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Redaktörens rader 

Forskningsarkivet i Umeå syftar till en nära samverkan mel-
lan arkiven och forskningen vid universitetet. Fördenskull 
utger Forskningsarkivet källskrifter i skriftserien 
URKUNDEN. Där publiceras valda akter och dokument ur våra 
arkiv, som blivit aktuella i pågående forskning och utbild-
ning vid universitetet. 
På motsvarande sätt presenteras vetenskapliga framställning-
ar och bearbetningar av det historiska källmaterialet i 
rapportserien SCRIPTUM. Syftet med denna serie kan anges i 
följande huvudpunkter. Publikationsserien SCRIPTUM skall 
1. utge forskningsmässiga kommentarer till utgåvor av käll-

skrifter i Forskningsarkivets källserie URKUNDEN, 
2. publicera andra forskningsrapporter med anknytning till 

Forskningsarkivets verksamhet, som befinns vara angelägna 
för den vetenskapliga metodutvecklingen och debatten, 

3. publicera framställningar av t ex lokalhistorisk karaktär 
av mer allmänt intresse för Forskningsarkivets verksamhet 
och för en bredare allmänhet. 

Härmed önskar Forskningsarkivet inbjuda alla intresserade 
till läsning och till att genom egna bidrag deltaga i utgiv-
ningen av skriftserien SCRIPTUM för ett ökat meningsutbyte 
inom och mellan olika discipliner vid vårt och andra läro-
säten. 

För Forskningsarkivet i Umeå 

Egil Johansson 
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Förord 

Denna andra rapport i serien SCRIPTUM vid Forskningsarkivet 
i Umeå kan hänföras till det första syftet med rapportse-
rien, nämligen att "utge forskningsmässiga kommentarer till 
utgåvor av källskrifter i Forskningsarkivets källserie 
URKUNDEN". Källskrifterna i URKUNDEN nr 2-6 utgörs nämligen 
av enkätsvaren från 1812 års uppfostringskommittés enkät för 
gamla Härnösands stift, utgivna av Daniel Lindmark. 
I föreliggande rapport har Daniel Lindmark dels gett en 
forskningsmässig bakgrund till källmaterialet och dels uti-
från en bestämd tolkningsram gått igenom och systematiskt 
analyserat några centrala frågeställningar kring barnaunder-
visningen i församlingarna. 
Arbetet har utförts inom ramen för ett pågående forsknings-
projekt vid universitetet och Forskningsarkivet: "Prästen 
som folkuppfostrare. Prästens roll i norrländskt samhällsliv 
före folkskolans införande." Projektet finansieras av Riks-
bankens jubiléumsfond och leds av professor Sten Henrysson 
och undertecknad. Detta utgör ännu ett exempel på hur Forsk-
ningsarkivet söker skapa en aktiv miljö för arkiven och 
forskningen vid vårt universitet. Andra projekt och forskare 
är välkomna med sina bidrag i den nya rapportserien 
SCRIPTUM. 

Egil Johansson 
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1. Syfte och avgränsningar — 
en forskningsuppgift 

Undersökningens huvudsyfte är att undersöka en övergripande 
frågeställning om barnaundervisningens tillstånd i landsför-
samlingarna i Härnösands stift 1813/14. Som ett viktigt 
bisyfte framstår även en prövning av vilka möjligheter 1812 
års uppfostringskommittés enkätmaterial erbjuder. Inrikt-
ningen på denna undersökning kan punktvis uttryckas i föl-
jande avgränsningar: 

1. övergripande frågeställning - barnaundervisningens 
tillstånd 

2. Delproblem - hemundervisningen 
- skolundervisningen 

3. Tolkningsram - det kyrkliga undervisningsprogrammet 
4. Undersökningsområde - landsförsamlingarna i Härnö-

sands stift 
5. Källmaterial - svaren på 1812 års uppfostringskom-

mittés enkät 

Den övergripande frågeställningen rymmer två delproblem, av 
vilka det första kan formuleras på följande sätt: Finns det 
i Härnösands stift vid tiden för enkätens genomförande en 
fungerande hemundervisning i landsförsamlingarna? Hur ser 
denna i så fall ut? Hur förhåller sig övrig undervisning 
till hemundervisningen? 

I syfte att få svar på dessa frågor kommer att undersökas 
var och hur kyrkans undervisningsprogram fungerar: Var före-
kommer den kyrkliga undervisningens innehåll? Var ombesörjer 
prästen, respektive klockaren och föräldrarna den grundläg-
gande ABC-undervisningen i läsning och kristendomskunskap? 
Finns någon annan som sköter ABC-undervisningen? Förekommer 
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undervisning i "överkurs", d v s ett lärostoff som går 
utöver det kyrkliga undervisningsprogrammet? 

Det andra delproblemet gäller den lägre skolundervisningen. 
I vilken utsträckning förekommer barnaskolor inom stiftet? 
Under vilka betingelser bedrivs undervisningen? Hur är för-
hållandet till det kyrkliga programmet? 

Urvalet av pastorat - landsförsamlingarna inom Härnösands 
stift - placerar undersökningen på en "mellannivå". Begräns-
ningen medger en mer inträngande analys, samtidigt som ur-
valet ändå tillåter jämförelser regioner emellan. Koncentra-
tionen på ett par problems belysning i ett begränsat källma-
terial syftar slutligen till att ge såväl ökad stramhet som 
större djup åt undersökningen. 
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2- 1812 års uppfostringskommit-
tés enkät — en bakgrund 

Tillkomsten av 1812 års uppfostringskommitté var resultatet 
1 

av en längre tids debatt. 1807 års skolordning hade anta-
gits på prov i fem år och skulle utvärderas. Dessutom hade 
den blivit utsatt för skarp kritik, som framförts av bl a 
rektor Silverstolpe vid riksdagen 1809/10. Omvälvande poli-
tiska händelser vid samma tid - den nya regeringsformen och 
förlusten av Finland - hade väckt till liv såväl demokra-
tiska som nationella strömningar i den pedagogiska debatten, 
som mynnade ut i krav på reformer av undervisningsväsendet. 

I januari 1812 tillsattes en uppfostringskommitté med 
uppgift att utreda hela undervisningssystemet samt lämna 
förslag till förändringar och förbättringar. Kommittén 
ställdes under ärkebiskop Lindbloms ledning, och bland de 14 
ledamöterna dominerade representanter för byråkratin och den 
högre utbildningen. De tankar på en mera allmän folkskola 
som framfördes i debatten hade till en början stöd inom 
kommittén. Med tiden intog denna dock en alltmer avvisande 
hållning till sådana planer. Först efter kungliga påstöt-
ningar avgav kommittén 1825 ett förslag om folkundervisning-
en, där frågan om sockenskolor dock lämnades åt de kommunala 
myndigheternas eget gottfinnande. Kommittén ägnade istället 
sina krafter åt lärdomsskolorna, för vilka man utarbetade en 
skolordning som antogs 1820. 

Redan 1813 genomförde uppfostringskommittén emellertid en 
riksomfattande enkät för att bilda sig en uppfattning om 
undervisningsväsendets faktiska tillstånd och därigenom 
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skapa underlag för sitt fortsatta arbete. Enkäten gick med 
fyra olika frågeformulär via konsistorierna ut till bl a 
alla kyrkoherdar, som hade att besvara frågor om skolor och 
andra utbildningsanstalter inom sina pastorat. De inkomna 
svaren fick dock för landsbygdens del ligga i stort sett 

2 
obearbetade. 
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3.Enkätsvaren — ett käll — 
material 

Enligt upppfostringskommitténs cirkulär till konsistorierna 
den 3 april 1813 förväntades svaren på schema 4 inhämtas 
från "vederbörande Kyrkoherdar eller de Prestmän, hvilka 
deras ställe förestå" (Urkunden 5:25). Detta verkställdes i 
Härnösands stift på det sättet, att kontraktsprostarna på 
landet fick distribuera frågeformulären, infordra uppgifter-
na och före årets slut insända enkätsvaren till konsistori-
um. Tillvägagångssättet har resulterat i en mycket hög 
svarsfrekvens, även om flera av svaren lät vänta på sig in 

3 
på nyåret 1814. 

Härnösands konsistoriums cirkulär den 29 juni 1813 lät även 
förstå, att kontraktsprostarna skulle "noga tillse, det 
Uppgifterne ifrån hvarje Pastorat fullständigt upptaga de 
ämnen, som berörde Schema innehåller" (Urkunden 5:27). Mate-
rialet uppvisar detta till trots ett visst internbortfall, 
såtillvida att inte alla frågor behandlats i varje enkät-
svar. Av naturliga skäl har frågorna 4-17, som är följdfrå-
gor till de tre första (angående förekomsten av olika sko-
lor), lämnats obesvarade, när frågorna 1-3 fått nekande 
svar. Alla svar följer inte heller schemat fråga för fråga, 
utan vissa präster gör på fri hand en teckning av folkunder-
visningens tillstånd. Detta är särskilt vanligt i svaren 
från Västerbotten, där schemats frågor förmodligen inte 
synts särskilt relevanta. Att döma av den information dessa 
svar innehåller, har frågeschemat ändå varit vägledande. 

Vissa svar är däremot så bundna av schemat, att frågeformu-
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leringarna återkommer ordagrant i svaren. Så långt det går 
att bedöma, tycks denna bundenhet vara av mera formell än 
innehållslig karaktär. Schemats kategoriseringar av t ex de 
olika skolformerna kan dock ha påverkat uppgiftslämnarna att 
strukturera sin verklighet efter ett främmande mönster (jfr 
avsn 8.1). Som ett exceptionellt prov på bundenhet vid 
förlaga framstår svaret från Gudmundrå, som uppvisar en 
långt driven verbal överensstämmelse med svaret från Tors-
åker. Av allt att döma har prosten Norberg i Gudmundrå haft 

4 
svaret från Torsåker som utgångspunkt. Inte heller i detta 
fall tycks dock beroendet vara av mera än formell natur. 

Svarens omfattning varierar från dussintalet rader (Neder-
torneå) till dussintalet sidor (Torp) i utgåvan. Orsakerna 
till detta är flera. Bl a ger en utbyggd folkundervisning 
med skolinrättning som regel längre svar. Prästernas 
varierande bildning, skolerfarenhet och intresse måste också 
betraktas som viktiga faktorer. Präster som tidigare varit 
lärare lämnar således ofta utförligare svar. De två längsta 
svaren har f ö författats av medlemmar i samfundet Pro Fide 
et Christianismo, som verkade för folkundervisningens för-

5 
bättrande. 

Frågorna har i flertalet fall (42) besvarats av kyrkoherden 
själv, pastor loci. Av olika skäl - nådår, prebende etc -
har någon annan tjänsteförrättande prästman (6) lämnat 
uppgifterna, vilket framgår av titlar som vicarius pastoris 
och curam pastoris gerens. I något fall har kontraktsprosten 
(2), pastorsadjunkten (2) eller komministern (1) svarat för 
uppgifterna. Att oftast kyrkoherden eller någon annan i 
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pastoratet tjänstgörande präst besvarat enkäten ger anled-
ning till slutsatsen att svaren bygger på god kännedom om de 

6 
lokala förhållandena. 

Inte desto mindre framgår det tydligt att såväl kontrakts-
prostar som konsistorium läst enkätsvaren och, i de fall det 
ansetts nödvändigt, kommenterat eller kompletterat uppgift-

7 
erna. Både konsistorium och kontraktsprostar var via visi-
tationer och ämbetsberättelser insatta i läget ute i de 
olika pastoraten. Att uppgifterna på detta sätt var kända 
och i övrigt kontrollerbara torde ha avhållit uppgiftsläm-
narna från att avge direkt vilseledande information. I några 
fall hänvisas uttryckligen till prost- och biskopsvisitatio-
ner (t ex Hammerdal). De jämförelser som gjorts av Andersson 
- Höas (1971), Martinsson (1971) och Sjöström (1971) visar f 
ö god överensstämmelse mellan husförhörslängder och enkät-
svar . 

Däremot kan det ibland finnas skäl att misstänka svar för 
att vara något tendentiösa. Kyrkoherdarnas positiva bedöm-
ning av hemundervisningens resultat kan naturligtvis ha 
bottnat i avoghet mot presumtiva sockenskolor, liksom för-
hoppningar om skolreformer kan ha dikterat negativa beskriv-
ningar (jfr avsn 9.2). Eftersom folkundervisningen var ett 
kyrkans och prästerskapets ämbetsåliggande, kan det för 
enskilda prästmän ha legat viss prestige i att uppvisa goda 
resultat. De väl tillvaratagna möjligheterna att skylla 
bristerna i kunskaper och färdigheter på allmogens försum-
lighet talar dock emot ett sådant förfarande. I många fall 
erkänner man istället uppenbara avvikelser från kyrkolagens 
stadganden om klockarens undervisningsskyldighet, för vilka 
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man dock anför diverse förmildrande omständigheter (jfr avsn 
7.2.2). Över huvud taget förefaller ensidiga svart- eller 
skönmålningar saknas; de flesta svaren är måttliga i sina 
bedömningar. 
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4. Tidigare forskning — en 
översikt 

Tidigare forskning kring 1812 års uppfostringskommitté har i 
huvudsak varit inriktad på kommitténs plats i den pedago-

8 
giska och skolpolitiska utvecklingen. Hit kan räknas verk 
som Rodhe 1908, Larsson 1946, Agrell 1960, Sjöstrand 1965, 
Niléhn 1975 och Askeberg 1976. Dessa arbeten delar även 
intresset för de högre skolstadierna, trivialskolorna och 
gymnasierna, vilket till viss del har att göra med kommit-
téns egen koncentration på lärdomsskolorna. 

Till undantagen hör de framställningar som behandlar upp-
fostringskommittén i samband med folkundervisningens histo-
ria. Här är fr a tre arbeten av vikt, Torpson 1888, Westling 
1900 och Aquilonius 1942. Dessa begagnar sig av de till 
kommittén insända enkätsvaren för att belysa folkundervis-
ningens tillstånd 1813/14. Därvid avsätter man förhållande-
vis rikligt utrymme till referat och smärre sammanställ-
ningar av enkätsvarens uppgifter, som redovisas stiftsvis. 
En motsvarande översikt över läget i Jämtland och Härjedalen 
föreligger i Sehlin 1928. Inget av dessa arbeten visar dock 
prov på någon mer systematiskt genomförd analys. Såväl pro-
bleminriktning som teoridiskussion saknas nästan helt, och 
de enda uppgifter som kvantifieras är f ö skolornas antal. 
Över huvud taget är det märkbart i hur hög grad framställ-
ningen präglas av ett sökande efter folkskolans föregångare 
(jfr avsn 8.1). Till saken hör att författarna själva ofta 
varit skolmän: det har gällt att påvisa folkskolans och 
folkskollärarkårens företräden framför tidigare undervis-

9 
ningsformer. Denna tendens gör att resultaten även till 
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viss del bör ifrågasättas, inte minst p g a missvisande 
10 

referat och tendentiöst urval av citat. 

Huvuddelen av den forskning som begagnat sig av svaren på 
uppfostringskommitténs enkät är således av äldre datum och 
har utförts av skolmän utanför den akademiska forskningen. I 
början på 1970-talet genomfördes dock vid Umeå universitets 
pedagogiska institution ett antal undersökningar under Egil 
Johanssons handledarskap som utnyttjade enkätsvaren. Syftet 
med uppsatserna var att, med en metod- och källprövande 
ansats, undersöka folkundervisningens tillstånd, fr a läs-
kunnighet och utantillkunskaper, vid tiden för enkätens 
genomförande. Därför datoriserade man husförhörslängdernas 
uppgifter enligt den metod som utarbetats av Egil Johansson 
(1972) och behandlade dessa kvantitativt, medan enkätsvaren 
användes som ett parallellt källmaterial. Uppsatserna av 
Andersson - Höas (1971), Martinsson (1971) och Sjöström 
(1971) påvisar god överensstämmelse mellan de båda källmate-
rialens uppgifter. Genomgående poängteras även uniciteten i 
enkätmaterialet. 

Medan Torpson (1888), Westling (1900) och Aquilonius (1942) 
försökt ge en bild av folkundervisningens tillstånd i hela 
Sverige genom att referera enkätsvaren stiftsvis, har 
Andersson - Höas (1971), Martinsson (1971) och Sjöström 
(1971) valt att göra mer ingående studier av ett begränsat 
antal socknar. Sjöström (1971) undersöker fr a Nordmaling, 
men analyserar även enkätsvaren från Umeå, Degerfors och 
Bygdeå. Martinsson (1971) behandlar företrädesvis Sundsvalls 
stad, men refererar även innehållet i enkätsvaren från alla 
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pastorat i Medelpad. Andersson - Höas (1971) intensivstude-
rar Fardhem, Loj sta och Linde, men gör även en sammanställ-
ning av enkätsvaren för alla Gotlands pastorat. Uppgifterna 
har systematiskt bearbetats i uppsatserna och redovisas i 
såväl tablåer som sammanfattande textavsnitt. Däremot sätts 
resultaten endast i begränsad utsträckning in i någon mer 
övergripande tolkningsmodell. 
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5 - Det kyrkliga undervisnings-
programmet — en tolkningsram 

Det kyrkliga undervisningsprogram som var uttryckt i KL 1686 
och som gällde under enhetskulturens tid ända in på 1800-
talet har tidigare utforskats och beskrivits av fr a Hil-
ding Pleijel (1970) och Egil Johansson (1972, 1977 m fl), 
medan Sven-Åke Selander (1986) har närstuderat undervis-
ningsprogrammets funktion under upplösningsskedet på 1800-
talet. Dessa forskare företräder den ena av två huvudlinjer 
i svensk forskning kring folkundervisningen före folkskolan. 
Bengt Sandin (1986:49) sammanfattar forskningsläget på föl-

Il 
jande sätt: 

De förklaringar som står till buds i den vetenskapliga 
litteraturen kring folkundervisning är, som redan 
nämnts, dels Birgitta Odéns diskussion av behovet av 
ideologisk kontroll och dels det inomkyrkliga perspek-
tivet som företräds av Egil Johansson och av kyrkohis-
torisk forskning. 

Skillnaderna mellan de två synsätten har enligt Sandin 
(1986:47) att göra med olika utgångspunkter: i det första 
fallet förhållandet mellan statsmakten och lokalsamhället, i 
det andra fallet lokalsamhället och den kyrkliga organisa-
tionen. Sandin finner emellertid båda synsätten bristfälliga 
och kompletterar det maktpolitiska kontrollperspektivet med 
försörjnings- och disciplineringsaspekter. Även om han där-
med breddar basen för sin analys, kvarstår dock skiljelinjen 
mellan ett "inomkyrkligt" och ett "utomkyrkligt" perspektiv. 
Perspektiven bör dock inte uppfattas som konkurrerande 
alternativ utan som kompletterande aspekter. Att utgångs-
punkten för denna undersökning tas i "det inomkyrkliga per-
spektivet" kan kortfattat motiveras på följande sätt: Oav-
sett vilka synpunkter som sedan bör läggas på folkundervis-
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ningen, är det rimligt att utgå ifrån det kyrkliga undervis-
ningsprogrammet, eftersom detta åtminstone formellt var 
styrande för folkundervisningen och således kan skapa 
sammanhang i den heterogena undervisningssituation som rådde 
före folkskolan. Dessutom rymmer också "det inomkyrkliga 
perspektivet" i Egil Johanssons (1977:7f, 1981:196ff) tapp-
ning olika tolkningsmönster, även kallade push- och pull-
faktörer. Som pushfaktörer räknas "målmedvetna undervis-
ningsåtgärder" såsom skollagstiftning och alfabetiserings-
kampanjer, medan pullfaktörer föreligger i t ex olika yrkes-
gruppers behov av funktionell läskunnighet. Denna rapport är 
i huvudsak inriktad på den första aspekten, medan den andra 
endast diskussionsvis berörs i avsnitt 9.2. Behandlingen av 
det kyrkliga undervisningsprogrammet i detta kapitel är 
avsedd att dels bilda en allmän bakgrund för den fortsatta 
analysen, dels skapa ett användbart analysinstrument genom 
en operationalisering av begreppet. 

Under medeltiden utgjordes innehållet i kyrkans muntliga 
undervisning i första hand av Pater noster, Credo och Maria-
bönerna (Johansson 1986:89). När reformationen och boktryck-
arkonsten hade gjort sitt intåg i Sverige, kunde kunskaps-
kravet på kyrkans medlemmar ställas högre än tidigare. Det 
stoff som nu skulle läras in var i huvudsak liktydigt med 
Lilla katekesens innehåll. Enligt KL 1686 kap 2 § 10 skulle 
prästerna vid förhören tillse att folket skiftades i 

tre delar eller hopar: den första blir den, som enfal-
deligen kan läsa sina kristendomsstycken; den andra, 
som kan läsa Luthers uttydning öfver tio Guds bud, 
Tron, Fader Vår, Döpelsen och Herrens nattvard; den 
tredje, som jämte uttydningen kan fatta och förstå 
spörsmål och hustaflan och därhos lära Skriftens språk, 
på hvilka vår tro sig grundar. 
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Det aktuella stoffet mötte redan vid läsinlärningen i ABC-
boken. Denna utgjordes, förutom av alfabete och böner, i 
huvudsak av Lilla katekesens textord, catechesis canonica. 
Förmodligen är det samma stoff som avses när man "enfaldeli-

12 
gen kan läsa sina kristendomsstycken". Efter ABC-boken och 
Lilla katekesen med vanligen Svebilius' utveckling av 
Luthers förklaringar följde så psalmboken, som även den 
innehöll det tidigare inlärda stoffet. Psalmboken användes 
som läsebok och liksom katekesen och ABC-boken som bön- och 
andaktsbok. Först in på 1800-talet kom Bibeln att få någon 
nämnvärd spridning (jfr Pleijel m fl 1967). 

Till stoffet och läroböckerna var även knuten en bestämd 
färdighetsutveckling, som i stora drag innehöll tre steg: 
läskunnighet, utantillkunskaper och begrepp, de två första 
ofta kallade innan- och utanläsning. Med begrepp avsågs 
förmågan att förstå och tillämpa det inhämtade stoffet. 
Något förenklat kan sambandet mellan färdigheternas utveck-
ling och läroböckernas progression åskådliggöras i nedanstå-

13 
ende figur. 

begrepp 
utan 
innan 

När det gäller undervisningstillfällena, har Sven-Åke Selan-
der (1986:10) koncentrerat tankarna från KL 1686 med följd-
bestämmelser i en figur som återges på s 18. 

ABC-boken Lilla kat. Utveckl. 
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Undervisningstillfällen 
enligt KL. 1686. 
Heldragen linje markerar ansvarsområde. 

i I 
i I 

(4 
O ia o 
CL 

Varning och 
fbroaning 

Bibelförklaring 
Kyrkogång, 

predikan 
pred. förhör 

Kommunion 
förhör 

Husförhör 
Husandakt 

konvcntiklar 
Litteratur-

spridning 
Katt-kospredikn. 

f örher 
Katekes-

undorvisning 
av vuxna 
i hemmen 

I Nattvardsläsning 
HuEandakt 
Dop 

c 
U ffl •o 0 u. u> 3 Z 

/*. /K Undervisning 
i samverkan 
med donstolar 
Soldatförhör 
Flyttnings-
förhör 
Lysnings-
förhör 

01 O 
•C *» 
U 1.1 

Källa: Selander 1986:10. 
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Det bör observeras att Selanders modell även tar upp vuxen-
undervisningen, som dock inte kommer att behandlas i denna 
rapport. Dessutom bör figuren kompletteras med den grundläg-
gande läsinlärningen, eftersom kyrkans texter mötte redan i 
ABC-boken. Modellen visar dock i hur hög grad kyrkans under-
visning verkligen var ett "livslångt lärande". För barna-
undervisningens vidkommande är funktionen av dopundervisning 
uppenbar. Det ord som inplanteras i dopet skall med mångas 
benägna bistånd (föräldrar, faddrar, klockare, präster m fl) 
bringas till mognad vid konfirmationen. Ett för denna under-
sökning bättre avpassat schema över undervisningstillfällena 
skulle kunna utformas på följande sätt. 

Undervisningstillfälle Ansvarig 
(Husandakt) Husfader 
Hemundervisning " 
Husförhör Pastor 
Kyrkoförhör " 
Nattvardsläsning " 
(Kyrkogång) " 

Husförhören förekom redan före KL 1686, men påbjöds till 
allmänt bruk i kap 24 § 22 (jfr även kap 2 § 10). Där 
föreskrivs att kyrkoherden skall 

besöka sina åhörare, det ena huset efter det andra 
[...], och då efterfråga, huruledes de samt deras barn 
och tjänstehjon sins emellan sig förhålla, förmanande 
dem till allt det, som godt och lofligt är. Vid sådana 
tillfällen skall han ock undervisa de gamle om de 
frågor, han vill dem i kyrkan föreställa, på det de må 
vara beredde på tjänliga svar och föregå ungdomen med 
goda exempel. 

Av citatet framgår tydligt husförhörets karaktär av under-
visningstillfälle. Dessutom framkommer kopplingen till kyr-
koförhören, som var påbjudna i KL 1686 kap 2 § 9: 
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Ungdomens förhör uti sin kristendom skall med största 
flit idkas uti alla församlingar öfver hela riket efter 
den ordning, som här föreskrifves: [ ] På landsbygden 
skall folket komma så bittida tillsamman, att de före 
högpredikan kunna bevista katekismi förklaring och 
förhör [...] 

Även om regelrätt konfirmationsundervisning och offentligt 
förhör inte var allmänt utbredda förrän vid 1700-talets slut 
(jfr Brohed 1977), innehåller dock KL 1686 kap 8 § 2 stad-
ganden om förhör före första nattvardsgången (jfr även § 3): 

De, som första resan vilja gå till aflösning och Guds 
bord [...], skola intet tillåtas förr, än de hos kyrko-
herden sig angifvit och han dem uti deras kristendom 
förhört samt inhämtat kunskap och vittnesbörd om deras 
lefverne. 

Selanders figur, liksom det förenklade schemat, tar endast 
upp två lärare, prästen och husfadern. KL 1686 känner dock 
en tredje lärare, klockaren. Dessa lärare och deras inbördes 
förhållande är av vikt att känna till, inte minst för för-
ståelsen av den norrländska situationen. KL 1686 innehåller 
emellertid inte någon bestämd rollfördelning; snarare anges 
endast ett delat ansvar för barnaundervisningen. I praktiken 
kom dock den grundläggande undervisningen oftast att bedri-
vas som hemundervisning, medan prästerskapet utövade sin 
kontrollfunktion vid förhören samt kompletterade hemunder-
visningen vid den under 1700-talet alltmer utbredda konfir-
mationsundervisningen . 

Uppdelningen av undervisningen på tre "ämbeten" finns i KL 
1686 men har äldre anor. Föräldrarnas undervisningsansvar 
grundar sig på det lutherska treståndsschemat, där husfadern 
inom hushållsståndet skulle upprätthålla såväl världsligt 
som andligt regemente. Husfadern - eller i hans ställe 
husmodern - blev hushållets lärare. KL 1686 betonar föräl-
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draansvaret i bl a kap 24 § 11: 
Föräldrarane måste troligen förmanas att låta sina barn 
i deras kristendomsstycken väl och fliteligen underrät-
tas [.. . ] 

Klockarens roll är mer svårtolkad, särskilt om man konfron-
teras med hans ställning under 1800-talet. Ursprungligen är 
dock klockaren att betrakta som en ur diakonatet utvecklad 
prästens hjälpreda, en med tiden lekmannamässig hjälplärare 
(jfr Sandholm 1963). I KL 1686 kap 24 stadgas att klockaren 
skall kunna "sjunga och skrifva, så att han däruti kan 
undervisa församlingens ungdom" (§ 31). Dessutom sägs att 
han inte så skall besväras av övriga ämbetsplikter, att han 
därigenom hindras att utföra "den plikt honom åligger, med 
all flit och trohet att drifva barnaläran" (§ 32; jfr även § 
11). 

Til syvende og sidst är det dock prästen som är församling-
ens lärare, som bär ansvar för och utövar kontroll över 
församlingens undervisning. Detta framgår på ett flertal 
ställen i KL 1686, bl a kap 24 § 22 (jfr även kap 2 § 9-10): 

Kyrkoherden skall låta sig angeläget vara, att ungdomen 
i hans socken lärer läsa i bok och förstår sina kris-
tendomsstycken [.. . ] 

Inte desto mindre bör man utifrån KL 1686 betrakta både 
klockaren och husfadern som delaktiga av församlingens läro-
ämbete . 

När andra lärare än de tre som stipuleras i KL 1686 uppträ-
der, inställer sig ett problem. Bryter dessa det kyrkliga 
undervisningsprogrammet, eller ryms de och deras verksamhet 
inom dess ramar? Hur såg samtiden på detta? Vad fick en 
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framväxande lärarkår för konsekvenser för kyrkan och hennes 
undervisningsprogram? Detta är ett intressant problem som 
ännu i stort sett är obehandlat för Sveriges vidkommande. 
Selander (1986) har dock lämnat ett väsentligt bidrag för 
Fleninges vidkommande under 1800-talet (jfr även Johansson 
1972). 

Sammanfattningsvis kan det kyrkliga undervisningsprogrammet 
för barnens vidkommande uttryckas på nedanstående sätt. Av 
praktiska skäl har färdigheterna och stoffet, som också i 
verkligheten var fast integrerade, sammanförts under sam-
lingsrubriken omfattning. Ofta kan omfattningen koncentreras 
ytterligare till läsning och kristendomskunskap (i fortsätt-
ningen även kallade ABC-undervisning). 

INNEHÅLL - omfattning: innan- och utantilläsning av, samt 
begrepp i kristendomens huvudstycken 

- läroböcker: ABC-bok, katekes, psalmbok, (bibel) 
FORM - lärare: präst, klockare, husfader (förälder) 

- undervisningstillfällen: (husandakt), hemundervisning, 
husförhör, kyrkoförhör, nattvardsläsning, (kyrkogång) 
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6. Härnösands stift och lärdoms-
skolorna vid 1800—talets början 

6.1. Härnösands stift 

Vid 1800-talets början omfattade Härnösands stift landskapen 
Västerbotten, Ångermanland, Medelpad, Jämtland och Härjeda-

14 
len samt lappmarken. Stiftet rymde inom sig två hela län, 
Västerbottens och Västernorrlands län. År 1810 antog läns-
organisationen nuvarande form, i och med att norra delen av 
Västerbottens län bildade Norrbottens län samt därigenom att 
Jämtland bröts ut ur Västernorrlands län för att tillsammans 
med Härjedalen, som tidigare tillhört Gävleborgs län, bilda 
Jämtlands län. 1805 var stiftets folkmängd omkring 160 000. 

Stiftets kontraktsindelning anslöt i huvudsak till den gamla 
landskapsorganisationen, vilket framkommer inte minst av 

15 
kontraktens namn. Av stiftets 12 kontrakt hörde 4 hemma i 
Västerbotten, 4 i Ångermanland, 2 i Medelpad och 2 i Jämt-
land. Härjedalspastoraten räknades till Jämtlands södra 
kontrakt. Av lappmarkspastoraten, som 1812 blev 12 till 
antalet, hörde 3 till Ångermanlands norra kontrakt, 1 till 
Jämtlands norra kontrakt och de övriga till de 

16 
västerbottniska kontrakten. 

Pastoraten inom stiftet var år 1813 65 till antalet. Vid 
1799 års prästmöte företogs en klassificering av pastoraten 
i enlighet med kungliga brev 1786 och 1798. Avsikten med 
rangordningen av pastoraten var att reservera de bästa pas-
toraten för de präster som hade de förnämsta lärdomsmeriter-
na. Till skillnad från övriga stift, som indelade pastoraten 
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i tre klasser, valde man inom Härnösands stift en uppdelning 
av pastoraten i fyra klasser. Detta motiverades av stiftets 
säregna struktur med många svaga pastorat. Vid klassifice-
ringen togs fr a hänsyn till pastoratens skattekraft. 14 
pastorat hänfördes till första klassen, 17 till andra, 8 
till tredje och 11 till fjärde klassen. Lappmarkspastoraten 
föll utanför klassificeringen, men jämställdes i andra sam-

17 

manhang med fjärde klassens pastorat. 

6.2. Lärdomsskolorna 

I Härnösand fanns stiftets enda gymnasium, som hade börjat 
18 

sin verksamhet år 1650. Vid 1800-talets början hade gymna-
siet i medeltal 61 elever per år, varav 14 årligen dimitte-
rades till akademin, oftast Uppsala. Gymnasiet fungerade vid 
denna tid fortfarande i hög grad som prästutbildningsan-
stalt; ca 90 % av stiftets präster 1650-1850 var härnösands-
gymnasister. Rekryteringen till gymnasiet, som utförligt 
har redovisats och analyserats av Thord Bylund (1972), 
skedde till inte obetydlig del från allmogen. Åren 1800-1809 
var andelen bond- och torparsöner drygt 30 %. Prästsönerna 
utgjorde dock den största gruppen under hela perioden 1650-
1848. Geografiskt sett var Härnösand och Ångermanland över-
representerade . 
I Härnösand låg dessutom en av stiftets trivialskolor. De 
övriga hörde hemma i Piteå, Umeå och Frösön. Torneå pedagogi 
gick stiftet förlorad 1809, men som ersättning tillkom Umeå 
trivialskola år 1810, när den tidigare tvåklassiga pedagogin 
byggdes ut. Trivialskolornas rekrytering väntar fortfarande 
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på att bli ordentligt undersökt. Bylund noterar dock att 
eleverna från landsbygden dominerade i Härnösand och Frösön. 
Antalet inskrivna elever i början av 1800-talet var årligen 
i medeltal 112 för Härnösands, 85 för Frösö och 40 för Piteå 
trivialskola. De två förstnämnda hörde f ö till landets tio 

20 
största trivialskolor under 1700-talet. 

Övriga skolor inom den offentliga skolstaten var de tvåklas-
siga stadsskolorna i Luleå och Sundsvall, främst avsedda för 
borgarbarn. Vid Sundsvalls pedagogi, som år 1748 var störst 
i landet, dominerade dock eleverna från landsbygden. Till 
skillnad från övriga skolor saknar dessa matriklar för äldre 

21 
tid. I lappmarken fanns slutligen ett antal lappskolor. 

Som en förberedelse för eller ett alternativ till trivial-
skola och gymnasium fungerade privatinformationen, som dock 
inte var av någon större omfattning inom Härnösands stift. 
En bearbetning av enkätsvarens uppgifter om "Privat-under-
visningar genom Informatorer" redovisas i exkursen på s 67. 

Genom sitt relativt stora inslag av elever ur allmogeleden 
tycks stiftets lärdomsskolor ha haft större betydelse för 
folkundervisningen än landets övriga lärdomsskolor. Men 
trots att antalet skolor och lärare i förhållande till 
folkmängden var större i Härnösands stift än rikets genom-
snitt, utgjorde likväl de stora avstånden ett svårbemästrat 
problem. Om man dessutom tar i beaktande att befolkningen i 
stiftets städer, dit skolorna var förlagda, fortfarande vid 
1800-talets början uppgick till endast 5 % av stiftets 
folkmängd, framstår folkundervisningens betydelse ute i 
landsförsamlingarna i en annan dager. 
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7. Det kyrkliga undervisnings — 
programmet i Härnösands stift 

7.1. Undervisningsprogrammet i frågeschemat 

Frågeschema 4 utgår egentligen inte från det kyrkliga under-
visningsprogrammet i sina frågor. Schemat saknar t ex expli-
cita frågor om föräldrarnas undervisningsansvar, om konfir-
mandundervisning, husförhör och kyrkoförhör. Snarare kan 
schemat sägas spegla tidens heterogena undervisningssystem. 
Detta kommer till uttryck inte minst i den rika flora av 
beteckningar på de olika skolformer som efterfrågas. Dess-
utom präglas formulären till en del av aktuella strömningar 
i tiden liksom av enskilda kommittémedlemmars särintres-

22 
sen. 

Även om någon kyrklig helhetssyn således inte satt sitt 
kännemärke på frågorna, bör man kunna förmoda att det kyrk-
liga undervisningsprogrammet ändå gör sig gällande i svaren, 
såvida detta verkligen var i funktion vid tiden för enkätens 
genomförande. Frågornas utformning gör emellertid att ett 
visst bortfall av information kan förväntas på delar av det 
kyrkliga undervisningsprogrammet. Bortfallet kan naturligt-
vis även ha att göra med att programmet var så självklart 
och förutsattes vara så välkänt, att man inte behövde refe-
rera till alla dess beståndsdelar. På samma sätt skulle 
frågeformuläret kunna sägas i huvudsak efterfråga den under-
visning som går utöver det kyrkliga undervisningsprogrammet, 
vilket förutsattes vara i allmänt bruk. Endast en kontroll 
av enkätsvarens uppgifter mot husförhörslängdernas notering-
ar kan ge en bild av bortfallets omfattning (jfr avsn 7.2.2). 
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Huvuddelen av de 23 frågorna på schema 4, närmare bestämt de 
17 första, handlar emellertid om skolors förekomst, till-
komst, inkomster, elevantal, läroämnen, läroböcker etc. 
Detta synbara bevis på kommitténs intresse för skolundervis-
ningen torde kunna kopplas till de planer på införande av en 
mer allmän folkskola som föresvävade flera av ledamöterna i 
arbetets inledningsskede. 

Det är fr a fråga 18 (och i viss mån fråga 19) som täcker 
upp den undervisning som inte sker inom ramen för den 

23 
utvecklade skolverksamheten: 

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

Den fortsatta framställningen om det kyrkliga undervisnings-
programmet bygger alltså i huvudsak på kyrkoherdarnas svar 
på denna fråga. Resultaten redovisas sammanfattningsvis i 
tablåform i bilagorna 1-2, s 84-85. 

7.2. Undervisningsprogrammet i enkätsvaren 

7.2.1. Innehållet - omfattningen och läroböckerna 

Det kyrkliga undervisningsprogrammet framkommer på många 
ställen i enkätsvaren. Att det mål som kyrkan har ställt upp 
för barnaundervisningen är levande, visar bl a de ofta 

24 
förekommande hänvisningarna till kyrkolagen. Förutom di-
rekta hänvisningar till olika lagrum förekommer anspelningar 
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på kyrkolagens uttryckssätt. I svaret från Härnösand 
uttrycks undervisningens innehåll som "innan läsning i Sven-
skan och inhämtande af Christendomens angelägnaste stycken", 
medan lärarna i Undersåker uppges "handleda barn uti en ren 
och otwungen innanläsning, [för] at öfwa dem uti deras 
Kristendomsstycken utantill". Inte heller i Stigsjö saknar 
barnen "nödig Undervisning i sina Christendomsstycken, näml. 
först uti Innan- och Utanläsning hemma". 

Av många likartade formuleringar framgår, att kristendoms-
styckena är liktydiga med katekesens sammanfattning av den 
kristna tron. I Nordingrå t ex blir barnen undervisade i 
"Svensk Läsning samt uti Christendomskunskap efter D:r 
Lutheri Cateches med Svebilii Förklaring". Ofta uttrycks 
innehållet mer koncentrerat med formuleringar som "innan-
och utanläsning i a,b,c;bok och Catches" (Umeå), eller bara 
"innan- och utan-läsningen" (Skellefteå och Burträsk). Inne-
hållet förutsätts ibland vara så välkänt, att man nöjer sig 
med att referera till "Barna-Undervisningen" (Nederkalix). 

I 42 av svaren används uttryck som klart ger till känna att 
undervisning förekommer i såväl läsning som kristendomskun-
skap. De övriga svaren uppger antingen kristendomskunskap 
(9) eller innanläsning (2). Med hänsyn till hur integrerade 
de två momenten i ABC-undervisningen var, är det rimligt att 
dra slutsatsen att det kyrkliga lärostoffet i någon form 
fördes ut i alla pastorat. 

I 34 av pastoraten meddelas undervisning utöver läsning och 
kristendomskunskap. Alltid där sådan undervisning är aktu-
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ell, är den liktydig med skrivning, i 18 fall med tillägg av 
räkning. Av många uttryck står det klart att dessa kunskaper 
inte är var mans egendom. I svaret från Torsåker heter det 
exempelvis: 

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

Undervisningens innehåll är knutet till vissa böcker, "de i 
Svenska Församlingen antagna Läro Böcker" (Lövånger). Dessa 
anges ofta i en ordning som följer undervisningens naturliga 
progression. I Piteå omfattar undervisningen "innan- och 
utan-läsning af A B C Boken och Catechesen samt något i 
Psalmboken", medan man vid hemundervisningen i Indal även 
nyttjar bibeln: 

De, som endast lära läsa hemma hos sina föräldrar, 
nyttja de wanliga Å.B.C.Böckerne de antagne Catecheser-
ne Psalmböcker och Biblar m. m. 

Svaret från Karl Gustavs pastorat visar ännu tydligare såväl 
undervisningens progression som användningen av läroböcker-
na. I församlingen 

underwisa Föräldrarne sjelfve sina Barn, i Christen-
domen och nyttja därwid till Läro-Böcker A: B: C: 
Boken, samt Doct Luth: Cath: Jemte Svebelii Förklaring; 
Psalmboken och Bibeln äfven i anseende till öfning uti 
innan läsningen. 

Lilla katekesen är den lärobok som oftast förekommer i 
enkätsvaren. I 35 pastorat uppges den uttryckligen vara i 
bruk. Att döma av de använda formuleringarna syftas vanligen 
också på katekesutvecklingen: med uttryck som den "antagna" 
(Njurunda), "anbefallde" (Sidensjö), "förbättrade" (Själe-
vad), "förordnade" (Offerdal), "nya" (Hammerdal) och "påbud-
na" (Nätra) katekesen avses uppenbarligen 1810 års katekes-
utveckling, som utarbetats av ärkebiskop Lindblom. Till 
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denna refereras även mera explicit, såsom i svaret från 
Nordmaling: 

[...] Doctor Lutheri mindre Cateches med förklaringen 
af Doctor Svebilius tillökt och förbättrad utgifven år 
1810 af Ärke-Biskoppen Doctor J. A. Lindblom [...] 

När det på sina ställen talas om "Svebilii Förklaring" 
(Nordingrå, Luleå, Karl Gustav, Torp, Tuna m fl) eller 
"Lutheri och Svebelii Catecheser" (Övertorneå), är det svårt 
att avgöra om det är fråga om den gamla eller den nya ut-
vecklingen. I vissa pastorat uppges uttryckligen både den 
nya och den gamla katekesen användas, i Torp t o m med en 
viss pedagogisk finess: 

[...] wanlige dels påbudne dels allment antagne Böcker 
och underwisnings sätt följas, såsom den nya Catechesen 
för de yngre, och den gamla för dem, som deruti läsit 
tillförne, för hwilka dock wissa förstånds frågor och 
förklaringar framställas utur den nya. 

Den nya katekesen "förorsakar i synnerhet de åldrige häri 
undervisande mycken svårighet och möda" (Grundsunda). I 

25 
Borgsjö används också "Biskop Möllers FrågeBok" parallellt 
med katekesutvecklingen i syfte att "upöfva Barnen i För-
stånds frågor". 

Hur skall då avsaknaden av uppgifter om katekesen i 18 av 
enkätsvaren tolkas? Även om direkta referenser till denna 
lärobok saknas, röjer den sin existens på andra, indirekta 
sätt. När det talas om "anbefalde Christendoms-Läroböcker" 
(Skellefteå och Burträsk) eller "föreskrefne Läro-Böcker i 
Christendomen" (Sunne), anspelas uppenbarligen på bl a kate-
kesen. Även där innehållet anges med ordvändningar som 
"innan och utanläsning" (Berg) eller "Christendomens hufvud-
stycken" (Ljustorp; jfr även Undersåker), måste anspelningen 
på katekesen betecknas som ganska klar. 
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Ingen annan lärobok förekommer så ofta i enkätsvaren som 
katekesen. Till ABC-boken hänvisas explicit i 13 svar, till 
psalmboken i 10 och till bibeln i 8 svar. Utöver dessa 
entydiga referenser döljer sig ABC-boken bakom uttryck som 
"A.B.C. kännedomen" (Njurunda), medan både ABC-bok, katekes 
och psalmbok kan vara i åtanke när det talas om "dels påbud-
ne dels allment antagne Böcker" (Torp). 

Inte desto mindre torde böckernas varierande frekvens i 
enkätsvaren återspegla deras relativa betydelse som läro-
böcker. Eftersom katekesen innehöll det pensum som kyrkan 
begärde och förhörde, kom den att på ett särskilt sätt bli 
läroboken framför andra. ABC-bokens innehåll bildade bara 
den grundläggande stenen på vilken katekesen byggde vidare. 
Svaret från Bygdeå är belysande för katekesens ställning som 
lärobok: 

Utom Catechesen, såsom egenteliga Läroboken, nyttjar 
Allmogen Bibeln, Postillor och smärre ströskrifter i 
andeliga ämnen af alla slag. 

Också i Tuna äger befolkningen "Bibeln, Postillor, Communi-
ons- och Böneböcker m. fl." vid sidan om katekesen och 
psalmboken. Här, liksom i Bygdeå och Övertorneå, där andra 
böcker än de fyra vanligaste tillmäts betydelse för under-
visningen, får syftet antas vara dels lästräning, dels "be-
greppsutveckling" . Från Övertorneå meddelas att föräldrarna 
undervisar sina barn och 

tillhålla dem att läsa A: b: c: Boken, dock med lång-
stafningen Lutheri och Svebelii Catecheser utan till, 
samt med innanläsning öfva dem i PsalmBoken och andra 
finska böcker som de kunna hafva. 

På ett enda ställe (Nordmaling) uppges särskild lärobok i 
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"överkursen" vara i bruk: "Anderssons mindre Läro Bok i 
räknekonsten", dess användning dock begränsad till skolans 
elever. 

7.2.2. Formen - lärarna och undervisningstillfällena 

Vilka ombesörjer nu den grundläggande undervisningen i läs-
ning och kristendomskunskap? I 50 av de 53 enkätsvaren 
uppges föräldrarna svara för undervisningen, helt eller 
delvis. I de flesta svaren lämnas uppgifter som till 
innehållet överensstämmer med de rapporterade förhållandena 
i Ljustorp, där 

Föräldrarne sjelfve [äro] sine barns handledare uti 
innanläsningen och Christendoms kunskapen, hvilken 
ansvariga pligt de, i allmänhet, sorgfälligt fullgöra. 

I några fall preciseras hemundervisningen ytterligare, så 
till vida att mödrarna tillerkänns huvudansvaret för barnens 
undervisning. Så heter det t ex i svaret från Resele: 

Undervisningen förrättas vanligen af Mödrarne vid 
Spinnrocken, och sträcker sig ej utom innan och utan-
läsning af Catecheserna [...] 

Detta förhållande förklaras i svaret från Nordingrå med 
mödrarnas flitigare närvaro inomhus. Dessutom skulle de i 
allmänhet vara bättre skickade som lärare än fäderna, 
"emedan Mankönet genom en tidigare befattning med Utsysslor 
i förtid dragés ifrån umgänge med boken". Arbetsfördelningen 
inom lanthushållningen skulle alltså förklara att det kyrk-
liga undervisningsprogrammet förts vidare främst på spinn-
sidan. 

Klockarens befattning med barnaundervisningen i Norrland har 
uppenbarligen varit av ganska blygsam omfattning. Endast i 
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10 pastorat av de 49 som besvarat fråga 19 fyller klockaren 
en funktion i undervisningsprogrammet. I Rödön utgör den 
ambulerande klockareskolan den enda uppgivna undervisnings-
anstalten, medan klockarna i övriga pastorat endast komplet-
terar hemundervisningen. Detta förhållande belyses i svaret 
från Brunflo, där det framgår att 

Klockaren i hvarje Församling är ålagd, att undervisa 
Allmogens Barn då han derom anlitas, emot åtnjutande af 
serskilt vedergällning 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 [...] 

Den i kyrkolagen fastlagda undervisningsskyldigheten för 
klockaren har förmodligen frestat några av uppgiftslämnarna 
till svävande svar. De förhållanden som rapporteras från 
Indal tycks gälla i ytterligare ett par av de aktuella 
pastoraten: 

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

Orsaken till avvikelsen från kyrkolagens bestämmelser ligger 
antydd i den citerade uppgiften om klockarens lön i Indal. 
Många svar för på ett mycket tydligt och övertygande sätt 
fram klockarnas alltför svaga inkomstförhållanden som ett 
försvar för deras bristande förmåga till deltagande i barna-
undervisningen (t ex Nora och Övertorneå). Ett annat skäl, 
som inte heller förekommer alltför sällan, utgörs av klock-
arnas bristande lämplighet som barnalärare. Härvid framhålls 
såväl klockarnas bundenhet vid jordbruk och andra sysslor (t 
ex Torp och Umeå) som deras bristande kunskaper och färdig-
heter (t ex Nätra, Torp och Offerdal). 

Prästernas deltagande i den grundläggande ABC-undervisningen 
växlar i omfattning från pastorat till pastorat. I vilken 
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utsträckning medverkar då prästerna till att börja med i 
läsundervisningen? Noteringar om prästernas befattning med 
läsundervisningen - utöver skol- och förhörsverksamheten 
föreligger för 14 pastorat. I alla dessa fall sker den i 
anslutning till nattvardsläsningen. Försummad hemundervis-
ning anges i 7 pastorat, varav 4 i Ångermanland, som orsak 
till det beklagliga behovet av läsundervisning för så vuxet 
folk. Från t ex Sollefteå rapporteras att 

månge af Föräldrarna hvarken ega skicklighet eller 
tilfälle at meddela sina Barn rigtiga grunder i staf-
ningssätt och innanläsning, hvarföre ock bland desse 
sednare finnas månge, som vid 15 och 16 års ålder icke 
kunna obehindradt och med färdighet läsa uti Bok. 

I andra fall kan det vara svårt att avgöra, om det är repa-
ration av bristfällig hemundervisning eller densammas norma-
la påbyggnad som avses, när det talas om läsundervisning i 
samband med nattvardsläsningen. Barnen i Brunflo uppges t ex 

under beredeisen till deras första Nattvardsgång, blif-
va uti några veckors tid af Prästerskapet i Församling-
en så väl öfvade i rätt innanläsning, som ock sorgfäl-
ligt undervisade i Christendomen. 

Samma tolkningsproblem gäller motsvarande uppgifter från 
Grundsunda (där prästerskapet dessutom åtar sig "handled-
ning") och Rödön. Eftersom inget av dessa svar innehåller 
negativa bedömningar av hemundervisningen, får uppgifterna 
tolkas såsom syftande på de normala inslagen i natt-
vardsläsningen. Som ett mycket speciellt fall av läsunder-
visning får prästernas i Degerfors bemödanden betecknas. 
Dessa hjälper "dem, som åstunda" med att "börja läsa styl". 

Ifrån Gudmundrå och Torsåker meddelas att barn i 12- till 
14-årsåldern ofta infinner sig till nattvardsläsningen till-
sammans med sina äldre kamrater. Svaret från Torsåker ger 
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följande besked: 
Ofta finna sig Församlingarnes Lärare föranlåtne at ock 
låta barn vid 13 och 14 års ålder njuta hos dem med de 
öfrige Skriftebarnen öfning, til så väl med mera fär-
dighet i innan eller utanläsning, som til ett tidigare 
befästande af Chrsitendomens hufvudsanningår i deras 
förstånd och hjerta. 

Huruvida denna inrättning i sak skiljer sig från den praxis 
med flerårig nattvardsläsning som rapporteras från andra, 
isynnerhet jämtländska pastorat, är svårt att avgöra. Det 
tycks emellertid av åldern att döma i vissa fall mera vara 
fråga om kvarsitteri (Sollefteå och Ramsele) än om en plane-
rad flerårig "nattvardsskola" av ovanstående typ (Offerdal 
och Undersåker; jfr även söndagsskolan i Umeå). 

Huvuddelen av enkätsvaren tillstår dock att ABC-undervis-
ningen också ligger i andra händer än föräldrarnas, klocka-
rens och prästens. Av de 33 pastorat där detta är fallet, 
kan 6 uppvisa skolor av det slag som schemats tre inledande 
frågor efterlyser. Dessa skolor behandlas vidare i kap 8. 
Men också i 4 av dessa pastorat förekommer ytterligare 
lärare som medverkar i ABC-undervisningen. För Offerdal och 
Undersåker är det dock ovisst huruvida det är de till fråga 
3 hörande lärarna eller några andra som behandlas under 
fråga 19. Vilka är då de lärare som existerar utanför det 
kyrkliga programmet i åtminstone 29 av stiftets pastorat? 

En närmare genomgång av de aktuella fallen ger vid handen, 
att huvuddelen av "extralärarna" är att hänföra till hem-
undervisningen. I flera fall anges fosterföräldrar, förmyn-
dare och husbönder (Nordingrå, Grundsunda, Bygdeå, Tuna, 
Sunne). Ännu vanligare är uppgifter om andra nära anhörigas 
medverkan i undervisningen. Svaret från Bygdeå visar i en 
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fallande skala vilka kategorier som där kommer ifråga som 
lärare. 

Undervisningen, som endast lemnas i Salighets Läran och 
Christendomen, bestrides från barnens spädare år vanli-
gen af Föräldrar, Förmyndare eller Anhörige, eller, 
genom desses försorg, af någon kunnig Person innom 
Socknen, alt under Prästerskapets inseende [...] 

Det är när dessa andra kunniga personer kommer in i bilden, 
som det blir svårt att dra gränsen mellan hem- och skol-
undervisning. I vissa fall är det dock uppenbart fråga om 
nödlösningar för enstaka barn, helt inom hemundervisningens 
ram. Detta förefaller gälla för bl a vissa barn i Arnäs (jfr 
även anordningarna för lässvaga i Sidensjö, liksom insatser-
na för medel- och föräldralösa i Nätra): 

t...] wid tillfälle af Föräldrarnes frånfälle eller 
deras så tryckande fattigdom, at de ej sjelfwe kunna 
draga försorg om sine Barn underwisning, öfwerens kom-
mer Pastor med Församlingen om et friwilligt samman-
skott af spanmål eller penningar, som aflämnas til 
någon godkänd innom Församlingen, såsom betalning för 
det han åtager sig Barnens wård och underwisning. 

I vissa andra pastorat uppvisar förhållandena stor likhet 
med de skolanstalter som av andra uppgiftslämnare redovisas 
under frågorna 1-3. Detta är fallet i t ex Ramsele, där det 
finns 

en Barna Lärare vid Namn Mårten Sparrfeldt, som hand-
leder Barnen i Stafning, innan och utanläsning uti wår 
nu antagna nya A.B.C.Bok Doctor Lutheri Catheches och 
dess förbättrade Förklaring, emot åtnjutande af 1 Daler 
Kopparmynt för hvarj e Barn i Weckan [...] 

Flera av svaren lämnar emellertid upplysningar om undervis-
ningsanstalter som inte entydigt framstår som antingen hem-
undervisning eller skolundervisning. Kyrkoherden i Tuna 
erbjuder i sitt svar en möjlighet till avgränsning, där hus-
hållet får bilda hemundervisningens ram. 

Barn och Ungdom meddelas undervisning i Innan- och 
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Utanläsning af Föräldrar, Husbönder och andre i huset 
mäst skickelige äldre eller yngre Personer, [ ] främ-
mande Läromästare, såsom afskedade Krigsmän, fordna 
Handlande, Bruks Bokhållare och andre sådane Personer, 
som kunna väl läsa, räkna och skrifva [...] 

Eftersom undervisningen ofta i praktiken meddelades i bar-
nets hem, även om läraren rekryterades utifrån, får de 
uppgifter om avdankade soldaters, inhyseshjons, åldringars m 
fl anlitande i barnaundervisningen hänföras till hemunder-
visningen. Detta torde också vara rimligt, när det i några 
svar refereras till "andra i byarna boende personer" (Skel-
lefteå och Burträsk). Svaret från Oviken lämnar ett belysan-
de exempel på sådan hemundervisning som bedrivs i något mer 
organiserade former än vanligt: 

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, hvilka 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. 

När det däremot på sina ställen talas om lärare för byns, 
rotens eller socknens barn, antar anstalterna mera karaktär 
av skolundervisning. Sådana enklare skolor förekommer för-
utom i Ramsele också i Ljustorp, Skön, Hammerdal, Brunflo, 
Sunne, Berg och Hede. Det är dock ovisst huruvida dessa 
inrättningar i något väsentligt avseende skiljer sig från de 
anförda förhållandena i Oviken. Endast i två avseenden kan 
dessa undervisningsanstalter avgränsas från den rena hem-
undervisningen : 

1. undervisningen är koncentrerad till en gemensam 
plats för byns eller rotens barn, 

2. lärarna är i någon mening officiellt antagna. 
Alla pastorat utom Hede uppfyller det första kriteriet, 
medan 5 pastorat också uppfyller det andra. Att lärarna 
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antagits på ett mer formellt sätt ges till känna av uttryck 
som "af Pastor pröfvade och godkände" (Ljustorp), "godkände 
Personer" (Sunne) och "tilförordnade Barna Lärare" (Berg). 
Bakom dessa uttryck döljer sig uppenbarligen kyrkoherden, 
men beslut om anställande av barnalärare fattas också på 
bynivå (Skön) eller på sockenstämman (Hammerdal). Kateketen 
i Östersund förefaller dock vara anställd och avlönad direkt 
av kyrkoherden i Brunflo. Av sammanhanget framgår oftast att 
lärarrekryteringen är lokalt begränsad till byalaget eller 
socknen (t ex Ljustorp och Sunne). 

I de 8 pastorat där dessa enklare skolformer förekommer är 
innehållet i undervisningen inskränkt till fr a läsning och 
kristendomskunskap - endast i 3 pastorat övas skrivning (i 
Hammerdal även räkning). Därmed förefaller anstalterna också 
i dessa pastorat tämligen väl falla inom ramen för det 
kyrkliga undervisningsprogrammet. I stället för att under-
visning bedrivs av varje förälder i varje hem, koncentreras 
insatserna till ett ställe med en lärare. I övrigt deltar 
barnen i de undervisningstillfällen som hör till det kyrkli-
ga undervisningsprogrammet. Så tillfogar t ex pastor i Ham-
merdal följande försäkran efter sin redogörelse för socken-
lärarens verksamhet: 

Barnen äro i medeltid under sorgfällig upsigt af Präs-
terskapet, vid de allmänna förhören i Kyrkan, och i 
Husen, samt annars enskildt, efter tid och omständighe-
ter. 

Av undervisningstillfällena kan nattvardsläsningen - om man 
bortser från den ovan behandlade hemundervisningen - på 
grundval av frekvensen i enkätsvaren betecknas som det vik-
tigaste. Uttryckliga hänvisningar till denna institution 
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förekommer i 38 av enkätsvaren. Till offentligt förhör eller 
konfirmation refereras i endast 7 enkätsvar. Kyrkoförhören, 
som även kallas roteförhör, omtalas i 10 pastorats svar, 
medan husförhören uppges vara i bruk i åtminstone 19 pasto-
rat. Därtill kommer ospecificerade uppgifter om "de allmänna 
förhören" (Indal). Utöver dessa undervisningstillfällen 
förekommer veckopredikningar i Resele och Rödön (jfr KL 1686 
kap 2 § 7) samt särskilda läsförhör med barnen i Ljustorp. 
Om den senare inrättningen skriver kyrkoherden: 

Men till ett mera verksamt befrämjande af innanläsning-
en, har den anstalt blifvit vidtagen, at Församlingar-
nes Prester hålla särskilde läsförhör med ungdomen och 
barnen, hvilka rotevis sammankallas, samt undervisas 
och öfvas at med färdighet läsa i bok. 

De "wanliga Läse-förhören" som det lämnas upplysning om i 
svaret från Skellefteå och Burträsk tycks dock syfta på 
husförhören. Också ifrån andra pastorat rapporteras om för-
hör, som av allt att döma syftar på nattvardsläsningen (t ex 
Gudmundrå och Indal). Den nära förbindelsen mellan undervis-
ning och förhör illustreras bl a i svaret från Skön, där 
husförhören benämns undervisningsförhör, och i svaret från 
Tuna: 

Undervisning gifver Presterskapet vid de i Lagen för-
ordnade Kyrko- och Hus-Förhören, hvar förutan med den 
Ungdom, som fyller 15 år och för året skola första 
gången begå den heliga Nattvarden, alla Barn vid 9 och 
10, aldra sist vid 11 års ålder, efter skedd pålysning, 
samlas i Socknestugan [...] 

Citatet kan ge anledning till en måhända något överflödig 
kommentar: Vid alla de senast behandlade undervisningstill-
fällena är det prästen som står för undervisningen. 

Frånvaron av uppgifter om förhör för en stor del av stiftets 
pastorat reser på nytt frågan om orsakerna bakom bortfallet 
(jfr avsn 7.1). En stickprovskontroll av husförhörslängderna 
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visar att husförhören var i bruk också i de pastorat som i 
26 

sina enkätsvar saknar uppgifter därom. Uppenbarligen har 
många av uppgiftslämnarna betraktat vissa delar av det kyrk-
liga undervisningsprogrammet som så självklara att de inte 
ens behövt nämnas. Att dra slutsatser e silentio kan alltså 
vara vanskligt. Fortsatt forskning kring undervisningspro-
grammet i enkätsvaren torde därför kräva fortlöpande kon-
troller mot parallella källmaterial, inte minst husförhörs-
längderna . 

I fråga om undervisningen i skrivning och räkning ger enkät-
svaren vid handen att den bestrids av flera olika kategorier 
lärare. Förutom föräldrarna och i synnerhet fäderna (Häggd-
ånger, Selånger, Ragunda m fl) anlitas sockenlärare, präster 
och andra ståndspersoner. Uppenbarligen överförs kunskaperna 
vanligen genom privatundervisning, eller som det formuleras 
i svaret från Bygdeå: 

Någon enda yngling bland Allmogen, här och där, söker 
att lära sig skrifva och undervises då private af någon 
skrifkunnig i Socknen. 

Dessutom meddelar flera uppgiftslämnare, att den som önskar 
inhämta dessa kunskaper och färdigheter kan tillgodogöra sig 
undervisningen vid någon av stiftets trivial- eller stads-
skolor. Från Skön föreligger ett klargörande om än ovanligt 
utförligt svar: 

I Skrif- och Räknekonsten åtnjuta endast de barn under-
visning, hvilkas Föräldrar kunna äga förmåga att låta 
barnen undervisas antingen i någon närgräntsande Publi-
qve Schola, såsom i Sundsvall eller Hernösand, eller 
ock hos någon innom Församlingen boende Stånds person, 
eller och annan skrifkunnig. 

Att uppgifter om undervisning i skrivning och räkning före-
kommer så ofta, även om denna inte var allmänt utbredd, 
torde till viss del ha att göra med att dessa undervisnings-
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ämnen så tydligt efterfrågades i schemats fråga 10 och 18. 

7.3. Undervisningsprogrammet i funktion 

Att det kyrkliga undervisningsprogrammet var i funktion i 
Härnösands stift 1813/14, har analysen av enkätsvaren i de 
föregående avsnitten entydigt klarlagt. Såväl till innehåll 
som form höll sig undervisningsanstalterna i landsförsam-
lingarna i stort sett inom ramarna för den kyrkliga under-
visningen. Skrivundervisningen utgjorde visserligen en ofta 
omnämnd överkurs men var förbehållen ett fåtal. Att skol-
undervisning på sina håll börjat komplettera och i någon mån 
ersätta hemundervisningen, förändrade inte undervisningens 
innehåll och gjorde inte heller programmets övriga undervis-
ningstillfällen överflödiga. 

Den föregående analysen har skilt på undervisningsprogram-
mets enskilda delar. I enkätsvaren beskrivs undervisningsan-
stalterna däremot på ett mycket integrerat sätt. Att så är 
fallet tyder på att inslagen i den kyrkliga undervisningen 
också i verkligheten utgjorde en fungerande enhet. I vissa 
fall uttrycks hela programmet med innehåll, undervisnings-
tillfällen och lärare i ett sammanhang. Lektor Stridsberg 
skriver om Stigsjö att ungdomen ges 

nödig Undervisning i sina Christendomsstycken, näml. 
först uti Innan- och Utanläsning hemma af Föräldrarne 
eller andre anhörige, dernäst efterhand af Prästerska-
pet vid de årliga Rote- och Husförhören, samt sluteli-
gen under beredeisen til första Nattvardsgången [...] 

I andra svar kommer färdighetsutvecklingens förbindelse med 
lärare och undervisningstillfällen fram på ett mycket tyd-
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ligt sätt. Svaret på fråga 18 inleds av pastor i Indal på 
följande vis: 

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

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

Motsvarande uppgifter formuleras i svaret från Torsåker på 
ett sätt som klarlägger också kunskapernas och färdigheter-
nas anknytning till såväl lärare och undervisningstillfällen 
som särskilda läroböcker: 

Församlingarnes ungdom och barn blifva merendels af 
deras Föräldrar och anhörige, isynnerhet Mödrarne, 
ifrån 6:te, 7:de och 8:de året intil dess de emot 15:de 
året af Prästerskapet emottages til närmare undervis-
ning och beredelse till deras confirmation och första 
Nattvardsgång, handledda i deras Christendoms Kunskap, 
att ifrån det de inhämta de första bokstäfverne efter 
vanlig Abc Bok, intil dess de öfvas i innan och sedan 
utanläsning af så väl Lutheri lilla Cateches som Svebe-
lii nu mera öfversedda och förbättrade Förklaring. 

Huruvida det kyrkliga undervisningsprogrammet som ett funge-
rande system också förmådde avkasta eftersträvade resultat, 
är en fråga till vilken ges anledning att återkomma i 
avsnitt 9.2. För prosten i Tuna var det dock uppenbart: 

Undervisnings anstalterna synas svara emot ändamålet, 
enär Allmogen i dessa Socknar, likasom nästan öfver alt 
i detta Stift, finnes i allmänhet, om ej mera, åtmin-
stone icke mindre upplyst om andeliga ting, icke mindre 
kunnig i verldsliga mål, icke mindre sedlig, rättrådig, 
billig, hjelpsam, fredlig, Guds och Öfverhetens bud 
Lydagtig, och icke mindre anständig i alt sitt förhåll-
ande, än i något annat Landskap i Riket. 
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8 - Barnaskolorna i Härnösands 
stift 

8.1. Skolorna i källorna och forskningen 

Bedömningarna av barnaskolorna i Härnösands stift har skif-
tat i den skolhistoriska litteraturen. Paulsson (1866:348) 
tar före 1820-talet endast upp skolorna i lappmarken. Torp-
son (1888:199, 204) lämnar en summarisk redovisning, där 
lappskolorna utelämnats: 1 fast skola, 14 ambulatoriska. 
Siffrorna bygger på 1812 års uppfostringskommittés enkät. 

Utifrån svaren på kanslersgillets cirkulär om skolväsendet 
den 28 december 1801 redovisar Wahlfisk (1889:166) skolan i 
Nordmaling som stiftets enda, bortsett från lappskolorna. 
Enligt Bylund (1972:35) fanns förutom lappskolorna inga 
fattigskolor i stiftet vid 1800-talets början. Västernorr-
lands län - som då också inrymde Jämtland - hade 1802 en 
enda barnaskola, som var belägen i Nordmaling. Uppgiften har 
hämtats från landshövdingens rapport till kanslersgillet den 
24 februari 1802, förmodligen som svar på kanslersgillets 
ovannämnda cirkulär. Bristen på skolor kompenserades dock av 
sockeninformatorer och ambulerande lärare. 

Westling (1900:244) har gjort en sammanställning över sko-
lorna i Härnösands stift utifrån prästerskapets svar på 
kanslersgillets ovannämnda cirkulär. Uppgifterna uppges ha 
kompletterats med bl a svaren på uppfostringskommitténs 
enkät 1813. Westlings undersökning ger följande resultat: 
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Fasta skolor: Nordmaling, Undersåker (möjligen; ev 
ambulerande) 

Ambulerande skolor: Ramsele, Torp, Hammerdal, Lit 

Ytterligare en redovisning av skolsituationen vid 1800-
talets början har gjorts av Hjelmérus (1963b:46f). Denna 
gång har utgångspunkten tagits i biskop Nordins visitations-
protokoll från dennes ämbetstid 1805-13. Uppgifterna bygger 
på förekomsten av lärare. Här följer en sammanställning av 
de aktuella pastoraten i Hjelmérus' översikt: 

Berg (med Klövsjö sn), Hammerdal, Brunflo, Hede, Sunne, 
Gudmundrå (med Högsjö sn) 

Hur står sig då svaren på uppfostringskommitténs enkät 1813 
i förhållande till annat källmaterial? Uppfostringskommittén 
efterlyste något slags skolinrättning i de tre första 
frågorna av schema 4: 

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 
gonom privat inrättning stiftad Läro-anstalt och mot 
Sockne-skola svarande? 

3:o Huruvida någon Ambulatorisk Skola finnes? huru 
undervisningen der bestrides? och huru densamma är 
fördelad i afseende på dem, som skola åtnjuta den? 

I schema 3 efterfrågades de enskilda skolorna utanför den 
offentliga skolstaten, som under mångskiftande benämningar 
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inrättats fr a i städerna: 

Om i Staden finnes någon Elementar- Industri- Naviga-
tions- eller Handels-Skola; Pedagogi- Regements eller 
Garnisons-Skola; Barnhus- Fattig- Handtverks- så kallad 
Söndags-Skola för Gesäller, Läro-gossar eller andre; 
Flick- och Pig-Skola; Kateket eller annan Skola, af 
hvad namn den vara må? 
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I vad mån ansåg prästerskapet i Härnösands stift att skolin-
rättningarna föll inom ramen för frågorna 1-3 på schema 4? 
En genomgång av enkätsvaren ger följande utdelning: 

1. Söndagsskola: Umeå 
2. Sockenskola: Torp (Borgsjö sn) 

Donationsskola: Nordmaling, Undersåker (byn Järpen) 
3. Ambulatorisk skola: Stigsjö, (Resele), Luleå, Torp, 

Lit (med Häggenås och Kyrkås 
sn), Rödön (Ås och Aspås sn), 
Offerdal, Undersåker 

I tablån finns endast de pastorat med som i svaren tagit upp 
skolor under frågorna 1-3 eller som terminologiskt anslutit 
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till de i dessa frågor efterlysta skoltyperna. 

En jämförelse mellan de olika sammanställningarna ger en 
mycket förvirrande bild av skolsituationen i Härnösands 
stift vid tiden för enkätens genomförande. Ingen skolinrätt-
ning finns upptagen i alla tre sammanställningarna, och 
endast fem skolor förekommer på två ställen. Huvuddelen av 
skolorna, ett dussintal, uppträder i endast en sammanställ-
ning. 

Att tidigare uppgifter om de lägre barnaskolorna har hämtats 
ur olika källor, kan vara en orsak till deras skiljaktighe-
ter, men även skiftande uppfattningar om vilka kriterier en 
undervisningsanstalt ska uppfylla för att kunna kallas skola 
torde ha haft betydelse - såväl vid produktionen av käll-
materialet som vid sammanställningen av källmaterialets 
uppgifter. Så har t ex flera av de skolhistoriker som be-
handlat den aktuella tiden gjort det med utgångspunkt i 1842 
års folkskolestadga. Vid behandlingen av äldre tid har man 
tenderat att söka efter folkskolans föregångare och därvid 
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främst tagit fasta på skolformer som mest liknat den komman-
de folkskolan. En sådan tendens är mer eller mindre framträ-
dande hos Paulsson (1866), Torpson (1888), Westling (1900), 
Aguilonius (1942) m fl (jfr kap 4). 

Men redan när 1813 års enkät besvarades gjordes alltså 
bedömningar utifrån prästernas oftast outtalade kriterier. 
De präster som svarat på enkäten 1813 har således i flera 
fall tonat ner undervisningsanstalternas skolkaraktär genom 
att nekande besvara frågorna 1-3. De enklare formerna av 
skolundervisning som förekom i vissa pastorat har istället 
tagits upp under fråga 18 om hemundervisningen, eller fråga 
19 om hjälplärare. Detta avslöjar också prästerskapets 
uppfattning om den enklare skolundervisningens nära förbin-
delse med hemundervisningen och det kyrkliga undervisnings-
programmet (jfr avsn 7.2.2). Även i de fall man har behand-
lat en skola under frågorna 1-3, har det ofta skett med 
reservationer, såsom i svaret från Offerdal i Jämtland: 

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. 

Istället för ytterligare ett bidrag till bestämningen av 
antalet barnaskolor ska göras ett försök att sätta in de 
olika skolformerna i deras sammanhang i det kyrkliga under-
visningsprogrammet . 

8.2. Skolorna i det kyrkliga undervisningsprogrammet 

Tidigare forskning har således ägnat större intresse åt att 
försöka avgöra huruvida barnaskolorna var fasta eller ambu-
lerande än att på grundval av undervisningens innehåll fast-
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ställa barnaskolornas funktion. En genomgång av enkätsvarens 
uppgifter om innehållet i undervisningen vid de skolor som 
upptas i tablån på s 45 ger följande resultat. 

Av de 13 socknarna med fungerande skolor har 6 undervisning 
i endast läsning och kristendomskunskap. Överkurs i form av 
skrivning förekommer i 7 socknar; i 4 av dem lärs även 
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aritmetikens grunder ut. Att skrivundervisningen verkligen 
betraktades som överkurs avslöjar den extra avgift som kräv-
des i Lit för dess åtnjutande. I 7 av de 9 socknar som 
uppger vilka läroböcker som brukas i skolundervisningen 
används endast Lilla katekesen med utveckling. Borgsjö sock-
enskolor (Torp) nyttjar enligt konstituerande sockenstämmo-
beslut även biskop Möllers Frågebok, Psalmboken och Nya 
testamentet. I endast en skola (Nordmaling) uppges särskild 
lärobok i matematik vara i bruk - "Anderssons mindre Läro 
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Bok i räknekonsten". 

Redovisningen av undervisningens innehåll avslöjar således 
en nära förbindelse med kyrkans undervisningsprogram. ABC-
undervisningen i läsning och kristendomskunskap dominerar 
helt, och t o m där undervisningen i skriv- och räknekonsten 
drivs längst, uppges att "de fläste af Lärjungarne uphöra 
när de inhämtat de första grunderna" (Nordmaling). I vad mån 
ansluter då undervisningens form till det kyrkliga program-
met? 

Två av socknarna har en präst som lärare. I Umeå undervisas 
barnen "hemma hos den Prest som då från annat arbete är 
ledig", och i Nordmaling bestrids undervisningen av kommi-
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nistern. De tre skolorna i Lits pastorat sköts av försam-
lingens klockare. I övrigt upprätthålls lärarbefattningarna 
av skollärare med skiftande kunskaper och lämplighet. Sam-
mantaget ombesörjs alltså skolundervisningen i 5 av de 13 
socknarna av de i KL 1686 fastställda lärarna. Ytterligare 
anknytning till dessa lärares ämbeten röjer sig emellertid i 
enkätsvaren. I Torp erhåller skolläraren halva klockare-
lönen, medan kyrkoherdens inflytande över lärartillsättning-
arna är meromvittnat. Från Luleå uppges t ex pastors 
uppgift vara att examinera och godkänna lärarna (kateketer-
na), medan lärarna i Stigsjö utför sin gärning "uppå skedd 
upmuntran af Socknens Presterskap". Även i de fall där 
sockenstämman tillsätter lärare, utövar kyrkoherden - inte 
minst som stämmans ordförande - sitt inflytande (t ex Torp 
och Undersåker). I Borgsjö anmodar sockenstämman uttryckli-
gen komministern att ha inseende över de nyinrättade under-
visningsanstalterna . 

Inte heller ersätter skolundervisningen helt de undervis-
ningstillfällen som hörde till det kyrkliga undervisnings-
programmet. Istället bör skolans verksamhet betraktas som en 
integrerad del i den kyrkliga verksamheten. Detta framgår 
tydligt av skolornas syfte, som för Umeås del anges vara 
"att öfva barnens förstånd i begrepet om Kristendoms Läran" 
och bereda dem "till den hel. Nattvardens begående". Även i 
de socknar där undervisningsanstalterna inte har denna klara 
karaktär av nattvardsskola, finns en uttalad koppling till 
nattvardsläsning och konfirmation. Till skolan i Torp t ex 
antas barn "äfwen när de äro öfwer 15 år, och de ännu icke 
kunnat admitteras till den Hel. Nattwarden". Nattvardsläs-
ningen finns omnämnd i alla de aktuella pastoratens svar 
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Nordmalings undantaget - även om den i flera fall gäller 
också de barn som inte går i skolan. 

Svaret från Nordmaling innehåller däremot uppgifter om att 
såväl kyrkoförhör som husförhör är i funktion. I Offerdal 
uppges skolbarnen uttryckligen bevista "Rot- och Husförhör-
en" . Kyrkoherden i Torp uppger sig genomföra särskilda skol-
förhör vid den ambulatoriska skolans flyttning till nästa 
läsrote, även om husförhören medger möjlighet att examinera 
också skolbarnen i både Borgsjö och Torp. Förmodligen deltar 
skolbarnen i förhören även i övriga pastorat där dessa 
uppges vara i bruk, även om det inte uttryckligen anges. 

På en viktig punkt tenderar dock skolundervisningen att 
bryta det kyrkliga undervisningsprogrammets praxis: hemun-
dervisningen sätts ur spel. I övrigt måste anslutningen till 
den traditionella undervisningen betecknas som markant, fr a 
på innehållssidan. 

8.3. Skolorna i funktion 

Oavsett hur prästerskapet klassificerar de skolinrättningar 
som förekommer ute i pastoraten, företer dessa stora likhe-
ter till såväl innehåll som form. Detta har analysen i 
avsnitten 7.2.2 och 8.2 klarlagt. Här skall nu ytterligare 
några synpunkter läggas på barnaskolornas funktion. Härvid 
avses både de skolor som upptagits under frågorna 1-3 och de 
som hänförts till frågorna 18-19. 

De flesta skolorna uppges ha ambulerande karaktär och flytta 
mellan byar eller rotar efter viss tid. I t ex Offerdal 
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sänder man 
Barn af begge Könen till någon By eller Grannskap, der 
en viss så kallad Socken Prsceptor mottager dem till 
att undervisa och handleda dagen igenom på sina stunder 
och timar. Sedan Prasceptorn nu här, på sätt som sagt 
är, sysselsatt 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 undervisning för de der försam-
lade 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. 

I andra svar kan läsetiden och barnantalet preciseras något 
bättre. Barnen i Ramsele undervisas rote- eller byavis, "då 
de närmast belägne Barn samlas på et ställe, och under 3 a 4 
weckors tid njuter undervisning", medan 1812 års skola i 
Resele gav undervisning under högst 6 veckor på samma plats. 
Antalet barn uppges oftast till ett tiotal i de ambulerande 
skolorna, även om man i Torp kan sträcka sig till "20 å 25 
till det högsta". Läraren i Hammerdal, Olof Lund, bedriver 
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undervisningen på följande sätt: 

Vid October månads början företager Han sig Barnens, 
undervisning Rotvis, och äro ifrån 5 til 12 å 13 sam-
lade å hvart ställe. Härmed fortfar Han hela vintern 
Socken igenom. 

Inte heller de fasta skolorna tycks ha ett större elevantal. 
I Nordmaling "öfverstiger det ej 8 om året", och i Borgsjö 
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uppgår det "wanligen till 8 å 10". Att skolorna således 
bedrivs endast några veckor på varje plats eller i övrigt 
omfattar ett begränsat antal barn, tyder på att de tidiga 
barnaskolorna endast utgjort ett komplement till hemunder-
visningen. Detta framgår även tydligt av vissa enkätsvar, 
exempelvis från Hammerdal: 

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

Om barnaskolorna alltså inte omfattade alla barn, uppstår 
frågan om vilka som kom i åtnjutande av skolundervisningen. 
Svaret från Tuna framstår i detta avseende som ganska repre-
sentativt. 

Det är mindre af oskicklighet, än af hopade göromål och 
beqvämlighet, som Föräldrar, särdeles de bättre behåll-
ne, ofta antaga, med Pastors minne, för egne och Bya-
Lagets barn främmande Läromästare [...] 

Också de ofta förekommande skolavgifterna, vanligen 1 kanna 
korn i veckan per barn (t ex Oviken och Berg), talar för att 
det i förstone var barn till någorlunda välbeställda grupper 
som kom i fråga för skolundervisningen. I en pågående under-
sökning av 1812 års skola i Resele har Carl-Henry Johansson 
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funnit att alla de 41 eleverna var barn till bönder. 

Inte desto mindre förekommer särskilda åtgärder för fattiga 
barn i några pastorat. I de flesta fall rör det sig om 
understöd från fattigkassan (Stigsjö, Nordmaling, Lit) eller 
direkta sammanskott (Stigsjö). Ibland skjuter prästen till 
medel (Nordmaling, Torp), medan läraren Olof Lund i Hammer-
dal själv äger "den beskjedelighet, at vid missväxt år, och 
af Fattige Barns anhöriga fodra intet för sit besvär". 
Dylika åtgärder vidtas även i pastorat som saknar skolor 
(Nätra, Arnäs, Tuna, Oviken; betr de två förstnämnda, jfr 
avsn 8.2). Ingen av de barnaskolor som förekommer i stiftet 
har dock som sitt huvudsyfte att sörja för fattiga barns 
undervisning. Snarare handlar de särskilda åtgärderna om att 
skapa möjligheter också för dessa barn att ta del av under-
visningen. 
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9- Barnaundervisningen i Härnö— 
sands stift — några huvudlinjer 

9.1. Skolorna och hemundervisningen - ett rollspel 

Även om såväl hemundervisningen som det kyrkliga undervis-
ningsprogrammet i övrigt var i funktion vid tiden för enkä-
tens genomförande, uppvisar förhållandena ute i de olika 
pastoraten stor spännvidd, från ren hemundervisning till ren 
skolundervisning. Analysen i de två föregående kapitlen har 
visat på problemen med att dra en bestämd gräns mellan skola 
och hemundervisning. I avsnitt 7.2.2 gjordes dock ett försök 
att utifrån två kriterier kategorisera de undervisnings-
modeller som föreföll tveksamma. Här ska frågan om undervis-
ningsanstalternas skiftande utformning belysas utifrån yt-
terligare utgångspunkter, varefter olika förklaringar kommer 
att diskuteras i följande avsnitt. 

I sin avhandling om folkundervisningen i Bygdeå 1845-73 har 
Egil Johansson (1972:243) beskrivit skol- och hemundervis-
ningen som två överlappande system. Även om hans modell i 
första hand speglar förhållandena vid 1800-talets mitt, är 
den till sina huvuddrag användbar också för beskrivningen av 
de tidiga 1800-talsförhållandena. 
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1813/14 ryms undervisningsanstalterna i stiftet inom den ram 
som i figuren kallas "kyrkans folkundervisning". Skolunder-
visningen är till sitt innehåll och sin funktion endast ett 
komplement till hemundervisningen. Uttryckt i figurens ter-
mer speglar uppfostringskommitténs enkät 1813 den begynnande 
spänningen B - C. Att det verkligen är fråga om ett spän-
ningsfullt förhållande har Johansson (1972:243) konstaterat: 

De båda systemen har en tendens att alltför mycket 
utesluta varandra. När t ex skolgången ensidigt betonas 
minskar aktiviteten i hemundervisningen alltför has-
tigt. 

Samma situation - skolundervisningens problematiska förhåll-
ande till den kyrkliga undervisningen - kan också beskrivas 
utifrån de traditionella lärarrollerna. Av enkätsvaren fram-
går hur skolläraren i vissa fall övertar klockarens roll, i 
andra fall ansluter till prästens roll och i flertalet fall 
konkurrerar med föräldrarnas roll. Etablerandet av en ny 
lärarkategori med en oklar ställning i förhållande till det 
kyrkliga undervisningsprogrammet innebar på sikt ett under-
grävande av den kyrkliga undervisningen. Även om de tidiga 
barnaskolorna således fogades in i ett etablerat system, kom 
de dock alltmer att utgöra ett alternativ till den traditio-
nella undervisningen. Den växtkraft som de bar på skulle med 
tiden spränga ramarna för den kyrkliga undervisningen. 

Framväxten av nya lärarkategorier kan belysas ur ytterligare 
ett perspektiv. Detta kan illustreras med nedanstående 
figur, där en geografisk aspekt kombineras med lärarnas 
ansvar för olika undervisningstillfällen. 
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Kyrkogång ~E> 
Nattvards-
läsning 

Kyrkoförhör 3? 
Husförhör 3? 
Hemunder- W 
visning 
Hus andakt 3ET" 

Hushåll By Rote Socken 

Den mest frekventa undervisningen förekommer på socken-
och hushållsnivån med präst respektive föräldrar som lärare. 
På mellannivån, i by och rote, görs endast tillfälliga 
nedslag i samband med prästens förhörsverksamhet. Någon 
särskild lärarkategori finns inte för denna nivå. Betraktat 
på detta sätt uppvisar undervisningsprogrammet både ett 
behov av och en möjlighet till utökade undervisningsinsatser 
på mellannivån, i synnerhet vid försummad hemundervisning. 
Av enkätsvaren framgår också att de flesta former av skol-
undervisning etableras just på by- eller rotenivå (jfr avsn 
7.2.2). Att avstånden i de stora norrländska socknarna verk-
ligen utgjorde ett svårbemästrat problem, påtalas i flera 
enkätsvar, bl a från Bygdeå, där behovet av skolor tydligt 
kommer till uttryck: 

[...] ofta blir det med alt bemödande ändå omöjeligt at 
sträcka behöflig uppmärksamhet till hvar individu i 
dessa glest bebodda trackter, där aflägsenheten från 
Kyrkorne hindrar ett tätare umgänge med Allmogen, hvar-
före bättre undervisningsanstalter här högeligen äro af 
nöden, hälst Ambulatoriske [...] 

De olika beskrivningsmodellerna har inte använts i avsikt 
att i en enkel formel fånga en mångfacetterad verklighet. 
Istället avser de åskådliggöra just vilken glidande skala av 
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olika lösningar som ryms inom ramen för det kyrkliga under-
visningsprogrammet. Detta förhållande kan också beskrivas 
som ett rollspel - ett ömsesidigt givande och tagande på 
olika nivåer mellan kyrka, hem och skola, mellan gamla 
lärare inbördes och i förhållande till nya. Kombinationerna 
har växlat med de skiftande förutsättningar som rått på 
olika platser. I följande avsnitt kommer några bakgrunds-
faktorer att diskuteras. 

9.2. Några bakgrundsfaktorer - en diskussion 

Hur ska man då förklara att undervisningssituationen uppvi-
sar sådana skillnader pastoraten emellan? Att det kyrkliga 
undervisningsprogrammet var ett flexibelt system som möjlig-
gjorde olika lösningar, förklarar inte i sig, varför skol-
undervisning uppträder i vissa socknar men inte i andra. Här 
är på sin plats att erinra om skolornas spridning i stiftet 
(jfr avsn 7.2.2 resp 8.1). Av de 13 socknar som enligt 
prästerskapet kan uppvisa fungerande skolor av de efterfrå-
gade typerna hör 7 till Jämtland. Övriga landskap bidrar med 
2 socknar vardera, utom Härjedalen, där skolor saknas. Enk-
lare skolinrättningar redovisas under fråga 18-19 för 1 
pastorat i Ångermanland, för 2 i Medelpad och för 5 pastorat 
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i Jämtland-Härjedalen. Sammanräknade blir antalet pastorat 
med skolor i Västerbotten 2, i Ångermanland och Medelpad 3 
vardera, i Jämtland 7 och i Härjedalen 2 (se kartan, s 86). 
Oavsett hur man hanterar de olika siffrorna, framgår Jämt-
lands särställning med all önskvärd tydlighet. Över hälften 
av de pastorat som kan uppvisa skolor av något slag ligger i 
Jämtland-Härj edalen. 
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De aktuella skolornas fördelning på pastorat av olika 
klasser är emellertid något jämnare. Av de 13 socknar där 
skolor av efterfrågat slag föreligger, räknas 2 till första 
klassens pastorat, 6 till andra, 4 till tredje och 1 till 
fjärde klassens pastorat. Tillsammans med de pastorat där 
enklare skolformer förekommer blir antalet pastorat av 
första klasssen 4, av andra 6, tredje 3 och av fjärde klas-
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sen 4. Något entydigt mönster är således svårt att utläsa. 
Skolor förekommer lika ofta i pastorat av fjärde som första 
klassen, även om de förra oftare uppvisar skolor av enklare 
slag. 

Även prästerskapets bedömning av undervisningens tillstånd 
ute i pastoraten kan lämna underlag för en analys av 
faktorerna bakom den bild av undervisningssituationen som 
framkommer i enkätsvaren. Fråga 21 på schema 4 gällde 
"Huruvida undervisnings-anstalterne inom hvarje Socken synas 
svarande mot invånarnes antal och behof". Utifrån svaren på 
denna fråga kan man alltså få en uppfattning om prästerska-
pets bedömning av undervisningsanstalternas funktion. Pro-
blemen är emellertid flera. Ett belyses av svaret från 
Häggdånger: 

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

Det beror alltså på vilka behoven anses vara. I det fallet 
är prästerna helt utlämnade åt sina egna åsikter och bedöm-
ningar. Ett annat problem av källkritisk natur är prästernas 
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inställning till hem- respektive skolundervisningen (jfr kap 
2). En hög uppskattning av hemundervisningens möjligheter 
sammanhänger som regel med en positiv värdering av dess 
resultat. Vad som i sådana fall är att räkna som orsak och 
verkan kan vara svårt att avgöra. På samma sätt kan en 
positiv inställning till skolundervisning avkasta dystra 
lägesrapporter om hemundervisningens tillstånd. I de fall 
där prästerskapets inställning tydligt artikuleras, kan 
hänsyn tas till densamma. Mycket få präster uttrycker emel-
lertid sin uppfattning så klart som pastor i Brunflo: 

Och om det icke är modernt, så är det åtminstone red-
ligt mitt påstående: att ingen vidlyftigare anstalt i 
detta afseende är nödig [ ] Mångfaldiga exempel hafva 
redan bevisat, att de af Allmogen, som antingen till-
fälligtvis, eller genom beställsamt 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, kortspe-
lare, Revers-Fabrikörer o:s:v: samt då de omsider 
utträngt sina utarbetade Fäder ifrån Hemmanet, hafva de 
såsom dåliga Bönder, visat sig upstudsiga och bedrägli-
ge både såsom undersåtar och åhörare. 

Bortfallet är dessutom förhållandevis stort. Ett tiotal 
enkätsvar saknar varje slags bedömning av läget. Flera präs-
ter överlåter i likhet med pastor i Boteå sakens avgörande 
"til Höglofl. Kongl. Committéens eget uplysta bepröfwande". 
I andra fall kan man av uttryckta önskemål om förbättrade 
undervisningsanstalter sluta sig till att den aktuella situ-
ationen är otillfredsställande. I flera pastorat gäller dock 
önskemålet en utbyggd yrkesutbildning (som svar på fråga 
22), här exemplifierat med ordalagen i svaret från Över-
kalix: 

De yrken, som här synas böra befrämjas och påkräfwa en 
närmare kännedom och en bättre handläggning, än hittils 
skedt, äro Åkerbruk och Boskapsskötsel, samt saltpetter 
sjuderi. Lin-förädling och Cultiverande fordra ock, at 
allmogen deruti kunna få någon insigt, för at hämma den 
alt för stora införseln af Lin och Hampa, från Ryssland 
och Finnland. 
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Förhoppningar om reformer kan dessutom framföras, även om 
läget i övrigt bedöms tillfredsställande. Detta är fallet i 
bl a Selånger, varifrån följande svar härrör: 

Oagtadt det förmonligare läge, hvaruti barna-undervis-
ningen i dessa Församlingar tyckes befinna sig, vore 
likväl offenteliga Socken Scholor af mycken nytta [...] 

Med de anmälda reservationerna i åtanke, kan prästernas 
bedömningar dock nyttjas som en grov måttstock på barna-
undervisningens tillstånd. För Ångermanlands del dominerar 
de negativa bedömningarna tillsammans med önskemål om för-
bättrade undervisningsmöjligheter. Svaren från Västerbotten 
uppvisar i stort sett samma mönster, medan bedömningarna av 
sakernas tillstånd i 5 av 7 pastorat i Medelpad är positiva. 
I hälften av de pastorat i Jämtland-Härjedalen, för vilka 
bedömningar föreligger, anses undervisningsanstalterna svara 
mot behovet. 

Efter denna genomgång av skolornas geografiska spridning och 
fördelning på pastorat av olika klasser samt prästerskapets 
bedömning av undervisningsanstalternas förhållande till 
behovet är det dags att peka på några huvudlinjer. För det 
första är det geografiska mönstret mycket tydligt. Såväl 
skolornas spridning som prästerskapets bedömning av till-
ståndet talar samma språk: i Västerbotten och Ångermanland 
är det sämre beställt med undervisningsförhållandena än i fr 
a Jämtland-Härjedalen. Som förklaring till sakernas till-
stånd anför flera av prästerna från de nordliga landskapen 
ekonomiska skäl. Bristande resurser anges som orsak till 
bristande resultat. Så förklaras t ex avsaknaden av socken-
skolor i Bygdeå på följande sätt: 
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Ett igenom krigets olyckor och flere påföljande miss-
växter utarmadt, folk-fattigt land, skal dock länge 
sakna utvägar, at genom egne medel dertill bidraga. 

Särskilt otillräckliga förefaller undervisningsanstalterna 
vara i Ångermanland. Såväl de flesta rapporterna om för-
summad hemundervisning (jfr avsn 7.2.2) som de flesta upp-
gifterna om speciella åtgärder för fattiga och föräldralösa 
barn (jfr avsn 8.3) föreligger från detta landskap. Bakom 
denna bild döljer sig troligen bl a den protoindustrialise-
ring och proletarisering som förändrade förhållandena på den 
ångermanländska landsbygden och därmed försämrade förutsätt-
ningarna för hemundervisningen (Nyström 1982:35ff, Harnesk 
1986:334ff). 

Att skolor fått ett starkare fotfäste i Jämtland-Härjedalen 
än på andra håll, kan möjligen till en del förklaras med 
ekonomiska faktorer. Förutom ett välutvecklat jordbruk fr a 
i området kring Storsjön byggde den jämtländska ekonomin 
till stor del på handel (JHH 4:100-133, 197-237; Rolén 
1979:25f). Detta illustreras åskådligt i svaret från Rödön: 

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. 

De ekonomiska förstegen torde dock inte ensamma kunna för-
klara det utvecklade undervisningssystemet i Jämtland. Däre-
mot kan fr a handeln ha inneburit ett ökat behov av under-
visning, bl a i skrivning och räkning, som blivit tillgodo-
sett genom inrättande av sockenskolor av olika slag. Huru-
vida den tidigare anknytningen till och de fortsatt livliga 
förbindelserna med Norge gjort att Jämtland-Härjedalen ut-
vecklat en avvikande undervisningstradition är en intressant 
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fråga, som dock kräver ytterligare forskning. 
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Det i tidigare forskning framförda antagandet (Hasselberg 
1935:149ff, Hjelmérus 1963b:47), att förekomsten av en tri-
vialskola i Frösön skulle ha bidragit till höjandet av 
folkbildningsnivån i regionen kan förefalla tveksamt. Något 
sådant resultat har inte kunnat spåras av t ex Piteå trivi-
alskolas verksamhet. Frågan måste dock lämnas öppen tills 
elevrekryteringen till stiftets trivialskolor blivit under-
sökt. I den mån som Frösö trivialskola i högre grad än 
stiftets övriga skolor utnyttjades av elever från allmogen, 
som efter avslutade studier också återvände till jordbruk 
och handel, kan den ha spelat en viktigare roll för folk-
bildningen än de andra trivialskolorna i stiftet. Det stora 
elevantalet vid Frösö skola kan dock tyda på en sådan 
funktion (jfr avsn 6.2 och not 19). Barnaskolorna skulle 
alltså därigenom också ha haft tillgång till en bredare bas 
för lärarrekryteringen. En motsvarande funktion torde 
Sundsvalls stadsskola kunna ha fyllt för Medelpads vidkom-
mande. Eftersom denna i ringa utsträckning rekryterade till 
högre studier (Bylund 1972:36), kunde dess många elever 
istället bidra till folkbildningen i regionen. Även Medelpad 
var f ö ett av de mer välbeställda landskapen. 

Något direkt samband mellan en sockens skattekraft och 
undervisningsanstalternas utformning torde emellertid aldrig 
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ha existerat. Snarare kan hemundervisningen ha haft bättre 
förutsättningar i rikare bygder, varför sockenskolor där 
synts överflödiga. Sandin (1986) har visat att skolinrätt-
ningarna i de större städerna till stor del fyllde en disci-
plinerings- och försörjningsfunktion. Om de tidiga skolorna 
på landsbygden tillkommit utifrån samma motiv, borde de i 
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minst lika hög grad uppträda i fattigare socknar. Enkätsva-
ren lämnar dock ett mycket begränsat stöd för en sådan 
sammankoppling av fattigvårds- och undervisningssynpunkter. 
Snarare tycks skolorna i Härnösands stift i förstone ha 
utnyttjats av barn till någorlunda välbeställda grupper (jfr 
avsn 8.3). 

Även om barnaskolor hade större förutsättningar i rikare 
trakter, krävdes särskilda incitament för deras införande. 
Förekomsten av donationsskolor i Nordmaling och Undersåker 
indikerar att skolverksamhet var ett behjärtansvärt ändamål, 
något som låg i tiden. Att detta verkligen var fallet, visar 
den pedagogiska debatten, som sedan 1700-talets mitt livligt 
behandlat problemet (Ohlson 1939). Uppfostringskommitténs 
tillkomst utgör ytterligare ett bevis på frågans angelägen-
het. Även prästerskapet i stiftet engagerades i kampen för 
sockenskolor. Redan på 1750-talet propagerade superintenden-
ten Kiörning för en förbättrad folkundervisning med hjälp av 
sockenlärare (Hasselberg 1935:152). Åtminstone i Jämtland 
tycks den kampanjen ha rönt framgång. Vid prästmötet i 
Härnösand 1799 behandlades ett förslag från samfundet Pro 
Fide et Christianismo om sockenskolors inrättande på lands-
bygden. Förslaget, som skulle cirkulera ute i stiftet till-
sammans med protokollet, föranledde en anmodan till präster-
skapet om 

att hafwa all möda ospard, hwar och en i sin försam-
ling, till winnande så widt omständigheterne möjeligen 
medgåfwo af förewarande prästerskapet så wärdiga ända-
mål af sochne-scholors inrättande. (PMP 1799 § 6) 

Även om det föreslagna innehållet i undervisningen inte kom 
38 

att förverkligas i Härnösands stift fram till 1813/14, kan 
cirkuläret dock ha inspirerat till insatser från prästerska-
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pet. Ytterligare åtgärder från stiftsledningens sida vidtogs 
sedan C G Nordin tillträtt som stiftets biskop 1805. Redan 
vid sitt första prästmöte anslog han tonen genom att från 
prästerskapet begära 

förslag til tjenligaste sättet och methoden at hos Barn 
och Ungdom grundlägga och inplanta en sann Gudagtighet 
och dygd [...] (PMP 1806 § 4) 

Också under sina visitationsresor ute i stiftet ägnade 
biskopen barnaundervisningen stor uppmärksamhet. Av visita-
tionsprotokollen framgår att prästerskap och sockenmän ute i 
pastoraten uppmanades att anställa sockenlärare (Hjelmérus 
1963b:46ff). Att uppmaningarna inte förklingade ohörda visar 
exemplet Resele, där biskopsvisitationen 30/3 1811 följdes 
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av en sockenskolas inrättande på nyåret 1812. I någon mån 
skulle alltså de tidiga skolornas uppträdande kunna beskri-
vas som ett innovations- och spridningsfenomen. Detta per-
spektiv har tidigare framgångsrikt anlagts på offentligt 
förhör och konfirmation (Brohed 1977). Ännu mera träffande 
vore troligen en beskrivning som tog fasta på kampanj-
mönstret. De tidiga barnaskolorna skulle således kunna ses 
som resultatet av en kampanj, liksom den tidiga läskunnig-
heten uppnåddes via kampanjer för hemundervisningen och 
liksom skrivkunnigheten spreds via folkskolekampanjen (jfr 
Johansson 1987). 

Genom att prästerskapet i olika grad omfattade stiftsled-
ningens positiva syn på skolundervisning, kunde förhållande-
na utvecklas olika i annars jämförbara pastorat. Även om 
pastorerna i förstaklasspastoraten hade högre lärdomsmeriter 
och inte sällan ett förflutet som lärare (jfr kap 3), behöv-
de detta inte alltid innebära en positiv inställning till 
sockenskolor. Detta framgår tydligt av skillnaden mellan 
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Torp och Tuna i Medelpad. Medan prosten Huss initierade 
sockenskolor i Torp och Borgsjö, menade prosten Dillner i 
Tuna att hemundervisningen var fullt tillräcklig: 

Hufvudändamålet af Scholor för Allmogens Barn: Christe-
lig och Medborgelig rättskaffenhet, synes kunna mera 
säkert och allmänt vinnas, om, enligt Kyrko-Ordningen 
och andra Kongliga Författningar, Föräldrar, Fostrare 
och Husbönder, under Lärares tillsyn och omvårdnad, 
uppfylla sin för Gud och Öfverhet ansvariga Pligt. 

De olika bakgrundsfaktorer som diskuterats kan göras mer 
hanterliga genom att anknytas till Egil Johanssons två ana-
lysmönster (jfr kap 5), där det första avser fånga resulta-
tet av obligatorisk massundervisning, medan det andra arbe-
tar med skillnader mellan grupper. Istället för push- och 
pullfaktorer skulle man kunna tala om uniformerande respek-
tive differentierande faktorer. Med det första mönstret 
förstås här det kyrkliga undervisningsprogrammet och socken-
skolekampanjen, som syftar till att skapa enhetliga förhål-
landen. Mot dessa målsättningar bryter sig differentierande 
faktorer av olika slag. Det rör sig om dels rena pullfakto-
rer såsom exempelvis de jämtländska handelsböndernas behov 
av skriv- och räknefärdigheter, dels varierande ekonomiska, 
sociala, demografiska, geografiska, ideologiska och perso-
nella förutsättningar. Som framgått av bl a avsnitt 9.1 
kunde dessa faktorer modifiera det flexibla kyrkliga under-
visningsprogrammets form, medan de i andra fall kom att 
verka för lösningar utanför dess ram. 
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het husförhörslängder och skolhandlingar. 

Undersökningens huvudsyfte, att undersöka barnaundervisning-
ens tillstånd, innehåller två delproblem: hem- respektive 
skolundervisningen, deras utbredning, utseende och funktion. 
Utgångspunkten tas härvid i det kyrkliga undervisningspro-
grammet, vilket dels utgör det perspektiv ur vilket under-
visningsanstalterna betraktas, dels utvecklas till ett ana-
lysredskap, som blir styrande för såväl enkätsvarens behand-
ling som undersökningens disposition (kap 5). 

Tidigare forskning kring uppfostringskommitténs enkät är 
dels av äldre datum, dels av begränsad räckvidd (kap 4). 
Denna undersökning skiljer sig från tidigare forskning genom 
en systematisk analys av ett medelstort antal enkätsvar uti-
från ett uttalat perspektiv med konkreta frågeställningar. 

Efter ett introducerande kapitel (6) om Härnösands stift och 
lärdomsskolorna sker den egentliga analysen av undersökning-
ens frågeställningar i kapitlen 7-9. I kapitel 7 behandlas 
det kyrkliga undervisningsprogrammets förekomst i enkätsva-
ren, medan kapitel 8 särstuderar de efterfrågade skolinrätt-
ningar som uppges förekomma i pastoraten. Kapitel 9 diskute-
rar de redovisade resultaten mot bakgrund av såväl olika 
tolkningsmodeller som ett antal bakgrundsfaktorer. 

Undersökningens resultat kan sammanfattas på följande sätt: 
Hemundervisning förekommer enligt enkätsvaren i 50 av de 53 
pastoraten och är därigenom den helt dominerande undervis-
ningsformen, där undervisningen huvudsakligen sköts av för-



10. Sammanfattning 

Denna undersökning har en dubbel ansats, vilket framgår av 
de i kapitel 1 formulerade syftena: dels att undersöka en 
övergripande frågeställning om barnaundervisningens till-
stånd i landsförsamlingarna i Härnösands stift, dels att 
pröva 1812 års uppfostringskommittés enkätmaterial. Pröv-
ningen av källmaterialet sker både genom direkt behandling 
av källkritiska problem och genom analys av barnaundervis-
ningen i källmaterialet. 

Förutom i kapitel 3 behandlas problem av källkritisk natur 
också i avsnitten 7.1, 7.2.2, 8.1 och 9.2. De brister som 
vidlåder delar av enkätmaterialet gäller fr a bortfall, 
beroende och tendens. Bortfallet visar sig för det första i 
uteblivna svar på vissa frågor, när de efterfrågade förete-
elserna saknas. För det andra medför frågeschemats inrikt-
ning på skolinrättningar, att inslagen i det kyrkliga under-
visningsprogrammet ibland uppfattas som så självklara, att 
de inte behöver nämnas. Det beroende som föreligger mellan 
vissa enkätsvar är dock främst av formell karaktär. Trovär-
digheten i fr a uppgiftslämnarnas bedömning av undervisning-
ens tillstånd kan ibland ifrågasättas p g a mer eller mindre 
tydlig tendens. Trots dessa problem framstår enkätsvaren som 
ett mycket tillförlitligt och användbart källmaterial. För 
detta talar bl a uppgifternas kontrollerbarhet och uppgifts-
lämnarnas sakkunskap och lokalkännedom. Dessutom har tidi-
gare anställda jämförelser mellan enkätsvar och husförhörs-
längder visat god överensstämmelse mellan källmaterialens 
uppgifter. Fortsatt forskning på enkätmaterialet torde dock 
kräva fortlöpande kontroller mot parallella källor, isynner-



äldrar eller andra anhöriga inom hushållets ram. Prästerska-
pet kontrollerar och kompletterar hemundervisningen vid 
husförhör, kyrkoförhör och nattvardsläsning, medan klockarna 
endast i undantagsfall ägnar sig åt barnaundervisningen. 
Gränsen mellan hem- och skolundervisning är flytande, men 
enligt enkätsvaren förekommer skolundervisning i någon form 
inom 17 pastorat. Där når den dock ett begränsat antal barn 
och bildar vanligen endast ett komplement till hemundervis-
ningen. Både inom hem- och skolundervisningen utgörs inne-
hållet av innan- och utantilläsning i ABC-bok, katekes och 
psalmbok. I de fall där undervisning förekommer utöver det 
kyrkliga programmet är det fråga om skriv- och räknefärdig-
heter. Denna undervisning är dock begränsad till ett fåtal. 
Barnaundervisningen inom landsförsamlingarna i Härnösands 
stift ligger således fortfarande 1813/14 till övervägande 
del inom ramen för det kyrkliga undervisningsprogrammet. 

Undervisningsanstalternas växlande utformning i stiftets 
olika pastorat diskuteras i kapitel 9. Därvid pekas på dels 
undervisningsprogrammets egen flexibilitet (9.1), dels olika 
bakgrundsfaktorers betydelse (9.2). Uppenbarligen kan den 
heterogena undervisningssituationen i Härnösands stift tol-
kas som ett växelspel mellan å ena sidan de systematiska 
uniformerande åtgärder som det kyrkliga undervisningspro-
grammet och sockenskolekampanjen representerar och å andra 
sidan de skiftande differentierande förutsättningar och 
behov av t ex ekonomisk, social och geografisk natur som 
föreligger på olika platser. Inte minst prästerskapets vari-
erande fallenhet, nit och intresse har haft betydelse för 
undervisningssituationen ute i pastoraten. 
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EXKURS 

Privatinformationen i 
Härnösands stift 

Speglad i uppfostringskommitténs enkät 1813 

Fråga 23 i det schema som avsåg landsförsamlingarna (nr 4) 
gällde förekomsten av "Privat-undervisningar genom Informa-
torer". De flesta svaren förnekar varje förekomst av sådan 
inrättning. I hela stiftet fanns 1813 endast ett 20-tal 

41 
informatorer fördelade på 10-talet pastorat. Uppemot hälf-
ten av informatorerna (9) var verksamma i Härnösand. Även om 
Westling (1900:244) uppfattar de nio som "privatlärare eller 
lärarinnor" har vi förmodligen här att göra med gymnasister 
eller studenter som läste med trivialister eller andra barn. 
Detta var ett vanligt arrangemang för de inackorderade gym-
nasisterna i Härnösand, liksom för de studenter som invänta-
de en ledig prästbefattning (Bylund 1986:112ff; jfr även von 
Plåten 1981:63ff). 

Det är svårt att ge en exaktare redovisning av antalet 
informatorer, eftersom de nio informatorerna i Härnösand 
också kan ha räknats med i uppgifterna från de pastorat, 
varifrån deras elever kommer. Så tycks fallet vara i Torp, 
där prosten Huss uppger följande: 

Här finnas 3:ne Privat-underwisningar, som bestridas af 
Informatorer, hwilka jemte sine Disciplar bewista 
Hernösands Läro-wärk. 

Dessutom saknas närmare uppgift om antalet gymnasister från 
Boteå, som 

under ferierne, gå någre vid Trivial Scholan derstädes 
jämwäl studerande Barn til handa med underwisning hos 
de sednares Föräldrar och Anhörige. 
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Eventuellt kan även dessa ha räknats in i siffran för Härnö-
sand. 

Ferieinformation av trivialister nämns f ö också i svaret 
från Oviken. Detta tyder på att privatinformation utgjorde 
ett alternativ till den i Norrland annars så vanliga socken-
gången (jfr Bylund 1986:112). Särskilt tydligt framgår detta 
av svaret från Stigsjö i Ångermanland, prebendepastorat för 
förste teologie lektorn vid gymnasiet i Härnösand, där lek-
tor Stridsberg sommartid organiserade ambulatoriska skolor 

42 
med hjälp av sina gymnasister: 

[...] Fattige Studerande ifrån Hernösands Gymnasium, 
uppå skedd upmuntran af Socknens Presterskap, få bi-
stånd, at under Ferierne besöka vissa Byalag, och där, 
emot daglig kost och en ringa belöning af några Matper-
sedlar för nästa Termin, undervisa i Läsning, räkna och 
Skrifva [...] 

Av flera svar framgår emellertid att informatorer anlitades 
uteslutande av högreståndspersoner. Så skriver t ex pastor i 
Ramsele, Jonas Strömqvist: 

Då Andre Ståndspersoner innom Pastoratet ej finnas, 
utom Präster och en Krono-Länsman, så hafva ock inga 
Privata Informatorer här å Orten blifvit antagne, hvil-
ket ock för närvarande tid är så mycket mindre nödvän-
digt som här ej finnas Söner hvilka fordra en vidsträk-
tare Information. 

Det var alltså endast de som p g a sitt stånd behövde och 
hade råd med undervisning utöver det minimum som folkunder-
visningen gav, som kom ifråga för information. Detta knyter 
således läsningen för informator närmare till lärdomsskola 
och akademi än till folkundervisningen i allmänhet. Ofta 
utgjorde privatinformationen ett alternativ till trivialsko-
la och gymnasium för adelssöner och andra högreståndsperso-
ner, som därifrån kunde gå direkt till universitet. Från 
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Härnösands stift var det fr a västerbottningarna som påbör-
jade akademiska studier utan att ha studerat vid 

43 
gymnasium. 

Ett slags privatinformation tycks dock inte ha beaktats i 
enkäten, nämligen den undervisning som prästsöner erhöll av 
sina fäder. I Norrland, där lärdomsskolorna var få och 
avstånden långa, torde såväl praktiska som ekonomiska skäl 
ha talat för läsning inför fadern. En preliminär genomgång 
av matrikeln för Piteå trivialskola för 1700-talet visar att 
prästsöner oftare skrevs in i högre klasser än andra elever 
som inte tidigare bevistat någon skola. Detta tyder på att 
prästsönerna redan i hemmet inhämtat vissa kunskaper, som 
annars endast meddelades i skolan (jfr även von Plåten 1981: 
69). Genom sitt syfte och innehåll skiljer sig även denna 
form av privatinformation klart från såväl den vanliga hem-
undervisningen som det kyrkliga undervisningsprogrammet i 
övrigt. 
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NOTER 

1. Framställningen bygger främst på Aquilonius 1942 och 
Askeberg 1976. En något mer ingående framställning än denna 
bakgrundsteckning, liksom utförligare litteraturhänvisning-
ar, lämnas i Lindmark 1988. 
2. Svaren från Härnösands stift förvaras i Riksarkivet under 
beteckningen 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 inleds med det 
memorial från konsistoriet som enligt uppfostringskommittén 
skulle åtfölja enkätsvaren. Därefter följer konsistoriets 
svar på schema 1 angående gymnasiet, rektorernas och skol-
mästarnas svar på schema 2 angående trivial- respektive 
stadsskolorna, kyrkoherdarnas i lappmarken svar på schema 3 
angående lappskolorna och slutligen kyrkoherdarnas i lands-
församlingarna svar på schema 4 angående sockenskolor och 
andra undervisningsanstalter. Störst till såväl antal som 
omfång är svaren på schema 4, som upptar sidorna 713-900. 
Svaren från Härnösands stift befinner sig under utgivning; i 
Urkunden 2-5 har svaren på schema 4 från kyrkoherdarna i 
landsförsamlingarna publicerats. Som bilagor har även 
tryckts schema 4 samt ett urval cirkulär och memorial. 
I de fall enkätsvaren citeras eller refereras - hänvisningar 
görs oftast med angivande av pastoratsnamn - avses den 
tryckta utgåvan. För bilagornas vidkommande hänvisas genom-
gående till Urkunden 5, även om dessa också förekommer i 
övriga volymer. 

3. Antalet svar som avlämnats enligt schema 4 är 52, medan 
de svarande pastoratens antal är 53. Skillnaden förklaras av 
att svaren för Skellefteå och Burträsk slagits samman till 
ett. I utgåvan har prebendepastoraten Säbrå och Härnösand 
kanske något oegentligt sammanförts till Härnösands preben-
depastorat. Till grund härför ligger dels konsistoriets egen 
numrering av enkätsvaren, dels rubriceringen i Svedbom 1830. 
Här betraktas de dock som två egna pastorat. Förutom de 12 
lappmarkspastoraten fanns år 1813 i stiftet 53 pastorat. 
Svarsfrekvensen är med andra ord hundraprocentig. Hjelmérus 
(1963a:120) uppger visserligen pastoratens antal till 58 år 
1807. Denna siffra tycks vara felaktigt framräknad ur Lin-
dahls matrikel för samma år och skall istället vara 62. Från 
denna siffra skall dras de då 11 lappmarkspastoraten (Vil-
helmina tillkom år 1812) och läggas de två lektorsprebendena 
Viksjö och Häggdånger, som bröts ut ur Säbrå 1808. Lindahls 
uppgifter har här kompletterats med Bygdén I-IV. 
4. För denna slutsats talar följande omständigheter: Kyrko-
herden i Gudmundrå, Isac Norberg, var tillika prost i Ånger-
manlands östra kontrakt, till vilket även Torsåker hörde. 
Eftersom kontraktsprostarna ansvarade för inhämtande och 
insändande av uppgifterna, bör Norberg ha haft tillgång till 
svaret från Torsåker, när han författade sitt eget svar. För 
detta antagande talar även svarens datering: Torsåker den 28 
september 1813 och Gudmundrå den 3 november samma år. Ett 
liknande exempel på lånade formuleringar lämnas av svaren 
från Offerdal och Undersåker. Prosten i Jämtlands norra 
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kontrakt, kyrkoherde Olof Nordenström i Offerdal, har under 
punkt 3 i sitt svar nära anslutit till ordalydelsen i punkt 
19 i svaret från Undersåkers pastorat, som hörde till samma 
kontrakt. Även i detta fall är prostens svar daterat cirka 
en månad senare. Huruvida prosten Nordström själv författat 
svaret är emellertid ovisst. Bygdén (111:16) uppger nämligen 
att han under de 9 sista åren inte kunde fullgöra sin 
tjänst. Svarets och underskriftens handstil skiljer sig till 
yttermera visso åt. Men även om en adjunkt författat svaret, 
torde prosten ha godkänt svaret före underskrift. Det kan 
naturligtvis också ha varit fråga om ren diktamen. Förhåll-
andet gör dock klart, att det även i andra pastorat kan ha 
varit fler präster än undertecknaren inblandade i enkätens 
besvarande. Också mellan svaren från Boteå och Sollefteå 
föreligger ett visst beroende. 
5. Johan Huss i Torp och Erik Johan Dillner i Tuna (Bygdén 
IV:128, 182). Angående Pro Fides verksamhet för inrättande 
av sockenskolor, se avsnitt 9.2. Bildningen sammanföll ofta 
med innehav av rikare pastorat, varför svaren från första 
klassens pastorat också vanligen tillhör de längsta. 
6. För att denna slutsats skall vara riktig, krävs naturlig-
tvis att prästerna tjänstgjort en längre tid i pastoraten. 
För de 51 präster som Bygdén (I-IV) lämnar erforderliga 
uppgifter om är den genomsnittliga tjänstgöringstiden på 
aktuell tjänst vid enkätens besvarande nära 9 år. Om hänsyn 
även tas till tidigare tjänst i samma pastorat, blir tiden 
knappt 11 år. Kyrkoherdarna har tjänstgjort något längre än 
övriga präster. 11 präster hade dock tillträtt sina tjänster 
1812 eller senare. (Beräkningarna har utförts på hela årtal 
utan hänsyn till tillträdes- eller svarsdatum.) Komministern 
i Nordmaling, Olof Klockhoff, titulerar sig i enkätsvaret 
Pastoris curans gerens. Trots att denna uppgift förefaller 
rimlig - den tidigare kyrkoherden hade avlidit i juni 1812 -
saknas den hos Bygdén. I detta fall, liksom i de övriga, har 
Bygdén fått vara vägledande. Den ene av de två aktuella 
kontraktsprostarna, Joh Wijkström i övertorneå, hade även i 
21 år verkat som komminister i Nedertorneå pastorat, för 
vilket han avgav svar, då det organisatoriska läget var 
oklart efter pastoratets delning vid fredsslutet 1809. 
Eftersom svaret för Nedertorneå innehåller en generell hän-
visning till de beskrivna förhållandena i Karl Gustavs pas-
torat, hämtas uppgifterna för Nedertorneå i förekommande 
fall därifrån. (Att prosten Ström i Skellefteå också svarade 
för Burträsks pastorat kan ha haft att göra med burträskher-
den A A Gilljams nära förestående bortgång i januari 1814. 
Svaret från prosten Ström är daterat den 27 december 1813.) 
Beträffande möjligheterna att någon annan än den underteck-
nande prästmannen författat svaret, se not 4. Ett annat 
problem är pastoratens storlek: de flesta av pastoraten 
bestod av mer än en församling. Oftast ges ett övergripande 
svar för alla till pastoratet hörande församlingarna. Inte 
sällan tas utgångspunkt i moderförsamlingen, och i den mån 
annex och kapellag företer avvikelser redovisas dessa för 
sig (t ex Indal och Hammerdal). Någon gång refereras dock 
förhållandena sockenvis (t ex Ramsele och Torp). Läget i de 
perifert belägna församlingarna riskerar alltså att bli 
summariskt redovisat. I huvudsak kommer dock denna rapport 
att behandla uppgifterna på pastoratsnivån - skolorna undan-
tagna. 
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7. Exempel på detta lämnas av prosten Jonas Genberg i Byg-
deå, som har kompletterat svaret från Umeå pastorat med sina 
personliga synpunkter på klockarens undervisningsmöjlighe-
ter: "[...] Klockaren i Umeå är ganska väl lönt med säkert 
60 T:r Korn så at undervisnings skyldighet synes böra med 
mycket skäl honom åläggas. [ ] Han bör [...] aldeles icke 
genom heterogena befattningar låta sig afhållas från bestri-
dandet af barna undervisningen [...]" Att även ledamöterna 
av konsistorium läste enkätsvaren framgår av konsistoriets 
memorial, där man förklarar "Den sig företeende motsägelse 
emellan Rectorn Svedboms uppgift, att Hernösands Trivial 
Schola icke äger några Stipendier och Scholae Mästaren Arb-
mans föregifvande, att ett Sundsvalls Stads Schola till-
hörigt Stipendium, kalladt det Thunmarkska, skall hafva 
blifvit [...] Hernösands Trivial Schola tillerkändt [...]" 
(Urkunden 5:30). Oklarheter i testamentet liksom biskop 
Nordins frånfälle hade låtit frågans avgörande vänta. Nor-
dins personliga åsikt var tydligen att stipendiet var avsett 
för trivialister (Hjelmérus 1963b:51). 
8. I denna översikt behandlas huvudsakligen den forskning 
som utnyttjat svaren på uppfostringskommitténs enkät. För 
utförligare litteraturhänvisningar rörande 1812 års uppfost-
ringskommitté hänvisas till översikten i Lindmark 1988:V-VI. 
Övrig relevant litteratur kring norrländsk folkundervisning 
tas upp på aktuell plats i den fortsatta framställningen. 
9. I någon mån kan denna inriktning betraktas som ett utslag 
av en ung yrkeskårs växande självmedvetande och hävdelsebe-
hov. Beträffande professionaliseringen, se Florin 1987. Ett 
ovanligt tydligt exempel på nedvärderingen av tidigare 
undervisningsanstalter lämnar f d folkskolläraren P Paulsson 
(1866:186ff) i sin karikatyr av skolundervisningen före 
folkskolan. Denna skildring citeras f ö med instämmande av 
Torpson (1888:201ff), som med anledning av skolorna på 
Gotland uttrycker sin syn på utvecklingen (s 201): "Här var 
man verkligen på god väg; det mest nödiga steget framåt var, 
som domkapitlet mycket riktigt framhöll, att träffa någon 
anstalt för utdanande af lärare." 
10. Jfr recensionen av Torpson 1888 i HT 1888, där Hernlund 
(1888:23ff) påvisar ett påtagligt slarv vid citat och refe-
rat av enkätsvaren. I flera fall har detta lett till miss-
visande resultat. 
11. Sandin 1986:11-83 innehåller en uförlig genomgång av 
tidigare forskning kring äldre hem- och skolundervisning. 
Det maktpolitiska kontrollperspektiv som Birgitta Odén 
(1975:24ff) företräder bygger på undervisningens roll i 
försvenskningen av de tidigare danska provinserna i Sydsve-
rige samt på den i anslutning till S A Nilsson hävdade upp-
fattningen om folkbokföringens ursprung i statsmaktens kon-
trollbehov (jfr Sandin 1986:48). Sandin (1986:49) noterar 
dock i anslutning till S A Nilsson (1982:7ff) att kunskaps-
anteckningarna har en inomkyrklig förklaring. Detta är emel-
lertid inte platsen för en fullständig forskningsöversikt, 
utan den intresserade hänvisas till Sandin 1986 och där 
anförd litteratur. 
12. Jfr Johansson 1986:89ff. ABC-boken representerar enligt 
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Johansson övergången från kyrkans muntliga till hennes 
skriftliga undervisningstradition. Det stoff och den ordning 
i vilken detta uppträder i de första tryckta ABC-böckerna 
företer en mycket stor likhet med kyrkans medeltida under-
visningsprogram. Katekesen är alltså att betrakta som en 
utveckling av ABC-boken, som bygger på den tidigare muntliga 
undervisningens innehåll. För denna undersökning har ut-
gångspunkten av praktiska skäl tagits i KL 1686. 
13. Figuren speglar fr a var tyngdpunkten i färdighetshän-
seende låg i de olika böckerna. I fråga om ABC-boken är det 
dock rimligt att anta att flera av dess texter redan var 
kända och behärskades som utantillkunskap, innan läsfärdig-
heten uppövades (jfr not 12). Tanken bakom katekesutveck-
lingen - kyrkolagens "spörsmål" - var att via förståndsfrå-
gor uppöva barnens begrepp. Med tiden kom dock även utveck-
lingen att behärskas som utantillkunskap. 
14. Avsnittet bygger, där annat ej anges, på Hjelmérus 
1963a. Beträffande Hjelmérus1 uppgift om antalet pastorat 
1807, se not 3. Den siffra som uppges i detta avsnitt, 65 
pastorat, har framräknats ur Bygdén I-IV. 
15. T ex Ångermanlands norra, södra, västra och östra kon-
trakt, eller Västerbottens första till fjärde kontrakt. 
16. Lappmarkspastoraten ställdes 1739 under överinseende av 
Direktionen över Lappmarkens Ecklesiastikverk, som bl a 
genom inrättande av skolor och anställande av kateketer för-
sökte verka för en förbättrad folkundervisning. Den speciel-
la lappmarksorganisationen kvarstod under hela 1800-talet, 
om än under ändrade former. Från 1809 till 1835 stod lapp-
marken under Kanslistyrelsens förvaltning, efter att från 
1801 ha sorterat under Kanslersgillet (ang lappmarken, se 
Haller 1896 och Widén 1964). De speciella förhållandena i 
lappmarken har gjort, att lappmarkspastoraten lämnats utan-
för denna rapport. 
17. Detta framgår t ex av protokollet vid prästmötet i 
Härnösand 1806 (PMP 1806, § 15), där avgiften till den 
nyinrättade Cassa Pauperum differentierats med hänsyn till 
gällande pastoratsklassificering. Pastorerna i lappmarken 
hade att erlägga samma avgift som sina kolleger i fjärde 
klassens pastorat. 
18. Översikten bygger främst på Bylund 1972. Siffrorna för 
antalet inskrivna elever har dock framräknats ur rektorernas 
svar på uppfostringskommitténs enkät 1813. Dessa redovisar 
antalet inskrivna under de senaste 10 åren före enkätens 
besvarande. 
19. Bylund (1972:38) har dock undersökt elevernas sociala 
ursprung vid Umeå pedagogi under tiden 1724-1805. Hans ta-
beller visar en klar dominans för borgar- och bondsöner. 
Inslaget av bondsöner minskar dock till förmån för fr a 
obesuttna och i viss mån högreståndspersoner. Det är emel-
lertid svårt att avgöra i vad mån dessa tendenser kan ha 
gällt också vid de avsevärt annorlunda fungerande trivial-
skolorna. Matriklarna för dessa skolor saknar dessutom 
uppgifter om faders yrke, varför en undersökning av elever-
nas sociala ursprung kräver omfattande forskningsinsatser. 
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Inom ramen för forskningsprojektet "Prästen som folkuppfost-
rare", som finansieras av Riksbankens jubiléumsfond, har en 
studie av rekryteringen till Piteå trivialskola påbörjats. 
Bylund (1972:101ff) har visserligen undersökt Frösö trivial-
skola, men endast utifrån dess betydelse för rekryteringen 
till högre studier. Däremot innehåller Hasselberg 1935:226ff 
en del uppgifter om den sociala rekryteringen till Frösö 
trivialskola under 1800-talets förra hälft. Inslaget av 
söner till allmogen är markant. Däremot lyser borgarsönerna 
nästan helt med sin frånvaro, vilket framgår även av Bylunds 
(1972:104) siffror för rekryteringen från Jämtland-Härjeda-
len till vidare studier. Förhållandet uppges bero på Jämt-
lands sociala struktur med ett obetydligt borgerskap. 
20. Umeå trivialskola hade enligt svaret på uppfostringskom-
mitténs enkät under sina tre första år ett ökande elevunder-
lag: 58, 60, respektive 66 elever. Bylund (1972:27) uppger 
att Umeå trivialskola snart överträffade Piteå som rekryte-
ringsbas för gymnasiet i Härnösand. De två största trivial-
skolorna lämnade dock de största bidragen. 
21. Jokkmokks lappskola undersöks f n av prof Sten Henrysson 
inom ramen för det av honom ledda projektet "Prästen som 
folkuppfostrare". En rapport väntas föreligga inom kort. 
Även övriga lappskolor kommer att göras till föremål för 
särskilda studier. 
22. Som exempel på detta kan nämnas det fysiokratiska in-
tresset för lantbruks- och annan yrkesutbildning bakom fråga 
11 och 21, liksom Silverstolpes välskrivningsintresse bakom 
fråga 10. Bakom frågan om gymnastiska inrättningar på schema 
3 döljer sig sannolikt P H Lings inflytande (jfr Aquilonius 
1942:38). 
23. Urkunden 5:29. Fråga 19 lyder: "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 undervis-
nings -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." 
24. Oftast hänvisas till paragraferna om klockarens under-
visningsskyldighet, men även andra delar av undervisnings-
programmet i KL 1686 åberopas. Svaret från prosten Dillner i 
Tuna innehåller t ex åtminstone sex olika kyrkolagsreferen-
ser. 
25. Förmodligen avses Johan Möllers "Barna-bok eller hjelp-
reda wid första barna-underwisningen; särdeles för allmogen 
och dess barn", som utkom i flera upplagor mellan 1775 och 
1804 (jfr Lilja 1947:83f, 88f). 
26. Detta gäller bl a socknarna Häggdånger, Boteå, Övertor-
neå, Selånger, Njurunda, Lit, Revsund, Undersåker och Hede 
(Husförhörslängder på mikrokort vid Forskningsarkivet, 
Umeå). 
27. Berättelse 1813, bil 111:14. Termen kateketskola tycks 
ha fått konsistorium på den tanken att schema 3 skulle passa 
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för lappmarken. (De ambulerande sameynglingar som hade till 
uppgift att undervisa den samiska allmogen kallades kateke-
ter. Angående denna institution, se Widén 1965.) Visserligen 
medgav man i det memorial som åtföljde enkätsvaren, att 
lappmarksskolorna ägde "sin egen särskildta beskaffenhet och 
syftning", men då stiftet i övrigt saknade de efterfrågade 
skolorna, "har Consistorium trodt sig böra i dess ställe 
öfversända de underrättelser, som inkommit ifrån de flesta 
Lappmarks Pastoraten" (Urkunden 5:31). Svaren från lapp-
markspastoraten visar dock att pastorerna haft svårt att 
beskriva situationen i lappmarken utifrån frågorna i schema 
3. Den speciella situationen i Lappland hade förmodligen 
varit betjänt av att få ett eget frågeformulär. 
28. I svaren från Luleå och Lit saknas frågornas numrering, 
varför det är svårt att hänföra de i svaren upptagna skolor-
na till fråga 1-3 på schemat. Båda svaren benämner dock 
uttryckligen de aktuella inrättningarna ambulatoriska sko-
lor, vilket motiverat pastoratens plats i tablån. Skolan i 
Resele hade upphört när uppgifterna lämnades, och skolan i 
Järpen hade enligt enkätsvaret ännu inte kommit igång. En-
ligt Hamrell (1931:86ff) skulle skolan dock ha startat år 
1813 men länge dragits med ekonomiska problem p g a svårig-
heter att indriva alla testamentators fordringar. Också i 
Rödö och Näskotts socknar i Rödöns pastorat hade tidigare 
funnits ambulatoriska skolor. I Offerdal torde det ha före-
kommit mer än en skola, men av enkätsvarets formulering är 
det svårt att avgöra hur många: "i de flesta om icke altid i 
alla Socknar" skulle ambulatoriska skolor finnas. Pastoratet 
bestod vid denna tid av socknarna Offerdal, Alsen och Matt-
mar. Det är inte uteslutet att det även i andra pastorat har 
förekommit mer än en skola. Att döma av kateketernas antal i 
Luleå skulle antalet skolor där uppgå till tre. Borgsjö sn 
(Torps pastorat) hade delats in i sex olika 1 cl S 12T ct kt G IT med 
en lärare i vardera. Vid sammanräkning av skolorna inom 
stiftet har tidigare forskning inte tagit hänsyn till att 
varje socken kan ha innehållit mer än en skola. Istället för 
att här försöka fastställa ett exakt antal enskilda skolor, 
kommer fortsättningsvis att talas om de 13 socknar som 
innefattade fungerande skolor vid enkätens besvarande. 
Oklarheten i Offerdal gör att pastoratet räknas som en 
socken. 
29. Söndagsskolan i Umeå tycks endast "öfva barnens förstånd 
i begrepet om Kristendoms Läran". Av intagningsåldern - 12 
år - att döma förutsattes förmodligen läskunnighet. Även 
skolorna i Offerdal bygger på inhämtade läsfärdigheter: "När 
barnen [ ] både kunna och böra börja att lära känna Bok-
stäfverna, stafva och läsa innan till, [ ] då sändes 
sådane Barn af begge Könen till någon By eller Grannskap, 
der en viss så kallad Socken Praeceptor mottager dem [...]" 
Övriga socknar med skolor som endast undervisar i läsning 
och kristendomskunskap: Borgsjö (i Torp), Ås och Aspås (i 
Rödön), Undersåker. Skolor med skrivundervisning förekommer 
i: Torp, Nordmaling, Stigsjö, Luleå och Lit, av vilka de 
fyra förstnämnda även meddelar undervisning i räkning. Lära-
ren i Torp uppges även på särskild anmodan kunna ge under-
visning i språk. 
30. I Torp uppger man sig vara "betänkt uppå att för Skriv-
ning anskaffa godkände Förskrifter, samt för räkning Anders-
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sons eller Bäckmarks Arithmetik." Försiktigtvis tillfogas: 
"Huru långt härutinnan kommer att awanceras, kan endast med 
tiden låta säga sig." 
31. Antalet barn mellan 6 och 15 år uppges till 382 för 
Torps och 304 för Hammerdals sn. Prosten Huss i Torp konsta-
terar: "Nästnämde Antal 382, synes wisserligen wida öfwer-
stigande en Mans, såsom det för närwarande står, både tid 
och förmåga [...]" 
32. Enligt svaret på fråga 20 var antalet barn i åldern 6-15 
år 650 i Nordmaling och 198 i Borgsjö. 
33. Inte heller denna skola nådde mer än en bråkdel av 
pastoratets alla barn i skolålder, som 1813 uppgick till 
339. Skolan i Resele är unik såtillvida att den som enda 
skola lämnar en elevförteckning som bilaga till enkätsvaret. 
34. Summariska redovisningar gör det svårt att åstadkomma 
sammanställningar på sockennivå. För att få siffrorna jäm-
förbara bör uppgifterna alltså behandlas på pastoratsnivå. 
Jfr även not 28. 
35. Stigsjö blev inte eget pastorat förrän 1808 och kom 
därefter att räknas till klass tre. Eftersom förhållandena 
ute i pastoraten ändrades, uppstod behov av ny klassifice-
ring. En sådan upprättades vid prästmötena i Härnösand 1817 
och Piteå 1819. Därvid övergick man till ett system med tre 
ungefär lika stora klasser. De aktuella pastoraten fördelar 
sig enligt denna klassificering med 7 i klass ett, 4 i klass 
två och 6 i klass tre. Fördelningen är alltså fortfarande 
mycket jämn. 
36. I Danmark-Norge var barnaskolor på landsbygden vanligare 
än i Sverige. Klockarna deltog oftare i skolundervisningen, 
som även förberedde för konfirmationen (Sjöstrand 1961: 
279ff. Ang konfirmationens betydelse för skolsystemets ut-
veckling, jfr även Markussen - Skovgaard-Petersen 1981: 
26ff.) Den fleråriga nattvardsläsning i vissa jämtländska 
pastorat som behandlas i avsnitt 7.2.2 skulle kunna betrak-
tas som en variant av det dansk-norska systemet. 
37. Pastoratsklassificeringen framstår f ö som ett alltför 
trubbigt instrument. En fördjupad analys skulle kräva en 
noggrannare bestämning av socknarnas ekonomiska, sociala, 
demografiska, geografiska etc struktur. 
38. Förslaget finns tryckt i Paulsson 1866:120-124 och Nils-
son 1921:47-50. I "Stycket om läsningen" förespråkas under-
visning utöver det kyrkliga programmet, förutom i skrivning 
och räkning också i historia, geografi och samhällskunskap. 
Intressant nog föreslår Pro Fide i första hand präster, 
organister och klockare som lärare. Det förefaller troligt 
att skolorna i t ex Torps pastorat inspirerats av Pro Fides 
förslag. Prosten Huss, som tog initiativet till anställande 
av sockenlärare, var ju själv medlem av samfundet. 
39. Jfr Hjelmérus 1963b:49. Av flera enkätsvar framgår dock 
att prästerskapets ansträngningar ibland blev resultatlösa. 
Så heter det t ex i svaret från Sollefteå: "Alfvarliga och 
ömma föreställningar äro som oftast gifne Församlingarna om 
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Barna Lärares antagande, på det en förbättrad innanläsning 
måtte vinnas; men dessa föreställningar hafva hitintils 
blifvit utan framgång." 
40. Torp fördes vid klassificeringen 1799 till andra klas-
sen, men flyttades senare upp till första. Redan hos Lindahl 
1807 uppvisar Torp högre mantalssiffror än förstaklasspasto-
ratet Tuna. 
41. De aktuella pastoraten med uppgivet antal "Privat-under-
visningar genom Informatorer": 

Härnösand 9 
(Gudmundrå - "några få [...] hafva tidtals blifvit 

begagnade") 
Boteå "någre" ("under ferierne") 
Själevad 2 
Umeå 2 
Bygdeå 1 
Lövånger 1 
Torp 3 
Tuna 1 
Lit 1 
(Offerdal - tidigare) 
Revsund 1 
Oviken 2 ("under Ferierna") 

Som framgår av sammanställningen förekom privatinformation i 
stiftets alla landskap, Härjedalens tre pastorat undantagna. 
42. Att "hemmavarande Studerande" förmedlade kunskaper i 
räkning och skrivning nämns också i svaret från Hammerdals 
pastorat i Jämtland, von Plåten (1981:101f) lämnar flera 
exempel på sockeninformation av ferielediga skolynglingar. 
43. Bylund 1972:56f. 1724 års skolordning möjliggjorde di-
mittering till universitet direkt från trivialskola i de 
fall där avståndet till gymnasium var långt. Tre fjärdedelar 
av de uppsalastudenter inskrivna 1725-1849 som härstammade 
från nuvarande Norrbottens län saknade gymnasiestudier. 
Detta var ett generellt fenomen, oberoende av ståndstill-
hörighet. Inte desto mindre utgjordes "en ej ringa andel" av 
alla studenter som gått förbi gymnasiet av privatundervisade 
söner till högreståndspersoner. Sjöstrand (1961:181ff) har 
visat att privatinformationen var ett ofta förekommande 
alternativ till såväl trivialskola som gymnasium. Enligt 
siffror från bl a Borgå gymnasium (s 185) undergick andelen 
tidigare privatundervisade av de inskrivna en markant ökning 
under 1700-talets senare del. (Bylund noterar en motsvarande 
ökning av privatundervisade västerbottningar i Uppsala under 
1700-talet.) Av de inskrivna i Uppsala 1761-67 var privatin-
formation helt dominerande som adelssönernas studiebakgrund, 
även om dessa dock utgjorde en mindre del av alla privat-
undervisade (s 187). 
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BILAGA 1 - TABLÅ ÖVER UNDERVISNINGENS INNEHÅLL 
omfattning och läroböcker 

PASTORAT UNDERVISNINGENS OMFATTNING 
Läsning Kristendom Skrivning Räkning 

LAROBOCKER 
ABC-boken Katekesen Psalmboken Bibeln 

SÄBRÅ X X X 
HÄRNÖSAND X X X X 
STIGSJÖ X X X X 
HÄGGDÅNGER X X X X X 
NORDINGRÅ X X X X X 
NORA X X X X X 
GUDMUNDRÅ X X X X 
TORSÅKER X X X X X 
SOLLEFTEÅ X X X X X X 
BOTEÅ X X X 
RESELE X X X X X 
RAMSELE X X X X X 
NÄTRA X X X X 
ANUNDSJÖ X X X 
SIDENSJÖ X X X 
SJÄLEVAD X X 
ARNÄS X 
GRUNDSUNDA X X X X 
NORDMALING X X X X X 
UMEÅ X X X X X 
DEGERFORS X X X X 
BYGDEÅ X X X X 
LÖVÅNGER X X X 
SKELLEFTEÅ X X X 
BURTRÄSK X X X 
PITEÅ X X X X 
LULEÅ X X X X 
RÅNEÅ X X 
NEDERKALIX X 
ÖVERKALIX X X 
KARL GUSTAF X X X X 
NEDERTORNEÅ X X X X 
ÖVERTORNEÅ X X X X 
LJUSTORP X X X 
INDAL X X X X X 
TORP X X X X X 
TUNA X X X X X 
SELÅNGER X X X X 
SKÖN X X X 
NJURUNDA X X X X X 
RAGUNDA X X X 
HAMMERDAL X X X X X 
LIT X X X X 
RÖDÖN X X X X 
OFFERDAL X X X X X 
UNDERSÅKER X X 
REVSUND X X X X 
BRUNFLO X X X X 
SUNNE X X 
OVIKEN X X X 
BERG X X 
SVEG X X 
HEDE X 

X X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
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BILAGA 2. - TABLÅ ÖVER UNDERVISNINGENS FORM 

PASTORAT 

lärare och 
1 

LÄRARE I ABC-UNDERVISNINGEN 
Föräldrar Klockare Präst2 Annan 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

undervisningstillfällen 

UNDERVISNINGSTILLFÄLLEN 
Husförhör Kyrkoförhör Nattvardsläsning 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

SÄBRÅ X X 
HÄRNÖSAND X X 
STIGSJÖ X X X 
HÄGGDÅNGER X X 
NORDINGRÅ X X 
NORA X X 
GUDMUNDRÅ X X X 
TORSÅKER X X X X 
SOLLEFTEÅ X X 
BOTEÅ 
RESELE X X 
RAMSELE X X 
NÄTRA 
ANUNDSJÖ 
SIDENSJÖ 
SJÄLEVAD 
ARNÄS 
GRUNDSUNDA 
NORDMALING 
UMEÅ 
DEGERFORS 
BYGDEÅ 
LÖVÅNGER 
SKELLEFTEÅ 
BURTRÄSK 
PITEÅ 
LULEÅ X X 
RÅNEÅ 
NEDERKALIX X X 
ÖVERKALIX 
KARL GUSTAF 
NEDERTORNEÅ 
ÖVERTORNEÅ 
LJUSTORP X X 
INDAL 
TORP X X 
TUNA X X X 
SELÅNGER X X X 
SKÖN X X X X 
NJURUNDA 
RAGUNDA 
HAMMERDAL 
LIT 
RÖDÖN X X X 
OFFERDAL X X X X X 
UNDERSÅKER X X 
REVSUND X X 
BRUNFLO X X X X 
SUNNE X X X 
OVIKEN X X X 
BERG X X X X 
SVEG X 
HEDE X 
1. Den grundläggande undervisningen i läsning och kristendomskunskap. 
2. Endast grundläggande läsundervisning utöver skol- och förhörsverksamhet 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
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