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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-
stimmades 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 kommittéen aldrig lade fram något förslag om allmän 
folkskola. Först efter kungliga påstötningar lämnades 1825 
ett förslag om folkundervisningens ordnande. Efter en inled-
ande inventering av de olika förekommande skoltyperna, fast-
slår kommittén som sin uppfattning att eventuella sockensko-
lor är en kommunal angelägenhet, varför staten varken ekono-
miskt eller med skolordning skall reglera denna verksamhet. 
Däremot finner sig kommittén föranlåten att rekommendera 
lämpliga läroämnen för olika skoltyper, lokalt utformade 
skolinstruktioner samt den alltmer utbredda växelundervis-
ningsmetoden. Därmed fick det etablerade systemet med hem-
undervisning och på frivillig basis upprättade socken- och 
stadsskolor fortsätta. Kommittén koncentrerade sig i stället 
på de högre skolstadierna. För dessa stadier utarbetade kom-
mittén 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 kritik, och redan 1825 började en ny uppfost-
ringskommitté 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 23). 

Den 29 juni utgick ett cirkulär från Härnösands konsistorium 
till alla trivial- och stadsskolors inspektörer, till stads-
kyrkoherdar med inseende över skolor och till kontraktspros-
tarna på landet (bilaga 2, s 25). Svar skulle insändas till 
konsistorium före årets utgång. Tre olika frågeformulär bifo-
gades cirkuläret; för trivialskolorna skulle schema nr 2 
användas (bilaga 3, s 26). I detta formulär finns 11 frågor 
som avser skolinrättningen och 20 frågor som rör undervis-
ningen. Det är alltså de västerbottniska skolornas svar på 
dessa frågor som nu för första gången publiceras i URKUNDEN. 

4. Utgivet källmaterial 

Sedan 1812 års uppfostringskommitté blivit tillsatt i januari 
1812, anhöll urtima riksdagen i Örebro samma år i en underdå-
nig skrivelse den 29 juli hos Kungl. Maj:t om tryckning av 
uppfostringskommitténs protokoll. Denna publicitet skulle 
kunna bidraga till ett öppnare debattklimat, förhindra indi-
viduella aktioner och därigenom befrämja kommitténs arbete. 
Kungl. Maj:t tillmötesgick önskemålen så till vida att kom-
mittén skulle till trycket befordra sådant material som borde 
göras allmänt känt och tillgängligt. Intentionerna kom dock 
inte att förverkligas längre än till den Berättelse Af Kongl. 
Uppfostrings-Comitén som utkom 1813. Huvuddelen av det enorma 
material som kommittén samlade på sig kom således att förbli 
otryckt. Det övertogs av 1825 års stora undervisningskommit-
té, "snillekommittén", och förvaras idag på Riksarkivet. 
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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 
(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-
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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 29), varefter 
enkätsvaren följer. Svaren från rektorerna vid Piteå och Umeå 
trivialskola upptar sidorna 583-605, medan svaret från skol-
mästaren vid Luleå stadsskola återfinns på sidorna 619-626. 
Handskriftens paginering återges i utgåvan uppe till höger på 
några sidor. Schema Lectionum från Umeå trivialskola har 
förmodligen ursprungligen utgjort en bilaga på ett separat 
ark. Vid inbindningen har det dock placerats så att det 
bryter den löpande texten. I utgåvan har schemat däremot 
placerats i slutet. Styckeindelning och stavning följer hand-
skriften, medan vissa rubriker är tillfogade i efterhand. 
Även skolornas numrering härrör från handskriften. Förkort-
ningar som markerats med understrykning återges dock genom-
gående med kolon i utgåvan (ex: elr återges el:r). 

Förutom de västerbottniska skolornas svar på frågeschema 2 
publiceras även uppfostringskommitténs cirkulär till samtliga 
konsistorier (bilaga 1, s 23) och Härnösands konsistoriums 
cirkulär angående enkäten (bilaga 2, s 25) med aktuellt 
frågeschema (bilaga 3, s 26). Det memorial som enligt kommit-
tén skulle åtfölja enkätsvaren utgör slutligen bilaga 4 (s 
29). 

Umeå i april 1988 
Daniel Lindmark 
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SVAREN FRÅN TRIVIAL— OCH STADS-

SKOLORNA I VÄSTERBOTTEN 

Piteå Trivialskola 

N:o 25 3. Ink. 31 Decembr. 1813. 

583 

Till Kongl. Upfostrings-Commitén. 

Upgifter och underrättelser, angående Piteå Trivial Schola. 

I afseende på Inrättningen. 

[1] Piteå Schola, i början blott en padagogie, där också någ-
ra Lapp-Barn til underwisning uptagas skulle, förwandlades på 
Högstsalig Konung Gustaf Adolphs befallning till Trivial 
Schola med 6 Lärare, Rector, Conrector, Apologist och 3:ne 
Colleger. Och finnes en afskrift af Drottning Christinas 
Stadfästelse-Bref å Inrättningen bland Scholans Acter; hwil-
ket Stadfästelse-Bref är dateradt Stockholm den 24 Decemb. 
1652. År 1668. togs dock en Collega från Piteå Schola til 
Umeå Padagogie, med förordnande, att l:ma och 5:a Classis 
skulle sedermera blifwa förenade, såsom de ock warit förenade 
och ännu det äro. Men år 1810, uppå Wederbörandes underdåniga 
anmälan, förordnades af wår nu warande Allernådigste Konung, 
att alla Scholornas, af Staten gifna, löne-tilgångar i 
Wester- och Norrbottens Län, skulle sammanslås, och, til 
Landets desto större nytta och förmån, anwändas till inrätt-
ning af twänne Trivial Scholor, med Rector och 3:ne Colleger 
hwardera, den ena i Umeå och den andra härstades, samt 2:ne 
Pasdagogier, den ena i Luleå och den andra i Torneå - Paädago-
gierna försedde med [5] 2:ne Lärare: Scholmästare och en dess 
medhjälpare eller Collega. Lönewilkoren enligt Konungens 
höga Stadfästelse-Resolution af den 5 April [6] 1810. äro: 
Rectorerna så wid Umeå som Piteå Trivial Scholor, undfå 
hwardera 120 Tunnor Spannemål, och derjemte, i ställe för 
Embetsgård såsom hushyra 16 2/3 Rd Banco årligen. Äldsta 
Collegan på hwardera stället undfår 35 Tunnor Dito, Medlersta 
Collegan 33 D:o, och yngsta Collegan 32. D:o. Scholmästarena 
i Luleå och Torneå 35 hwardera samt 2:a Läraren på hwardera 
stället 20 Tunnor. Dock med wilkor, att, såwida såsom Basis 
till framtida Stat för Westerbottniska Scholorna icke kunde 
uptagas mer än 550. Tunnor, i händelse af brist i Löne-
tillgångarna (hwilken händelse ock werkeligen inträffat) tåla 
densamma, och i händelse af öfwerskott få det til godo njuta, 
samt att sådant i bägge fallen emellan Lärarena fördelas i 
proportion af Lönings anslaget. Enligt ofwannämnda Konungens 
Resolution af den 5. April 1810, tilkommer Piteå Schola af 
Djeknepengarna 10 Rd B:o til understöd och nödiga behof för 
ungdomen. 3:ne Årliga Collecter af Församlingarna i Wester-
botten njutas med Wederbörandes tilstånd. Det, som insamlas 
första Böndagen och Midsommars Dagen, anwändes efter förord-
nande till Scholaa byggnaden, och dess underhållande - och 
det, som insamlas Nyårsdagen, til utdelning bland Scholaa-
ungdomen - gående den sistnämnde Collecten per medium til 
högst 5 Rd B:o om året. Ingen annan årlig inkomst för Scholan 
gifwes. 
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Genom de 2:ne förstnämnde Collecterna, som från och med 1796. 
årligen inbragt 12 til 18 Rd B:o, samt genom sammanskott af 
Clerus, och ändtel. genom det, att dessa medel, efter möjlig-
heten gjorts fruktbärande, ägde Scholan, wid redovisningen 
den 2 Martii detta år ett Capital af 1407. Rd 29 skill:r 2 
rst Banco. Detta Capital har med M. V. Consistorii minne och 
bifall blifwit anwändt til uppbyggande af en, i hög grad 
behöflig, ny Schola, hwartil Stadens Inwånare åtagit sig att 
anskaffa timmer, emot rättighet, att wid Rådstufwu-Sessioner 
i 15. år få nyttja twenne rum i öfra wåningen; de fyra 
rummen, utom förstufwun på nedra botten, hafwa, försedde med 
fönster, golf, eldstäder och warm-tak, warit nyttjade til 
Lections rum från Octob. Månads början. Kanhända mycket nog 
åtgjordt på tre månaders tid. Åt Synodalsalen och de öfriga 
rummen på öfra botten har ingen ting rätt synnerligt ännu 
hunnit åtgöras. Som hittils icke warit tid och ledighet, att 
upgjöra Schol-räkningarna, kan wäl icke bestämdt sägas hwad 
byggnadskostnaden bestiger sig til. Underteknad, som haft sig 
updragit, att bestyra derom, och som anwänt sit yttersta 
bemödande, att hushålla til Scholans bästa, föreser med lika 
mycket bekymmer, som wisshet den obehagligheten, att tilgång-
arna icke skola wilja blifwa tilräckliga till att complettera 
byggnaden, så till inre, som yttre. 

En liten jord- och en D:o himmelsglob, samt en litet större, 
wäl icke ny, dock brukbar, genom ädelmodig gåfwa i sednaste 
tider tilkommen, jord-glob, 2:ne Exemplar Åkermans Atlas och 
några spridda Geographiska Chartor är alt, hwad Scholan äger. 
Af tilgångar til ett Bibliothek gifwes ingen ting annat, än 
de förr nämnde 10 Rd B:o af Djeknepengarna, och den obetydli-
ga afgift, som af hwarje, icke ytterst fattig, inseribendus, 
enligt första Schol-ordningen, ärlägges. 

Hwarken Stipendier eller andra understöd för ungdomen gifwes. 

Ingen Gymnastisk inrättning wid Scholan finnes. 

[10] Antalet af Schola ungdomen de 10 sist förflutna åren har 
warit: 
År 1804 - 46. År 1809 - 35. 

1805 - 42. 1810 - 43. 
1806 - 36. 1811 - 40. 
1807 - 41. 1812 - 38. 
1808 - 34. 1813 - 41. 
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I afseende på UNDERVISNINGEN. 
587 

[1] De, som i Scholan antagas, äro ymsom yngre och ymsom 
äldre. De böra kunna läsa Svenskan rent innan, betala per 
medium 4 sk B:o till Biblioteks Cassan och lika mycket til 
Cassa Pauperum, de ytterst fattiga undantagna. Till Rector 
och Läraren, som dem emottager, betalas högst sällan - med 
anledning af Schol-ordningen, som med skjäl nekar, att affor-
dra inskrifningspenningar af mindre bemedlade, hwilket plura-
liteten af inseribendi i denna ort äro. 

[3-6] Rector, twenne Colleger och Apologisten läsa alla dagar 
och timmar, efter Scholordningens föreskrift, i Qvarta, Ter-
tia, Secunda, Samt Prima och Qvinta, hwilka bägge Classer, 
såsom allaredan blifwit nämndt, äro förenade, enligt nedan-
stående 
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S c h e m a L e c t i o n u m C l a s s . I V : a e 

Måndag. 

Tisdag. 

Onsdag. 

Thorsdag. 

kl. | 8 - 9. 

Theologie. 

Repeteres fr. hösten Grek. 
Grammat. sedan läses Grek. 
Text med analys. 

Theologie. 

Grekiska. 

Fredag. Theologie 

Lördag. Grekiska 

kl. 10 - 12. 

Svenska Historien 
Sednare tim. Exercit. 
Stili. 

Virgilius. Sednare timman 
Exercitia Stili. 

Allm. Historien och 
öfning att tala Latin 

Virgilius. Exercit. 
Stili Lat. 

Svenska Historien 
Exercitia Stili Lat. 

Virgilius. Exercit. 
Stili Lat. 

kl. 2 - 5 . 

Från hösten Phaedri Fab. 
sedan Curtius och Läran 
om mänskl. pligter 

Cicero de Senectute, de 
Amicitia el. Orationes 
selectaa. Aritmetik. 

kl. 2 

Cicero; mot slutet 
äfwen Aritmetik 

Justinus. Läran om 
mänskl. pligter. 

Geographie. Sednare 
timman sjunges. 

Euclides 
Mellan 3 - 4 sjunges. 

Anm: I Theologien nyttjas Th. Lect. Doct. Renströms Tirocinium, som läses utan till, tydes på Svenska och förkla-
ras. - och derjemte nya Förklaringen af Lutheri Cateches, som gifwes utan til på Latin och förklaras, men språken 
läsas på Svenska. I Svenska Historien nyttjas Första begreppen af de nödigaste vettenskaper, och i den allmänna 
Prof. Fants Lärobok. Latinska och Grekiska Grammatikorna repeteras från hösten, och anwändas sedan altid, då 
Latinska Auctorerna eller Prof. Dahls Gr. Chrestomathie eller någon Bok i nya Testamentet läsas, till Etymologisk 
analyse och til applicerande af Syntaxens Reglor. Wid Latinska Auctorernas läsning gifves öfning att tala Latin -
efter anledning af Auctor - Poetican förklaras och anwändes wid läsning af Virgilius. Och Rhetorican wid läsningen 
af Ciceronis Orationes Sel. Exercitia Stili Lat. omväxlar med öfwersättningar från Latin på Swenska; ske under 
Lärarens ögon och corrigeras genast. I Läran om mänskliga pligterna nyttjas äfwen förutnämnde Första Begreppen af 
de nödigaste wettenskaper, i brist på någon tjenligare. 
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S c h e m a L e c i t i o n i a m III C l a s s . 

kl. | 8 - 9. 10 - 12. 2 - 5. 2 - 4. 
Måndag 
och 
Tisdag. 

Grekisk Text 
med Grammatiklisk 
Analyse. 

Catonis Distica eller 
Phaedri Fab. Sednare timan 
Exercitia Stili Lat. 

Cornelius 
slutet af 
räknas. 

- mot 
Lection 

Thorsd. 
och 
Fredag 

Äfvenledes. Catechesen. 
Sednare timman 
Exercit. Stili Lat. 

Cornelius 
slutet af 
räknas. 

- mot 
Lection 

Onsdag 
och 
Lördag. 

Äfvenledes. Theologie. Sednare timman 
skrifning efter Förskrift 

Omväxlas med Historien 
och Geographien, sedan 
sjunges 

Anm. Grekiska och Latinska Grammaticorna läsas och repeteras från hösten och anwändas under fortfarande läsning, på 
behörigt sätt. Auctorns läsning slutad, gifwes öfning med mundtelig öfwersättning af korta Svenska meningar på 
Latin. Scriptum, som skal gjöras på Latin, construeres altid först efter Syntaxens reglor. - sker under Lärarens 
ögon och corrigeras genast. 

S c l i e m a L e c t . I I - C X a s s . 

kl. | 8 10 12. 5. 4. 

Månd. 

Fredag 

Catechesen; derjemte 
innanläsning i Grekiska 
och Paradigmata af detsamma 

Latinska Grammat och 
Eutropius. Sedan Exercitia 
Stili Lat. 

Commenii Vestibulum med 
tillämpn. af Etymologie och 
Syntax. Sedan räknas. 

Tisdag. 

Thorsd. 

Äfwenledes Latinska Grammat. och 
Eutropius. Muntelig och på 
taflan skriftelig öfversättn. 
af korta meningar. 

Onsd. 

Lördag 

Bibliska Historien Lat. Grammat. och Eutropius, 
sedan skrifning efter Förskrift 

Gustafvianska Ättens 
Historia, sedan sjunge 

Anm. Exercitia Stili Lat. i Skrifboken omväxla någon gång med mundtelig och på taflan skriftelig öfwersättning af 
korta Svenska meningar på Latin. Då Commenii Vestibulum är väl genomgånget, nyttjas Eutropius båda före och efter 
midd. Andra årets Secundaner pläga och hinna några vita i Cornelius. 
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Schema Lect V - C l 

kl. 8 - 9 . 10 - 12. 

Primaner och Qvintaner läsa Primanerne läsa Bibi. Hist. 
Catechesen. Primanerne öfwas och skrifva Sv. och Lat. 
med räkning i hufvudet, och Stil. Qvintaner läsa Sv. 
göra början dermed på taflan. Hist. och öfwas i skrifning 

med skrifvande af Bref m. m. 

Primanerne öfvas med urskil- Qvintanerne läsa Geogra-
jande af Partes Orat. och phien. Primanerne öfvas 
Paradigmata i Lat. Gram. att räkna i hufvudet. 
Qvintanerne i Aritmetik. Alla Sedan sjunges. 
slutel. i ljudlig Innanläsning. 

Anm. Qvintaner, som det önska och behöfwa, få i Secunda och 
Qvarta ytterligare undervisning i Christendoms kunskapen. 
Primanerne få gjöra början med Vestibulum. 
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[8] Schol-Terminerna hafwa här från ålder börjat - den förra 
om Michaeli, den sednare om Kyndersmäss - och slutar den 
förra Luciasdag, den sednare Midsomar. Tilfälligheter hafwa 
gjort, att 1808 års Schol-ordning icke i denna del alla år 
kunnat efterlefvas - såsom, i detta år, upbyggandet af nya 
Schol-huset och, 1809, fiendens occupation af Landet. Och de 
år, när Schol-ordningen åter efterlefwats, hafwa få infunnit 
sig; utan den ena då, den andra då, och mängden icke förrän 
wid Michaeli. Wisserl. en obehaglighet, och icke utan skada 
för undervisningen. Knapt kan denna oordning afhjelpas eller 
förekommas i detta Land, där pluraliteten af Föräldrar äro 
fattiga, och kunna af detta skäl icke insätta sina barn i 
Schola, eller umbära dem förrän bärgningen är gord, och höst-
göromålen, hällst til någon del, bestridda. 

Huru den korta tiden mellan Schol-timmarna anwändes, den tid 
näml., som icke anwändes til öfwerläsning, kan icke, så att 
det skulle blifwa någon upmärksamhet wärdt upgifwas. 

[9] Grunderne till flyttning äro: från Prima till Secunda, 
att de åtskilja Partes Orationis, kunna Paradigmata i Latin, 
och [10] weta att gjöra redo för denna kännedom i det de 
hunnit läsa i Commenii Vestibulum. - Från Secunda till 
Tertia, att de kunna resolvera Latinska ord och applicera 
Syntaxen, kunna sitt Vestibulum - Hafva genomgått Eutropius 
2:ne gångor, och kunna Paradigmata declinationum åtminstone i 
Grekiskan - från Tertia till Qvarta, att de weta att 
resolvera Grekiska ord, hafwa läst någon del i Prof. Dahls 
Chrestomathie, Phaadri Fabler och Cornelius, samt räkna 
Qvatuor Species i hela Tal. Wid slutet af Terminerne hållas 
Examina i Inspectors närwaro, ock äfwen andras, som äro utom 
Ecklesiastik ståndet, i synnerhet wid Midsommar, då också 
afgöres, hwilka som få afgå til högre Lärowerk, hvarwid i akt 
tages, såsom norm, att de kunna göra reda för hwad de läst i 
Grekiskan, ^weta att med tilhjelp af Lexica wägleda sig i en 
Latinsk Auction, och kunna praastera ett Scriptum på Latin, in 
elementis Grammaticae åtminstone, felfritt. 

[12] Öfwer 8 år, eller tvenne år i hwarje Class har wäl 
ingen behöft anwända, för att blifwa skicklig till uptagande 
wid högre Läro-wärk; men wäl derunder; i synnerhet hafwa 
någre warit de nu sednaste åren, som, komne til Scholan wid 
20. års ålder och deröfwer, varit dels af naturen bättre 
utrustade, dels i flit och arbetsamhet, så till sägandes, 
outtröttelige; hwarigenom de blifwit på hälften wid pass af 
den wanliga tiden färdige, att afgå. En och annan har, såsom 
för ung, att släppas ut i werlden, ehuru til sina kunskaper 
annars godgill, blifwit efter Föräldrarnas önskan, qvarhållen 
ett eller annat år, och sysselsatts, utom wanlig läsning med 
lärande af de Moderna språken, eller af något annat, som i 
hans väg kunnat anses gagneligt. 

[13] Betygen, som utfärdas, äro, efter Schol-ordningens före-
skrift, nu mera på Swenska. Der nämnes, att dimittendus af 
naturen wanligen, eller mera benägit, utrustad, använt för-
swarlig, eller ock berömlig flit, warit oförwitelig i sina 
seder och i sit lefwerne, eller tilwunnit sig så Lärares 
som andras tilgifna upmärksamhet genom stadga i lefwernet och 
ett dygdigt upförande. o. s. v. 
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Hur Föräldrar och huswärdar söka Lärarena, att få begrepp om 
ungdomens flit och ordentlighet. Och hwad ordningen i Scholan 
beträffar, så åligger det Custor i hwarje Class, att, hwar 
hos sin Lärare, anmäla, hwad som mot ordning och skick före-
löper; likasom det derjemte åligger Custor i Qvarta, att 
notera och hos Rector angifwa de oordningar, som wid Schol-
ungdomens gemensamma samling kunna sig tildraga; såsom absen-
terande från Kyrka, sång eller bön o. s. v. 

Inga allmänna anstalter äro widtagna för att lätta tingdomens 
utkomst - eller att wänja den till sparsamhet och tarflighet 
- eller til wård om dess lif och hälsa. De råd och föreställ-
ningar undantagna, dem Lärarena af händelser och tilfällighe-
ter kunna finna sig föranlåtne, att ungdomen göra. 

Att inrättning för Gymnastik icke finnes är allaredan nämndt. 

Till Lärarena ärläggas inga afgifter utom inskrifnings pen-
ningar, som sällan emottagas här, så wida mängden är fattig. 
En Riksd. Banco kan till Biblioteket wid inskrifningar om 
året inflyta. Och det är alt, hwad Scholan af tingdomen 
njuter. 

Pastor på stället Philos. Magist. Herr Prosten Jonas Nordwall 
har öfwer Scholan det närmaste upseende. 

Om antalet på Schol-ungdomen under hwarandra af de tio för-
flutna åren får åberopas, hwad ofwan är sagdt. 

År 1804 utgick från Qvarta til högre Läro wärk ingen men år 
till högre Läro-wärk. 
till Handeln, 
till högre Läro-wärk. 
till Civil ståndet, 
till högre Läro-wärk. 
till Militairen. 
till högre Läro wärk. 
till Civil Ståndet, 
till högre Läro wärk. 
flyttad till Umeå. 
till Militairen. 
till högre Läro wärk. 
till Handeln, 
till högre Läro-wärk. 
till Civil-Ståndet. 
till Näringarna. 

Anm. De fläste utgå från Prima och Qvinta, någre från Secun-
da, en och annan från Tertia - til Militairen, civil ståndet 
eller näringarna. Ganska sällan begär någon af dessa betyg, 
då de lämna Scholan. Ingen författning ålägger dem eller, att 
wid Termins slut, anmäla om de tänka sluta Schol-gången. 
Således förswinna de, så tilsägandes utan att man wet, hwart. 
En del återkomma ock, efter att hafwa absenterat en eller 
annan Termin, til Scholan, i synnerhet i Qvinta. Af dessa 
skäl kan ej bestämmas, huru många hwarje år utgått från 
Scholan, eller hwad yrken de ingått uti; häldst somlige efter 
sin Schol-gång, tilbringa ett och annat, ja äfwen flera år i 
Föräldrarnas hus, innan de wälja wisst lefnadssätt. 

1805 utgingo 2. 
- - 1. 

1806 - - 3. 
- - 1. 

1807 - - 3. 
1808 - - 1. 
1809 - - 1. 

- - 1. 
1810 - - 1. 

- - 1. 
1811 - - 1. 
1812 - - 3. 

- - 1. 
1813 - - 1. 

- - 1. 
- - 1. 
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Till underwisning emottagas, och måste här emottagas de, som 
någorlunda rent kunna läsa i Bok Swensk Styl, och läsa utom 
Luthers lilla Cateches; ehuru de hwarken känna räkne-Ziffror 
och tal, och Multiplications taflan, eller läsligt kunna 
skrifwa och sammanbinda bokstäfwerna af Alphabetet, såsom 
Schol-ordningen det yrkar i Cap. 6. §: 10. 

Piteå d. 24 Dec. 1813. 

Lorens Gadd 
Rect. Sch. 
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U m e å trivialskola 

4. 595 

Uppå Höglofl. Upfostrings och Undervisnings Comiténs, igenom 
Max. Venerandum Consistorium i Hernösand, infordrade uplys-
ningar om Undervisnings Verken i Riket, får Underteknad i af-
seende på Umeå Trivial Skola, allerödmjukast afgifva följan-
de, i den ordning det härhos lika ödmjukt återsände Schema 
N:o 2 utstakar. 

A. I afseende på Inrättningen. 

1 Mom. Umeå Trivial Skola, som tillförne warit Paedagogie med 
2:ne Lärare, inrättades år 1810, i grund af Kongl. Maj:ts 
Nådiga Rescript af den 5:te April samma år, uppå framledne 
Biskopen och Commandeurens Doctor Nordins underdåniga hem-
ställan och förslag, till förbättrande och utvidgande af 
Skole Verken i Westerbottn, för att, för Inbyggare i detta 
vidsträckta land, bereda en mindre beswärlig och kostsam 
utväg för deras barns undervisning, och den Snillesodling, 
som den egenteliga Lärdoms vägen fordrar. 

2 Mom. Skolan har på denna korta tid inga förändringar 
undergått. 

3 Mom. Skolans tillgångar bestå endast i en obetydlig afgift 
till Verkets Bibliotheks- och Fattig Cassa, som erlägges vid 
Ynglingars inskrifning. 

Föröfrigt har Kongl. Maj:t af besparde Pastoralier under 
Vacancer, i Nåde anslagit Sexhundrade Sextio Sex Rd:r 32 
skil. Banco, till understöd för Skolehusets upbyggande och i 
ståndsättande; och som detta icke ännu till alla delar hunnit 
fullbordas; kan någon säkrare upgift på Skolans årliga inkom-
ster och utgifter, för Verkets nyhet, icke framläggas. 

4 Mom. Skole Huset är beläget vid Stadens Kyrko Torg, på en 
vacker och enskilt plan, bestående i en af Handelshuset Åberg 
Grahn & Gomp. för stadens räkning inhandlad gammal Byggning 
af fem rum, hvaraf fyra redan äro inredde, och för det när-
varande i förswarligt tillstånd. 

5 Mom. Lärarenas antal och benämningar, äro enligt högstbe-
mälte Kongl. Maj:ts Nådiga Rescript en Rector, 2:ne Colleger, 
samt en Apologist. 

6 Mom. Lärarenas löner, bestå i Krono-Tionde-Spanmål, från 
Bygdeå, Arnäs, och Nätra kyrkoherbergen, hvaraf, enligt Ven. 
Consistorii upgjorde Löne Reglemente, Rector bör erhålla 120 
Tunnor, och hwardera af Collegerne 33 1/3 Tunna; men genom de 
i dessa senare år gjorde indrag till Kongl. Maj:t och Kronan 
af sådane hemman, som blifvit skattlagde sedan år 1723, hafwa 
lärarena tillsammans förlorat 3 1/3 Tunna, af den stipulerade 
lönen. Föröfrigt äro hvarken Praabende hemman, Boställen, 
husrum, heller någon Ämbets jord Lärarena tillslagen. Enligt 
Kongl. Maj:ts författningar, och Umeå Stads Borgerskaps gifne 
försäkran, hade Rector redan bordt wara försedd med Ämbets-
gård, hvilket ännu ej blifvit bragt i verkställighet. Den 
hushyra af Sex Rd:r B:co, som i mediertid åtnjutes, förtjenar 
knapt att nämnas, så vida en ringa arbetskarl, ej kan erhålla 
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ett rum för detta pris. 

Löne-vilkoren för härvarande Colleger, äro såleds mera eller 
mindre otillräckelige efter deras olika husliga ställning, 
hvarföre de äro nödsakade att förbättra sin utkomst, dels 
genom privat Information, dels genom inköp af någon liten 
jord egendom. 

7 Mom. Bibliothek finnes här ännu icke. Några få Exemplar af 
Prof. Regnérs första begrepp, Rosenmiillers Religions Histori-
er, Räkenböcker, och Geographiska Chartor, äro inköpte dels 
genom gjorda sammanskott, dels med någon tillhjelp utur Bib-
liotheks Cassan; hvilka böcker utlånas till de fattigaste 
ynglingar under Terminerne, men förwaras derimellan af Rec-
tor. 

8 Mom. Stipendier finnas här icke heller. Först vid slutet af 
sistl. Vår Termin, blefwo Tio Rd:r B:co, anslagne af Ven. 
Consistorium, af de så kallade Djäkne-pengarne, bland Skole 
ungdomen utdelte, hvarvid 10-års, diligentia och paupertas, 
efter vanligheten togos till grund. 

9 Mom. Någon Gymnastisk inrättning finnes här icke. 

10 Mom. Antalet af Skole ungdomen, kan, för Verkets nyhet ej 
annorlunda upgifvas än att för första året 1811, voro här 58, 
året 1812, 60, samt året 1813, 66 ynglingar, som freqventera-
de Scholan. 

11 Mom. I afseende på Scholans inrättning synes nödigt att 
allerödmjukast anföra, att föreningen af 2:ne Classer under 
en Lärare, så väl härstädes, som vid flere andre Trivial 
Skolor, altid är en för Staten skadelig hushållning, emedan 
det blir omöjeligt för en Lärare att på en kort stund grunde-
ligt hinna genomgå åtminstone 3:ne olika läroämnen, och där-
vid meddela sig till 3:ne slags Lärjungar af olika framsteg; 
hwarföre ock erfarenheter bevittnar, att Discentes från såda-
ne Skolor, sällan ega så grundelig underbyggnad, som vid 
bättre inrättade Skole Värk. 
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B. I Afseende på Undervisningen. 

1 Mom. Enligt högstberörde Kongl. Maj:ts Nådiga Rescript af 
den 5 April 1810, finnas här fem Classer, i hvilka 
undervisning bestrides af de 4 tillförordnade Lärare, på det 
sättet, att Rector förestår 4:de Classen, första Collega 
Tredje Glassen, samt superiores i den Andra. Andre Collega, 
har Inferiores i den Andra, och hela den första Classen. 
Tredje Collega, eller Apologisten sköter undervisningen i den 
så kallade Apologist, eller Räkne Classen. 

2 Mom. Vilkoren för ynglingars intagande i en Trivial Skola, 
i afseende på Kunskaper och omkostnader, äro tillräckeligt 
utstakade i den hittils iakttagna Skole-Ordningen, i Cap. VI 
§ 3. Cap. II. § 4: Cap. V. § 2. 

Åldren då ynglingarne anmäla sig till inskrifning, plägar 
vara olika, ifrån 8 till och med 15 år. 

3, 4, 5 Mom. Swaren på de i dessa momenter äskade upgifter, 
finnes i det härhos i djupaste ödmjukhet bifogade Schema 
Lectionum. 

6 Mom. Undervisning i skrifning, dels efter upmerkning, dels 
efter Engelska Förskrifter, erhålla Discentes dageligen i 
första och femte Classerne, under sina Lärares upsikt och 
handledning. I den andra och Tredje Classen skrifves på 
berörde sätt efter Förskrift blott 2:ne gångor i hvarje 
vecka. 

På de öfriga dagarne blifva Discentes på en viss timma sys-
selsatte med Exercitia Stili, med öfversättningar, brefs och 
Räkningars författande, m. m. 

7 Mom. Läroböcker i Latinska språket hafwa hittills vanligen 
varit: Cellarii Grammatica, Sjögrens liber memorialis, Come-
nii Vestibulum januaa latinitatis, Evtropius, Cornelius Ne-
pos, Phadri Fabler, Justinus eller Curtius, Ciceronis Qffi-
cia, Ovidii libri tristium eller Virgilius. I Christendoms 
kunskapen: Den förbättrade Catechesen, Rosenmiillers Religions 
Historia, samt Doct. Renströms Tirocinium Theologicum. I 
Seoläran: Brunmarks Elementa jurisprudentise naturalis. I 
Prosodien: Burmans Poética juvenilis. I Rhetoriken: Versii 
Elementa. I Mathematiken: Euclidis Elementa. I Arithmetiken: 
Bäckmarks förbättrade Arithmetica. I Geographien: Djurbergs 
Geographie för ungdomen. Läroböcker i Grekiskan: Prof. Dahls 
Grammatica med dess Chrestomatie. I Historien: Prof. Regnérs 
första begrepp, samt Wåhlins Svänska Historia. Läro Methoden 
i desse Vetenskaper, måste Läraren lämpa efter hvarje yng-
lings framsteg och fattnings gåfwa. 

8 Mom. Terminernas början och slut, hafva i det nogaste warit 
desamma, som Kongl. Schole Ordningen utstakar. 

Under Ferierna hafwa merendels de Föräldrar, som bestämt sina 
barn till Studier, varit sorgfälliga att skaffa dem privat 
undervisning dels af Skolans Lärare, dels af andra Studeran-
de. 

9 Mom. Då Ungdomen enligt den hittills gällande Skole-Ord-
ningen, är sysselsatt i Skolan en stor del af dagen hela 
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Veckan igenom, och använder helgedagarne till Kyrkogång, så 
har den, sedan Spisningstimarna äro afdragna, sällan någon 
annan tid mellan Skole-timarna, än den som fullt ut uptages 
af de Lexors öfverläsning, för hvilka den vid sin upkomst i 
Skolan skall redovisa; och huru denna mellantid blifvit an-
vänd, utrönes nogsamt af det bättre eller sämre besked, som 
han då gör för sig, i stöd af hvars och ens minne och fatt-
ningsgåfwa. 

10 Mom. Grunderne för en Ynglings upflyttning inom sin 
Class, hafwa här aldrig varit andra, än hans företräde i 
kunskaper framför dem som innehaft ett högre rum, jämte ett 
sedigt upförande, förenad med denna högre kunskapsgrad. Denna 
flyttning innom Classen, verkställes så ofta en Yngling med 
skäl befinnes förtjena densamma. Den allmänna Translation 
ifrån Class till Class, har hittills skedt vid hvarje höst 
Termins början, hvarvid hvarje Ynglings Exercitium publicum, 
och den med honom anstälde Examen, bestämt både hans flytt-
ning, och hans högre eller lägre place. 

11 Mom. De vanliga Examina med Skole Ungdomen, hafwa enligt 
Kongl. Skole Ordningen blifvit anstälde l:o i korthet vid 
slutet af höst Terminen kort före Jul. 2:do Vidlyftigare vid 
slutet af Vår Terminen kort före Midsommaren, och det i 
Inspectors Schol®, och fleras öfverwaro, hvarvid Ynglingarne 
gjordt reda för de fleste Lärostycken, i hvilka de under det 
förflutne året njutit undervisning, och hwaröfver Protocollen 
kort derpå blifvit till Ven. Consistorium insände. 

Något ytterligare förhör har ej blifvit anstäldt med dem, som 
afgådt till Gymnasium, emedan Rector, som vanligen utfärdar 
deras Testimonier, under hela deras Skole tid, tillräckligt 
lärt känna hvar och en Ynglings, snillegåfvor, flit, framsteg 
och upförande, och endast derefter rättat sitt omdöme i det 
gifna Testimonium. 

12 Mom. Undervisnings Coursen vid en Trivial Skola fulländas 
olika, efter Subjecternas olika flit och fattningsgåfvor. En 
del afgöra på fyra å fem år den Cours, hvarpå andra måste 
använda sju å åtta år. Sex eller Sju år, torde likväl vid 
Trivial Sklolan kunna antagas som ett medium. 

13 Mom. Beskaffenheten af de utfärdade Testimonierne finnes 
utstakad i Kongl. Skole Ordningens Cap. II. § 10, hvilken 
föreskrift blifvit noga iackttagen. 

Men då en oändelig inividuel olikhet i flere delar, altid 
foreter sig imellan ynglingar, hvilken oftast måste anmerkas 
i ett betyg, så kan icke något determineradt Formulair upgif-
vas, som blifvit efterfölgt vid Testimoniers utfärdande. 

14 Mom. De samma som en Förnuftig och Christelig sinnad 
Fader vidtager til sina Barns upmuntring och rättelser, vid 
deras olika sinnesarter, och olika omständigheter. 

15 Mom. Här finnas väl inga Stipendier, eller allmänna in-
rättningar till medellöse Ynglingars utkomst, men flere af 
dem hafwa likväl hos vältänkande handelsmän och Ståndsperso-
ner fått njuta fri spisning under Läse Terminerne. Föröfrigt 
handhafves vården om Ungdomens hälsa på det sorgfälligaste af 
hvarje Lärare i sin Class, och af Skole-ungdomens Värdsfolk. 
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Utom dess har Rector vid hvarje Termins början hållit före-
läsningar i Dietetiken för Skole ungdomen samfält, enligt 
Kongl. Skole-Ordningens föreskrift i VI Cap. 13 §. 

16 Mom. Som redan anfört är, finnes här ännu ingen Gymnastisk 
inrättning men under Ferierna plägar ungdomen vissa stunder 
sysselsätta sig att slå boll; äfwen plägar dem tillåtas att 
njuta någon fristund, för att ränna på Skrinnskor, då isarne 
äro säkra hösttiden. 

17 Mom. Då Ynglingen inskrifves i Skolan, erlägger merendels 
den förmögnare inskrifningspengar till Rector, och till Lära-
ren i den Class han intages, enligt Skole Ordningens II Cap 4 
§., samt dessutom 4 skil:r till Bibliotheks- och 4 sk. till 
fattig Cassan; från dessa utgifter blifwa likväl de fattigas-
te befriade. Föröfrigt erlägger Skole Ungdomen härstädes icke 
den så kallade Skolgälden. 

18 Mom. Upsikten öfver härvarande Skola, besörjes af Ephorus, 
och den nu warande Inspector Scholae Contracts Prosten Herr 
Doctor Genberg. 

19 Mom. Den i detta moment äskade upgift, kan, för Umeå 
Trivial Skola, som blott warat 3:ne år, icke utföras vidare, 
än att 5 ynglingar på desse 3:ne år, hafva afgått till Hernö-
sands Gymnasium. 

20 Mom. Några afvikelser i den hittills gällande Kongl. Skole 
Ordningen, hafwa Lärarena härstädes icke funnit sig tillstän-
dige. 

Umeå den 2 Now. 1813. 

Eric Haeggqvist 
Rect. Sch. Triv. 

Uti föregående instämmes till alla delar, utan at kunna något 
tilllägga. 

Jon: C: Genberg 
Insp: Sch: 
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[601-604] 
Schema Lectionum i Umeå Trivial Schola. 

Quarta Glassen 
Kl. 7 Kl. 8 - 9 f.m. 
B 
ö 
n 
t 
i 

Månd. 
Tisdag. 
Onsd. 
Thorsd. 
Fredag. 
Lördag, m 

a 
n 

Måndag 
Tisdag 
Onsdag 
Thorsd. 
Fredag 
Lördag 

Historien och Graak. Gram. 
Dito - Dito. 
Graak. Chrestomathien. 
Dito - - - - - • ' 
Dito - - - - - 11 

Mathematik. 

Tertia Glassen 
Kl. 8 - 9 
Graekiskan " 
Dito - - - - - - -
Dito - - - - - - -
Dito - - - - - - -
Swänska Historien - - " 
Lat. Grammatican. - - 11 

Kl. 10 - 12 
Cateches Moral, och Exercitia Stili 
Dito - - Dito -
Theologie och Lat Grammatican 
Theologie och Exercitia Stili 
Dito - - Dito 
Poetica och Virgilius. - - - -

Kl. 10 - 12 
Theologie och Exercitia Stili 
Dito - - Dito 
Poetica och Skrifning -
Theologie och Exercitier 
Swänska Hist och Exercitier -
Cateches och Skrifning -

Kl. 2 e.m. 
Justinus och Arithmetik. 
Dito - - Dito. 
Geographie och Sång. 
Cicero och Rhetorican. 
Dito - Dito. 
Geographie och Sång. 

Kl. 2 - 5 e.m. 
Cornelius och Lat. Grammatican. 
Dito - - Dito. 
Geographie och Sång. 
Cornelius och Arithmetik. 
Dito - - Dito. 
Geographie och Sång. 

Måndag 
Tisdag 
Onsdag 
Thorsd. 
Fredag 
Lörd. 

Superiores i Secunda, förenade med Tertia Glassen. 
Cornelius och Liber Memorialis 
Dito Dito - - " 
Dito Dito " 
Bibliska Historien -
Swänska Historien " 
Latinska Grammatic. " 

Theologie och Exercitier -
Dito Dito - -
Cateches och Skrifning -
Theologie, och Exercitier 
Dito - Dito - - - -
Cateches och Skrifning 

Cornelius och Lat. Grammatican. 
Dito - - Dito. 
Geographie och Sång. 
Cornelius och Arithmetik. 
Dito - - - Dito. 
Geographie och Sång. 

Infer iores Secu.nda förenade med IPrima Glassen. 

Måndag 
Tisdag 
Onsdag 
Thorsdag 
Fredag 
Lördag 

3 - 9 
Grammat. 

Kl. 
Lat. 
Dito 
Arithmetik. 
Bibliska Historien 
Dito - - - -
Swänska Historien 

och Glosbok. 
Dito 

Kl. 10 - 12. 
Theologie och Exercitier " 
Dito Dito 
Cateches och Skrifning efter förskrift 
Theologie och Exercitier 
Swänska Hist. och Exercitier 
Cateches och Skrifning eft:r Förskrift. 

Kl. 2 - 5 . 
Eutropius. 
Dito. 
Geographie och Sång. 
Eutropius eller Cornelius. 
Dito Dito. 
Geographie och Sång. 
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Kl. 7 
Måndag B 
Tisdag ö 
Onsdag n 
Thorsdag t 
Fredag i 
Lördag m 

a 
n 

Måndag 
Tisdag 
Onsdag 
Thorsdag 
Fredag 
Lördag 

Prima Classen 
Kl. 8 - 9 . Kl. 10 - 12. Kl. 2 - 5 e.m. 
Lat. Grammatican, och glosboken Cateches och Skrifning eft:r Förskrift Lat. Grammatican el:r Colloquia. 
Dito - - - - - - - Dito - - - - - - II Dito - Dito. 
Dito - - - - - - - Cateches och Arithmetik. II Inanläsning och Sång. 
Bibliska Historien " Cateches och Skrifning II Grammatican el:r Colloquia. 
Dito - - - - - - - - Dito - - - - - - II Glosboken. 
Dito - - - - - - - Cateches och Arithmetik. Inanläsning och Sång. 

Quinta, el:r 
Swänska Historien eft:r Regnér 
Dito - - - - - - - -
Arithmetik 11 

Bibliska Historien 
Dito - - - - - - -
Dito - - - - - - -

å kallade Apologist Classen. 
Cateches och Skrifning -
Dito - - Dito - - -
Multipl. Taflan och Skrifning 
Cateches och Skrifning 
Dito - - - - Dito - -
Cateches och Geographie 

Arithmetik. 
Arithmetik. 
Geographie och Sång. 
Arithmetik. 
Arithmetik. 
Inanläsning och Sång. 
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Anmärkning 

I Quarta Classen läses ibland Ovidii Libr. Trist, i stället 
för Virgilius, Lika så Curtius i stället för Justinus. Och då 
tiden tillåtit hafva äfven Lärjungarne i denne Class, Ons-
och Lördagar, gjordt början med Franska och Tyska Språken. 

I Tertia Classen läses Phadri fabler, sedan Poéticans grunder 
äro inhämtade. 

Superiores i Andra Classen göra äfven början med Grak. Gram-
matican. 

De minst avancerade i den första Classen läsa Catechesen alla 
timar, tills de hafwa genomgått den, en el:r 2:ne gångor; 
hvarefter de sedan läsa hvad Schema utvisar. 

De mera för sig komne i Quinta Classen, njuta äfven undervis-
ning i Geometrie, samt Tyska och Franska Språken. 
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Luleå stadsskola. 

6. 619 

Till ödmjukaste åtlydnad af Maxime Venerandi Consistorii 
af den 13 sistledne September til Herr Doctorn och 
Contracts Prosten Isaac Nordmark aflåtne Skrifvelse, 
hvilken blifwit underteknad meddelad, angående några 
uppgifter vid härvarande Skolan och beswarandet af et 
Schema N:o 2, enligt Circuläret 248, anföres upplysnings 
wis följande: 

I afseende på Skole-Inrättningen. 

l:o I Luleå Stad, en Stads Skola, som stiftades först 1632 i 
den så kallade gamla Staden, eller där Staden först efter 
1621 års Privilegier anlades. Documenter om Skolans instif-
telse med werba formalia finnas ej, i anseende til dess många 
undergågna öden. 

2:o Efter Stadens flyttning år 1649 til nu warande Ställe, 
måtte ock uppmärksamhet warit fästad på Skolan, hvartil 
slutas af den för år 1648 hos regeringen sökta hjelp; men 
följden däraf kännes ej. Skolans öden på längre tid eller 
till 1725 äro obekanta och på nämnde år uppbygdes nu warande 
Skole-Huset. Genom afledne Biskopen Nordin föranstaltades om 
en bättre reglering med Skol-Verket i Westerbottn år 1810, 
hwilken vann Kongl: Maijs:ts nådiga Bifall och Stadfästelse. 
Luleå Stads-Skola fick därigenom tillökning af en Class, 
utgörande nu således tvänne. 

3:o Genom Regleringen 1810 har ungdomen fått till understöd 3 
Rd:r 16 sk Banco. Ej widare någon inkomst eller Donation. 

4:o Skole-Huset tillkommit 1725. Ej aldeles tilräkligt, när 
ett större antal Discentes infunnit sig. I sämre tillstånd på 
de sednare åren. Dess underhållande tillhör Staden. Nu är en 
ny Skol-Bygnad uppförd för 2:ne Classer, hwari ock äro två 
rum för andre Läraren, hvilken bygnad med litet understöd 
från nästgränsande Socknar, som warit vane at hitskicka sina 
barn i Skolan, blifvit uppförd på Stadens bekostnad och af 
den kommer at underhållas. Skole-Gård för förste Läraren 
finnes ock. 

5:o Lärarne två, af hvilka den förre hittils blifvit kallad 
Skolmästare och den sednare har fått namn af andre Lärare. 

6:o Förre Läraren har i Lön 29 T:r 14 kappar korn och i Råg 5 
T:r 4 kp:r, samt Djekne-Pengar af Staden 1 | Schilling i 
banco på hushållet, utgörande mellan 4 a 5 Rd:r egentligen; 
men kom efter Lärarens förtroende stiga til mer och mindre. 
Har ock ämbets-gård, ehuru nog gammal. Andre Läraren njuter i 
Lön 17 T:r 21 kap:r korn och 2 T:r 1 kappe Råg, samt 25 Rd:r 
b:co i pengar. Dessutom får han 2:ne Rumm i det nya uppsatta 
Skole-Huset och några Tunnland odlad jord mot förbindelse, at 
lära eller rättare underwisa i Navigation, Handels-Geografin 
och Bok-hålleriet. Skol-mästaren hade förut som ensam Lärare 
30 T:r, 28 | kp:r korn jämte redan nämnde Djeknepengar från 
staden och från Löfångers Sockn i Umeå Län 1 | sk banco på 
röken, hvarifrån ock Lönen uppbars. 
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7:o Ej något Bibliothek eller Fond därtil. En gammal Bibel 
och en Skol-matrikel, börjad 1761, hafva hittils funnits i 
Skolan; men nu äro genom sammanskott wid åtskilliga tillfäl-
len samlade vid pass 20 Rd:r b:eo, hvarföre några Böcker 
blifvit köpte och flere hade kunnat anskaffas, om man säkert 
vetat, hvilka framdeles kunna kommat at användas. En ny 
Bibel; några andra böcker och en Carta äro ock hitskänkta. 

8:0 Endast hwad i 3:dje Momentet uppgifvit är, gäller här och 
ej något widare. 

9:o Inga föreskrifna Gymnastiska öfningar; utan rör ungdomen 
sig under tillåtna ledigheter med hvarjehanda kroppsöfningar, 
bestående i åkande på Skrid-skor på säker is och längre fram 
på wintern med Skidlöpande m. m. 

10:o Skolan med en Class hade til Discentes. 
för år 1804 • - 51. Delt i 2:ne Classer woro -
D: 0 - 1805 • - 56. år 1811 i öfre - 20 - i nedre 20. 
D:o - 1806 • - 52. - 1812 - 19 12. 
D:o - 1807 -- 48. - 1813 - 23 27. 
D:o - 1808 • - 33. 
D:o - 1809 • - 31. 
D:o - 1810 -- 37. 

11:o Sedan här 2:ne Classer blifvit inrättade, tyckes behof-
vet för en mindre Stad wara uppfyllt. 
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Om Underwisningen. 

l:o Glasserna 2:ne och ändamålet för underviwisningen 
hufwudsakligen för Borgerlig näring och rörelse. Dessutom 
grundlägning för dem, som wilja studera och skyldighet at 
lära Discentes så mycket, at de kunna ingå i 3:dje Classen af 
en Trivial Skola. 

2:o Ej egentligen något bestämt willkor för intagandet i 
Skolan: dock wäntar man, at de böra kunna någorlunda läsa 
innantil och en stor del af sin Christendom utantil. Til 
kostnad är ingen ting utsatt; utan ges friwilligt några 
Schillingar af Somlige och af fattige begäres ej något. 

3:o Underwisningen härstädes, i synnerhet sedan Classerna 
blefwo tvänne, har i den lägre bestått hufwudsakligen: l:mo I 
den förbättrade Cathechesens utanläsning, jämte innanläsning 
ehuru oftast för de swagare. 2:do I Etymoligiska delen af 
Latinska Grammatikan och någon gång litet af Syntaxis. 3:tio 
Efter Regners Begrepp, åtskillligt Historiskt, Geografiskt 
och Moraliskt. 4:to Wåhlins Swenska Historia för Gustawianska 
Tide-hwarfvet. 5:to Djurbergs mindre Geografi. 6:to Rosenmul-
lers Religions Historia. 7:mo Räknandet har skedt mer och 
mindre, mäst Quattuor Species i Enkla och Sammansatta Tal, 
för somliga i bruttna Tal och därefter i Regula de Tri och 
därutöfver. 8:vo Skrifning dels efter Förskrift och dels 
efter Förmärkning. 

I högre Classen hafva öfningarna warit följande: l:mo Repete-
ring af nya Catechesen med gifven Förklaring endast wissa 
dagar och timar. 2:do Religions Historien af Rosenmuller, 
handterad genom Frågor. 3:tio Historien dels efter Wåhlin den 
Gustavianska och dels efter Regnér, jämte den förres Stats-
kunnskap och af den sednare så det Geografiska som Moraliska 
m.m. Seilers Skol-bok för Borgares och Allmogens Barn har ock 
til större delen blifvit nyttjad. 4:to De mera för sig komna 
hafva både muntligen och skriftligen yttrat sina tanckar. 
5:to fortsatt räknandet från Quattuor Species efter flera 
Räkne-böcker som Beckmarks, Gräns's och Anderssons til och 
med Qudrat och Cubik räkning, samt sedermera en myckenhet 
Practiska Exempel. 6:to Uppsatt först smärre räkningar och 
sedan widlyftigare. 7:mo I Tyskan har Stridbergs Grammatika 
så til Etymologie som Syntaxis blifvit följd; dess Chrestoma-
thie explicerad på Swenska och tvärtom genom gorda Swenska 
frågor beswarad på Tyska. Öfversättning genom skrifning är 
ock gord af många. Somnelii Grammatika i Samma språk är ock 
nyttjad för sin widlyftiga Chrestomathie. Andre Tyska böcker 
efter tillgång också begagnade. 8:vo Franskan efter någon 
förwärfwad Etymologisk kunnskap är explicerad efter Silver-
stolpes utkomna Lärobok, och sedan efter framstälda swenska 
frågor, beswarad på Franska samt wertering skedd genom skrif-
ning. Någre hafva ock läst Telemails eller någon annan Fransk 
Auctor. 9:no Wisse hafva ock i Latin fortsatt sine öfningar 
och läst åtskilligt, såsom Gedikes Lärobok, Cornelius m.m. 
samt skrifvit Exercitier efter Poetewin. 10:mo Geografin dels 
efter mindre Djurbergs, dels efter dess större är ock mycket 
nyttjad med nödiga upplysningar och gifna utredningar af de i 
dem förekommande naturens alster, samt någon gång Cartor 
påsedda; men i brist på Glob och flere Cartor har den sednare 
omständigheten blifwit nog ytlig. ll:mo Hafwa någre läst 
flera Böcker i Euclides. 12:mo Skrifningen, utom hvad förut i 
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öfversättnings wägen sagt är, sker dels efter Förskrift både 
med Latinska och Swenska Bokstäfver, dels i Sönderstafnings 
wägen (man låter Discipeln skrifva något, som han kann utan-
til, göra et tekn mellan hwarje stafvelse och lära sig den 
allmänna Commateringen). Skrifven Stils innanläsning och 
några brefs författande hafwa understundom utgort öfningarna. 

4:o Läraren i hwarje Class underwisar efter föregående Punct. 

5:o Ej någon blandning; utan alla dagar och timar samma 
Lärare för sin Class. 

6:0 Härom är fullkomligt utredt i nyss föregående 3:dje 
Punct. 

7:o Läro-Böckerna och sättet, at dem handhafva, är ock sagt i 
3:dje Puncten. 

8:0 Efter sista Provisionella nya Skol-Ordningen skulle wäl 
tiden til Skol-gången börjas straxt efter Bartholomei tiden; 
men ovane härvid och hindrade af sina yrken, at wara sina 
föräldrar eller anhörige behjelplige på sjön, hafwa få Dis-
centes infunnit sig til den tiden: utan mäst ankommit i 
October. Några undantag hafwa dock skedt. Höst-Termin har 
upphört med Lucie dagen. Wår-Termin börjats med Februarii 
månad och slutats wid pass i midten af Junii, med hvila wid 
Påsk och Pingest af en wecka för hwardera högtiden. 

9:o Emellan egentliga Skol-timmarne anwändas tiden, at öfver-
läsa gifna Läxor: dock hafwa de Onsdagar och Lördagar efter 
middagarne någon större ledighet och betjena sig af hvarje-
handa kropps öfningar. 

10:o Flyttning från den ena Classen til den andra sker mäst 
om hösten, sedan man bedömt af Examen om wåren skickligheten 
i de stycken, som förewarit i lägre Classen. Några undantag 
hafwa dock gällt. 

11:o Endast årlig Examen om wåren wid pass i medio Junii, i 
anseende därtil, at Inspector Skola ofta infinner sig och gör 
sig underrättad om göromålen, då hwarje Lärare uppsätter en 
Förtekning på sine Disciplar, på hvad de fått lära under de 
förflutne bägge Terminerna, och huru deras uppförande warit. 
Denna Förtekning uppwisas wid sjelfva Examen, hvarefter ett 
Exemplar aflämnas til Inspectorn, som därpå skrifver sitt 
widatur och öfversänder det til Consistorium. Det andra med 
påskrift blir qvar bland Skol-handlingarne. 

12:o Lärer ej höra til Stads-Skolorna. 

13:o Sällan utgifwas här betyg och inga verba formalia äro 
vedertagna. 

14:o Läraren uppmuntrar och förmanar Discentes til sedighet, 
ordning och flit, föreställande dem wigten och fördelen deraf 
och tvärtom skadan och olägenheten, och det esom oftast. Man 
söker ock genom underrättelser, at få weta Disciplarnes före-
hållande för at så mycket bättre kunna bedöma dem och nyttja 
några utwägar til förekommande af osedlighet och sjelfswåld. 
Elake och enwise nödgas man någon gång straffa med något 
agande; så wida de utkommit nog ofta bortskämda, hvarföre ej 
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warningar gälla; utan måste den beswärliga strängare utwägen 
tagas: dock sker detta ej ofta, i synnerhet, sedan man någon 
tid fått handtera dem. Belöningar kunna ej utdelas: ty därtil 
ges ej någon fond; utan et rättwist beröm, för deras skyldig-
heters uppfyllande, är deras enda tröst. 

15:o Tredje puncten af förra afdelningen säger hvad understöd 
Skol-ungdomen har. Till sparsamhet och tarflighet uppmuntras 
de altid med tillkännagifvande af motsatsens olyckliga följ-
der. Ej någon allmänn anstalt om ungdomens hälsa. 

16:o Ingen föreskrifven Gymnastik. 

17:o Några bestämda afgifter hwarken til Lärare eller Skol-
Cassa äro utsatta. 

18:o Närmaste uppseendet öfver denna Skola har Prosten och 
Pastorn i Lands-Församlingen. 

19:o Antalet af Skol-ungdomen är uppgifvet i 10:de Puncten af 
Inrättningen. Till Piteå Trivial-Skola hafva åtskillige gått; 
antalet kann dock ej säkert bestämmas. Månge hafva här gort 
större framsteg och, efter sedermera hafd serskild handled-
ning, afgått till Hög-Skolan. Flere engagerat sig wid Landt-
mäteriet; dock de mäste til Borgerlig rörelse. 

Luleå d: 19 November 1813. 

Johan Sunder. 

Sanningen och riktigheten af föregående upgifter, rörande 
Luleå Stads Schola intygar af Luleå den 16 Decembr. 1813 

Isaac Nordmark 
Inspector Schola Lulens. 
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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. Holmbergs son. 
/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 2. 

Uppgifter, 
hvilka af Consistorierna omedelbart meddelas, angående Kate-
dral, Trivial- och så kallade Stads-Skolor: 

A. I afseende på INRÄTTNINGEN uppgifves: 

l:o Å hvad ort Katedral, Trivial eller Stads-Skola kan vara 
inrättad? Året när den stiftades, på hvilka Dokumenter Stif-
telsen grundar sig, samt de Verba Formalia derutur, som visa 
Inrättningens ändamål och beskaffenhet? 

2:o Hvilka hufvudsakliga förändringar Skolan kan hafva under-
gått? Af hvilka anledningar och med hvad auktoritet? 

3:o Skolans tillgångar: hvaruti dessa bestå, så till ordina-
rie, som extra-ordinarie inkomster? Grunden och upprinnelsen 
för dessa inkomster? Från publik fond, eller enskildte dona-
tioner? Hvad som utgår i Varor eller i Penningar? Huru ståen-
de Kapitaler, om sådane finnas, äro förräntade, samt hvartill 
räntan är anslagen? Skolans ständiga utgifter, samt det van-
liga beloppet af extra-utgifter? 

Och bifogas till dessa upplysningar en i kolumner inrättad 
Tabell på inkomsterna och utgifterna, samt sluteligen de 
anmärkningar, som kunna äga rum vid hufvudsakliga förändring-
ar, jemte uppgift af orsakerna till desamma? 

4:o Skole-hus: när det tillkommit? Huruvida det är tillräck-
ligt för behofvet? I hvad tillstånd det är? Hvad tillgång 
finnes till dess underhållande, samt till reparationer eller 
nybyggnad, om sådana nödiga pröfvas? 

5:o Lärarnes antal och benämningar? 

6:0 Lärarnes lönevilkor samt om derunder inbegripes Prebende-
Pastorat, Prebende-Hemman, Boställe, fria Husrum eller Hus-
hyra, Embets-åker m. m. hvilket allt uppgifves i form af 
Tabell med kolumner, hvarvid bifogas anmärkningar, innefat-
tande de hufvudsakliga och sednare förändringar, som lönings-
vilkoren i allmänhet, eller något af dem, kunna hafva under-
gått? 

Äfven uppgifves om någon Lärare skulle vara så otillräckligen 
lönt, att han, genom särskildta utvägar, behöfver söka sin 
bergning? 

7:o Så vida ett Bibliotek vid Skolan finnes, dess upphof? 
ungefärliga antalet af böcker? Tillgångar och brister? 

8:0 Stipendier och andra understöd, af hvad egenskap som 
helst, hvilka för Skol-ungdomen kunna vara anslagna? hvar-
ifrån de äga sitt upphof? Hvaruti de bestå, antingen i Varor, 
Penningar eller andra förmåner? Efter hvilka grunder de utde-
las? 
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9:o Om några Gymnastiska inrättningar vid Skolan finnas? Och 
huru de äro beskaffade? 

10:o Antalet af Skole-ungdom för hvarje år af de tio sistför-
flutna? 

11:o Hvad i öfrigt, i afseende på Skolans inrättning, kan 
finnas nödigt att anföra? 

B. I afseende på UNDERVISNINGEN uppgifves: 

l:o Klassernas antal och slag? 

2:o Hvilka pläga vara vilkoren för intagandet i Skolan, så i 
anseende till ålder och kunskaper, som kostnader? 

3:o I hvilka ämnen inom hvarje Klass undervisning meddelas? 

4:o Huru undervisningen mellan Skolans Lärare är fördelad? 

5:o Hvilka dagar och timmar hvar och en Lärare undervisar? 
och i hvad kunskapsgren? 

6:0 Hvad öfning och undervisning lemnas, så väl i skrifning 
efter förskrift, som öfversättningar och annan slags stil-
skrifning? 

Besvarandet af dessa frågor, med undantag af den andra, bör 
vara åtföljdt af ett Schema Lectionum. 

7:o Hvilka Läroböcker i hvarje kunskapsgren, och hvilka Läro-
metoder särskildt för hvardera, följas? 

8:0 Vid hvilka tider Skole-läsningen tager sin början, och 
när ferierne vidtaga? samt om någon undervisning under feri-
erne lemnas? 

9:o Huru tiden mellan Skol-timmarne af ungdomen användes? 

10:o Grunderna för flyttning inom Klasserna, och från Klass 
till Klass? samt när och huru ofta dessa uppflyttningar 
vanligen ske? 

11:o Tiden och sättet för de Examina, som med Skole-ungdomen 
anställas, så väl vid uppflyttning, som då några bland den-
samma till högre Läroverk utgå? samt, i synnerhet i den 
sistnämnde händelsen, hvilka grunder pläga vid omdömet föl-
jas? 

12:o På huru lång tid hela Undervisnings-Kursen vid Skolan 
vanligen plägar anses fulländad, för dem som utgå till högre 
Läroverk? 

13:o Beskaffenheten af de Betyg, eller Testimonier, som ut-
färdas? samt de dervid vanliga Verba Formalia? 

14:o Hvilka utvägar äro vidtagne till uppsigt öfver ungdomens 
seder, flit och ordentlighet? Hvilka straff och belöningar 
vanligen användas? 
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15:o Huruvida några allmännare anstalter äro vidtagna för att 
lätta Skol-ungdomens utkomst, samt att vänja den till spar-
samhet och tarflighet? Hvilka anstalter kunna vara fogade 
till vård om ungdomens helsa? 

16:o Der inrättning för Gymnastik finnes, huru undervisnings-
metoden är beskaffad? 

17:o Om och hvilka afgifter Skol-ungdomen erlägger till Lära-
re, Skole-Kassa m. m.? 

18:o Hvem eller hvilka öfver Skolan hafva det närmaste 
uppseende? 

19:o Antalet på Skol-ungdomen vid hvarje Skola, under hvarde-
ra af de tio sistförflutne åren? Huru många under hvardera af 
dessa tio år lemnat Katedral- och Trivial-Skolorne, för att 
välja andra yrken? och, så vidt möjligt är, hvilka dessa 
yrken varit? Från hvilka Klasser de vanligen utgått? Huru 
många de varit, som blifvit ut-examinerade till högre Läro-
verk? samt, hvad särskilt angår Stads-Skolorne, hvarifrån de 
fleste till näringsstånden pläga utgå, uppgifves huru många 
sökt flyttning till högre Undervisningsverk? 

20:o För Katedral- och Trivial-Skolor uppgifves särskildt, 
om, och i hvad måtto, afvikelser från Skol-Ordningen af år 
1807 blifvit införde? samt af hvad anledning och med hvad 
auktoritet? 

Anm. De Frågor, hvilka genom sin beskaffenhet megifva 
Tabeller, blifva genom sådane tjenligast och säkrast 
besvarade. 

Källa: Berättelse Af Kongl. Uppfostrings-Comitén, Första 
Häftet, Innefattande Dess Inrättning och Föremål, samt Den 
Plan som blifvit fattad, och de Anstalter som sedan dess 
tillförordnande blifvit vidtagne I afseende på Allmänna 
Uppfostringens och Undervisningens förbättrande. Stockholm, 
Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1813, Bilaga N:o III, s 7-13. 
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Bilaga 4 

5 

Wördsamt Memorial. 

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

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

Den sig företeende motsägelse emellan Rectorn Svedboms upp-
gift, att Hernösands Trivial Schola icke äger några Stipen-
dier och Schola Mästaren Arbmans föregifvande, att ett 
Sundsvalls Stads Schola tillhörigt Stipendium, kalladt det 
Thunmarkska, skall hafva blifvit emot Testators, Afledne 
Expeditions Fogden och KronoLänsmannen i Skinnskattebergs 
Härad och Westmanland, Olof Thunmarks afsigt, Hernösands 
Trivial Schola tillerkändt, har sin föranledning deraf, att 
den fråga ännu icke blifvit afgjord, som uppstådt om Testa-
tors rätta mening, då han donerat ett Capital af 555 Rd:r 26 
sk 8 rst. Banko, "hvaraf belöpande årliga Intresset skall 
delas emellan Sex Gossar vid Sundsvalls Trivial Schola, bör-
diga ifrån Tuna, Attmar och Njurunda i Medelpad, med vilkor 
att dessa gossar äro skickelige och hugade för Studier". Då 
nu Sundsvall icke har någon Trivial Schola, utan blott en 
Padagogie, 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 Maji 1814. 

CARL STRIDSBERG OLOF HUSS. OL: LINDAHL 

0. FR. FORSBERG. GUST: LUNELL 

/Isak Grape 

Till Kongl. Uppfostrings-Comitén. 
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