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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 rapport är ett led i ett större projekt "Prästen som 
folkuppfostrare. Prästens roll i norrländskt samhällsliv före 
folkskolans genomförande", som Egil Johansson och jag driver. Jag 
koncentrerar mig på Lappmarken. Projektet är finansierat av 
Riksbankens Jubileumsfond. En allmän bakgrund till utvecklingen i 
Lappmarken har jag lämnat i rapporterna "Den svenska sameskolans 
historia", (1986) och "Några drag i övre Norrlands historia. En 
lekmannaskiss", (1987). 

Jag har i första hand inriktat mig på Jokkmokks socken och 
särskilt dess lappskola, som var ett led i kristnandet av 
samerna. Jag har börjat med Jokkmokk, dels därför att 
arkivmaterialet är rikligt och dels därför att det finns mycken 
och god forskning om olika aspekter av Jokkmokks historia. Jag 
vill särskilt nämna H. Grundströms "Barnaundervisningen i en 
lappmarksförsamling. Minnesskrift till folkskolans 100-
årsjubileum i Jokkmokk 1942" och F. Hultblads "Övergången från 
nomadism till agrar bosättning i Jokkmokk socken", 1968. Stor 
nytta har jag också haft av Erik Nordbergs samling av dokument 
från flera arkiv. 

God hjälp har jag även haft av samtal med olika personer. 
Särskilt vill jag nämna Roger Kvist, som forskar kring andra 
aspekter av Jokkmokks socken. 

Framställningen är rapsodisk och tunn, när det gäller vissa delar 
av perioden. Beträffande andra delar är den mer utförlig och tar 
även upp den allmänna utvecklingen av lapparnas undervisning i 
Sverige. 

Denna rapport är även en bakgrund till den analys av eleverna i 
Jokkmokks lappskola under perioden 1732 till folkskolans 
genomförande, som skall publiceras senare. 

Jag är medveten om att det finns brister och ofullständigheter i 
denna rapport. Jag tar gärna emot kritik, synpunkter och råd. 

Sten Henrysson 



Till minnet av Eric Nordberg 

Arkivmaterialet om de svenska samernas undervisning är 
synnerligen omfattande. Det var därför en ovärderlig hjälp för 
mig att få tillgång till Erik Nordbergs skrifter och 
dokumentsamlingar. 

Först läste jag hans standardverk "Arjeplogs lappskola" (1955). 
Den har varit en förebild vid arbetet med föreliggande uppsats om 
Jokkmokks lappskola. 

Synnerligen värdefulla och underlättande är de av Erik Nordberg 
insamlade och redigerade "Källskrifter rörande kyrka och skola i 
den svenska lappmarken under 1600-talet". Detta material utgavs 
av Skytteanska sällskapet år 1973 efter Nordbergs död. 

Erik Nordberg lämnade efter sig en synnerligen omfattande samling 
kopior av dokument om kyrka och undervisning i lappmarken. 
Särskilt rik är samlingen från 1700-talet. Han hade uppenbarligen 
förberett en liknande skrift om 1700-talet som den ovan nämnda om 
1600-talet. Dessutom finns rikligt med dokument om 1800-talet 
samt mer speciella ämnen som trolltrummorna, skjutshållningen och 
superiet. 

Hela denna samling finns nu i Umeå universitets handskriftsarkiv 
och håller där på att registreras och iordningsställas av Karin 
Snellman. 

Erik Nordbergs samlingar har för mig varit av utomordentlig hjälp 
särskilt som många dokument är utskrivna på maskin och därför 
lätta att läsa för mig med min synskada. Jag sänder därför ofta 
en tacksamhetens tanke till Erik Nordberg. 

Sten Henrysson 



Om Jokkmokks socken och dess ut — 
veckling före 17OO-talats mitt 

År 1605 tillkom Jokkmokks socken som ett led i Karl IX:s 
norrlandspolitik. Den omfattade då Lule lappmark plus några byar 
närmare kusten - ett område större än Värmland. När Gällivare 
församling skapades 1742 avskiljdes den nordöstra delen, Kaitum 
och delar av Sjokksjokk från Jokkmokks socken. 

Fig. 1. Jokkmokk socken efter 1742. (Från Hultblad, 
1968, s. 14.) 

Jokkmokks socken omfattar övre delen av området kring Stora och 
Lilla Lule älv med biflöden upp till norska gränsen, som vid 
socknens tillkomst ännu inte var helt fastlagd. Socknen består av 
stora skogs- och myrområden samt omfattande fjällvidder där 
topparna går upp emot 2000 m t.ex. inom Sarekområdet. Det finns 
också några områden, där jordbruk kan bedrivas. Under 1500-talet 
var praktiskt taget alla invånare samer. Detta gällde i stort 
långt in på 1700-talet. (I denna uppsats används ibland ordet 
"lapp" i stället för "same", eftersom "lapp" är den vanliga 
benämningen i använda källor.) 

Samerna levde under medeltiden huvudsakligen av jakt och fiske 
där vildrenen var ett viktigt villebråd. Tamrenskötseln var 
mycket begränsad under medeltiden och omfattade huvudsakligen 
tamrenar för transporter och som lockrenar vid vildrensjakten. 
Det var först under 1500-talet och speciellt 1600-talet som 
tamrenskötsel med stora renhjordar utvecklades. Det finns olika 
uppfattningar om hur och när övergången till tamrenskötsel med 



stora hjordar skedde. Se t ex Fjellström, Ph., 1985 och Lundmark, 
L., 1982. 

Samerna var med i ett handelsutbyte även med norska kusten. De 
bidrog till handeln med bland annat pälsverk och torkad fisk. 
Några fasta nybyggen fanns knappast i Jokkmokks socken vid 1600-
talets början. Ifrån kustlandet företog bönderna fiske- och 
jaktfärder in i Lappmarken. 

Jokkmokks socken tillkom alltså vid 1600-talets början i ett 
skede då en övergång från vad Hultblad kallar halvnomadism till 
helnomadism pågick. Tidigare hade samer varit mer stationära och 
rört sig inom begränsade områden med sin jakt och sitt fiske. De 
hade i det senare skedet också utvecklat renskötsel. De var 
därvid uppdelade i fyra lappbyar i huvudsak inom Jokkmokks socken 
nämligen Jokkmokk, Sjokksjokk, Turpen och Sirkas (samt före 1742 
också Kaitum). Dessa hade fasta bycentra där samerna höll till 
speciellt vintertid. Markerna blev senare uppdelade i skatteland 
för vilka samerna betalade skatt. Dessa skatteland som i 
allmänhet omfattade områden av ungefär en kvadratsmils storlek 
blev senare stommen i fjällsamernas vandringar med renhjordar 
från skogslandet upp till fjällen och tillbaka. Genom köp, giften 
och sedvana kom de olika samegrupperna att utnyttja kedjor av 
lappskatteland från skogslandet upp i fjällen för att få en 
kontinuerlig betning under året. 

Under stormaktstiden förekom mer eller mindre väl grundade rykten 
och spekulationer om stora malmtillgångar i Norrland. Man hade 
funnit malm i bland annat Nasafjäll inom Pite lappmark och vid 
Alkavare och Kitkavare i sydvästliga delen av Jokkmokk socken. De 
senare fynden blev grunden för en malmbearbetning i Kvikkjokk 
perioden 1660 till 1702. Även efter denna tid gjordes sporadiska 
men misslyckade försök att få igång gruvdriften i 
Kvikkjokksområdet. Detta har beskrivits av Kenneth Awebro i 
"Luleå silververk", 1983. 

Förmodligen hade statmakterna snart kommit till slutsatsen att, 
om man skulle tillgodose bergsbrukets behov av arbetskraft och 
öka befolkningen, var det nödvändigt att även satsa på nybyggare 
(Hultblad, 1968, s. 161). Denna politik utformades i 1673 års 
lappmarksplakat, som skulle göra det möjligt för nybyggare att 
uppta nybyggen i Lappmarken med 15 års skattefrihet och befrielse 
från knektutskrivning. Detta ledde också till en del nybyggen, 
huvudsakligen anlagda av folk från kustlandet. Fram till år 1700 
hade enligt Hultblad (1968, s. 162) 12 personer fått tillstånd 
till bosättning inom Jokkmokks socken. 

Vid Jokkmokks sockens tillkomst fanns där både skogssamer, som 
rörde sig i begränsade områden och fjällsamer, som gjorde långa 
förflyttningar under året. Gränsen mellan dessa kategorier var 
dock flytande. 

När det blev fredligare förhållanden efter de många och svåra 
krigen började statsmakterna åter igen intressera sig för 
Lappmarken och uppmuntrade nybyggare att slå sig ner där. Från 
1700-talets mitt började ånyo en liten men sakta växande ström av 
nybyggare framför allt från de angränsande kustsocknarna att söka 
sig även till Lule lappmark. Dessa nybyggare var i hög grad 
beroende av samerna och påverkades speciellt av skogssamernas 
livsföring. Bristen på vägar, det hårda klimatet, de långa 



avstånden gjorde att även nybyggarna i hög grad replierade på 
fisket, jakten och bruket av renar både för transport och som 
föda. Nybyggarnas ankomst stimulerade i sin tur speciellt 
skogssamerna till att ta upp jordbruk och boskapsskötsel inom 
sina områden samt anlägga nybyggen. Det skedde också en blandning 
av nybyggare och samisk befolkning t ex genom giftermål. 
Nybyggarna förde också med sig en större kyrklig aktivitet och 
större kunskaper både i kristendom och läsning. Under 1600-talet 
och även större delen av 1700-talet var dock samerna helt 
dominerande inom Jokkmokk socken och hade majoritet även på 
tinget. Det var dock ingen större konkurrens om marken vid denna 
tid. Kontakterna mellan samerna och nybyggarna var tämligen goda 
på det hela taget. En del konflikter om betesmarker, hö och 
tillgång till fiske eller jakt kan dock noteras. 

Utvecklingen av nybyggena gick långsamt under 1700-talets första 
hälft i Jokkmokks socken och enligt Hultblad (1968, s. 166) var 
det först från 1749 man har det första kända exemplet på att en 
same tagit upp ett nybygge på sitt skatteland. 

Utvecklingen i Jokkmokk socken 
från 1700-talets mitt 

Vid mitten av 1700-talet har renskötseln utvecklats sig väl. Även 
nybyggarnas antal börjar öka efter ett stillastående under 1700-
talets förra hälft.Jag har även studerat Tabellverkets uppgifter 
för Jokkmokks socken. I tabell 1 finns den totala befolkningen 
för vissa år under perioden 1749-1805. 

År Befolkning 

1749 1124 
1755 1191 
1760 1295 
1769 1109 
1775 1261 
1780 1130 
1785 1201 
1795 1319 
1800 1261 
1805 1294 

Tabell 1. Total befolkning i Jokkmokks socken 
inklusive Kvikkjokk. (Enl. Tabell-
verket . ) 



Från 1810 har jag funnit siffror endast för Jokkmokks socken utom 
Kvikkjokk. Dessa finns i tabell 2. 

Siffrorna i tabellerna 1 och 2 är osäkra. I vissa tabeller har 
antalet kvinnor satts lika med antalet män. Vissa sifferuppgifter 
verkar vara överförda från tidigare år. Flyttningarna av lappar 
från och till Norge är svåra att hålla reda på. Innebörden av 
lapp, nybyggare eller bonde är oklar. Dessutom finns inte 
Kvikkjokks kapellag med efter 1805 och uppgifter separat saknar 
jag. Tendensen i utvecklingen är dock tydlig. En svag ökning från 
1749 till cirka 1830 och därefter en kraftigare ökning. Jag har 
även studerat Tabellverkets siffror över antalet nybyggare och 
lappar under perioden 1749-1850. Förutom ovan nämnda osäkerheter 
hos siffrorna kommer andra brister. Indelningen i olika 
undergrupper varierar. Till exempel 1762 års tabeller har 
följande utseende. 

År Befolkning 

1810 
1815 
1820 
1830 
1840 
1850 

636 
680 
725 
830 
1006 
1232 

Tabell 2. Total befolkning i Jokkmokks socken 
utom Kvikkjokks kapellag. (Enl. Tabell-
verket .) 

Nybyggare Män Kvinnor 

Vuxna 
Ogifta över 15 år 
Barn under 15 år 

14 14 
8 1 
8 4 

Lappar 
Skattelappar 
Deras barn och tjänstefolk över 15 år 
Barn under 15 år 
Lappar utan skatteland 
Deras barn och tjänstefolk under 15 år 
Barn under 15 år 

140 
80 97 
107 126 
134 
45 30 
60 68 

Tabell 3. Nybyggare och lappar 1762. (Enl. Tabell-
verket .) 

De tomma rutorna i tabell 3 för gifta kvinnor är i vissa andra 
års tabeller ifyllda med samma siffra som resp. manskategori. 



I Tabellverkets serier från 1805 till 1850 är benämningar och 
indelning annorlunda. Detta illustreras i tabell 4. 

Bönder Män Kvinnor 

Gifta 
Änklingar 
Barn och tjänstefolk över 15 år 
Barn under 15 år 

50 
5 
34 
53 

50 
7 
31 
48 

Lappar 

Med renar 
Utan renar 
Kringströvande och vallhjon 

172 169 
37 36 

Tabell 4. Bönder och lappar 1805.(Enl. 
verket.) 

Tabell-

Siffrorna är svåra att jämföra. Så t ex är lapparnas barn ej med 
i tabell 4. Men klart är att det är en ökning av nybyggare under 
1700-talets andra hälft. Under perioden 1800-1850 blir ökningen 
kraftigare, speciellt efter c:a 1830. Antalet lappar i 
renskötseln minskar, i varje fall under 1800-talet. 

Uppgifterna om antalet nybyggare, resp. bönder, är förmodligen 
mer tillförlitliga. I tabell 5 redovisas därför utvecklingen av 
antalet vuxna nybyggare (gifta och änklingar). 

År Antal 

1749 14 
1762 14 
1769 16 
1780 20 
1785 23 
1795 33 
1800 50 
1810 63 
1820 81 
1830 100 
1840 109 
1850 149 

Tabell 5. Utvecklingen av antalet nybyggare.(Enl. 
Tabellverket. Kallas bönder från 1805.) 

Ökningen av antalet nybyggare medförde att de år 1818 begärde att 
få använda lappskolan för sina barn "hälst den lappska allmogen 
nu blifvit ansenligen förminskad sedan scholeinrättningens 
början, men nybyggarnes antal deremot årligen tilltagit". År 1820 
togs det in en svensk enligt denna källa. (Grundström, 1942, s. 
217-218.) 



En annan svårighet vid bedömningen av antalen lappar och 
nybyggare är att speciellt under 1800-talet blir en del lappar 
nybyggare. Detta gäller mest skogslapparna. Hur klassificeringen 
gått till är oklart. Frågan om nybyggare av samisk härkomst 
behandlas i en annan rapport inom projektet. 

Vid 1700-talets slut ökade alltså nybyggandet och in på 1800-
talet fanns det betydligt fler nybyggare. Enligt Hultblad (1968, 
s. 170) fanns år 1796 "43 åbor på 34 orter". 
Bebyggelseutvecklingen framgår av figurerna 2, 3 och 4. 

Fig. 2. Bofast befolkning i Jokkmokk 1780 och 1815. 
Svart sektor anger graden av lapsk härstamning 
(Hultblad, 1968, s. 167 och 169). 



Fig. 3. Bofast befolkning 1860 och 1880. Svart 
sektor anger graden av lapsk befolkning 
(Hultblad, 1968, s. 177 och 179). 



Den allmänna befolkningsökningen i Sverige och expansionen av 
näringslivet i Norrland påverkade också Jokkmokks socken. Det var 
dock först efter mitten av 1800-talet som den stora expansionen i 
Norrbotten av kommunikationer, gruvor, skogsbruk, vattenkraft m m 
började. En följd av detta var att samerna, blandades med 
nybyggarna och tenderade att förlora sitt språk och sin samiska 
identitet. Detta framgår av figur 4, som bygger på Hultblads 
arbete (1968). 

Fig. 4. Befolkningsutvecklingen i Jokkmokk 1759-1900. 
1. Oblandad lappbefolkning. 
2. Blandbefolkning: a) omräknad till 100% 

lapsk befolkning; a+b) biandbefolkning med 
minst 1% lapsk inblandning; c) d:o med 
mindre än 1% lapsk inblandning. 

3. Ickelapsk befolkning. 
(Hultblad, 1968, s. 193.) 



Drag i kyrkans och undervisningens 
tidiga historia i Jokkmokks socken 

Vasakungarna hade starka ambitioner att få  grepp över Lappmarken 
och att kristna dess innevånare. Särskilt pådrivande i detta var 
Karl IX. Han beslöt att kyrkor skulle anläggas i Lappmarken och 
en av dem var kyrkan i Jokkmokk. Den blev färdig  1607. Bland 
annat skulle samerna där undervisas och förhöras i kristendom. 
För Jokkmokks del skildras detta i Bygdéns Herdaminne, del I I , s. 
26. 

I de förslag  till ordnandet af  Lapplands kyrkliga förhållanden,  som de för  detta 
ändamål på kon. Carl IX:s befallning  ditsända kommissarierna i början af  1600-talet 
framlade,  ingick som ett led äfven  upprättandet af  ett pastorat i Luleå lappmark, 
hvilken dittills hade lydt under khden i Luleå. Det nya pastoratet blef  Jockmock, 
som vid utbrytningen från  moderförsamlingen  år 1607 omfattade  hela Luleå lappmark 
med lappdistrikten .Sirkas, Turpen, Jockmock, Sockjock och Ivaitom, hvartill lades 
några byar från  själfva  Luleå socken: Haraldzbyn, Svartlå, Bråålcer och Heden »på 
thett att the prester, som uthj Lappemarken skole boendes blifue,  måge deste bettre 
kunne underholle sigh och kyrckiorne warde widh macht holdne».1 Xär det kom 
till Gustaf  I I Adolfs  kännedom, att kyrkoherden i denna, liksom andra nybildade 
lappförsamlingar  (jfr  Arvidsjaur), i strid mot hvad ursprungligen varit afsedt,  före-
drog att bo nere i kustlandet och endast två gånger om året vid marknadstiderna 
brukade bestrida själavården i sin församling,  upphäfde  han 1 1 febr.  16 17 pastoratets 
själfständighet  och lät Luleå lappmark återgå som annex till moderförsamlingen. 

Den första  kyrkan i Luleå lappmark började uppföras  vid Jockmocks lappby 
år 1606. Enligt kommissarien Dan. Hjorths den 28 april s. å. afgifna  berättelse 
hade under vintern så mycket timmer framförts,  som behöfdes  för  att uppbygga 
kyrkan och kronans tullbod. Lappar från  de andra byarna hade flyttat  samman 
till Jockmocks marknadsplats och där bildat liksom en liten stad. 

I ovannämnda berättelse från  Daniel Hjort den 13 februari  1606 
t i l l kung Karl IX finns  beskrivet hur det skulle gå t i l l vid 
samernas två sammandragningar vid Jokkmokks kyrkby sex veckor på 
vintern och en vecka på våren. (Citerat efter  "Källskrifter 
rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken under 1600-
ta let " , 1973, s . 23-26. I fortsättningen  betecknas denna skrift 
endast med "Källskrifter,  1973".) 

Til dett Tridie om Tijdenn, som lapPerne säije sig wara mögeligitt kunne 
komma tilhopa ock församblas  widh kyrkian och Marknadzplatzenn. Szå 
haffue  the sig förklaratt  att willie samptligen komma tilhopa widh kyrkian 
vdi Jochumukj åhrligen om Thomessmässo, ifrå  alle the andre byar, och 
förtöffua  ther hela tijden egenom till Kyndermässo, som faller  på den 2 
februarij,  Och Thomassmässo skall Prästen möthe them, och Predika huar 
annan dag för  them heele tijdenn egenom. Men så skall fogeden  aldrasenast 
komma dijt vpp om Trettondedagen, dher föryttra  mz LapPerne Crono-
nes godz och vpbäre skattenn, Om Påwelsmässo skal allom Birkarlom frijt 
wara, att wara vdi Jochumuki stadh, och vppenbarligen köpslage mz lap-
Perne, och icke stielendes och, giffue  therföre  huar tijonde Pening aff  all 
Handel till Tull, som vdi min instruction widare forjmäjlt  ähr. Huarföre 
LapPefogden  åhrligen skall göre Räkenskap vdi Cammeren, Så skall och 
alle siöfi[n]ner  wara loffgifuit  ifrå  Tyrisfiördenn  att draga vpp i staden till 
Jochumuki, effter  theras willie och nödtorfft  mz lapParne och Birkarlarnar 
att vppenbarligen köpslage, så framptt  the till Suerges Crono then årlige och 
tilbörHge skatt godwilligen wele vthgöra. 



• Om Kyndermässo skall waxa lofgifuit,  att huar LapPen drager i sin stadh 
kringh om markenn att sökie theres Näringh och booningh. Men om wår-
frudag  vdi faston  skola the åther komma tilhopa vdi Jochumuki, ther skall 
åther fogeden  Prästenn och Birkarlerne mö [the] them, Fogeden först  vp-
köpe alle wilwarur, som lapPerne vdi medlertijdh haffue  ku[nn]et föruerf-
f[u]e.  Sedan wara allom Birkarlar lofgifuit  vpPenbarhgen köpslaga som 
for:bt  ähr. Prästenn ware och så flitig  vdi sitt kall och ämbethe som för:tt 
står. 

Ett led i strävandena att kristna samerna och att inordna dem i 
det svenska väldet var att få fram präster som kunde samiska och 
kände förhållandena. Daniel Hjort samlade därför år 1606 med lock 
och pock ihop 16 sameynglingar för vidare transport till Uppsala 
där de om möjligt skulle utbildas till präster. Fyra av dessa var 
från Lule lappmark. Resultatet av denna åtgärd är okänt så vitt 
jag vet. I bilaga 1 lämnas en redogörelse för en del uppgifter 
från källorna. Det förefaller som om resultaten var mycket små. 

Den förste kyrkoherden i Jokkmokks pastorat var Christopher 
Nicolai, som tidigare varit kaplan i Luleå. Som ovan nämnts 
föredrog han att bo i Luleå moderförsamling och besökte Jokkmokk 
endast sporadiskt. Liknande förhållanden gällde i andra lapp-
markssocknar. 

Vid denna tid fanns det inga eller ytterst få nybyggare i Lule 
lappmark. Resan dit var mycket tidsödande och besvärlig. Resande 
var hänvisade till stigar och vattendrag sommartid samt 
vintervägar. Det är okänt om den förste kyrkoherden kunde 
samiska. Det är knappast förvånande att han undvek att bo 
stadigvarande i Jokkmokk. Som ovan nämnts sattes kyrkoherde-
tjänsten på indragningsstat år 1617 och församlingen var annex 
till Nederluleå församling till år 1673. 

1600-talet, speciellt dess senare del, dominerades av ortodoxien 
vilket tog sig uttryck i ganska hårdhänta metoder för att bekämpa 
hedendomen bland samerna. Sålunda förekom bestraffningar av 
nåjder och andra som höll fast vid den gamla samiska religionen. 
Ett annat led i detta var att man förstörde samernas kultplatser 
och trolltrummorna, som samerna var skyldig att leverera in till 
prästerna. Förmodligen var detta dock i realiteten tämligen 
ineffektivt i varje fall inom Jokkmokks socken där den gamla 
religionen levde kvar i skymundan ända in i 1800-talet. 

Samerna hade redan under medeltiden tagit intryck av den kristna 
läran och införlivat vissa moment i sin egen religion t ex i form 
av paralleller till Jungfru Maria. Förmodligen förde också 
samerna med sig vissa moment från sin egen religion in i den 
kristna religionen. (Widén, 1981, s. 145-167.) 

Samernas reaktion på den religiösa indoktrineringen, katekes-
tragglandet, förhören, kyrktvånget m m är huvudsakligen indirekt 
dokumenterad i prästernas skrivelser, tingsprotokollen och 
dylikt. Motståndet var säkert betydande men bekämpades även med 
straff, t.ex. böter. Det var dock omöjligt för samerna att i 
längden stå emot och öppet ägna sig åt och bevara sin gamla 
religion. Vissa delar av den har dock levt kvar i samernas 
föreställningsvärld ända in i våra dagar. 



Statmakterna och kyrkan gjorde dock ansträngningar att skapa en 
bättre grundval för samernas kristnande och inlemmandet i det 
svenska väldet. Stat och kyrka försökte att för Lappmarken 
utbilda präster, som kunde samiska. 

Utan präster som stadigvarande verkade och bodde i Lappmarken 
kunde det inte bli någon större fart på kristnandet av samerna. 
Detta påpekas i en skrift till Johan Skytte från prosten Olaus 
Niurenius i Umeå, förmodligen år 1631, om tillståndet i 
Lappmarken (Källskrifter, 1973, s. 79-83). Han ondgör sig där 
över samernas ringa kunskap i kristna huvudstycken och klagar 
över att i de norra Lappmarkerna utdelas sakramentena utan att 
samerna vid förhör visat några kunskaper om den kristna läran. 
Niurenius skrift sände Johan Skytte vidare till kung Gustaf II 
Adolf. Detta ledde sedan till starten av Skytteanska skolan i 
Lycksele, som i varje fall i början var ett led i rekrytering och 
utbildning av samiska präster. Skytteanska skolan var före år 
1732 den enda skolan i Sverige avsedd för samer. Dit rekryterades 
samer för en grundläggande utbildning på två år i första hand i 
kristendom och läsning. Detta skulle sedan via trivialskolor i 
kuststäderna eller via gymnasiet i Härnösand kunna leda till 
prästutbildning. 

Det är svårt att veta vilka elever som kom från Jokkmokk eller 
återvänt dit. I anslutning till en skrivelse från domkapitlet i 
Härnösand år 1686 (Källskrifter, 1973, s. 114) ges en lista på 
elever, som genomgått Skytteanska skolan och i vilken lappmark de 
nu "bygga och boo uthi". Under rubriken Luleå finns Lars Påhls-
son, Knuth Olofsson och Nicolaus Lundius. Den sistnämnde blir så 
småningom predikant i Jokkmokk. 

Det var tydligen dåligt med den kyrkliga aktiviteten i Lule 
lappmark under större delen av 1600-talet. Prästernas berättelser 
vittnar om att många samer uteblev från de obligatoriska guds-
tjänsterna i Jokkmokks kyrkby och att kunskaperna i kristendomens 
huvudstycken var obefintliga eller mycket bristfälliga. 

Många, t ex landshövding Johan Graan, trodde att närvaron av 
nybyggare skulle hjälpa till att vänja samerna vid kristet liv 
och kristen lära och därigenom bidra till att utrota hedendomen 
(Widén, 1961, s. 149). 

Speciellt svårt var det att nå de nomadiserande fjällsamerna, som 
flyttade långa sträckor. De var dessutom misstänksamma mot 
storsamhället och nybyggarna som gjorde intrång på skattelanden. 
Widén (1961, s. 150 ff) ger en skildring av dessa och andra 
svårigheter. Så t ex tar han upp hur samerna upplever att de inte 
får ta hjälp av sina gamla gudar och inte kan åkalla dem på grund 
av prästernas påbud och kontroll. En del samer ansåg därför att 
kristendomen för dem ledde till fattigdom och olycka. 

Prosten i Nederluleå eller hans komminister reste till Jokkmokk 
några gånger om året för att sprida den kristna förkunnelsen i 
Lule lappmark. Detta skedde speciellt vid marknadstid. Prosten 
Canuti i Nederluleå beskriver detta bland annat i ett brev till 
landshövdingen den 20 april 1638, där han också vädjar om att få 
anställa en predikant, som kan samiska och mera stadigvarande kan 
vistas i Jokkmokk (Källskrifter, 1973, s. 278-279). 



Man hafuer  nu på någon tijdh ey meer än oppå otta heller till det högsta på 
tiijo dagars tijdh fåt  blifua  ther vppe, vppå hwilken korta tijdh, huru mykit 
man medh /: snarast sagt :/ heela åhrs gudztiänsten skall kunna vträtta; Om 
man än af  alla werdzlige saker wore obehindrat, thet steller iag ödmiuke-
ligen vtij E: H:tz betenkiande. Ty på samma tijdh skall man för  them pre-
dika, läsa för  them theras christeliga troos hufuustycker,  och them ther vthij 
förhöra,  meddela them herrans Nathwardh, wijia brudfolk,  döpa barn, Jn-
taga kyrkiegongz hustrur och begrafua  Lijk etc. Men nu anwendes störste 
delen af  samma tijdh till werdzlige Sakers förehafwande.  Ty tå moste Lap-
perne utgiöra Cronones vtlagor och theras tijend, vtföra  theres tingz och 
rettegongz Saker, Hålla marknat och skaffa  Skiutzrenar både till Cronones 
-vtlagor som ther vppe falla,  så well som till miöll, Saltt, kiött och huadh 
• meera som till Silfwerbruket  föres  skall, ther medh the hafwa  så mykitt 
giöra, att alla theras tankar gå ther vtt på, och monga warda ther igenom 
ifrå  gudztiensten förhindrade. 

Canuti fortsätter med förslag till åtgärder (Källskrifter, 1973, 
s. 278-279). 

Sedan effter  thet ähr nu förmodeligit  at en Lapp student benembd Paulus 
Matthiae oförtöfuat  bHfwer  ordinerat till prest, ther gudi så täckes, så be-
gärer iag och ödmiukeligen at E: H:t will så Laga at man får  till stondh at 
taga Lappebarn som tienlige ähre till at Lära i Book och låta honom in-
formera,  så frampt  man eliest kan fåå  något till vppehelle både för  honom 
och them som Läras skole, ther om iag will mig på thet högsta winläggia 
och förmodar  ödmiukeligen, at E: H:t som meer hoos the Hög welborne 
herrar af  regeringen förmår,  warder och her vtinnan Lappernes wälfärd 
sökiandes. 

I ett brev den 5 september 1640 talar prosten Canuti 
om hur han undervisat ovannämnde "Paulum från Lappmarcken" och 
även skaffat honom stipendium för studier i Uppsala. Han uppger 
även att han tagit till sig andra lappojkar som undervisats hos 
honom (Källskrifter, 1973, s. 280-281). 

Prosten Canuti spinner i ett brev den 27 december 1642 till ärke-
biskopen vidare på idéen att undervisa samiska och svenska barn 
från Lappmarken (Källskrifter, 1973, s. 283). 

Uthi 
nästförlidne  Sommar, gaffiagh  E. höghw :tt skrifFteligen  til kenna mitt ringa 
och eenfalliga  betenkiande; om Gudztienstefns]  wijdare fortsettiande  vthi 
Luleå Lapmarck, nemligrn, att een lapkyrkia behöffwes  På een lägligare ort, 
än ther hon nu är bygd, och at några Lapbarn, så wäl som Swenske Barn 
måtte ther hållas hoos Predikanten til at lära i Book, och twifflar  iagh eij 
om E. höghw:tz Befordring  i then saken, om E. höghw:tt haff:r  befunnit 
thet wara rådsampt. Om swenska Barn lärde lapmålet, och komme til Pre-
dikoembetet, så hadhe man wist om them bättre förhopning  än om the 
andra. 
I ett nytt brev till ärkebiskopen den 1 februari 1643 beskriver 
Canuti hur han lär barn i Lappmarken att läsa med hjälp av två 
"lappojkar" som han utbildat (Källskrifter, 1973, s. 286). Han 
vill nu sätta detta i system och fick även visst gehör för detta, 
vilket framgår av följande utdrag av skrivelse till Christina 
från Christinas förmyndarregering den 23 februari år 1643 
(Källskrifter, 1973, s. 288). 



Wår synnerlige ynnest och nådige benägenheeth medh Gudh Allzinech-
tigh. Effter  som Wij, trogne Män respective Rikz- och CammerRådh, hafue 
till Gudz ähra och Lapperness desto bättre Cultur och information  nådigst 
för  gott ansedt att låta jnstituera och opbringa tolf  select Lappepoiker vthi 
theologia och deres Christendombs stycker, förmedelst  Lappepredikantens 
Pauli Matthiae flijt  och åhuga, och till den. ända deputeret dem till åhrligit 
Vppehälle itt hundrade ottetijo daler Silfuermynt;  huardere poiken fempton 
daler Silfrmyntt  åhrligen att bekomma: det ähr fördenskull  till edher Wår 
nådige willie och befalning  det j till föllie  af  derme Wår förordningh,  göre 
den anstellningh att be:te 12 Lappepoiker måge af  de medell j der till finne 
beqwemmest be:te 180 daler Silfuermynt  till sitt oppehälle åhrligen hafua 
att niuta och bekomma. Der vthi skeer Wår nådige willie itt nöije. Och 
Befalle  Eder Gudh synnerligen nådeligen. Datum Stockholm den 23 Feb-
ruarij 1643 

Detta projekt rann ut i sanden, bland annat därför att Paulus 
Mattia rymde ur sin tjänst, vilket uppges av Erik Nordberg 
(Källskrifter, 1973, s. 277). 

Tydligen gjordes under 1600-talet en del försök att få igång 
undervisning för samebarn i Jokkmokks församling med syftet att 
de skulle sprida kunnighet i kristendom och läsning. Men några 
mer påtagliga resultat nåddes inte så vitt jag kunnat finna. 

Däremot ledde Canutis och andras ansträngningar att få fram 
predikanter i Lappmarken till resultat. Detta framgår av följande 
beskrivning ur Källskrifter (1973, s. 277), där Nordberg behand-
lar predikantfrågan. 

Prosten Andreas Canuti nedlade stor möda för  att få  en lappräst till Lule lappmark, 
och när hösten 1639 två lappstudenter prästvigdes i Uppsala, blev den ene, »Paulus 
Lappius,» placerad i Lule lappmark. 

Paulus Matthiae  Backius var född  i Gråträsk av Pite församling.  Föräldrarna voro ny-
byggare och en broder Jacob Matthiae blev lärare vid lappskolan i Lycksele. Paulus 
fick  pengar för  att översätta katekesen till lapska och undervisa lappgossar, men något 
tryck har icke redovisats och själv rymde Paulus från  tjänsten.2 

Cletnetis Nicolai  [Nordman]  kom antagligen i början av 1646 till Jokkmokk som lapp-
präst, men efter  ett och ett halvt år lämnade han Lappmarken för  att år 1647 bli kapel-
lan i Nordingrå och därefter  kyrkoherde i Resele. 

Petrus Petri Bureus [Burman]  var under tiden 1649—52 lappräst i Lule lappmark och 
uppbar årligen 40 tunnor spannmål och 50 daler. Han blev sedermera andre kommini-
ster i Nederluleå. 

Anders Petri Lundius blev efter  sin avsättning från  kyrkoherdetjänsten i Arvidsjaur 
och ett par års tjänst vid Nasafjälls  silvergruva förordnad  till lappredikant i Jokkmokk 
och innehade denna tjänst 1652— 65. 

Samuel Edvardi Rhen, förut  kapellan i Piteå, har samtidigt varit lappredikant i Jokk-
mokk och brukspredikant i Kvikkjokk under åren 1666—71 och blev sistnämnda år 
kyrkoherde i Råneå. 

Anders Marci  Grubb var 1671—73 lappredikant i Jokkmokk. Då Jokkmokk år 1673 
blev eget pastorat har han tydligen förordnats  till kyrkoherde där.3 



Ett par kommentarer till detta citat är på sin plats. Paulus 
Matthias var nybyggarson och så vitt jag vet inte av samisk här-
komst. Han lärde sig förmodligen pitesamiska som barn då han 
växte upp i nära kontakt med samerna. 

Andreas Lundius var same (Hultblad, 1968, s. 193) från Pite 
lappmark. Han var enligt Phebe Fjellströms företal till 
"Berättelser om samerna i 1600-talets Sverige (1983, s. X) den 
förste prästen av samisk börd i Sverige. Hans son Nicolaus var 
enligt en insänd elevförteckning elev i Skytteanska skolan 
(Källskrifter, 1973, s. 114) och studerade i Uppsala. Han verkade 
som klockare och tingstolk i Jokkmokk (Bygdén II, s. 238). Han 
skrev också för Schefferus räkning en lappmarksskildring, som 
dock inte utnyttjades av denne. Nicolaus Lundius bidrag 
"Descriptio Lapponiae" är dock nytryckt i "Berättelser om samerna 
i 1600-talets Sverige". Det uppges även av Hultblad (1968, s. 
162) att Nicolaus var lappredikant, med denna uppgift saknas hos 
Bygdén. 

Kristendomens införande i Jokkmokk gick sakta, bland annat 
beroende på att det inte fanns en fast kyrklig organisation inom 
socknen. Predikanterna sorterade under predikanten Anders Marci 
Grubb, som tillträdde den återupprättade kyrkoherdetjänsten i 
Jokkmokk 1673. Denne var dock länge sjuk och orkeslös. När han 
inte längre kunde tjänstgöra blev Jokkmokk 1693 förklarat för 
legalt pastorat, vilket innebar att kungen utnämnde kyrkoherde. 
På förslag av domkapitlet i Härnösand utnämndes 1694 Mattias 
Groth, som hade erfarenhet som präst även bland samerna. Han blev 
dock stationerad i Kvikkjokk inom Jokkmokks socken med uppgift 
att även vara brukspredikant där. Kvikkjokk var under 1600-talets 
senare del ett centrum för malmbrytning och bearbetning, dock med 
ringa framgång. Groth tjänstgjorde till 1710, då han blev 
kyrkoherde i Ljustorp. 

Efterträdare var Petrus Alstadius. Efter studier i Uppsala blev 
han prästvigd 1703 och var skolmästare i Luleå stad 1704-1710. 
Därefter blev han kyrkoherde i Jokkmokk men bodde mestadels i 
Kvikkjokk, där han dog 1740. Hans kunskaper i samiska var ringa 
och han använde tolk vid de kyrkliga förrättningarna (Bygdén, II, 
s. 29). Som tolk var bland annat verksam hans mycket aktiva maka 
Christina Groth, dotter till företrädaren Mattias Groth. 
Christina torde vara värd sitt eget studium som exponent för den 
aktiva prästfrun i Lappmarken. 

Prästerna i Jokkmokk fram till 1900-talets början skildras av 
Bygdén i Herdaminnena. Jag skall i fortsättningen endast ta upp 
det som mera direkt berör skola och undervisning i Jokkmokks 
församling. 

Även efter byggandet av kyrkor i Lappmarken vid början av 1600-
talet gick kristnandet och undervisningen av samerna långsamt. 
Till detta bidrog de många och långa krigen. Förhoppningarna på 
att malmfyndigheterna i Norrland skulle ge väsentliga bidrag till 
finansieringen var stora. 

Ett visst uppsving fick ansträngningarna på kyrkans område i 
samband med strävandena att exploatera malmfyndigheterna i 
Lappmarken. Den stora optimismen kring gruvan i Nasafjäll ledde 
till att Arvidsjaurs församling 1640 delades upp i de fyra 
församlingarna Arvidsjaur, Arjeplog, Silbojokk och Nasafjäll. 



Malmfyndigheterna inom Lule lappmark gav upphov till Kvikkjokks 
kyrka i Jokkmokks församling år 1693. Under 1600-talets senare 
del gjordes flera försök att få en brukspastor fast boende i 
Kvikkjokk. Först 1696 lyckades detta. Då bestämdes att kyrko-
herden i Jokkmokks socken skulle bo i Kvikkjokk större delen av 
året och tillika vara brukspastor. Komministern och skolmästaren 
bodde i Jokkmokk. Detta pågick till 1796 då kyrkoherden flyttade 
till Jokkmokk, medan Kvikkjokk blev kapellförsamling. Den förste 
kyrkoherden i Kvikkjokk var ovannnämnde Mattias Groth. 

Utvecklingen på kyrkans och skolans område i Lappmarken var 
långsam under 1600-talet. Myndigheterna med Karl XI i spetsen var 
oroade över kristendomens ringa framsteg och det omfattande 
superiet, fattigdomen och mycket annat. Detta ledde till att 
domkapitlet i Härnösand år 1686 fick i uppdrag att redogöra för 
situationen och föreslå åtgärder. Detta skedde under ledning av 
biskopen Matthias Steuchius. I samband med detta besökte han även 
Jokkmokk år 1688 tillsammans med landshövdingen. Samernas möte 
med dessa beskrivs av Pirak (1933, s. 213) på följande sätt: 

"voro omkring 200 lappar, män och kvinnor, närvarande. Av dessa 
kunde ingen läsa i bok utom klockaren, som hade gått i Lycksele 
lappskola, ingen hade heller satt sina barn under någon särskild 
information, vare sig i skolan eller hos prästen. Emellertid 
kunde de i regeln, liksom Umelapparna, läsa ett och annat 
katekesstycke utantill." 

Steuchius redogjorde i en skrivelse för problemen med samernas 
stora rörlighet och prästernas därmed sammanhängande svårigheter 
samt det omfattande superiet speciellt i samband med marknaderna. 
Han föreslår bland annat bättre undervisning och kontroll av 
kristendomskunskaperna i samband med marknaderna. Han kommer 
också med vissa förslag om utbildning av samegossar som i sin tur 
skall undervisa övriga samer. Dessa förslag behandlades också av 
ett biskopmöte i positiv anda men ledde inte till några egentliga 
åtgärder. Karl XII:s krig gjorde sedan att dessa frågor kom i 
bakvatten. Dessutom blev landets ekonomi kraftigt försämrad. 

Först på 1700-talet, då krigets slut började skönjas, aktuali-
serades på nytt tillståndet i Lappmarken. Flera ämbetsmän och 
präster framlade kritik över förhållandena i Lappmarken och 
förslag till åtgärder. Detta ledde till att frågan om samerna och 
deras undervisning togs upp på allvar vid 1723 års riksdag. Ovan 
skisserade bakgrund till 1723 års riksdag har mer ingående 
beskrivits i ett inledningskapitel till Erik Nordbergs bok 
"Arjeplogs lappskola", (1955, s. 5-14). 

1723 års riksdag och Lappskolan 

Debatten om samernas undervisande och de därpå följande åt-
gärderna fick avgörande betydelse för lappskolornas utveckling. 
Här följer en redogörelse för detta. 

Flera förslag och utredningar rörande förhållandena i Lappmarken 
samt samernas kristnande och undervisning gjordes före 1723 års 
riksdag. Landshövdingen i Västerbotten, M. Cronberg och pro-
fessorn i Uppsala, Daniel Diurberg, var bland de ivrigaste. De 
framlade förslag om undervisning av samerna, startande av skolor, 



rekrytering av präster och mycket annat, som kom igen vid 1723 
års riksdag. (Nordbegs samling.) 

Ivrigt verksam i frågor rörande samernas kristnande och undervis-
ning var även prosten i Umeå, Nils Grubb. I en skrivelse, s k 
memorial, till konungen i mars månad 1723 ger han en mörk bild av 
tillståndet i Lappmarken. Inledningen till prosten Grubbs 
memorial är typisk för den tidens tänkande och formuleringskonst. 
(Nordbergs samling.) 

"Stormächtigste  Allernådigste Konung. 
Det hafwa  i alla tider rättsinta Christna, men särdeles lärare låtit sig 
högst angelägit wara at föra  dem, som sittia i hedniskt mörker till 
Christi kännedom, icke allenast sådane, som warit innom theras 
fäderneslands  gränsor, utan ock dem, som warit och än äro långt ifrån 
dem belägne; derföre  ock nu inge i Christenheten finnas,  som icke äro 
ifrån  den Hedniska  fåkunnigheten  någorlunda bragte, undantagandes 
de i Nordiska  fiellen  här i Swerige boende lappar, hwilcka till största 
delen ännu, i anseende til kunskap och lefwerne,  sittia i en hednisk 
blindhet, fulle  med widskepelser och tråldom med sina spåtrummor 
samt dylikt". 
I memorialet behandlas ett antal missförhållanden. Kyrksamheten 
är låg. Prästernas predikningar och undervisning försvåras av att 
samerna i stor utsträckning är berusade, speciellt under 
marknaderna. Detta beror på att köpmännen bjuder på eller säljer 
brännvin i samband med marknaden, vilket också bidrar till att 
många samer säljer bort sin egendom och blir utarmade. Grubb 
beskriver t o m hur prästerna för att kunna försörja sina 
anhöriga säljer brännvin till samerna. Många av prästerna själva 
missbrukar sprit och sköter sitt ämbete dåligt. Detta gäller både 
präster av samiskt och svenskt ursprung. Särskilt kritisk är 
Grubb mot de samiska prästerna, som han ofta finner okunniga, 
"vårdslös och försummelig i sitt ämbete". De svenska prästerna 
har svårt att klara det hårda livet i Lappmarken och ger ofta upp 
inför de dåliga utsikterna att få befordran till bättre tjänst. 
Inte heller finns det någon effektiv kontroll av prästernas 
arbete. 

Prosten Grubb finner att Skytteanska skolan i Lycksele fyller en 
stor uppgift, men anser att den är helt otillräcklig för Lapp-
markens behov. På grund av de dåliga finanserna har skolan vid 
denna tidpunkt endast fem elever mot tidigare 12. 

I sitt memorial lämnar prosten Grubb också förslag till åtgärder 
i följande åtta punkter. 

1. Superiet och brännvinshandeln måste bekämpas. Grubb inleder 
med följande manande ord: 

"l:mo  såsom brenwinssälgande och supande wid Lapkyrkorna både 
inom och utom marknadstiden har warit och är här tils et ibland the 
största hinder, at de ej kommit til någon Christendoms kunskap. 
mindre til Christeligit lefwerne;  Ty  wore icke allenast nyttigt utan 
hel nödwändigt, om Eders Kongl.  Maj:t  skulle behaga alfwarligen 
förbiuda,  at hwarken Borgare wid marknadstiden, eller någon Präst 
des emellan finge  sälja eller gifwa  Lappen den ringaste brenwins-
droppa at smaka. Ty  lappens ordinarie dryck, med hwilken han ifrån 
barndomen warit wahn, är watn, och deraf  mår han rätt wäl, och är 
beskedlig, så länge han är i fiellet,  der intet brenwin fins,  och kunde 
altså äfwen  så wäl lefwa  uthan bränwin, när han är wid kyrkan som 
när han är hemma". 



2. Kapell bör byggas ute i Lappmarken för att befrämja 
kristendomsundervisningen bland samerna. Detta behövs på 
grund av de långa avstånden. 

3. Man måste få bättre rekrytering av präster till Lappmarken. 
Löner och befordringsmöjligheter måste förbättras. Efter 
viss tids väl genomförd tjänst i Lappmarken bör förflyttning 
till bättre och lindrigare tjänst garanteras. 

4. De präster som inte kan samiska bör inom rimlig tid - ett 
halvår eller ett år - lära sig detta. 

5. Effektiv inspektion bör ske varje år, t ex i samband med 
marknaderna. 

6. Skolor bör byggas. Skatt bör tas upp bland samerna för att 
bekosta detta. 

7. Den Skytteanska skolan i Lycksele bör flyttas till Umeå för 
att ge prosten möjlighet till bättre uppsikt över skolan. 
Därigenom skulle också eleverna lättare lära sig svenska och 
få "bättre tillfälle att se och lära folks seder". 

8. För att bekosta allt detta behövs medel insamlade genom fyra 
kollekter per år i riket. 

Ett annat viktigt bidrag lämnades den 27 juli 1723 i form av ett 
memorial från landshövding Jacob Grundel i Västerbotten och 
lektor Zackarias Plantin från Härnösands domkapitel. (Nordbergs 
samling.) Deras argumentation påminner om prosten Grubbs och de 
tar upp delvis samma förslag. De vill sålunda bygga kapell i 
Lappmarken för att bättre nå samerna. Eftersom de vet att landet 
är fattigt vill de tills vidare satsa på predikningar i tält och 
kåtor. De tar upp missbruket av brännvin och diskuterar förbud. 
Men inför risken att samerna kommer att vända sin handel till 
Norge, tvekar de. 

De tar upp bristerna hos Skytteanska skolan i Lycksele med dess 
dåliga ekonomi och enbart fem elever. De diskuterar möjligheten 
att flytta den till Umeå eller någon annan av kuststäderna. De 
kommer dock fram till att den och eventuella nya skolor bör vara 
i Lappmarken. En annan nödlösning är att prästerna i lappmarks-
församlingarna undervisar några samepojkar i prästgården. Detta 
har redan förekommit. Undervisningen bör ske på bägge språken, 
men på samiska i första hand. Detta motiveras med att eleverna 
sedan skall undervisa andra samer i kristendomen. Därför bör de 
vara väl förtrogna med samiskan och kunna läsa den väl. ABC-
böcker och katekeser bör tryckas på båda språken. Nya testamentet 
på samiska bör ges ut. Grundel och Plantin tar också upp präst-
rekryteringen som måste förbättras och talar också för bättre 
inspektion. 

Bland annat ovannämnda material bildar grunden för 1723 års 
riksdags behandling av samefrågorna. De hänvisades av riksdagen 
till sekreta utskottet. 

Den 1 augusti 1723 behandlades samefrågorna i riksdagens sekreta 
utskott med utgångspunkt i Grundels och Plantins memorial. 
Utskottet beslöt föreslå följande. (Protokollet finns i Nordbergs 
samling.) 



Skolor skall byggas vid huvudkyrkorna i Lappmarken. Förslaget att 
flytta Skytteanska skolan från Lycksele till Umeå avvisas med 
hänvisning till att föräldrarna förmodligen inte vill släppa iväg 
sina barn långt från hemmet. 

Samiskan bör vara undervisningsspråket, eftersom eleverna sedan 
skall undervisa andra samer i kristendomen och därvid bör vara 
vana vid att tala om läran på detta språk. Skolan bör dock 
erbjuda dem, som önskar, möjlighet att lära sig svenska. 

Medel till skolorna bör, förutom den extra skatt som samerna 
skall betala, tas fram genom fyra kollekter om året i rikets 
kyrkor. Detta skall ske på försök fram till nästa riksdag då man 
på nytt skall ta upp frågan om finansieringen. När tiderna blivit 
bättre, bör man anlägga fler kapell och skolor i Lappmarken. 

Visitationer i Lappmarken är angelägna. Vart tredje år bör 
biskopen eller ersättare för honom besöka kyrkor och skolor. 

Sekreta utskottet behandlade även åtgärder mot superiet, men 
hänvisar denna fråga till de fyra stånden. Utskottet tycks dock 
för egen del luta åt förbud under marknadstiden fram till dess 
handeln är avslutad. 

Landshövding Grundel och lektor Plantin fick i uppdrag att 
framlägga förslag om olika detaljer. Bland annat skall Plantin 
skaffa in offert på ABC-bok och katekes. 

Sekreta utskottets förslag lämnades till de fyra stånden som i 
augusti samma år godtog dem i stort sett oförändrade. Sekreta 
utskottets och riksdagens förslag stadfästes i en kunglig 
förordning av den 3 oktober 1723. Den innehöll sju punkter. 
(Nordbergs samling.) 

1. Inga ytterligare kapell skulle för närvarande byggas i 
Lappmarken. Detta på grund av det dåliga finansiella läget. 
I stället skulle prästerna predika i egna medförda tält 
eller i samernas kåtor. Detta ställde stora krav på präs-
terna, som skulle kunna samiska samt vara friska och 
energiska. För den skull var det viktigt att de kunde 
förvänta sig befordran till svenska församlingar efter väl 
förrättat värv. 

2. Superiet och försäljandet av brännvin i Lappmarken måste 
begränsas, speciellt under marknaderna. Försäljning och bruk 
av brännvin fick därför inte förekomma förrän marknadens 
köpenskap var avslutad. 

3. En skola med en skolmästare skulle inrättas vid varje 
huvudkyrka i Lappmarken, dvs sju stycken. Skytteanska skolan 
var en av dem och skulle vara kvar i Lycksele. 

4. Förutom genom samernas eget bidrag skulle skolorna 
finansieras genom fyra kollekter per år fram till nästa 
riksdag, då frågan skulle omprövas. 



5. Skolmästaren skulle vara väl förankrad i den kristna 
religionen men behövde inte vara så väl förfaren t ex i 
"latin och vetenskaper". Det ålåg landshövding och 
konsistorium att utarbeta stat för skolorna. 

6. Samiskan skulle vara huvudspråket i undervisningen eftersom 
eleverna senare förväntades undervisa samer i kristendomen 
på deras eget språk. Eleverna skulle dock erbjudas 
undervisning även i svenska. 

7. Verksamheten skulle varje år inspekteras genom prostens 
försorg. Vart tredje år skulle biskopen eller ersättare för 
honom visitera skolan och kyrkan. 

1723 års beslut var ett väsentligt framsteg för undervisningen i 
Lappmarken. Men den fick dock begränsad räckvidd och tog lång tid 
att genomföra. Motståndet mot att skicka barnen till under-
visningen var på många håll starkt och det var svårt att rekry-
tera elever t o m till de sex platser vid varje skola, som staten 
bekostade kläder och uppehälle för. Detta sammanhängde också med 
att speciellt i början kunde skolmästaren ofta inte samiska. 
Läroböckerna var på svenska eller på en samiska som var ovan för 
barnen. Det blev endast en mycket liten del av samerna som gick i 
skolan. I Jokkmokk kom inga elever utom de sex för vilka staten 
bekostade kläder och uppehälle. De flesta var hänvisade till 
hemundervisningen som i princip gällde även för samerna. Det var 
dock svårt speciellt i inledningsskedet att få den att fungera. 
Föräldrarnas egna kunskaper var ofta ytterst begränsade. Eleverna 
från lappskolorna kom därför att få verka som lärare för andra 
samer, vilket så småningom ledde över till systemet med 
kateketundervisning. 

Landshövdingen i Västerbotten och konsistoriet i Härnösand tog 
snabbt och effektivt itu med att bygga skolor. Men bland annat de 
dåliga tiderna gjorde att det tog lång tid att få igång själva 
undervisningen. Först 1732 startade skolorna i Jokkmokk och 
Åsele, där myndigheterna bedömde behovet som mest angeläget. 

En god redogörelse för debatten och åtgärderna kring samernas 
undervisning och kristnande, 1723 års riksdag, skolreformernas 
genomförande och dylikt finns hos Widén (1964, s. 35 ff.). 

Genomförandet av 1723 å ir s beslut 
om lappskolor 

Det var alltså landshövdingen i Västerbotten och domkapitlet i 
Härnösand som tillsammans skulle genomföra beslutet om skolor i 
Lappmarken. Den första frågan var på vilka kyrkplatser skolorna 
skulle byggas. Det skulle vara sju skolor, varav det redan fanns 
en i Lycksele, den Skytteanska skolan. Domkapitlet föreslog att 
de nya skolorna skulle byggas i Åsele, Arjeplog, Jokkmokk, 
Jukkasjärvi, Kautokeino och Kuusamo, den sistnämnda i Åbo stift. 
(Nordbergs samling innehåller dokumenten i denna fråga.) Lands-
hövdingen föreslog att i stället för i Kuusamo skulle en skola 
byggas i Utsjoki. Det blev landshövdingens förslag som antogs. 
Domkapitlet i Härnösand satte också i gång med att söka få in de 
kollektmedel, som enligt statsmakternas beslut skulle användas 
för att bygga och få igång skolorna. Indrivningen lyckades 



hyggligt åtminstone under ett år. Något nytt beslut av 
statsmakterna att ytterligare kollekter skulle utgå fattades ej. 

Domkapitlet blev också mer aktivt i att genomföra visitationer i 
Lappmarken och att föreslå förbättringar med ledning av dessa. 
Domkapitlet medverkade också i att få fram läroböcker. Detta 
beskrivs i en arbetsrapport inom vårt projekts ram av Tuuli 
Forsgren (1987). När det var bestämt på vilka kyrkplatser skolor 
skulle byggas, var nästa steg att bestämma den exakta tomtplatsen 
och att sätta i gång byggandet. Enligt brev den 23 september 1724 
(Nordbergs samling) från landshövding Grundel ålåg det härads-
hövdingarna och kronofogdarna i Lappmarken att tillsammans med 
vederbörande präster och samerna utse platser och se till att 
timmer kom fram dit. 

Ett särskilt problem var den Skytteanska skolan i Lycksele. Den 
hade startat redan 1632 med syfte att ta emot 12 elever. Den var 
från början inriktad på att bidra till rekryteringen av präster 
och att ge en mer kvalificerad utbildning än den som sedan kom 
att ges i de lappskolor, som startade på 1700-talet. Ambitionen 
att få fram präster denna väg blev dock mindre med tiden och 
dessutom försämrades finanserna betydligt som en följd av de 
krig, som landet var inblandat i. Efter Karl XII:s krig var 
därför skolan i dåligt skick och elevantalet hade sjunkit. 
Prosten Nils Grubb i Umeå anhöll därför i ett brev den 9 
september 1724 (Nordbergs samling) att en del av kollektmedlen 
skulle få användas för att rusta upp Lycksele skola. Domkapitlet 
ställde sig välvilligt till detta förslag och anhöll om detta hos 
Kungl. Maj:t, som beslöt att avsätta 400 daler för ändamålet. Av 
dokumenten i Nordbergs samling framgår att flera lösningar på 
finansieringen diskuterades och att den Skytteanska donationen 
smultit samman. 

Det visade sig svårt att rekrytera präster bland samerna och 
många ifrågasatte också deras lämplighet som präster. En del 
klagomål om deras uppförande och dryckenskap framfördes till 
domkapitlet. Det blev en tendens att söka värva prästkandidater 
för Lappmarken bland böndernas och lappmarksprästernas söner. 
Särskilda stipendier fanns för att få dem att skaffa sig 
kunskaper i lapska och att åta sig tjänstgöring i Lappmarken. 
(Haller 1896, s. 67-68.) 

I samband med marknad och ting i början av 1724 undersöktes 
lämpliga platser för skolhusens placering vid de olika kyrkorna. 
Jokkmokk var en av dem. Protokollet från tinget i Jokkmokk den 
10-13 februari 1725 innehåller uppgifter om detta. (Nordbergs 
samling.) Därifrån kommer följande citat: 

"Sedan effter wanligheten Kongl. förordningarne wore publicerade 
upplästes äfwen wäl Högw. H Baron och Landzhöfd: bref af d. 29 
Decembr sidstl ang:de Scholars inrättande, hwarom sedan Tingz-
Rätten med Prästerskap, lappfogden Biur och närwarande Allmoge 
sine tanckar yttradt, blef beslutit, at platzen till Scholan uti 
Jåckmåck är den beqwämligaste som ligger wäster norr ifrån 
Kyrkian och Borgerskapetz sammelplatz, wid pass 2:ne byggeskått, 
ifrån hwilken ort Timber fins på 1/2 mihl när; som i mangel af 
hästar i begynnelse af nästkommande winter med renar måste 
framskaffas igenom lappallmogens besörjande; Ibland Nybyggiare 
och finnar som till denne lappmark höra, förmenas några finnas, 
som kunna gå timmermännen tilhanda, hwilka neder ifrån landet 



måste betingas, effter lapparne med huusande både okunnige och 
owande äro." 

I slutet av domboken för Jokkmokk ligger vid den 17 februari 1725 
följande anteckning: 

"Att utj alla wederböranes nährwahro, blef till Schole huset uth 
sedt Rummet på Norrwäst sijdan om j Jockmockz och Luhleå lapp-
markz moder Kyrckia om Borgarehussen, uppå en liten hög kulle 
el:r Backa,hwar ifrån /. genom gudz Nådh att man förmodar att 
hwarken Kyrkian el:r Borgarhussen skulle igenom Ildzwåda lijda 
någon skada, och dhen som kommer att bebo samma ställe, måtte 
hafwa Ett Prospet, och der hoss insende på Kaitum jaur Tårpen, 
och Sirkas Byar, som der ifrån eij äre långt belägna, huruledess 
dhe sig förehålla enär dhe till gudztiensten komma, hwilcket 
stället, blef bekwämligast uth sedd af Häradzhöfdingen och 
BefallningsMan, sampt Prästerskapetz nährwaro." (Västerbottens 
södra lappmarks domböcker, 1723-29, Härnösands landsarkiv.) 

Nästa steg var att få igång byggnationen. En skriftväxling mellan 
landshövding och domkapitel rörande skolhusens utformning och 
byggandet vidtog. Domkapitlet bad landshövdingen att ge uppdrag 
till kronobetjäningen att skaffa fram virke samt att rekvirera de 
medel som kollekterna gett. Man tänkte sig att 600 daler skulle 
gå till varje skola. I första hand skulle man bygga skolor i 
Lule, Pite, Ume och Åsele lappmarker. (Nordbergs samling.) 

Svårare var det att få igång själva undervisningen. Eftersom 
konsistoriet i Härnösand bedömde det som mest angeläget, satsade 
man först på Jokkmokk och Åsele där skolundervisningen startade 
1732. En instruktion för dessa skolor utarbetades av konsistoiet. 
Den ger en god bild av den ideologi och även de konkreta planer, 
som gällde för skolorna. Instruktionen, som kom ut 1735, finns i 
bilaga 2. Här följer några huvudpunkter. 

Skolorna skulle stå under ledning och kontroll av konsistoriet i 
Härnösand och det lokala prästerskapet. Detta tog sig uttryck i 
visitationer vart tredje år från konsistoriet och inspektioner 
varje år av prosten eller annan prästman i hans ställe. Då skulle 
examination av eleverna ske innan de godkändes. Här följer några 
huvudpunkter i instruktionen och dess förverkligande. 

Staten skulle bekosta uppehälle och kläder för sex elever per 
skola. Det var meningen att även andra skulle få tillträde på 
egen bekostnad. Huvudsyftet med undervisningen var att befrämja 
kristendomens spridande. Skolan skulle lära eleverna vissa 
kristna huvudstycken på samiska och svenska genom läsning och 
utantillärande i första hand av ABC-boken, Luthers lilla katekes, 
Svewbelii förklaringar och psalmer ur psalmboken. Läsning och 
kristendom var alltså de dominerande och väl integrerade ämnena. 
Men dessutom kunde de mer försigkomna eleverna få lära sig 
skrivning och räkning. I vilken mån undervisningen skedde på 
samiska eller svenska är oklart. Det varierade i praktiken mellan 
olika skolmästare och skolor. Läroböckerna var dock vanligen 
samiska även om tvåspråkiga och svenska böcker förekom. 

Lärarna skulle vara prästvigda och även kunna samiska eller 
åtminstone förbinda sig att lära sig detta. Eftersom det från 
början skulle bli svårt att få fram lärare, som kunde samiska, 
anger instruktionen att man i början kan ta in nybyggarbarn, som 



också kan samiska. Men så snart som möjligt skulle skolan gå in 
för att rekrytera samebarn speciellt från de mest avlägsna 
byarna, för att dessa elever i sin tur skulle kunna sprida 
kunskaper i kristendom och läsning till de många, som var 
okunniga i dessa stycken. 

Undervisningen var som regel tvåårig och de flesta eleverna 
examinerades och godkändes också efter två år. Det innebar i 
allmänhet ett intag av tre nya av staten finansierade elever per 
o 

ar. 
En uppgift för skolmästaren och inspektor var att söka efter 
elever som kunde vara lämpliga för vidare studier vid trivial-
skolan i någon av kuststäderna eller för utbildning till kateket. 
Det senare skedde genom fortsatt skolgång för att befästa och 
utvidga kunskaperna. 

De examinerade eleverna hade också att sprida sina kunskaper 
bland de övriga samerna. Denna uppmaning gavs till alla elever 
som lämnade skolan och återfinns regelmässigt i protokoll från 
inspektioner och visitationer i Jokkmokks skola. Dessutom fick 
eleverna som regel behålla ABC-boken, Luthers lilla katekes, 
Svebelii förklaringar och psalmboken. 

Syftet var att de mer välbärgade samerna själva skulle finansiera 
uppehället vid skolan för de av sina barn, som de ville sätta i 
skolan. Intresset för detta var mycket svagt speciellt i början. 

De allmänna pedagogiska anvisningarna till skolmästaren verkar, 
speciellt för den tiden, påfallande elewänliga. Följande rader 
ur instruktionen är exempel på detta (se närmare bilaga 2). 

l l :mo. Tlietta så wähl som alt annat bör Ptedagogus 
föreställa  med sachtmodighet,#> wänligliet och stort tålamod, 
skolandes lionom vid dess Ämbetes förlust  wara förbudit  at 
med liårda ocli bittra ord bemöta discentes, mindre med hugg 
och slag i synnerhet för  läxorna, utan hällre må han med 
hwarjehanda tienliga motiver och förestälningar  dem upmuntra, 
till dess de sielfwe  nödwändigheten af  detta gndeliga wärck 
finna  kunna. Men när förmaningar  eij willja hielpa, så måste 
han bruka sådan aga och näpst at den hos detta arma och 
blödiga folcket  ei] någon skräck för  Scholan förordsaka  måtte. 

En utmärkt skildring av hur undervisningen gick till lämnas av 
Grundström (1942, s. 16 ff). Motståndet mot att sätta barnen i 
skolan var dock åtminstone i början mycket starkt även bland 
samerna i Jokkmokks socken. Av ett protokoll från inspektionen av 
skolan den 18 februari 1736 framgår att frågan behandlats på 
tinget i Jokkmokk. De samiska nämndemännen hade å sina och andras 
vägnar förklarat att de inte ville skicka sina barn till skolan. 
Bland annat hänvisade de till skolmästare Malmings agande av 
barnen. Efter en del diskussioner hade dock samerna lovat att 
skicka barnen till skolan. Oviljan framgår även av ett 
visitationsprotokoll från den 8 februari 1749 där det återges hur 
fem samer förklarar varför de vägrar att sända sina barn till 
skolan. Uppenbarligen ansåg de att barnen behövdes bättre och 
mådde bättre av att vara hemma. Dessutom upplevde man inte 



behovet av kunskaperna särskilt starkt. Hur mycket känslan för 
den gamla samereligionen spelade in är svårt att säga. Harald 
Grundström (1942, s. 24-27) ger fler exempel på samernas motstånd 
mot att skicka sina barn till skolan. Till detta motstånd bidrog 
förmodligen också att skolan i Jokkmokk i början hade dåligt 
rykte. Kanske beroende på skolmästaren Lars Malming. Denne 
vägrade trots påminnelser att lära sig samiska och bedrev 
tydligen sin undervisning huvudsakligen på svenska. Detta skymtar 
fram vid flera tillfällen i protokollen från inspektionerna. Lars 
Malming var den förste skolmästaren i Jokkmokk och tjänstgjorde, 
enligt inspektionsprotokollet från 1732 till sin död 1744. Han 
prästvigdes 1731. Enligt Nils Erikssons manuskript "Lappskolor i 
Åsele Lappmark", 1976, tjänstgjorde Malming i Åsele innan han kom 
till Jokkmokk. Bland annat enligt den kommentar om honom som 
Linné i sin "Lappländska resa" ger (Linné, 1951, s. 84), var han 
tämligen okunnig. Det verkar också som om han var ganska hård i 
sin behandling av eleverna. Att han dessutom inte lärde sig 
samiska verkar märkligt. Jag får det intrycket att hans 
verksamhet bidrog till att försena skolundervisningens frammarsch 
i Jokkmokks socken. 

En annan svårighet i Lule lappmark kan vara att huvuddelen av de 
böcker, som fanns på samiska, använde sig av det sydlapska 
bokspråket. Detta var huvudsakligen grundat på sydsamiska 
dialekter, som var svåra för samer i Lule lappmark. Isoleringen 
och de speciellt långa avstånden bidrog också. Lule lappmark var 
ett av de områden som sist invaderades av nybyggare. Dessutom 
bodde kyrkoherden i Jokkmokks församling ända till 1800-talets 
början huvudsakligen i Kvikkjokk, medan Jokkmokks kyrka 
betjänades av en komminister, som vanligen också skötte 
inspektionen av skolan. 

Det är oklart hur undervisningen gick till i Jokkmokk de första 
åren efter skolans start år 1732, eftersom läraren Lars Malming 
inte behärskade samiskan. Högström berättar (Nordbergs samling) 
från sina resor som missionär följande: 

"Skolan var inrättad 1732, men skolemästaren Hr. Lars Malming 
informerade barnen alt på swenska och efter swenska böcker.Och, 
emedan Lapparne märkte sina barn hafwa deraf ringa nytta, kunde 
de ej förmås att sätta dem dit; hwarföre ej gerna andre, än 
nybyggare-barn hittils niutit wid denna Skola underwisning". 
(Visitationer i Lappmarken, Jokkmokk 1731-64. Härnösands 
domkapitlets arkiv, I 111:37 HLA.) 

Detta bidrog enligt Högström till att lapparna inte ville sätta 
sina barn i skolan och att det i stället blev nybyggarbarn. 
Troligen användes tvåspråkiga nybyggarbarn bland eleverna som 
tolkar. En genomgång av elevmatrikeln och visitationsprotokollen 
från skolan (Landsarkivet i Härnösand) visar dock att många av 
nybyggareleverna under skolans första tid var finskspråkiga 
förmodligen med föga kunskaper i svenska. Det är därför ovisst 
hur nybyggarbarnen kunde utnyttjas i undervisningen. 

Efter några år ingrep Ecklesiastikverket och uppmanade prästerna 
att ta in enbart lappbarn i skolorna. Endast i speciella fall 
skulle nybyggarbarn tas in. 



Utvecklingen av kristendomskunskapen, den kyrkliga aktiviteten 
och läskunnigheten bland samerna gick långsamt även efter 1723 
års riksdagsbeslut. År 1739 inrättades därför "Direktionen för 
lappmarkens ecklesiastikverk" med ärkebiskopen och flera andra 
ledande ämbetsmän i ledningen. Den samverkade med domkapitlet i 
Härnösand, som i sin tur fick många rapporter och förslag från 
präster i Lappmarken. Detta ledde till att besluten om att 
prästerna i Lappmarken skulle kunna samiska i stort sett genom-
fördes vid 1700-talets mitt och att kvaliteten på prästerna steg. 
Dessa intensifierade läsundervisningen även utanför skolorna. Den 
utökades bland annat i samband med konfirmationsundervisningen. 
Katekesundervisningen i samband med predikan Ökades och 
kompletterades med mer effektiva förhör. Ansträngningar gjordes 
också för att få prästerna att besöka samerna i deras läger och 
kåtor för predikningar, undervisning och förhör. 

En del präster tog också emot samer i prästgården för att lära 
dem läsa. Sålunda lärde sig 14 respektive 12 konfirmander att 
läsa i Jokkmokk 1780 respektive 1781. Viktigt var också att det 
kom ut böcker för läs- och kristendomsundervisningen på samiska, 
vilket beskrivits av Tuuli Forsgren (1987). 

Alla dessa ansträngningar ledde till att läs- och kristendoms-
kunskapen förbättrades avsevärt under 1700-talets senare del (se 
även Widén, 1964). 

1818 års reform av same-
undervisningen 

Det förekom hela tiden en diskussion bland prästerna och de 
centrala myndigheterna om samernas kristnande och lappskolans 
effektivitet. Kritik framfördes av den ringa effekten av skolorna 
på spridandet av kristendomen bland samerna. 

Avsikten var att eleverna efter avslutad skolgång skulle sprida 
sina kunskaper till samerna i hemtrakten. Detta skedde 
uppenbarligen i ganska liten omfattning, bland annat beroende på 
de utexaminerade elevernas ringa kunskaper och ofta låga ålder. 

Konsistoriet i Härnösand och Ecklesiastikverket försökte avhjälpa 
detta genom att vidareutbilda en del av de duktigare eleverna 
till kateketer. Detta skedde antingen genom att de gick kvar 
ytterligare tid i skolan eller att de fick specialundervisning av 
kyrkoherden eller komministern. Dessa kateketers utbildningsnivå 
var dock ofta låg och bristfällig. 

Kritiken togs upp till behandling av kanslistyrelsen i Stockholm 
där speciellt kanslirådet Kökerritz engagerade sig i frågan. 
Lappmarkens Ecklesiastikverk hade vid 1800-talets början förts in 
under kanslistyrelsen. Genom domkapitlet i Härnösand insamlades 
synpunkter på frågan och senare även remissyttranden på ett 
preliminärt förslag. Skeendet skildras mer utförligt av Erik 
Nordberg i hans bok "Arjeplogs lappskola", (1955). 

Särskild uppmärksamhet tilldrog sig yttranden från komministrarna 
Carl Erik Laestadius och Isac Grape. Den förre ville behålla 
lappskolorna men på olika sätt förbättra dem, t ex genom att ge 
pastorerna i uppgift att vara lärare. Isac Grape anslöt sig i 



huvudsak till kanslistyrelsens förslag, som innebar att man 
skulle satsa på kateketer med betydligt bättre utbildning och 
anställnings- förhållanden. Man ville sålunda värva de blivande 
kateketerna bland de mer välbärgade och etablera samernas barn. 
Ansvaret för kateketernas utbildning skulle läggas på pastorerna 
och ersätta de tidigare skolorna, som borde läggas ned som allt 
för ineffektiva och kostnadskrävande. 

Slutresultatet blev K. Majt:s beslut av den 2 september 1818. Det 
innebar att endast skolorna i Jokkmokk, Gällivare och Lycksele 
bibehölls och att man satsade på kateketer med bättre utbildning 
och status. Kateketerna skulle övervakas av två s k missionärer, 
som var präster med god kännedom om förhållandena. De skolor som 
blev kvar fick mer direkt inriktning på att även rekrytera och 
utbilda kateketer. 

Lapparnas undervisning efter 1818 

Trots övergången till mer intensivt användande av kateketer efter 
1818 års reform, bibehölls lappskolorna i Jokkmokk, Gällivare och 
Lycksele. Förmodligen berodde detta åtminstone i de båda första 
fallen på att behovet av undervisning bedömdes som särskilt stort 
i dessa relativt isolerade socknar. Dessutom ville man nog ha 
kvar skolan för att få fram kateketämnen, som sedan kunde 
vidareutbildas till kateketer för tjänstgöring i Lule lappmark. 

Kunskaperna i kristendom och läsning hade förbättrats under 1700-
talets senare del och under 1800-talet. Detta medförde att en 
stor del speciellt av de mer välbärgade samerna själva kunde 
undervisa sina barn eller anställa någon, som gjorde detta i 
hemmiljön. Ett studium av matrikeln och visitationsprotokollen 
från 1800-talet ger intrycket att eleverna i lappskolan till 
betydande och kanske ökande del var de fattiga lapparnas barn 
eller barn med handikapp, som gjorde deras användning inom 
renskötseln svårare. 

År 1818 begärde en grupp nybyggare att deras barn skulle få 
tillgång till lappskolan och motiverade detta bland annat med att 
antalet nybyggare i socknen hade ökat betydligt, medan lapparnas 
antal minskat. Av ett visitationsprotokoll från 1825 framgår att 
domkapitlets representant ogillade denna propå med motiveringen 
att nybyggarna hade mycket bättre förutsättningar än lapparna att 
själva ordna sina barns undervisning. Trots detta kom dock 
andelen nybyggarbarn bland eleverna att öka under perioden fram 
till folkskolans ankomst. Detta återspeglar den fortsatta 
ökningen av nybyggare. 

En annan tendens under 1800-talet är att en hel del elever går 
kortare tid än två år i skolan men ändå visar acceptabla 
kunskaper. Visitationsprotokollen tyder också på att eleverna 
kommer till skolan med vissa förkunskaper. I en del fall anges 
nämligen i protokollen att eleven ifråga inte ens kan 
bokstäverna. Detta tyder på att de flesta kunde åtminstone detta. 

En förhoppning från myndigheterna vid skolornas tillkomst var att 
en del lappar frivilligt skulle skicka sina barn till skolan utan 
att få uppehälle och kläder bekostade. Vi har dock endast funnit 



ett sådant fall i protokollen. Det gällde en länsmansson, som 
tydligen redan kunde läsa, men som år 1777 ville komma till 
skolan i första hand för att lära sig räkna och skriva. 
(Visitationsprotokoll 1777.) 

Riksdagsbeslutet 1842 om folkskolans införande i Sverige ledde 
inte till några snabba åtgärder i Jokkmokk. Folkskolan började 
genomföras i Jokkmokk år 1852. 

Behovet av undervisning för samernas del bedömdes tydligen vara 
större i de övre delarna av socknen dit nybyggeriet inte nådde i 
samma omfattning som i de nedre och för nybyggare mer lämpade 
delarna. Lappskolan flyttades därför till Kvikkjokk, där den var 
kvar till 1879. Då flyttades skolan tillbaka till Jokkmokks 
kyrkby. Andelen lappbarn blev allt mindre och skolan blev en 
sexårig folkskola. Undervisningen av lappbarnen sköttes i stor 
utsträckning av de vandrande kateketerna. Denna utveckling 
beskrivs av Grundström (1942, s. 40 ff). 

En viktig roll spelade också Svenska missionssällskapets skola, 
som startades år 1860 i byn Vaikijaur. 
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Bilaga 1A 

16 "Lappepoikers" färd till 
Uppsala år 1605 

För att få fram präster till Lappmarken beslöt Karl IX att 16 
lappojkar skulle skickas till Uppsala för utbildning. Daniel 
Hjort verkställde detta och tog med lock och pock ut 16 lapp-
pojkar, därav fyra från Lule lappmark. Han rapporterar (Käll-
skrifter, s. 29) den 28 april 1606 följande i en skrivelse till 
kungen. 

4. Till dett fierde 

13. Till dett trettonde, Haffuer  iagh och effter  H: K: M:tz befalningh, 
så gott som med trugh afFLapperne  lathett uttaga een hop med Lappepoiker, 
huilke effter  H: K: M:tz willie till Upsala skolestugu förskickes  skulle, näm-
bHgen ifrå  Umhå Lapmark 2, aff  Pithåmark 4, aff  Lulhåmark 4, affTornå-
mark 6, summa 16 personer. UtafFdesse  Poiker ähre 6 lefrerede  Lapfogden 
i Tårna Oloff  Amundson att före  med sig i sommer på skip, effter  dett föll 
mig beswärligitt att före  dem med migh så långh wägh öffuer  landh. Utaff 
de andre 10 som igenn woro, bleffeen  siuk strax i markenn och blefF  för-
denskull effter.  Men de andre nijo förde  iag medh migh till Gnarp i Hel-
singelandh, och der uthi Länsmansgårdenn hwurffuo  2 de störste sin kos, 
och med dett samme kom ett mächtigt stort stormwäder, och läth iagh 
strax i samme stunden ransake i hele socknen effter  dem, men ingen kunde 
dem finne.  Sedan skreff  iag Lasse Bertilsonn till, att han skulle hålle effter 
them itt flitight  inseende, och der han kunde dem finne,  skulle han strax 
förskicke  dem effter  till Upsale. Dhe andre 7 leffrerede  iag fogden  udi Gäffle 
Anders Suenson påWalbo Konungzgårdh, att la the göre dem kläder och 
skoer, och förmoder  de nu ähre i Upsale, dijt iag befalte  honom dem för-
skicke. Haffuer  och skrifuit  för  dem till Ståthålleren ChristofferWernsted, 
han dem medh nödtorftigh  spisningh försörie  skulle, antingen aff  Com-
munitetet eller aff  Slottet, till widere beskeed ifrå  H: K: M: tt. 

Det finns också ett intyg hittat bland räkenskaperna i Kammar-
arkivet från Gästrikland, som ger några upplysningar. (Käll-
skrifter, s. 29-30.) 

Bekennis iag Christåffer  pärsonn haffue  warid tillstädes thå M: Daniell 
Theodore öffueranttwardedde  Anders Suetmsonn Syw Lappegåsser som 
hann befalltte  honom med allre Förste Förskicke till vpsale; Ther skulle 
Christåff~:r  wärnstäd Jntage them till wid:re beskieed iffrå  Kong:e Matthz. 
Och bleffue  same gässcr någre dager wed Lagården Sedarni sände Anders 
Suensonn Een Sin tiener med them till vpsale och gaff  Fvre daler vtt till 
skiutzhester och täre pening:r att Så i saning ähr vnder mitt Signnett datum 
7 Aprili 1606 

Vad som hände med de sex lappojkarna från Torne lappmark, som 
skulle komma med båt från Torneå, framgår inte av någon källa jag 
kunnat hitta. Kanske kom de inte ens i väg från Tornå. I varje 
fall måste de kommit senare än de andra sju till Uppsala. 



Bilaga IB 

De sju lapparnas vidare öden och hur många av den slutliga skaran 
som var från Lule lappmark är höljt i dunkel. Det finns ingen av 
mig känd källa, som visar att någon av dem återvänt till Lule 
lappmark som präst eller liknande. 

Det finns ett par dokument, som möjligen kan leda till gåtans 
lösning. Det första ingår i räkenskaperna redovisade i Kammar-
arkivet: Norrlands lappmarker, 1606, nr 6 (Källskrifter, 1973, s. 
39-40). Där ingår följande: 

"Hans Larsons Rächenskap för Vpbördh och Vttgifft aff Lula 
Lappmarch för Detta Effterföliandes åhr 1606". 

Där ingår bland annat följande stycke: 

"Haffue 4 Lappoikar bekommidt till Kläder Huilcke M. Daniell 
optogh effter H.K.M:z befallningh och förskickade dem till Vpsala 
skolstuguun Walmar 16 al:r". 

Intresset här är att det hänvisats till fyra lappojkar, att det 
gäller Lule lappmark och att det hänvisas till Uppsala skolstuga, 
där förmodligen lappojkarna skulle få elementär undervisning. 
Detta citat visar dock icke att de fyra lappojkarna från Lule 
lappmark verkligen kommit till Uppsala. 

Det andra dokumentet skrevs c:a sex år senare till landshövdingen 
i Uppsala, Christoffer Wernstedt, rörande en student som skulle 
ha ersättning för att ha undervisat "lappegosserne" 
(Källskrifter, 1973, s. 48). 

Till Wernstedt att han läter en Student bekomma Spannemål som 
lääs för  Lappegossarne Actum Stockholm den 13. Maij 1612. 

Tilförlåtne  godhe Wen Christopher Wernstedt efter  man af  Doctore 
Messenio hafuer  förnummit  att Studenten som lääs för  Lappegosserne der 
i Vbsala icke hafuer  bekommit nu i Tre åhr någet för  sitt omak, vthan rester 
Tiugufem T:or Spannemål, och Skrifweren  lijkwel sådant fördt  in uthj sin 
Reckenskap. 

Derföre  begäre wij wänligen att i wele holla samma Skrifware  före,  det 
han Lefuerer  för:dhe  Student samme återstående rest, på det han icke må 
hafwa  orsak sigh till att beklaga. Wij begäre och att i äre poikarne medh 
kläde och annat befordelige,  eftersom K. M :tt Höghloflig  och Salig i åmin-
nelse förordnat  hafuer.  Gudh ider befallandes. 

Hans Johan 
Åchesson Skytte.2 

Detta tyder på att åtminstone några av lappojkarna kommit fram 
till Uppsala och fått åtminstone någon form av elementär skol-
undervisning . 



Bilaga 2. Ur "Svenska kyrkans mission", 
E. Haller, 1896, s. 148-155. 

Bilaga II. 
(Ii. A., Pir. imnill. U. i.) 

Instruction 
För  Inspectorema  och Scholae-Mästarna  i Lappmarken, 

samt Scholae-Piltarna der sammanstädes. 

Bodan Hans Jvongl. Maij:t e (fler  dess Hugstberömliga nijfc 
för  den arma La ppalm ogens widare uplysning och 1 orkofring 
i Obristendomen, i Nåder behagat iorordna, det Scholui- pii. 
becjwömliga orter i .Lappmareken upbyggas matte, och med 
goda lärare förses,  till ungdomens behöriga anförande  uthi 8a-
lighetenes kunskap, samt andra nödiga stycken; ii.ro igenom 
Landshöfdingens  i Wästerbotn, Hög\välb:ne Herr Baron Ja-
kob Grundels bcdrifvande.  uppå föregången  eomniiinieation 
med (Jonsistorio i Hernösand, nya Soliohr-luix på l̂ oni ställen 
wordne up,satte. Men som berörde Hcholar för  brist, af  model, 
icke alla tillika och på en gång kunnat i fnllkoinligit  stånd 
sättins, så liafwa  allenast tweune till en begynnelse blifwit 
•wärckeligen inrättade, Såsom de oumgiängeligaste, nembl. i 
Joehmocks och Åselil Lappmarcker, och det ifrån  d. 1 Jan. 
1732, i föllje  af  Ivongl. Maij:ts d. "9 Sept. åhr 1729 aller-
nådigst 1'aststälte Stat. Nu på det att wid dessa och flere 
hädanefter  inrilttande Scholar .'dt ordenteligen och skickeligen 
måtte tillgå, ocb Guds nampns tihra, likmätigt Hans Xongl. 
Maij:ts Ohristeliga afseende,  i raöijeligaste måtto befordras, 
liar Consistorium wederbövande till efterrättelse,  pröfwat  nödigt 
att förordna  som lolljer: 

Inspector  Scholae bör 
l:mo. En gång om åhret wid det lian visiterar i Lapp-

Församblingen. Hfveu  skiöta Sobolans angelägenheter, i så måtto, 
att han Först och 'Främst giui: sig underrättad om Doeontium 



förehål.lande,  så i ungdomens underwisning, som allmänna lef-
"\verne. Om det förra  bör lian gtöra sig försäkrad  genom ett 
alfwarsamt  an.still dt riirhiir med >Schola'-iäill;arne, hwar al" ho-
noin tillfälle  gifvas  kan, sii wiihl .Pnuceptorens maner at in-
formera,  som disciplarnas profeoter  och framsteg  att förnimma. 
Inhämptandes der ;jemte om det senare, nemligen Docentium 
förehållande  i lefwernet,  en tillförlåtelig Tinder-riittel.se. 

2:do. Åligger honom att grannö igen giöra sig bekant 
liuni ungdomen under lians FriVnwaru nind en jämn npsicht 
och troget anförande  blifwit  betieuter; ei;j allenast i lärdom 
och (jud/.rruehtan, som redan förmält  iir, utan ock i mani. 
drick och k lador med annan tarfwelig  sk ii it/el, tillseende noga, 
at ingen egenwillighet, lnvarken vicl liisetijmarnas dispone-
rande fövöfwas  måtte, eij heller egennyttigheet af  den som 
Oecoriomie sysslan sig åtagit, så at Lärjungarna der igenom 
skulle li;jda, eller andrei från  ett så hälsosamt ändamåhl af-
skriiekes genom dylikt missbruuk. 

3:tio. Rmedan Hans .Kongl. Maij:t Scholtu-H.xisen med 
stoor omkostnad låtit npbygga, ock den tillslagne »Staten eij 
will tillåta att någre medel! ex publico till. reparationer skola 
anwändas, lorthenskull blifwer  lnspeotoris syssla, att åhrligen 
liaiVa ett vakande öga på Schohu-Husens beskaffenhet,  och 
bemöda sig vid Yisitationerne att med alla möijeliga motiver 
och förestälningar  förmå dem al: Lapp-Allmogen, i synnerhet 
nybyggarona, lvwilcka sig iifwen  af  iSehola-.rumrnon för  sina barn 
betiona oc.lt deral' nytta hafwa,  det de beqwfuna.  sig till att 
uppehålla Hoholuj-lmsefc  ifrån  röta och bofällighet,  medelst do 
smärre reparationer, såsom niifwer,  takwed, tegel, gall', träwiireke, 
dag/,\vä röken och mera dylikt, som de nthan penningetimgiälder 
pimstera kunna. Men der någon ansenligare reparation erfor-
dras skulle, bör Inspeetor den i god tid föruth  gifva  Gonsi-
storio tillkiämm. på det nödig anstalt efter  sakens beskaffenhet 
tidigt devom fogas  måtte. 

4:to. Och såsom det tiv ogiörligit att jOonsistovii Pnuses 
så tidt oeli ofta  för  andra dess vidlyftiga  Ämbetes angelägen-
heter desse Seholar kan besöka, som det elljest fordrade-s,  så 
kommer den som till »Scholaj-Inspector förorduas,  at wara 
Oonsistorio answarig för  all wård och skiötzel om desse Seholar. 
h v arom han åhrligen straxt efter  hållen visitation sin berättelse 
till Oonsistoruim bör insända., sådan som det iri för  Hans 
Kongl. Mui;j:t wår Allernådigste Konung när påfodras  1'rami.e 
gitter. Och drager Oonsistorium till inrar och en Jaspeetor 
det siilcra förtroende,  at han eij allenast Invad honom här-
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medelst anförtrodt  är, låter sig wara angolägit, utan och för-
sichtigt dessutom bowakar alt hvad som till (5ud/. namns ähra 
och lians Ma;j:ts nådigste wählbehag här wid lunda måtte. 

Scholae-Mästaren  bör 
l:mo. Förr än han tillträder sin bestälning, antingen för 

Biskopen eller Sebolaj-Inspeetor efter  fölljande  Eds Formulair 
till huldhet och trohet i sitt Ämbete sig förpliohta: 

Ego N. X. Sanete juro atque promitto per Deuin ejnsque 
Evangelium, me in vera Evaugeliea doctrina canonicis 8. 
8riptmw literis tradita, et in antiquis Symbolis, Augustana 
conlessione, reliquisqno »Symbolis Ew.lesiw libris oomprehensa, 
lidolitor et cunKtanter ad {inom nsque vitsu pennansurmn, »<>e. 
scnlentia.s Saeris litens, analogin*. lidni (it pal.nai religioui ad-
versas, vol c.lam penes me alitururri, vol .1 Jisoipulis mois a-
liisque instillatumm. .Regi quoque serenissimo Friderieo, 
iSvoc.orum, Guthorum, Yandalommque Regi potentissimo, D<>-

. mino nostro clementissiino, debitam 8ubjeetionem, Ii do m et 
obsequium devotissimum pĵ ostabo. Neo non Serenissima) Re-
gina?, regiso (Jonjngi dileetissima* Ulricu; Eleonora*, Regintu 
potentissinue, Rubjeetissimus ero civis. Pra?soriptam stabili-
tamque impcrii Formani pro viribus sartam toetamqite tenebo. 
In demandato vnunere rite obeundo, omnem dexteritatem, dili-
gentiam, fidem ac solertiam ad constitutiones Scholis Lappo-
nieis vel piwseripfcas  vel pnesc.ribendas adhibebo, eaque qua; 
ad diseipulornm salntem neeessaria sunt, ipsorum eaptui ae-
eommodabo, solideqne ao perspicue tradam, non servili quadam 
enstigationo ant durioribus verbis, quibns disc.ipnli a 8alutari 
proposito fneile  averti vel absterreri poterint, sed persvasionibus 
et 1'uoilitato tenellis ingoniis aoc.omrnodata audientiam milii 
puraturus. Morum vitutque juvenum ])rudens <iro consor, oosqno 
ad pictatom, modostiam et vitsu sanctimoniam ipse meo oxeitabo 
exemplo. Diu-eeseos hujus et Gymnasii Soholarurnquo töphoro 
debitam pnestabo venerationom. Vorbo. quiequid Eo.olesiis et 
Seliolis Lnpponieis, saluti et emolumento esse intellexero, vel 
futurnm prospexero, id omne sedulo et om ni oontentione pro-
movere annitar, quo divini nominis gloria in lvao misera gente 
anto omnia qumratur etamplietur, religionis Evnngeli<w purita.s 
ineomipta scrvetiir, 8alusquo tam publio.a.quain a-Uu-na por 
roctam ao iudefessam juventntis milii eonureditu! in.stitutionem 
protnoveatur. 

Itft  me Peus adjuvet! 
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Ingen Ptodagogus wardor antagen till Lapp-Scholarno. 
som eij föruth  gifwit  säkra prof  af  dess beskiedeligheet och 
utfUstat  sig i Lappska Språket efter  all möijelighet öfwa,  så 
att han der uti jemte Swenskan, måtte kunna informera  ung-
domen, på det sättet, nemligen att,när den på Lappska lärdi 
ett stycke af  A. '.B. O. booken eller Cateehisino, han då straxt 
wänjer them atgifwa  clet på Swenskan, emedan och Sehoia>-
Böokerne på bägge Språken äro uplagde. 

iirtto. Läsetijdeu tager sin begynnelse wid medium .)a-
nuavii, då inga Fe vin; heela åhret igenom, föruthan  0 weckor 

. i Högsta Sommaren äro tillåteliga, allenast när Högtiderne in-
falla  kan Rchohr.-nngdomen den wekan hafwa  frijheet.  Men 
några dagar förr  .Juhl gifwes  dimission till ofvanniimde  termin, 
att ungdomen måtto hafwa  rådrum, att i minnet fatta,  hwad 
don hela åhret. öfwer  Innit, hafwer,  och sig til! det förhör  be-
reda, som Inspector wid then tijden kommer at anställa; P;u-
dagogns jilmwähl äga tillfälle  at förseo  sig och clisciplarna med 
n ödto rftigt  *tppehäll e. 

4-:to. Läse-tijinan begynnes om morgonen kl. (i när längre 
och kl. 7 när kortare dagar äro, Först med böön och åkallan 
om Nådli och wählsignelse, sedan fortfares  med arbetet till kl. 
8 då frijhet  lemnes till 0 Invan från  till kl. .1.1 åter sysslorna 
fortsättias.  Klockan 12 höra diseentes öl\vas i skrifwande,  som 
der till äro skickelige, de öfrige  liisa i mediertid, r.il l 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 
a i betet alla Måndagar, Tidsdagar, Torsdagar och Fredagar. Mefi 
Ond/idagar och Lögerdagar, mage wähl Schohu-Piltarne, sedan 
de giordt beskied för  alt hwad dem lmllSva wc ekan är förestält 
och skrifwit,  kl. 2 c IT tor middagen dimitteras, på. det do nå-
gon rocreation hafwa  måtte, och der jemi;e frijheet  at 1'örsee 
sig med wed, eller idka annat lolligit .arbete, hwar till de till-
förne  till äfwentyrs  warit wane. 

5:to. Till tijmarnas och tijdens rätta ..iacht tagande, bör 
Paidagogus förse  sig med ett riehtigt Timglas, ankommande 
det på hans answar, om den förordnade  tijden till Läxorna på 
något sätt skulle finnas  förkortad  eller försummad. 

(>:to. Men det bör Punlagogus noga tilse at under Feriis 
och loftidon  di.sciplarne s;9 mycket som möijeligit är, måtto 
hållas tillstädes och under ögonen, såsom det ock alcleles skal 
wara förbud  it at till sin hemstad och föräldrar»  e dimittera 
någon Sehol av-Pil t innan han så grundelig underrättelse i sin 



Christendom ärhållit, som hör nedanföre  vidare förmälas  skål, 
på det ungdomen dymedelst måtte hållas i en jerrm aga och 
Ohristetbdomsöfning,  och derntliinmi.ii cij på hwurjelmnda siltt 
blifwa  hindrad, till thes lian genom Guds Nåd en sådan up-
lysning ärnådt, att han sig sielf  hiirutinnan styra och hand-
leda kan. 

7:mo. I förstone  tillåtes Panlagogo att antaga de barn 
af  Nybyggare och Lappar, inalles 0 till antalet, som någor-
lunda uti bägge språken kunna hafwa  kunskap, på det han 
utaf  dem måtte hafwa  liielpreda at giöra sig sielf  i Lappskan 
så mycket bättre verserad; men efter  ett åhr och sedan han 
gjordt sig språket närmare kunnigt, bör han coufereva  med 
Pastore loci om de afiägsnaste  Lappbyarna som mftst  uplysning 
betarfwa,  och medelst hans eller Inspectoris bijträde och per-
svationer så laga, at sådane till Scholan måtte antagas och 
derstädes grundeligen underwisas, så at de sedermera andra i 
Lappbyarne informera  kunde. Åliggandes Probsten och Pastorn 
at tillhålla Lappalmogen, det de låta siua barn i förstone 
blifwa  betiente af  de gossar, som äro hemdimitterade, til dess 
de sielfwe  i Scholan widare underrättelse undfå  måge. Till 
hwilcken ända förordnas  wid visitationerne wissa upsyningsmiin 
öfwer  de Lappbyar, der barnen således komma at • läras, på 
det at Pastor, så ofta  tillfillle  gifwes,  af  dem måtte förnimma 
huru det blifvit  efterkommit,  och hwad förkofring  derigenom 
skedd wore. Skulle och Pa^dagogus, uthom do 0, som ex bene-
ficio  regio underhållas och hans besynnerliga slciöt/.el äro an-
förtrodde,  hinna med at i Ohristendomen underwisa flera,  så 
ankommer sådant uppå hans egen flijt  och betingande med 
allmogen. 

8:vo. När nu en pilt som förmält  är, i Scholan antages, 
skall Ptodagogo aldeles 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 "svällfärd  så laga, at en och hwar det 
sielf  i längden må ärkiänna och således godwilligt finna  sig 
förplichtad  till all möijeiig 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#t  af  ABO-booken och sedan 
af  Lutheri Oatecliismo. När \mgdomen således kan någor-
lunda komma fort  med 1 {isando i booken, bör Ptodagogns låta 
dem lära aldraförst  tron, Herrans böön, morgon och aftonbönerna, 
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Fader wår och bordläxorna af  ABC-booken utliantill på det 
den så snart som någonsin möjeligit iir må kunna föras  till 
praxin och utöfningen  af  sin kunskap. Och bör Pa>dagogus 
så mindre ifrån  bönen morgon och afton,  samt till och ifrån 
bord sig absentera, som öonsistorium iifwen  will låta stadna 
på hans answar både för  Gudi och menniskiom, der han eij 
grundeligeu underrättar sina Lärjungar om en sann gudachtig-
het oeh hönenes nödwändighet, så at dem blifwer  på det no-
gaste intrykt, at den eij består i blåtta läsandet och utwärtes 
åthäfwor,  uthan i en inwärtes Siillenes andacht och förtröstan 
på Gud/ barmhertighet. 

10:mo. Under det de lära Lutheri Catecliismum uthan till, 
böra harneu åtminstone 2 läxor om dagen ioresättias af  Psalm-
booken, på det de måtte wäujas at alt mehr och mehr perfec-
tionera sig uti rent och tydeligit läsande i book. Sedan be-
gynues Svebilii förklaring,  liwilcken Picdagogus med all tlijt 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  Grudz bud, så wäl hwad den 
förra  Tafian  beträffar,  huru heligt och högt den alswåldige Gudens 
nampn wara månde, som sina ähro ingom androm och skapat 
Creatuv gifwa  will: Hwar wid dem förehållas  bör, dels Guds 
allseende ögo, som ser i theras Siälar och liiertan, och 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 andni Tafian,  den plicht de 
Föräldrar och Öfwerheten  äro skyldige, den försonlighot  de 
skola wijsa emot sin nästa, med mera som de fölljande  hud-
orden innehålla. Sedan at af  Trones Articlar återlösnings-
w är eket och wår wählsignade Frälsares Jesu Christi dyra för-
tienst, såsom den endaste grunden till all timmelig och ewig Sa-
lighet, dem för  ögouen ställas måtte, samt at the på intet 
annat sätt kunna warda salige än genom en fast  tro och för-
tröstan på Christum. Således bör Prodagogus efter  yttersta 
förmågo  och sin, samwetes ]}lieht förfara  med sina lärjungar; 
då man will förmoda  at de innom twmine åhv äro underrättade 
i sina nödigaste Christendoms stycken, hwarpå de komma at 
hemförlofwas  uhr Scholan och andra i stället inkallas. Men 
wore någon trögare, som eij innom denna tiden kunnat ärhålla 
tillräckelig. kunskap om sin salighets wäg, må han ännu och 
tils widaro cpvarblifwa,  eller så läftgé,  at Pnuceptoren honom 
med trygt Samwete kun dimitterå: Som det och icke skall 
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P;ndagogo loiiigit wara, at släppa någon lärjunge ifrån  Sclio-, 
lan, som eij lärdt.desse stycker, samt weet af  lagen at kiänna 

. synden och sökia boot för  den samma genom en alfwarsam. 
bättring och tr.oo på Frälsermannen Jesnm, hvilken troo altid 
bewisar sig uthi ett Ohristeligit och med Guds bud enligit 
lefwerne. 

ll:mo. Thetta så wähl som alt annat bör Picdagogus 
föreställa  med sachtmodighet, # wänlighefc  och stort tålamod, 
skolandes honom vid dess Ämbetes förlust  wara förbudit  at 
med hårda och bittra ord bemöta discentes, mindre mod bugg 
och slag i synnerhet för  läxorna, utan hällre må han med 
hwarjehanda tienliga motiver och förestälningår  dem upmuntra, 
till dess de sielfwe  nödwändigheten af  detta gudeliga wärck 
finna  kunna. Men när förmaningar  ei;j willja hielpa, så måste 
han bruka sådan aga och näpst at den bos detta arma och 
blödiga folcket  eij någon skräck för  Scholan förordsaka  måtte. 

12:mo. Hwilken Pfodagogus  som åtager sig Oeconomie-
syslan, bör huldt, troligen och redeligen der med umgå, så 
at Sehohc Barnen hafwa  sit nödtorfftiga  underhåld, börande de 
blifwa  spijsade B gånger om dagen kl. S om morgonen, 12 
till middagen och 7 om aftonen,  med sådan spijs, som dem 
anständig är, och förswarligit  dricka, hwar uppå Jnspector 
ScholiD gran upsicht hafwa  måste. Äfwenledes  bör han förehålla 
sig med deras beklädning och framför  alt så laga at de lik-
mätigt Hans Kongl. Maij:ta faststälte  Stat blifwa  1'örsedde; 
hwar öfwer  räkningarne åhrligen af  Inspectoren infordras  och 
till Oonsistorinm insändas. 

.13:tio. När' en Lärjunge änteligen får  tillstånd att gå 
ifrån  Scholan, underrättad som i 10:de § förmält  är, tå exa-
mineras han af  Psedagogo 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 Pajdagogo 
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-
waraude medbröder till, efterrättelse  dageligen braka, hwar till 
honom önskas G-udz nåde 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.  Im ed lertid up muntras 
der (ill så ])ilten som des föräldrar  och anhörige på alt sätt. 
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Lärjungarna böra wara 
» 

i :o. Flijtige, lydige emot sin Prjoceptor, liöfiigc  emot alla 
menniskior, kiiirlige oeli wänlige s.ins emellan, icke hysa hos 
sig någon illwillja, haat och bitterhet, eij heller hafwa  lust till 
dryckenskap, i synuerhet det fördärfweliga  bränwijns supande; 
Och åligger Predagogo granneligen tillse om någon antingen 
til), desse eller någon annan last wore benägne, samt sådant 
i tijd på alt möijeligit sätt sökia att förekomma. 

2:do. På .Helgedagar och elljest när de äro ledige ifrån 
sina öfningar,  böra do wara sielfmante  att öfwersee  sina stycken, 
och nar de så wida för  sig komne äro, wänja sig att sjunga 
de bekantaste Psalmer, hwartill Piudagogus wid bönen en be-
gynnelse giör och dem deruthinnari öfwar. 

3:tio. Förlöper en Sehoho-pilt Scholau, hör granneligen 
efterfrågas,  om sådant genom hans anhörigas flathet  och ti 11-
städjelse skiedt är, då de alfwarsamligen  höra tilltalas, och der 
det eij gäller, den werldzliga armen om ändring anlitas samt 
Scholto-pilten alfwarsamligen  förmanas  att beständigt fortfara 
uth i dess upsååt. 

4:to. Blir en. Sehoho-pilt siuk, bör om möijeligit är lians 
anhörige i tid få  part der af,  på det de måtte hafwa  tillfälle 
att samtala med honom; dör han, niute då anstäudig begraf-
ning, beledäagad till grafwen  af  Paidagogo och de andra Scholav 
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 
(Juden, som rikeligen förmår  giöra öfwer  alt thet wij bedie 
eller tänke, förläne  . allom dem, som med detta wurck hafwa 
att syssla, sin Helige Andas nåde, att de det samma begynna, 
fortsättia  och ända mage, hans aldrahelgaste nanipn till äliro, 
och detta ussla och arma folcket  till upbyggelse och ewig sa-
ligheet. Han late sitt ord och lof  äfwen  i denna landsända 
rikeligen boo, . höras och förkunnas  intill werldenes ända, för 
Frälsarens Jesu Ohristi skull! 
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