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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 25). 

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 27). Svar skulle insändas till 
konsistorium före årets utgång. Tre olika frågeformulär bifo-
gades cirkuläret; för landsförsamlingarna skulle schema nr 4 
användas (bilaga 3, s 28). 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 Jämtland och Härjedalen som 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 Brandell 1934 och Landquist - Husén 1969. 
De handböcker som ägnar uppfostringskommittén ett större 
utrymme är framförallt Torpson 1888, Westling 1900 och Aqui-
lonius 1942. Eftersom dessa i första hand söker teckna folk-
undervisningens 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 (1942) in kommitténs verksamhet och de 
framförda åsikterna i ett såväl politiskt som idéhistoriskt 
sammanhang. Som det mest bestående värdet hos Torpson 1888, 
Westling 1900 och Aquilonius 1942 framstår de förhållandevis 
utförliga referaten av enkätsvar och konsistoriememorial. 

I sin undersökning av "Kyrka och skola i Sverige under 1800-
talet" ägnar Rodhe (1908) uppfostringskommitténs verksamhet 
relativt stor uppmärksamhet. Här skildras företrädesvis bryt-
ningarna mellan de olika idé- och intresseriktningar som 
ville forma det framtida skolsystemet. Tyngdpunkten är för-
lagd till frågan om teologins ställning, skolans sekularise-
ring. 

Titeln på Sjöstrands (1965) omfattande verk "Pedagogikens 
historia" antyder en bestämd utgångspunkt. Här är det i 
främsta rummet den pedagogiska debatten och de faktiska in-
gripandena på det pedgogiska området som står i fokus för 
framställningen. Uppfostringskommittén behandlas därför, lik-
som hos Rodhe 1908, 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 ideologiskt, socialt och politiskt sammanhang. 

Ytterligare verk med liknande utgångspunkter har publicerats 
av Agrell (1960), Larsson (1946), Niléhn (1975) och Askeberg 
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(1976). De tre förstnämnda tar främst sikte på den pedagogis-
ka debatten, medan den senare mera inriktar sin utförliga 
framställning på kommitténs arbete och dess faktiska resul-
tat. En mer begränsad inriktning har Ohlsons (1945, 1946) 
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 (1973) "Växelundervis-
ningens allmänna utveckling och dess utformning i Sverige 
till omkring 1830". Växelundervisningen rekommenderas ju till 
allmänt 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 (1966) och Wiberg (1950). 
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' 
(1966) avhandling om läroverken och latinväldet och Islings 
(1980) avhandling 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 1888, Westling 
1900 och Aquilonius 1942 något av en särställning. Deras 
analys är dock tämligen begränsad: i huvudsak rör det sig om 
referat och smärre sammanställningar. För Jämtlands och Här-
jedalens del finns en motsvarande översikt av Sehlin (1928) 
som förtjänar att omnämnas. 

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 (1971), Martinsson 
(1971) och Sjöström (1971) visar god överensstämmelse mellan 
de båda källmaterialens uppgifter. Genomgående poängteras 
även uniciteten i enkätmaterialet: ett rikstäckande material 
som med många variabler speglar alfabetiseringsprocessen 30 
år före folkskolestadgan. Johansson (1973) betraktar i sitt 
forskningsprogram om "Läskunnighet och folkundervisning" 1813 
års enkät som ett viktigt källmaterial genom att det tillsam-
mans med samtidiga husförhörslängder ger "en god belysning av 
folkundervisningens 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 30), varefter 
enkätsvaren följer. Kyrkoherdarnas svar på frågorna enligt 
schema 4 upptar för Jämtland-Härjedalens del sidorna 859-900. 
Handskriftens paginering återges i utgåvan i övre högra hör-
net på första sidan av varje pastorats svar. Även pastoratens 
numrering härrör från handskriften; endast rubriker är till-
fogade i efterhand. Styckeindelning och stavning följer lika-
så handskriften, medan förkortningar som markerats med under-
strykning dock genomgående återges med kolon i utgåvan (ex: 
elr återges el:r). 

Förutom kyrkoherdarnas svar på frågeschema 4 publiceras även 
uppfostringskommitténs cirkulär till samtliga konsistorier 
(bilaga 1, s 25) och Härnösands konsistoriums cirkulär angå-
ende enkäten (bilaga 2, s 27) med aktuellt frågeschema (bila-
ga 3, s 28). Det memorial som enligt kommittén skulle åtfölja 
enkätsvaren utgör slutligen bilaga 4 (s 30). 

Umeå i mars 1988 
Daniel Lindmark 
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SVAREN FRÅN LANDSFÖRSAMLINGARNA 
I JÄMTLAND-HÄRJEDALEN 

Ragunda pastorat 
N:o 40. 859 

Upgifter till Kongl:e Upfostrings Committéen i Stockholm 
ifrån Ragunda Pastorat i Jemtland. 

l:mo I Pastoratet finnes ingen sådan Skola, som omnämnes i 
Schema N:o 3, ingen Sockne- eller Ambulatorisk Skola, icke 
eller någon Läro-anstalt däremot svarande. 

2:do Allmogens Barn ärhålla öfver alt undervisning i Chris-
tendoms kunskapen af sina Föräldrar - Endast få lära skrifva 
af Föräldrar eller andra. 

3:tio Ingen undervisnings skyldighet hafva Klockarne sig 
ålagd, kan icke eller för den ringa Lön de som sådane hafva, 
dem åläggas. 

4:to Uti Ragunda Moder-Församling Folkmängden 885 
Barn emellan 6:te och 15:de året 139 
Uti Forss Annexe Församl. Folkmängden 624 
Barn emellan 6:te och 15:de året 126 
Uti Hellesjö Annexe Församl. Folkmängden 439 
Barn emellan 6:te och 15:de året 77 
Uti Håsjö Annexe Församl. folkmängden 291 
Barn emellan 6:te och 15:de året 42 
Stugu Kapell Församl. folkmängden 431 
Barn emellan 6:te och 15:de året 105. 

5:to Då barnen af Föräldrarne till en stor del få felaktiga 
grunder för stafning och innanläsning, synes undervisningen 
icke svara emot deras behof. 

Ragunda den 15:de October 1813. 

Olof Grafström 
Past. cur. ger. 
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Hammerdals pastorat 
N:o 41. 861 

Embets Memorial. 
Til följe af Herr Gontracts-Prostens Circulaire, af d. 29 
Julii, grundadt i Max. Ven. Consistorii, N:o 248, får jag 
äran, enligt Schema N. 4, upgifva huru det i Hammerdahls 
Pastorat föreholler sig med Barna-undervisningen, och hvad 
därmed gemenskap äger, enligt nämde Schema, sedan jag först 
nämt at Pastoratet består, af 4 Församlingar: 
Hammerdahl, Moderkyrka, 
Ström, Annex 
Borgvattnet, Capel och 
Alanäset. D:o. 

Vid 1:st, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17 Momenterne, är ingen anledning til upgift i hela Pastora-
tet. Det 18:de Momentet är egenteligen det, hvarvid upgiften 
kan skje. 

I Hammerdahls Socken bestrides Barna undervisningen af den 
antagne Läraren, förre Bonden Olof Lund, hvilken i sin ungdom 
erhollit undervisning i 3 Classer vid Frössö Trivial Schola. 
Med fulkomlig skicklighet lärer Han Barnen af både könen, at 
stafva, läsa innan, och utan i de allmänt antagne Läro Böck-
erne; och äger Han någorlunda förmåga, at utveckla Barnens 
Fattnings-gåfvor. Olof Lund kan ock både rekna, och skrifva; 
och betjenar härutinnan dem af Allmogens Barn, som begära 
Hans undervisning. Vid October månads början företager Han 
sig Barnens, undervisning Rotvis, och äro ifrån 5 til 12 å 13 
samlade å hvart ställe. Härmed fortfar Han hela vintern 
Socken igenom. Ingen viss Lön är Honom tilslagen; utan har 
Han årligen i de allmänna Sockenstämmorne förklarat sig 
nögd, med hvad, utom kosthollning, hvar och en Honom vil 
gifva, och äger Han äfven den beskjedelighet, at vid missväxt 
år, och af Fattige Barns anhöriga fodra intet för sit besvär. 
Barnen äro i medeltid under sorgfällig upsigt af Prästerska-
pet, vid de allmänna förhören i Kyrkan, och i Husen, samt 
annars enskildt, efter tid och omständigheter. 

Vid 12, 13 å 14 års ålder emottagas Barnen, för at beredas 
til Nattvardens begående. Under den tiden, som varar 1 å 2 
år, utvecklas och ricktas Deras Själsförmögenheter. I det 
första Hufvudstycket af Nya Cachesen har man rikt tilfälle, 
at bilda Dem til Sedlighet, uplysa, och styrka Dem i Trons 
sanningar, intil dess Prästerskapet med fredadt Samvete kan 
Dem til Nattvarden admittera. Om någon behöfver vidare 
kundskaper, är dertil det ypperligaste tilfälle vid Frössö 
Trivial Schola, belägen 8 mil härifrån, hvilken nu för tiden, 
både i anseende til Lärare, och undervisnings-sättet är i det 
berömvärdaste skick. 

Här vid bör tilläggas, at Föräldrar, och anhörige sjelfve 
undervisa Barnen, den tiden de ej hafva Olof Lunds ledning; 
och at Desse dertil äro skicklige, visa Contracts Prostens 
Visitations Protocol 1805, och Biskopens 1811. 

I Ströms Annex Församling förrättas Barnens undervisning på 
lika sätt, under Prästerskapets lika tilsyn, och omvårdnad, 
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af Lapp Catecheterne Olof Edforss, och Nils Gerdström, af 
hvilke dock ingendera kan rekna eller skrifva. Dock är til-
fälle, för Dem som det åstunda, at härutinnan erholla under-
visning, dels af Comminister, dels af hemmavarande Studeran-
de. 

I Borgvattnets och Alanäsets Capel äro i anseende til Folk-
mängdens ringet, och Dess svaga vilkor, icke ännu några Barna 
Lärare antagne. Föräldrar bestrida derstädes under Capel-
Predikanternes, och det öfriga Prästerskapets tilsyn, den 
första undervisningen intil dess Barnen uptages ibland 
Skrift-Barnen; hvarefter de med lika bemödanden vårdas, som i 
förenämde Socknar. 

19 mom. I ingen af Pastoratets Församlingar finnes Orgor. 
Klockarene hafva ingen befattning med Barnens undervisning. 
De äro i anseende til ortens medellösa tilstånd, så illa 
lönte, at det utom denna befattning, är svårt, at finna 
tjenlige ämnen för Klockare tjensten. 

20 mom. Folkmängden 
Mank Qvin Stim. 

Hammerdahl 767 798 1565 
Ström 368 335 703 
Borgvattnet 617 82 149 
Alanäset 95 90 185 

2602 
Barn emellan 6:te och 15:de året 
I Hammerdahl 165 139 304 
Ström 79 56 135 
Borgvattnet 18 15 33 
Alanäset 37 29 66 

538 

21 mom. Undervisnings anstalterne synes svarande emot Invå-
narenes antal och behof, hälst då under fredlig tid och 
Farsoters uteblifvande, man kan förmoda, at Folkmängden så 
tiltager i Borgvattnet och Alanäset, at någon egentelig Bar-
na-Lärare kan påtänkas och tilförordnas. 

22 mom. Hästafveln behöver upmuntran. 

23 d:o ingen anledning til upgift, utom den anmärkningen, at 
ingen Socken-Schola finnes i Jemtland. 

Hammerdahl d 20 Nov. 1813. 

Abrah. Burman 
Kyrkoherde. 
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Lits pastorat 
N:o 42. 865 

Med anledning af Maxime Venerandi Consistorii 
Circulaire N:o 248. och dess 1. §. 

får jag äran ödmjukast afgifva följande Berättelse, 
rörande Barna undervisningen i Liths Pastorat: 

Uti detta Pastorat, som består af Liths, Häggenås, och Kyrkås 
Socknar, finnes ingen, hvarken genom Publique eller Privat 
Stiftelse, inrättad Skola; utan bestrides undervisningen för 
Allmogens Barn af Församlingarnes Klockare, som under vinter-
tiden Rotevis hålla Ambulatoriske Skolor, och derföre för 
hvarje Barn åtnjuta, utom fri kost och husrum, en kanna korn 
i veckan. 

Till denna undervisning emottagas Barn från Åtta till Tolf 
års ålder; och blifva fattige Fader- och Moder-lösa med något 
understöd till föda af Socknens fattigmedel understödde; men 
undervisningen njuta desse gratis. 

Denna undervisning sträcker sig endast till nödtorftig läs-
ning i Bok, samt Lutheri Cateches och Svebelii förklaring 
utan till: äfven kunna några få emot särskild vedergällning 
göra början med skrifvande; men tanke förmågans odling och 
begreppens utväckling, i hvad som rörer Religionens 
hufvudgrunder, ligga vanligtvis i linda intill 14:de eller 
15:de året, då Barnen af Prästerskapet emottagas till 
beredande af Deras första Nattvardsgång: Härmed göres början 
Michaéli tiden, och fortfares en å tvänne dagar i veckan 
intill slutet af Maj i: De som då befinnas i innan och utan-
läsning, samt till begrepp och förstånd någorlunda för sig 
komne, varda admitterade; men de öfrige till nästa års under-
visning hänviste. Brist på färdighet i innanläsning utgör 
härvid ett ganska betydeligt hinder för Prästerskapets nåde-
fulla bemödande; och denna brist lärer swårligen kunna häfvas 
så länge någon fond till ordentlig Sockne-Skolas inrättande 
icke är at tillgå. 

Socknarnes Klockare hafva Sig ingen annan undervisnings skyl-
dighet ålagd, än den som föreskrifves i Kyrko-Lagen och andra 
Kongl författningar: icke eller njuta de så förmonliga löne-
villkor, at Dem någon ytterligare dylik skyldighet synes 
kunna påläggas: Och då Socknarnes folkmängd utgör ett antal 
af 2200. personer, och deribland 420 emellan 6. och 15. år; 
så torde af alt detta nogsamt kunna slutas, huru litet dessa 
undervisnings Anstalter äro svarande mot så väl Inwånarenas 
antal, som behof. 

Till ortens egenteliga yrken höra Åkerbruk och Boskaps skjöt-
sel, samt ylleväfnåder till eget behof. 

Privat undervisning genom Informator finnes för närvarande 
innom Pastoratet blott en enda. 

Lith d. 16:de Nowembr. 1813. 

Pehr Gerdlund 
Pastor. 
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Rödöns pastorat 
N:o 43. 867 

SVAR 
Å de Uppgifter (N:o 4) hvilka Max. Rever. Consistorium 
infordrat af undertecknad Kyrkoherde i Rödö Pastorat. 

l:o Någon så beskaffad Skola som i Schema N:o 3 omnämnes har 
aldrig funnits, och finnes icke heller nu i Rödö Pastorat. 
Äfven så litet finnes 

2:o Någon Sochne-Skola, eller genom privat inrättning stif-
tad deremot svarande Läro-anstalt. 

3:o Har ett slags ambulatorisk Skola funnits i Rödö och 
Näskotts Sochnar, hvarvid Barnen lärt stafva och innanläsa, 
samt läsa Katechesen - åtminstone Luthers mindre - utantill; 
men hvilken redan, i anseende till den ambulatoriska Läsarens 
ålder och orklöshet, upphört. I Ås och Aspås Sochnar är väl 
ännu någon liknelse af en dylik Skola, men som för ingen del 
svarar emot ändamålet, då för hvart Barn ej bestås af föräld-
rarna mer än en Kanna Korn i veckan för Lär-mästaren, utom 
nödtorftigt dagl: uppehälle under läs-tiden. 

10:o I Skrifvande öfvas ganska få (utom vid Frösö Trivial-
skola). Af egna Fäder, hvaribland många skrifva tämmel:n 
läsligt, och någre bettre än skäligen förmodas bör, undervi-
ses likväl en och annan. 

11:o Ingen undervisning lemnas här i det som Landtsköttselen 
och Slöjderna angår, utom hvad föräldrarne sjelfve genom 
exempel och öfning kunna åstadkomma. 

17:o En ordentel. Sochne-Skola skulle här näppeligen hafva 
att påräkna några säkra inkomster för en skickelig Lärare. 
Pastoratet är, relatift till dess utsträckning, för litet 
befolkadt och, i allmänhet, mera fattigt än förmöget för att 
kunna besörja mer än de närmaste kroppsliga behof, hvilka 
bland Allmogen - såväl i vadmars- som i klädes- Rock - alltid 
hafva främsta rummet. 

18:o Detta Moment är redan besvaradt uti de föregående. Får 
endast tillägga: att Psalmboken, Katechesen och Bibelen äro 
de enda Böcker som vid Prästerskapets undervisning nyttjas, 
dels till innan-läsning, och dels till förklaring och utveck-
ling af Barnens inskränkta begrepp och tankförmåga; att det 
(Prästerskapet) använder all möjelig omsorg och möda uti 
dessa senare afseenden, ej allenast vid de årliga husförhören 
och vecko-predikningarna, utan äfven i synnerhet vid de mog-
nande Barnens beredande till den Heliga Nattvardens begående, 
då dessa, 5 å 6 veckor (3 dagar i hvarje vecka) blifva fli-
tigt och samvetsömt undervisade uti Christendomens hufvudsa-
keliga - särdeles practiska - Läror och föreskrifter, hvilka 
vår antagna Kateches innehåller och föranleder. 

19:o. Klockare hafva visserim, enl: äldre och nyare för-
fattningar, undervisnings-skyldigheten sig ålaggd; men som de 
ej hittills njutit eller njuta någon fastställd, mot mödan 
svarande vedergällning, och deras Lön i egenskap af Klockare 
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är ganska ringa; hafva de en sådan skyldighet ej velat eller 
kunnat sig åtaga och fullgöra. 

Organisten Er. Tideman, utan orgelverk, af hög ålder sjuklig 
och sängliggande, har ej - i en raskare ålder - velat, eller 
kanske kunnat, åtaga sig någon Barna undervisning. Dess Lön, 
den Han ännu bibehåller, är äfven så obetydelig att en så 
ansvarig och tråkig möda ej kunnat Honom mer än Klockaren, de 
jure åläggas. Om framdeles Rödö Församling förmår förskaffa 
sig ett nytt orgelverk och Organist, och denne finge tillika 
bestrida Klockare-tjensten, kunde det blifva möjeligt att, 
med dessa sammanslagna löner, befatta sig med Barna-undervis-
ningen till den vidd och utsträckning som för Allmogens Barn 
kunde lämpelig anses och af höga vederbörande bestämmas. 

20:o Rödö Sochens folkmängd är, något öfver 800 personer 
Ås Sochens D:o 540 D:o 
Aspås Sochens D:o 440 D:o 
Näskotts Sochens D:o 400 D:o 

Summa, Personer 2180. 

Barn mellan 6:te och 15:de året, i Rödö Sochen circa: 120. 
D:o D:o i Ås Sochen 100. 
D:o D:o i Aspås Sochen 90. 
D:o D:o i Näskotts Sochen 80. 

Summa 390. 

22. De yrken som egentel:n tillhöra orten äro l:o Handel, 
2:o et 3:o Handel, hvari Jemten redan från yngliga-åren är 
tämmeligen sjelfundervisad och ärfaren. Därnäst vore, tilläf-
ventyrs, Ylle-Spånad och Väfnad, hvari dock de flästa mödrar 
sjelfva berömligen undervisa och genom flitig öfning handleda 
sina Döttrar. 

23. För det närvarande äro här i Pastoratet inga privata 
undervisningar genom Informatorer, utan undervisas så väl 
Stånds-personers som några af Allmogens Barn vid Frösö 
Trivial-Skola. 

Rödön d: 22. october 1813. 

Mag: Berlin. 
E.O. Kl: Hofpr. och Kyrkoherde 
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Offerdals pastorat 
N:o 44. 871 

Upgifter, för Offerdahls Pastorat med dertill hörande Socknar 
uti Jemtlands Norra Contract, till Svar å de af Upfostrings 
Committén äskade Uplysningar om Upfostrings och Undervisnings 
Anstalterna i Riket; Och ske nu desse Upgifter punktevis 
efter Schema N:o 4: 

1. Här i Pastoratets Församlingar finnes ingen så beskaffad 
Schola, som i Schema N:o 3 omnämnes, och såleds icke heller 
några uplysningar derom att meddela. 

2. I Församlingarne finnes ingen, egentl så kallad, Socken 
Schola, ej heller genom privat inrättning stiftad Läroan-
stalt, svarande mot en dylik; Men 

3. Under likhet och namn af Ambulatoriska Scholor kan väl 
sägas att sådana finnas och äro brukelige i de flesta om icke 
altid i alla Socknar. Härmed går och förhåller det sig egent-
l:n så: När Barnen äro komne till en viss Ålder eller omtrent 
till 7:de, 8:de, och 9:de året, då de både kunna och böra 
börja att lära känna Bokstäfverna, stafva, och läsa innan 
till, men somlige Föräldrar och Husbönder hvarken sjelfve 
hafva tid eller icke skicklighet att undervisa, då sändes 
sådane Barn af begge Könen till någon By eller Grannskap, der 
en viss så kallad Socken Praeceptor mottager dem till att 
undervisa och handleda dagen igenom på sina stunder och 
timar. Sedan Praaceptorn nu här, på sätt som sagt är, syssel-
satt sig efter Barnens behof en längre eller kortare tid, så 
flyttar han sig med sin Schola till en annan By eller Rota i 
Socknen och fortsätter der på lika sätt som förut sin under-
visning för de der församlade Barn, hvilkas årliga antal å de 
många eller flera Samlingsställen efter Socknens vidd och 
storlek, icke kan bestämmas till något visst, utan kommer 
detta mycket an på de upväxande Barnens olika mängd, ålder, 
samt andre sig företeende omständigheter. Till förenämnde 
Undervisning användes helst vintertiden, då både Praeceptor 
och Barn hafva bäst lägenhet och tillfälle. 

Här synes och nu följande Upgifter till vidare uplysning ega 
rum: Så vida alla Organister och Klockare icke altid äro de 
skickeligaste till Barna Lärare, och desse dessutom ofta 
finna sig bättre belönte af något större eller mindre 
Jordbruk, än att sysselsätta sig med Läsning för Barn; altså 
är och blir det Pastoris skyldiga omsorg, att vid Sockne 
Stämmor utse Sådana Personer stundom af begge könen, hvilka 
pröfvas fallne och skicklige att Lära Barn läsa i Bok och 
utan till. Och hvilka derjemte äro kommne till stadgad Ålder 
samt i öfrigt kände för dygd och ordentlig lefnad. 

Men som Lönevilkoren härvid äro så knappa och svaga, (helst, 
utom hvad Föräldrar efter sin råd förmå bidraga inga Under-
stöd till Barnens och deras Lärares förmon, äro att tillgå, 
icke heller med skäl kan vänta af en i allmänhet merendels 
fattig Socken) att en studerad och mera grundad person icke 
kan finna sin räkning vid ett slikt och för honom liksom 
olönt undervisningsbesvär; altså händer ock då, att Barn 
isynnerhet de tröge och mindre begåfvade under sin Ostuderade 
Läromästares handledning, icke hinna till någre större fram-
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steg än i gemen till en medelmåttig stafning, innan och 
utanläsning i de dem anbefalta Catecheser och Läroböcker; men 
icke till något Särdeles begrep och förstånd om hvad de 
läsit. 

Denna bristen blir dock i möjeligaste Måtto derigenom afhul-
pen och ersatt, att Föräldrar och Husbönder efter offentelig 
skedd pålysning om Hösten sända sina Barn vid 13, 14 och 15 
Års Ålder, till Socknens Presterskap, som då mottager dem 
till vidare undervisning och förkofring i Christendoms 
Kunskapen, samt beredning till första Nattvardsgången. Med de 
Förhör och öfningar i Salighets Läran som nu med Barnen i 
berörde Ålder anställas en och stundom 2:ne gånger i Veckan, 
börjas Michaelistiden och fortsättas till Midsommaren, under 
hvilken långa tid Presterskapet icke allenast arbeta på ett 
förbättradt stafningssätt, på en ren och obehindrad innan 
och utanläsning hos Barnen, utan ock i synnerhet bemöda sig 
derom, att förklara Ghristendomens hufvudstycken och upöfva 
Barnens tanke gåfva, förstånd och begrepp om hvad de läsa och 
höra sig föreställas. De Barn som hafva trögt minne och alt 
för slö fattningsgåfva, måste ännu ett år till sin förbätt-
ring fortsätta de vanliga Förhören hos Presterskapet, innan 
de kunna och blifva admitterade till Nattvardens första begå-
ende. 

4. Utom hvad i början af föregående Punkt sagt är, om en 
slags Ambulatorisk Schola, finnes här i öfrigt ingen, hvarken 
Publikt el: enskilt stiftad; och således ej hellre någre dit 
hörande Akter. 

5. Den första och nödigaste Undervisningen för Barn bestri-
des af Socken Scholmäståren, då Föräldrarne sjelfve icke 
hinna eller kunna göra det. 

6. Socken Scholmästårens Lön kan icke visst bestämmas; dock 
har det i gemen varit vanligt, att föräldrar gifvit honom En 
Kanna Korn i veckan för hvart Barn som han handleder. Men för 
öfrigt kunna föräldrar på annat sätt, efter råd och tillgång-
ar mer och mindre frikostigt belöna hans Omak. 

7. Som här icke är någon Publik Schola, gifves här icke 
heller någre Publika Inkomster, el andra Utgifter än de, som 
Föräldrarna för Barnen bestå Scholmästaren. Confer 6 puncten. 

8. Här i Pastoratet finnes inga egenteliga Scholaehus byggde, 
utan Barnens undervisning gifves på sina ombyteliga ställen i 
Socknen, såsom vidare anfört är i förestående 3:dje Moment. 

9. När Barnen här å orten mottagas till Undervisning, sker 
det icke med någre Pensions Vilkor i anseende till Ålder och 
kostnad, hvilket aldraminst är i bruk för Allmogens Barn, 
utan hvad deras Ålder och Kostnad till Scholmästaren angår, 
förfares på sätt, som redan här förut i 3:dje och 6:te Momen-
terna omnämt finnes. Och som här icke gifves någon Allmän 
Fond eller föranstaltadt Understöd till de Läsande Barnens 
föda, Kläder och Böcker, så måste alt sådant njutas och 
ersättas genom Föräldrarnas skyldiga Omsorg. Svårast är för 
de fattigas Barn, som icke möjligen orka inlösa de nya uplag-
de och till bruk anbefallde Cateches Böcker, i anseende till 
deras obilligt uphögda Pris till 16 sk:r Riksg:ld för en 
inbunden Cateches. Detta lättas och hjelpes dock till en del 
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derigenom, att Presterskapet i Församlingarne kan gratis 
lemna sådana Barn någon dylik Bok. Och när det icke sällan 
händer, att flera utfattiga, (och deribland äfven Fader- och 
Moderlösa Barn förete sig), hvilka, särdeles då Föräldrarne 
ej det minsta förmå till deras föda och Christl:a upfostring, 
ej finna någon annan utväg till lifvets bergning, än att nog 
tidigt gifva sig ut på tiggare vägar, hvilket ofta har skad-
liga följder med sig, såsom lätja, okunnighet, och böjelse 
till hvarjehanda lastbara företag; Alt derföre och i betrak-
tande af så beskaffade omständigheter med Barn, har Undertek-
nad Pastor Loci under sin här varande tjenstetid ansett såsom 
en öm, christelig och tillfridsställande Pligt, att i sitt 
hus intaga ett och annat af sådana förenämnde fattiga Barn, 
samt förse dem med daglig föda, något Kläder och en erforder-
lig undervisning i Christendomen. Och då desse Barn efter 
flere eller färre År i huset upnått den Ålder och kunskap i 
den nödiga Salighets Läran, att de pröfvats skicklige till 
Nattvardens första begående, samt blifvit något mer Arbets-
före, hafva de sedan till årlig föda, kläder och lön fått 
välja sig tjensterum; Och andre dylika inkommit i deras 
ställe. Så visar och väl Allmogen i gemen efter råd och 
förmåga sin hjelp och godhet mot de kringgående torftige 
Barnen, dock sällan eller aldrig blifva de såsom oskylde 
mottagne till något långvarigt underhåll med föda och under-
visning. Men ibland Stånds Personer, som ej äro många i 
Pastoratet, förtjenar isynnerhet Högvälborne Hrr Baron och 
Öfversten Koskull att nämnas för ett berömligt barmhertighets 
verk visadt mot ett spädt Goss Barn, hvars Moder af köld, på 
väg öfver Fjällen från Norrige hit till Jemtland, plötsligen 
blef död, men Barnet underligen frälst och vid lif. Detta 
Barn, sedan det kommit in i Landet, blef i H:r Barons hus 
uptaget och njuter der ännu öm vård och upfostran. 

10. Så vida Scholmästaren härstädes är gemenligen sjelf 
olärd och sällan kan skrifva någon medelmåttig än mindre så 
kallad god stil, så kommer han ock, hvad kunskaper egentl:n 
kan heta, icke längre med Barnens undervisning, än att lära 
dem stafva, läsa rent i bok innan och utantill sin Christen-
dom i de anordnade Cateches Böcker; och det i den grad obe-
hindradt, som Barnen hafva minne och qvickhet. Dock händer ej 
så sällan att de Bond Gossar, som hafva håg och fallenhet, 
äro nog sjelfmante, att med Åren af Presterskap och andre 
kunnige lära sig något skrifva samt räkna. Men hvad här i 
öfrigt Allmogens Söner angår, helst när de sjelfve finnas 
hugade och böjde för Studier, så sändas de, stundom äfven af 
mindre förmögne Föräldrar till den här i Landet varande 
Trivial Scholan, deruti de uppehållas flere år, om de fort-
sätta sina Studier genom alla 4 Glasserna, men färre År, om 
de allenast lära sig räkna och skrifva. Berörde Schola freq-
ventera ock igemen alla Stånds Personers Söner. Att läsa och 
skrifva tydeligen och fort, synes helst vinnas med Åren, och 
i utöfningen af någon viss Syssla. 

11. Ingen annan egentelig Undervisning i Landtskötseln och 
Slögderna lemnas, än den, som Föräldrar och Husbönder kunna 
gifva sina Barn och unga hjenstehjon: Såsom Fadren att lära 
Sönerna bruka Jorden, att slögda af träd hvarjehanda erfor-
derlige husgeråd, och hålla körredskapen i behörigt stånd, 
samt stundom mer än till husbehof smida såsom skällor och så 
kallad Rosömm, som öfverföres till Norrige Då Materien till 
smidet tages af den i Fjällmyrorne befintliga Myrjerns Mal-
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men. M: m: - Modren att lära Döttrarne Boskaps skötsen, 
brygga, baka, något spinna och väfva, samt hvad i öfrigt kan 
höra till könets nödiga hushållsyrken. Af Socknens Handtver-
kare, Snickare, Skräddare och Skomakare m:fl: lära de unga 
Gossarne dessas Professioner, och inträda sedan i deras stäl-
len, alt efter som de brista, eller med döden afgå. 

12. Utom hvad förut i näst föregående Punkt sagt är, om 
begge könens undervisning rörande Allmogen, är intet vidare 
att anmärka, än att Stånds Personers Döttrar lära det nödi-
gaste i Hushållningen och andra Yrken som dem tillhöra af 
sina Mödrar, eller om Föräldrarne hafva råd, sändas de i 
Pension till någon skicklig Dame å landet eller i Staden. 

13. Socken Scholmästaren börjar sin undervisning för Allmo-
gens Barn omtrent vid Vintrens början och fortsätter den ut 
på Våren, då Barnen få något att syssla hemma i Föräldrarnas 
hus. Timmarne, då Läsningen börjas och slutas på dagen, kunna 
ej så visst utsättas; men vanligen sker början mellan Klockan 
7 och 8 om morgonen och slutas ungefär samma tid om Afton. 

14. Inseende öfver Barnens Seder och upförande kan af Schol-
mästaren ej sträcka sig längre än att hålla dem till flit, 
tyst- och stillhet under läsningen, samt att skäligen aga de 
lata och vanartiga. Icke någre egenteliga belöningar vankas 
under Scholmästarens tid; Men när Barnen börja bevista de så 
kallade Rot- och Husförhören, så händer, att Presterskapet 
dervid med någon Penning el:r bok upmuntrar någre qvicka, 
flitiga och sediga Barn. 

15. Man kan icke säga, att några andra egentliga förhör 
anställas med de yngre Barnen, än de, som nyss nämnde äro, 
uti Rot och Husförhör, till dess de upnå den Ålder, att de 
börja beredas till den H: Nattvarden; hvarom förut i 3:dje 
Momentet omständligare ordadt är. 

16. De Barn, som för hvart År undervisas af någon Socken 
Scholmästare, kunna icke bestämmas till något visst vanligt 
antal; Men de äldre, om hvilka redan förut i 3:dje Momentet 
sagt är, och hvilka hos Presterskapet beredas till deras 
första Skrift och Nattwardsgång och dertill blifva admittera-
de, deras Antal i Pastoratet kan per medium årligen upgifvas 
till 30, 40 a 50. 

17. Som här icke gifves någon genom enskild eller allmän 
Stiftelse på några Fonder grundad Socken Schola, kan ock 
ingen förbättring i dess inkomster upgifvas. Så är det ock 
för det närvarande med Undervisningsverket: Så länge en fat-
tig Allmoge icke har råd, att löna en något studerad Person, 
så länge blifva ock inga egentliga förbättringar dervid att 
förvänta. Derföre, och såsom förut i 3:dje punkten anfört är, 
måste bristerna hos Barnen till deras nödiga förbättring i 
Christendoms kunskapen ersättas igenom de täta och långvariga 
förhör, som Presterskapet med dem anställer och håller ifrån 
Michaelis tiden till Mid sommaren. 

18. På denne 18:de punkt kan föga mer eller annat svaras, än 
vad redan i de föregående omnämndt finnes. Så länge inga 
hvarken tillräckliga eller otillräckliga egentl:n så kallade 
Scholor för Barn i Pastoratet äro upbyggda; så kan ej heller 
något annat sätt till Undervisningen upggifvas än det redan 
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i föregående 3:dje Moment nämnda Ambulatoriska; så framt icke 
Föräldrarne sjelfve ansvara för sina Barns läsning och under-
visning, alt i och efter de Gatechetiska Läroböcker, som af 
Höga Öfverheten äro förordnade. Ungdomens Undervisning på 
Landet af Föräldrar och Scholmästare kan igemen icke drifvas 
till någon högre Grad, eller i andra Ämnen, än en hjelpelig 
läsning i Bok och Christendomens utanläsning. Hvad i öfrigt 
skrifning och dess öfning angår, samt när och huru ofta 
undervisningar meddelas m: m. derom är vidare vidrört i före-
gående 5:te, 10:de och 13:de Momenterna. 

19. Hvarken Organisten eller någre Klockare här i Försam-
lingarne hafva sig någon skyldighet ålagd att undervisa Sock-
nens Barn, hvartill och desse nu varande Personer icke heller 
är särdeles skicklige och danade, hvarföre de ock för ett 
sådant sitt uteblifna omak icke kunna upbära någon särskild 
vedergällning; utan jemte något Jordbruk åtnjuta de sin lilla 
merendels obetydliga Lön för den tjänstgöring dem å Prediko-
dagar i Kyrkorne åligger. I öfrigt är Organisten, som ock 
besöker de sjuka till någon hjelp såsom mest kunnig i Ymp-
nings Konsten, tillika med en Klockare ansvarig och syssel-
satt med Vaccinationen i hela Pastoratet, så att den får sin 
tillbörliga ans och tillsyn. 

20. Folkmängden i Pastoratet var år 1810 2674; emellan 5:te 
och 15:de året voro 257 gossar och 269 flickor. 

21. Så vida Presterskapet i alla Socknar årligen upfyller 
sina skyldigheter med så wäl Rote- som Husförhörs hållande å 
sina bestämda tider, dagar och ställen; så kan undervisningen 
i Salighets Läran icke saknas, i anseende så väl i synnerhet 
till de fullväxta invånares Antal, som deras behof. Deremot 
vore dock önskligt, om somlige Föräldrar ville, efter Pres-
terskapets Anmaningar med mera alfvar, flit och omtanka drif-
va på sina unga Barns tidiga kännedom af de första Bokstäf-
verna, och låta deras vidare undervisning i Christendomens 
nödiga stycken utan upskof fortfara; Men häruti upfylles 
skyldigheten mindre af sådana Föräldrar, som i denna slags 
omsorg äro nog kalla och efterlåtna. 

22. De till orten egentligen hörande Yrken eller Allmännaste 
Näringsfång äro Jord Bruk och Boskaps skötsel; Och när det 
förra, under ett hårdt och fjällaktigt Climat, oftare slår 
felt på nödig brödföda och Sädeskorn, så är den sednare el 
Boskapsskötseln den enda, som, om icke till fullo dock i 
någon måtto kan underhjelpa och ersätta den betydliga bris-
ten. För öfrigt Confer 11:te punkten. 

23. Innom detta Pastorat hafva på flera År och intill denna 
tid icke flera än en Studerad Privat Informator funnits hos 
undertecknad Prost. 

Offerdahl d. 12 Decembr. 1813. 

Olof Nordenström 
Pastor i Offerdahl och Prost 
öfwer Norra Jemteland uti 
Hernösands stift. 
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Undersåkers pastorat 
N:o 45. 879 

Ödmjukaste swar på de af Kongl. Comitéen i Stockholm, 
igenom M. V. Consistorium äskade upgifter, 

enligt Schema N:o 4. 
rörande Upfostrings- och Undervisnings-Anstalterne 

uti Undersåkers Pastorat i Jemteland. 

I första momentet företer sig ingen upgift eller anledning 
dertill. 

2:dra momentet. 

År 1801. har Handelsmannen uti Staden Trondhiem i Norrige, 
Herr Olof Ranklef, hwilken år 1805. med döden aflidit, ädel-
modigt Testamenterat ett stående Capital af 7930 Riksdaler 
Danskt curant till en Barn- eller Sochn-Scholas inrättande 
uti sin födelse-Byggd Undersåker och Byn Hjerpen, för sådane 
barn af bägge könen, hwilkas Föräldrar äro fattige och följ-
akteligen oförmögne at sjelfwe löna och underhålla en skicke-
lig Barna-Lärare, som kan handleda barn uti en ren och 
otwungen innanläsning, at öfwa dem uti deras Kristendoms-
stycken utantill och sedermera inplanta hos dem rätta begre-
pet och förståndet af desamma. 

Utom förenämnde stående Capital, inteknadt uti fast egendom, 
emot 4. procents årlig ränta, hafwa Executores Testamenti 
efter Testators död hitsändt från Trondhiem 1132. Riksdaler 
samma mynt, för hwilken Summa icke allenast ett Bonde-hemman 
om 3/4 dels Tunneland är inköpt, såsom Boställe för den 
blifwande Barna- eller Schol-Läraren; utan ock en efter före-
skrift upförd tjenlig wånings Byggning, hwilken redan till 
någon del inredd är. 

Af årliga räntan, som faller af detta Capital, 7930. Rd:r 
kommer Läraren at njuta sin stipulerade lön och underhåll, 
och det öfriga af densamma skall anwändas så wäl till nödig 
upbyggnad och reparation å Hemmanets warande Hus, såsom ock 
till böckers upköpande åt barnen. 

I Testamentet är icke föreskrifwet, huru många Disciplar 
Barna Läraren för året skall emottaga till underwisning, icke 
eller något om deras kläder och föda; dock förmodar man, at 
något af den årliga räntan skall dertill kunna anwändas, och 
i hwad som brister deraf, få wäl deras Föräldrar hwar för sig 
taga behörig del. 

At icke något widare kunnat åtgöras med denna Schol®-inrätt-
ning, härrörer dels af wåra krigiska tider, hwarigenom all 
communication emellan Swerige och Norrige är nästan aldeles 
afskuren, dels ock af, kan hända, egennyttiga Executores 
Testamenti, som icke före krigs oroligheternas början hit-
sändt flere års uplupen ränta. 

Ehuru Dannemarks Financer stå på usla fötter och dess Sedel-
mynt synes aldeles wilja förswinna och blifwa till intet, har 
man icke desto mindre för at något kunna uträtta till Hemma-
nets förbättrande till hus och ägor, warit föranlåten at gå i 
ett mer och mindre penninge förskott, under förhoppning at få 
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det återbetaldt, sedan eommunicationen, Rikena emellan, efter 
en högst efterlängtad fred, igen uplifwas. 

Wid detta moment synes mig wara lämpeligt at upgifwa, det 
afledne Bruks Patronen Herr Nils Södergren i lifstiden år 
1805. Testamenterat revenuen af en fjerdeparts andel i Fahlu 
Grufwa till de fattiga i Undersåker, Åhre och Kall Försam-
lingar på det sätt, at årliga afkastningen af halfwa fjerde-
parten tillfaller Undersåker, Bruks Patronens födelse-ort, 
och resten eller den andra halfwa fjerdeparten delas lika, 
Åhre och Kall Sochnar emellan. Denna Testamentariska Disposi-
tion warar beständigt, så länge Grufwan existerar och gifwer 
någon afkastning, hwilken stundom är större, stundom mindre, 
och hwaröfwer Kyrkowärdarne, under min tillsyn, hålla och 
wisa behörig redo och räkning. För åren 1809. 10. 11. och 12. 
har revenuen stigit till 149: Rd 19. sk 1/7 rst Banco. 

3:dje Momentet. 

Utom denna i näst föregående Moment tillämnade Hjerpe Barn 
Schola, finnes Ambulatorisk, men likwäl på det Sätt ) city där 
Barnen icke hemma af egne Föräldrar njuta den första och 
nödigaste underwisning, de flyttas hit och dit i Byar och 
granskaper samlingswis, under en wiss Läromästares tillsyn 
och underwisning, och det emot ett för hwarje Barn betingadt 
skäligt arfwode. 

Ifrån och med 4:de till och med 18:de Momentet är och företer 
sig ingen upgift. 

19:de Momentet. 

Såsom Klockare icke altid äro så tjenlige Barna-Lärare; altså 
har det, alt ifrån mitt tillträde till Pastoratet, warit min 
omsorg at wid Sochnestämmor utse sådane wäl kände personer, 
dem jag pröfwat skickelige at lära barn läsa i bok och utan-
till. Men som löne wilkoren härwid äro så knappa och swaga, 
at en Studerad och mera grundad Person icke kan finna sin 
räkning wid slikt underwisnings beswär; altså händer det 
ofta, at barnen, i synnerhet de tröge och mindre begåfwade, 
under sin Läromästares handledning, icke hinna till större 
framsteg, än till en medelmåttig innan och utanläsning, men 
icke till något särdeles begrep och förstånd om hwad de 
läsit. Denna brist blifwer dock derigenom i möjeligaste måtto 
ersatt, at Föräldrar och Husbönder, wid barnens 13:de, 14:de 
eller 15:de års ålder, skicka dem till Sochnarnes Prester-
skap, som då mottager dem till widare underwisning och för-
kofring uti Kristendoms Kunskapen, samt beredning till första 
Nattwardsgången. Med de förhör, som nu anställas, en och 
stundom 2:ne gånger i weckan, börjas wid Michelsmässotiden 
och fortsattes till Midsommaren, under hwilken långa tid 
Presterskapet i synnerhet bemödar och lägger sig all winning 
om, at förklara Kristendomens Hufwudstycken och upöfwa bar-
nens tankegåfwa, förstånd och begrep om det de läsa och höra 
sig föreställas. De barn, som hafwa trögt minne och altför 
slö fattnings gåfwa, måste ännu ett år eller under förenämnde 
runda tid till sin förbättring fortsätta de wanliga förhören 
hos Presterskapet, innan de kunna blifwa admitterade till 
Nattwardsgångens första begående. 
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Hwad otroligt arbete och bemödande Presterskapet i detta 
widsträckta fjell-Pastorat, under detta öma och samwetsgranna 
ämbets göromål, måste widkännas, lärer hwar och en tänkande 
nogsamt kvinna inse. 

20:de Momentet. 

Wid 1810. års uprättade Quinquennii Tabell, befanns Folk-
mängden i Pastoratet stiga till Personer Mankön 1447. Qwinkön 
1404. tillsammans 2851: personer. 

Samma års Tabell utwisar äfwen, at antalet af Barn emellan 
6:te och 15:de året är: Mankön 240. Qwinkön 292. tillsammans 
532. 

Wid 21 och 22 Momentet ingen upgift. 

23. Momentet. 

Inga Privat-Underwisningar genom Informatorer för det närwa-
rande finnas inom Sochnarne. 

Undersåker, d 13. Novembr. 1813. 

Joh. Söderberg. 
Pr. et P. L. 
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Revsunds Pastorat 
N:o 46. 883 

Til Kongl. Upfostrings Committén får Underteknad wördsammast 
ingifwa, angående Barna-upfostran och undervisningen i 
Refsunds Pastorat, följande Berättelse. 

§. 1. 

Ingen Socken-Schola finnes i Pastoratet. 

§. 2. 

Allmogens Barn underwisas uti Föräldrarnas hus af dem sjelf-
we, eller annan kunnig Person, uti Christendomens Läror. 
Derwid brukas altid den föreskrefna, wanliga Läro-Boken: den 
förbättrade Catechesen. 

§. 3. 

Uti Skrifning anmodas wanligen Församlingens Lärare at hand-
leda dem af Allmogens Söner, som wilja winnlägga sig derom. 

§. 4. 

Barn af 15 års Ålder emottagas af Läraren til underwisning i 
Christendomen, uti hwilken de, efter den underwisning de fått 
uti Föräldrarnes hus, widare öfwas och fullkomnas, så i 
anseende til innan- som utan-läsning, jämte det de af Läraren 
få inhämta tydligt begrep om det de läsa, och således lära 
wäl förstå det wigtigaste af Lagens och Evangelii Läror. 
Ingen admitteras til offenteligt Förhör, än mindre til den H. 
Nattwarden, som uti alt detta icke kan göra nöjaktigt besked. 

§. 5. 

Pastoratets Folkmängd gör, för det närwarande 2121 äldre 
Personer: Barn emellan 6:te och 15:de Året, 422. 
Nämligen i Refsunds Sochen 918 äldre Personer 

i Sundsjö d:o 463 d:o 
i Bodsjö d:o 384 d:o 
i Bräcke d:o 356 d:o 

Barn emellan 6:te och 15:de året, 
i Refsunds Socken 148 
i Sundsjö d:o 101 
i Bodsjö d:o 89 
i Bräcke d:o 84. 

§. 6 

Förenämnde Underwisnings sätt synes wara tilräckligt til 
ändamålet, det nämligen at hwart och ett Barn wäl underwisas 
uti Salighets Läran, samt ömt upmuntras och förmanas til 
Christelig Dygd. 

§. 7 
Någon annan och kostsammare Underwisnings anstalt lärer ock 
näppligen här kunna införas, i anseende til Allmogens torf-
tighet, som med mycken möda och yttersta sparsamhet måste 
nära sig. 
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§. 8. 

Åndteligen, Ortens Bi-yrke, utom det hufwudsakeliga, Åkerbru-
ket, är Ylle-wäfnad, men merendels icke mycket til afsalo. 
Den är bragt til tämmelig fullkomlighet. Det så kallade 
finare Wadmaret swarar ofta i finhet och styrka emot godt 
kläde. 

§. 9. 
Linhandteringen är ännu i sin första början. Åtskilliga för-
sök wisa dock, at linet i goda Somrar, äfwen å denna ort, 
wäxer och hinner til mognad. Om dess cultur blefwe allmänn; 
hade Orten deraf en god inkomst; emedan det nu altid köpes 
dyrt från andra orter. 

§. 10. 

En enda privat underwisning genom Informator, finnes innom 
Pastoratet. 

Refsund, den 24 September 1813. 

Nicod: Bergstedt, 
Pr. et P. 
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Brunflo Pastorat 
N:o 47. Ink. d. 14 Febr. 1814. 

885 

Högvördigste Herr Doctor och Biskop 
samt 

Maxime Venerandum Consistorium! 

Då, till följe af Maxime Venerandi Consistorii Circulaire N:o 
248: jag borde punctevis uppgifva förhållandet med Barna-
undervisningen i Brunflo Pastorat, beklagar jag, att mitt 
svar kommer att inskränkas inom et enda Moment innehållande: 
att här inga andra Schol-Inrättningar finnas, än att Klocka-
ren i hvarje Församling är ålagd, att undervisa Allmogens 
Barn då han derom anlitas, emot åtnjutande af serskilt veder-
gällning utom sin Lön, men att de flesta Föräldrar, för att 
undgå kostnaden att gifva matsäck åt sina Barn, undervisa dem 
hemma så godt de kunna, tills Barnen under beredeisen till 
deras första Nattvardsgång, blifva uti några veckors tid af 
Prästerskapet i Församlingen så väl öfvade i rätt innanläs-
ning, som ock sorgfälligt undervisade i Christendomen. 

Det torde knapt förtjena namn af Schol-Inrättning, att jag 
har på min bekostnad antagit en Katechet i Östersunds Stad, 
som emot åtnjutande af alla mina Pastoralier ifrån Staden 
hvilka ej öfverstiga 20: Rd:r rg:ds. årligen lär Stadsboernes 
Barn läsa inantill och Katechesen, samt skrifva. Antalet af 
Barn som begagna denna lilla välmenta anstalt stiger vanligen 
till 10 a 12 af bägge könen. 

Detta är i korthet alt, hvad här i Pastoratet är vidtagit för 
undervisningar af Allmogens Barn. Och om det icke är modernt, 
så är det åtminstone redligt mitt påstående: att ingen vid-
lyftigare anstalt i detta afseende är nödig, äfven som min 
föresats att ej befrämja någon annan, om det icke vore en 
Landtbruks-Schola, der Allmogens Söner kunde erhålla en Theo-
retisk kunskap om hvad som hörer till deras hufvudsakliga 
yrke. Mångfaldiga exempel hafva redan bevisat, att de af 
Allmogen, som antingen tillfälligtvis, eller genom beställ-
samt dertill anlagde Scholor, blifvit delagtige af den med 
Secteriskt raseri beprisade dyrbara skatten half-upplysning, 
bestående i skrifva och räkna m:m: hafva såsom half-Herrar 
föraktat sitt stånd, och irrat omkring såsom Handlande, kort-
spelare, Revers-Fabrikörer o:s:v: samt då de omsider utträngt 
sina utarbetade Fäder ifrån Hemmanet, hafva de såsom dåliga 
Bönder, visat sig upstudsiga och bedräglige både såsom under-
såtar och åhörare. 

För dem af Allmogen som villja verkeligen studera, lemnar 
Frössö Schola et gynnande tillfälle, och således äro Sockne 
Scholor här å orten onödige. 

Med djup vördnad har jag den äran att framhärda 
Högvördigste Herr Doctorens och Biskopens 

samt 
Maxime Venerande Consistorii 

Brunflo d: 29 Dec. 
1813. 

ödmjukaste tjenare 
Dan Backman 
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Sunne p a s t o r a t 

N:o 48. Ink. d. 28 Mart. 1814. 

889 

I anseende till de af Max. Vener. Consistorium i Hernösand 
infordrade Upgifter, angående Sockne-Skole-inrättningar m.m., 
får undertecknad i största ödmjukhet anföra följande: 

Uti Sunne Pastorats Församlingar, hvilka äro Fem till anta-
let, neml. Sunne, Frösö, Hallen, Norderö och Marby, finnes 
ingen egentligen så kallad Socken-Skola, eller någon annan 
sådan underwisnings anstalt, som emot Sockne-Skola svarar. 

Underwisningen för allmogens barn besörjes merendels af För-
äldrar, eller andra, som hafva barnens öfriga vård om händer; 
jämväl ock stundom af wissa innom Församlingarne boende, 
godkände Personer, som, emot något särskildt öfverenskommet 
arfvode, By- eller Rotevis, och på wissa tider af året, 
handleda barnen wid deras första underwisning i Innanläsning, 
samt wid Utanläsningen af de föreskrefne Läro-Böcker i Chris-
tendomen; likwäl utan någon skyldighet att underwisa i skrif-
va och räkna. 

I Sunne Pastorat finnas endast 2:ne Klockare, nemligen i 
Sunne och Frösö Socknar, hvilkas Löne-villkor äro nog obetyd-
liga och otillräckliga för deras utkomst. I de 3:ne öfriga 
Socknarne förrättas Klockare-sysslan af så kallade Sjungare, 
hvilka för detta besvär njuta, lika med de förenämnde Klocka-
re, ett litet arfvode af Tionde Spannemålen, under namn af 
Domspann och dessutom ganska litet af Församlingarne. Således 
synes nogsamt, att de, som förrätta Klockaretjensten uti 
Sunne Församlingar, ingalunda äro så lönte, att någon Sockne-
Skolmästare-skyldighet tillika kan dem åläggas. Likwäl torde 
det böra nämnas, att de, enär Församlingens Ledamöter dem 
anlita, icke undandraga sig, att, emot någon särskilld veder-
gällning, gå dem tillhanda med deras barns underwisande i 
Christendomen. 

Med Pastoratets Folkmängd förhåller sig på följande sätt: 
I Sunne Socken finnas 750 personer, af hvilka 105 är mellan 
6:te och 15:de året: 
I Frösö Socken 802 personer, af hvilka 127 äro mellan 6:te 
och 15:de året. 
I Hallens Socken 736 personer af hvilka 137 äro mellan 6:te 
och 15:de året. 
I Norderö Socken 248 personer, af hvilka 43 äro mellan 6:te 
och 15:de året, och 
I Marby Socken 260 personer, af hvika 45 äro mellan 6:te och 
15:de året. 

Det vore visserligen till önskandes, om en Sockne-Skole-
inrättning vore möjlig innom förenämnde Församlingar; Men på 
invånarnes egen bekostnad lärer den föga kunna winnas, både i 
anseende till deras ringa antal, och i allmänhet fattiga 
omständigheter. 

Hos denna orts innewånare äro inga andra yrken i synnerhet 
allmänna, än det som utgör deras egentliga näringsmedel, 
Åkerbruket och Ängessköttseln, hvilka synas fordra mycken 
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förbättring och upmuntran. Å Quin-könets sida är förfärdigan-
det af Ylle-wäfnader mycket allmännt, och skulle denna slöjd, 
genom någon wunnen upmuntran ansenligen förbättras och 
fullkomnas. 

Inga Privat-underwisningar genom Informatorer äro kända här i 
Pastoratet, och att i Frösö Socken finnes en ordentlig Trivi-
al Skola, lärer icke behöfva nämnas. 

Sunne den 29:de December 1813. 

Nils Grundahl 
Pastor Loci 
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Ovikens p a s t o r a t 

N:o 49. 893 

UPGIFT TILL KONGL UPFOSTRINGS COMMITTEEN, RÖRANDE BARNA-
UNDERVISNINGEN UTI OVIKENS PASTORAT I HERNÖSANDS STIFT OCH 
JEMTELANDS LÄN. 

Inom detta Pastorat finnes ingen Sockne-Skola eller någon 
annan deremot svarande privat Läro-anstalt. 

Någon stadgad Ambulatorisk Skola finnes ej eller. Allmogens 
Barn undervisas uti innan-läsningen, ifrån 5:te a 6:te året 
dels af Föräldrarne sjelfve, dels af andre uti innanläsning 
säkre personer, såsom Torpare eller afskedade Krigsmän, hvil-
ka vanligen En Månad före och Tvenne Månader efter Jul, 
undervisa de barn, som blifva dem anförtrodde; då de flytta 
ifrån gård till gård hos Barnens Föräldrar, samt åtnjuta, 
jämte mat och husrum, En Kanna Korn i veckan för hvarje Barn. 

Vid 10 å 11 års ålder emottagas Barnen af Församlingens 
Lärare, hvilken, utom på de allmänna Husförhören höst och 
vår, alla år ifrån Februarii Månads början till Midsommaren, 
vanligast 2:ne dagar i Veckan, öfvar dem uti innan-läsning 
samt söker bibringa dem tydliga begrep i Christendomens 
Hufvudsakliga Lärostycken. Härmed fortfares til 15:de året, 
eller längre, tils barnet finnes skickligt at til den hel. 
Nattvarden admitteras. 

Så väl af Föräldrarne, som Läraren nyttjas alltid vid barna 
undervisningen den förbättrade Catechesen. 

Denna undervisning har ej kunnat åläggas Klockaren, som till-
lika är Organist och har eget hämman, dels i anseende til 
dess ringa lön, dels ock i anseende til dess mindre skicklig-
het såsom barna-lärare. 

Uti skrifning undervisas och öfvas flere af Församlingens 
Gossebarn, dels af Läraren, dels af andre skrifkunnige, tils 
de kunna både läsligt och färmt uttrycka sina tankar på 
papperet. 

Pastoratets totala folkmängd utgör för närvarande 2512 perso-
ner, nemligen Oviks Socken 1194 personer, i Myssjö Socken 684 
d:o och i Hackås Socken 634 personer, hvaribland Barn emellan 
6:te och 15:de året utgöra et antal af 458. nemligen i Oviken 
197. i Myssjö 138 och i Hackås 123. 

Förenämnde undervisnings anstalt synes mot ändamålet föga 
svarande, ehuru barnen undervisas i de hufvudsakligaste 
stycken af vår Salighets Lära samt ömt upmuntras och förmanas 
til et Christeligt och dygdigt lefverne; hvarföre underteck-
nad Pastor, som vid alla tjenliga tillfällen förgäfves sökt 
öfvertala Allmogen, at inrätta ordentlige Ambulatoriska Sko-
lor, icke med annat vilkor antagit den nyss tillsatte Kyrko-
vägtaren uti Oviken, än at han skal vara skyldig at vintermå-
naderna, emot skälig vedergällning, undervisa Allmogens barn 
uti innan-läsning och i detta afseende vara tillgänglig för 
alla, som honom anlita; hvarigenom jag trott mig befordra en 
säkrare innanläsning samt gifva Läraren tillfälle at mera 
sysselsätta sig med de egentliga Skrifte-barnen, då deremot 
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den dyrbara tiden nu til en stor del uptages at lära de yngre 
barnen stafva och rent läsa i bok. 

Äfven torde få nämnas, at jag hos Konungens Befallningshaf-
vande sökt och vunnit tillstånd, at använda halfva Räntan af 
den i Sockne-Magazinet årligen inflytande Spannemål til deras 
betalning som åtaga sig fattiga mans, samt meddellösa fader-
och moder-lösa barns undervisning i Christendomen. 

Utom de nödvändiga Hushålls slöjderna, dem hvarje hushållare 
idkar til eget behof, äro Ylle-väfnad och Skinnberederi, båda 
drifna til tämmelig höjd, ortens bi-yrken. 

Tvänne privat undervisningar genom Informatorer finnas inom 
Pastoratet, och det endast under Ferierna, ty Barnen 
frequentera Frösö Trivial-Skola. 

Oviken den 11:te October 1813. 

Joh. Behm. 
Contractsprost. 
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Bergs pastorat 
N:o 50. 895 

Till Svar å Kongl: Upfostrings Gomitéens frågor enligt Max: 
Ven: Consistorii infordrade Upgifter ifrån Bergs Pastorat i 
Jemteland lämnas i ödmjukhet följande. 

I Pastoratet finnes inga Allmänna Sockne Skolor, utan Föräl-
drarna sjelfva lära sina Barn innan och utanläsning, och de 
af dem som ej hafva läglighet dertill, äga tillgång på til-
förordnade Barna Lärare för hvarje Rote; hvilka undervisa 
Barnen emot ett öfverenskommit Arfvode af fri kost, och En 
kanna korn i Wäckan för hvart och ett barn; Sedan Barnen 
derefter hunnit till en mognare Ålder, Undervisas de sär-
skildt af Prästerskapet grundeligen i Christendoms och Salig-
hets Läran innan de till Confirmations förhör och Den Hel: 
Nattvardens begående Admitteras. 

Hvad LandtSkötseln och Slöjder beträffar, få Barnen så i 
Theori som Practique deruti undervisning hemma af sina ägna 
Föräldrar, Fosterfäder eller Förmyndare. 

Pastoratets Folkmängd var enligt 1810 års Summariska Tabell 
2103 Personer. Antalet af Barn emellan 5:te och 15:de Året 
var Mankön 200. och Quinkön 178. 

I Pastoratet befinnes skicklige Handtvärkare i hvarjehanda 
Yrken, svarande emot Socknarnas behofver. 

I öfrigt finnes innom Pastoratet inga Privata Informatorer. 

Berg 13 November 1813. Olof Åström 
P. L. 
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S v e g s p a s t o r a t 

N:o 51. 897 

UPPÅ HÖGGUNSTIG BEFALLNING FÅR UNDERTEKNAD DEN ÄRAN ATT 
UPPGIFVA FÖLLJANDE ANGÅENDE UNDERVISNINGEN UTI SVEGS PASTORAT 
I HÄRJEÅDALEN OCH JEMTLANDS LÄN. 

l:mo Här är ingen slags Schola, under hvilken benämning som 
häldst, hvilken stora brist icke eller kan ersättas genom 
högst illa lönte klockare, saknande dessutom nödig skicklig-
het dertill, hälst uti så vidsträckta, glest bebodda och 
fattiga fjälltrakter, som här. 

2:do Sedan således Barnen hemma erhållit en ganska knapp 
undervisning och merendels felaktig stafning, har Prästerska-
pet så mycket större möda att hjelpa detta och gifva dem 
någorlunda försvarliga begrepp, när de skola beredas till sin 
första Nattvardsgång. 

3:tio Folkmängden i Sveg 1021. mellan 6 och 15 år 170. 
i Linseils Capell 222. 37. 
i LillHerrdal 741. 123. 
i Elfros 414. 69. 

4:to Ortens yrken till Närings fång: litet åkerbruk, desto 
mer boskapsskötsel, samt hvarjehanda hushållsslöjder för egna 
behof, hvilka göromål Föräldrar och Grannar tyckas vara för 
den uppväxande Ungdomen de bästa Läromästare. 

5:to Private Informatorer finnas här inga. 

Sveg den 28 September 1813. 

Henric Nordgren. 
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H e d e p a s t o r a t 

N:o 52. 899 

Uti Hede Pastorat i Herjeådalen och Jemtlands Län finnes 
ingen Sockne Schola, och ingen Ambulatorisk Schola, utan 
Allmogens Barn undervisas uti innanläsningen af åtskilliga i 
hvarje Socken skicklige Husmänner eller Torpare. Denna under-
visning, som wanligen gifves 2 a 3 Månader i slutet af vin-
tern, har ej kunnat åläggas Klockare i anseende till deras 
ganska ringa lön. 

Ingen undervisning lämmnas här å orten i det som rörer Landt-
skötseln och Slöjderna, och inga yrken tillhöra egenteligen 
denna ort utom de nödvändiga hushålls slöjderna, dem hvarje 
hushållare idkar till eget behof. 

Undervisnings-anstalterne i afseende på innanläsningen synas 
svarande emot hvarje Sockens behof. 

Folkmängden i Hede Socken 460 personer. 
Barn emellan 6:te och 15:de året 96. 
Folkmängd i Wemdals Socken 530. 
Barn 100. 
Folkmängd i Tännäs Capell 330. 
Barn 60. 
Folkmängd vid Ljusnedals Bruk 240. 
Barn 50. 
Folkmängden i Storsjö Capell 160. 
Barn 30. 

Hede den 29 Sept: 1813. 

J Ruuth. 
Pastor: 
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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-
temes 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: 
Hall, B Rud (utg), Folkpedagogiska utlåtanden. (Årsböcker i 
svensk undervisningshistoria 45-46, Pedagogiska källskrifter 
X). Lund 1935, s. 129f. 
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Bilaga 

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 A. 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: 
Hall, B Rud (utg), Folkpedagogiska utlåtanden. (Årsböcker i 
svensk undervisningshistoria 45-46, Pedagogiska källskrifter 
X). 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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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 Scholaä Mästaren Arbmans föregifvande, att ett 
Sundsvalls Stads Schola tillhörigt Stipendium, kalladt det 
Thunmarkska, skall hafva blifvit emot Testators, Afledne 
Expeditions Fogden och KronoLänsmannen i Skinnskattebergs 
Härad och Westmanland, Olof Thunmarks afsigt, Hernösands 
Trivial Schola tillerkändt, har sin föranledning deraf, att 
den fråga ännu icke blifvit afgjord, som uppstådt om Testa-
tors rätta mening, då han donerat ett Capital af 555 Rd:r 26 
sk 8 rst. Banko, "hvaraf belöpande årliga Intresset skall 
delas emellan Sex Gossar vid Sundsvalls Trivial Schola, bör-
diga ifrån Tuna, Attmar och Njurunda i Medelpad, med vilkor 
att dessa gossar äro skickelige och hugade för Studier". Då 
nu Sundsvall icke har någon Trivial Schola, utan blott en 
Pffidagogie, påstås å ena sidan, att Testator icke måtte hafva 
haft bestämda begrepp om Trivial Schola, men oaktadt denna 
benämning likväl tyckes hafva menat Sundsvalls Schola, å den 
andra åter, att vilkoret af fallenhet och hug för Studier 
synes tillkännagifva, att han velat, det Ynglingarne skola 
uppehålla sig vid en Trivial Schola, således Hernösands, 
såsom den närmaste af sådan beskaffenhet. Emedlertid, intill-
dess tvisten blifvit slutad, har Capitalet blifvit af Consis-
torium förräntadt, och, då så qvalificerade Ynglingar här 
funnits, räntan dels till dem utdelad, dels lagd till Capita-
let. Så vida framledne Herr Biskopen ock Commendeuren Nordin 
med döden afgick, innan denna sak hann blifva Kongl. Maj:ts 
Nådiga ompröfning underställd; har Consistorium trodt sig 
böra därmed uppskjuta tills Stiftets nu varande Biskopp, 
hvilken vården om Scholverken närmast tillkommer, hinner 
hitflytta. 
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Då i detta Stift inga sådane Scholor finnas, som i Schema N:o 
3 efterfrågas, har Consistorium trodt sig böra i dess ställe 
öfversända de underrättelser, som inkommit ifrån de flesta 
Lappmarks Pastoraten, om de där varande Pädagogier 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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