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Redaktörens rader 

Forskningsarkivet i Umeå syftar till en nära samverkan mellan arkiven och 
forskningen vid universitetet. Fördenskull utger Forskningsarkivet käll-
skrifter  i skriftserien  URKUNDEN. Där publiceras valda akter och dokument 
ur våra arkiv, som blivit aktuella i pågående forskning och utbildning vid 
universitetet. 

På motsvarande sätt presenteras vetenskapliga framställningar  och 
bearbetningar av det historiska källmaterialet i rapportserien SCRIPTUM. 

Syftet med denna serie kan anges i följande huvudpunkter. Publikations-
serien SCRIPTUM skall 

1. utge forskningsmässiga kommentarer till utgåvor av källskrifter  i 
Forskningsarkivets källserie URKUNDEN, 

2. publicera andra forskningsrapporter  med anknytning till Forsknings-
arkivets 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 allmän-
het. 

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

För Forskningsarkivet i Umeå 

Egil Johansson 



UTGIVARENS FÖRORD 

Sam Engmans uppsats om Föllinge lappskola har tillkommit inom ramen för 
en lokalhistorisk kurs vid Historiska institutionen, Umeå universitet. 

Den publiceras här med några smärre ändringar och med författarens 
t i l lstånd. 

Sam Engmans arbete är den första systematiska analysen av eleverna vid 
en lappskola i Sverige och har varit en förebild för de analyser av 
elevmatrikeln för Jokkmokks lappskola som vi bedrivit inom ramen för det 
av Riksbankens jubileumsfonds finansierade projektet "Prästen som 
folkuppfostrare.  Prästens roll i norrländskt samhällsliv före folkskolans 
genomförande". 

Det är en glädje att som stöd för vårt projekt få publicera Sam Engmans 
uppsats. Den ger ett väsentligt bidrag till den totalbild av lappskolorna i 
Sverige, som vi strävar att åstadkomma. 

Sten Henrysson 
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1. INLEDNING 

"...Jämptelandz  Lapparne  skall  ha Åsele kyrka  som sin kyrka  med Gudstjänst 
och sammankomster..." 1) 

Detta otvetydiga påbud uttalas av drottning Kristina några år efter det att 
Sverige genom freden i Brömsebro år 1645 erhållit överhögheten både 
världsligt och andligt över Jämtland och Härjedalen. 

Det kom dock att dröja innan mer påtagliga åtgärder vidtogs, vilka fick 
betydelse för den lapska befolkningen i de båda landskapen. 

Riksdagen år 1723 diskuterade den lapska missionen och fattar beslut som 
utmynnar i en kunglig förordning  av den 3:e okt. 1732: 

"Om  Lappländarnes  flitigare  undervisning  i  kristendom  och skolors 
inrättande  där  i  orten." 2 ) 

Ärendet var därmed inte avfört  utan återkom vid följande riksdagar och 
1738 års ständermöte beslutar, att ett nytt ämbetsverk skall inrättas 
"Kongl.  Direktionen  över  Ecklesiastikverket  i  lappmarken",  med uppgift att 
ha det centrala ansvaret och överinseendet över lapparnas undervisning och 
själavård. Verket konstitueras och börjar sitt arbete år 1739.4) 

När Jämtland och Härjedalen kommer i blickpunkten för mer konkreta 
åtgärder under 1740-talet är situationen litet speciell. Det finns redan en 
färdig sockenbildning i de båda landskapen och det kan alltså ej bildas nya 
territoriella lappmarkssocknar. 

Detta löses så, att regeringen år 1742 medger att Föllinge socken brytes ut 
från Lits pastorat och blir en egen församling under benämningen lapp-
församling och till denna knyts alla lappar i både Jämtland och Härje-
dalen. 5 ) Planen genomförs år 1746 och två år därefter  börjar Föllinge 
lappskola sin verksamhet. 6^Det är denna skola, dess verksamhet och 
framför  allt dess elever, som står i centrum för min undersökning. 

1)Nordberg, E. Källskrifter  rörande kyrka och skola i den svenska Lapp-
marken under 1600-talet. Kungl.  Skytteanska  samfundets 

handlingar, No.11, 1973. Umeå 1973. s 255 
^Haller, E. Svenska kyrkans mission i Lappmarken under frihetstiden. 

Stockholm 1896. s 28 
3)Heimbygdas tidskrift.  Fornvårdaren V:1. Uppsala 1933. s 17 
4 ) | b i d 
5)Heimbygdas tidskrift,  s 16 
6) |bid s 18 
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2. SYFTE 

Undersökningen om Föllinge lappskola bygger i första hand på de elev-
noteringar om varje elev, vilka finns bevarade. Det har därför  blivit ett 
huvudsyfte att försöka ge en bild av hur skolan lyckats i sin undervisning 
och själavård, eller med andra ord: 

Hur har de barn och ungdomar som besökte skolan utvecklats i fråga om 
läskunnighet och kunskaper i kristendom? 

Skolan var i arbete under en relativt lång period eller under åren 1748 -
1818. Under en sådan tidsmässig utsträckning hinner gamla strömningar 
försvinna, begravas och ersättas med nya både på det politiska och 
religiösa planet. 

Det har också under arbetets gång blivit av intresse att diskutera, om det 
kan finnas tendenser till förändringar  i skolans arbete och inriktning över 
perioden och vad som i så fall kan ligga bakom en sådan utveckling. 

3. FRÅGESTÄLLNINGAR 

Då Segrid Clemensdotter i slutet av år 1818 lämnar Föllinge lappskola är 
hon den sista i raden av över 200 elever som undervisats vid skolan. 7 ) 

Utifrån Segrid och hennes tidigare skolkamrater kommer ett antal frågor  i 
förgrunden: 

1. Hur ser elevmaterialet ut? Hur förhåller  det sig med deras ålder, 
kön och vistelsetid vid skolan? 

2. Vilka kunskaper hade eleverna vid inskrivningen i skolan och då de 
lämnar den? 

3. Kan man iaktta några förändringar  över tiden i fråga om elevma-
terialet och kunskaperna hos eleverna och om det är så, hur skall 
detta tolkas och eventuellt förklaras? 

4. Hur kunde det dagliga livet te sig vid skolan? 

5. Har skolan och dess verksamhet fått betydelse för den lapska 
befolkningens kunskaper i läsning och kristendomskunskap? 
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4. KÄLLMATERIAL OCH METOD 

Till grund för uppsatsen ligger främst två grupper av källor, nämligen 
kyrkoboksmaterial och handbokslitteratur. 

För den första materialgruppen gäller, att den omfattar i huvudsak Föllinge 
lappförsamling - elevförteckning samt husförhörslängder,  födelse- och 
dödböcker för vissa perioder. 

Det har inneburit vissa svårigheter att bearbeta elevförteckningen, då 
konsekvensen i noteringarna varierat över perioden, troligen beroende på 
att flera befattningshavare har haft ansvaret för att göra anteckningar 
under de 70 åren. 

Ett axplock ur elevförteckningen kan tjäna som belysande exempel: 

"Jon  Nilsson  från  Harkiäl  fiell,  12 år  gammal,  antagen den 6 Jan. 1753,  lärt 
sig  nu läsa i  bok,  Luth.  och Svebelii  Cat.  utan;  är  skickelig  och fromsint. 
dim.  d 8 Jan 1755." 8 ) 

Variationerna i anteckningarna om eleverna har främst rört följande: 

a) elevernas hemvist 
b) tidpunkten för inskrivning och utskrivning 
c) elevernas ålder och deras kunskaper. 

Som jag tidigare nämnt har elevförteckningen varit min huvudkälla. Jag har 
strävat efter att systematisera de uppgifter som lämnats beträffande 
varje enskild elev både vad det gäller persondata och kunskapsdata. 

Skolan fick sin första elev i januari 1748 och den sista eleven lämnade 
skolan år 1818. Vid bearbetningen av materialet har den relativt långa 
tidsperioden delats in i tre perioder, nämligen: 

period I 1748 - 1771 
period II 1772 - 1795 
period III 1796 - 1818. 

Det bör noteras att de två första perioderna omfattar 24 år och den sista 
23 år. Periodindelningen har främst gjorts för att kunna studera 
förändringarna  över tiden. 

' ) Föllinge lappförsamling A 1:3. Förteckning på lappskolebarn 
1748-1818. (Vid kommande nothänvisningar kallas denna källa 
"Elevmatrikeln") 

Elevmatrikeln, nr 16 
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Handbokslitteraturen har i första hand använts som bakgrundsmaterial. 
Bland de författare  som skrivit om den aktuella perioden kan nämnas Elof 
Haller, som redan under 1800-talets sista decennium presenterar sitt 
arbete om den svenska kyrkans mission i lappmarken under frihetstiden. 

Han redovisar i första hand den bakomliggande debatten och 
statsmakternas ställningstaganden i fråga om den kyrkliga verksamheten i 
lappmarken. Hans behandling av skolverksamheten kan sägas vara mera 
översiktlig. 

Betydligt senare (1964) har Bill Widén studerat och skrivit om 
kristendomsundervisning och nomadliv. Han har liksom Haller koncentrerat 
sin framställning till den kyrkliga verksamheten i lappmarkerna men 
behandlar situationen både i Sverige och Finland. Widén har också i ett 
annat verk (1965) undersökt kateketinstitutionen i lappmarkerna, dess 
uppkomst, kateketernas utbildning och arbete. Hans båda arbeten äger 
också den fördelen att de främst rör perioden 1740 - 1820. 

Brit Uppman har i sin avhandling "Samhället  och samema 1870 - 1925" 
uppehållit sig vid en betydligt senare tid, men hennes arbete har gett 
värdefulla synpunkter på relationerna mellan lapparna och centralmakten i 
olika avseenden. 

Under arbetets gång uppstod frågan om hur stor andel av barnen, som 
begagnade skolans undervisning. Jag har därför  undersökt födelseboken för 
Föllinge lappförsamling åren 1796 - 1800 och försökt identifiera dessa 
barn bland skolans elever. 

Jag skall i kommande avsnitt diskutera skolans betydelse, där jag främst 
försöker  ge en bild av hur läskunnigheten ser ut bland lapparna vid 
1700-talets mitt och jämföra detta med situationen någon tid efter 
skolans nedläggning. 

I språkligt avseende har jag i uppsatsen genomgående använt ordet "lapp" 
- enskilt eller i sammansättningar. Det var det språkbruk som användes i 
offentliga  handlingar och av gemene man under den aktuella perioden och 
detta har fått styra mitt ordval. 
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5.1 BAKGRUND 

Genom Brömsebrofreden  år 1645 kom Jämtland och Härjedalen att till-
höra Sverige. Två år senare förs de båda landskapen in under det nybildade 
Härnösands stift. 9 ) Därmed möjliggjordes en bättre tillsyn av den lapska 
befolkningen i området. 

Lapparna hade funnits i Frostviken och övre delarna av Ströms Vattudal 
sannolikt före 1000-talet och i landskapet i övrigt från 1500- och 1600-
t a l e t . 1 0 ) 

Den tidigare omnämnda avsöndringen av Föllinge till lappmarkspastorat 
hade diskuterats redan på 1670-talet, men ställdes då på framtiden. Under 
1700-talets första decennier var det lokala prästerskapet påtrycknings-
grupp när det gällde att åstadkomma bättre kyrko- och skolförhållanden för 
den lapska befolkningen.^ 

Prästerna hade bland annat påverkats av den i Norge verksamme Thomas 
von Westen. 1 2 ) Denne stod pietismen nära och hade sedan år 1716 
officiellt  uppdrag att ägna sig åt den lapska missionen i Norge. 1 3 ) lett 
uppmärksammat brev till det jämtländska prästerskapet skriver han den 11 
mars 1723 om den andliga misär, som de svenska lapparna lever i, och 
uppmanar prästerna att arbeta för lapparnas omvändelse och upplysning. 

Den förste i Jämtland, som hade det officiella  uppdraget att lokalt ute på 
fältet arbeta för detta, var Olof Sebrelius. Då Sebrelius år 1746 tillträdde 
sin tjänst i det nybildade Föllinge pastorat skulle han formellt  ha ansvaret 
för det kyrkliga arbetet bland den lapska befolkningen i de båda land-
skapen. 

Heimbygdas tidskrift,  s 15 ff 
1 0 ) Ohlsson, R., En bok om Jämtland. Östersund 1978, s 142 

Wichman, H., Swedlund, R. m fl, Jämtlands och Härjedalens historia. 
Fjärde delen 1720 -1880. Stockholm 1962, s 357 ff 

1 2 ) Ibid 
1 3 ) Haller, s 19 ff 
1 4 ) Ibid, s 22 ff 
1 5 ) Wichman m fl, s 358 
1 6 ) Ibid 
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Den geografiska verkligheten möjliggjorde knappast något sådant och 
relativt snart ändrades organisationen av religionsvården bland lapparna i 
Jämtland och Härjedalen. Prästen i Undersåker och brukspredikanten vid 
Ljusnedals kopparverk får ansvaret för västra och södra Jämtland 
respektive Härjedalen.17) 

Föllinge lappförsamling kom alltså, från omkring 1770, att omfatta i 
första hand Jämtlands norra del med fjällsocknarna Frostviken, Hotagen 
och Laxsjö, vilket får anses som ett tillräckligt stort arbetsfält. 1 8 ) 

Därtill kom att lapparna var vana att färdas över stora områden och de 
kunde tidvis också vistas i Norge. Freden år 1645 betydde ingen ändring i 
detta förhållande. 

Det är först  år 1751 som en slutgiltig gränsläggning fastställs i detalj 
mellan de båda landskapen Jämtland/Härjedalen och Norge. I den 
traktat, som då upprättas finns ett tillägg, som ålägger lapparna att 
"välja nation". 2 0 ) 

Dessa oklara förhållanden, som gällde beträffande  gränsen under lång tid, 
kan spåras i elevförteckningen för Föllinge lappskola. Bland de elever, som 
besöker skolan åren 1748-1771, kommer sjutton från "Harkiälen" eller 
"Harkiähls fiäll." 

Det torde vara liktydigt med Hartkjölen, som i dag ligger på den norska 
sidan om gränsen, sedan socknarna Sörli och Nordli vid gränskommissio-
nens arbete slutgiltigt kom att föras till Norge. 2 1 ) 

Sådan ter sig bakgrunden, när jag nu går att redovisa min undersökning av 
verksamheten vid Föllinge lappskola mera i detalj. 

1 7 ) Heimbygdas tidskrift,  s 20 ff 
Thomasson, L., Om Lapparna i Jämtland och Härjedalen. 
Uppsala 1956, s 9 

1 9 ) Wichman m fl, s 37 ff 
2 0 ) Sjölin, R., Samer och samefrågor  i svensk politik - En studie i icke-

makt. Gadestad 1981, s 17. 
2 1 ) Wichman m fl, s 40 ff 
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5.2 ELEVMATERIALET 

Under åren 1748-1818 förekommer  223 inskrivningar vid skolan, och sex 
elever har varit inskrivna vid två olika tillfällen varför  hela antalet är 
217. 

Tabell 1. Inskrivna vid Föllinge lappskola 1748 - 1818. Fördelning efter 
kön och delperioder samt totalt. 

Kön 1748-1771 1772-1795 1796-1818 1748-1818 

Pojkar 59 40 38 137 
Flickor 12 34 40 86 

Summa 71 74 78 223 

Källa: Elevmatrikeln 

Här kan, som en kommentar till siffrorna,  endast noteras det ringa antalet 
flickor inskrivna under den första perioden. Det kan dessutom tilläggas, att 
hälften av de tolv fanns i skolan någon gång under periodens sista sju år. 

En förklaring  till siffrorna  i fråga är att man, då skolorna inrättades, från 
början bara hade tänkt att ta emot pojkar. 2 2 ) ' 2 3 ) 

Detta ändrades efter seklets mitt, då man efter förslag också började ta 
emot flickor.  Kvinnan var ju den i familjen, som oftast fick överta hus-
bondens ansvar för genomförandet av hemundervisningen. 

Då Lars Thomasson från Offerdal  skrevs in vid skolan den 15 oktober 1751, 
var han sju år. Han kom att stanna där i två och ett halvt år. Under de sista 
månaderna hade han som skolkamrat Fredrik Torkilsson, Kall, 26 år 
gammal. 

Elevernas ålder har inte angivits i alla enskilda fall, men som ovanstående 
visar, kunde den variera avsevärt. Lars tillhörde de yngsta eleverna, men 
Fredrik var inte äldst. Ytterlig hets värdet uppåt var 30 år. 

2 2 ) Haller, s 116 
2 3 ) SOU 1975:99, Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur. 

Stockholm 1975, s 174 
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Jag har i det följande valt att redovisa åldersfördelningen  vid inskriv-
ningen i intervaller och anger då värdena endast i absoluta tal, då en pro-
centuell angivelse i vissa intervaller skulle bli missvisande p g a de låga 
absoluta värdena. För att komplettera bilden har jag också räknat fram 
medianvärdena för elevernas ålder vid inskrivningen. 

Tabell 2. Elevernas ålder vid inskrivningen. Fördelning efter åldersinter-
valler, kön och delperioder samt totalt. Siffrorna  avser absoluta 
tal. 

1748-1771 1772- 1795 1796- 1818 1748- 1818 
Ålder P Fl S:a P Fl S:a P Fl S:a P Fl S:a 

7 -10 11 4 15 11 6 17 2 2 4 24 12 36 
11 -14 20 4 24 16 14 30 8 10 18 44 28 72 
15-18 12 2 14 8 6 14 18 21 39 38 29 67 

19-22 5 1 6 2 4 6 9 7 16 16 12 28 
23-26 1 - 1 - 3 3 1 - 1 2 3 5 
27-30 1 - 1 1 1 1 - - - 1 1 2 

Totalt 50 11 61 37 34 71 38 40 78 125 85 210 

Källa: Elevmatrikeln 

Tabell 3. Medianen för elevernas ålder vid inskrivningen. Fördelning efter 
kön, delperiod och totalt. 

Medianvärden 
1748-1771 1772- 1795 1796-1818 1748-1818 

Pojkar 13,33 12,50 16,25 14,27 
Flickor 12,00 13,75 15,79 14,93 

Samtliga 13,17 13,21 16,03 14,40 

Källa: Elevmatrikeln 

Vid en analys av siffrorna  kan man konstatera, att elevernas ålder vid 
inskrivningen ökar över tiden. 

Detta är mest markant för den sista perioden, där hälften av eleverna (39 
st) finns i åldersintervallet 15-18 år. 
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Man kan inte i materialet utläsa mer uttalade skillnader mellan pojkar och 
flickor,  utom möjligen att flickorna för hela perioden 1748-1818 är 
genomgående äldre. Sålunda är 53 % av flickorna 15 år eller äldre vid 
inskrivningen, medan motsvarande siffra  för pojkarna är 45 %. 

Jag skall längre fram i uppsatsen mer ingående diskutera de eventuella 
tolkningar, som kan göras utifrån siffermaterialet. 

Elevernas vistelsetid i skolan har inte gått att systematisera på ett 
tillfredsställande sätt på grund av bristerna i materialet. De tids-
angivelser som använts för in- och utskrivning har inte alltid varit exakta. 
De har i regel angetts som "wåren", "påsktiden", "hösten" eller månad följt 
av årtalet. Under den sista delperioden har i hälften av fallen enbart årtal 
angivits. 

En bearbetning har dock gjorts och den visar att majoriteten av eleverna 
vistats vid skolan 1.5-2.5 år. Detta stämmer väl med den tid som 
ursprungligen hade satts som en norm, nämligen två år. 2 4 )> 2 5 ) 

5.3 ELEVERNAS KUNSKAPER 

Brit Uppman diskuterar i sin avhandling, "Samhället  och samerna 
1870-1925",  syftet med statsmakternas verksamhet i lappmarkerna. 2 6 ) 
Hon nämner bland annat de religiösa motiven, viljan att göra befolkningen 
till goda kristna. 

Statens intresse för skatteindrivning, bergshantering och ett effektivt 
resursutnyttjande utgör tillsammans de ekonomiska motiven. De politiska 
motiven sammanfattas i centralmaktens strävan att vinna överhöghet över 
lapparna och utvidga kronans område. Hon pekar också på behovet av 
humanitära insatser. 

Om detta kan endast sägas att flera motiv oftast samverkat och att de 
enskilda motiven haft olika genomslagskraft  under skilda perioder. 

Mig tycks det, att det avgörande syftet för statsmakternas aktivitet, 
främst under 1700-talet, är deras strävanden att inlemma den lapska be-
folkningen i den svenska samhällskroppen och därmed också få ökad kon-
troll över den. 

2 4 ) SOU 1975:99, s 174 
2 5 ) Haller, s 125 
2 6 ) Uppman, B.; Samhället och samerna 1870 - 1925. Umeå 1978, s 63 
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Redskapen som man använder i detta arbete är desamma som brukas för 
befolkningen i övrigt - kyrkans verksamhet och undervisningen. 

Detta framgår  inte minst av det kyrkoreglemente för lappmarksför-
samlingarna och den skolordning för lappskolorna, vilka ingår som bilagor i 
Hallers verk. 

De dominerande inslagen i skolornas arbete var att lära barnen läsa och att 
undervisa dem i kristendom. För att få en bild av hur detta lyckades vid 
Föllinge lappskola, har jag gått igenom elevmaterialet och undersökt 
situationen, då eleverna börjar skolan och då de lämnar den. Därvid har jag 
arbetat med nedanstående huvudområden och varibler. 

Läsförmåga KristendpmskunsKap 

1. Ingen angivelse 
2. Kunde ej bokstäverna 
3. Bokstäverna 
4. Stavar 
5. Läser i bok 
6. ABC - boken 

1. Ingen angivelse 
2. Luthers katekes - delar av 
3. Luthers katekes - innan och/eller utan 
4. Luthers katekes + Svebelius katekes helt 

eller delvis 
5. Svebelius katekes innan och/eller utan 
6. Luthers katekes + Svebelius katekes + 

hustavlan 
7. Luthers katekes + Dr. Lindbloms katekes 

helt eller delvis 
8. Nödiga kristendomsstycken 

Beträffande  variablerna under rubriken "läsförmåga" kan sägas, att 
indelningen är grov och varje enskild variabel omfattar en relativt vid 
skala. 

Som exempel kan nämnas variabeln "Bokstäverna" som innehåller värden 
från  "kunde  föga  bokstäverna"  till "kunde  bokstäverna  väl". 

2 7 ) Haller, Bilagor. (Skolordningen ingår som bilaga i denna uppsats) 
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Tabell 4: Eleverna i Föllinge lappskola, läsförmåga vid in- och utskriv-

ning. Fördelning efter läsförmåga, delperioder och totalt. 
Siffrorna  avser absoluta tal. 

Variabler 1748-1771 1772-1795 1796-1818 1748-1818 
In Ut In Ut In Ut In Ut 

1. Ingen angivelse 53 5 13 1 30 6 96 12 
2. Kunde ej bok- - - 19 - 10 - 29 -

stäverna 
3. Bokstäverna 3 - 17 8 11 - 31 8 
4. Stavar 7 2 18 - 10 6 35 8 
5. Läser i bok 2 51 5 53 11 60 18 164 
6. ABC-boken 6 13 2 12 6 6 14 31 

Totalt 71 71 74 74 78 78 223 223 

Källa: Elevmatrikeln 

Förklaring: In = Antalet avser förhållandet vid inskrivningen 
Ut = Antalet avser förhållandet vid utskrivningen 

I fråga om undervisningen i kristendom kan noteras att, förutom de 
variabler som angivits tidigare skulle eleverna studera psalmboken, bibeln 
och lära sig de vanligaste bönerna samt, vilket betonas, också försöka för-
stå, tillägna sig och leva efter kristendomens sanningar. 2 8 ) 

Det förekommer  bara i undantagsfall noteringar om att eleverna lärt sig 
skriva eller räkna. Tretton elever skriver, då de lämnar skolan och i fem 
fall förekommer  noteringar om kunskaper i räkning. 

Cecilia Jönsdotter tycks ha varit ett extremfall  bland eleverna. Om henne 
sägs det, att hon 

"...var  något  för  sig  kommen förut  och visat  en sådan sällsynt  flit 
att  Hon lärt  till  och med en del  språk  och Hustaflan  med Symbo-
lum". 2 9 ) 

Då man går att penetrera siffrorna  för elevernas läsförmåga och kun-
skaper i kristendom är det viktigt att påminna om de osäkerhetsfaktorer, 
som oftast föreligger  vid "betygssättning". Vem satte betygen? Kunde det 
finnas speciella motiv, som påverkade hans bedömning? Hur stora var 
olikheterna mellan de olika betygssättarnas bedömningar? 

28) Bilaga 1: Skolordningen kap II § 10 
2 9 ) Elevmatrikeln, nr 204 



12 

Tabell 5: Eleverna i Föllinge lappskola, kunskaper i kristendom vid in- och 
utskrivning. Fördelning efter kunskaper, delperioder och totalt. 
Siffrorna  avser absoluta tal. 

Variabler 1748-1771 1772-1795 1796-1818 1748-1818 
In Ut In Ut In Ut In Ut 

1. Ingen angivelse 69 12 73 13 65 - 207 25 
2. Luthers katekes, - 1 - 1 3 3 3 5 

delar av 
3. Luthers katekes, 2 17 1 22 8 - 11 39 

innan o/el utan 
4. Luth. kat.+ Sveb. - 34 - 20 2 56 2 110 

kat., helt el. delvis 
5. Sveb. kat. innan - 2 - 18 - - - 20 

och/eller utan 
6. Luth. kat.+Sveb. - - - - - 10 - 10 

kat.+ Hustavlan 
7. Luth.kat+Lind- - - - - - 9 - 9 

bloms katekes, 
helt el. delvis 

8. Nödiga kristen- - 5 - - - - - 5 
domsstycken 

Totalt 71 71 74 74 78 78 223 223 

Källa: Elevmatrikeln 

Förklaringen = Antalet avser förhållandet vid inskrivningen 
Ut = Antalet avser förhållandet vid utskrivningen 

Jag skall dock, trots den uttalade tveksamheten, göra ett försök, att 
närmare kommentera siffermaterialet  i kommande avsnitt. 



5.4 FÖRÄNDRINGAR ÖVER TIDEN 

Då lappskolorna började sin verksamhet var ett mål att utbilda kateketer, 
eller ambulerande lärarassistenter, vilka efter avslutad utbildning skulle 
resa omkring och biträda prästerskapet med spridande av kunskaper i 
kristendom och med att lära lapparna läsa. 3 0)> 3 1 ) 

Detta kan också utläsas i elevmatrikeln, speciellt under den första 
delperioden, där sådana noteringar som "...påtänkt  till  kateket..."  eller 
"...antagen  till  kateket..."  . Av de tretton kateketer som var verksamma i 
Föllinge och Ströms lappmarker åren 1748-1818 var endast tre i arbete 
efter år 1777. 3 2 ) 

Kateketinstitutionens svårigheter att få genomslagskraft, 3 3 ) samt den 
förändrade  inställningen till kvinnornas möjligheter och förmåga som 
undervisare, vilket sker från 1700- talets mitt och framåt, 3 4 ) kan bidra 
till att förklara  den förändring  i elevmaterialets könssammansättning, 
som sker över perioden. 

Flickornas andel av eleverna ökade hela tiden och de var i majoritet under 
den tredje delperioden. Samtidigt kan vi se, att elevernas ålder vid 
inskrivningen ökar för att också nå sitt maximum under åren 1796 - 1818. 
Finns det orsaker till dessa tendenser och kan de, om så är fallet, också 
utläsas i undervisningens inriktning? 

Jag skall i det följande peka på några tänkbara förklaringar. 

Kyrkolagen föreskrev,  att ingen fick trolovas, som inte kunde Luthers 
katekes eller hade begått Herrens nattvard. 3 5 ) - 3 6 ) 

Denna regel visade sig omöjlig att upprätthålla bland lapparna vid 
1700-talets mitt. Lappmarksdirektionen utverkade därför  tillstånd för 
lapparna att gifta sig "....ifall  endera  av  dem...kan  läsa i  bok,  och någorlunda 
förstå  sin kristendom." 3 7 ) 

3 ° ) SOU 1975:99, s 124 
3 1 ) Haller, s 124 
3 2 ) Widén, B., Kateketinstitutionen i Sveriges och Finlands Lappmarker 

1744 - 1820. Åbo 1965, s 107 ff 
3 3 ) Ibid, s 27 ff 
3 4 ) Ibid, s 81 ff 
3 5 ) Widén, B., Kristendomsundervisning och nomadliv. Åbo 1964, s 63 
3 6 ) Haller,1896, s 104 
3 ? ) Widén, 1964, s 64 
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Tilläggas kan, att den part som brast i kunskap kunde tilldömas böter till 
kyrkan till dess han/hon uppvisade tillräckliga kunskaper. 

Dessa bestämmelser kan ha bidragit till att lappbarnen uppsköt skolgången 
tills de blev äldre och ett eventuellt framtida giftermål kunde ligga 
närmare i tiden. Man kan anta att motivationen för skolundervisningen då 
också var högre och kunskaperna kunde hållas mer aktuella. 

Det var min avsikt att, för den tredje delperioden, undersöka hur lång 
tidsrymd som förflöt  från det att eleverna lämnade skolan tills de eventu-
ellt gifte sig. Arbetet visade sig dock vara alltför omfattande i tid för att 
kunna rymmas inom denna uppsats. 

Under 1700-talet kom det svenska kyrkolivet att förändras  i många 
avseenden. Den kateketiska undervisningen förnyas och reformeras  bland 
annat genom införandet av konfirmationen under århundradets senare del. 
Resultatet blev en ny konfirmationsritual  i 1811 års handbok. 

Detta kan också klart utläsas i undervisningens inriktning vid Föllinge 
lappskola. Under den sista delperioden finns i 56 fall noteringar om att 
eleverna deltagit i konfirmation, innan de lämnade skolan. Flickorna var 31 
till antalet av de 56. Före år 1796 har endast två liknande anteckningar 
återfunnits. 

De synpunkter som framförts  ovan skulle kunna motivera att min uppsats 
fick en underrubrik, som lydde "Från  pietism  till  neologi".  Pietismen 
ivrade för mission och för att prästerna skulle öka sin omsorg om folkets 
kristna fostran. Det är också i överensstämmelse med skolans tidigaste 
inriktning, som var att utbilda kateketer. 

Mot 1700-talets slut och under 1800-talets första två decennier kom 
upplysningstankarna att, under namnet neologi, prägla det kyrkliga livet. 
Neologin var praktiskt inriktad och menade bland annat, att alla folk hade i 
grunden en förnuftig  religion. Därmed minskade också intresset för mission 
bland lapparna och skolornas fortlevnad hotades. 

Jag vill påstå, att de ungdomar, som var elever i skolan åren 1796 - 1818 
var praktiskt inriktade. De tog tillfället i akt att skaffa  sig de kunskaper, 
som samhället ställde upp som krav för inträdet i vuxenvärlden. Detta 
kunde dessutom ske på samhällets bekostnad. 4 0 ) 

3 8 ) Haller, 1896, Bilaga: Kyrkoreglemente § XVII 
Gustafsson, B., Svensk kyrkohistoria, 4:e uppl, 

Meppel, Holland 1968, s 149 ff 
4 ° ) Haller, 1896, s 116 
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De kunskapskrav som samhället angav innebar, att då eleverna efter ca två 
år lämnade skolan, skulle de helst kunna läsa någorlunda felfritt  innan-
till. Till detta kom, att de borde kunna Luthers lilla katekes utantill och 
Svebelius förklaring. 4 1 ) 

Kunskaperna fick inte bli enbart mekaniska, utan man skulle också helst 
förstå, det man lärde sig. 

Jag har i det föregående avsnittet försökt ge en bild av hur elevernas 
kunskaper i läsning och kristendom tett sig under olika perioder av skolans 
verksamhet. Trots svårigheterna vid systematiseringen kan man iaktta att 
läsförmågan (variablerna: läser i bok och ABC-boken), då eleverna lämnar 
skolan, ligger i intervallet 85-90 % för varje delperiod och totalt. Mot-
svarande siffror  vid elevernas inträde i skolan är för period I 11,2 %, 
period II 9,4 %, period III 21,7 % samt för alla tre perioderna 14,3 %. 

De elever som kom till skolan åren 1796-1818 hade alltså bättre grunder i 
läsning, när de kom till skolan, än de som varit nybörjare under tidigare 
perioder. Det finns flera tänkbara förklaringar  till detta. 

Skolan har varit etablerad en längre tid och därmed troligen accepterats på 
ett annat sätt än vid starten. Eleverna är äldre under denna period än 
tidigare och bör vara mer motiverade att skaffa  sig förkunskaper. 

Därtill kommer, att elevernas föräldrar  själva kanske hunnit vara elever i 
skolan och början till en utbildningstradition skulle kunna spåras. Detta 
hade varit intressant att studera, men tiden har inte medgivit en sådan 
detaljstudie. 

Kunskaperna i kristendom är viktiga, sedda ur det etablerade samhällets 
synpunkt. Detta till trots är det bara i sexton fall av totalt 223 in-
skrivningar, som några kunskaper anges vid inträdet. Tretton av dessa 
sexton noteringar inträffar  under period III. 

Det är också under den här perioden som eleverna skaffar  sig de bästa 
kunskaperna. Närapå alla har kunskaper utöver Luthers katekes, då de läm-
nar skolan. Förklaringarna är desamma, som jag tidigare diskuterat i detta 
avsnitt. 

4 1 ) Bilagal:kap II § 9, 10 
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5.5 SKOLANS VARDAG 4 2 > 

De barn som kommer till skolan inkvarteras hos pastorn eller skol-
mästaren, som också är prästvigd. De får kläder, mat och även skolböcker 
gratis. 

Mat får de vanligtvis tre gånger dagligen och morgonmålet kan bestå av 
mjölk, bröd och ibland kött. Eljest under dagen och till aftonmål kan de 
serveras gröt, mjölk, dricka och fisk. 

Skoldagen börjar klockan 06.00-07.00 och arbetet pågår med uppehåll 
sex - sju timmar per dag. Onsdag och lördag eftermiddag är eleverna i regel 
fria från undervisning, sedan de klarat halva veckans arbete. Då får de ägna 
sig åt annat t ex vedhuggning, men sysslorna får inte inskränka på läx-
läsningen. 

Eleverna har lov under fyra till sex veckor, ofta i samband med röt-
månadstiden, och dessutom över julen. De stannar då kvar i skolan, inte 
minst därför,  att risken annars är stor, att de inte återkommer efter loven. 
Under lovtiden arbetar de med olika uppgifter.  Sommaren 1750 deltar de 
t ex i slåtterarbete hos pastor Sebrelius och får som uppmuntran betalt i 
pengar. 

Skolvistelsen blev outhärdlig för vissa elever och då kan följande 
noteringar förekomma i elevmatrikeln: 

"...rymde  efter  14 dagars  förlopp  ur  scholan...", 
"...blef  låckad  till  fiellen  af  sina föräldrar...", 
"...rymde  bort  wåren  -71 och kom inte  tillbaka...".  43^ 

Skolans uppgift var tvåfaldig. Den skulle bibringa kunskaper, men också 
bidra till elevens fostran. Kunskapsdelen har jag redan tidigare behandlat 
och beträffande  den fostrande delen vill jag peka på de anvisningar som 
skolordningen ger i fråga om lärarens förhållningssätt. 4 4 ^ 

4 2 ) Underlaget för framställningen i detta avsnitt utgörs av: 
- noteringar i elevmatrikeln 
- bilaga 1: Skolordningen 
- Föllinge församling N 1:1, Visitationsprotokoll 1750 - 1811, 

Visitationsprotokoll 6/7 1750 
4 3 ) Elevmatrikeln, nr 6, 79 och 82 
4 4 ) Bilaga 1: kap II § 11 
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Det finns få noteringar i elevmatrikeln, som tyder på att den fostrande 
uppgiften skulle ha varit särskilt svår, men naturligtvis förekommer  det 
problem. Rymningarna är ett sådant, elevernas skiftande ålder, samunder-
visningen och relationerna till bygdens övriga ungdomar är andra exempel. 

För att belysa detta citerar jag visitationsprotokollet av den femte juli 
1750: 
"...Eljest  angaf  Pastor  Lappepigor  som tiena  hos bönder  och af  sitt 
husbondefolk  utpracticera  starka  drycker,  och plägar  en eller  annan schole-
gosse därmed..."  4 5 ) 

Efter ett och ett halvt eller två år lämnar de unga skolan, där undervis-
ningen skett på svenska. De examineras av skolmästaren och han uppmanar 
dem att hjälpa till med att sprida kunskaperna i läsning och kristendom 
till sina närstående. 

5.6 FREKVENSEN BARN I SKOLAN 

Under uppsatsarbetets gång började jag fundera över hur vanligt det var, 
att lapparna sände sina barn till Föllinge lappskola. Jag skall i det följande 
redovisa de försök jag gjort att få fram ett mått på detta. 

Ur Föllinge lappförsamlings kyrkböcker har jag förtecknat de barn som 
föddes åren 1786 - 1800. Därefter  har jag kontrollerat död - och begrav-
ningsböckerna från och med år 1786 och till och med år 1807 för att få 
fram de som dött innan de nått skolåldern. Efter denna bearbetning åter-
stod 74 presumtiva skolelever. Av dessa har jag med säkerhet kunnat 
identifiera 22 bland skolans elever och har dessutom 3 osäkra fall. 
Siffrorna  innebär, att i detta område av Jämtland blir 30-35 % av barnen 
elever i skolan från 1790-talet och framåt. 

Det kan jämföras med de uppgifter som finns för det obligatoriska 
skolväsendet i Jämtlands norra kontrakt åren 1867 - 1868, där andelen 
inskrivna barn ligger på 26 %. 4 6 ) Perioden kan vara olyckligt vald och 
därför  kan siffran  för den följande tvåårsperioden vara ett säkrare mått. 
Där sägs i rapporten att"...38  1/2  % av  de i  skolåldern  varandes  antal 
undervisades  i  skolan." 4 7 ) 

4 5 ) Föllinge församling N 1:1, Visitationsprotokoll 1750 - 1811, Visita-
tionsprotokoll 5/7 1750 § 21 
Berättelser om folkskolorna i riket för åren 1867 - 1868. Stockholm 
1869, s 98 

4 7 ) Berättelser om folkskolorna i riket för åren 1869 - 1871 
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5.7 SKOLANS BETYDELSE 

Det var min avsikt att försöka spegla skolans betydelse genom att ge en 
bild av läskunnigheten bland lapparna vid skolans start och cirka hundra år 
därefter.  Den för hela Jämtlands lappmark första husförhörslängden,  som 
omfattar åren 1746-1757, innehåller inga uppgifter om läsförmåga, varför 
jag tvingats gå till andra källor. 

I juli 1750 förrättar  superintendenten i Härnösands stift, Olof Kiörning, 
visitation i Föllinge församling. 

Av protokollet framgår  att de närvarande lapparna förhördes  särskilt 
ingående och deras kunskaper har noggrant antecknats. Av nitton angivna 
personer kunde sex läsa, varav två var barn. Dessutom säges det i samma 
paragraf: 

"...Några  flera  lappqwinfolk  voro  även tillstädes  men kunde  icke  göra  det 
ringaste  besked  för  sig  uti  en enda fråga."  4 9 ) 

Antalet är för ringa för att man skall våga dra några mer långtgående 
slutsatser, men de säger ändock något om läget år 1750. 

Kyrkoherden Erik Jonas Ångman uppger i "Berättelse  om Föllinge  och Ström 
lappmarker"  daterad 1768, att lapparnas antal inom Föllinge mark år 1767 
uppgår till 240. De sägs också vara flitiga att komma till kyrkan, delta i 
gudstjänsten och i förhör.  Bland de vuxna sägs 105 personer kunna läsa i 
bok. 

Tillståndet är betydligt sämre bland de gamla, av vilka 47 betraktas som 
fullständigt okunniga i kristendomsfrågor. 5 0 ) 

För de unga fanns nu skolan från 1700-talets mitt och 70 år framåt,  med 
målsättning att förbättra  situationen. 

Mot 1700-talets slut kommer dock flertalet  lappskolor i svårigheter. 5 1 ) 
Orsakerna är flera och samverkande och kan i korthet beskrivas på följande 
sätt: 

4 8 ) Visitationsprotokoll 5/7 1750 
4 9 ) Visitationsprotokoll 5/7 1750 § 3 
5 0 ) Heimbygdas tidskrift,  s 21 
5 1 ) Widén, 1965, s 97 ff 
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De samhällspolitiska orsakerna 

Kolonisationen av lappmarken medförde, att lapparna trängdes undan. De 
fick svårare att besöka kyrkorna och prästerna fick svårigheter att nå 
lapparna i samband med sina resor. 

De ekonomiska orsakerna 

Färre elever skrivs in. Widén anger medeltalet till tre. ^ Då verksam-
heten bedrevs med statliga medel, kan man anta, att statsmakterna ansåg, 
att de uppkomna kostnaderna ej motsvarades av resultatet. 

Ideologiska 

Det ansågs också, att lappskolorna bidrog till att dra lapparna bort från 
nomadlivet. ) 

Reliqionspolitiska 

Vi är inne i 1800-talets början, som var neologins blomstringstid, vilket 
tidigare påpekats. Intresset för lappmission var nu ganska ringa. 

En reformering  av undervisningen börjar diskuteras och den leder till att 
K. Maj:t i september 1818 stadfäster en ny plan för hur undervisningen 
bland lapparna skall organiseras. 5 4 ) Planen innebär, att flertalet  lapp-
skolor dras in och 27 kateketer skall arbeta bland lapparna. Kateketernas 
insatser skall övervakas av fyra kringresande präster. 

Reaktionen i Jämtland blir påtaglig. Föllinge får en ny kyrkoherde, Carl 
Axel Rothoff,  som år 1823 rapporterar,  att det är bara de lappar, som gått 
igenom lappskolan, som äger läsfärdighet och har tillfredsställande 
kunskaper i kristendom. I övrigt anser han att okunnigheten är stor bland 
lapparna. Hans stridsrop blir "återupprätta lappskolorna" och han stöds i 
sin uppmaning av flera jämtländska präster. 

5 2 ) Widén, 1965, s 97 
5 3 ) Heimbygdas tidskrift,  s 32 
5 4 ) Widén, 1965, s 97 ff 
5 5 ) Ibid 
5 6 ) Heimbygdas tidskrift,  s 32 
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Här inställer sig två frågor:  Stämmer Rothoffs  påståenden, och hur ser 
egentligen läskunnigheten ut bland lapparna fram emot mitten av 1800-
ta let? 

Jag har undersökt husförhörslängden för Hotagens f jä l la l lmoge. 5 7 ) ' 5 8 ) 
Längden innehåller också uppgifter angående Frostvikenområdet och om-
fattar åren 1835 - 46. (1835-1842 för Frostviken). 

Som påpekats i inledningen till detta avsnitt, har denna delstudie också 
gjorts, för att spegla skolans betydelse, då det gällt att öka lapparnas 
förmåga att läsa. 

Läskunnigheten har redovisats som den står kodad i husförhörslängden. 
Resultatet framgår  av de följande tabellerna, vilkas läsning kan 
underlättas av nedstående teckenförklaringar: 

betyg lästecken betvdelse 

0 ingen anteckning 

1 har begynt läsa 

2 i läser svagt 

3 i i läser någorlunda 

4 i 1 läser försvarligt 

5 i 1 läser med färdighet 

Jag vill bara ge några kommentarer i anslutning till tabellerna och erhållna 
resultat. 

Ingen som fötts efter 1830 har medtagits med hänsyn till ålder. 

Det kan konstateras, att ungefär 75 % av samtliga redovisade läser 
"någorlunda"  eller bättre. Det finns ingen signifikant skillnad mellan kvinnor 
och män. 

5 7 ) Föllinge lappförsamling A l:3, Husförhörslängd  1823 - 1866 
5 8 ) Hotagen är identisk med Föllinge lappförsamling 



Tabell 6: Läskunnigheten bland Hotagens och Frostvikens fjällallmoge en-
ligt husförhörslängd  upplagd år 1835. Fördelning efter födelseår, 
kön och läsbetyg. Siffrorna  avser absoluta tal. 

LÄSBETYG 0 1 - 5 0 - 5 
Födelseår män kvinnor män kvinnor män kvinnor totalt 

-65 - 1 1 2 1 3 4 
1766-70 - 2 2 1 2 3 5 
1771 -75 - 1 4 4 4 5 9 
1776-80 - - 6 4 6 4 10 
1781 -85 - 2 2 5 2 7 9 

1786-90 1 8 8 8 9 17 
1791 -95 - 1 10 9 10 10 20 
1796-00 1 - 3 12 4 12 16 
1801 -05 1 - 5 11 6 11 17 
1806-10 2 1 10 12 12 13 25 

1811 -15 2 2 15 11 17 13 30 
1816-20 5 9 12 21 17 30 47 
1821 -25 5 4 18 17 23 21 44 
1826-30 5 8 10 7 15 15 30 

Summa 21 32 106 124 127 156 283 

Källa: Föllinge lappförs. A 1:3, hfhl 1823 - 1866 

Tabell 7: Läskunnigheten bland Hotagens och Frostvikens fjällallmoge 
enligt husförhörslängd  upplagd år 1835. Fördelning efter läs-
betyg, kön och totalt. Siffrorna  avser absoluta tal. 

Läsbetyg lästecken Män Kvinnor Totalt 
0 inget 21 32 53 
1 0 2 2 
2 I 13 5 18 

3 I I 67 77 144 

4 I I 15 28 43 

5 i i 11 12 23 

Summa 127 156 283 

Källa: Föllinge lappförs. A 1:3, hfhl 1823 - 1866 
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Den tidigare redovisade undersökningen omfattar totalt 283 individer 
födda t o m 1830. 

I detta sammanhang vill jag notera, att Thomasson, i sitt verk "Om 
lapparna  i  Jämtland  och Härjedalen"  enligt samma husförhörslängd,  angett 
befolkningen år 1835 i området till 391. 5 9 ) 

Differensen  391 - 283 tycktes mig för stor. Det visade sig vid en kon-
troll, att Thomasson räknat med alla som upptagits i längden, även de som 
varit födda år 1835 eller senare, samt de som av någon anledning varit 
dubbelförda. De mer rättvisande siffrorna  ter sig sålunda: 

I husförhörslängden 391 I läsundersökningen 283 
- dubbelförda 9 + i hfl födda åren 1831 - 34 32 
- födda 1835 - 46 58 

324 315 

Beträffande  kunskaperna i kristendom har sådana endast noterats i 32 fall. 

Frågan är om siffran  visar det verkliga förhållandet eller beror på "brister 
i bokföringen". Jag är benägen att hävda, att det sistnämnda är fallet. 

Husförhörslängden innehåller nämligen samtidigt en notering, som säger, 
att alla inom Hotagen har årligen begått Herrens Nattvard. Jag vill också i 
detta sammanhang peka på, att lapparna i norra Jämtland greps av den 
brandeilska väckelsen under 1820- och 1830- talet. De besökte pastor 
Brandeli i Nora, vilket inte uppskattades av kyrkoherden i Föllinge. 6 0 ) 

Avslutningsvis kan ändock konstateras att läskunnigheten bland lapparna 
ökat avsevärt från 1748 och fram till 1830-1840- talet. 

Föllinge lappskola var nedlagd då, men dess verksamhet hade avsatt tydliga 
spår. 

Thomasson, s 38 och s 44 
6 ° ) Wichman m fl, s 592 ff 
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6. SAMMANFATTNING 

Under åren 1748-1818 var omkring 220 elever inskrivna vid Föllinge 
lappskola. Den hade tillkommit på statligt initiativ och var i pietistisk 
anda ända från början inriktad på mission bland lapparna via kateket-
institutionen. 

Pojkarna var den dominerande gruppen totalt och endast under de sista 23 
åren är flickorna i flertal.  Eleverna vistades i skolan under en period av 1,5 
- 2,5 år och den normala åldern vid inskrivningen varierar mellan 13-16 år 
med en uttalad ökning av medianåldern under den sista delperioden. 

Skolans verksamhet ändrar med tiden inriktning och under åren 1796-1818 
får den mera karaktären av "medborgarskola". Eleverna har, då de lämnar 
skolan under denna period, förskaffat  sig de kunskaper som stipuleras för 
att gå ut i vuxenvärlden - konfirmeras,  delta i skrifteförhören,  gifta sig 
och småningom ta hand om hemundervisningen av barnen. 

Utvecklingen kan ses i skenet av förändringar  på det religionspolitiska 
området. Neologin har sin blomstringstid under 1700-talets slut och 1800-
talets början och den är inte lika starkt inriktad på missionen bland lap-
parna som pietismen. 

Det som betonas i undervisningen är att lära sig läsa rent innantill och 
skaffa  sig de nödvändiga kristendomskunskaperna. Utifrån elevmatrikeln 
har elevernas kunskaper systematiserats vid inträdet i skolan och då de 
lämnar den. Allmänt kan sägas att läsförmågan var låg, då eleverna kom 
till skolan. Under den sista delperioden kunde var femte elev läsa, medan 
före 1796 endast var tionde ägde samma förmåga. Vid avslutad skolgång 
hade 85-90 % lärt sig läsa. 

I fråga om kunskaperna i kristendom kan noteras, att nästan alla elever 
under skoltiden skaffar  sig det minimum av kunskaper som erfordras,  trots 
att förkunskaperna  i stort sett saknats för 90-95 % vid inträdet i skolan. 

Även i detta avseende uppvisar den sista delperioden de bästa resultaten. 

Förklaringen till detta torde ligga i elevernas högre ålder och den ändrade 
inriktning, som skolans arbete får under perioden. 

För att få en uppfattning om hur stor andel av barnen i området, som blev 
elever i skolan, har en delstudie gjorts. Den visade att av de barn som 
föddes åren 1786 - 1800 blev ungefär en tredjedel undervisade i skolan. 
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Mot 1700-talets slut kom frågan om lappskolornas berättigande i fokus. 
Detta ledde till en debatt om undervisningens organisation i lappmarken 
och medförde, att flertalet  skolor drogs in genom ett regeringsbeslut år 
1818. 

En 70-årig epok var därmed avslutad för Föllinge lappskola, som ändock 
med sin verksamhet lagt en god grund, när det gällde den jämtländska 
lappbefolkningens kunskapsnivå. 
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Bilaga: 1 Ur "Svenska kyrkans mission", 
E. Haller, 1896, s. 148-155. 

Bi laga IL 
(!.'. A., Dir. IkiihII. 0. 1.) 

Insir-uct.ion 
För  Imjmiorerna  och Seholce-Mädarena  i Lappmarken, 

sam/ Scholce-PiJ/arna  der stimviaslädes. 

Sedan Hans Jvongl. Maij:t efEter  dess .Högstberömliga nijfc 
för  den arma Lappalmogens widare uplysning och förkofring 
i (Jhristendomen, i Mider behagat förordna,  det Scholar på. 
becpvämliga orter i Lappmareken upbyggas måtte, och med 
goda lärare förses,  till ungdomens behöriga anförande  uthi Sa-
liglietenes kunskap, samt andra nödiga stycken; ii.ro igenom 
Lan dshöfdin  gens i Wästerbotn, Iiög\välb:ne Herr Baron Ja-
kob Grvmdels bedrifvande.  uppå föregången  oomirninioation 
med (Jonsistorio i Hernösand, nya, Sciiohe-lius på Ifem ställen 
^vordne up,satte. ]Wen som berörde Scholar för  brist af  medel, 
i eke alla tillika och på en gång kunnat i fullkorn  ligit stånd 
siittias, så hafwa  allenast twenne till en begynnelse bliiVit 
wärckeligen inrättade,, Såsom de oumgiängeligaste, nembl. i 
Jocbmoeks och Åselä Lappmarcker, och det ifrån  d. 1 -Jan. 
1732, i föllje  af  Kongl. Mai;j:ts d. '9 Sept. åhr 1729 aller-
nådigst faststälte  Stat. jSfu  ])å det att wid dessa och flere 
hädanefter  inrättande Scholar .alt ordenteligen och skickeligeu 
måtte tillgå, och Guds narapns älira, likmäfcigt  Hans Jvongl. 
Maij:ts Ohristeliga afseende,  i inöijeligaste måtto befordras, 
har Consistorium wederbörande till efterrättelse,  pröfwat  nödigt 
att förordna  som lolljer: 

h/vpcr/or  ticlwhe  här 
l:mo. En gång om åhvct wid det lian visiterar i Lapp-

Församblingen iifven  skiöta Scholans angelägenheter, i så måtto, 
att han Först och Främst giöi: sig underrättad om Docentium 
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förehållande,  sä i ungdomens underwisning, som allmänna lef-
•\verne. Om det förra  bör lian giöra sig försäkrad  genom ett 
alfwarsaint  anstäldf;  1'örliör med Schohe-Piltarne, liwar af  ho-
nom tillfälle  gifvas  kan, så wähl Pnueeptorens maner at in-
formera,  som diseiplarnas profeeter  ocli framsteg  att förnimma. 
Inhämptandes der jemte om det senare, nemligen Doeentium 
förehållande  i lefwernet,  en tillförlåtelig  nnder-rättelse. 

2:do. Åligger honom att grannö! igen giöra sig bekant 
lmru ungdomen under lians lYänwaro mod en jämn upsioht 
och troget anförande  blifwit  betienter; eij allenast i lärdom 
och (xud/Jruchtan, som redan förmält  är, ritan ock i maat, 
drick oeh kläder med annan tarfwelig  skiötzeJ, tillseende noga, 
at ingen egenwillighet, lvvvarken vid läsetijmarnas dispone-
rande föröfwas  måtte, eij heller egennyttigheet af  den som 
Oeeonomie sysslan sig åtagit, så at Lärjungarna der igenom 
skulle lijda, eller andrei från  ett så hälsosamt ändamåhl af-
skräckes genom dylikt missbruuk. 

3:tio. fömedan  Hans Jvongl. Maij:t Sohobo-H.usen med 
stoor omkostnad låtit upbvgga, och den tillslagne Staten eij 
will tillåta att någre medell ex publieo till. reparationer skola 
anwändas, förthenskull  blifwer  I.nspectoris syssla, att åhrligen 
hafwo,  ett vakande öga på »Sehobu-Husens beskaffenhet,  oeh 
bemöda sig vid Yisitationerne att med alla möijeliga motiver 
och förestälningar  förmå dem af  Lapp-Allmogen, i synnerhet 
nybyggarena., bwilcka sig äi wen af  ttoholmmmrnon för  sina barn 
betiena, och de.raf  nytta hafwa,  det de beqwäma. sig till att 
uppehålla Sehohr.-huset ifrån  röta och. bofällighet,  medelst de 
smärre reparationer, så,som näfwer,  takwed. tegel, gålf,  träwäroke, 
dagzwä röken och mera dylikt, som de uthan penningeumgiälder 
pnustera kunna. Men der någon ansenligare reparation erfor-
dras skulle, bör luspeetor den i god tid fövuth  gifva  Consi-
storio tillkiänna. på det nödig anstalt efter  sakens beskalfenhet 
tidigt derom fogas  måtte. 

4:to. Och såsom det är ogiörligit att _Oonsistorii Praises 
så tidt och ofta  för  andra dess widlyftiga  Ämbetes angelägen-
heter clesse Schola,r kan besöka, som det elljest fordrades,  så 
kommer den som till. iSchola>.l.nspeetor förordnas,  at wara 
(Jonsi,storio ansvarig för  all wård och skiötzel om desse Seholar. 
lvsvarom han åhrligen straxt efter  hållen visitation sin berättelse 
till (Jonsistorium bör insända., sådan som det in för  Hans 
Kongl. Mai.j:t wår Allernådigste Konung när påfodras  fram le 
gitter. Och drager (Jonsistorium till Invar och en Inspeetor 
det säkra förtroende,  at lian eij allenast Invad honom här-
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ni (idol.st anförtrodt  år, låter sig wara angelägit, utan ooh för-
sichtigt dessutom bewakar alt hvad som till. Gudz namns iihra 
oi-.h Hans Ma;j:ts nådigsto wählbehag här wid lända måtte. 

Scholfr-Mu*/aren  bör 
l.:m.o. Förr iin han tillträder sin. bestäining, antingen för 

Biskopen eller Sehola>Inspeetor efter  fölljande  Eds Formulair 
till huldhet och trohet i sitt Ämbete sig torpliohta: 

'Ego N. X. Sancte juro atque promitto per Deum ejnsque 
.Evangelium, me in vera Evaugeliea doetrina canonieis S. 
Sriptune literis tradita, et in antiquis Symbolis, Augustana 
eonfessione,  reliquisqno Symbolis Eeolesia> libris eomprehensa, 
lidolitor o t c,oiist.a.nter a.d (inom usquo vi t,sr. pennan,surum, ncc. 
scnl.eiiiias Saoris lil.oris, analogin*. iidoi ot patria*. roligioni nd-
verxas, vol c.lani penes mc aliturnrri, vol .1 )iso.ipulis lneis a-
liis([ue instillaturnm. .Regi quoque serenissimo Friderieo, 
Sveoorum, (lothorum, Yandalonunque Regi potentissimo, Do-
mino nostro olementissimo, debitam Sub jeetionem, Rdem et 
obsequium devotissimum pr.ustabo. Nec non Serenissima} Re-
gina*, regia"» Oonjvigi. dilectissima*. Ulricai Eleonoras, Regime 
potentissiime, Snbjeetissimus ero civis. Pnesoriptam stabiii-
tamque itriporii Formam pro viribus sartam tootamque te.nebo. 
In demandato rnunere rite obeundo, omnem dexteritatem, cl i I i -
gentiam, fidem ac solertiam ad eonstitutiones Seholis Lappo-
nieis vel piwseriptas vel prsesoribendas adhibebo, eaque qir.u 
ad disoipulorum salutem neeessaria sunt, ipsorum eaptui ae-
coinmoclabo, solideque ae perspicue tradam, non servili qviadam 
castigatione an t durioribus verbis, quibus diseipuli a Salu tar i 
proposito faeile  averti vel absterreri poterint, secl persvasionibus 
et faeilil:a,to  tonollis ingoniis aoenmmodata. iuidientia.ni mihi 
paratami.s. .Moruni vita'.(|ue juvomini prudens e.ro emisor, oosquo 
ad pieta.tem, modestiam et vitas sanetimoniam iji.se meo exeitnbo 
exemplo. Diireeseos hujus et ( Jymnasii Scholarnmquc Ephoro 
debitam prasstabo venerationem. Verbo, quicqvtid Eoelesiis et 
Seholis Lapponieis, saluti et emolumento esse intellexero, vel 
futurum prospexero, id omne sedulo et omni oontentione pro-
movere annitar, quo divini nominis gloria in Ivan misera gente 
ante om nia qua>ra,tur etamplietur, religionis Evangelieas puritas 
inc()rni|itn. scrvotnr, SaJnsque tam publir.a qu:un anorna. por 
reotam ae indefessam juventutis mihi oomiredita; institutionen) 
promoveatur. 

Ita me |)eus adjuvet! 



2:o. Ingen .Pindagogu.s warder antagen till Lapp-Scholarne. 
son i. eij förnth  gifwit  säkra prof  af  dess beskiedeligheet oeh 
ut.fästat  sig i Lappska Språket efter  all möijeligket öfwa,  så 
att han der uti jemte Swenskan, måtte kunna informera  ung-
domen, på det sättet, neinligen. att,när den på Lappska lärdt 
ett stycke af  A. B. G. booken eller Oateehismo, han då strax t 
wänjer tliem at gtfwa  det på Swenskan, emedan oeh Scholnv 
Böckerne på bägge Språken äro uplagde. 

tio. Läsetijden tager sin begynnelse wid medium .Ja-
nuarii, då inga Peria; lieela åbret igenom, föruthan  6 weekor 
i Högsta Sommaren äro tillåteliga, allenast när Högtiderne iu-
falla.  kan Schohc-ungdomen den wekan liafwa  frijheet.  Men 
några dagar förr  Juhl. gifwes  dimission till ofvanniimde  termin, 
att ungdomen måtte lialwa. rådrum, att i minnet fatta,  hwud 
den hela. åliret öfwer  lärdt liafwer,  och sig till det förhör  be-
reda., som Inspeetor wid then tijden kommer at anställa; P;u-
dagogus jämwähl äga tillfälle  at försee  sig och disciplama med 
n ö(lto r 1't.i gt up pol v äll e. 

4:to. Läse-tijman begynnes om morgonen kl. (i m'ir längre 
och kl. 7 när kortare dagar äro, Först med böön och åkallan 
om ISlådh och wählsignelse, sedan fortfares  med arbetet till kl. 
8 då frijhet  lemnes till 9 lnvarifrån  till kl. .11 åter sysslorna 
Inrtsättias. Klockan ,1.2 böra disceutes ofwa.s  i skrifwande,  som 
der till iiro skickelige, de öfrige  läsa nnedlertid, till des de 
äfwen  som andre kunna begynna at skrifwa.  .Ifrån  kl. 2 till 
;> efter  middagen gifwes  ännu frijhet,  och kl. 5 om aftonen 
beslutes altsammans med bönen. Sålunda continueres med 
arbetet alla Måndagar, Tidsdagar, Torsdagar och Fredagar. Mefi 
Ondzdagar och Lögerda,gar, mage wähl Sebolas-Piltarne, sedan 
de giordt beskied för  alt Invad dem halfwa  ^veckan är förestält 
och skrifwit,  kl. 2 elTter middagen dimitteras, på det de nå-
gon recreation hafwa,  mätte, och der jemte frijheet  at försee 
sig med wed, eller idka annat lolligit .arbete, hwar till de till-
förne  till äfwentyrs  warit wane. 

5:to. Till. tijmarnas och tijdens rätta .jacht tagande, bör 
Pa;dagogus förse  sig med ett richtigt Timglas, ankommande 
det på hans auswar, om den förordnade  tijden till Läxorna på 
något sätt skulle finnas  förkortad  eller försummad. 

(>:to. Men det bör Pmdagogns noga. tilse at under Feriis 
ne,b loftidcn  di.sciplarne «;"» u)\'oke(, som möijeligit är, måtto 
hällas tillstädes ocii under ögonen, såsom det ock aldeles skal 
wara förbudit  at till sin hemstad och föräldrarne  dimittera 
någon Schohu-Pilt innan lian sä grundelig underrättelse i sin 
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Ghristendom ärhållit, som här nedanföre  vidare förmälas  skal, 
på det • ungdomen dymedelst måtte hållas i en jemn aga oeh 
OhristeMomsöfning,  och deruth innan eij på hwarjehanda sätt 
blifwa  hindrad, till tlies han genom Guds Nåd en sådan up-. 
lysning ärnådt, att han sig sielf  härutinnan styra oeh hand-
leda kan. 

7:mo. I förstone  tillätes Paulagogo att antaga de barn 
af  Nybyggare oeh Lappar, inalles G till antalet, som någor-
lunda uti bägge språken, kunna hafwa  kunskap, på det han. 
utaf  dem måtte hafwa  hielpreda at giöra sig sielf  i Lappskan 
så mycket bättre verserad; men efter  ett åhr och sedan han 
gjordt sig språket närmare kunnigt, bör han conferera  med 
Pastore looi om de afiägsnaste  Lappbyarna som mäst uplysning 
betarfwa,  och medelst hans eller Inspecfcoris  bijträde och per-
svationer så. laga, at såclane till Scholan måtte antagas och 
derstädes grundeligen underwdsas, så at de sedermera andra i 
Lappbyame informera  kunde. Åliggandes Probsten och Pastorn 
at tillhålla Lappalmogen, det de låta sina barn i förstone 
blifwa  betiente af  de gossar, som äro liemdimitterade, til dess 
de sielfwe  i Scholan widare underrättelse undfå  måge. Till 
hwilcken ända förordnas  wid visitationerne wissa upsyningsmän 
öfwer  de Lappbyar, der barnen således komma at 'läras, på 
det at Pastor, så ofta  tillfälle  gifwes,  af  dem måtte förnimma 
huru det blifvit  efterkommit,  och hwad förkofring  derigenom 
skedd wore. Skulle och Paxlagogus, uthom de 6, som ex bene-
ficio  regio underhållas och hans besynnerliga skiötzel äro an-
förtrodde,  hinna med at i Christen domen underwisa fiera,  så 
ankommer sådant uppå hans egen tlijt och betingande med. 
allmogen. 

S:vo. När nu en pilt som förmält  är, i Scholan antages, 
skall Pasdagogo alcleles wara förbudit,  att något, antingen, under 
titul af  inskrifningspenningar  eller annat dylikt af  honom fordra; 
utan heller må han genom sin flijt  och trogna omvårdnad om 
sina Lärjungars andeliga wällfärd  så laga, at en och hwar det 
sielf  i längden må ärkiänua och således godwilligt finna  sig 
förplichtad  till all möijelig tienst emot den möda som Docens 
för  des barn hafwa  ospard. 

9:mo. Methodus informandi  bör anställas således, at dis-
ciplarne först  lära stafwa  och läsa så Swenska som Lappska 
språket rent innantill, och det för#fc  af  ABC-booken och sedan 
af  Lutheri Catechismo. När ungdomen således kan någor-
lunda komma fort  med läsande i booken, bör Paxlagogus låta 
dem lura aldra,först  tron, Herrans böön, morgon och aftonbönerna, 



Fader wår ocli bordläxorna af  ABG-booken uthantill på det 
den så snart som någonsin möjeligit är må kunna föras  till 
praxin och utöfningen  af  sin kunskap. Och bör Panlagogus 
så mindre ifrån  bönen morgon och afton,  samt till oeh ifrån 
bord sig absentera, som Gonsistorium äfwen  will låta stadna. 
på hans answar både för  Gvidi och menniskiom, der han eij 
grundeligeu underrättar sina Lärjungar om en sann gudaehtig-
het och bönenes nödvändighet, så at dem blifwer  på det no-
gaste intrykt, at den eij består i blåtta läsandet och utwärtes 
åthäfwor,  utlian i en inwiirtes Siälenes andacht och förtröstan 
på Gudz barmhertighet. 

10:mo. Under det de lära Lutheri Gatecliismum uthan till, 
böra barnen åtminstone 2 läxor om dagen föresättias  af  Psalm-
booken, på det de måtte wiiujas at alt mehr och mehr perlee-
tionera sig uti rent och tydeligit lilsande i book. Sedan be-
gynnes Svebilii förklaring,  hwilcken Picdagogus med all flijt  bör 
för  ungdomen uttyda, och framför  alt så laga, at den intet 
läser något med mindre den derjemte undfår  derom ett grunde-
ligit begrépp. Och det i så måtto att han tydeligen förklarar 
för  disciplarna rätta förståndet  af  Gudz bud, så väl Invad den 
förra  Taflan  beträffar,  huru heligt och högt den alswåldige Gudens 
nampn wara månde, som sina ähro .ingom androm och skapat 
Creatur gifwa  vil l : Hwar wid dem förehallas  bör, dels Guds 
allseende ögo, som ser i theras Siälar och hiertan, oeh weet 
så ofta  de Hans bud i ringaste måtto öfwerträda,  dels Hans 
rättfärdighet,  som öfwer  synden brinner till nedersta Helfwetit; 
och så widare i anledning af  den andra Taflan,  den plicht de 
Föräldrar och Öfwerheten  ii ro skyldige, den försonlighet  de 
skola wijsa emot sin nästa, med mera som de fölljande  bud-
orden innehålla. Sedan at af  Trones Artielar återlösniugs-
w är eke t och wår wählsignade Frälsares Jesu Christi dyra l'ör-
tienst, såsom den endaste grunden till all timmelig och evig Sa-
lighet, dem för  ögonen ställas måtte, samt at the på intet 
annat sätt kunna Avarda salige än genom en fast  tro och för-
tröstan på Ghristum. Således bör Picdagogus efter  yttersta 
förmågo  oeh sia samwetes plicht förfara  med sina lärjungar; 
då man will förmoda  at de innom tv#nne åhr äro underrättade 
i sina nödigaste Ghristendoms stycken, hwarpå de komma at 
hemförlofvas  uhr Scholan och andra i stället inkallas. Men 
wore någon trögare, som eij innom denna tiden kunnat ärhålla 
tillriickelig. kunskap om sin salighets wäg, må han ännu och 
tils widare qwarblifva,  eller så länge, at Pneceptoren honom 
med trygt Samwete kan di mittera; Som det och icke skall 
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P;r.(lagogo lofiigit  wara, at släppa någon lärjunge il'rån Sclio-, 
lan, som eij lärdt. desse styeker, samt weet' af  lagen at kiänna 

, synden och sokia boot för  den samma genom en alfwarsam 
bättring och tro o på Frälsemannen Jesum, hvilken troo alticl 
bewisar sig uthi ett Ohristeligit och med Guds bud enligit. 
lefwerne. 

ll:mo. Thetta så wähl som alt annat bör Poedagogus 
föreställa  med saehtmodighet, _ wänlighet och stort tålamod, 
skolandes honom vid dess Ämbetes förlust  wara förbudit  at 
med hårda och bittra ord bemöta discentes, mindre, med hugg 
och slag i synnerhet för  läxorna, utan luillre må han med 
hwarjehanda. tienliga motiver och föreställ)ingår  dem upmuntra, 
till dess de sielfwe  nödwändigheten af  detta gudeliga wärck 
finna  kunna. Men när förmaningar  eij willja hielpa, så måste 
han bruka sådan aga och näpst at den hos cletta arma och 
blödiga folcket  eij någon skräck för  Scholan förordsaka  måtte. 

12:mo. Hwilken Psedagogus som åtager sig Oeconomie-
. syslan, bör huldt, troligen och redeligen der med umgå, så 
at ScholrTO Barnen hafwa  sit nödtorfftiga  underhåld, börande de 
blifwa  spijsade 3 gånger om dagen kl. 8 om morgonen, 12 
till middagen och 7 om aftonen,  med sådan spijs, som dem 
anständig är, och förswarligit  dricka, hwar uppå Tnspector 
Schohrs gran upsicht hafwa  måste. Afwenledes  bör han förehålla 
sig med deras beklädning och framför  alt så laga at de lik-
mätigt Hans Kongl. Maijrtz faststälte  Stat blifwa  försedde; 
hwaröfwer  räkningarne åhrligen af  Inspectoren infordras  och 
till Oonsistorinm insändas. 

13:tio. .När' en Lärjunge ilnteligen får  tillstånd att gå 
ifrån  Scholan, underrättad som i 10:de § förmält  är, tå exa-
mineras han af  Paxlagogo om. möijeligit är i Inspectoris, eller 
der det eij låter sig giöra i Pastoris närwaro, som sedermera 
för  denne Lärjungens andeliga wällfärd  såsom en lem af  des 
församling  answarig wara bör, och således lämna Ptedagogo 
ett attestatum om Lärjungens förkofring  i sina Christendoms 
stycken. Hwarpå han förmanas  troligen at altid hafwa  i min-
net hwad han. lärdt och det samma sig och sina hemmawa-
warande medbröder till( efterrättelse  dageligen bruka, hwar till 
bonom önskas Gndz nåd« och wählsignelse. Men om någon 
befinnes  af  den qvickhet, att han till studiernas widare idkande 
synes dugelig, bör sådant gifvas  Inspectori och sedan Gonsi-
storio wid handen, på det om en sådans antagande till trivial 
Scholan och underhåld må föranstaltas.  Tmedlertid upmuntras 
der till. sä pilten som des föräldrar  och anhörige pä alt siltt. 
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Lärjungarna böra wara 

l:o. Flijtige, lydige emot sin Pneceptor, liöflige  emot alla 
menniskior, kiärlige oeli wänlige s.ins emellan, icke hysa hos 
sig någon ilhvillja, haat och bitterhet, eij heller hafwa  lust till 
dryckenskap, i synnerhet det iorclärfweliga  brämvijns supande; 
Och åligger Pa)dagogo gi'anneligen tillse om någon antingen 
till. desse eller någon annan last Avore benägne, samt sådant 
i tijd på alt möijeligit sätt sökia att förekomma. 

2:do. På Helgedagar och elljest när de äro tedige ifrån 
sina öfningar,  böra, de wara sielfmante  att öfwersee.sina  stycken, 
och när de så wida för  sig komne äro, wäivja sig att sjunga 
de bekantaste Psalmer, hvartill Picdagogus wid bönen en be-
gynnelse giör och dem deruthinnan öfvar. 

o:tio. Förlöper en Scholic-pilt Scholau, bör granueligen 
efterfrågas,  om sådant genom hans auhörigas flathet  och till-
städjelse skiedt är, då de alfwarsamiigen  böra tilltalas, och der 
det eij gäller, den werldsdiga armen om ändring anlitas samt 
SchobcG-pilten alfwarsamiigen  förmanas  att beständigt fortfara 
uthi dess upsååt. 

4:to. Blir en Schohx>-pilt siuk, bör om möijeligit är hans 
anhörige i tid få  part der af,  på det de måtte hafwa  tillfälle 
att samtala med honom; dör han, niute då anständig begraf-
ning, beledsagad till grafwen  af  Pa^dagogo och de andra Schoho-
barnen. 

Alt detta med mera som här eij så noga kunnat anföras, 
utan effter  handen kommer att ändras och förbättras,  hafwa, 
wederbörande sig till efterrättelse  at ställa. Den barmhertige 
Guden, som rikeligen förmår  giöra öfwer  alt thet wij bedie 
eller tänke, iorläne allom dem, som med detta Avärck hafwa 
att syssla, sin Helige Andas nåde, att de det samma begynna, 
fortsättia  och ända mage, hans aldrahelgaste nampn till ähro, 
oeh detta ussla och arma folcket  till upbyggelse och ewig sa-
ligheet. Han låte sitt ord och lof  älwen i denna landzända 
rikeligen boo, . höras och förkunnas  intill Averldenes iinda, för 
Frälsarens Jesu Ohristi skull! 
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