någon Inrättning till befrämjande af de Binäringar, som här 
öfvas eller med förmån kunna vidtagas, synes ock af samma 
skäl vara aldeles onödig och blifva utan nytta; Kan dock 
hända, att behofvet, en ökad frihet vid Näringarne och en 
stigande Industrie skall finna utväg, att, under våra långa 
vintrar, fördelagtigt sysselsätta många händer med Jernets 
förädling, hvartill nästan oräkneliga Wattufall och många 
stora och onyttiga skogar i Landet ärbjuda sitt biträde. 

23: o 

Endast en Student har i detta år, 1813, läst för sina Bröder, 
BruksPatrons Söner vid Söderfors Bruk i Attmar. 

E J Dillner 
Kyrkoh. i Tuna, och 
Contr.Prost i Medelpad. 
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Bilaga 
Afskrift 849 

Till hjelp och understöd för fattiga Barn i Medelpad och Tuna 
Socken, hälst de som kunna räknas i min slägt, anslås till 
deras uppöfvande i den sanna Christendomen ett Capital af 
10,000 Dal. KopparMynt, hvaraf årliga Räntan 600 Dal:r genom 
Herr Prostens med flera hedervärda Socknemäns öma försorg 
fördelas emellan torftiga Barn, samt något till deras Praacep-
tor eller Klockaren i Församlingen. 

Skinskatteberg den 30 December 1793. 

01. Tunmark. 

Likheten med originalet, intygar 

Joh:01:Arbman Uno Ulin 
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Selångers pastorat 
N:o 37. 851 

Upgifter till Kongl. Upfostrings Committéen, 
i anledning af V. Consistorii Circulaire N:o 248 

och Bilagorna N:ris 3 och 4, 
angående Schol värket i underteknads Pastorat. 

l:mo Hvad beträffar Sundsvals Schola, får jag till alla 
delar åberopa ScholMästarens Herr Magisterns J.O Arbmans här 
hos bifogade upgifter, såsom både fullständige och med san-
ningen öfverensstämmande. Det enda jag vid dem har at tilläg-
ga, är ett försvar för egen räkning, för det jag, såsom 
Inspector Schola, icke mer än en gång under Herr Arbmans 
treåriga tjenstetid och tillförene blott twänne gånger an-
stält offentelig examen i denna Schola. 

Denna underlåtenhet har därifrån härrört, att, då jag, wid 
terminernas lagliga slut, welat hålla examen, få eller inga 
disciplar varit qwar, ty från urminnes tider har wid denna 
Schola det sjelfswåld blifwit föröfwadt af Förälldrar ock 
före Herr Arbmans tid, torde hända, af Lärarene sjelfwe 
understödt, att de förre både sändt sina barn till och tagit 
dem i från Scholan enär det fallit dem inn eller, i det 
sednare fallet, då de haft behof af dem i sin Hushållning. 
När denna otillbörliga frihet genom högvederbörlig auctorité 
blir förekommen ock instruction både för Inspector och Lära-
rena utfärdad, skall icke den offentteliga examen vid termi-
nernas slut varda uraktlåten. 

2:do Hvad angår de bägge Lands Församlingarna, Selånger ock 
Sättna, under detta Pastorat, får jag, såwida förhållandet i 
anseende till barna underwisningen, uti dem är, i de fleste 
fall, af enahanda beskaffenhet, aflemna om de samma gemensam-
ma upgifter. 

Bägge dessa Socknar äga hvardera en folkmängd af ungefär 
1000:de Personer, af hwilken deras antal, som uti Moder 
Församlingen Selånger för det närwarande är emellan 6 och 15 
år, utgör af Begge könen 147, men uti Sättna, ehuru till 
Hemmantalet hälften mindre än den förra, stiger till 174. 
Desse Bägge Socknar hafva hvarken före eller under min tid 
ägt någon ordentelig barna Lärare, utan har barna undervis-
ningen uti innan ock utanläsning blifwit bestridd dels af 
Förälldrarne sjelfve ock dels af en eller annan något boksynt 
person, såsom Klockarena eller någon afskedad Båtsman, emot 
ett frivilligt öfverenskommit arfvode. Som orgelwerk icke 
finnas i någondera af dessa Församlingar, så finnas där icke 
eller någre OrgelNister; Ock Klockarena hafva icke någon sig 
ålagd förbindelse till barnens undervisning, utan då de sig 
den samma åtaga, sker det alldeles frivilligt. Jag kan likväl 
med fägnad försäkra, att, oagtadt i Begge Socknarna saknas 
offentelige undervisnings anstalter, de fleste barnen, wid en 
wiss ållder, äga en förswarlig skickelighet i både innan ock 
utanläsning. Flere af Allmogen äro ock sorgfällige att låta 
lära sine söner skrifva och räkna, hvilket somlige sjelfve 
verkställa, andre anlita därom Adjuncten i Församlingen ock 
åter andre i samma ändamål skicka sina barn, en eller annan 
termin, till Sundsvalls stads Schola. Således äro de fleste 
af mankönet i dessa Socknar skäligen för sig komne uti skrif-
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ning och räkning ock någre finnas, hvilka i dessa stycken äga 
den skicklighet att de förswarligen kunna göra åtskilliga 
förrättningar, såsom syner, Boupteckningår, arfskiften, liq-
widationer m.m. Hwad som till denna ungdomens widsträcktare 
undervisning här uti Selånger dessa sednare åren i synnerhet 
bidragit har varit den omständigheten, att en Man wid namn 
Olsson, född i denna Församling, hwilken här omkring tolf år 
uppehållit sig, sedan han genom ett lidit benbrott blifwit 
urståndsatt att fortsätta sitt förra Näringsyrke såsom Skep-
pare, härstädes under Nyssnämnde tid sysselsatt sig med barns 
undervisning, och det med den framgång, som man af hans i 
Ungdomen idkade studier både wid Gymnasium och Academien haft 
anledning att vänta. 

Denne Man blef förlidne höst antagen med viss lön till barna 
Lärare i Torps Socken. 

Oagtadt det förmonligare läge, hvaruti barna-undervisningen i 
dessa Församlingar tyckes befinna sig, vore likväl offenteli-
ga Socken Scholor af mycken nytta; Och ehuru Allmogen icke är 
särdeles benägen, i anseende till sina årligen ökade utgif-
ter, att bidraga till en wiss och stadgad lön för barna 
Lärare, skulle dock denna motwillighet lätt häfvas genom ett 
påbud från Regeringen. Men en större svårighet möter wid 
frågan om tillgång på skickelige ämnen till Socken Schol 
Mästare. Utan en på publiqwe bekostnad fogad anstalt i hvarje 
Stift till beredande af sådane ämnen, förfaller all fråga om 
Socken Scholor ock ett allmännare utbredande af kunskaper ock 
uplysning hos den upwäxande Ungdomen bland Rikets Allmoge. 
Och då ändamålet med dessa Scholor naturligtvis borde blifva 
att bibringa barnen, utom den vanliga innanläsningen och 
Christendoms kunskapen, elementarikunskaper i aritmetiken, 
geografien, historien och natur-läran, måste den nu varande 
totala bristen på tjenliga läroböcker i alla dessa ämnen 
nödvändigt undanrödjas. 

Selånger d 13 December 1813. 

And. L: Hallberg 
Pr. et Past. 
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Sköns pastorat 
N: o 38. 855 

Såsom svar på Uppfostrings Committeens förelagde frågor, 
får underteknad äran att anföra följande. 

Ingen af de Scholor eller Läro-anstalter, om hvilka handlas i 
de 17 första frågorne finnas i underteknads Pastorat. 

Ofta händer likväl, att en så kallad Scholmästare antages af 
visse byar, på obestämd tid; allmänast är dock barna under-
visningen inskränkt, endast till kristendoms kunskapens med-
delande. Denne omsorg är då först Föräldrarnas, och sedan 
Presterskapets, som vanligtvis vidtager, då barnen fylt 7:de 
eller 8:de året; hvarefter de årligen bevista de allmänna 
undervisnings förhören, jämte de öfrige, för året varande 
Nattvards barn, och så alt framgent, till dess äfven desse 
befinnas under tiden vunnit ärforderlig kunskap i Salighets 
Läran. 

Vanligen börjas denna undervisning af Presterskapet, i början 
af Martii Månad hvarje år, och fortsättes 2:ne dagar i hvarje 
vecka, tills emot slutet af Maij Månad, då vanligen, de af 
barnen mäst skicklige, admitteras till Nattvardens begående, 
hvarefter undervisningen för denne gång upphör. 

Utom denne nyssnämnde undervisning, hållas för öfrigt 2:ne 
gånger om året Cathechismi Examina i Kyrkan, 4 gånger å rad 
om hösten, och likaledes under Passions tiden om våren, då i 
synnerhet afseende hafves på barnens och ungdomens än ytter-
ligare förkofvran i Salighets Läran. 

I Skrif- och Räknekonsten åtnjuta endast de barn undervis-
ning, hvilkas Föräldrar kunna äga förmåga att låta barnen 
undervisas antingen i någon närgräntsande Publiqve Schola, 
såsom i Sundsvall eller Hernösand, eller ock hos någon innom 
Församlingen boende Stånds person, eller och annan skrifkun-
nig. 

Klåckerena, som härstädes äro föga, eller så godt som intet 
lönte, åligger ingen undervisnings skyldighet, för det närva-
rande; likväl hoppas man, att, vid desse nu åldrige Männers, 
en gång skeende frånfälle, sådane anstalter skola kunna vid-
tagas, att de blifvande, både i anseende till skicklighet och 
utkomst en dag skola blifva rätt nyttige för den uppväxande 
ungdomen af båda könen. 

Socknarnas folk-mängd är för det närvarande följande: 
Sköns Socken; personer öfver 15 år 

720: barn ifr: 6 till 15 år 80. 
Ahlöns 600. 100. 
Timmerå 645. 72. 

I anseende till det stora antal af barn ifrån 6:te till 15:de 
året, in stimma 252, visar sig nogsamt, hvilken svår tyngd 
hvilar på Presterskapets skuldror, vid desse barnens tillbör-
liga vårdande, blått vid Läsnings och Kristendoms kunskapens 
meddelande. Man ser det önskade målet; sträfvar därefter; men 
står modfäldt på halfva vägen. Lycklig den dag! då hjelp kan 
vinnas!! 
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I hänsigt till ortens läge, tyckes en vidsträcktare kunskap i 
Skrif och Räkne-konsten vara att önska; då månge af Allmo-
gens, utan fast egendom varande barn, kunde danas skicklige 
till gagnande näringsfång å en ort, som, utom det att den är 
närmast belägen intill Sundsvalls Stad, innom sig äger Ett 
Skepps-Varf, och ett nyligen anlagt Glasbruk. 

Inom Pastoratet finnas för det närvarande inga Privata under-
visningar, genom Informatorer. 

Sköns Prestegård i Medelpad, d 1 Dec: 1813. 

Andreas Bonnedal. 
Past: et Praspos: Loci. 
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Njurunda pastorat 
N:o 39. 857 

Upgifter till Upfostrings Committeen 
ifrån Njurunda Församling År 1813. 

Vid Biskops Visitation härstädes 1805, och i lika förrättning 
af Contracts Prosten Herr Doctor Dillner nästl. År 1812, är 
redan noggran och fullständig kännedom tagen om undervisnings 
anstalterna her i Församlingen. Det är således intet annat 
nytt; som nu enligt gifven Prospectus, i djupaste ödmjukhet 
får sägas. 

Som ingen fångd är stiftad till Lön för Schola Lärare så 
finnes ock här ingen Schola i Sochnen. Föräldrarne undervisa 
sjelfva sina barn, i Christendomens hufvudstycken, efter vår 
antagna vanliga Catheches; Några få som vilja bereda vidare 
undervisning för sina barn, såsom i Skrif- och Räkne konsten, 
begagna, utan stor olägenhet, Sundsvalls Stads Schola, belä-
gen En och en half mil ifrån Sockne Kyrkan. 

Klockaren blifver väl ofta nog anlitad om biträde i A.B.C. 
kännedomen, innanläsning i svänskan och utanläxor i Catheche-
sen, men med en ringa Klåckar tull, som här icke stiger till 
8 Tun:r Korn, utan särskildt Lön för undervisningen, kan icke 
väntas fullt gangn till ändamålet. 

Någon bättre anstalt till undervisningen, vore vist en oskat-
bar vällgerning. 

Socknens Folkmängd stiger till 1670 Personer. Barnens antal 
mellan 6:te och 15:de året för närvarande är; Man Kön 144. 
Quinkön 154. Summa 298. 

Förnämsta yrke hos mankönet är Sjutsningar; vintertiden arbe-
te med Fiske redskapen: Not och Skotar till Strömmings fiske, 
som dock i allmänhet icke synes ersätta, hvad hemmans bruket 
mycket förlorar. 

Private Informatorer finnas icke här i Sochnen. 

Njurunda Den 23 December 1813. 

Martin Lagström. 
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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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B i l a g a . 2 -

HERNÖSANDS CONSISTORII 

CIRCULAIRE» 
N:o 248. 

§. 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-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 

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 föregif vande, att ött 
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 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 Paädagogier 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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