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Redaktörens rader 

Forskningsarkivet i Umeå syftar till en nära samverkan mellan 
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 utbildning vid universite-
tet. 

På motsvarande sätt presenteras vetenskapliga framställningar 
och bearbetningar av det historiska källmaterialet i rapport-
serien 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 

När denna forskningsrapport nu går i tryck känns det angeläget 
att nämna några av dem som bidragit till dess tillkomst. Först 
vill jag tacka professorerna Egil Johansson och Sten Henrysson 
som i egenskap av ledare för det av Riksbankens jubiléumsfond 
finansierade forskningsprojektet "Prästen som folkuppfostrare : 
prästens roll i norrländskt samhällsliv före folkskolans genom-
förande" har initierat undersökningen och även fortsättningsvis 
följt arbetet med intresse. Egil Johansson har dessutom låtit 
mig avsluta rapporten inom det av honom ledda projektet "Barna-
undervisningen före folkskolan : 1812 års uppfostringskommittés 
enkät", som finansieras av Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (HSFR). 

Bland övriga medarbetare i Forskningsarkivets projektgrupp vill 
jag särskilt tacka fil dr Tuuli Forsgren, som lämnat synpunkter 
på delar av rapporten. Förre skolinspektören Carl-Henry Johans-
son har beredvilligt ställt sin arbetsförmåga till förfogande 
för tidsödande delundersökningar. Också övrig personal vid 
Forskningsarkivet har på olika sätt befrämjat arbetet, inte 
minst Mats Danielsson och Anna-Lena Åström. Jag har även haft 
förmånen att få ventilera delar av rapporten vid högre semina-
riet i historia vid Umeå universitet, där fr a fil dr Christina 
Florin har diskuterat olika aspekter på den lärda skolan uti-
från sin pågående forskning. 

Slutligen vill jag också framföra ett tack till förste arkiva-
rien Thord Bylund, Härnösand, för hans vänlighet att dela med 
sig av både kunskap och källmaterial. I arbetets slutskede har 
jag dessutom kunnat tillgodogöra mig nyttiga synpunkter från 
docent Ragnar Norrman och professor Harry Lenhammar i Uppsala. 

Umeå den 31 januari 1990 

Daniel Lindmark 
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1. Inledning 

1.1. Elev, lärare, präst - ett inledande exempel 

Rubriken över detta avsnitt för måhända tankarna till Sten Carlssons 
välkända studie "Bonde, präst, ämbetsman" (1962). Men medan Sten Carls-
son ägnar sig åt ståndscirkulation över generationer, syftar rubriken i 
detta fall främst på enskilda individers karriär. Detta innebär dock 
inte att ståndscirkulationen skulle vara en ointressant aspekt på lär-
domsskolan. Tvärtom: utbildning har visat sig vara en av nyckelfaktorer-
na bakom detta fenomen. Generationsmönstren kommer även att behandlas i 
rapporten (avsn 6.10), om än utifrån delvis något annorlunda utgångs-
punkter . 

Inte desto mindre avser denna studie i första hand att undersöka skolans 
betydelse för prästrekryteringen, såväl via elevkåren som via lärarkå-
ren. Ett avsevärt antal elever har efter studier vid Piteå skola så 
småningom blivit präster, ett antal lärare har övergått till prästbanan, 
och några elever har efter lärartjänstgöring vid Piteå skola krönt sin 
karriär med en prästtjänst. Denna sista exklusiva lilla grupp ska här få 
representeras av Jacob Eurenius d y. 

När Jacob Eurenius år 1790 lämnade Piteå skola för att tillträda kyrko-
herdetjänsten i Umeå, hade han en lång skolerfarenhet bakom sig. Redan 
1747 hade han som sjuåring skrivits in i Piteå skolas första klass, men 
som son till skolans rektor var han förmodligen inte ens då obekant med 
skolvärlden. 1755 lämnade han Piteå för studier i Uppsala. Efter erövrad 
magistergrad 1761 återkom han året därpå till Piteå skola för att bli 
faderns vikarie. På denna tjänst blev han ordinarie 1782 efter att från 
1769 ha upprätthållit skolmästarsysslan i Torneå. Under sina första 50 
levnadsår stod Jacob Eurenius således i nära förbindelse med den lärda 
skolan, fr a Piteå trivialskola. 

Kontakterna med skolan i Piteå avbröts dock inte efter flyttningen till 
Umeå. Mellan åren 1796 och 1808 var fyra söner till Jacob Eurenius 
elever vid Piteå skola. Ingen av dessa valde dock lärar- eller prästba-
nan; de yrkesuppgifter herdaminnet meddelar är bruksinspektör, sjöman, 
löjtnant och värdshusvärd. I och med sönernas yrkesval kom Jacob Eureni-
us att avsluta släktgrenens lärda bana. Såväl farfar som farfarsfar hade 
nämligen varit både gymnasielektor och prost. Jacob Eurenius hann dock 
inte själv uppleva sina söners yrkesverksamhet. Han dog redan 1797.(1) 

Exemplet Jacob Eurenius kan få illustrera hur den lärda skolan kunde 
utgöra en miljö för att skapa och upprätthålla den samhälleliga och fr a 
klerikala eliten, präster och lärare. En kontinuitet på personplanet gav 
förutsättningar också för en kontinuitet i föreställningsvärlden. Skolan 
hade möjlighet att fylla sin reproducerande funktion om den kunde åstad-
komma ett gemensamt tänkande hos eleverna, om den kunde skapa en homogen 
kultur inom den klerikala eliten. Detta hade skolan störst förutsätt-
ningar att lyckas med, om eleverna i stor utsträckning var prästsöner, 
om lärarna till stor del var prästsöner eller präster, om utbildningen i 
hög grad var inriktad på förberedelse för prästtjänstgöring och om 
eleverna och lärarna i stor utsträckning själva blev präster. Det är 
dessa problem som kommer att belysas i denna rapport. Redan exemplet 
Jacob Eurenius antyder dock att skolans funktion kom att förändras över 
tiden. 
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1.2. Rapportens arbetsmässiga bakgrund 

Sedan 1986 pågår ett forskningsprojekt kring det norrländska prästerska-
pet, som finansieras av Riksbankens jubiléumsfond. Projektet bär titeln 
"Prästen som folkuppfostrare : prästens roll i norrländskt samhällsliv 
före folkskolans genomförande" och leds av professorerna Sten Henrysson 
och Egil Johansson. Det arbete som redovisas i denna rapport har inled-
ningsvis till såväl ekonomi som frågeställningar varit beroende av 
"Prästprojektet". 

Inom "Prästprojektet" pågår nämligen för det första ett arbete med en 
kollektivbiografi över prästerskapet i nuvarande Luleå stift före 1850, 
där Leonard Bygdens herdaminne (1923-26) utgör huvudkällan. Arbetet leds 
av Egil Johansson och syftet är att behandla frågor som social och 
geografisk bakgrund, studievägar, släktskap och tjänstgöring. En studie 
av Piteå skola kan kasta ytterligare ljus över några av dessa frågor. 

För det andra bedriver Sten Henrysson forskning kring prästerskapet och 
undervisningen i lappmarken. Där behandlas såväl lappskolornas funktion 
som förutsättningarna för prästerskapets rekrytering och tjänstgöring i 
lappmarken. En undersökning av Piteå skola kan även lämna bidrag till 
förståelsen av de speciella lappmarksförhållandena. 

Sedan 1988 leder Egil Johansson ytterligare ett forskningsprojekt kring 
den lägre folkundervisningen. Projektet går under namnet "Barnaundervis-
ningen före folkskolan : 1812 års uppfostringskommittés enkät" och 
finansieras av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). 
Inom detta projekt har barnaundervisningen och privatinformationen i 
Härnösands stift behandlats (Lindmark 1988). Undersökningen av elevrek-
ryteringen till Piteå skola i denna rapport kan ge ökade kunskaper om 
samspelet mellan folkundervisningen och den lärda skolan. 

1.3. Rapportens uppläggning i stort 

En skolmonografi  - en enskild  skola under  en lång  tidsperiod 

Denna rapport ansluter till sin uppläggning till den traditionella 
skolmonografin därigenom att undersökningen avser en enskild skola under 
en längre tidsperiod, för lärarnas del 200 år, för elevernas 150. 
Slutpunkten är i båda fallen ca 1850, tiden för folkskolans genomförande 
och läroverkens omdaning, medan startpunkten har bestämts av källäget. 
Att arbeta med en så lång tidsperiod innebär speciella problem. Begräns-
ningen till en skola ställer dock krav på en längre tidsrymd bl a för 
att kvantitativa utsagor om lärarkåren och enskilda rekryteringsområden 
skall bli meningsfulla. En längre tidsperiod ger möjlighet att upptäcka 
förändringar över tiden och identifiera intressanta brytpunkter i sko-
lans historia. 

Ett regionalt  perspektiv 

Eftersom lärdomsskolorna alltid har varit relativt fåtaliga, faller det 
sig ofta naturligt att undersöka deras mer eller mindre omfattande 
rekryteringsområde och betydelse för den aktuella regionen (t ex Bylund 
1972). Piteå skola hade fram till 1810 hela övre Norrland som upptag-
ningsområde, varför det är av intresse att studera rekryteringens geo-
grafiska struktur för att utröna huruvida utnyttjandet av skolan skilde 
sig mellan de olika rekryteringsområdena. Det geografiska perspektivet 
blir därmed styrande för dispositionen av kapitel 6. 
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Ett helhetsperspektiv 

Den traditionella skolmonografin anlägger i sina bästa stunder (t ex 
Hasselberg 1935) ett helhetsperspektiv på skolan. Detta innebär att 
såväl skolans organisation och innehåll som elevkårens och lärarkårens 
sammansättning behandlas. I denna rapport finns en medveten strävan i 
den riktningen. De organsiatoriska, innehållsliga och personella förut-
sättningarna har skapat en miljö, där individer har formats för sin 
framtid. Syftet är här mindre att åstadkomma inkännande tids- och miljö-
bilder, mera att följa spåren av skolans kulturbärande och kulturöver-
förande funktion. 

Problemorientering 

Skolmonografier i all ära, men ofta saknar dessa såväl teoretisk förank-
ring och metodisk medvetenhet som problemorientering för styrning av 
urval och disposition. Den gemensamma nämnare som i denna rapport binder 
samman elev- och lärarkår är prästrekryteringsaspekten. Undersökningen 
gäller Piteå skolas betydelse för stiftets prästrekrytering, såväl från 
elevkåren som från lärarkåren. Tidigare prästrekryteringsforsknig har i 
mycket liten utsträcknig belyst trivialskolans roll. 

Teoretiska  utgångspunkter 

Även om rapporten har sin tyngdpunkt i empirin, ligger i undersökningens 
förlängning ett försök att bestämma skolans funktion. Här är utgångs-
punkten att skolan kan ha fyllt olika funktioner i olika tider och för 
olika elev- och lärarkategorier. Skolans funktion diskuteras fr a i 
anslutning till Bourdieus reproduktionsteori, men också andra aspekter 
på skolans funktion tas upp till behandling. Detta gäller särskilt de av 
Bengt Sandin (1986) framförda kontroll- och försörjningsaspekterna, 
enligt vilket synsätt skolan skulle ha fungerat som fattigskola. Som en 
allmän utgångspunkt gäller att förändringarna i skolans elev- och lärar-
rekrytering skall sättas i samband med såväl skolans innehåll och 
funktion som den samhälleliga utvecklingen i stort. Att rapporten har 
ett socioreligiöst perspektiv innebär att undersökningsobjektet, som 
ligger i gränslandet mellan kyrka och samhälle, behandlas utifrån såväl 
kyrkohistoriska som socialhistoriska eller utbildningssociologiska frå-
geställningar . 

Metod 

Den metod som kommer till användning i denna rapport är i huvudsak av 
kvantitativ karaktär. Den statistiska bearbetningen av individrelaterade 
data, som har skett med hjälp av dator, är begränsad till elementära 
frekvens- och korstabuleringår. Den kvantitativa analysen kompletteras 
med exempelstudier på individnivå, där inte minst genealogiska förhål-
landen beaktas. 

1.4. Syfte, frågeställnigar och disposition 

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka Piteå skolas utveckling i 
ett regionalt perspektiv. Huvudproblemet gäller härvid Piteå skolas 
betydelse för prästrekryteringen fram till 1800-talets mitt: Hur avspeg-
las skolans sekularisering i undervisningens innehåll, i elevernas och 
lärarnas bakgrund och yrkeskarriär? Undersökningen omfattar därmed två 
problemområden: elevkåren och lärarkåren, som båda studeras utifrån 
prästrekryteringssynpunkt. Men som en bakgrund och jämförelse till 
prästrekryteringen liksom ett medel att närmare bestämma skolans 
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funktion kommer också övrig rekrytering att behandlas. Vilken betydelse 
har Piteå skola haft för icke-klerikala gruppers reproduktion? Att 
diskutera skolans funktion kan sägas utgöra studiens bisyfte. Figur 1 
presenterar översiktligt undersökningens syfte, frågeställningar och 
huvudvariabler. 

Figur 1. Syfte, frågeställningar och huvudvariabler. 

Övergripande syfte: Undersöka Piteå skolas betydelse i ett 
regionalt, socioreligiöst perspektiv 

Huvudproblem: 

Bisyfte: 

Delproblem: 

Variabler: 

Frågeställningar: 

PRÄSTREKRYTERING 

LARARREKRYTERING 

social bakgrund 
tidigare tjänst 
fortsatt karriär 

ELEVREKRYTERING 

social bakgrund 
geografiskt ursprung 
tidigare skolgång 
skolgång 
fortsatta studier 
studietradition 
yrkeskarriär etc. 

I vilken  grad  har Piteå skola varit  en prästskola? 
Vilken roll har Piteå skola spelat för präst-
rekryteringen? 

Hur avspeglas sekulariseringsprocessen i 
undervisningens innehåll samt i lärarnas och 
elevernas bakgrund och yrkeskarriär? 

Har  skolan fyllt  andra  funktioner  än att utbilda 
präster? 

I vad mån kan sociala och geografiska faktorer 
spåras bakom elevernas nyttjande av skolan? 

Hur har utbildningsstrategierna förändrats över 
tiden? 

Efter en inledande översikt över tidigare forskning, där också fråge-
ställningar och viktigare teoretiska utgångspunkter preciseras, ägnas 
det nyttjade källmaterialet en kritisk granskning. I samband därmed 
behandlas även den metod som använts vid undersökningen. Därefter följer 
ett kapitel som behandlar lärdomsskolans organisation och innehåll från 
skolordningarnas teori till Piteå skolas praxis. Kapitlet följs av en 
redogörelse för landsändans befolkning och näringar. 

Den egentliga avhandlingsdelen inleds med ett kapitel om eleverna i 
Piteå skola, där en redovisning av några grunddata kring alla eleverna 
under längre tidsperioder får bilda bakgrund för efterföljande närstudi-
er av några mindre grupper elever. Dessa är sammansatta enligt olika 
urvalsskriterier, konfronteras med olika frågeställningar och belyses 
även utifrån olika kompletterande källmaterial. En styrande princip är 
här av geografisk natur. I avsnitt 6.6 koncentreras intresset på elever 
med ursprung i Piteå stad i jämförelse med de tillresande. Dessa senare 
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behandlas vidare i efterföljande avsnitt, där särskilt eleverna från 
Luleå, Skellefteå och lappmarken undersöks. Urvalet av geografiska områ-
den grundas på följande överväganden: Luleå och Skellefteå var Piteås 
närmaste grannpastorat och lämnade de största enskilda bidragen till 
skolans elevkår. Medan Skellefteå saknade skola, hade Luleå stad däremot 
sedan tidigt 1600-tal en pedagogi, en skillnad som motiverar en jämför-
else av elevrekryteringsstrukturen. Lappmarkens speciella rekryterings-
behov och förekomsten av lappskolor är tillräckliga skäl för ett närmare 
studium av detta rekryteringsområde. 

Kapitel 6 avslutas med en undersökning av prästrekryteringen via elevkå-
ren, varvid även prästsönernas öden följs upp. Prästrekryteringen via 
lärarkåren behandlas i kapitel 7, där särskilt frågan om den dubbla 
tjänsteårsberäkningen tas upp. Som en jämförelse med förhållandena i 
Piteå skola genomförs även en studie av prästrekryteringen via Luleå 
pedagogi. Resultaten sammanfattas i avsnitten 6.11 respektive 7.6 för 
att diskuteras och slutsummeras i kapitel 8. Dispositionen av den kvan-
titativa undersökningens huvudkapitel sammanfattas i figur 2. 

Figur 2. Disposition: urval, tidsperiod, variabler, källmaterial 

Avsn Urval Tidsperiod Huvudvariabler 

6. 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
6.8 
6.9 

ELEVERNA I 
alla elever 
alla elever 
alla elever 
alla elever 
alla elever 
Piteå stad 
Luleå 
Skellefteå 
Lappmarken 

6.10 präststud, 
prästsöner 

PITEÅ SKOLA 
1705-1855 
1705-1855 
1822-1855 
1789-1839 
1790-1855 
1789-1799 
1762-1822 
1789-1855 
1705-1855 

1705-1855 

7. LÄRARNA I PITEÅ SKOLA 
7.2 Piteå skola 1650-1849 
7.3.2 Piteå skola 1650-1849 
7.3.3 Luleå skola 1650-1820 

numerär 
geografisk härkomst 
social bakgrund 
skolgång 
fortsatta studier 
skolgång, soc bakgr 
tidigare skolgång 
soc bakgr, karriär 
tidigare skolgång, 
social bakgrund 
social bakgrund, 
karriär, studietrad 

social bakgrund 
yrkeskarriär 
social bakgrund, 
yrkeskarriär 

Kompl källmaterial 

Skolrevisionen 

Skolrevisionen 

Bucht 1926-29 
Födelse- och dopbok 
Luleå skolas examprot 
Datoriserade kyrkböcker 
Kyrkböcker, lappskole-
matriklar 
Bygdén I-IV, Bylunds 
otryckta material 

Biberg I-III, Bucht 
1926-29, Bygdén I-IV, 
Hiilphers 1789, Bylund; 
•Steckzén-Wennerström 
1921 (Luleå) 
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2. Tidigare forskning 

2.1. Forskning kring prästrekrytering 

Den del av tidigare forskning kring det svenska prästerskapet som är 
aktuell för denna undersökning begränsas fr a till studier av präster-
skapets sociala ursprung. Frågan om prästernas sociala bakgrund har 
varit föremål för ett antal undersökningar. Intresset för prästerskapets 
sociala sammansättning bygger på den förutsättningen att "det föreligger 
ett samband mellan kyrkans karaktär, uppgift och funktion i samhället 
och rekryteringen av präster" (Norrman 1973:193). Ragnar Norrman 
(1973:194) konstaterar sammanfattningsvis: 

Frågan  om prästernas  sociala ursprung  är således en fråga  om 
kyrkans  anknytning  till det samhälle i vilket  den verkar  och om den 
respons  den har bland  befolkningsgrupperna  i samhället. 

Flera undersökningar har fokuserat förändringarna efter 1800-talets 
mitt, när den begynnande industrialiseringen, folkrörelsernas framväxt 
och genomförandet av representationsreformen kom att förändra de förut-
sättningar som tidigare gällde för det ekonomiska, sociala, politiska 
och religiösa livet i Sverige. Den bredast upplagda undersökningen i 
detta avseende är Sten Carlssons "Ståndspersoner och ståndssamhälle 
1700-1865" (1973), som kom i en första upplaga redan 1949. Den uppgift 
Carlsson har åtagit sig består i att undersöka ståndssamhällets upplös-
ning. För prästerskapets del innebär detta att social rekrytering och 
giftermålsmönster analyseras. Med utgångspunkt i herdaminnen från tio 
stift - Uppsala och Göteborgs stift ingår inte, däremot Stockholms stad 
- har Carlsson (1973:199-208) undersökt prästerskapets sammansättning 
vart trettionde år 1680-1860 med bl a följande resultat. 

Prästerskapets självrekryteringsgrad låg 1680 över 35 %, för att under 
1700-talets första hälft med ett minskande bortfall stiga till ca 45 %. 
Huvuddelen av dem som ej var prästsöner rekryterades från allmogen. De 
präster som befordrades kom i större utsträckning från prästhem; detta 
gav dem ett socialt, ekonomiskt och bildningsmässigt försprång. Under 
perioden fram till 1740 var 60 % av prästfruarna prästdöttrar, vilket 
speglar såväl konserveringsinstitutet som det lägre prästerskapets soci-
ala ambitioner. Övriga prästfruar hade vanligen ett förnämare påbrå än 
de präster som inte var prästsöner med fäder som borgare och ofrälse 
ståndspersoner. Prästsöner gifte nämligen sällan ner sig, och för präst-
döttrar var det ogifta ståndet socialt deklasserande. Ö h t hade präste-
ståndet en mycket svag nedåtgående ståndscirkulation, vilket berodde på 
ståndets höga kulturella standard. Självrekryteringen var högst i det 
isolerade Visby stift, därnäst i Lunds stift, där bondeklassen var svag. 
I övrigt var de geografiska skillnaderna små. Bonderekryteringen varie-
rade dock, där den högsta nivån uppnåddes i Skara, Växjö och Härnösands 
stift med ca 40 %. Andelen prästdöttrar bland prästfruarna var däremot 
ganska likartad. Vid frihetstidens början var prästeståndet således en 
homogen grupp som t o m förmådde stärka sin ställning. 

Under perioden 1740-1830 minskade såväl prästsönernas andel (44-32 %) 
som prästdöttrarnas (ca 60-40 %). Det rörde sig dock inte om någon 
demokratisering: 1830 kom endast 30 % av prästerna ur allmogeled, i 
Härnösands stift dock 41 %. Det var fr a söner till borgare och ofrälse 
ståndspersoner som ökade sin andel. Ståndsnivelleringen gällde således 
samhällets mellanskikt. 

Perioden 1830-1860 intar en särställning med en ökning av prästsönernas 
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andel till 34 %, medan prästdöttrarnas ställning bland prästfruarna 
något försvagas. Eftersom det totala antalet präster sjönk, motsvaras 
prästsönernas relativa ökning av en faktisk minskning av övriga grupper. 
Sten Carlsson för fram den inomkyrkliga väckelsen som en möjlig förkla-
ring till prästsönernas stärkta positioner. Däremot diskuteras inte 
betydelsen av 1831 års examensstadga som fordrade universitetsstudier 
för prästtjänst (Göransson 1955:87ff). Denna nyordning torde ha gynnat 
studenter från litterata miljöer. Prästeståndets studietradition bör ha 
gjort de nya kraven mer överkomliga för prästsöner än för studenter av 
annan social härkomst. Efter 1860 fortsatte dock nivelleringen: självre-
kryteringen minskade, mellanskiktens andel ökade, medan allmogeinslaget 
alltfort var påtagligt. Däremot bör den inomkyrkliga väckelsen, som var 
starkast på landsbygden (Lundkvist 1977) ha bidragit till den ökning av 
bondsönernas andel fram till 1880 som Berndt Gustafsson (1952:164f) och 
F J Linders (1925:144) konstaterat. 

Också Berndt Gustafsson har studerat "Det svenska prästerskapets börd 
och äktenskapsförbindelser" (1952) mot bakgrund av samhällsförändringar-
na under 1800-talets senare hälft. Gustafsson (1952:156) undersöker i 
sin studie "i vad mån det avstånd, som prästerskapet kände gentemot 
folkrörelserna, var ett rent socialt avstånd". Fortfarande 1880, som är 
Gustafssons undersökningstidpunkt, var självrekryteringen bland präster-
na i Härnösands stift 1/3, en andel som placerade stiftet på tredje 
plats efter Växjö och Visby. Gustafsson tolkar sina resultat så att den 
nivellering som den breddade sociala rekryteringen skapade förutsätt-
ningar för motverkades av giftermålsförbindelserna. Dessa bidrog till 
att upprätthålla det sociala avstånd som följde av olika social ställ-
ning. 

Redan 1925 genomförde F J Linders omfattande "Demografiska studier 
rörande Svenska kyrkans prästerskap" fram till 1920, som dock till stora 
delar byggde på bristfälligt källmaterial. Beträffande självrekrytering-
en kunde Linders (1925:143ff) konstatera en nedgång från över 50 % före 
1720 till ca 20 % 1861-1880. Den höjning av prästsönernas andel 1841-
1860 liksom ö h t ökningen av "överklassens" bidrag 1821-1860 uppfattade 
Linders som ett utslag av nyromantik och andra tidsströmningar. 

Den allmänna bild som F J Linders och Sten Carlsson målat upp, har för 
enskilda stift kompletterats med ytterligare undersökningar. Så har 
Carlsson (1965) själv genomfört en studie av det skånska prästerskapet 
1650-1800. De ekonomiska och sociala villkoren för prästerna i Lunds 
stift 1723-1832 har blivit undersökta av Erik Sandstedt (1986), medan 
Ingemar Björck (1967) har ägnat prästerskapet i Visby stift 1800-1920 en 
"strukturstudie". Resultaten i dessa studier överensstämmer i stort med 
Sten Carlssons undersökning från 1949. Visby och Lunds stift är dock 
unika till sin struktur, såtillvida att prästerskapet där uppvisar en 
mycket hög självrekryteringsgrad. 

Ragnar Norrman har kompletterat bilden med en djupgående undersökning av 
"Prästrekryteringen i Uppsala ärkestift 1786-1965" (1970). Norrmans 
avhandling framstår som den metodiskt mest genomarbetade studien med en 
värdefull kritisk genomgång av tidigare prästrekryteringsforskning 
(Norrman 1970:196ff). Av tidigare något heterogena forskningsresultat 
drar Norrman slutsatsen att präst- och bondehem varit de dominerande 
uppväxtmiljöerna för blivande präster med en sjunkande självrekrytering 
över tiden för prästerskapet. Präster med bakgrund utanför präst- och 
bondekategorierna har däremot uppvisat en jämn fördelning över tiden i 
de olika undersökningarna. I Norrmans egna resultat uppvisar prästerna i 
ärkestiftet en lägre självrekryteringsgrad än riksgenomsnittet, medan 
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rekryteringen från jordbruksnäringarna var högre. Om hänsyn tas också 
till ärkestiftet (och Göteborgs stift, som likaså hade låg självrekryte-
ring), blir prästsönernas andel i genomsnitt 30 % för hela riket år 1830 
(Carlsson 1973:205). 

För Härnösands stift föreligger ännu ingen samlad redovisning av präs-
terskapets sociala sammansättning. En analys av den sociala strukturen 
inom nuvarande Luleå stift pågår inom "Prästprojektet". Preliminära 
beräkningar pekar på en självrekryteringsgrad på över 40 % för de präs-
ter som slutade sin tjänstgöring under 1700- och 1800-talen. Därmed 
skulle övre Norrlands präster ha haft en högre självrekrytering än 
prästerskapet i övriga delar av stiftet. Den högre andelen prästsöner 
inom nuvarande Luleå stift motsvarades av avsevärt lägre rekrytering 
från allmogen. Däremot förefaller mellanskikten ha varit representerade 
i samma utsträckning som i stiftet i övrigt. Prästerskapet i lappmarken 
har fått en preliminär redovisning, som visar att självrekryteringsnivån 
låg kring 1/3 för större delen av tiden 1593-1904. Under perioden 1773-
1831, var dock över hälften av lappmarksprästerna prästsöner (Fröjd 
Olsson 1989:17ff). Fröjd - Olsson tolkar denna uppgång som ett utslag av 
det prästöverflöd som Ragnar Norrman noterat i ärkestiftet för denna 
tid. Snarare är den höga självrekryteringen ett resultat av den stipen-
diepolitik som alltsedan 1740-talet favoriserade prästsönerna i lappmar-
ken (se avsn 6.9). Ökningen av prästsönernas andel sammanföll till 
yttermera visso med en ökad rekrytering från lappmarken (Fröjd - Olsson 
1989:13ff). En motsvarande utveckling beskrev prästerskapets självrekry-
tering i Jämtland-Härjedalen enligt Bertil Hasselbergs undersökning 
(1931:73ff). Från 31 % före 1685 stiger andelen prästsöner bland de 
nytillträdda prästerna till 50 % under perioden 1686-1750 för att under 
de två följande halvseklen sjunka till 36 respektive 23 %. Ökningen 
efter 1686 torde kunna sättas i samband med försvenskningsprocessen -
det gamla danska prästerskapet började ersättas av inflyttade svenska 
prästsläkter. 

Tidigare har Thord Bylund (1972) undersökt eleverna vid Härnösands 
gymnasium. Eftersom ca 90 % av stiftets prästerskap med fast tjänst som 
avlagt stundentexamen mellan åren 1650 och 1854 hade genomgått gymnasi-
et, kan Bylunds tabeller över de prästvigda elevernas sociala ursprung 
utgöra jämförelsematerial för denna undersökning. Av prästerna i nuva-
rande Norrbottens län hade dock endast 2/3 gått via gymnasiet i Härnö-
sand (Bylund 1972:6). Detta förhållande gör att prästerskapet inom 
nuvarande Luleå stift påkallar särskild uppmärksamhet. Den låga andelen 
indikerar även att skolorna norr om Härnösand i viss mån fyllt gymnasi-
ets funktion (se avsn 6.1). 

Bylunds siffermaterial, som ligger till grund för diagram 1, utgör en 
god bas för en analys av prästrekryteringen till Härnösands stift. 
Bylund (1972:72) inskränker dock sina kommentarer till en notering om 
ökad rekrytering bland söner till det lägre prästerskapet under 1800-
talet. Diagram 1 medger emellertid mer omfattande slutsatser än så. 
Prästerskapets självrekrytering i Härnösands stift avviker nämligen från 
Sten Carlssons resultat för hela riket genom att från en mycket hög nivå 
(48,9 %) vid 1600-talets slut sjunka till ca 30 % efter 1725. Från denna 
lägre nivå stiger kurvan tillfälligt något under perioden 1750-74 för 
att efter 1825 uppnå nära 40 %. Fram till 1800 beror förändringarna av 
prästsönernas relativa andel på en faktisk variation i deras antal. Den 
uteblivna höjningen av självrekryteringsgraden 1800-24 respektive höj-
ningen efter 1825 sammanhänger med kraftiga förändringar av antalet 
präster från övriga sociala kategorier. Därmed ansluter Bylunds siffror 
till Sten Carlssons ovan refererade resultat. 
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Bylunds siffror bekräftar även Sten Carlssons resultat om stiftets höga 
andel bondsöner bland prästerskapet. När självrekryteringen gick ned i 
början av 1700-talet, berodde detta inte bara på ett sjunkande antal 
prästsöner: bondsönerna ökade i antal till att bli största enskilda 
kategori med nära 40 % av de gymnasister som sedermera kom att prästvi-
gas. När självrekryteringen steg 1750-74 respektive efter 1825 blev 
prästhemmet på nytt den vanligast förekommande enskilda uppväxtmiljön. 
Söner till ämbetsmän och näringsidkare utgjorde däremot en numerärt 
stabil grupp med den enda markanta ökningen under perioden 1800-24. 

FADERNS YRKESTILLHÖRIGHET 

I PRÄSTER ÄMBETSMÄN OCH NÄRINGSIDKARE BÖNDER OBESUTTNA 

Källa: Bylund 1972:76. Anm: Till kategorin obesuttna har även förts sa-
mer samt ett mycket begränsat antal gymnasister för vilka uppgifter sak-
nas. Ämbetsmän och näringsidkare omfattar Bylunds kategorier II-IV. Dia-
grammet avser de gymnasister i Härnösand som sedermera blev prästvigda. 

Bylunds resultat kan jämföras med den självrekryteringsgrad som Fröjd 
(1987:41) räknat fram ur Bygdén I-IV för de präster som tjänstgjorde 
under åren 1751-1870. Fröjds siffror avser således präster med fast 
tjänst, varför vissa skillnader i förhållande till Bylunds uppgifter om 
de prästvigda kan förväntas. Tabell 1 överensstämmer dock mycket väl med 
Bylunds resultat i diagram 1. Fröjds periodisering understryker betydel-
sen av 1831 års examensstadga för ökningen av prästerskapets självrekry-
tering. Det är således först efter 1870 som någon ståndsnivellering kan 
göra sig gällande bland prästerna i Härnösands stift. 
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Tabell 1. Det fasta prästerskapets sociala bakgrund i 
Härnösands stift 1751-1870. 

FÄDERNAS YRKE (%) Ämbetsmän och 
Präster näringsidkare Bönder Obesuttna 

1751-1770 44 24 31 1 
1771-1790 34 28 37 1 
1791-1810 39 18 34 9 
1811-1830 29 29 32 10 
1831-1850 44 21 28 7 
1851-1870 42 26 16 16 

1751-1870 38,7 24,3 29,7 7,3 : 

Källa: Fröjd 1987:41 . Anm: Fröjd har utgått från 
Bygdén I-IV. 

Gemensamt för flertalet undersökningar - Gustafssons undantagen - är de 
långa tidsperioderna. Ragnar Norrman (1970:13) har motiverat sitt val av 
en nästan 200-årig tidsperiod på följande sätt. 

Hade en kortare  tidsperiod  valts,  hade det inte varit  möjligt  att 
med  den statistiska metoden  få  fram  tendensen  i utvecklingen  och 
därmed  ett underlag  för  att analysera  de faktorer  som influerat  på 
tillströmningen  till prästbanan. 

Detta förefaller vara en motivering som gäller för flera av de anförda 
undersökningarna. Den är dessutom tillämplig på föreliggande studie av 
prästrekryteringen via Piteå skola. 

Flera av de refererade undersökningarna behandlar en begränsad region, 
vanligen ett stift. Också för begränsningen till ett mindre geografiskt 
område har Ragnar Norrman (1970:204) anfört goda skäl. 

Då prästrekryteringen  vidare  är beroende  av  den religiösa 
strukturen  inom skilda geografiska  områden  och av  kyrkans  ställning 
där,  leder  detta till att rekryteringen  av  präster  har varit  olika 
hög  inom olika områden.  För  att få  en korrekt  bild av  rekryteringen 
från  skilda sociala grupper  måste därför  prästerskapets  sociala 
rekrytering  undersökas  för  mindre  områden  än för  hela Svenska 
kyrkan. 

Att resultaten inte till sina enskildheter överensstämmer sinsemellan, 
beror för den äldre tiden på ett ansenligt mörkertal. Eftersom källäget 
är bättre för de högre stånden, torde bortfallet i mycket liten ut-
sträckning gälla prästerskapet. Också skilda indelningsprinciper för den 
sociala bakgrunden, liksom varierande periodisering, försvårar jämförel-
ser mellan de olika undersökningarna. Det råder t o m en viss oklarhet 
om prästerskapets avgränsning. Medan t ex Carlsson (1973) för vissa 
stift saknar uppgifter om de obefordrade adjunkterna, räknar t ex Lin-
ders (1925) alla som tillhört ecklesiastiksaten, d v s även icke präst-
vigda skolmän, medan andra (t ex Bylund 1972 och Norrman 1970) räknar 
alla prästvigda. Ofta sammanhänger avgränsningen med källmaterialets 
karaktär och valet av metod. 

Skilda tillvägagångssätt vid beräkningarna kan också vara en orsak till 
avvikande resultat. Medan Gustafsson (1952) och Carlsson (1973) har 
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utfört sina beräkningar på prästerskapet vid några utvalda tidpunkter, 
har övriga studerat prästerskapet under längre tidsavsnitt och följt 
utvecklingen över tiden med hjälp av olika periodiseringår. Möjligheten 
att mera exakt studera nyrekryteringen ökar om man väljer att undersöka 
alla som blivit prästvigda under en viss tidsperiod (Linders 1925, 
Hasselberg 1931, Norrman 1970). En mindre exakt variant av denna metod 
ligger bakom Bylunds siffror (1972), där de gymnasister som sedermera 
blivit prästvigda redovisas. Den kritik som Ragnar Norrman (1970:197f) 
riktat mot den första metoden för bristande hänsyn till prästerskapets 
heterogena åldersstruktur har med rätta tillbakavisats av Sten Carlsson 
(1973:200). De två metoderna mäter olika saker: den förra mäter den 
faktiska sammansättningen vid valda tidpunkter, den senare mäter nyrek-
ryteringen. Båda metoderna kan dock användas för att följa utvecklingen 
över tiden. Den första metoden kan dock inte bli mer än en indirekt 
mätare av nyrekryteringen, men ofta kan det vara väl så intressant att 
känna till den totala bilden av hela prästerskapet. I föreliggande 
rapport om prästrekryteringen ur Piteå skolas elev- och lärarkår följs 
dock den andra metoden. Här är det fr a praktiska hänsyn som varit 
vägledande: det begränsade antalet präster och källmaterialets relativa 
fullständighet har gjort urval överflödiga. Den andra metoden äger 
dessutom den obestridliga fördelen att den erbjuder möjligheter att mera 
noggrant följa rekryteringens förändringar. 

Även om beräkningsgrunder och sociala kategoriseringar växlar mellan 
olika undersökningar, framstår bilden av det svenska prästerskapet som 
ganska entydig. De resultat som Sten Carlsson (1973) publicerade första 
gången 1949 har inte behövt nyanseras annat än till sina detaljer. 
Däremot har infallsvinklarna varierat något. Här kan Linders1, Carls-
sons, Norrmans och Gustafssons undersökningar få representera fyra olika 
linjer. F J Linders (1935:1) har en rent demografisk inriktning på 
främst mortalitetsförhållanden utan några högre ambitioner än att de-
skriptivt redogöra för de tabellariska resultaten. Sten Carlsson anläg-
ger ett snarast socio-politiskt perspektiv genom sitt intresse för 
ståndsupplösningens såväl sociala som politiska sida. Ragnar Norrman har 
däremot socialhistoriska utgångspunkter i kombination med mer renodlat 
kyrkohistoriska aspekter genom inriktningen på hur sekulariseringen 
påverkat prästrekryteringen. Berndt Gustafsson företräder slutligen en 
uttalat sociologiskt orienterad ansats. Även om utgångspunkter och frå-
geställingar således varierat, har alla undersökningar använt kvantita-
tiva metoder och redovisat sinsemellan någorlunda överensstämmande re-
sultat. Däremot föreligger vissa skiljaktigheter beträffande tolkningar-
na av resultaten. Medan Sten Carlsson (1973:208) tolkar utvecklingen i 
socialhistoriska termer och talar om sammansmältningen av lågadel, präs-
terskap, ofrälse ståndspersoner och borgerskap till en medelklass, ser 
Ragnar Norrman (1970:303ff) 1800-talets vikande (själv-/)rekrytering 
främst som ett indicium på samhällets desintegrering och sekularisering. 
Gustafsson drar istället slutsatser om det sociala avståndet mellan 
prästerskapet och övriga samhällsgrupper på basis av bl a den sociala 
sammansättningen. I de olika undersökningarna pekas dessutom på ett 
antal enkilda faktorer bakom utvecklingen. Det finns dock faktorer som 
inte beaktats i någon större utsträckning. Detta gäller t ex 1831 års 
examensstadga, regleringen av lärarlönerna och sekulariseringen av läro-
verken. Även om dessa faktorer förts fram i tidigare forskning (t ex 
Norrman 1970, Fröjd 1987), har betydelsen av undervisningsväsendets 
förändring för prästrekryteringens sociala struktur inte tidigare ägnats 
något speciellt intresse. De arbeten som har belyst läroverkens funktion 
i detta avseende är fr a Bylund 1972 och Höas 1987, där prästrekryte-
ringen dock inte står i centrum för uppmärksamheten (se avsn 2.2; jfr 
även Norrman 1970:311). Forskning kring lärarkårens betydelse för präs-
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trekryteringen annat än som social bakgrund har däremot förekommit 
mycket sparsamt. Ragnar Norrman har dock utöver allmänna konstateranden 
som "Det prästerliga befordringsväsendet gynnade fr. a. lärare vid högre 
skolor [...]" (1970:302f) och "Tjänstgöring som lärare var att betrakta 
som en väg mot de bästa kyrkoherdetjänsterna" (1970:305) visat att en 
mycket liten andel av ärkestiftets präster hade lärartjänst som 
sluttjänst. 1786-1845 var andelen endast 6 % (1970:239). Bertil Hassel-
berg (1931:86) har dessutom för Jämtland-Härjedalens del noterat att 
kyrkoherdarna i förstaklasspastoraten ofta var äldre skolmän. Den enda 
undersökningen av övergång från lärartjänst till prästtjänst föreligger 
för de skånska kyrkoherdarna 1723-1832. Av dessa hade 20 % ett förflutet 
som lärare, medan 26 % avslutat studietiden som informatorer och 75 % 
tjänstgjort som hjälppräster (Sandstedt 1986:169). En undersökning av 
prästrekryteringen via Piteå skola kan således vidga ett i övrigt väl 
bearbetat forskningsfält. 

2.2. Forskning kring lärdomsskolan - teoretiska utgångspunkter 

Wilhelm Sjöstrands "Pedagogikens historia" (1958, 1961, 1965) utgör ett 
standardverk för kunskapen om den lärda skolan i äldre tid. Sjöstrand 
behandlar såväl den pedagogiska debatten som den organisatoriska utveck-
lingen av skolväsendet. I sin behandling av undervisningens innehåll och 
elevkårens sammansättning bygger Sjöstrand till stor del på ett antal 
undersökningar av monografisk karaktär, som fr a berör gymnasierna, 
däribland Strängnäs gymnasium (Falk 1926). Av trivialskolorna har t ex 
Maria skola i Stockholm (Sjöstrand 1882) beståtts en egen undersökning. 
Flertalet skolmonografier är emellertid anekdotiska jubiléumsskrifter av 
äldre datum. Av nyare arbeten bör nämnas Elmgrens (1975) och Elmgren -
Åbergs (1982) arbeten om trivialskolan respektive elementarläroverket i 
Jönköping. 

Flera av de lärda skolorna i Härnösands stift har erhållit sin egen 
historik. Detta gäller såväl Umeå läroverk (Granfeldt 1941) som Härnö-
sands gymnasium (Norberg 1896) och Frösö trivialskola (Hasselberg 1935). 
Av dessa verk framstår Hasselbergs undersökning som den mest heltäckande 
och genomarbetade. Hasselberg behandlar nämligen såväl skolans organisa-
tion och undervisningens innehåll som lärar- och elevkårens sammansätt-
ning. Inte desto mindre saknas i stor utsträckning en systematisk bear-
betning av elevmatrikeln också för denna skola. I detta avseende intar 
Thord Bylunds undersökning av Härnösands gymnasium (1972) en särställ-
ning. Denna utgör en kvantitativ "studie i lokal rekrytering till akade-
miska studier". Därmed lämnar studien ett rikligt material för jämförel-
se med situationen i Piteå skola. Dessutom kan undersökningen av Piteå 
skola komplettera Bylunds undersökning genom sin behandling av den 
pregymnasiala nivån. 

De teoretiska ansatser som inspirerat till denna undersökning har för-
medlats via två nyligen utkomna avhandlingar om äldre svenskt skolväsen-
de. Helena Höas har i sin undersökning av "Den lärda skolan på Gotland" 
mellan 1820 och 1905 (1987) valt att diskutera sina resultat i anslut-
ning till Bourdieus reproduktionsteori.(2) Enligt Bourdieu föreligger 
olika utbildningsstrategier för olika samhällsklasser. När samhälls-
strukturen förändras, byter samhällsklasserna strategi. Bourdieu indelar 
eleverna i "heretiers" och "boursiers". De förra är söner till män som 
själva erhållit högre utbildning, de senare saknar utbildningstradition 
och väljer utbildingen som ett medel för socialt avancemang. Höas finner 
tre olika "strategiska motiv" bakom visbyelevernas val av utbildnings-
väg: Prästsönerna valde latinlinjen som väg till klassens reproduktion, 
företagarnas och handelsmännens söner föredrog den reala bildningen när 
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denna blivit ett fullvärdigt alternativ till den klassiska, medan söner-
na till bönder och hantverkare i stället för reproduktion sökte sig till 
den lärda skolan i hopp om socialt avancemang och därför föredrog den 
gamla latinlinjen (Höas 1987:120f). Dessa klassrelaterade mönster är 
mest relevanta under 1800-talets slut när industrialiseringen kommit 
igång och korresponderar väl med Bourdieus resultat från 1900-talet. 
Frågan är därför i vad mån Bourdieus teori är tillämplig på det förindu-
striella samhället. För denna rapport har Bourdieus teori avsatt följan-
de spår: 

För det första är utgångspunkten att den klassiska bildningen skulle 
tillgodose behovet av den kulturella och i synnerhet klerikala elitens 
reproduktion viktig. Att denna funktion inte var oförenlig med en viss 
ståndscirkulation visar såväl Bourdieus som Höas1 resultat. För svenskt 
vidkommande legitimerades detta fenomen med hjälp av tanken på det s k 
snillevalet (Edlund 1947). Varje studiebegåvning oavsett stånd eller 
klass skulle tas till vara. I vad mån bidrog Piteå skola till präster-
skapets och andra eliters reproduktion? Skedde någon förändring över 
tiden? 

För det andra förefaller också tanken på olika utbildningsstrategier för 
olika samhällsklasser vara möjlig att tillämpa på 1700-talets och det 
tidiga 1800-talets lärda skola. Hur skedde elevrekryteringen till den 
praktiskt inriktade undervisningen i apologistklassen respektive till de 
litterata klasserna? Fanns det socialt bestämda skillnader i valet av 
utbildning? Därvid blir det av särskilt intresse att utröna i vad mån 
strategierna förändrades i samband med utbildningens förändring. Här 
framstår 1820 års skolordning som en viktig brytpunkt (se avsn 5.4). 

För det tredje väcker Bourdieus teoretiska ansats tankar kring lärarnas 
situation. Om skoltjänst utgjorde "ett trappsteg för prästerlig beford-
ran" (avsn 7.3), är det då möjligt att betrakta hela skolan som en 
reproduktionsanstalt med syfte att producera präster och ämbetsmän, inte 
bara via elevkåren, utan också via lärarkåren? I detta sammanhang före-
faller det rimligt att anknyta till Bourdieus begrepp "kulturellt kapi-
tal", som betecknar den förtrogenhet med kulturen som ger tillträde till 
samhällets högre skikt (Broady 1985:51ff). I vad mån kan kulturellt 
kapital, kopplat till social bakgrund, sägas bestämma studietid och 
social framgång för blivande präster? 

Medan Höas således helt hänför lärdomsskolan och apologistskolan till 
den lärda skolan eller sekundärundervisningen, anlägger Bengt Sandin 
andra aspekter på trivialskolan. I sin avhandling om "Folkundervisning 
och barnuppfostran i svenska säder 1600-1850" har Sandin undersökt 
Stockholms skolväsende på 1690-talet med följande resultat om den socia-
la rekryteringen: 

I de offentliga  skolorna  gick  i första  hand  barn  ur underklassen 
och barn  ur lägre  besuttna grupper  samt lägre  tjänstemän. Dessutom 
gick  barn  ur överklassen  i viss  utsträckning  i de offentliga  sko-
lorna, dvs  i huvudsak  änkebarn.  Privatundervisningen  var  det vanli-
ga för  överklassbarnen  men förekom  även  bland  samhällets lägre 
klasser. Jag  vågar  påstå att den enskilda  undervisningen  föredrogs 
av  de föräldrar  som kunde  bekosta den - också bland  samhällets 
lägre  klasser. (Sandin 1986:96) 

Denna slutsats, som även innefattar trivialskolan, gör att Sandin kan 
karaktärisera också den lärda skolan som fattigskola under 1600-talet. 
Skolan skulle hålla fattiga och föräldralösa barn från gatan, inte minst 
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genom att erbjuda dem vissa försörjningsmöjligheter. "Skolan, stormak-
tens stolta trivialskola, förblev därför också i fortsättningen en 
förvaringsanstalt för fattiga pojkar." (Sandin 1988a:166). Under 1700-
talet skedde ett åtskiljande mellan den lärda skolan och fattigskolan, 
därigenom att speciella fattigskolor inrättades för att råda bot på 
städernas växande sociala problem. Därmed kunde trivialskolan utvecklas 
till en renodlat lärd skola och under 1800-talet även till en närings-
skola. Dessa linjer fortsatte sedan med folkskolan och läroverket med 
deras skilda rekryteringsstruktur. (Sandin 1986) 

Sandins dubbla perspektiv på städernas skolundervisning - myndigheternas 
kontroll- och disciplineringingsstävanden liksom stadsbefolkningens för-
sörjningsproblem - har berikat diskussionen om skolans funktion i äldre 
tid. Inte desto mindre finns vissa frågetecken kring den lärda skolans 
roll: Har trivialskolans litterata klasser fyllt fattigskolans funktion, 
eller är det i huvudsak apologistklassen som rekryterat bland hantverka-
re och obesuttna? Egil Johansson (1988:238) har i en recension av San-
dins avhandling velat 

[...] problematisera  diskussionen  kring  hur  latinskolans lägre 
klasser faktiskt  tangerade  folkundervisningen  i gängse  mening  genom 
sin skriv-  och räkneklass  för  stadsnäringarnas  behov.  Trivialsko-
lans och stadspedagogiernas  högre  klasser med  latin och ibland  även 
grekiska  och hebreiska  ägnade  sig åt en mindre  skara pojkar  för 
kyrkans  och statens behov  av  ämbetsmän  - den egentliga  skaran  för 
liksång  och sockengång. 

I vilken utsträckning gäller Sandins resultat också mindre städer? Är 
Sandins perspektiv relevant för trivialskolan också under 1700-talet? 
Gustav Larsson och Monica Persson (1989) har i en studie av Umeå trivi-
alskola under 1800-talets första hälft anknutit till Sandins teoretiska 
ansats och visar hur elevrekryteringen till lärdomsskolan förändras 
efter fattigskolans tillkomst 1812. För denna undersökning väcker San-
dins ansats frågan i vad mån Piteå skola utgjorde en fattigskola. Källä-
get gör emellertid att frågan kan prövas empiriskt endast under 1700-
talets senare del (avsn 6.6). 
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3. Källmaterial och metod 

3.1. Piteå skolas elevmatrikel 1705-1855 

Elevmatrikeln sträcker sig mellan ht 1705 och vt 1855. Den har karaktä-
ren av inskrivningsmatrikel, vilket alltså innebär att uppgifterna avser 
de förhållanden som rådde vid inskrivningen. 

Redan i 1649 års skolordning (kap 2) tillkommer det rektor att svara för 
"en över alla lärjungarna upprättad katalog". Eftersom denna skulle 
iordningställas före terminsslut och avlämnas till inspektor, tycks 
bestämmelsen närmast åsyfta vad som sedermera kallas examinationskatalo-
ger. Däremot ska lärarna enligt samma skolordning för varje månad "före-
te katalog över sina lärjungar". 

1693 års knapphändiga skolordning stadgar ingenting om immatrikulering, 
medan 1724 års skolordning dels förutsätter att sådan förekommer,(3) 
dels uttryckligen anger som gymnasierektors plikt att: 

Upföra  uti Matrikelen  alla deras  namn, som under  des rectorat, 
antingen  blifwit  transfererade  til Gymnasium,  eller med  Testimonio 
derifrån  afskiedade  [...]" (SkolO 1724, kap XI, § 2, p 16) 

Fr o m 1807 års skolordning (kap IV, § 9) åligger det rektor att föra 
"fullständiga Matriclar öfwer årligen inkomne och afgångne Lärjungar". 
Först i och med 1820 års skolordning (litt F) lämnas en mall för hur 
matrikeln ska föras. 

Piteå skolas matrikel tycks vara påbörjad vid 1730-talets mitt, när Carl 
Solanders rektorat tog sin början. För detta talar flera omständigheter. 
Uppgifterna för de 30 första åren är inskrivna med samma handstil, 
uppenbarligen avskrifter av de numera förkomna men i matrikelns inled-
ning omnämnda förteckningarna över "Discentes wijd Scholan"^,). Handsti-
len är mycket karaktäristisk och förekommer även på akter med Solanders 
underskrift. Till yttermera visso försvinner den ur matrikeln när Solan-
der blir kyrkoherde i Piteå pastorat 1741. Med Solander som rektor 
utökas uppgifterna i matrikeln till att också omfatta inskrivningsklass. 
Matrikeln har detta utseende fram till 1782, när rektor Eurenius inför 
en nyordning: Nu antecknas även födelseår, och eleverna numreras. Numre-
ringen upphör vt 1809 efter att på nytt ha startat från början ht 1789, 
sedan Eurenius lämnat skolan för att tillträda Umeå pastorat. Åren 
närmast före 1782 uppvisar matrikeln ett visst bortfall främst rörande 
ortsuppgift, vilket sannolikt sammanhänger med rektor Steckzenius avta-
gande hälsa och död 1779, varefter rektorstjänsten f ö var vakant fram 
till Eurenius1 tillträde. 

Nästa nyordning sker ht 1822, varefter matrikeln undersökningsperioden 
ut följer den mall som 1820 års skolordning innehåller (litt F). Trots 
att matrikelns sidor spaltas upp på föreskrivet sätt, brister det i att 
fylla kolumnerna med avsedda uppgifter. Särskilt upplysningarna om se-
nast bevistade läroverk, utskrivningsdatum och utskrivningsklass saknas. 
Till skillnad från tidigare anges nu även faders namn och yrke samt 
anmäld avsikt vid avgången. Den ortsuppgift som lämnas anges numera 
uttryckligen som födelseort, och födelsedatum är ofta fullständigt med 
månad och dag. 

Utöver dessa uppgifter har i matrikeln på olika ställen införts ytterli-
gare upplysningar av företrädesvis biografisk karaktär. Detta har i 
flera fall skett långt efter det att eleverna lämnat skolan. Efter 1822 
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är det ofta svårt att skilja mellan uppgiven avsikt vid avgången och 
senare införd notis om tidigare elevs faktiska yrkeskarriär. En över-
sikt över de variabler som förekommer lämnas i följande figur. 

Figur 3. Uppgifter i Piteå skolas elevmatrikel 1705-1855. 

Inskrivningsdatum 
Förnamn 
Efternamn 
Ort 
Inskrivningsklass 
Födelseår 
Födelsemånad/dag 
Faderns namn 
Faderns yrke 
Tidigare skolgång 
Utskrivningsdatum 
Utskrivningsklass 
Anmäld avsikt 
Anmärkningar 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 

1705 1735 1782 1822 1855 

Matrikelns uppgifter har kompletterats på följande sätt: I de fall där 
inskrivningsdatum saknas har eleven åsatts datum för närmast föregående 
elev. Eftersom eleverna har skrivits in i den ordning de anlänt till 
skolan, kan ett eventuellt fel sällan bli större än någon dag, aldrig så 
stort som en hel termin. När någon elev saknar inskrivningsklass i 
matrikeln har denna uppgift hämtats från första examinationsprotokoll 
eller lista över utbetalda djäknepengar. Även födelsedatum har i några 
fall hämtats från examinationsprotokoll. Utskrivningsdatum respektive 
utskrivningsklass är uppgifter som matrikeln ofta saknar. I dessa fall 
har aktuella examinationsprotokoll och betygskataloger fått stå till 
förfogande, även om datum i många fall måst begränsas till ett årtal. De 
elever som har gått vidare till gymnasiet i Härnösand har kunnat få sina 
uppgifter kompletterade från gymnasiematrikeln (Bucht 1926-29). Detta 
gäller förutom inskrivningsdatum i huvudsak födelsedata, social bakgrund 
och egen yrkeskarriär. För prästsöners respektive blivande prästers 
vidkommande har Bibergs och Bygdéns herdaminnen fått lämna motsvarande 
uppgifter.(5) Kyrkböcker har slutligen i ett antal fall fått stå till 
tjänst med uppgifter som födelsedata, social bakgrund och geografiskt 
ursprung. 

Vid kompletteringen av matrikelns ofullständiga uppgifter ur andra obe-
roende källor har matrikelns uppgifter i de flesta fall visat sig till-
förlitliga, där kontroller kunnat göras. Förutom namnskick är det fram-
förallt födelsedata och sekundära anmärkningar om elevers senare yrkes-
karriär som kan uppvisa avvikelser i någon större utsträckning. Anmäld 
avsikt vid dimittering är slutligen en uppgift som knappast kan läggas 
till grund för några slutsatser om elevernas öden efter avslutad skol-
gång. När rektor Gadd 1813 skulle besvara Uppfostringskommitténs fråga 
om elevernas öden efter avslutad skolgång, berörde han problem som var 
aktuella också efter 1822: 

De fläste  utgå  från  Prima  och Qvinta,  någre  från  Secunda,  en och 
annan från  Tertia  - til Militairen,  civil  ståndet eller näringarna. 
Ganska  sällan begär  någon  af  dessa betyg,  då de lämna Scholan. 
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Ingen  författning  ålägger  dem  eller, att wid  Termins  slut, anmäla 
om de tänka sluta Schol-gången.  Således  förswinna  de, så tilsägan-
des utan att man wet,  hwart.  En del återkomma  ock, efter  att hafwa 
absenterat  en eller annan Termin,  til Scholan,  i synnerhet  i Qvin-
ta. Af  dessa skäl kan ej bestämmas,  huru  många  hwarje  år utgått 
från  Scholan,  eller hwad  yrken  de ingått  uti; häldst somlige  efter 
sin Schol-gång,  tilbringa  ett och annat, ja äfwen  flera  år i Föräl-
drarnas  hus, innan de wälja  wisst  lefnadssätt.  (Urkunden 6:8) 

När noteringarna om anmäld avsikt vid dimittering har kontrollerats mot 
kyrkboksdata för eleverna från Skellefteå har uppgifterna ofta visat sig 
divergera (avsn 6.8). I många fall rör det sig om typiska genomgångsyr-
ken som sjöman, vilka senare övergivits till förmån för någon annan 
sysselsättning. I andra fall kan det röra sig om orealistiska förvänt-
ningar: matrikeln avslöjar förvånansvärt många drömmar om lantmätaryr-
ket, av vilka förmodligen endast en del kunde förverkligas. 

3.2. Listor över utbetalda djäknepengar 

Av de nominativa källserierna utgör listorna över utbetalda djäknepengar 
(motsv) den mest kompletta serien med presensuppgifter. Listor förelig-
ger för alla år fr o m 1790 förutom krigsåret 1809.(6) Denna källserie 
har därför lagts till grund för undersökningen av elevernas faktiska 
närvaro i Piteå skola. Problemen är emellertid flera. 

För det första är det ovisst i vilken mån djäknepengar utbetalades till 
alla under året/terminen närvarande eleverna. Mycket talar dock för att 
man hade som praxis att låta alla få del av premierna. Detta framgår t 
ex av svaret från rektor Unaus på kanslersgillets enkät 1802, där djäk-
nepengarna uppges ha förvandlats till allmänna premiemedel för att 
utdelas "efter antaget bruk til hela Schol® ungdomen pro loco, diligen-
tia et paupertate".(7) Principen för deras utdelande går tydligt att 
utläsa av de bevarade listorna: Primus i quarta fick mest, varefter 
beloppen sjönk med fallande klass och framsteg, således mera pro loco et 
diligentia än pro paupertate. Enstaka undantag från mönstret förefaller 
dock ha sin orsak i elevers fattigdom. I Umeå trivialskola tillämpades 
ett tydligare redovisningssätt, där det klart framgår hur mycket av 
pengarna som avsåg plats respektive flit och fattigdom.(8) Även där var 
prinicipen den, att alla elever skulle få del av pengarna, vilket uppen-
barligen inte var fallet på alla håll, t ex inte i Uppsalas katedralsko-
la. (9) 

Men om eleven då - för det andra - inte var närvarande vid examen? 
Listorna över djäknepengarna tycks dock uppta alla elever som var berät-
tigade till pengar; när elever varit frånvarande vid utbetalandet är 
detta uttryckligen angivet. Uppgifterna i listorna över djäknepengarna 
har kontrollerats mot alla examinationsprotokoll t o m 1820 med följande 
resultat:(10) 3 elever finns upptagna i examinationsprotokollet för 1790 
som saknas i listan över djäknepengar. Examinationsprotokollen saknar 
däremot 2 elever som finns upptagna på premielistan. Dessutom förekommer 
i några fall (fyra) skilda uppgifter om klass, i synnerhet när föränd-
ringar skett under läsåret. 

Ett särskilt problem utgör de elever som slutat under höstterminen. Kan 
man rimligen anta att dessa finns upptagna i de listor över djäknepeng-
arna som upprättades vid vårterminens slut? Endast en kontroll av 
premielistorna mot sådana källserier som innehåller uppgifter från höst-
terminerna kan ge svaret på den frågan. I examinationsprotokollen fram 
till 1820 anges uttryckligen att uppgifterna gäller "förflutne 2:ne 
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terminer". Som exempel kan nämnas att qvartanerna Wolmar Wasilius Cle-
menteoff och Petter Anton Markström som "slutade Scholgången med förra 
Termin" (ht 1919) enligt 1820 års examinationsprotokoll, ändå finns 
upptagna som frånvarande i såväl examinationsprotokollet som listan över 
utbetalda djäknepengar (detsamma gäller Erik Jacob Spolander). För tiden 
fr o m ht 1820 har listorna över utbetalda djäknepengar kontrollerats 
mot alla bevarade betygskataloger och examinationsprotokoll som avser 
höstterminen. De stora luckorna i källserierna gör att, av de 19 höst-
terminernas 76 aktuella klasser 1820-1838, jämförelsematerial till pre-
mielistorna finns för endast 24 klasser, dvs 1/3. Det visar sig emeller-
tid att även efter 1820 är överensstämmelsen mellan de olika källserier-
nas uppgifter god. Den enda avvikelsen som noterats är 3 elever i rek-
torsklassen ht 1823 som saknas i listan över djäknepengar vt 1824. Under 
hela perioden 1790-1839 kan man alltså räkna med att listorna över 
djäknepengarna täcker in så gott som alla elever vid Piteå skola, även 
dem som avbrutit studierna före vårexamen. 

Det föreligger även vissa skiljaktigheter mellan premielistorna och 
matrikelns uppgift om inskrivningsår. Således saknas i listorna 10 
elever som enligt matrikeln varit inskrivna i skolan. Dessutom förekom-
mer 17 elever i listorna endast för senare år än det inskrivningsår som 
matrikeln uppger. Vid undersökningen av elevernas närvaro har listornas 
uppgifter på dessa punkter kompletterats med matrikelns. Orsaken till 
uppgifternas divergens torde stå att finna i elevernas begränsade närva-
ro. Förmodligen har eleverna i de båda aktuella kategorierna avvikit 
från skolan kort efter inskrivning, medan kategori två upptagit studier-
na ett senare år. Dessutom saknar matrikeln ett antal personer (12 st 
1790-1839) som enligt listorna över djäknepengarna deltagit i undervis-
ningen. Orsaken till detta kan vara att vissa elever p g a fattigdom 
inte kunnat erlägga fastställd inskrivningsavgift och således följt 
undervisningen utan att immatrikuleras. Detta förfaringssätt tycks f ö 
ha varit ganska vanligt i Luleå skola, i vars examinationsprotokoll och 
betygskataloger de icke inskrivna eleverna redovisas för sig.(11) 

År 1809 utgör ett alldeles särskilt problem. För detta år saknas alla 
typer av nominativa källserier med presensuppgifter. Orsaken är uppen-
bar: krigshandlingarna 1809 gjorde att skolan fick stänga utan att 
examen kunde genomföras. Undervisningen återupptogs inte förrän i novem-
ber 1809, vilket framgår såväl av matrikeln som 1810 års examinations-
protokoll. De elever som deltagit i undervisningen läsåren 1807/08 samt 
1809/10 har noterats för frånvaro läsåret 1808/09. Det är omöjligt att 
avgöra vilka elever som följt undervisningen aktuellt år. Detta gäller 
även dem som varit närvarande 1807/08 utan att återvända till skolan 
efter krigets slut. Läsåret 1808/09 får således ett närvaroantal på 17, 
baserat på inskrivningsmatrikeln, trots att summan för alla klasser i 
1813 års enkät anges till 35. Detta måste beaktas vid bearbetningen av 
materialet. 

Efter att listorna över utbetalda djäknepengar kompletterats med uppgif-
ter från parallella källmaterial - matrikel, examinationsprotokoll och 
betygskataloger - utan att några större avvikelser kunnat noteras, torde 
det aktuella materialet ge en mycket god bild av elevernas faktiska 
skolgång - krigsåret 1809 undantaget. 
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3.3. Lärarförteckningar 

Efter den källkritiska granskningen av de två huvudmaterialen för under-
sökningen av eleverna vid Piteå skola skall de huvudkällor som lagts 
till grund för undersökningen av lärarkåren vid Piteå skola tas upp till 
diskussion. Dessa utgörs i första hand av en lärarförteckning i samma 
volym som elevmatrikeln, vars uppgifter har kompletterats med herdamin-
nena av Biberg (I-III) och Bygdén (I-IV) samt Hiilphers 1789. 

Piteå skolas matrikel innehåller en förteckning över skolans lärare, där 
dessa är ordnade i kategorierna rektorer, konrektorer och kolleger/apo-
logister.(12) Under tiden fram till vt 1855 har enligt matrikeln 18 
rektorer, 13 konrektorer och 55 kolleger/apologister innehaft tjänst vid 
Piteå skola. Förteckningen meddelar inga andra genomgående upplysningar 
än lärarnas titel, namn och eventuella fortsatta karriär. Fr o m Carl 
Solanders rektorat har lärarna åsatts tillträdes- och dödsår. Uppgifter-
na är uppenbarligen införda av skolans rektor med början av Solander. 
För skolans första tid bygger förteckningen tydligen på vad Solander 
själv kunnat utröna under sin första tid som rektor (se avsn 5.3.1). 

En av de trovärdiga sagesmän som Solander åberopar i matrikelns inled-
ning skulle kunna ha varit Ericus Lönnberg, som från 1696 till sin död 
1731, när Solander hunnit bli konrektor, var kollega vid Piteå skola 
(Bygdén III:98f). Uppenbarligen har Solander ägnat sig åt vissa efter-
forskningar för att kunna upprätta förteckningen över lärarna. Petrus 
Stecksenius Graan (1930:6) tackar sin "innerligt avhållne gynnare" Carl 
Solander för all den hjälp han erhållit vid utarbetandet av sin avhand-
ling "De Urbe Pitovia" 1731. Denna avhandling innehåller en förteckning 
över skolans rektorer från äldsta tid. Stecksenius Graan (1930:13), som 
f ö var son till förre rektorn Daniel Steckzenius, lärare i Piteå sedan 
1703 (Biberg 111:179), framlägger rektorslängden "såsom jag hört den". 
Denna längd överensstämmer helt med förteckningen i matrikelvolymen. 
Solander och Stecksenius Graan tycks alltså ha förenat sina ansträng-
ningar i utforskandet av Piteå skolas äldsta historia. Om viss osäkerhet 
således vidlåder uppgifterna för den äldsta tiden, förefaller uppgifter-
na om de lärare som immatrikulerats efter Solanders tillträde som rektor 
att vara betydligt mer tillförlitliga. Uppgifterna om nyanställda lärare 
torde ha förts in i längden i samband med tillträdet. Kontroller mot 
andra källor visar dock att lärarförteckningen inte ens för den senare 
tiden kan vara helt fullständig. 

Den första mera fullständiga förteckningen över lärarna vid Piteå skola 
förutom matrikelvolymens föreligger i Hiilphers' västerbottensbeskrivning 
från 1789. En jämförelse mellan de två förteckningarna ådagalägger 
följande avvikelser. Hiilphers saknar tre lärare som förekommer i skol-
matrikelns förteckning: Roselius, Forselius och Nordin, uppenbarligen 
vikarier under rektor Normans tjänstledighet (se nedan). Bland rektorer-
na upptar Hiilphers även Petrus Turdin, som i matrikelvolymen endast 
redovisas som konrektor. Även Hiilphers uppger konrektoratet som sista 
tjänst. Av konrektorerna i matrikelvolymen saknar Hiilphers däremot 
Petrus Steckzenius, som inte heller finns upptagen bland kollegerna. 
Däremot räknar Hiilphers konrektor Isac Nordin också till kollegerna. 
Utöver de kolleger som skolmatrikeln redovisar namnger Hiilphers ytterli-
gare tre: Medenius, Nenzelius och Calicius. Huvuddelen av skiljaktighe-
terna avser 1600-talet. 

Eftersom Bygdén (l:XIV) aldrig hann fullfölja sina planer på skolstatens 
behandling inom ramen för sitt herdaminne, innehåller detta endast 
uppgifter om de lärare som antingen före eller efter sin skoltjänstgö-
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ring i Piteå innehaft en fast prästtjänst. Vissa knapphändiga uppgifter 
föreligger även för de övriga lärare vars fäder står upptagna som präs-
ter i herdaminnet. Detta innebär att den enda fullständiga förteckningen 
över lärarna i Piteå skola utöver skolmatrikelns - Hiilphers' förteckning 
slutar ju 1789 - föreligger i Bibergs herdaminne (111:178-195). En 
jämförelse mellan dessa båda förteckningar avslöjar ett antal avvikel-
ser. 

Förteckningarna över rektorer och konrektorer överensstämmer till namnen 
med undantag för konrektor Jacob Bränder, som bara finns upptagen i 
skolmatrikeln. Tre av rektorerna från 1600-talet uppges dock hos Biberg 
(111:179) endast ha varit vikarier under Nicolaus Normans sjukledighet 
1684-93. Ordningen mellan Norman och Roselius växlar dessutom mellan 
källorna. Eftersom undersökningen också avser de lärare som vikarierat, 
har skolmatrikelns uppgifter därför för rektorers och konrektorers del 
endast kompletterats med personalia ur Bygdén I-IV och Biberg III. 

Förteckningen över kolleger och apologister avviker däremot på flera 
punkter från Biberg I-III. Flera av dessa skiljaktigheter visar att 
Biberg utnyttjat annat källmaterial än skolmatrikeln. Fr a har Biberg 
följt Hiilphers1 uppgifter mycket nära, vilket dock inte hindrat honom 
från att införa nya namn och tolkningar. Biberg (111:184) förmodar t ex 
felaktigt att Ericus Petri Angermannus, kollega från 1653, skulle vara 
identisk med kyrkoherde Hedsander i Hammerdal. Skolmatrikeln och Bygdén 
(111:270) är istället överens om att Ericus Petri burit tillnamnet 
Norasus och sedermera blivit kyrkoherde i Silbojokk. Till övriga viktiga-
re avvikelser hör att Biberg saknar 3 lärare som skolmatrikeln innehål-
ler. Dessutom finns Petrus Steckzenius inte upptagen som kollega hos 
Biberg, endast som konrektor och rektor. Skolmatrikeln har dock i sin 
tur behövt kompletteras med hela 10 lärare från Bibergs herdaminne. 
Utöver dessa upptar Biberg tre lärare som skulle ha tjänstgjort före 
1650. Några av de 10 lärarna har tjänstgjort mycket kort tid, några har 
endast vikarierat. Bibergs (11:303) lärarförteckning för Luleå skola 
innehåller dessutom uppgift om ytterligare två vikarierande lärare i 
Piteå skola. Bygdén (11:238) bidrar slutligen med upplysningen att 
Anders Marci Grubb, som saknas i övriga förteckningar, var lärare i 
Piteå 1650-52, innan han förflyttades till Luleå skola. Med alla dessa 
kompletteringar av skolmatrikelns lärarförteckning blir antalet lärare i 
Piteå skola under perioden 1650-1849 totalt 89, 63 med sluttjänst som 
kollega/apologist, 26 med rektorat/konrektorat som sista tjänst vid 
skolan. 

Inte heller efter skolmatrikelns komplettering med uppgifter ur Bibergs 
och Bygdéns herdaminnen torde lärarförteckningen fullständigt uppta alla 
lärares tjänstgöring vid Piteå skola. Däremot bör de flesta lärare som 
tjänstgjort vid Piteå skola ha kommit med. Oklarheter i skolmatrikeln, 
avvikande uppgifter i kompletterande källor och inkonsekvenser i Bibergs 
listor indikerar att särskilt vikariat och förflyttningar mellan skolans 
klasser förefaller vara bristfälligt noterade. Detta gör att lärarkå-
rens tjänstgöringsförhållanden inte kan undersökas i detalj. Intresset 
riktas istället mot lärarnas sociala bakgrund och fortsatta karriär, där 
herdaminnena i stor utsträckning kan lämna kompletterande upplysningar. 
En grov uppdelning efter sluttjänst i rektorer/konrektorer och kolleger/ 
apologister framstår som den enda kategorisering av lärarna som materia-
lets uppgifter om deras skoltjänstgöring tillåter. 
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3.4. Datorbearbetning av individrelaterade data 

Metodiskt anknyter rapporten till den inriktning inom svensk historisk-
pedagogisk forskning som representeras av fr a Egil Johansson. I sin 
avhandling "En studie med kvantitativa metoder av folkundervisningen i 
Bygdeå socken 1845-1873" från 1972 har Johansson maskinellt bearbetat 
individrelaterade kyrkboksdata och skoldata. Genom att mäta samband 
mellan olika individanknutna variabler på aggregerad nivå, har Johansson 
lyckats kasta nytt ljus över problematiken kring folkskolans genomföran-
de. Dessutom har hans ansats genererat nya metoder och hypoteser. I ett 
långsiktigt forskningsprogram har Johansson (1973:98) bl a pekat på 
behovet av forskning kring den lärda skolan. Birgitta Odén (1975:21) har 
dock i en kritisk granskning av Egil Johanssons forskning bl a ifråga-
satt 

[...] om det är individanknutna,  faktorer  som är de väsentliga,  när 
det gäller  att studera  folkutbildning  och samhälle som en utveck-
lingsprocess  . 

Även om Odens invändningar föranleddes av forskning kring den lägre 
folkundervisningen vid 1800-talets mitt, förefaller synpunkterna dock 
äga en viss generell giltighet.(13) Synpunkterna tycks relevanta också 
för studiet av den lärda skolan om endast individdata används i syfte 
att undersöka skolans funktion i samhällsutvecklingen. Inte desto mind-
re måste varje undersökning av skolans funktion som förbigår den faktis-
ka rekryteringssituatuionen vila på ytterst osäker grund. I denna rap-
port kompletteras de individrelaterade uppgifterna med andra data om 
skolans innehåll och funktion ur skollagstiftning och skolhandlingar av 
varierande slag. 

Odén (1975:20f) erkänner också att "det är värdefullt, att undersökning-
ar av detta slag utgår från individdata", eftersom massdata på aggrege-
rad nivå ofta kan visa sig vilseledande. Därför måste en undersökning på 
grundval av individdata framstå som särskilt viktig inom ett forsknings-
område där individrelaterade uppgifter tidigare i mycket liten utsträck-
ning behandlats kvantitativt (jfr avsn 2.2). 

Helena Höas har dock i sin studie av "Den lärda skolan på Gotland" 
(1987) under uttrycklig anslutning till Egil Johanssons forskningsin-
riktning utnyttjat kvantitativa metoder för att undersöka elevernas 
skolgång. Också Thord Bylunds undersökning av Härnösands gymnasium 
(1972) har en kvantitativ ansats, även om denne inte begagnat sig av 
datorbearbetning. Till stora delar bygger denna rapport på erfarenheter 
som vunnits i dessa studier. Liksom dessa undersökningar utgör denna 
rapport en fallstudie av ett läroverk i regionalt perspektiv. 

De uppgifter som elevmatrikeln innehåller har lagts till grund för ett 
dataregister på individbasis. De registrerade variablerna framgår av 
figur 3 ovan. Matrikelns uppgifter har kompletterats på det sätt som 
angivits i avsnitt 3.1. Anmäld avsikt vid dimittering har dock bedömts 
som en alltför problematisk uppgift för att göras till föremål för någon 
undersökning.(14) 

För att underlätta bearbetningen har yrkesnoteringar och geografiska 
uppgifter även kodats. Den geografiska kodningen ansluter till "Präst-
projektets", medan den sociala grupperingen följer den indelning Sten 
Carlsson (1965) använt i sin studie av det skånska prästerskapet (bilaga 
6). Samma kategorisering har även utnyttjats av Ingemar Björck (1967) 
och Thord Bylund (1972). 
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Till detta register har även knutits uppgifter om elevernas faktiska 
skolgång utifrån fr a listor över utbetalda djäknepengar för 50-årsperi-
oden 1790-1839. Den tidsmässiga begränsningen motiveras för startpunk-
tens del av källäget, för slutpunktens del av arbetsekonomiska hänsyn: 
fr o m 1840-talet växer elevkåren kraftigt. Det har bedömts som mer 
angeläget att kunna spegla elevernas skolgång över en relativt lång 
period, som innefattar två skolreformer, än att följa upp alla elever t 
o m 1855. De elever som inte hunnit avsluta sin skolgång före 1839 har 
dock fått sina uppgifter kompletterade fram till sin dimittering. Upp-
gifterna har i övrigt kompletterats på det sätt som uppges i avsnitt 
3.2. 

Genom att för varje elev registrera årtal och aktuell klass för alla år 
respektive elev frekventerade skolan kan man mycket nära följa den 
faktiska skolgången såväl på individnivå som på klass- och skolnivå. 
Tidigare forskning har i detta fall litat till två mindre exakta utvä-
gar. För att spegla skolgången har t ex Helena Höas (I987:48ff) utnytt-
jat skolstatistik för det totala elevantalet och skolkataloger för 
antalet inskrivna i varje klass. Även om skolkatalogerna uppenbarligen 
är upprättade på individnivå, har materialet endast bearbetats på klass-
nivå utifrån elevantalet i varje klass (Höas 1987:53). Därmed avhänder 
sig Höas möjligheten att studera elvernas faktiska skolgång i relation 
till geografisk hemvist, social bakgrund etc. Denna möjlighet har alltså 
tagits till vara i föreliggande rapport. 

För att komma åt skolgångens längd har Höas (1987:99) gått tillväga på 
följande sätt: 

Längden  på skolgången  har räknats  ut på så sätt att tiden för 
inskrivningen  dragits  från  tiden för  avgången  och mellanskillnaden 
har räknats  som den egentliga  skoltiden.  Detta förfaringssätt  tar 
inte hänsyn  till om en elev  gjort  uppehåll  i studierna  och därför  i 
verkligheten  erhållit en betydligt  kortare  skolgång  än vad  som 
framkommer  i tabellen. 

Genom att istället bygga på årsvis upprättade listor över elevernas 
närvaro i de olika klasserna - som t ex listor över utbetalda djäkne-
pengar - kan man också komma ifrån det fel som Höas' metod otvivelaktigt 
ger siffrorna över skolgångens längd (Höas 1987:99, 108, 116). Erfaren-
heterna från Piteå skola visar dessutom att felet sannolikt är systema-
tiskt genom att periodvis frånvaro under skolgången var vanligare i 
vissa klasser och vissa elevgrupper.(15) 

Den statistiska analysen i denna rapport är huvudsaklingen begränsad 
till elementära frekvens- och korstabuleringår. Den kvantitativa ansat-
sen kompletteras även med exempelstudier på individnivå, där inte minst 
genealogiska förhållanden har visat sig vara av intresse. Undersökningen 
av lärarna vid Piteå skola har däremot inte föranlett någon maskinell 
bearbetning av källmaterialet. Antalet lärare har bedömts som alltför 
begränsat. 
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4. Befolkning och näringar 

När Piteå stad grundades 1621 samtidigt med Luleå, Torneå och Umeå var 
detta ett utslag av den rådande handelspolitiken. 1614 års seglations-
ordning liksom 1617 års handelsordinantia hade dragit upp riktlinjerna 
för centralmaktens kontroll av handel och sjöfart, medan 1636 års han-
delsordinantia fastställde det bottniska handelstvånget, som trots vissa 
lättnader kvarstod till 1700-talets mitt. All handel skulle koncentreras 
till städerna, där produkterna skulle beskattas, och de norrländska 
städerna, som räknades till uppstäderna utan rättigheter att segla på 
utlandet, förbjöds att segla söder om Stockholm. Den utbredda lanthan-
deln och bondeseglationen skulle därmed ersättas av statligt kontrolle-
rade stadsnäringar. Till Piteå stad, som anlades vid kyrkplatsen i 
Öjebyn, skulle bönderna i Burträsk och Skellefteå socknar föra sina 
varor, en bestämmelse vars efterlevnad aldrig blev fullständig. Så 
småningom fick dessa socknar rätt till egen marknadsplats. (Steckzén 
1921:23ff) 

Vid stadsgrundandet erhöll 44 borgare burskap, och folkmängden ökade 
från 159 personer 1642 till 255 personer 1660, en siffra som stod sig 
seklet ut. Borgarna hade uppenbarligen svårt att försörja sig på handel 
och hantverk; 1635 års boskapslängd upptar bl a 148 nötkreatur, 78 
getter och 55 får. Utöver jordbruket utgjorde fisket en viktig binäring. 
(Steckzén 1921:39ff) 

1666 ödelades staden av en brand och staden återuppbyggdes på sin nuva-
rande plats. Bränder, härjningar och nya pålagor under den stora ofreden 
hämmade stadens utveckling. Folkmängden sjönk från 243 personer 1710 
till 205 år 1720. När borgarna hämtat sig efter branden 1721, steg 
folkmängden till 266 år 1724 och 304 år 1730. Piteå stad kunde börja ta 
in det försprång som grannstäderna erhållit under Piteås svaghetsperiod. 
(Steckzén 1921:84ff) 

Under 1700-talet utvecklades Piteå stad till en betydande handels- och 
sjöfartsstad. Bakgrunden till detta var en stark befolkningsökning i 
Norrland i kombination med näringarnas utveckling och handelshindrens 
successiva avskaffande. Folkökningen i Norrland var drygt 60 % mellan 
1750 och 1800 och även under 1800-talet fortsatte den kraftiga tillväx-
ten i snabbare takt än i rikets övriga delar. (Nyström 1982:32ff) Under 
perioden 1800-1850 växte Piteå stad från 831 till 1405 personer efter 
att år 1760 ha räknat ca 670 invånare.(16) 

Norrlandsstäderna var små i förhållande till landets övriga städer och 
inneslöt en lägre andel av landsändans befolkning. Av den totala befolk-
ningen på 35 354 personer i Norrbottens län år 1805 bodde endast 1 846 i 
städerna. Mot Piteå stads 899 invånare stod landsförsamlingens 6 151. 
Befolkningstillväxten tillkom därför i första hand jordbruket som upp-
levde hemmansklyvning, rationalisering, nyodling och kolonisation. Dess-
utom växte nya näringar fram utanför städernas hank och stör. Av de nya 
näringarna var trävaruhanteringen i form av tjärbränning och brädsågning 
den viktigaste, även om vattensågarna vid älvarna och åarna började få 
konkurrens från järnbruken. Stapelvarorna krävde transporter och de 
ökande volymerna tvingade fram lättnader i handelsregleringarna. 1767 
fick västerbottensstäderna rätt till fri seglation inom landet och egen 
stapelplats vid Ratan. 1801 fick Piteå egen stapelrätt, vilket gav 
möjlighet till direkta handelskontakter med utlandet. Också inskränk-
ningarna i bondeseglationen och varuförsäljning på landsbygden lindrades 
vid 1700-talets slut. Dessutom hade bruksägarna såväl försäljnings- som 
skeppningsrättigheter. (Nyström 1982:32ff, 80ff, 273) 
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Utskeppningen av varor från Piteå visar dels på ett blomstrande närings-
liv i området, dels på Piteås betydelse som hamnstad. Mellan 1750 och 
1850 var Piteå den viktigaste utskeppningshamnen norr om Ratan (Layton 
1981). Många av borgarna i Piteå kombinerade funktionerna handelsman, 
redare och skeppsbyggare. I takt med att utskeppningen ökade från Piteå 
växte också båtbyggerier upp. Figur 5 ger exempel på en sådan släkt som 
bl a genom Erik Magnus Degerman, grundare av Rosfors bruk, även var 
involverad i bruksnäringen. Många av släktens medlemmar beklädde för-
troendeposter inom magistraten. (Berggren - Bergstedt 1988:93ff) Han-
dels- och skeppsbyggarsläkterna band ofta samman socknarna längs norr-
landskusten genom sina släktförbindelser. På detta fenomen lämnar släk-
ten Sandström ett gott exempel (Forsberg 1965:84ff). Släktförbindelser 
av detta slag bidrog till rekryteringen av utsocknes till Piteå skola 
(Lindmark 1989:10). 

Men Piteå var även en ämbetsmannastad. Skolstad hade Piteå varit sedan 
stadsgrundandets tid, och lärarna, som räknades till ecklesiastikstaten, 
hörde till stadens particulares. Liksom alla städer hade Piteå ämbetsmän 
som skötte förvaltningen; tidvis var borgmästare och rådmän högt kvali-
ficerade borgare. Med 1810 års beslut om inrättande av Norrbottens län 
upphöjdes Piteå till residensstad, vilket förstärkte karaktären av äm-
betsmannastad. Till detta bidrog även länslasarettets och fängelsets 
lokalisering. Bland övriga ståndspersoner som kunde ha intresse av skola 
inom pastoratet var, förutom prästerskapet, ett antal officerare: Piteå 
hade såväl översteboställe för regementschefen som boställen för Piteå 
kompanis officerare. Flera av regementets officerare ägnade sig f ö i 
stor utsträckning åt bruksnäringen (Axelson 1983:16ff, 1986:14ff). 
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5. Lärdomsskolan 

5.1. Lärdomsskolans organisation 

Med 1649 års skolordning fick den lärda skolan en form som stod sig i 
200 år. Fyrklassiga trivialskolor och fyrklassiga gymnasier skulle nu 
efter varandra förbereda för akademiska studier. Därmed tonades gymna-
siernas karaktär av stiftsspecifika högskolor ned. Nyordningen var bl a 
ett utslag av stormaktstidens centraliserings- och standardiseringssträ-
vanden men också ett uttryck för ett ökat behov av kvalificerade statli-
ga tjänstemän. Med skolordningen följde också en ny skolstat, som gav 
ett ansenligt antal skolor statligt understöd: 8 gymnasier, 21 trivial-
skolor och 39 lägre skolor med endast en lärare. Av ekonomiska skäl 
skedde en inknappning i de anslagna medlen redan med 1652 års skolstat. 
Lärarnas antal i trivialskolan var 5 - rektor och konrektor, som delade 
på undervisningen i fjärde klass, och tre kolleger med ansvar för varsin 
klass. Till de fyra ettåriga klasserna i trivialskolan knöts även den 
tidigare fristående borgarskolan i form av en skriv- och räkneklass, som 
förestods av den s k apologisten. (Sjöstrand 1958:192ff) 

Med 1693 års skolordning förändrades trivialskolan till en femklassig 
lärd skola, därigenom att apologistklassen försvann och apologisten fick 
svara för klass 1 (Sjöstrand 1958:208). Apologistklassen återinfördes i 
och med 1724 års skolordning, som i övrigt kvarhöll uppdelningen i 
gymnasier och trivialskolor, även om de senare i stiftsstäderna kom att 
kallas katedralskolor. Lärarantalet och klassfördelningen återgick nu 
till förhållandena i 1649 års skolordning. Eleverna i trivialskolans 
fyra klasser började dock uppdelas i två avdelningar, superiores och 
inferiores. För inträde fordrades läskunnighet, och dimittering till 
gymnasium skulle föregås av förhör. I de stift som saknade gymnasium 
kunde trivialskolan dimittera direkt till akademien. (Sjöstrand 
1961:134ff) Från att vid 1600-talets slut ha funnits 12 gymnasier, ett 
30-tal trivialskolor och ett 70-tal pedagogier i Sverige och Finland, 
ökade trivialskolorna och pedagogierna med ett 10-tal vardera fram till 
1760 (Sjöstrand 1961:143). 

Först 1807 skedde nästa förändring av skolordningen, men de organisato-
riska nyordningarna var få. Katedralskolorna, som hade fem litterata 
klasser utan apologistklass, fick dimittera direkt till akademien. Öv-
rigt förbigående av gymnasium inskränktes. Apologistklassen fick nu en 
närmare anknytning till lärdomsskolan, därigenom att den skulle bygga på 
den för alla elever gemensamma förberedande första klassen. Denna linje-
indelning var förutsatt redan i 1649 års skolordning. Av trivialskolans 
fyra klasser skulle den fjärde, där undervisningen fortfarande delades 
mellan rektor och konrektor, vara tvåårig. (Sjöstrand 1961:162f) För 
intagning krävdes förutom läskunnighet också katekeskunskaper, räknefär-
dighet och viss skrivförmåga (SkolO 1807:6:3). Enligt 1812 års uppfost-
ringskommittés enkät 1813 bestod de statliga läroanstalterna av 10 
gymnasier, 2 katedralskolor, 28 trivialskolor och ett tiotal pedagogier 

dessutom ett 60-tal enskilda pedagogier. (Sjöstrand 1965:350) Pedago-
gierna skulle dels svara för de borgerliga näringarnas behov, dels 
utgöra grund för fortsatta studier vid trivialskolornas högre klasser. 

Den första mer genomgripande organisatoriska omdaningen av lärdomsskolan 
skedde 1820 med skolordningens uppdelning av läroverken i apologistsko-
lor och lärdomsskolor. Apologistskolorna kunde vara högre eller lägre 
med 3 eller 2 klasser och lärare, medan lärdomsskolorna var av tre slag: 
lägre, med 3 klasser och lärare, högre , med 4 klasser och 5 lärare, och 
gymnasier med minst 7 lärare. Den gamla apologistklassen byggdes alltså 
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ut till en självständig skola för att tillgodose behoven av "allmän 
medborgerlig bildning". På orter där lärdomsskola fanns ställdes apolo-
gistskolan dock under lärdomsskolans rektorat. Inträdesfordringarna var 
i stort desamma som i 1807 års skolordning. (Sjöstrand 1965:312) Enligt 
1824 års skolrevision uppgick antalet lärdomsskolor efter den nya skol-
ordningens genomförande till 12 gymnasier, 41 lärdomsskolor och 22 
apologistskolor förutom 11 apologistklasser (Sjöstrand 1965:350). 

En fullständig sammanslagning av gymnasierna med lärdoms- och apologist-
skolorna till ett läroverk påbjöds i 1849 års läroverksplakat men kom 
till konsekvent genomförande först med 1856 års skolordning (Sjöstrand 
1965:147, 321f). Den sammanhållna lärdomsskolan kom nu att kallas ele-
mentarläroverk, 5-klassiga lägre och 8-klassiga högre med den åttonde 
klassen 2-årig. De två första klasserna var helt gemensamma; därefter 
skedde linjeindelning i klassiker och realare. Läroverket byggde nu 
genom sina inträdesfordringar på folkskolans undervisning: läsning, 
skrivning, räkning och kristendomskunskap. Lägsta intagningsålder höjdes 
dessutom till 9 år. Vid 1856/58 års riksdag fattades beslut om 22 högre 
och 37 lägre elementarläroverk. (Sjöstrand 1965:322ff) 

5.2. Lärdomsskolorna i Härnösands stift 

Med 1649 års skolordning och 1650 års skolstat, reviderad 1652, erhöll 
Härnösands stift den skolorganisation som till sina huvuddrag kom att 
gälla i 200 år. Ett gymnasium inrättades i Härnösand, där stiftets ena 
trivialskola också var belägen. Den andra trivialskolan förlades till 
Piteå. År 1674 erhöll också Frösön rätt till en fullständig trivialsko-
la. Därmed byggdes den tidigare pedagogin i Oviken ut, som införts med 
1650 års skolstat. Ett viktigt syfte med tillkomsten av Frösö trivial-
skola var försvenskningen av Jämtland. Skolans tillkomst ökade också 
rekryteringen till gymnasiet i Härnösand. I stiftets övriga städer fanns 
sedan 1620-talet pedagogier med en lärare. Skolorna i Sundsvall, Umeå, 
Luleå och Torneå erhöll statligt understöd i och med 1652 års skolstat. 
Elevantalet i Härnösand och Frösön placerade dessa bland landets tio 
största trivialskolor under 1700-talet, medan pedagogin i Sundsvall 1748 
var störst i landet. (Bylund 1972:26ff) 

Nästa större förändring av stiftets skolorganisation inträffade år 1810, 
när de västerbottninska skolorna omorganiserades efter förlusten av 
Finland och Torneå skola. Pedagogin i Umeå byggdes nu ut till fullstän-
dig trivialskola med fyra lärare. Från slutet av 1600-talet hade Umeå 
pedagogi varit tvåklassig, sedan en lärare överförts från Piteå skola 
(se avsn 5.3.1). Med 1810 års skolstat förlorade Piteå skola även kon-
rektorsbefattningen. Nu utvecklades istället Luleå skola till en två-
klassig pedagogi. Enligt svaren på 1812 års uppfostringskommittés enkät 
var det årliga elevantalet under tioårsperioden 1804-1813 i genomsnitt 
112 för Härnösands, 85 för Frösö och 40 för Piteå trivialskola, medan 
Umeå trivialskola under sina tre första år hade i medeltal 61 elever per 
år (Lindmark 1988:25, 74). Elevkåren vid Luleå pedagogi räknade i genom-
snitt 43 pojkar per år under tioårsperioden fram till 1813 (Urkunden 
6:19). 

Skolsituationen i stiftet efter införandet av 1820 års skolordning såg 
enligt Skolrevisionen 1824 ut på följande sätt. Härnösand hade förutom 
gymnasiet en 4-klassig högre lärdomsskola, medan Frösön, Umeå och Piteå 
hade "högre" 3-klassiga lärdomsskolor. Apologistskolorna var genomgående 
av den lägre kategorin med två avdelningar i Härnösand, Sundsvall och 
Luleå, medan övriga hade en apologistklass. I de tabeller som Skolrevi-
sionen 1832 innehåller står Umeå liksom Härnösand upptagna som innehava-
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re av högre 4-klassiga lärdomsskolor, medan Frösön och Piteå var i 
besittning av lägre 3-klassiga. Apologistklasserna hade inte föranlett 
någon ändrad redovisning. Även om alla lärdomsskolor av 1842 års skolre-
vision betecknas som högre med fyra klasser var, tycks den viktigaste 
förändringen vara att Sundsvalls och och den nytillkomna Haparanda 
apologistskola begåvats med tre klasser. Antalet inskrivna i stiftets 
skolor under perioden 1821-1843 framgår av tabell 2. 

Tabell 2. Antal inskrivna i Härnösands stifts skolor 1822-1854. 

H-sand Frösö Umeå Piteå S-vall Luleå Hap-da Summa Per i 

1822-24 lärdoms- 72 43 21 19 155 52 
apologistskolor 43 15 11 24 27 15 135 45 

Summa: 115 58 32 43 27 15 290 97 

1825-32 lärdoms- 161 70 53 42 326 41 
apologistskolor 80 41 60 35 99 16 331 41 

Summa: 241 111 113 77 99 16 657 82 

1833-43 lärdoms- 158 126 61 93 438 40 
apologis tskolor 134 74 53 103 159 65 71 659 60 

Summa: 292 200 114 196 159 65 71 1097 100 

1821-43 Summa: 648 369 259 316 285 96 71 2044 93 

1844-54 404 120 126 190 64 90 

Källa: Skolrevisionen 1824, 1832 och 1843 samt Siljeström 1855:42f. Anm: 
Skolrevisionernas siffror för Luleå skola förefaller vara för låga (jfr 
avsn 6.7.2). För Östersunds elementarläroverk saknar Siljeström alla 
uppgifter, medan Piteå skola uppvisar en lucka för år 1854. 

Till att börja med kan man notera att antalet inskrivna per år inte ökar 
nämnvärt mellan den första och den sista revisionen. Däremot redovisas 
för åren 1825-1832 en minskad elevrekrytering. De relationstal som 
Skolrevisionen tagit fram genom att jämföra stiftets folkmängd med 
antalet inskrivna i lärdomsskolorna (gymnasiet i Härnösand inräknat) ger 
vid handen att den ökning som redovisas mellan den andra och den tredje 
skolrevisionen endast svarar mot folkökningen. De aktuella relationsta-
len är för de tre perioderna 1/425, 1/518 respektive 1/515. Piteå skola 
uppvisar däremot en mycket kraftig ökning av elevunderlaget, den krafti-
gaste bland lärdomsskolorna. Ökningen gäller i första hand apologist-
klassen, ett mönster som är genomgående för stiftets skolor. Från att ha 
omfattat under hälften av de inskrivna under den första perioden ökade 
apologistskolornas andel av den lärda skolans elevkår till ganska exakt 
hälften under den andra perioden för att under den tredje uppgå till 60 
% av alla inskrivna. Siljeströms uppgifter tyder på en fortsatt, svagare 
uppgång av elevantalet 1844-1854, även om en stagnation kan noteras för 
skolorna i Västerbotten, dessutom en kraftig nedgång för Piteå skola (se 
avsn 6.1). Elevantalet i Härnösands stift ökade betydligt mindre än i 
övriga delar av landet. Detta skulle kunna bero på att folkskolan börjat 
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fylla de stora norrländska apologistklassernas funktion. De statliga 
skolorna i Härnösands stift spelade ju en betydligt viktigare roll för 
folkundervisningen än motsvarande skolor i övriga delar av landet 
(Bylund 1972:34ff). 

Läroverksplakatet 1849 medförde stora förändringar i stiftets skolorga-
nisation. Den viktigaste nyordningen var sammanslagningen av lärdoms-
och apologistskolan med gymnasiet till ett gemensamt elementarläroverk. 
Den nya organisationen infördes efter hand, i Östersund dock redan 1847 
(Hasselberg 1935:276). Enligt Siljeström (1855:3ff) hade stiftets alla 
elementarläroverk 1854 genomfört sammanläggningen och infört det påbjud-
na ämneslärarsystemet. Utöver den nya skolan i Östersund upprättades 
högre elementarläroverk i enlighet med beslut vid 1856/58 års riksdag i 
Härnösand och Umeå, medan Piteå, Luleå, Sundsvall och Haparanda skulle 
få var sitt lägre. Riksdagsbeslutet lämnade dock öppet huruvida Piteå 
eller Luleå skulle få den mer omfattande anstalten med rektor och minst 
fem lärare. (Sjöstrand 1965:325) Till pitebornas stora besvikelse av-
gjordes frågan sedermera till Luleås fördel (Axelson 1989:181ff). 

5.3. Piteå skolas ursprung och organisation 

5.3.1. Piteå skolas äldsta historia 

Trots tidigare forskningsinsatser av Johan Nordlander (1914) och Birger 
Steckzén (1921) är Piteå skolas äldsta historia höljd i dunkel. Orsaken 
torde vara det torftiga källäge som råder för 1600-talets första hälft. 
Rektor Carl Solander har i inledningen till skolans matrikel gjort 
följande kommentar till sina uppgifter om skolans tidigare historia: 

Wijdare  underrätellse  härutinnan  hafwer  man icke kunnat få,  emedan 
inga  documenter,  förteckningar  och Cataloger,  hwarken  uppå Docentes 
eller Discentes  wijd  Scholan  finnas,  allenast uppå de senare ifrån 
1705, utan hwad  man förr  anfördt,  är dels af  Äctis Publicis,  och 
dels af  G:la trowärdige  mäns berättellser  inhämttadt  åhr 1736.(17) 

De uppgifter som Solander således kunde föra in i skolans matrikel har 
uppenbarligen legat till grund för rektor Lorens Gadds svar på 1812 års 
uppfostringskommittés enkät 1813: 

Piteå Schola, i början  blott en pasdagogie,  där  också några  Lapp-
barn  til undervisning  uptagas  skulle, förwandlades  på Högstsalig 
Konung  Gustaf  Adolphs  befallning  till Trivial  Schola med  6 Lärare, 
Rector,  Conrector,  Apologist  och 3:ne Colleger.  Och  finnes  en 
afskrift  af  Drottning  Christinas  Stadfästelse-Bref  å Inrättningen 
bland  Scholans  Acter;  hwilket  Stadfästelse-Bref  är dateradt  Stock-
holm den 24 Decemb.  1652 [1652 års skolstat]. (Urkunden 6:1) 

Även om Nordlander (1914) och Steckzén (1921) har kompletterat bilden 
med ytterligare några detaljer, har man inte lyckats kasta något egent-
ligt nytt ljus över skolans äldsta historia. Såväl Solander som Gadd 
vill uppenbarligen söka skolans ursprung i de åtgärder för samernas 
undervisning som vidtogs i början av 1600-talet. Solander skriver att 
kungen i svaret på birkarlarnas begäran 

[...] at wjd  Kyrkjan  uti Öjebyn,  få  byggja  en stad, uti nåde anbe-
falt,  at en Psedagogia  uti samma  stad inrättas skulle, hwar  till 
äfwen  några  af  Lapparnes  barn,  till underwjsning  i sin Christendom 
antagas  skulle, och det under  då warande  Probst  och Kyrkjoherde  H:r 
Nicolai  Andreas  Rehns inseende  och omsorg  [...](18) 
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En inrättning för undervisning av samegossar är känd genom ett flertal 
dokument publicerade av Erik Nordberg (1973). I ett brev från Gustav II 
Adolf till "Her Nils Kyrckioherde i Pite sochn i Westerbotn" anslås 
tiondespannmål från Piteå socken till tryckning av de lapska böcker som 
herr Nils översatt. 

Han  skall ock taga till sig sex Lappemes  söner och dem  vthi  hokli-
ge konster  instruera,  optuckte  och lära och vppeholle  dem  med  födo 
och kläder  till deres  nödtorft.  (Nordberg 1973:57) 

Av räkenskaperna i Kammararkivet framgår att herr Nils också uppburit 
det anslagna underhållet. (Nordberg 1973:58; betr bokutgivningen, se 
Forsgren 1987:6f). Det är dock ovisst huruvida herr Nils, Nicolaus 
Andrea Rhen, själv undervisat lappgossarna. Att döma av formuleringen på 
ett kvitto från 1620 kan herr Nils ha anställt någon annan som lärare: 
"[...] till lappgossarnas föda och kläder samt deras lärofaders lön 
såsom ock för mitt omak [...]" (Nordberg 1973:58, 67). 1629 uppges 
antalet lappgossar i Piteå vara tre, sedan herr Nils dött i maj 1628 
(Nordberg 1973:67f). Nordberg förmodar att dessa stannade hos efterträ-
daren, Johannes Hossius till 1632. 

Anstalterna för lappgossarnas undervisning i Piteå tycks dock ha 
upphört, sedan Skytteanska skolan i Lycksele tillkom 1632. Det i äldre 
forskning vanliga antagandet (t ex Hasselhuhn 1851:6 och Haller 1896:8), 
att lappskolan i Piteå skulle ha flyttats till Lycksele, tillbakavisas 
av Ernst Lundström (1914:412f), som istället betonar den roll som kyrko-
herden i Umeå, Olaus Petri Niurenius, spelat för Skytteanska skolans 
tillkomst. Lundströms slutsats, "att något samband mellan Piteå-skolan 
och den s. k. Skytteanska icke är uppvisbart", torde dock i någon mån 
behöva revideras. Det framgår nämligen klart av ett antal handlingar 
(Nordberg 1973:88ff), att grundarna av Skytteanska skolan hade ambitio-
nen att flytta samepojkarna i Piteå till Lycksele, bl a för att kunna 
utnyttja dem som hjälplärare i den nya skolan. Det är dock ovisst 
huruvida denna flyttning verkligen kom till stånd. 

Huruvida något samband förelegat mellan lappskolan i Piteå och den 
anstalt som tillkom efter stadens grundande 1621 är likaledes ytterst 
ovisst. Även om både Solander och Gadd stipulerar ett dylikt samband, 
förefaller det dock mest sannolikt handla om två skilda initiativ. Piteå 
skolas tillkomst var resultatet av borgerskapets begäran hos Kungl. 
Maj:t. I en skrivelse från 1627 gav kungen sitt bifall till stadens 
önskemål. Redan dessförinnan var dock en lärare verksam i staden, vilken 
även tycks ha fortsatt sin verksamhet inom ramen för den statliga sko-
lan. Ett växande elevantal föranledde rektor Roselius att år 1637 begära 
att få en kollega till sin hjälp. Eventuellt tillmötesgick Kungl. Maj:t 
denna begäran; 1645 års kyrkotiondelängd för Piteå stad upptar nämligen 
två lärare. (Nordlander 1914:lf) 

5.3.2. Piteå skolas organisation 

Med 1650 års skolstat blev Piteå skola en fullständig trivialskola med 
rektor, konrektor, apologist och tre kolleger. År 1668 begärde umeborna 
att en av lärarna skulle flyttas till Umeås enklassiga pedagogi (Lind-
gren 1941:11). Flyttningen torde ha ägt rum mellan 1682, när skolan 
fortfarande uppges ha tre kolleger (Nordlander 1914:44), och 1693, när 
umeborna fåfängt försökte få hela trivialskolan förlagd till Umeå. Av 
landshövdingens skrivelse i ärendet framgår att Umeå skola nu hade två 
lärare (Nordlander 1914:148ff). På grund av förlusten av en kollega 
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tvingades man i Piteå skola slå ihop apologistklassen med prima under 
apologistens inseende (betr klassindelningen, se fig 4). Som tidigare 
svarade de två övriga kollegerna för secunda respektive tertia, medan 
rektor och konrektor delade på undervisningen i qvarta. Samläsningen 
mellan prima och qvinta tycks ha inneburit att klassgränsen mer eller 
mindre utplånades. Till detta bidrog naturligtvis även 1693 års skolord-
ning, där apologistklassen på nytt avfördes från trivialskolan som 
särskild klass. Uppgiften i 1693 års skolordning om prima, "där ock 
någon apologista är", tycks dock tyda på att räkneklassen fortlevde inom 
ramen för prima. Även om 1724 års skolordning återinförde apologistklas-
sen, nämns denna inte förrän i protokollet från prostvisitationen den 11 
mars 1749(19) och redovisas för första gången i skolans eget material i 
1770 års examinationsprotokoll (bilaga 4). Först ht 1775 skrevs den 
förste eleven in i klass 5 enligt skolans matrikel. Också av andra 
uppgifter framgår att de två klasserna länge utgjorde en enhet. I en 
"Catalogus Auctorum et Lectionum in Schola Pithensis A:o 1727" redovisas 
endast klasserna 1 till 4.(20) Detsamma gäller en förteckning från 1747 
på eleverna vid skolan.(21) Också Petrus Stecksenius Graan (1930:13) 
anger klassernas antal till 4 i sin avhandling "De Urbe Pitovia" från 
1731. Att apologistklassen ändå har existerat - om än inom ramen för 
prima - visar Graans uppgift om att "[...] den av lärarne, som är sist, 
fullgör på samma gång apologistens tjänst". Under en lång följd av år 
förefaller alltså räkneklassen och lärdomsskolans första klass ha varit 
mer eller mindre integrerade. Att denna ordning inte var helt problemfri 
visar rektor Unaaus1 "Berättelse om Pite Trivial Schola" från 1799 där 
det apropå apologisten sägs: 

Och  som denna  Lärare  sål. mera  än annorstädes  är sysselsatt,  nödgas 
man här tidigare  än i Ändra  Triv.  Scholor  flytta  gossarna  ifrån 
Första  til andra  Classen, hwilket  ej aflöper  utan hela Scholans 
mehn och brist.(22) 

Figur 4, Piteå skolas organisation - klassindelning. 
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Latinska beteckningar pä klasserna! 
1 - prina, 2 - secunda, 3 - tertia, 4 - qvarta, 5 - qvinta 
Klass 5 kallas även räkneklass eller apologistklass 

Till apologistens problem i klasserna 1 och 5 torde även de svaga för-
kunskaperna ha bidragit. Fortfarande 1813 uppger rektor Gadd som svar på 
frågan om "vilkoren för intagandet i Skolan" att eleverna "böra kunna 
läsa Svenskan rent innan" (Urkunden 6:3). I en avslutande anmärkning ges 
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följande förklaring: 

Til underwisning  emottagas,  och måste här emottagas  de, som någor-
lunda  rent kunna läsa i Bok Swensk  Styl,  och läsa utom Luthers 
lilla Cateches;  ehuru  de hwarken  känna räkne-Ziffror  och tal, och 
Multiplications  taflan,  eller läsligt kunna skrifwa  och sammanbinda 
bokstäfwerna  af  Älphabetet,  såsom Schol-ordningen  det yrkar  i Cap. 
6. §: 10 [skall vara  §3]. (Urkunden 6:9) 

Med 1807 års skolordning infördes något som närmast kan betecknas som en 
linjeindelning av trivialskolorna. Huruvida den stipulerade modellen med 
klass 1 som gemensam bas verkligen kom att fungera i Piteå skola är 
ovisst, eftersom lärarsituationen torde ha satt gränser för möjligheter-
na att efterleva skolordningen. 1810 års skolstat innebar nämligen att 
konrektorsbefattningen togs bort. Läraruppsättningen kom därefter att 
bestå av rektor och tre kolleger. Av svaret på uppfostringskommitténs 
enkät 1813 att döma svarade rektor nu ensam för undervisningen i qvarta, 
medan klasserna 1 och 5 fortsatte att vara förenade under en lärare. 
Någon uppflyttning av elever dem emellan uppges inte heller förekomma. 
Dessutom visar matrikeln, att elever ända fram till 1820 års skolordning 
(och f ö hela undersökningsperioden ut) skrevs in i apologistklassen, 
uppenbarligen utan att tidigare ha förvärvat de kunskaper som meddelades 
i prima. 

En annorlunda fördelning av klasserna i Umeå trivialskola tycks dock ha 
möjliggjort den förordnade linjeindelningen med klass 1 som gemensam 
grund. I Umeå hade nämligen klass 1 och 5 skilda lärare, medan däremot 
eleverna i secunda var uppdelade med inferiores i första klass och 
superiores i tredje klass (Urkunden 6:12). 

Med 1820 års skolordning blev bodelningen mellan de två utbildningsvä-
garna ännu tydligare. För Piteås del innebar den nya skolordningen en 
neddragning av antalet klasser till 3 inom den lärda skolan, medan 
apologistskolan fortsatte i form av den gamla apologistklassen. Eftersom 
skolordningen stadgade att apologistskolor på platser där lärdomsskolor 
fanns skulle inordnas under samma rektorat, innebar nyordningen inget 
annat än att antalet klasser kom att motsvara antalet lärare. Även om 
skolordningen medgav s k ambulatorisk läsning, fortsatte lärarna vid 
Piteå skola att svara för en klass vardera. Enligt listorna över utbe-
talda djäknepengar fungerade den nya ordningen fr o m läsåret 1920/21. 
Att döma av bevarade betygskataloger fortsatte rektorsklass och apolo-
gistklass som tidigare, medan eleverna i secunda fördelades på klass 1 
och 3, dvs samma ordning som sedan tidigare gällde för Umeå trivialsko-
la. 

Även om Piteå skola med införandet av 1820 års skolordning degraderades 
till en lägre lärdomsskola, fortsatte lärarna att meddela den undervis-
ning som krävdes för inträde vid gymnasiet i Härnösand. Skolrevisionen 
1832 har noterat följande (s 13): 

I Piteå Skola hafva,  i anseende  till ortens aflägsenhet  ifrån 
Stiftstaden,  i de tvänne  Afdelningarna  föredragits  alla de läroäm-
nen, som fordras  för  uppflyttning  på Gymnasium. 

Enligt bevarade betygskataloger (bilaga 5) fortsatte denna ordning med 
tre klasser i lärdomsskolan fram till vt 1842, när en fjärde klass på 
nytt dyker upp. I samband med genomförandet av 1849 års läroverksplakat, 
som innebar en sammanslagning av apologist- och lärdomsskolorna, åter-
gick Piteå skola till det antal klasser som gällt före 1842. Skillnaden 
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var nu att alla fyra klasserna låg inom lärdomsskolan. Därmed hade den 
gamla apologistklassen slutgiltigt förlorat sin självständighet. 

Läraruppsättningen höll sig under denna tid på samma nivå - rektor, tre 
kolleger och arvoderad kantor. Skolrevisionerna 1824 och 1832 upptar 5 
lärare i Piteå skola, och Biberg 111:178-195 redovisar t o m 1855 inne-
havarna av rektoratet och de tre kollegaten. Sångläraren var timanställd 
och kombinerade vanligen detta uppdrag med en annan tjänst. Åren 1842-47 
innehades kantorstjänsten således av stadskomministern i Piteå, Jacob 
Dahlberg (Bygdén 111:200). Skolrevisionen 1844 anger dock lärarantalet 
till 6 (jfr Svedbom 1845:27). Förmodligen tillkom ett kollegat 1842 i 
samband med ökningen av antalet klasser, på samma sätt som i Umeå skola 
(Lindgren 1941:17). Enligt P A Siljeström (1855:20) hade båda skolorna 5 
ordinarie lärare vt 1854. 

5.4. Lärdomsskolans innehåll i teori och praktik 

På samma sätt som den praktiskt inriktade undervisningen fått en starka-
re organisatorisk ställning i form av klasser, linjer och skolor, har 
också undervisningens innehåll i den lärda skolan genomgått en utveck-
ling mot ökat inslag av realämnen. Men liksom det organisatoriska genom-
brottet för "realskolor" inte kom förrän med 1820 års skolordning, 
dröjde de avgörande stegen för realämnenas ökade utrymme på schemat till 
samma tidpunkt. Här ges en översikt av undervisningens innehåll från 
1693 till 1820 års skolordning, dvs de stadgor som gällde för eleverna 
vid Piteå skola 1705-1855. Detta material kompletteras fortlöpande med 
uppgifter om den faktiska undervisningssituationen i Piteå skola. Den 
pedagogiska och politiska idéutvecklingen bakom skolans innehållsliga 
förändring lämnas till största delen utanför denna undersökning. Dessa 
moment finns behandlade i bl a Sjöstrand 1961 och 1965, Ohlson 1939, 
Rodhe 1908, Askeberg 1976 och Nilehn 1975. Här följs huvudsakligen 
utvecklingslinjen formell - real bildning, som i långa stycken 
sammanfaller med sekulariseringen av den lärda skolans innehåll. 

Klassiska språk och teologi var den lärda skolans karaktärsämnen, så 
också i 1693 års skolordning. Latin lästes i alla fem klasserna, grekis-
ka först från den fjärde. De teologiska studierna byggde i de lägre 
klasserna på katekesen med utveckling, i de övre på något teologiskt 
kompendium. Utöver dessa ämnen studerades matematik i klass 4, medan 
svensk läsning och skrivövningar förekom i de lägre klasserna. 

1724 års skolordning företedde inga större innehållsliga förändringar: 
biblisk historia infördes i klass 2, med grekiskan börjades i klass 3 
och åt historia, geografi och musik ägnades viss tid i klass 4. Timför-
delningen finns angiven för klass 4, där klassiska språk och teologi 
upptar 2/3 av tiden. Dominansen var ännu mera påtaglig i de övriga 
klasserna. I den återuppståndna apologistklassen gavs undervisning i 
kristendomskunskap, skrivning, räkning och geografi. Dessutom ingick 
även övningar i brevskrivning och upprättande av ekonomiska handlingar. 

Från 1727 daterar sig de första uppgifterna om undervisningens innehåll 
i Piteå skola i form av en "Catalogus Auctorum et Lectionum".(23) Av 
detta fuktskadade dokument kan man utläsa att undervisningen i den lärda 
skolans fyra klasser mycket nära följde anvisningarna i SkolO 1724. 
Detta är fallet också med de uppgifter som lämnas i examinationsproto-
kollen, som finns bevarade från 1770. I sin "Berättelse om Pite Trivial 
Schola" från 1799 erkänner rektor Unasus dock vissa avvikelser från 
skolordningen.(24) 
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Wid  underwisningen  följes  i anseende  til lärostyckena  förnämligast 
6: te Cap.  i Kongl.  Maj:ts  Scholas Ordning  af  d. 4 Åpr.  1724. dock  så 
at någre  Läroböcker  i sednare  tider  efter  hand  blifwit  antagne,  och 
at Methoden,  grundad  på Lärarnas  ärfarenhet  och eftertanka  samt 
ungdomens  fattningsgåfwa  något  torde  differera. 

Det anförda ger väl framförallt vid handen en fortlöpande anpassning 
till nya läroböcker och undervisningsmetoder som lanserades. Men också 
rent ämnesmässiga avvikelser från skolordningen förekom. Med anledning 
av tertianernas undervisning skriver rektor Unaaus följande: 

Et och annat år har någon,  som åstundat  freqventera  de Litterata 
Classerna;  men för  sin framtid  walt  annat yrke  än studier,  och 
derföre  undanbedt  sig Graskiskan,  efter  begäran  i dess ställe på 
särskild  timme  fått  Lection i Tyska  el:r Franska  språket. 

Utöver det pensum som var angivet för trivialskolan i 1724 års skolord-
ning kunde lärarna i Piteå även meddela undervisning på gymnasienivå. 
Torneå skola uppvisar f ö samma mönster, om möjligt ännu mera utpräglat 
(Svanljung 1895:142ff). Detta torde ha utgjort en förutsättning för den 
direktdimittering till akademien som förekom under 1700-talets senare 
del. Rector Unasus skriver i sin anförda "Berättelse": 

Det har wäl  händt,  at en och annan snällare qvartan  efter  begäran 
på tredje  eller fjärde  året dels af  Rector  dels ock af  Conrector 
fått  någon  öfning  i Euclides,  Philosophia  Moralis,  Ebreiskan  och 
något  modernare  språk;  men som sådant dels torde  öfwerhopa  en 
Scholaris,  dels ock ej kan ske på ordenteliga  läsetimar,  och synes 
strida  emot Kongl.  Maj:ts  Bref  af  d. 7 Äug.  1799, hwaruti  6 §. 2 
Cap.  af  1724 års Scholas Ordning  til nogaste  efterföljd  uplifwas,  så 
har man trot sig böra dermed  göra  inskränkning,  om ej aldeles 
uphöra. 

1807 års skolordning byggde ut apologistklassens innehåll, medan ämnena 
i övriga klasser huvudsakligen blev föremål för omstuvningar. Eftersom 
klass 1 skulle utgöra gemensam grund för fortsatta studier i klass 2 och 
5, gjordes latinstudierna obligatoriska endast för dem som skulle gå den 
lärda vägen. Vissa ämnen flyttades också ned i klasserna: biblisk histo-
ria fördes till klass 1, geografi flyttades till klass 2 och 3, grekiska 
och historia påbörjades redan i klass 2 och matematik skulle läsas också 
i klass 2. Om musikundervisning talas inte längre. Apologistklassens 
ämnen utökades med biblisk historia, historia, naturlära och moderna 
språk, fr a tyska. 

Svaret på 1812 års uppfostringskommittés enkät innehåller den första 
uppsättningen veckoscheman för Piteå skola. Eftersom 1807 års skolord-
ning saknar veckotimplaner, utgör dessa scheman ett viktigt källmaterial 
för kunskapen om skolordningens praktiska tillämpning. En bearbetning av 
de scheman som ingår i enkätsvaren från Piteå och Umeå trivialskolor ger 
följande procentuella fördelning i jämförelse med motsvarande skolformer 
i 1820 års skolordning (tabell 3). 

För det första visar tabell 3 att 1807 års skolordning kunde realiseras 
på skiftande sätt med hänsyn till ämnenas timfördelning. Piteå skolas 
klasser 1-4 hade t ex betydligt mera matematik och grekiska på schemat 
än motsvarande klasser i Umeå och anslöt därmed närmare till 1820 års 
skolordning. Också det mindre inslaget av geografi i Piteå skola pekar i 
denna riktning. Den högre andelen biblisk historia för Piteå-eleverna i 
klasserna 1-4 hade däremot inte framtiden för sig. Till stor del tycks 
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det dock ha rört sig om en fördelningsfråga mellan de sammanslagna 
klasserna 1 och 5. Apologistklassen i Piteå hade dessutom avsevärt mer 
undervisning i historia och kristendom, medan räkneklassen i Umeå verk-
ligen gjorde skäl för sitt namn. 

För det andra visar tabell 3 att 1807 års skolordning inte heller åstad-
kom någon likformighet i utbudet av ämnen. Visserligen överensstämde 
förhållandena i Piteå och Umeå skolor ganska väl, men båda avvek dock på 
flera punkter från skolordningen. Av de anbefallda ämnena saknades såväl 
naturlära som moderna språk, medan apologistklassen i Piteå också sakna-
de undervisning i biblisk historia. Rektor i Umeå anmärker dock i an-
slutning till apologistklassens schema: "De mera för sig komne i Quinta 
Classen, njuta äfven undervisning i Geometrie, samt Tyska och Franska 
Språken." Detta gällde således inte alla qvintaner; däremot hade qvarta-
nerna när tiden medgett "gjordt början med Franska och Tyska Språken" 
(Urkunden 6:17). 

Tabell 3. Ämnesfördelning i Piteå och Umeå trivialskolor 1813. 

Lärdomsskolan 1813 SkolO Apologistklassen 1813 Skol( 
Ämne Piteå Umeå 1820 Piteå Umeå 1820 

Historia 4 3 5 16 6 10 
Kristendom 10 14 5 24 14 5 
Skrivövn 5 6 5 16 14 10 
Räkning 13 6 19 22 39 17 
Geografi 1 8 3 5 8 5 
Sång 5 6 7 5 6 7 
Bibi hist 6 3 4 - 8 6 
Svenska 3 3 2 11 6 6 
Latin 41 46 25 - - -

Grekiska 12 6 8 - - -

Musik - - 10 - - 10 
Gymnastik - - 7 - - 7 
Åskådningslära - - - - - 5 
Tyska - - - - - 7 
Franska - - - - - 7 

Summa %: 100 101 100 99 101 102 

Totalt antal 
veckotimmar 148 144 126 37 36 84 

Källor: 1813 - Urkunden 6:4ff, 15fj 1820 - Askeberg 1976:151f. Anm: 
Siffrorna för 1820 avser lägre 3-klassig lärdoms- resp lägre 2-klassig 
apologistskola, medan siffrorna för lärdomsskolan 1813 gäller klasserna 
1-4. 

För det tredje ger tabell 3 klara belägg för att lärdomsskolan fortfa-
rande 1813 var en latinskola. Denna profil förstärktes i Piteå och Umeå 
av den bristande följsamheten gentemot nyheterna i 1807 års skolordning. 
Teologi (inkl biblisk historia) och klassiska språk upptog nära 70 % av 
undervisningstiden i dessa skolor. Motsvarande andel i den lägre lär-
domsskolan enligt 1820 års skolordning var drygt 40 %. 

1820 års skolordning införde musik och gymnastik på schemat i såväl 
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apologistskolan som lärdomsskolan. I övrigt skedde endast vissa omprio-
riteringår, såtillvida att utrymmet för de traditionella karaktärsämnena 
kristendom och latin minskades till förmån för matematik och de nyinför-
da ämnena. I den högre lärdomsskolans fjärde klass skulle dessutom 
hebreiska läsas. De mest avgörande förändringarna gällde dock apologist-
klassen, som nu byggdes ut med åskådningslära (naturkunskap), tyska och 
franska, förutom gymnastik och musik. Också här fick de gamla karaktärs-
ämnena vidkännas en kraftig minskning av sin andel på schemat. Räkning 
och kristendomskunskap undergick i stort sett en halvering från att 1813 
ha fyllt ca 50 % av undervisningstiden i Piteå och Umeå skolor (tabell 
3). 

Några mer exakta jämförelser mellan 1813 års uppgifter och 1820 års 
skolordning är inte möjliga att göra. Bilden kompliceras nämligen av att 
antalet årskurser växlar mellan skolordningarna. Detta innebär att pro-
centsatser ibland kan bli missvisande: Nedgången för apologistklassens 
undervisning i räkning från 22 % i Piteå skola till 17 % i 1820 års 
skolordning motsvaras av en ökning av det totala antalet veckotimmar 
från 8 till 14. Att timantalet ökar beror alltså på att den lägre 
apologistskolan blev tvåklassig 1820. Endast i den mån eleverna i Piteå 
skolas apologistklass verkligen förlängde sin skolgång efter 1820, vil-
ket tycks ha varit fallet, kan man tala om en ökning för de ämnen som 
uppvisar en minskad andel mellan 1813 och 1820 års siffror. Bilden 
kompliceras av att Piteå skola också efter 1820 endast hade en apolo-
gistklass och att man redan före 1820 kunde tillbringa mer än ett år i 
räkneklassen. Huruvida 1820 års skolordning verkligen fick det genomslag 
som jämförelserna förutsätter, återstår att undersöka. 

Efter 1820 föreligger inte något detaljerat veckoschema över undervis-
ningen i Piteå skola förrän 1854 (tabell 4). Prosten J A Englund 
(1910:51f) lämnar däremot besked om undervisningens innehåll i sina 
publicerade skolminnen. Englund var elev i Piteå skola åren 1836-40. De 
starkaste intrycken tycks "den oförgätlige" och "lika älsklige som 
snillrike" läraren Petrus Laestadius ha gjort, men ämnena på schemat har 
inte heller gått spårlöst förbi. 

Såsom  kändt  är, härskade  latinet i nämnda  elementarskola.  För  nyare 
tiders  främmande  kulturspråk  fanns  intet rum  utom i räkneklassen, 
den s. k. kvarta  [skall vara  kvinta].  (Englund 1910:52) 

I en följande not förtydligar Englund vad han minns av undervisningens 
innehåll. 

Latin lästes i skolans trenne  klasser med  dessas afdelningar.  I den 
andra  klassen tillkom grekiska  och i den 4:de eller kvarta  hebre-
iska. Geografi  och historia lästes i alla klasserna,  men icke alls 
naturlära,  hvilken  först  i gymnasiet  fått  plats ibland  läroämnena. 
Matematiken  inskränktes  till räkneboken  och första  boken af  Eukl. 
elementa. Undervisningen  i Ålgebra  började  i gymnasiet,  första 
året. 

Av Englunds minnen framgår således att Piteå skola gav undervisning i 
hebreiska, vilket annars var förbehållet den högre lärdomsskolans fjärde 
klass. Englund kunde alltså gå direkt från Piteå skola till gymnasiet i 
Härnösand. En kontroll av aktuella betygskataloger (bilaga 5) verifierar 
Englunds minnesbild. Utöver de angivna ämnena lästes även kristendom och 
biblisk historia i klasserna 1 och 2 för att i rektorsklassen - av 
Englund något oegentligt kallad kvarta, eftersom lärdomsskolan endast 
hade tre klasser - övergå till teologi. Varken Englund eller betygskata-
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logerna nämner något om undervisning i svenska språket, musik eller 
gymnastik. Detta gäller även apologistklassen, som dessutom saknar 
uppgifter om åskådningslära men som däremot har meddelat undervisning i 
de övriga ämnen skolordningen anbefallde, däribland tyska, franska och 
svensk grammatik. 

Om syftet med läroverksplakatet 1849 hade varit att åstadkomma ett 
enhetligt elementarläroverk, måste resultatet ha tett sig nedslående. I 
den utredning av situationen som det tredje allmänna lärarmötet i Stock-
holm 1854 föranstaltade framstår läroverken som en oerhört heterogen 
samling med varierande inslag av gammalt och nytt, vilket gäller allt 
från skolornas benämning till klassindelning och läroämnen (Siljeström 
1854). Medan man i Umeå upprättat ett 6-klassigt läroverk med en real-
linje vid sidan av den klassiska, gav Piteå skola möjlighet till dispens 
från de klassiska språken utan att tillgripa någon linjeindelning. I 
praktiken torde skillnaden mellan lösningarna inte ha varit särskilt 
stor (Lindgren 1941:17). I Piteå skola var 7 elever av 20 befriade från 
undervisning i latin och 4 av 15 befriade från grekiska under vt 1854 
(Siljeström 1855:lOff). 

Tabell 4. Ämnesfördelning i Piteå och Umeå 
elementarläroverk 1854. 

Piteå Umeå 
Ämne Klassisk Real 

Religion 11 12 12 
Matematik 15 17 25 
Historia 6,5 8 10 
Geografi 6,5 8 10 
Naturkunskap 7 3 3 
Svenska 15 9 16 
Tyska 7 10 16 
Franska 5 4 7 
Latin 21 21 -

Grekiska 6 7 -

Summa %: 100 99 99 

Totalt antal 
veckotimmar 131 181 182 

Källa: Siljeström 1855:31f. Anm: Medan 
Piteå skola fortfarande räknade 4 klasser, 
hade man 6 i Umeå. Därav de stora skillna-
derna i timantal. Siljeström har uteslutit 
alla övningsämnen från sammanställningen. 

De skillnader mellan Piteå och Umeå skola beträffande läroämnenas för-
delning som kunde observeras för 1813 (tabell 3) hade utjämnats vid 
undersökningsperiodens slut (tabell 4). Även om möjligheten till dispens 
från de klassiska språken skapade något av en reallinje, som till sitt 
innehåll nära anslöt till den tidigare apologistskolans (jfr tabell 3), 
svarade teologi och klassiska språk för ca 40 % av undervisningstiden i 
läsämnena i Umeå och Piteå skolor 1854. Den viktigaste förändringen med 
1849 års läroverksplakat förefaller ha varit att naturkunskap och moder-
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na språk kom att läsas av alla elever. Därmed breddades utrymmet för 
realämnena högst avsevärt inom den lärda skolan. 

5.5. En skola i förändring 

Genomgången av lärdomsskolans organisatoriska och innehållsliga utveck-
ling har gett vid handen att skolordningarna vid 1800-talets början 
innebar väsentliga förändringar i skolans inriktning. Redan 1807 inför-
des nya ämnen - naturkunskap och moderna språk - samtidigt som apolo-
gistklassens status höjdes till en påbyggnadsvariant på den gemensamma 
grund som lades i klass 1. För Piteå skolas del tycks de förändringar 
som stipulerades i 1807 års skolordning inte ha kommit till genomföran-
de. De nya ämnena infördes aldrig på schemat och den organisatoriska 
förstärkningen av apologistklassen stupade på lärarsituationen. 1820 års 
skolordning blev därför en avsevärt tydligare vändpunkt för Piteå skola. 
Apologistklassen blev nu en självständig utbildningslinje och undervis-
ning infördes i bl a tyska och franska. Också i övrigt förändrades den 
lärda skolans karaktär med en sjunkande andel undervisningstid för 
teologi och klassiska språk. I stället fick matematik och de nya ämnena 
gymnastik och musik ett större utrymme på schemat. Det är dock ovisst i 
vad mån dessa nyheter verkligen vann insteg i de litterata klasserna. I 
Piteå förefaller apologistklassen därför vara den del av skolan som 
undergick den kraftigaste förändringen i och med 1820 års skolordning. 

Den nya organisation som påbjöds i 1849 års läroverksplakat markerade en 
acceptans av den reala bildningen. För det första integrerades apolo-
gistskolorna med lärdomsskolorna och gymnasierna till ett sammanhållet 
elementarläroverk. För det andra kunde man nu, om än efter erhållen 
dispens, genomgå elementarläroverket utan att läsa klassiska språk. För 
det tredje innebar integreringen att realämnen som naturkunskap och 
moderna språk upptogs på schemat också i den tidigare exklusivt lärda 
skolan. 
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6. Eleverna i Piteå skola 

6.1. Elevernas numerär 

Huvudkällan till kunskapen om antalet elever som genomgått Piteå skola 
1705-1855 är den elevmatrikel som omfattar denna tid. När matrikelns 
uppgifter korrigerats för dubbelskrivning och kompletterats med de ele-
ver som upptas i listorna över utbetalda djäknepengar, blir antalet 
inskrivna elever totalt 1645 under hela tidsperioden. Deras fördelning 
över tiden framgår av diagram 2. 

)IAGRAH 2. ANTAL ELEVER INSKRIVNA I PITEÅ SKOLA 1715-1855, 

PITEBöR 
— , — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i 

1715 1725 1735 1745 1755 1765 1775 1785 1795 1805 1815 1825 1835 1845 1855 
TIOÅRSPERIODER (efter slutar) 
DET SKUGGADE FÄLTET AVSER ELEVER UTAN ORTSUPPGIFT 

Källa: Matricula Scholaä Pitensis. D I c:l, HALP, HLA. 

Diagram 2 visar att elevreryteringen till Piteå skola ökar stadigt över 
tiden med den kraftigaste ökningen under 1800-talet. Även om antalet 
inskrivna företer en långsiktig ökning, förekommer större och mindre 
fluktuationer mellan tioårsperioderna. Ofta kan dessa förändringar synas 
slumpmässiga, men några möjliga bakgrundsfaktorer skall dock antydas. 
Den goda tillströmningen 1705-1715, när krigs- och dyrtider inte borde 
underlätta lärda studier, skulle kunna betraktas som en flykt från 
krigstjänst. Ett antal läroverk uppvisar ett ökande elevunderlag för 
motsvarande tid (Sjöstrand 1958:210f). Den nedgång i rekryteringen som 
sedan noteras för perioden 1715-1725 torde även den kunna sättas i 
samband med det stora nordiska kriget och den förordning från 1716 som 
stadgade att ynglingar som skenbart bedrev lärda studier skulle inskri-
vas i armén. För Piteås del tillkom dessutom tyngande varuleveranser 
till krigsmakten samt ryssarnas härjningar 1716 och 1721, som vid det 
senare tillfället ödelade staden och skolan (Steckzén 1921:84ff). Under 
de fem läsåren 1718-1723 skrevs totalt endast 22 elever in i skolan. 

Elevtillströmningen tycks även ha varit beroende av lärarnas och under-
visningens kvalitet. Under Carl Solanders rektorat skedde en allmän 
uppryckning av skolan som även resulterade i ökande elevrekrytering. Å 
andra sidan har undermålig undervisning på grund av lärarbrist och 
lärarnas bristande kvalifikationer i vissa fall avhållit ynglingar från 
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att börja studera vid Piteå skola. Detta tycks ha varit fallet under 
1770-talet, när den låga elevrekryteringen påtalades av skolans inspek-
tor Pehr Högström i samband med examinationen 1773 (bilaga 4). Högström 
undrade 

[...] hwad  orsaken  wore  til den ringa  Credit  Landets  inwånare  för 
denna  Piteå Triwial-Schola  fattat  i anseende  både  til det ringa 
antal Disciplar  härstädes  under  de sidstförflutne  Åren  funnits,  ock 
ringa  förtroende  de af  Stadens  inwånare,  som hafwa  barn,  för  detta 
lärohus  hyst,  då en del beslutit att hällre anförtro  sina barn  til 
enskilta informatorer  hemma  i husen, än dem  hit öfwerlemna. 

När ingen av de närvarande lärarna eller rådmannen Sterner kunde lämna 
något svar på inspektorns fråga, tog Högström själv upp de missförhål-
landen som skulle råda vid skolan, dock utan att få något erkännande 
från lärarna: 

IS att en del Docentes  ei infinna  sig i Scholan,  utan kalla Discip-
larna til sig hem i egna  hus, som ofta  dertil  kunna wara  mindre 
beqwäma  [ J 
2° Ätt en del Docentes  skola wara  Scholasbarnens  föräldrar  til last 
mer  än man trodde  emot deras  möda  kunde  swara.  [ J 
39 Att någon  Docens  skal satt Scholaebarnen  til egit enskilt arbete, 
har blifwit  sagt [... ] 

Förutom de citerade missförhållandena tycks även lärarbrist ha medverkat 
till den vikande elevtillgången. Av anfört examinationsprotokoll framgår 
att tredje klassen hade varit ledig från den 16 februari p g a mag Carl 
Renmarks sjukdom. Dessförinnan hade denne dock inte haft mer än en elev, 
sin egen son Jacob Eric, vilken därefter återfinns i qvinta. Också 1774 
års visitationsprotokoll redovisar lärarbrist:(25) Apologisten Granlund, 
som blivit utnämnd till konrektor, ersattes nu till terminens slut av 
vice komminister Furmark som lärare för prima och qvinta. Denna ommöble-
ring på lärartjänsterna motiverades av rektor Jacob Eurenius1 död 1773, 
varefter konrektor Petrus Stecksenius erhöll rektoratet 1774. Mag Ren-
marks sjukdom slutade dessutom med döden 1773, och Petrus Sundström 
övertog klass tre 1774, men dog även han samma år. Denna stora lärarom-
sättning torde knappast ha höjt undervisningens kvalitet. Som tidigare 
nämnts (kap 3), upplevde skolan inte någon blomstringstid under Steckse-
nius' rektorat. Redan 1775 skrev han till konsistoriet och begärde att 
få magister Olaus Westman till sin hjälp,(26)  vilket så småningom bevil-
jades. Denne kom även att förestå rektoratet under de dubbla nådår änkan 
beviljades efter Stecksenius' död 1119.(27) Bristen på lärare till följd 
av sjukdom ht 1779 föranledde även en fördelning av eleverna i andra 
klassen på de övriga. Förhållandena gav konsistoriet anledning att i 
brev till skolans inspektor den 9 februari 1780 uttrycka sin oro för 
undervisningens kvalitet.(28) 

Elevmatrikeln visar också att Högström hade rätt i sin bedömning av 
nivån på elevrekryteringen. 1773/74 skrevs endast tre elever in i sko-
lan, medan en klar ökning till 14 respektive 20 elever kan noteras för 
de följande två läsåren. Det är möjligt att Högströms visitation bidrog 
till den förbättrade elevtillströmningen. För detta talar att 25 av de 
27 nyinskrivna eleverna med ortsuppgift i matrikeln hör hemma i Piteå. 
Därefter sjunker antalet inskrivna på nytt för att med rektor Eurenius' 
tillträde 1782 återigen nå högre tal. 

Inte bara en höjning av kvalitén, utan också förändringar i den erbjudna 
undervisningens innehåll kan ha bidragit till en ökande elevrekrytering. 
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Den förstärkning och förnyelse av apologistklassen som skedde i o m 1820 
års skolordning kan ha attraherat nya elevkategorier och därigenom vara 
en orsak till den kraftiga uppgången av antalet inskrivna från denna 
tid. 

Högströms påpekande vid visitationen 1773 röjer ytterligare en faktor 
bakom inskrivningsfrekvensens variationer, nämligen alternativa utbild-
ningsmöjligheter. Denna faktor torde ha bidragit till nedgången i elev-
rekryteringen under de sista 10 åren av undersökningsperioden. Såväl 
folkskolans tillkomst som inrättandet av nya läroverk skapade nya och 
mera lättillgängliga utbildningsalternativ inom skolans vidsträckta 
rekryteringsområde. 

1724 års skolordning medgav möjlighet för elever från stift som saknade 
gymnasium att gå direkt från trivialskolan till akademien. I Härnösands 
stift kom denna bestämmelse att tillämpas på Västerbotten. Detta gjorde 
att hela 3/4 av västerbottningarna i Uppsala 1750-1774 hade förbigått 
gymnasiet i Härnösand. Under hela perioden 1725-1849 kom 3/4 av de 
västerbottningar i Uppsala som saknade gymnasiestudier från nuvarande 
Norrbottens län samt Torneå. (Bylund 1972:56). Trots den låga andelen 
härnösandsgymnasister bland västerbottningarna i Uppsala ökade de senare 
kraftigt i antal efter 1724. Bylund (1972:56) anger följande förklaring: 

Ökningen  av  antalet Västerbottensstudenter  är alltså helt att hän-
föra  till ökad  dimittering  från  Piteå trivialskola  samt landskapets 
pedagogier,  framför  allt Torneå.  En ej ringa  andel utgjordes  även 
av  studenter,  som åtnjutit privat  information. 

Dimitteringen från de lägre lärdomsskolorna i stiftets norra del var av 
allt att döma av stor omfattning. För Torneå skolas del föreligger för 
åren 1783-1795 en förteckning över 13 elever som "utan att wid något 
annat Lärosäte njuta underwisning, blifwit ansedde för skickelige, att 
antagas ibland de i Upsala studerande ynglingars antal".(29) Också Piteå 
skolas handlingar lämnar spår av dimittering direkt till Uppsala. Matri-
keln innehåller ett antal noteringar om uttagna betyg för studier i 
Uppsala. Uppenbarligen skedde förbigåendet av Härnösand med konsistori-
ets goda minne. Klockaresonen och pitebon Olof Burman, sedermera kyrko-
herde i Råneå, erhöll den 25 oktober 1788 konsistoriets tillstånd att 
bege sig direkt till Uppsala (Bygdén 111:198). Konsistoriets beslut 
föranleddes av rektor Eurenius1 skrivelse, där Burmans framsteg i 
studierna kraftigt betonades.(30) I konceptet till konsistoriets svar 
medges Burman och Backman rätt 

[...] at genast  ifrån  Triv.  Scholan,  utan at förut  besöka Gymnasium 
härstädes,  få  resa til Kongl.  Äcademien  i Upsala  [ ] ehuru  Con-
sist. wäl  finner  sådant ej wara  i sin rätta ordning  [...](31) 

Trots ingripanden från kungl maj:t och konsistorium 1798 fortsatte denna 
direktdimittering till Uppsala in på 1800-talet, vilket framgår av 
Unaus1 erkännande 1803 att tre prästsöner avgått till Uppsala.(32) 
Bakgrunden till ingripandet var oro för en utveckling där det 

[...] för  Rikets tjenster saknades  tilräckelige  ämnen af  den 
grundeliga  underbygnad  i Kundskaper,  den stadga  i seder  och lynne 
samt den jämna arbetsamhet,  som tjensterne  fordra  [...], 

som biskop Hesselgren skriver i sitt brev till skolan i september 
1798.(33) 1807 års skolordning (kap 2, § 7-8) förbjöd i kraftiga ordalag 
"den skadeliga lust och trängtan" att i förtid bege sig till akademien. 
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För 1700-talets senare del var privatinformationen uppenbarligen ett 
alternativ på modet (Sjöstrand 1961:181ff). I Västerbotten torde dock 
det tunna skiktet högreståndspersoner ha begränsat denna form av föraka-
demiska studier. Inte desto mindre finns ett antal exempel på denna 
företeelse också i Piteå skolas handlingar. Matrikeln ger följande 
besked om Johan Isac Nordmark: "Abiit domum d. 11 Junii 1801, ut ibidem 
privatim in Gymnasticis doceretur." Med sig hem till prästgården i Luleå 
hade Johan Isac sin skolkamrat, tertianen Johan Anders Linder, som i sin 
dagbok skriver:(34) 

Sommaren  1801 tillhragtes  i Luleå hos Doct.  Nordmark,  der  jag på en 
gång  läste för  hans yngre  barn,  och fick  deltaga  i de äldres  under-
visning  af  Informatorn  i huset [...] 

Ett mera känt exempel utgör Carl Eric Laästadius1 undervisning av sina 
halvbröder Petrus och Lars Levi, vilket gav dem möjlighet att intas 
direkt i Härnösands gymnasium (Bygdén 11:41). Enligt svaren på 1812 års 
uppfostringskommittés enkät fanns dock 1813 endast 4 privatinformationer 
i Norr- och Västerbotten (Lindmark 1988:77). 

6.2. Geografiskt ursprung 

Diagram 2 ger också en bild av pitepojkarnas numerär i förhållande till 
de tillresande elevernas antal. De två kurvorna beskriver samma föränd-
ringar, endast med den skillnaden att de tillresande uppvisar större 
fluktuationer i tillströmningen till Piteå skola. Dessutom ökar de 
tillresande sin andel av skolans elevkår. Pitepojkarnas andel av den 
totala elevkåren håller sig ganska stadigt kring 60 %, men under perio-
derna 1795-1805 och 1835-1855 sjunker den till under hälften. Från 1795 
stiger nämligen de tillresandes antal samtidigt som pitepojkarna skrivs 
in i mindre utsträckning än tidigare. Ett omvänt förhållande gäller för 
den följande tioårsperioden, där den utbyggda skolorganisationen i och 
med 1810 års skolstat torde bidra till den minskande elevströmmen uti-
från. Från 1825 noteras en kraftig ökning fram till 1845. Såväl ökningen 
som tillbakagången efter 1845 är kraftigast för de tillresande eleverna. 
Uppenbarligen har tillgången till nya och alternativa utbildningsmöjlig-
heter spelat en större roll för variationerna i de tillresandes utnytt-
jande av Piteå skola än för pitepojkarnas skolgång. Genomförandet av 
1820 års skolordning tycks alltså ha lockat många utsocknes elever till 
Piteå skola. Bakom den stigande kurvan kan dock dölja sig en förändring 
i ortsuppgiftens innebörd: först med 1820 års skolordning uppges ut-
tryckligen födelseort. Söner till inflyttade föräldrar kan därför i 
högre grad än tidigare fått sitt utsocknes ursprung noterat efter 1820, 
utan att den faktiska rekryteringssituationen förändrats. Att pitepoj-
karna utgjorde en mera stabil grupp inom Piteå skolas elevkår är ett 
intryck som torde kvarstå även om deras antal efter 1820 eventuellt var 
något större än matrikeln ger vid handen. 

Av karta 1 framgår att 929 av de 1645 eleverna i Piteå skola 1705-1855 
kom från Piteå pastorat. De tillresande var 630, medan 86 saknar orts-
uppgift. Av de tillresande hade 13 elever sin geografiska hemvist i 
Finland, fr a Österbotten, medan 28 kom från södra Sverige. De senare 
var i hög grad uppflyttade tillsammans med sina familjer, varför orts-
uppgiften således avser födelseort. Huvuddelen av de tillresande räknade 
dock ursprung i Övre Norrland, Norrbottens och Västerbottens län. Av de 
20 ångermanländska eleverna var över hälften präst- eller lärarsöner, 
vilket avspeglar Härnösands betydelse som stifts- och skolstad. Från 
Västerbottens fyra kontrakt rekryterade Piteå skola i varierande grad. 
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Den största delen kom från de närliggande andra och tredje kontrakten, 
medan de mera avlägsna kontrakten lämnade ett avsevärt mindre bidrag 
till skolans elevkår. I kontrakten 1 och 4 fanns dessutom Umeå respekti-
ve Torneå pedagogi, som åtminstone tidvis fyllde trivialskolans 
funktion. Eleverna i dessa skolor orienterades i övrigt mot andra sko-
lor än Piteå skola. Medan umeeleverna ofta gick via Härnösands trivial-
skola, sökte sig torneeleverna oftast vidare på den finska sidan. Rekry-
teringen från Västerbottens första kontrakt minskade markant efter 1810, 
medan rekryteringen från Västerbottens fjärde kontrakt uppvisar en ök-
ning från samma tid. Orsaken är uppenbar: förlusten av Torneå pedagogi 
1809 och tillkomsten av Umeå trivialskola 1810. Rekryteringen från 
lappmarken behandlas i avsnitt 6.9. 

Karta 1. Elevernas geografiska ursprung vid Piteå skola 1705-1855. 

Lappmarken 85 

Västerbottens fjärde kontrakt 
1 Övertorneå 10 
2 Karl Gustav 2 
3 Nedertorneå 37 

Västerbottens tredje kontrakt 
4 Överkalix 7 
5 Nederkalix 27 
6 Råneå 44 
7 Luleå 127 

Västerbottens andra kontrakt 
8 Piteå 929 
9 Skellefteå 147 
10 Burträsk 26 

Västerbottens första kontrakt 
11 Lövånger 26 
12 Bygdeå 8 
13 Umeå 23 

Finland 
Ångermanland 
Övriga 
Uppgift saknas 

49 

205 

1100 

57 / 

13 
20 
28 
86 

Stimma: 1645 

Källa: Matricula Schola Pitensis. D I c:l, HALP, HLA. 

Av de enskilda pastoraten bidrog grannpastoraten Skellefteå och Luleå 
med de flesta eleverna. Eftersom matrikelns uppgifter oftast inskränker 
sig till pastoratsnamn, är det svårt att avgöra hur många elever som kom 
från staden respektive socknen i Umeå, Piteå, Luleå och Torneå pastorat. 
För Piteås del har dock 1790-talet undersökts i detta avseende (se avsn 
6.6). Inom det första Västerbottens-kontraktet rekryterades dock fler 
från Lövånger (26 elever) än från Umeå (23 elever). Här torde avstånden 
ha spelat en viss roll: från Lövånger var det närmare till Piteå än till 
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Härnösand. En sådan förklaring stöds även av det faktum att endast 8 
elever rekryterades från Bygdeå. Näst efter Piteå och Skellefteå inom 
Västerbottens andra kontrakt placerade sig Burträsk med 26 elever, medan 
Råneå och Kalix (inkl Överkalix) bidrog med 44 respektive 34 elever 
vardera. Inom det fjärde kontraktet dominerade Nedertorneå som rekryte-
ringsområde för Piteå skola: 37 av 49 elever från kontraktet hörde hemma 
i detta pastorat. 

6.3. Social bakgrund 

I Skolrevisionerna 1824-43 föreligger statistiska uppgifter om läro-
verkselevernas sociala bakgrund ht 1821 - vt 1843. Siffrorna avser de 
elever som under angivna perioder bevistat de svenska läroverken. I 
tabell 5 redovisas hur elevernas fördelning på "stånd" ser ut för Piteå 
skolas del i jämförelse med övriga skolor. 

Tabell 5. Social bakgrund för eleverna i Piteå skola 1821-1843. 

Adel Präster Ståndsp Borgare Arbetare Summa 
(Carlsson 1965 II I II-III IV V-VI) 
Piteå skola 
lärdomsskolan N=154 1,9 23,4 42,2 25,3 7,1 99,9 
apologistklassen N=162 1,2 5,6 16,0 35,2 42,0 100,0 

Summa: N=316 1,6 14,2 28,8 30,4 25,0 100,0 

Alla skolor 
lärdomsskolor 
apologistskolor 

N=15348 
N=11147 

6,2 
2,5 

14,6 
3,5 

35,8 
22,7 

26,7 
30,6 

16.7 
40.8 

100,0 
100,1 

Summa: N=26495 4,6 9,9 30,3 28,3 26,8 99,9 

Källor: Skolrevisionen 1824, 1832 och 1843. 

Den sociala indelning som 1820 års skolordning skapat (Litt H) är något 
oklar. Det är t ex svårt att veta hur avgränsningarna gjorts mellan 
ståndspersoner och borgare respektive mellan borgare och arbetare. Till 
den senare kategorin torde dessutom bönder och torpare ha förts. Det 
står dock klart att 1/7 av eleverna i Piteå skola 1821-1843 var söner 
till präster, medan det adliga inslaget var marginellt. Därmed avviker 
Piteå skola från det mönster som gäller för rikets alla lärdoms- och 
apologistskolor sammantagna. Den låga andelen adelssöner torde avspegla 
adelns svaga ställning i Norrland, medan prästsönernas höga andel ford-
rar en närmare undersökning (se avsn 6.10). 

Även i relationerna mellan lärdomsskolan och apologistklassen avviker 
Piteå skola från riksgenomsnitten. Piteå skola framstår som klarare 
skiktad än övriga skolor. Inslaget av söner till präster och ståndsper-
soner utgör 2/3 av elevkåren i Piteå lärdomsskola mot hälften av elever-
na i övriga skolor. Dessutom har apologistklassen i Piteå ett större 
inslag av söner till borgare och arbetare än vad som är fallet i landet 
för övrigt. Det är dock vanskligt att dra några bestämda slutsatser av 
dessa siffror, eftersom det är svårt att veta hur gränsdragningen mellan 
skolformerna gjorts. För Piteås del existerade inga vattentäta skott 
mellan apologistklassen och de litterata klasserna (se avsn 6.4). Orsa-
ken till den tydliga sociala skiktningen mellan skolformerna i Piteå 
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torde ha att göra med det faktum att Piteå skola hade en enda apologist-
klass. Denna begränsning skulle kunna ha gjort apologistskolan mindre 
attraktiv för högreståndspersoner. Elevkåren i den 3-klassiga Jacobi 
apologistskola i Stockholm utgjordes exempelvis till hela 40 % av söner 
till ståndspersoner (Skolrevisionen 1832). En annan tolkning av de 
avvikande siffrorna tar hänsyn till att rikssiffrorna innehåller apolo-
gistskolor på orter där litterata klasser saknades. Så kan elementarsko-
lan i Västervik ha lockat flera högreståndspersoner än genomsnittet för 
apologistskolor p g a bristen på alternativa utbildningsvägar. De flesta 
apologistskolor fanns dock i anslutning till någon lärdomsskola, varför 
denna förklaring inte kan ha någon större räckvidd. En mer sannolik 
förklaring tar fasta på det faktum att ett stort antal lärdomsskolor 
saknade apologistklasser, vilket fick till följd att dessa skolor i 
högre grad frekventerades av elever ur kategorierna borgare och arbeta-
re. Detta var fallet i bl a Stockholms Marias, Vadstena, Skänninge, 
Vimmerby, Mariestads, Vänersborgs, Hälsingborgs, Ystads, Karlshamns, 
Uddevalla, Halmstads och Varbergs lärdomsskolor, där andelen borgare och 
arbetare låg över 50 % (Skolrevisionen 1832). 

Medan elevmatrikelns uppgifter om faderns yrkestillhörighet före 1822 i 
huvudsak är förbehållna ett fåtal notabiliteter, föreligger för tiden 
därefter uppgifter om den sociala bakgrunden för huvuddelen av de in-
skrivna (94,7 %). Dessa fördelar sig över tiden som tabell 6 ger vid 
handen. 

Tabell 6. Social bakgrund för eleverna vid Piteå skola 1822-1855. 

Andelen elever ur respektive kategori 
Faderns 1822-33 1833-44 1844-55 1822-55 
yrke N=169 N=211 N=133 N=513 

I 14,2 14,2 12,8 13,8 
II 13,0 23,7 27,8 21,2 
III 12,4 13,3 16,5 13,8 
IV 31,4 26,1 32,3 29,4 
V 15,4 9,5 4,5 10,1 
VI 6,5 6,6 5,3 6,2 
VII 7,1 6,6 0,8 5,3 

Summa: 100,0 100,0 100,0 99,8 % 

I=präster; II=högre ståndspersoner; III=lägre ståndsp; IV=närings-
idkare; V=bönder; VI=arbetskarlar m fl; VII=uppgift saknas 
Källa: Matricula Scholffi Pitensis. D I c:l, HALP, HLÅ. 
Anm: Till kategori VI har räknats en same 1822-33. 

Till att börja med kan man konstatera att elevmatrikelns uppgifter i 
tabell 6 i hög grad överensstämmer med skolrevisionens siffror i tabell 
5, särskilt som det finns skäl att anta att eleverna i kategori VII till 
största delen är att hänföra till arbetarståndet enligt skolrevisionens 
klassificering. Tabell 6 avslöjar också vissa förändringar i den sociala 
rekryteringen. Medan prästsönernas andel ligger tämligen konstant kring 
13-14 % av elevkåren, ökar inslaget av elever ur kategorierna II-IV över 
tiden till drygt 3/4, en ökning som sker på bekostnad av allmogeinsla-
get, som får vidkännas en kraftig tillbakagång. Under perioden 1833-
1844, när elevrekryteringen företer en kraftig uppgång, är det främst 
söner till högre ämbetsmän som ökar sin andel av elevkåren. Detta sam-
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manhänger med det sociala mönster som de tillresande uppvisar: medan 
eleverna från Piteå pastorat till 1/3 kom från kategorierna I-III och 
2/3 från de lägre kategorierna, var förhållandena omvända för de tillre-
sande. När elevrekryteringen sjönk under den sista 11-årsperioden, var 
det fr a kategorierna V-VI (inkl VII) som gick tillbaka. Det är rimligt 
att anta, att folkskolans tillkomst i kombination med läroverksplakatet 
1849 låg bakom den minskade rekryteringen från allmogen. 

6.4. Elevernas skolgång 

Under tiden 1735-1788 skrevs eleverna till 60 % in i klass 1, medan 37 % 
började sin skolgång i klasserna 2-4 och endast 3 % i klass 5. Inskriv-
ning i klass 5 började ju först år 1775. 46 av de 53 elever som inledde 
sin skolgång i Piteå med klasserna 3 och 4 var tillresande. För tiden 
1789-1839 har matrikelns uppgifter om inskrivningsklass kompletterats 
med utskrivningsklass via listor över utbetalda djäknepengar. Tabell 7 
visar således att klass 1 utgjorde nybörjarklass för drygt hälften av 
eleverna, medan klass 5 lockade 1/3 och övriga klasser 1/7. Apologist-
klassen var den vanligaste vägen ut ur skolan med 54 % av eleverna, 
medan 30 % lämnade skolan via klasserna 3 och 4. 

Tabell 7. Skolgång för eleverna i Piteå skola inskrivna 1789-1839. 

Inskriv-
nings-
klass 

Pitebor 
Utskrivningsklass 

1 2 3 4 5 Summa 
Inskriv-
nings-

Tillresande 
Utskrivningsklass 
1 2 3 4 5 Summa 

1 
2 

3 
4 
5 

Summa 

Kiass 32 13 29 33 115 222 1 26 26 29 25 34 140 
- 1 4 11 1 17 2 1 8 14 19 5 47 
- - 1 - - 1 3 - - 13 14 1 28 
- - - 1 - 1 4 - - 1 4 - 5 
1 2 2 4 155 164 5 3 - 3 - 66 72 

33 16 36 49 271 405 Stamma 30 34 60 62 106 292 

Inskriv-
nings-
klass 

Alla elever 
Utskrivningsklass 

1 2 3 4 5 Summa % 

1 
2 
3 
4 
5 

Summa % 

58 39 58 58 149 362 52 
1 9 18 30 6 64 9 
- - 14 14 1 29 4 
- - 1 5 - 6 1 
4 2 5 4 221 236 34 

63 50 96 111 377 697 100 
7 14 16 54 100 

Källor: Matricula Schola Pitensis. D I c:1 HALP. HLA. Listor över 
utbetalda djäknepengar, bilaga 3. 

Tabell 7 avslöjar även tydliga skillnader mellan eleverna från Piteå 
pastorat och de tillresande eleverna. Medan piteborna nästan uteslutande 
skrevs in i klasserna 1 och 5, började drygt 1/4 av de tillresande i 
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klasserna 2-4. Skillnaderna mellan de två elevkategorierna är minst lika 
markerade i fråga om utskrivningsklass: 3/4 av piteborna lämnade skolan 
via klasserna 1 och 5, medan drygt hälften av de tillresande avslutade 
sin skolgång i Piteå med klasserna 2-4. Piteå skola förefaller således 
ha fyllt olika funktioner för piteborna respektive de tillresande. För 
piteborna har skolan i hög grad fungerat som en näringsskola, medan de 
tillresande i stor utsträckning efterfrågat undervisningen i de lärda 
klasserna. De pitebor som valde den lärda banan påbörjade oftast sina 
studier i klass 1, medan drygt hälften av de tillresande som lämnade 
skolan via klasserna 3 och 4 hade påbörjat sin skolgång i klasserna 2-4. 
De tillresande var således från början inriktade på lärda studier och 
hade ofta förvärvat förkunskaper som gav dem tillträde till skolans 
fortsättningsklasser. En mer fullstädig bild av elevernas skolgång läm-
nas i tabell 9, där hänsyn även tagits till de klasser eleverna frekven-
terat mellan inskrivning och utskrivning. 

Eftersom elevmatrikeln är en inskrivningsmatrikel utan presensuppgifter, 
är det svårt att avgöra hur många elever som varje år följt undervis-
ningen i Piteå skola. Medan man från 1700-talets slut har tillgång till 
såväl examinationsprotokoll som listor över utbetalda djäknepengar, 
måste man för den äldre tiden lita till enstaka uppgifter. Från visita-
tionen i mars 1683, när förhållandena i skolan lämnade en hel del övrigt 
att önska, rapporteras att elevantalet var totalt 25 för de fem klasser-
na (Nordlander 1914:79). Nästa uppgift föreligger i en förteckning från 
1747, som upptar 29 namn.(35) Vid prostvisitationen i Piteå stad 1749 
befanns elevantalet vara 21.(36)  Det första bevarade examinationsproto-
kollet från 1770 upptar 28 namn.(37) För tiden före 1790 föreligger de 
uppgifter som redovisas i tabell 8. 

Tabell 8. Elevantalet i Piteå skola före 1790 klassvis. 

Årtal Klass 
1 5 2 3 4 Summa 

1683 12 3 6 2 2 25 
1747 6 - 10 7 6 29 
1749 4 6 4 6 7 27 
1770 4 9 6 1 8 28 
1773 5 6 9 - 6 26 
1774 2 4 5 5 3 19 
1775 8 6 6 7 3 30 
1781 8 3 6 8 8 33 
1787 5 19 9 6 10 49 
1788 6 10 6 5 12 39 

Källor: För 1683-1770 de i noterna 35-37 redovisade 
källorna; därefter examinationsprotokoll (se bilaga 4). 

Av tabell 8 framgår att elevantalet i Piteå skola hållit sig kring 30 
per år med en ökning under 1780-talet som främst får tillskrivas apolo-
gistklassen. I övrigt är fördelningen klasserna emellan förhållandevis 
jämn. Från vt 1790 föreligger uppgifter om elevernas skolgång i listorna 
över utbetalda djäknepengar (avsn 3.2). Dessa uppgifter har bearbetats 
för 50-årsperioden 1790-1839 och redovisas i diagram 3. 
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Källa: Listor över utbetalda djäknepengar, bilaga 3. 

Fram till början av 1820-talet låg elevantalet vanligen kring 40-50 för 
att efter genomförandet av 1820 års skolordning öka. Som framgår av 
diagram 3 var det apologistklassen som svarade för en mycket kraftig 
ökning, medan de litterata klasserna noterade minskande elevtillström-
ning. De lärda klasserna återhämtade sig till den nivå som gällde före 
1822, medan apologistklassen också forsättningsvis förblev den största 
klassen med 2/5 av elevkåren. Elevernas utnyttjande av skolans klasser 
före respektive efter 1822 framgår av tabell 9. 

Tabell 9. Elevstudieår. Pitebor och tillresande klassvis före och efter 
1822. 

ELEVSTUDIEÅR 1790-1821 1822-1839 
Pitebor ' Tillresande Alla Pitebor Tillresande 

Klass Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
1 221 25,8 70 13,4 291 21,1 137 19,0 133 31,2 
2 138 16,1 128 24,4 266 19,2 91 12,6 89 20,9 
3 109 12,7 130 24,8 239 17,3 63 8,7 91 21,4 
4 106 12,4 125 23,9 231 16,7 12 1,7 10 2,3 
5 284 33,1 71 13,5 355 25,7 418 58,0 103 24,2 

Siamma 858 100,1 524 100,0 1382 100,0 721 100,0 426 100,0 

Elever (N) 269 199 468 166 128 
Medelstudie-
tid (i år) 3,2 2,6 3,0 A,3 3,3 

Alla 
Antal % 
270 23,5 
180 
154 
22 
521 

15,7 
13,4 
1,9 
45,4 

294 

3,9 

Källor: Matricula Schola Pitensis. D I c:l, HALP, HLA; listor över 
utbetalda djäknepengar (bilaga 3).(38) 
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Medan tabell 7 endast avslöjar inskrivnings- respektive utskrivnings-
klass, ger tabell 9 en mer fullständig bild av elevernas skolgång. 
Apologistklassen har lockat flest elever, såväl före som efter 1822. 
Andelen har dock ökat från 25 till 45 % av elevernas nedlagda studietid. 
Det är främst elever från Piteå pastorat som frekventerat apologistklas-
sen: dessa förlade 1/3 av den samlade studietiden till räkneklassen före 
1822 och höjde därefter andelen till nära 3/5. Men också de tillresande 
nyttjade apologistklassen i större utsträckning efter 1822, även om 
dessa till största delen frekventerade skolans litterata klasser. Ande-
len studietid i klasserna 2-4 gick dock ned från nära 3/4 före 1822 till 
knappt 45 % därefter. Minskningen berodde inte bara på ett ökat intresse 
för klass 5, utan fr a klass 1 noterade en kraftig uppgång av rekryte-
ringen utifrån. Allt fler tillresande skrevs således in i nybörjarklas-
sen, som vid skiljandet från apologistklassen nu verkligen på allvar 
kunde räknas till de litterata klasserna. Detta förklarar även pitebor-
nas flykt från klass 1 till klass 5. Den största förändringen rör såle-
des apologistklassen, som kraftigt stärkte sina posistioner efter 1822. 
Tillsammans med den förlängda studietiden med ca 1 år ökade nyttjandet 
av den reala utbildningsvägen högst avsevärt. Inte bara elevantalet i 
apologistklassen ökade, utan också den tid som eleverna tillbringade i 
denna klass. Efter 1821 blev det vanligt att ägna 3, 4, 5, ja t o m 6 år 
åt apologistklassen. 

Förändringarna i elevernas skolgång efter 1821 ger onekligen uttryck för 
den klarare innehållsliga och organisatoriska åtskillnad mellan lärdoms-
skolan och apologistklassen som 1820 års skolordning innebar. Inte desto 
mindre bör det uppmärksammas, att det aldrig förekom några vattentäta 
skott mellan de två utbildningsvägarna. För det första visar tabell 7 
att elever skrivits in i apologistklassen för att lämna skolan via de 
lärda klasserna och vice versa. För det andra döljer sig ett antal 
litterata klasser bakom sifforna för de elever som redovisar inskrivning 
i klass 1 och utskrivning från klass 5. Fenomenet förekommer även före 
1822 men blir något vanligare därefter, när 16 elever avslutar sin 
skolgång med klass 5 efter att dessförinnan ha gått i klasserna 1 och 2. 
Dessutom förklaras skillnaderna till någon del av minskad rekrytering 
från skolorna i Umeå och Luleå (avsn 6.7). 

6.5. Rekrytering till Härnösands gymnasium 

En av Piteå skolas viktigaste uppgifter var utan tvivel att förbereda 
för fortsatta studier. För att få en uppfattning om rekryteringen till 
högre studier har Piteå skolas elevmatrikel jämförts med Härnösands 
gymnasiematrikel för åren 1790-1849 (Bucht 1926-29). Först dock några 
statistiska uppgifter som skolans rektor lämnat. 

I svaret på 1812 års uppfostringskommittés enkät uppger rektor Gadd, att 
14 elever har gått till högre läroverk under 10-årsperioden 1804-1813. I 
Skolrevisionernas tabeller föreligger uppgifter för åren 1822-1843, hos 
Siljeström 1855 för åren 1844-54. 

Även om siffrorna i tabell 10 gäller uppgiven avsikt vid dimittering, 
torde man kunna dra vissa slutsatser. För det första tyder tabell 10 på 
att Piteå skola i första hand var en näringsskola, där inte bara apolo-
gistklassen, som uteslutande förberedde eleverna för näringarna, utan 
också de litterata klasserna ledde ut till näringslivet. Också större 
delen av de elever för vilka uppgifter saknas torde ha gått till näring-
arna. För det andra har 1/5 av de elever som lämnat Piteå skola under 
denna tid haft för avsikt att fortsätta vid annat läroverk. Eftersom de 
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elever som gick vidare till högre studier i regel torde ha varit kända 
för uppgiftslämnarna, kan man räkna med att siffrorna för avgångar till 
annat läroverk tämligen väl speglar den faktiska situationen. 

Tabell 10. Elevernas avsikter vid avgången från Piteå skola 1822-43. 

Annat Näring- Utan upp- Döda/ Summa 
läroverk arna given orsak förvisade 

1822-24 apologist - 17 5 - 22 
lärdomsskolan 14 - - 1 15 

Summa 14 17 5 1 37 

1825-32 apologist - 56 - - 56 
lärdomsskolan 22 12 - 1 35 

Summa 22 68 - 1 91 

1833-43 apologist - 75 46 - 121 
lärdomsskolan 29 8 28 - 65 

Stimma 29 83 74 - 186 

1822-44 Summa 65 168 79 2 314 

Källa: Skolrevisionen 1824, 1832 och 1843. Anm: 1844-54 gick 39 elever 
till annat läroverk enligt Siljeström (1855:47), som saknar uppgifter om 
övriga Piteå-elevers öden. 

För Härnösands gymnasium kan den faktiska situationen dessutom kontrol-
leras. Under perioden 1822-1843 har 52 elever från Piteå skola skrivits 
in vid stiftets gymnasium. Differensen mellan skolrevisionernas och 
gymnasiematrikelns uppgifter på 13 elever förklaras av övergångar till 
andra läroverk. Piteå skolas elevmatrikel ger ett antal exempel på 
dylika förflyttningar. L M och J A Castrén från Uleåborg, som skrevs in 
i Piteå skola 1822, fortsatte sina studier i Finland, medan U A Sundelin 
1823 övergick till Umeå skola. Utöver dessa gick även ett antal elever 
till gymnasiet i Härnösand via någon annan skola. Detta var t ex fallet 
med Jonas Risberg, som 1822 lämnade Piteå skola till förmån för Umeå. 
Bröderna E A och C 0 Rosenius gjorde sammalunda 1829 i samband med 
faderns flyttning till Sävar. Skolrevisionernas uppgifter om avgång till 
annat läroverk förefaller således vara tämligen tillförlitliga. 

Under 60-årsperioden 1790-1849 har 124 tidigare elever vid Piteå skola 
skrivits in vid Härnösands gymnasium. Om man jämför denna grupp med de 
824 elever som åren 1785-1844 skrevs in i Piteå skola, blir andelen 
gymnasister av Piteå-eleverna 15 %. Nivån på rekryteringen av gymnasis-
ter följer i stor utsträckning variationerna i rekryteringen till Piteå 
skola. Tidsförskjutningen mellan de två jämförda grupperna avser kompen-
sera för de blivande gymnasisternas skolgång i Piteå, som i genomsnitt 
pågick i 4,4 år. Trots att en stor del av de blivande gymnasisterna 
skrevs in i Piteå skolas högre klasser, hade de således längre studietid 
än övriga elever (tabell 9). 
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Tabell 11. Skolgång för blivande gymnasister inskrivna 1789-1839. 

Inskriv-
nings-
klass 

1 
2 
3 
4 
5 

Summa 

Utskrivningsklass 

1 2 3 4 5 Summa 

4 3 30 28 - 65 
- 3 5 12 - 20 
- - 4 8 - 12 
- - - 2 - 2 
- - 1 4 5 

4 6 40 54 - 104 

Källor: Matricula Schola Pitensis. D I c:l, HALP, HLA; listor 
över utbetalda djäknepengar, bilaga 3. 

De blivande gymnasisternas utnyttjande av Piteå skola uppvisar ett 
mönster som liknar de tillresande elevernas (tabell 9) genom sin koncen-
tration på de litterata klasserna. 90 % av dem som fortsatte till gymna-
siet i Härnösand lämnade skolan i Piteå via klasserna 3 och 4. Ett stort 
antal av de tillresande hade förvärvat förkunskaper som gav dem tillträ-
de till skolans fortsättningsklasser. Av dessa hade flera ett förflutet 
i skolorna i Umeå och Luleå (se avsn 6.7.4). De elever som lämnat skolan 
innan de hunnit upp till avgångsklasserna har antingen läst privat (se 
avsn 6.1) eller övergått till någon annan skola (se ovan). Bland priva-
tisterna kan nämnas Jonas Martin Nordberg som handleddes av fadern, 
rektor Jonas Nordberg, efter att åren 1834-1836 ha frekventerat Piteå 
skolas två första klasser. 

Bakom de blivande gymnasisternas skolgång finns även ett tydligt socialt 
mönster med en överrepresentation för social bakgrund i kategorierna I-
III (tabell 12) i jämförelse med hela elevkårens sociala sammansättning 
(tabell 6). Uppenbarligen har studietradition och ekonomiska möjligheter 
gett söner till präster och ståndspersoner försteg på den lärda banan. 
Dessutom föreligger tydliga skillnader mellan pitebor och tillresande 
(tabell 12). Medan de tillresande till 43 % var prästsöner (mot 12 % för 
piteborna), utgjorde de högre ståndspersonerna den viktigaste rekryte-
ringsgruppen för piteborna med 40 % (mot 12 % för de tillresande). Dessa 
skillnader speglar både prästerskapets studietradition, som motiverade 
långväga resor till skolstäderna (se avsn 6.10), och Piteås egenskap av 
skol- och residensstad, som gav staden ett bredare skikt högre ämbets-
män. Piteborna kom dessutom oftare från borgarhem (28 %), medan de 
tillresande i större utsräckning räknade ursprung från lägre ämbetsmän 
(21 %). Här tycks piteborgarna ha dragit fördel av närheten till skolan. 
Fyra av de fem fall av övergång från apologistklassen till de litterata 
klasserna svarade dessutom piteborna för. Fädernas yrken var bonde, 
fångvaktmästare, karduansmakare och snickare. Den femte övergången gäll-
de fältväbelsonen Gustaf Wilhelm Miltopé från Skellefteå, varifrån elev-
rekryteringen f ö till stor del liknade pitebornas utnyttjande av skolan 
(se avsn 6.8). Att piteborna i högre utsträckning än tillresande utnytt-
jade skolan gav större möjligheter till upptäckt av studiebegåvningar ur 
lägre sociala kategorier från Piteå än från övriga delar av regionen. 
Närheten till skolan gjorde även en finansiering av de pregymnasiala 
studierna mindre betungande. Thord Bylund (1972:37) har för Härnösands 

54 



gymnasium noterat motsvarande fenomen med en hög andel elever från 
Härnösands trivialskola.(39) 

Tabell 12. Social bakgrund för piteåtrivialister vid Härnösands 
gymnasium 1790-1849. 

Andelen elever ur respektive kategori 
Faderns Pitebor Tillresande Sammantagna Alla gymnasister 
yrke N=43 N=80 N=123 i Härnösand N=1027 

I 11,6 43,8 32,5 29,2 
II 39,5 15,0 23,6 19,6 
III 7,0 21,2 16,3 12,7 
IV 30,2 11,2 17,9 17,0 
V 4,7 6,2 5,7 18,5 
VI 7,0 2,5 4,1 4,0 

Stimma: 100,0 99,9 100,1 100,0 

I=präster; II=högre ståndspersoner; III=lägre ståndsp; IV=närings-
idkare; V=bönder; VI=arbetskarlar m fl 
Källor: Matrikcula Schol® Pitensis. DIc:l, HALP, HLA; Bucht 1926-
29. Uppgifterna om gymnasiets elevkår härrör från Bylund 1972:73. 

Om man jämför de Piteå-elever som blev gymnasister med alla Härnösands 
gymnasister 1790-1849, finner man att kategorierna I-III är överrepre-
senterade på bondsönernas bekostnad. Avståndet till Härnösand har uppen-
barligen varit lättare att överbrygga för grupper med studietradition 
och sociala positioner att slå vakt om. Hur lyckades då gymnasisterna 
behålla de sociala positioner som deras fäder innehaft, och i vilken mån 
kunde gymnasisterna från de lägre sociala kategorierna åstadkomma ett 
socialt avancemang? 

Tabell 13. Social bakgrund och egen yrkesverksamhet för piteå-
trivialister vid Härnösands gymnasium. 

Elevernas yrken 
Fädernas 
yrkestill- 1 2 
hörighet 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Summa 

3 4 5 6 7 Summa 

14 17 3 2 1 1 2 40 
7 16 3 1 - - 2 29 
6 9 3 - - - 18 
1 12 3 2 - 1 3 22 
4 2 1 - - - 7 
2 3 - - - - 5 

34 59 13 5 1 2 7 121 

l=präster; 2=högre ståndspersoner; 3=lägre ståndsp; 4=närings-
idkare; 5=bönder; 6=arbetskarlar m fl; 7=död som student 
Källor: Matricula Scholaa Pitensis. D I c:l, HALP, HLA; Bucht 
1926-29; Bylunds personuppgifter om gymnasisterna i Härnösand. 
Anm: För två gymnasister saknas uppgift om yrkeskarriär. 
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Av de 121 gymnasister som gått via Piteå skola och för vilka uppgifter 
om yrkeskarriär föreligger har 106 nått positioner i kategorierna 1-3. 
Om de gymnasister som dött under studietiden frånräknas blir andelen 
drygt 90 %. Av 87 inskrivna med social bakgrund i grupperna 1-3 har 
endast 5 slutat i grupperna 4-6. Däremot har den uppåtgående sociala 
mobiliteten varit stark. Av 34 inskrivna med social bakgrund i kategori-
erna 4-6 har 28 nått positioner i kategorierna 1-3. 

Nära hälften av gymnasisterna har slutat som högre ståndspersoner, medan 
den näst största kategorin, prästerna, svarar för knappt 30 % av dem som 
uppnådde yrkesverksam ålder. Därmed avviker gymnasisterna från Piteå 
skola från hela elevkåren i Härnösand, där drygt 40 % blev präster och 
andelen högre ståndspersoner låg strax över 30 %. 

6.6. Eleverna i Piteå stad 1789-1799 

Enligt elevmatrikelns ortsuppgifter skall ca 1000 pitepojkar ha följt 
undervisningen i Piteå skola 1705-1855. Ortsnoteringen avser som regel 
endast pastoratshemvist, varför det är omöjligt att skilja ut stadsborna 
från de övriga piteborna. För belysningen av skolans funktion är det 
dock önskvärt att undersöka, i vad mån stadsborna och de tillresande 
nyttjade skolan på olika sätt. En viktig fråga gäller huruvida Piteå 
skola i någon mån utgjorde en fattigskola för stadsbarnen. Detta är av 
intresse, dels p g a Sandins ovan refererade resultat, dels p g a 
uppgifter hos Bylund 1972. Sandin (1988b:134) skriver, främst med avse-
ende på 1600-talsförhållanden: 

Trots  trivialskolans  formella  inriktning  på att försörja  statsmak-
ten med  tjänstemän med  lämpliga  kvalifikationer,  kom skolorna  [...] 
att präglas  av  behoven  att hålla underklassens  barn  från  gator  och 
torg. 

Bylund (1972:27) menar, med utgångspunkt i 1600-talets låga elevrekryte-
ring till gymnasiet i Härnösand från Piteå skola, att denna därför 
nästan kom "att erhålla karaktären av fattigskola". För detta talar även 
andra uppgifter om lärarnas och undervisningens låga kvalitet under 
1600-talets senare del, utförligt redovisade av Nordlander (1914) och 
refererade av Steckzén (1921) och Axelson (1979). 

Uppenbarligen hade Piteå skola före 1700 drag som normalt inte förknip-
pas med en lärdomsskola. Bristen på källmaterial gör dock att den bild 
som Sandin, Bylund och Nordlander ger inte låter sig kontrollera mot 
elevrekryteringen. Frågan är dock aktuell även för 1700-talet: i Piteå 
stad inrättas aldrig under undersökningsperioden någon fattigskola av 
det slag som växer fram i flera av landets övriga städer, inte heller 
något fattighus (Hiilphers 1797:71), varför Piteå skola skulle kunna ha 
fyllt den dubbla funktion som Sandin talar om. Apologistklassen skulle 
alltså kunna vara den fattiginrättning som Piteå i övrigt saknar. 

De uppgifter som finns i elevmatrikeln från 1705 fram till 1822 kan dock 
inte i sig kasta något ljus över skolans eventuella funktion som fattig-
skola. Matrikeln måste kompletteras med andra källmaterial. Ett material 
som skulle kunna nyttjas vid en undersökning av elevernas och deras 
familjers ekonomiska tillstånd föreligger i listorna över utbetalda 
djäknepengar. Dessa skulle ju betalas ut "pro loco, pro diligentia et 
pro paupertate". Eftersom dessa utbetalningsgrunder inte särredovisas i 
listorna över utbetalda djäknepengar vid Piteå skola, sjunker deras 
användningsvärde klart. Ett annat material utgör de betygskataloger som 
upprättas fr o m 1821. Dessa omfattar bl a en kolumn "Bergning", där 
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elevens ekonomiska förutsättningar bedöms enligt en fyrgradig bokstavs-
skala. Eftersom denna källserie gäller en tid när lärdomsskolan och 
fattigvården uttryckligen skulle vara två skilda funktioner och uppen-
barligen även utgjorde två olika institutioner (Sandin 1988b:134), torde 
inte heller noteringarna om bärgning lämpa sig för en undersökning av 
Piteå skolas eventuella funktion av fattigskola. 

En komplettering av elevmatrikelns uppgifter med kyrkboksdata tycks vara 
den metod som står till buds. Inte heller denna utväg är helt problem-
fri. För det första föreligger luckor i såväl husförhörslängder som 
ministeriallängder från Piteå stad. Den kombinerade födelse-, dop-, 
vigsel- och begravningsboken,(40) som omfattar Piteå stad 1703-1806, 
saknar för det andra dessutom nästan genomgående uppgift om faderns yrke 
vid födelse och dop - vissa tider även faderns namn - för tiden före 
1775. För att med rimlig arbetsinsats och säkerhet identifiera stadspoj-
karna i kyrkböckerna måste tidsperioden väljas efter 1782, när elevmat-
rikeln lämnar uppgift om födelseår. Av dessa skäl har de undersökta 
eleverna begränsats till dem som skrivits in ht 1789 - vt 1799. Urvalet 
medger därmed också en uppföljning av pitepojkarnas skolgång i listorna 
över utbetalda djäknepengar. 

Under de tio läsår som begränsas av ht 1789 och vt 1799 skrivs 117 
pojkar in i Piteå skola (den dubbelskrivne Carl Jacob Örnberg oräknad). 
71 av dessa uppges höra hemma i Piteå, i endast 2 fall närmare angivet 
med bynamn (Porsnäs resp Pitholm). Övriga 69 fall har kontrollerats mot 
födelseboken för Piteå stad med följande resultat: 55 är födda i Piteå 
stad, övriga förmodligen från landsförsamlingen, eftersom ortsuppgiften 
normalt anger födelseort och eventuella inflyttade pitebor alltså skulle 
ha annan ortsuppgift. Siffrorna visar alltså att Piteå skola på 1790-
talet i hög grad, till 3/5, var pitebornas skola. Därmed ansluter för-
delningen till det mönster som gäller för större delen av perioden 1705-
1855. Av pitepojkarna kom i sin tur en så hög andel som 3/4 från själva 
staden. Stadspojkarna utgjorde alltså nästan hälften (47 %) av alla 
inskrivna under 1790-talet. 

Tabell 14. Stadspojkars och tillresandes skolgång. Inskrivnings- och 
utskrivningsklass. 

Stadspojkarnas skolgång 

Utskrivningsklass 
Inskriv-
nings- 1 2 3 4 5 Summa 
klass 

1 
2 
3 
4 
5 

Summa 

5 - - 9 34 48 
— - - 2 2 

- - - - 5 5 

5 - - 11 39 55 

De tillresandes skolgång 

Utskrivningsklass 

1 2 3 4 5 Summa 
Inskriv-
nings 
klass 

1 
2 
3 
4 
5 

Summa 

7 4 3 8 9 31 
- 2 2 12 2 18 
- - - 5 - 5 
- - - 1 - 5 
- - 2 1 3 6 

7 6 7 27 14 61 

Källor: Matricula Schola Pitensis. D I c:l, HALP, HLA. Födelse- och dop-
bok. CC:1, PKA, HLA. Listor över utbetalda djäknepengar, bilaga 3. 
Anm: Uppgift saknas för en tillresande. 

57 



Hur ser då stadspojkarnas skolgång ut? För det första skrivs de in vid 
lägre ålder än övriga elever: 3/4 (41 av 55) börjar skolan vid tio års 
ålder och därunder, medan 2/5 (25 av 63) är motsvarande andel för deras 
kamrater med annan geografisk hemvist. Stadspojkarna skrivs dessutom 
nästan undantagslöst in i klasserna 1 och 5 (tabell 14). De två undanta-
gen, som skrivs in i secunda, är sönerna till collega scholaa, mag Olaus 
Westman. 

Tabell 14 visar att huvuddelen av stadspojkarna inte bara skrivs in i 
klasserna 1 och 5, utan att de också lämnar skolan via dessa klasser. 
Den vanligaste studievägen, som gäller för 3/5 av pojkarna, börjar med 
klass 1 och slutar efter klass 5. Endast 1/5 av de infödda stadsborna 
satsar på den lärda skolans högre klasser. Alla dessa lämnar dock skolan 
efter att ha genomgått den högsta klassen. Skolgång i hemstaden tycks 
alltså innebära mindre risk för studieavbrott. En jämförelse med motsva-
rande tabell över de tillresandes skolgång bekräftar detta: 13 av 61 
utifrån kommande elever avbryter skolgången efter klass två eller tre. 
De tillresande skrivs dessutom i ett stort antal fall in i klasserna två 
till fyra. Uppenbarligen har dessa förvärvat erforderliga kunskaper före 
ankomsten till Piteå skola. Det stora antalet tillresande elever som 
lämnar skolan efter tertia eller qvarta (34 av 61) visar slutligen att 
Piteå skola i första hand fungerar som lärdomsskola för de tillresande. 
Detta avspeglar sig också i rekryteringen till gymnasiet i Härnösand. Av 
de 61 tillresande eleverna fortsätter 13 till Härnösand, medan endast 5 
av de 55 stadspojkarna blir gymnasister i Härnösand. 

Tabell 15 visar den mest fullständiga bilden av elevernas deltagande i 
undervisningen i skolans olika klasser. Siffrorna understryker kraftigt 
skillnaden mellan stadspojkarnas och de tillresande elvernas nyttjande 
av Piteå skola. Stadspojkarna frekventerar till 63,7 % klasserna ett och 
fem, medan de tillresande i så hög grad som 72,7 % följer undervisningen 
i den lärda skolans klasser två till fyra. 

Tabell 15. Elevstudieår. Stadspojkar och tillresande klassvis. 

Elevstudieår 
Stadspojkar Tillresande Alla elever 

Klass Antal % Antal % Antal % 
1 76 30,6 33 14,5 109 22,9 
2 29 11,7 55 24,2 84 17,7 
3 28 11,3 56 24,7 84 17,7 
4 33 13,3 54 23,8 87 18,3 
5 82 33,1 29 12,8 111 23,4 

Summa 248 100,0 227 100,0 475 100,0 

Elever (N) 55 62 117 
Medelstudie-
tid (i år) 4,5 3,7 4,1 

Källor: Matricula Scholas Pitensis. D I c:l, HALP, HLA. Piteå stads 
födelse- och dopbok. CC:1, PKA, HLA. Listor över utbetalda djäkne-
pengar, bilaga 3. Anm: Tabellen är korrigerad för frånvaro som om-
fattar minst ett läsår. Stadspojkarna uppvisar den mest oregel-
bundna närvaron med 22 sabbatsår. Motsvarande siffra för de till-
resande är 6 år. 
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Hur ser då de 55 stadspojkarnas sociala bakgrund ut? Födelseboken står 
till tjänst med uppgifter om faderns yrke för 54 av de aktuella elever-
na. En borgerlig hemmiljö är helt dominerande bland stadspojkarna i 
Piteå skola. 31 av 54 (nära 3/5) av stadsborna har fäder inom handel och 
hantverk, medan 13 elever (1/4) härstammar från ämbetsmannahem. Av 
naturliga skäl saknas bönder i stadsmiljön, och innehavarna av stadens 
komministertjänst hade under den aktuella perioden inga söner i skolål-
dern. I endast 10 fall (knappt 1/5) kan stadspojkarnas sociala bakgrund 
betecknas som låg. Inom denna kategori döljer sig följande beteckningar: 
vaktkarl, sjöman (6), stadstjänare, skomakargesäll, kyrkovaktare. Dessa 
uppgifter avser alltså tidpunkten för pojkarnas födelse och är därför 
inte helt jämförbara med de yrkesuppgifter som matrikeln innehåller fr o 
m 1822, som alltså gäller inskrivningstidpunkten. På ett decennium kan 
en fader avancera från gesäll till mästare, från sjöman till styrman. Å 
andra sidan tar dessa uppgifter heller ingen hänsyn till eventuell 
nedåtgående social mobilitet. Det bör dock noteras, dels att inga av de 
inskrivna stadspojkarna kommer från socialt utslagna miljöer - beteck-
ningar som fattighjon och inhyses saknas helt - dels att inga av de 
inskrivna heller är av oäkta börd, trots att födelseboken i Piteå stad 
lämnar ett flertal exempel på utomäktenskaplig fruktsamhet. Piteå skola 
kan således inte betecknas som någon fattigskola under 1790-talet. Inte 
desto mindre kan man urskilja tydliga sociala mönster bakom stadspojkar-
nas skolgång, vilket framgår av tabell 16. 

Tabell 16. Stadspojkarnas slutklass och medelstudietid 
efter social bakgrund. 

Utskrivningsklass 
Faderns 
yrke 1 2 3 4 5 Summa Medelstudietid (år) 

I -

II - - - 8 1 9 6,6 
III - - - - 4 4 5,2 
IV 3 - - 2 26 31 4,0 
v -

VI 2 - - 1 7 10 4,9 

Summa 5 - - 11 38 54 4,8 

I=präster; II=högre ståndspersoner; III=lägre ståndsp; 
IV=näringsidkare; V=bönder; VI=arbetskarlar m fl 
Källor: Matricula Schola Pitensis. D I c:l, HALP, HLA. 
Piteå stads födelse- och dopbok. CC:1, PKA, HLA. Listor 
över utbetalda djäknepengar, bilaga 3. 
Anm: Medelstudietiden inberäknar alla läsår fr o m 
inskrivning t o m utskrivning, oavsett eventuell från-
varo däremellan. 

Av tabell 16 framgår det sociala mönstret bakom stadspojkarnas nyttjande 
av Piteå skola. Det är sönerna till de högre ämbetsmännen som helt 
dominerar i lärdomsskolans högsta klass. Av de 11 qvartanerna går 5 
vidare till gymnasiet i Härnösand. I 3 fall rör det sig om söner till 
stadens lärare, i övriga fall anges faderns yrke till rådman respektive 
sjöman. Även skoltidens längd blir därför beroende av den sociala bak-
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grunden. Söner till ämbetsmän går genomsnittligt längre tid i skolan än 
kamrater med annan social bakgrund (tabell 16). 

Begynnelse- och slutklass säger dock inte allt om elevernas faktiska 
skolgång. Listorna över utbetalda djäknepengar visar att den lärda 
vägens fortsättningsklasser ibland kan följas av räkneklassen. För 
stadspojkarnas del gäller detta i 5 fall. För 3 pojkar tar den lärda 
vägen dock slut redan efter secunda, för en efter tertia, medan Daniel 
Forsberg avslutar sin nioåriga skolgång med ett år i qvinta efter att ha 
gått igenom lärdomsskolans alla klasser. Eftersom ingen av dem som 
tidigt avbrutit den lärda banan härstammar från högre ämbetsmannahem, 
bekräftar dessa fall snarast den bild som tabell 16 uppvisar. 

Sammanfattningsvis visar den genomförda undersökningen klara skillnader 
mellan stadspojkarnas och de tillresandes utnyttjande av Piteå skola. De 
senare sökte sig till skolan i hög grad för att gå den lärda vägen, 
medan de förra i stor utsräckning efterfrågade den lägre och mera prak-
tiskt inriktade undervisningen i räkneklassen. Bakom stadspojkarnas 
skolgång finns ett tydligt socialt mönster, såtillvida att lärdomssko-
lans klasser till största delen frekventerades av söner till högre 
ämbetsmän, medan borgarbarnen dominerade i räkneklassen. Med 
utgångspunkt i stadspojkarnas sociala bakgrund är det däremot inte 
möjligt att karaktärisera Piteå skola som fattigskola under 1790-talet. 

Däremot ger stadsborna prov på ett flitigt utnyttjande av skolan över 
generationer. Erik Degerman som skrevs in i skolan 1791 hade redan sin 
bror Samuel i skolan. Dessutom nyttjades skolan av hans far, farbröder 
och kusiner. Figur 5 ger således exempel på en typ av studietradition 
som visserligen inte ledde fram till akademiska studier men som inte 
desto mindre tillgodosåg redarsläkten Degermans behov av kunskaper för 
att bibehålla sin samhällsposition. 

Figur 5. 

Skeppsredarna Degerman 

Samuel Johansson Degerman 
1705—1792 
råd- och handelsman 

Nils Degerman 
1733-1789 *1743 
handelsman 

Wilhelm Degerman 
1767—1809 *1781 
handelsman 

Johan Nilsson 
Degerman *'|78 /| 
1771—? 
handelsman 

Olof Degerman 
1745—1823 *1753 
borgmästare och 
handelsman 

Erik Magnus 
Degerman *1Q00 
1791—1841 
vice borgmästare 
och handelsman 

Johan Degerman 
1752—1807 *1762 
råd- och handels-
man och brukspatron 

I l 
Samuel Johansson 
Degerman * i 7 n n 
1780-1854 
skeppare, handels-
man och bruks-
patron 

Samuel Degerman 
Samuelsson * 17 6 6 
1756—1816 
skeppare och handels-

Erik Degerman 
1782—1867 *i79i 
brukspatron 

Källa: Berggren - Bergstedt 1988:101. 
Anm: Årtal efter stjärna anger inskrivningsår i Piteå skola. 

60 



6.7. Lulepojkarna i Piteå skola 1705-1822 

Av föregående avsnitt har framgått att Piteå skola fyllde olika funktio-
ner för olika kategorier elever under 1790-talet. De tillresande elever-
na nyttjade i större utsräckning än stadspojkarna den undervisning som 
meddelades i den lärda skolans klasser. Dessutom blev de i högre ut-
sträckning inskrivna i dessa klasser än de infödda piteborna. Den fråga 
som ska belysas i detta avsnitt blir därför hur dessa elever förvärvat 
de förkunskaper som berättigat dem till inträde i lärdomsskolans högre 
klasser. Urvalet gäller här lulepojkarna i Piteå skola före 1822 med 
särkild hänsyn till dem som först varit inskrivna i Luleå skola. Avsnit-
tet inleds dock med en utförligare redovisning av Luleå skolas organisa-
tion, undervisning och elevkår före 1820. 

6.7.1. Luleå skola 

Luleå skola tycks ha tillkommit ungefär samtidigt med Piteå skola, d v s 
i anslutning till stadsgrundandet 1621. 1632 förefaller vara det år som 
de flesta är överens om (Steckzén - Wennerström 1921:128; Urkunden 
6:18). Skolan tycks ha blivit upptagen som pedagogi i 1650 och 1652 års 
skolstater och därmed kommit i åtnjutande av statligt understöd. 1705 
delades skolan in i tre klasser utan att någon ytterligare lärare an-
ställdes, och för att förbättra elevrekryteringen gavs tillstånd att 
också skriva in flickor. Inga sådana avslöjar sig dock i de elevförteck-
ningar som finns bevarade. 1810 byggdes pedagogin ut till en tvåklassig 
stadsskola med två lärare, för att med 1820 års skolordning bli en lägre 
lärdomsskola med samma antal klasser och lärare som tidigare. Luleå fick 
i konkurrens med Piteå ett utbyggt elementarläroverk med flera lärare 
när 1856 års skolreform skulle realiseras. 

Skolans syfte anges i svaret på 1812 års uppfostringskommittés enkät på 
följande sätt: 

Classerna  2:ne och ändamålet  för  underwisningen  hufwudsakligen  för 
Borgerlig  näring  och rörelse.  Dessutom  grundlägning  för  dem,  som 
wilja  studera  och skyldighet  at lära Discentes  så mycket,  at de 
kunna ingå  i 3:dje Classen af  en Trivial  Skola. (Urkunden 6:20) 

Denna dubbla målsättning avvek från 1807 års skolordning (kap 6, § 2), 
där stadsskolornas mål inskränktes "til deras gagn, som ämna sig til 
Näringsidkare", varför undervisningen skulle motsvara innehållet i tri-
vialskolornas apologistklass. Den dubbla målsättningen för Luleå skola 
hade uppenbarligen varit styrande för undervisningens innehåll redan 
tidigare. Så skriver Salomon Grundahl i sin redogörelse för skolan 
1799:(41) 

Grunderne  vid  undervisningen  för  dem,  som ämna fortsätta  Studierne, 
äro de samma  som Scholas-Ordningen  anbefaller  och vid  Trivial  Scho-
lorne nu för  tiden följas.  De öfrige  lära Räkenkonsten  [...], öfvas 
at skrifva  Stil, upsätta bref  och räkningar,  samt läsa något  uti 
Historien  och Geographien. 

Vid 1705 års visitation upprättade superintendenten Wallin en skolord-
ning som stadgade undervisning i svenska och kristendomskunskap enligt 
katekesen i klass 1. I klasserna 2 och 3 skulle studierna i kristendom 
fortsätta utifrån katekesutvecklingen respektive ett teologiskt kompen-
dium. Latinstudierna, som började i klass 1 med abc-boken, intensifiera-
des i de följande klasserna. (Steckzén - Wennerström 1921:129) Skolord-
ningen avsåg således skapa en lärd skola av Luleå pedagogi. Huruvida 
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detta verkligen kom till fullt utförande är väl ovisst, men protokollet 
från 1730 års visitation avslöjar dock, att de föreskrivna ämnena fanns 
på schemat:(42) 

Disciplarne,  15 å 16 till antalet, funnos  till en del af  sådana 
profecter,  at de explicerade  Cornelium,  läste litet af  Compendio 
Hafenrefferi  och skrefwo  Exercitier  på Latin. Andre  hade begynt 
Latin och kunde  Catechismum  Lutheri  med  Swebelii  förklaring.  De 
öfrige  öfwade  sig både  in arithmeticis  och Skrifware  konsten. 

Också 1760-talets elevförteckningar ger vid handen att undervisningen 
vid Luleå skola för vissa elever motsvarade trivialskolans högre klas-
ser. Således uppges Isac Nordmark 1763 ha läst såväl grekiska som histo-
ria och geografi förutom latin och teologi.(43) Huvuddelen av de många 
inskrivna var dock sysselsatta med svenska abc-boken, katekesen samt 
skriv- och räkneövningar. Från 1790-talet förekommer även biblisk histo-
ria och tyska på schemat, medan franska dyker upp i examinationsproto-
kollen under 1800-talets första decennium. Denna successiva förändring 
av skolans innehåll utgör en parallell till utvecklingen vid flera av 
rikets övriga skolor. 1807 års skolordning kan i detta perspektiv sägas 
ha bekräftat de förändringar som redan ägt rum (Sjöstrand 1961:146f, 
163). 

För Luleå skolas del innebar skolstaten 1810 att pedagogin byggdes ut 
till en tvåklassig stadsskola. Inriktingen för den nya skolan uttrycktes 
klart av prosten Nordmark i dennes "Projekt till Undervisningen vid 
Luleå Stads Skola" från 1811:(44) 

[...] och må i allmänhet undervisningen  wid  Luleå Stads  Skola så 
inrättas, at den til det minsta fullkomligt  swarar  emot den, som 
enligt  den nya  Skole ordningen  gifwes  åt Discentes  uti Prima, 
Secunda  och Qwinta  Classerne  wid  Trivial  Scholan. 

Denna ordning innebar ett gemensamt innehåll för alla elever i första 
klass, där ämnena skulle vara kristendomskunskap, biblisk historia, 
skrivövningar, läsning, räkning och geografi samt latin för dem var 
"hugade för Studier". I andra klass fortsatte de studiehågade med latin, 
historia, geografi, skrivning och kristendomskunskap. De övriga erhöll 
utökad undervisning i historia, geografi och räkning. Dessutom stod 
skriv- och läsövningar, kristendomskunskap och religionshistoria, tyska 
och franska på deras schema. Denna läsordning tycks i sina huvuddrag ha 
blivit antagen för Luleå skola. 1813 års uppgifter överensstämmer nämli-
gen mycket väl med Nordmarks utkast. Historiestudiet togs dock upp redan 
i första klass, och om den stipulerade linjeindelningen talas inte 
längre. Uppgifterna om elevernas framsteg i examinationsprotokollen ger 
däremot vid handen, att linjeindelningen ersattes av en långt gången 
individualisering av studierna. 

Före 1820 motsvarade således undervisningen i Luleå skola trivialskolans 
latinklasser 1 och 2; därutöver kunde man läsa de ämnen som stod på 
apologistklassens schema enligt 1807 års skolordning. Redan från 1790-
talet gavs i Luleå utrymme åt dessa nya ämnen, vilket visar att Luleå 
skola hade större förmåga än Piteå skola att anpassa sig till de krav på 
ett utökat inslag av realämnen och moderna språk som restes i den peda-
gogiska och skolpolitiska debatten och som vann insteg i 1807 års skol-
ordning. Genom sin undervisning i den lärda skolans karaktärsämnen lade 
Luleå skola även en god grund för fortsatta studier. Efter genomförandet 
av 1820 års skolordning förändrades dessa förutsättningar i o m att 
latinstudiet avfördes från schemat. Från denna tidpunkt fungerade Luleå 
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skola endast som en lägre apologistskola. 

6.7.2. Eleverna i Luleå skola 

Luleå skola har ingen matrikel bevarad, varför det är svårt att bilda 
sig någon exaktare uppfattning om elevantalet. Erån 1690 och 1705 finns 
dock uppgifter om en elevkår på 18 respektive 7 personer. Före 1690 
skulle antalet elever ibland ha stigit till 32 (Steckzén - Wennerström 
1921:128). Det svaga rekryteringen vid 1700-talets början avlöstes av 
stigande inskrivningstal. Vid visitationen den 6 februari 1730 uppgavs 
eleverna vara 15 å 16 till antalet.(45) I en "Catalogus Discipulorum 
meorum" från 1747 uppger skolmästaren Sundberg att han har 13 ele-
ver. (46) Året därpå hade antalet stigit till 17, och i samma skrivelse 
från den 17 november meddelar Sundberg att antalet under de 12 år han 
beklätt skolmästartjänsten varierat mellan 15 och 25.(47) Nästa uppgift 
föreligger genom elevförteckningar från 1760-talet, när elevantalet i 
Luleå skola för åren 1761-63 och 1765 uppgick till 25, 54 respektive 50 
och 46.(48) Från slutet av 1780-talet finns examinationsprotokoll beva-
rade, vars uppgifter redovisas i tabell 17. 

Tabell 17. Elevantalet i Luleå skola 1787--1821. 

Läsår/vt Antal 1805-1806 53 
1787-1789 48 1806-1807 50 
1791 24 1807-1808 33 
1793 16 1808-1809 31 
1793-1794 26 1810 37 Klass 1 Klass 2 
1794-1795 28 1810-1811 40 20 20 
1796 34 1811-1812 31 12 19 
1796-1797 32 1812-1813 48 25 23 
1798 10 1813-1814 59 34 25 
1798-1799 45 1816-1817 39 20 19 
1799-1800 37 1817-1818 41 21 20 
1800-1801 19 1818-1819 23 13 10 
1801-1802 8 1819-1820 26 13 13 
1803 5 1820-1821 29 15 14 
1804 51 

Källor: Examinationsprotokoll: EIII:95, 110, 131, HDA, HLA; GIbf:l, 6, 
HSLL, HDA, HLA. Anm: 1800/01 års siffror redovisar ej ett antal elever 
som gått i skolan en kort tid. 1805 års siffror är hämtade från Urkunden 
6:19, där antalet elever för åren 1806, 1807 och 1813 anges till 52, 48 
respektive 50. Siffran för 1791 uppges i svaret på kanslersgillets enkät 
från 1802: GIbfsl, HSLL, HDA, HLA. För åren 1794-1800 lämnas följande 
avvikande elevantal: 20, 26, 28, 37, 32, 9 respektive 45. Det är möjligt 
att Thingvall valt höstterminens årtal för att ange aktuellt läsår. 

1760-talets höga elevtal undergick snarast en halvering fram till 1790-
talet. Liksom för Piteå skola förefaller fluktuationerna i elevtalet 
ofta bero på lärarnas och undervisningens kvalitet (jfr avsn 6.1). Detta 
faktum skymtar även i skolmästaren Salomon Grundahls skrivelse till 
konsistoriet den 10 juni 1799, där denne redogör för skolans elevantal: 

Förledit  år var  antalet endast 10; men året förut,  har det varierat 
mellan 20, 30 å 35, och i afl.  Herr  Prosten  Hamréns  tid, på 1760 
talet, et och annat år, gåt til 50 å 54.(49) 
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Magister Hamréns tid framstod tydligen som skolans guldålder. Denne man 
hade tidigare varit adjunkt i Skellefteå och kom efter komminister- och 
skolmästartjänst i Luleå att sluta sina dagar som prost i Lövånger 
(Bygdén 11:155). Under sin luleåtid höjde han undervisningens kvalitet 
vid pedagogien så påtagligt, att luleåelever vid Piteå trivialskola 
avbröt sina studier i klasserna 2 och 3 för att återvända till Luleå 
skola. Salomon Grundahl, som tillträdde skolmästartjänsten 1798 efter 
att ha tjänstgjort vid Piteå skola, dit han senare återvände, lyckades 
uppenbarligen även han höja rekryteringsnivån. Grundahls efterträdare, 
förre kapellpredikanten i Degerfors, Fredric Thingvall, misskötte däre-
mot sin tjänst så att han entledigades år 1804. Skolans förfall framgår 
med all tydlighet av tabell 16. Thingvall ersattes av en dugande skol-
man, mag Johan Risberg, sedermera prost i Nysätra via kollegat i Piteå 
(Bygdén II:364f). Under Risbergs tid 1804-1807 låg rekryteringen på nytt 
på en hög nivå. Den ökade tillströmning som skolans utbyggnad i och med 
1810 års skolstat hade kunnat förväntas medföra uteblev dock nästan 
helt. En orsak kan ha varit att lärarna inte motsvarade de förväntningar 
och krav den nya situationen ställde. Skolans inspektor, prosten Isac 
Nordmark, hade stora problem med sin oordentlige son Zacharias, vice 
kollega i den nedre klassen sedan 1816, vilket framgår av en böneskrift 
till biskopen år 1820.(50) Av Nordmarks brev kan också utläsas, 
att prostens äldre son, skolmästaren Johan Isac, skulle kunna 

[...] förestå  bägge  Classerna  i Luleå Schola, häldst antalet af 
Disciplar  genom  bristande  recruter  ifrån  den nedre  Classen är så 
ringa  att Han  ganska  väl  medhinner  att sköta bägge  Classerna. 

Efter Johan Sunders rektorat, som sträckte sig till 1816, hade elevanta-
let mycket svårt att att komma över 35. Av betygskatalogerna 1825-1841 
framgår att detta bara inträffade vt 1826, när 38 elever frekventerade 
skolan. 

Elevantalet växlade inte bara mellan läsåren, utan också inom dessa. Om 
N Norberg står det t ex i 1821 års examinationsprotokoll:(51) "Kom till 
Skolan sednare Termin och lämnade den vid Påsk - har varit en ojämn 
Skolgångare." Så var elevantalet genomgående störst under vårterminerna, 
även om det kunde variera kraftigt också under terminernas gång. Före 
1820 kom många till skolan vid vårterminens början eller längre in på 
terminen för att öva innanläsning och katekeskunskaper. Fram på vårkan-
ten, ofta vid påsktid, lämnade dessa skolan utan att sedan återvända. 
Det är rimligt att anta, att dessa elever utnyttjade skolan för sin 
beredelse inför konfirmationen. Luleå skola förefaller således vid 
sidan av sin funktion som lärdoms- och apologistskola också ha fyllt 
funktionen av nattvardsskola. Efter införandet av 1820 års skolordning 
tycks detta mönster ha fallit bort. Istället gör sig ett annat fenomen 
gällande. Vid sidan av de inskrivna eleverna uppges under 1820- och 
1830-talen ett antal elever "hafva såsom aldeles Medel-löse begagnat 
Undervisningen utan att vara inskrifne".(52) Det är således möjligt att 
Luleå skola också i någon mån fungerat som fattigskola. 

Vilka var då de elever som gick i Luleå skola? De bevarade elevförteck-
ningarna innehåller endast undantagsvis uppgifter om faderns yrke, var-
för det inte är möjligt att åstadkomma mera än en antydan om elevkårens 
sociala struktur. I Salomon Grundahls anförda skrivelse från 1799 fram-
går att de flesta kom från "åkerbruket eller andre näringar". Denna bild 
stöds även av 1748 års elevförteckning, där uppgifter om faderns yrke 
har noterats.(53) Eleverna uppges ha föräldrar 
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[...] af  olika stånd och wilkor,  dels förmögne,  dels medelmåttige, 
dels ock uthfattige,  synnerl:n  the, som warit  ifrån  landet och 
lappmarken  [... ] 

Av de 17 eleverna var 9 borgarsöner, 2 lärarbarn och 1 bondson. Övriga 5 
anges som faderlösa varav 2 även moderlösa och 2 söner till "en fattig 
enka" respektive "en fattig Soldats enka". Vid 1700-talets mitt tycks 
Luleå skola alltså ha fungerat som en stads- och fattigskola. Det finns 
dock uppgifter om att skolan rekryterat elever från sina grannsocknar. I 
svaret på 1813 års enkät sägs att grannsocknarna varit "vane at hit-
skicka sina barn i Skolan" (Urkunden 6:18). Detta faktum motiverade t ex 
att Luleå, Råneå och Nederkalix socknar bidrog till den nya skolbyggna-
den år 1812, vilket framgår av prosten Nordmarks brev till konsistoriet 
den 30 augusti samma kr.(54) 

6.7.3. Rekrytering till Piteå skola från Luleå 

Antalet elever med Luleå som hemort i Piteå skolas matrikel är 127 för 
hela tidsperioden 1705-1855. Dessa fördelar sig över tiden på det sätt 
som framgår av diagram 4. Frekvensen uppvisar det karaktäristiska mönst-
ret med en nedgång i slutet av 1700-talet och kraftig uppgång under 
1800-talet. Svängningarna är dock betydligt mera markanta för rekryte-
ringen från Luleå, vilket skulle kunna ha att göra med förändringar i 
lärarnas och undervisningens kvalitet vid Luleå skola. 

Källa: Matricula Schola Pitensis. D I c:l, HALP, HLA. 

Till vilka klasser sökte sig då eleverna från Luleå? Av alla 114 Luleå-
pojkar med uppgift om inskrivningsklass började 44 % i klasserna 2-4, d 
v s den lärda skolans fortsättningsklasser. Detta mönster avviker kraf-
tigt från den bild som skolans elever i övrigt uppvisar, där inslaget av 
skolstart i klasserna 1 och 5 var betydligt större. Dessutom skiljer det 
sig från den bild av skolgången som de tillresande uppvisar, genom att 
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lulepojkarna i ännu högre grad än genomsnittet för de tillresande skrevs 
in i de lärda klasserna. Lulepojkarnas mönster företer dock en markant 
förändring efter 1820, när inskrivningen i de högre klasserna kraftigt 
minskar. Bakom dessa siffror kan man ana betydelsen av förändringarna i 
Luleå skola (se avsn 6.5.4). Hur såg då lulepojkarnas skolgång ut? 
Tabell 18 visar hur de som skrevs in 1789-1839 frekventerade Piteå 
skolas klasser. 

Tabell 18. Lulepojkarnas elevstudieår 
klassvis före och efter 1821. 

Elevstudieår under läsåren 
1789-1821 1821-1839 

Klass Antal % Antal % 
1 12 11,3 24 35,8 
2 24 22,6 16 23,9 
3 30 28,3 13 19,4 
4 33 31,1 2 3,0 
5 7 6,6 12 17,9 

Summa: 106 100,0 67 100,0 

Källor: Matricula Scholaä Pitensis. D I c:l, 
HALP, HLA. Listor över utbetalda djäkne-
pengar, bilaga 3. Anm: Elevantalet för de 
två perioderna är 32 resp 22. Uppgifter 
saknas för 1808/09. 

Också lulepojkarnas totala skolgång undergår en förändring kring 1820. 
Medan de elever från Luleå som skrevs in i Piteå skola under läsåren 
1789-1821 till 82 % frekventerade klasserna 2-4, ägnade sig de som kom 
till skolan under läsåren 1821-1839 till 53 % åt klasserna 1 och 5. 

6.7.4. Rekrytering till Piteå skola från Luleå skola 

I vad mån förekom då rekrytering av elever från Luleå skola till Piteå 
skola? Frågan är befogad, eftersom den bild av pedagogiernas roll för 
rekryteringen till lärda studier som Thord Bylund målar upp innehåller 
vissa motsägelsefulla inslag. Å ena sidan noterar Bylund (1972:27) att 

De i stiftets  övriga  städer  befintliga  barnaskolorna,  pedagogierna, 
lämnade  ett mycket  blygsamt  bidrag  till rekryteringen  av  gymnasie-
elever  . 

Detta torde äga sin riktighet, åtminstone med avseende på direktrekryte-
ring från pedagogierna till gymnasiet i Härnösand. Å andra sidan visar 
Bylund (I972:36ff) att förhållandena har skiftat mellan de olika skolor-
na. Närheten till Härnösand gjorde t ex att medelpadspojkar med inrikt-
ning mot lärda studier började direkt vid trivialskolan i Härnösand utan 
att först gå vid pedagogien i Sundsvall.(55) Avstånden från Umeå och 
Torneå till närmaste trivialskola medförde däremot att pedagogierna i 
dessa städer lämnade ett betydligt större elevbidrag till gymnaisie- och 
universitetsstudier. Luleå skola har Bylund inte undersökt, men avstån-
det till Piteå trivialskola gör att det finns skäl att anta att elevre-
kryteringen från Luleå följde samma mönster som i Sundsvall, d v s att 
de lulepojkar som avsåg att gå den lärda vägen påbörjade sin skolgång 
vid Piteå trivialskola utan att först ha frekventerat Luleå pedagogi. 
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Utan att lämna något sifferunderlag antyder notisen i Urkunden 6:22 att 
bilden av pedagogierna som en svag rekryteringsbas för högre studier kan 
behöva revideras. Skolmästaren Johan Sunder skriver: 

Till Piteå Trivial-Skola  hafva  åtskillige  gått; antalet kann dock 
ej säkert bestämmas.  Månge  hafva  här gort  större  framsteg  och, 
efter  sedermera  hafd  serskild  handledning,  afgått  till Hög-Skolan. 

Sunders upplysning ger även vid handen att många elever dimitterats 
direkt till akademin. Detta skulle kunna förklara den mycket kraftiga 
nedgången i rekryteringen från Luleå under 1700-talets senare del. 

De enda uppgifter om tidigare skolgång i Luleå som Piteå skolas hand-
lingar innehåller avser tiden efter 1822. Från denna tidpunkt finns en 
kolumn i piteåmatrikeln för noteringar om senast bevistade läroverk. I 
denna kolumn förekommer Luleå skola fem gånger 1823-38. Av de fem ele-
verna skrivs två in i apologistklassen, två i klass 1, medan endast 
rektor Nordmarks son, Carl Anton, som uppenbarligen också läst privat 
för sin far, skrevs in i klass 2. Avförandet av latinstudiet från Luleå 
skolas schema har uppenbarligen utgjort ett hinder för rekryteringen 
till högre studier i Piteå, såvida endast de fem elever som är upptagna 
i piteåmatrikeln som tidigare luleåelever har frekventerat Luleå skola. 
Här kan dock föreligga ett visst mörkertal. 

Hur var då situationen före 1820? En jämförelse av bevarade elevförteck-
ningar från Luleå skola med Piteå skolas elevmatrikel ger följande 
resultat: 37 elever i Piteå skola har också gått i Luleå skola. 9 av 
dessa har gått från Piteå till Luleå skola, men huvuddelen av dessa hade 
ett förflutet i Luleå skola. I övriga fall handlar det om pitepojkar som 
vid familjens flyttning till Luleå övergått till Luleå skola. Dessutom 
kom piteåkomministern Jonas Risbergs son, Jonas Gustaf, till Luleå skola 
när hans äldre bror, Johan Risberg, sedermera prost i Nysätra, upprätt-
höll skolmästartjänsten. Eftersom elevförteckningar från Luleå skola 
föreligger för drygt 30 år, har rekryteringen från Luleå skola således 
uppgått till i medeltal en elev per årskull. Det har dock förekommit 
stora variationer. Av elevkullarna under de fyra åren 1761-1763 och 1765 
har så många som 10 elever också gått i Piteå skola. Tre av dessa 
lulebor återvände dock till Luleå skola när Hamrén blev skolmästare där 
1761. Också Salomon Grundahls skolmästarskap vid 1700-talets slut höjde 
rekryteringen till Piteå skola: 10 av eleverna i Luleå skola år 1799 
fortsatte sina studier i Piteå. 

Luleå skola rekryterade inte bara lulebor, och följaktligen hade inte 
heller alla elever vid Luleå skola som gick vidare till Piteå sitt 
urprung i Luleå. Huvuddelen av de 37 eleverna kom dock från Luleå, men 
lappmarken, Råneå och Kalix bidrog med tre elever vardera, medan Carl 
Gustaf Wikström från Torneå gick via Luleå skola 1812-1813. 

Inskrivningsklasser och skolgång för de tidigare eleverna vid Luleå 
skola överensstämmer med förhållandena för alla lulepojkar före 1821. 
Detta förhållande sammanhänger med att de tidigare eleverna vid Luleå 
skola utgjorde en stor andel av alla lulepojkar vid Piteå skola. Utöver 
de 37 som identifierats som elever vid skolorna i både Luleå och Piteå 
har sannolikt ytterligare ett antal elever vid Luleå skola fortsatt vid 
Piteå skola före genomförandet av 1820 års skolordning. 

Vilken roll har då Luleå skola spelat för prästrekryteringen? Här kan 
endast avgöras vilka som gått vidare till högre studier via Piteå skola. 
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Av de 27 inskrivna mellan 1790 och 1821 gick 6 vidare till Härnösands 
gymnasium. Endast två av dessa blev dock präster, nämligen kyrkoherdeso-
nen Carl Gustaf Wikström, själv komminister i Hietaniemi, och klockare-
sonen Isaac Johan Bergman, sedermera komminister i Älvsbyn. Men utöver 
dessa blev även Johannes Björkman och Christopher Almqvist kyrkoherdar, 
dock utan att först ha gått vid gymnasiet i Härnösand. Före 1790 blev 
slutligen Johannes Bergman komminister i Luleå, där han efterträdde sin 
far, även han tidigare elev vid Piteå skola. Av de 37 elever vid Piteå 
skola som även gått vid Luleå skola var totalt 7 prästsöner, medan 6 så 
småningom blev präster. 

6.8. Skelleftepojkarna i Piteå skola 

Medan föregående avsnitt har visat att Piteås norra grannpastorat Luleå, 
bl a via sin stadsskola, lämnade ett väsentligt bidrag till elevkåren i 
Piteå skola, kommer i detta avsnitt rekryteringen från det södra grann-
pastoratet Skellefteå att ställas i fokus för intresset. Detta motiveras 
liksom för Luleås del inte minst av närheten till Piteå, men även av 
avsaknaden av skola i Skellefteå. Också i andra avseenden skilde sig 
Skellefteå från Luleå: Skellefteå blev inte stad förrän 1845. Dessutom 
medger datoriseringen av kyrkboksdata från Skellefteå en komplettering 
av elevmatrikelns uppgifter på ett antal punkter, företrädesvis social 
bakgrund och egen yrkeskarriär. Av praktiska skäl har undersökningen 
begränsats till de elever som skrivits in fr o m ht 1789, fr a för att 
kunna utnyttja matrikelns uppgifter om födelseår vid identifieringen i 
kyrkboksmaterialet, men också för att kunna kombinera personuppgifterna 
med elevernas skolgång utifrån bevarade listor över utbetalda djäkne-
pengar. De frågor som är aktuella i detta avsnitt gäller fr a elevernas 
sociala bakgrund, skolgång och yrkeskarriär. 

I Skellefteå saknades alltså statliga skolor under hela undersökningspe-
rioden. Under 1700-talet gjordes försök med sockenpedagog. Marcus 
Sundström, inskriven i Piteå skola 1751, bestred som klockare även 
skollärarsysslan 1777-1830. Enligt K A Fellström (1942:19) nådde denna 
ansats inte sitt syfte: "Någon betydelsefull gärning som sockenpedagogus 
utförde icke Sundström." Först efter Sundströms död och prosten Nordlan-
ders tillträde skedde en nyansats på detta område. Med hjälp av en 
donation på 100 rdr årligen från 1817 av brukspatronen Michael Lindemark 
i Ytterstfors kunde Nordlander 1835 anställa sin företrädares son, 
Michael Ström, som klockare och lärare. Utöver denna lärare avlönades 
ett antal ambulerande lärare. Dessa skolor kom att uppgå i folkskoleor-
ganisationen på 1840-talet och tycks i likhet med sin föregångare i 
första hand ha meddelat undervisning i läsning och kristendomskunskap. 
(Fellström 1942:20ff; Stierna 1986:24ff). Från 1820-talet bedrev dess-
utom mamsell Westermark privatskola för barn ur de mer välbeställda 
familjerna med undervisning i läsning, kristendomskunskap och för flick-
orna handarbete (Stierna 1986:33ff). Ingen av dessa skolor hade dock 
något av den lärda skolans karaktärsämnen på sitt schema, varför deras 
betydelse för rekryteringen till Piteå skola torde kunna bedömas som 
begränsad. Uppenbarligen utgjorde de i första hand ett alternativ till 
hemundervisningen. Däremot har Piteå skola bidragit till rekryteringen 
av lärare till barnaskolorna i Skellefteå. Förutom de ovan nämnda lärar-
na Marcus Sundström och Michael Ström har Johan Petter Westling, Johan 
Widmark och Johan Svedberg varit elever i Piteå skola (Fellström 
1942:99ff). 

Under åren 1705-1855 var 145 skelleftepojkar elever i Piteå skola.(56) 
Den numerära utvecklingen följer i stora drag mönstret för skolans hela 
elevkår. Huvuddelen av skelleftepojkarna började sina skolstudier i 
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Piteå före tolv års ålder för att efter i medeltal tre år lämna skolan. 
Av tabell 19 framgår att de flesta av de 73 skelleftepojkarna i Piteå 
skola 1789-1839 skrevs in i klasserna 1 och 5 - endast 10 elever började 
sin skolgång i Piteå i övriga klasser. 3/5 av eleverna (42 av 73) 
lämnade också skolan via klasserna 1 och 5, medan endast 2/5 (31 av 73) 
avslutade sin skolgång med den lärda skolans fortsättningsklasser. 

Tabell 19. Skelleftepojkarnas skolgång. Inskriv-
nings- och utskrivningsklass 1789-1839. 

Inskriv-
nings-
klass 

Utskrivningsklass 

1 2 3 4 5 Summa 

1 
2 
3 
4 
5 

Summa 

9 8 8 5 12 42 
- 4 2 1 - 7 
- - 1 1 1 3 

3 - 1 - 17 21 

12 12 12 7 30 73 

Källor: Matricula Schola Pitensis. D I c:l, HALP, 
HLA. Listor över utbetalda djäknepengar, bilaga 3. 

Hur frekventerade då skelleftepojkarna de olika klasserna mellan in- och 
utskrivning? Kan man urskilja någon förändring över tiden i deras ut-
nyttjande av Piteå skolas klasser? Tabell 20 visar vilka klasser som 
eleverna från Skellefteå sökte sig till. 

Tabell 20. Skelleftepojkarnas elevstudieår 
klassvis före och efter 1821. 

Elevstudieår under läsåren 
1789-1821 1821-1839 

Klass Antal % Antal % 
1 22 19,5 38 36,5 
2 31 27,4 16 15,4 
3 25 22,1 15 14,4 
4 15 13,3 - -

5 20 17,7 35 33,7 

Summa: 113 100,0 104 100,0 

Källor: Matricula Schola Pitensis. D I c:l, 
HALP, HLA. Listor över utbetalda djäkne-
pengar, bilaga 3. Anm: Elevantalet för de 
två perioderna är 41 resp 32. Uppgifter 
saknas för 1808/09. 

Medan fördelningen mellan klasserna var relativt jämn före 1821, kom 
klasserna 1 och 5 därefter att till 70 % uppta skelleftepojkarnas 
studietid i Piteå skola. Förändringen sammanfaller med införandet av 
1820 års skolordning. Det är rimligt att anta, att det ökade inslaget av 
realämnen inom apologistskolan utövade en lockelse. Samtidigt som 
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studietiden i allmänhet blev längre, blev det nu också vanligt att 
tillbringa flera år i apologistskolan. Carl Eric Lundberg från Kinnbäck 
gick t ex fem år i klass 5. Frågan är då i vad mån den kraftigt ökade 
tillströmningen till den mera praktiskt inriktade undervisningen också 
motsvarades av rekrytering bland nya sociala kategorier. Av tabell 21 
framgår skelleftepojkarnas sociala bakgrund. 

Tabell 21. Skelleftepojkarnas sociala bakgrund före 
och efter 1821. 

Antal inskrivna under läsåren 
Faderns yrke 1789 - 1821 1821 - 1855 

1 3 3 
II 5 14 
III 11 12 
IV 3 13 
V 6 5 
VI 3 

Uppgift saknas 10 

Summa: 41 47 

I=präster; II=högre ståndspersoner; III=lägre ståndsp; 
IV=näringsidkare; V=bönder; VI=arbetskarlar m fl. 
Källor: Matricula Scholaa Pitensis. D I c:l, HALP, HLA. 
Datoriserat kyrkboksmaterial för Skellefteå lfs, FAU. 

Det blygsamma inslaget från de lägsta socialgrupperna talar knappast för 
att Piteå skola fungerat som fattigskola för skelleftepojkarna. Inte 
heller har skolan i särskilt hög grad frekventerats av prästsöner från 
Skellefteå. Däremot är inslaget av ståndspersoner och näringsidkare 
(grupperna II-IV) markant. Dessa kategorier uppvisar dessutom en klar 
ökning efter 1821. Till stor del rör det sig om söner till officerare, 
bruksägare och inspektörer. Uppenbarligen efterfrågade dessa i första 
hand den undervisning i realämnen som erbjöds i apologistskolan. Detta 
framgår även av elevernas egen yrkeskarriär (tabell 22). 

Även om bortfallet i tabell 22 är ganska stort, visar den dock en tydlig 
tendens: skelleftepojkarna hade en mycket liten benägenhet att välja 
prästbanan, medan de däremot i stor utsträckning kom att räknas till 
ståndspersoner och näringsidkare. Detta mönster blir med tiden allt 
klarare: av de 37 pojkar under den senare perioden som har uppgift om 
eget yrke återfinns 34 i kategorierna II-IV. 

För skelleftepojkarnas del utgjorde Piteå skola således varken prästsko-
la eller fattigskola. Däremot visar såväl elevernas sociala bakgrund som 
deras linjeval och yrkeskarriär att det var de borgerliga näringarnas 
och den statliga tjänstens krav som styrde deras skolgång. Detta mönster 
accentuerades efter genomförandet av 1820 års skolordning, vilket var en 
följd av såväl ökat utrymme för realämnen på schemat som ökat behov av 
kunskaper i dessa ämnen. 
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Tabell 22. Skelleftepojkarnas yrkesval före och efter 1821. 

Antal inskrivna under läsåren 
Yrkeskategori 1789 - 1821 1821 - 1855 

I 2 
II 9 14 
III 5 9 
IV 6 11 
V 5 1 
VI 1 2 
VII 1 1 

Uppgift saknas 12 9 

Summa: 41 47 

I=präster; II=högre ståndspersoner; III=lägre ståndsp; 
IV=näringsidkare; V=bönder; VI=arbetskarlar m fl; VII=död 
under studietiden. Källor: Matricula Scholae Pitensis, DIc:l, 
HALP, HLA. Datoriserat kyrkboksmaterial för Skellefteå lfs, 
FAU. Anm: Bortfallet gäller fr a dem som ej återvänt till 
Skellefteå. 

Skelleftepojkarnas skolgång ansluter därmed närmare till det mönster som 
de infödda stadspojkarna i Piteå uppvisade i förhållande till de tillre-
sande eleverna under 1790-talet. Uppenbarligen fungerade Piteå skola som 
en stadsskola också för skelleftepojkarna, medan t ex luleborna var 
självförsörjande med avseende på lägre undervisning och därför endast 
utnyttjade Piteå skolas lärda klasser. Tillkomsten av trivialskola i 
Umeå 1810 skulle kunna ha lockat studiemotiverade skelleftepojkar söder-
ut. Härnösands gymnasiematrikel visare dock att de skelleftepojkar som 
blivit gymnasisister nästan undantagslöst kommit till Härnösand via 
Piteå skola (Bucht 1926-29). 

6.9. Lappmarkspojkarna i Piteå skola 1705-1855 

Lappmarken framstår som ett geografiskt område av särskilt intresse när 
det gäller undervisningsinsatserna i Härnösands stift. Tillkomsten av 
Piteå skola har kanske inte utan viss rätt kopplats samman med insatser 
för den samiska befolkningen (jfr avsn 5.3.1). Under 1700-talet intensi-
fierades undervisningsverksamheten i lappmarken: 1723 genom förordningen 
om inrättande av sju lappskolor och 1739 genom tillkomsten av Direktio-
nen över Lappmarkens Ecklesiastikverk. Inrättandet av de sju lappskolor-
na fördröjdes av ekonomiska orsaker, men lappskolorna tillkom efterhand 
i Föllinge (1748), Åsele (1743), Arjeplog (1743), Jokkmokk (1732), 
Gellivare (1756) och Jukkasjärvi (1744). Lycksele hade sedan 1632 Skyt-
teanska skolan. 

Sedan 1600-talet hade ansträngningar gjorts för att åstadkomma en samisk 
präst- och lärarkår i lappmarken. Detta skedde mot bakgrund av de erfa-
renheter de svenska prästerna i lappmarken kunde redovisa. Dessa låg 
även till grund för inrättandet av Skytteanska skolan, vars syfte bl a 
var att rekrytera samer till prästtjänst. Lappskolornas tillskomst avsåg 
främja rekryteringen av lärare, åtminstone den kategori lärare som under 
benämningen kateketer bedrev ambulerande undervisning bland den samiska 
befolkningen. Tillkomsten av Direktionen över Lappmarkens Ecklesiastik-
verk åtföljdes av ökade ekonomiska resurser i form av en fond, som bl a 
kom att användas till skolmästar- och kateketlöner. Dessutom anslogs 
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medel till underhåll av eleverna vid lappskolorna och lämpliga lapp-
markspojkar vid stiftets lärdomsskolor. 

Mot denna bakgrund är det av intresse att undersöka rekryteringen till 
Piteå skola från lappmarkspastoraten. Hur påverkade tillkomsten av Di-
rektionen för Lappmarkens Ecklesisastikverk 1739 tillströmningen till 
Piteå skola? I vad mån kom de förstärkta undervisningsinsatserna samerna 
till del? Från vilka delar av lappmarken har rekryteringen skett? Vilken 
betydelse har lappskolorna haft för rekryteringen till Piteå skola? 

Under hela perioden 1705-1855 har 85 elever vid Piteå skola kommit från 
lappmarken. För huvuddelen av dessa finns en ortsangivelse i elevmatri-
keln, medan fyra elever endast har beteckningen "lappo". Denna beteck-
ning har tolkats såsom en geografisk notering om ursprung i lappmarken, 
en tolkning som bekräftas av andra uppgifter om Ericus Rastigs hemvist 
i Jukkasjärvi.(57) Eftersom beteckningen "lappo" även förekommer i sam-
band med uppgift om lappmarkspastorat, har den förmodligen också beteck-
nat faderns yrke eller etniska tillhörighet. De fyra piteåelever som av 
Bylund (1972:146) räknas till samerna vid Härnösands gymnasium bär till 
yttermera visso epitetet "lappo" i Piteå skolas matrikel. Totalt rör det 
sig om åtta elever med beteckningen "lappo" i Piteå skola; ingen av dem 
har någon annan notering om faderns yrke.(58) Uppgifterna om ort liksom 
faderns yrke har så långt som möjligt kontrollerats mot kyrkböcker och 
Bygdén (I-IV) och därvid justerats med hänsyn till de förhållanden som 
rådde vid elevernas inskrivning i Piteå skola. Därvid har t ex den i 
Sorsele födde Carl Henrik Westerlund och den i Lycksele födde Erik Georg 
Lindahl räknats till Piteå lappmark, eftersom deras fäder upprätthöll 
vice pastors-sysslan i Arvidsjaur respektive Arjeplog vid tiden för 
sönernas inskrivning i Piteå skola. Till lappmarkspojkarna har också 
räknats bröderna Pehr August och Isac Grape, som var födda i Karesuando, 
även om de hunnit flytta med fadern till Pajala, innan de sändes till 
Piteå skola. 

Före 1740 härstammade endast 10 av Piteå skolas elever från lappmarken. 
Den ökning som gör sig gällande på 1740-talet torde kunna sättas i 
samband med den intensifiering av undervisningen i lappmarken som blev 
ett resultat av grundandet av Direktionen över lappmarkens ecklesiastik-
verk. Totalt sett ökade rekryteringen från lappmarken över tiden, en 
utveckling som ansluter till trenden för hela elevunderlaget vid Piteå 
skola, även om ökningen av lappmarkspojkar var mycket blygsam. Nedgången 
i slutet på 1700-talet sammanfaller med en minskande elevtillströmning 
till Härnösands gymnasium från stiftets norra del. Det är troligt att 
det utbredda bruket att åka direkt till akademin utsträckts även till 
lappmarken. Prästsönerna hade ju i sina fäder tillgång till handledning 
i privatstudier. Bygdén lämnar i sitt herdaminne ett antal exempel på 
denna företeelse. Det är inte heller omöjligt att Piteå skola tidvis 
fått stå tillbaka för pedagogierna i Luleå och Torneå. Under vissa 
perioder tycks undervisningen vid dessa skolor ha hållit väl så hög 
klass som vid Piteå skola. Torneå pedagogi fungerade i långa tider som 
både trivialskola och gymnasium. Detta förhållande torde även till en 
del förklara lappmarksrekryteringens geografiska struktur (tabell 23). 

Rekryteringen har alltså i huvudsak skett från Piteå och Luleå lappmark. 
Piteå lappmark dominerar dock stort som geografiskt ursprung för lapp-
markseleverna. Här torde närheten till och de tätare kontakterna med 
Piteå vara en faktor att räkna med. Fem elever har utgått från Torneå 
lappmark, medan Umeå lappmark bidragit med endast en elev (jfr dock ovan 
om vice pastors-sönerna). Denne ende Lycksele-bo var den efterlevande 
sonen till kyrkoherden i Lycksele som tycks ha valt Piteå skola för att 
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göra sin kusin från Lövånger sällskap till läroverket. Kuriöst nog kom 
båda att bli pitebor, verksamma vid lasarettet som medicus respektive 
vaktmästare. 

Tabell 23. Rekryteringen från lappmarken pastoratsvis. 

Piteå lappmark 
Arvidsjaur 14 
Arjeplog 37 51 

Luleå lappmark 
Jokkmokk 12 
Gellivare 13 25 

Torneå lappmark 
Jukkajärvi 2 
Karesuando 3 5 

Umeå lappmark 
Lycksele 1 1 

"lappo" 3 3 

Stimma: 85 

Källa: Matricula Scholaa Pitensis. D I c:l, HALP, HLA. 
Anm: Till Arjeplog har även förts 4 elever från Silbojokk. 

Av de enskilda pastoraten dominerar Arjeplog stort. Även om de 4 elever 
som kommit från Silbojokk räknas bort, är försprånget framför det närma-
re belägna Arvidsjaur iögonfallande. Detta skulle framstå som mera 
förståeligt om invånarantalet i Arjeplog varit avsevärt större än i 
Arvidsjaur. Så är dock inte fallet: år 1805 var folkmängden 669 i Arje-
plog mot 892 i Arvidsjaur (Lindahl 1807:33f). En annan förklaring skulle 
kunna vara att lappskolan i Arjeplog har skapat förutsättningar för 
vidare studier i Piteå skola, medan avsaknaden av skola i Arvidsjaur 
utgjort ett hinder för en större rekrytering från detta pastorat. En 
undersökning av matrikeln för Arjeplogs lappskola har genomförts, men 
resultatet kan dock inte sägas stödja den uppställda hypotesen: ingen av 
de i Piteå skola inskrivna Arjeplogs-eleverna går att återfinna som 
tidigare elever i Arjeplogs lappskola.(59) Detta resultat kan verka 
förvånande, men en kontroll av matrikeln från Jokkmokks lappskola, med 
de kompletteringar som utförts av Alm - Forsgren - Henrysson (1989), ger 
nästan samma klena utdelning. Av de 12 eleverna från Jokkmokk har endast 
2 ett förflutet i Jokkmokks lappskola. 

Om lappskolan således inte spelat någon roll för rekryteringen till 
Piteå skola, måste någon annan faktor kunna förklara skillnaden mellan 
Arjeplogs och Arvidsjaurs bidrag till Piteå skolas elevkår. En annan 
tänkbar förklaring skulle kunna vara att ett större antal ståndspersoner 
via lappskolan och gruvdriften var bosatta i Arjeplogs pastorat. Erik 
Bylund (1956:80ff) har dock visat, att andelen nybyggare och därmed även 
ståndspersoner var avsevärt högre i Arvidsjaur än i Arjeplog. Tabell 24 
visar också att skillnaden inte är särskilt markant i dessa grupper (II-
IV). Däremot verkar det stora antalet prästsöner från Arjeplog kunna ge 
nyckeln till förståelsen av den ojämna rekryteringen ifrån Piteå lapp-
mark. 
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Tabell 24. Social bakgrund för eleverna från lappmarken. 

Faderns yrke Antal 
Arvidsjaur Arjeplog Övriga Totalt 

I 8 28 21 57 
II 3 1 4 8 
III - - - -

IV - 3 - 3 
v - - - -

VI 1 1 - 2 
VII 1 1 7 9 

Uppgift saknas 1 3 2 6 

Summa: 14 37 34 85 

I=präster; II=högre ståndspersoner; III=lägre ståndsp; 
IV=näringsidkare; V=bönder; VI=arbetskarlar m fl; VII=samer 
Källor: Matricula Schola Pitensis. D I c:l, HALP, HLA. 
Kyrkböcker från lappmarken på mikrokort, FAU. Bygdén I-IV. 

I stort sett hela skillnaden mellan Arvidsjaurs och Arjeplogs bidrag 
till Piteå skolas elevkår utgörs av prästsöner. Förklaringen till detta 
uppseendeväckande faktum är mycket enkel: prästerskapet i Piteå lappmark 
sände sina söner till Piteå skola i ungefär samma utsräckning, men i 
Arjeplog fanns flera prästsöner (Bygdén I:69ff, 97ff). Detta beror dels 
på att fyra prästsöner från Silbojokk förts till Arjeplog, dels på att 
Arvidsjaur under åren 1700-1735 var annex till Arjeplog utan egen präst. 
Dessutom var även barnkullarna och antalet söner i Arjeplogs prästgård 
genomgående större än i Arvidsjaurs. Carl Johan Fjeliström hade t ex 
nöjet att sända fem av sina söner till Piteå skola (se figur 6). 

Tittar man sedan på bilden för hela lappmarken överensstämmer den ganska 
väl med förhållandena i Arjeplog, om än prästsönernas dominans är mest 
uttalad i rekryteringen från detta pastorat. Även om de sex elever som 
saknar uppgift om faderns yrke räknas med - förmodligen är de att hänfö-
ra till de lägre sociala kategorierna - har alltså totalt sett 2/3 av de 
lappmarkspojkar som gått i Piteå skola varit prästsöner. Räknar man även 
de fyra skolmästarna - som alltid var prästvigda och ofta biträdde 
pastor i prästtjänsten (Haller 1896:119) - till prästerna, blir andelen 
prästsöner ännu högre. Andelen samer i Piteå skola är däremot så låg som 
1/10 av lappmarkspojkarna. Uppenbarligen hänger denna låga andel samman 
med lappskolans svårigheter att rekrytera till fortsatta studier. Av de 
9 samerna i Piteå skola har dock 4 gått vidare till Härnösands gymnasi-
um. Medan Paulus Sammelin och Grels Backlin dog redan under studietiden, 
blev Nicolaus Sundelin så småningom kyrkoherde i Arjeplog och Ericus 
Fjällman kateket i Luleå lappmark (Bylund 1972:146). Piteå skola har 
således inte haft någon egentlig betydelse för rekryteringen av en 
samisk präst- och lärarkår. 

Hur skall man då förklara prästsönernas dominans bland lappmarkselever-
na? För det första ligger nog en del av svaret i prästståndets studie-
tradition. För att förbli i sin fars stånd kunde prästdöttrarna gifta 
sig inom ståndet, medan prästsönerna måste studera. Att dessa strategier 
ofta tillämpades, ibland under stora uppoffringar, har ett flertal 
studier visat. För lappmarksprästerna var mönstret om möjligt ännu mera 
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uttalat än i andra delar av landet (Fröjd - Olsson 1989). Därvid instäl-
ler sig frågan hur prästerna i de erkänt svaga lappmarkspastoraten hade 
råd att hålla så många av sina söner i skola. En stor del av förklaring-
en till prästsönernas höga andel av Piteå skolas lappmarkselever tycks -
för det andra - ha att göra med tillämpningen av den stipendieinstitu-
tion som inrättades för lappmarken i samband med nyordningen runt 1740. 
Från att i början ha tilldelats samiska studiebegåvningar, kom stipendi-
erna mycket snart att användas för att premiera de lågavlönade lapp-
marksprästerna. Här skall lämnas ett par exempel. 

För det första föreskrevs 1741 att studenter som kunde samiska eller 
försökte lära sig detta språk skulle ha förtur till kungliga stipendier 
i Uppsala, vid behov t o m dubbelt stipendium. Även ett av de sollenian-
ska stipendierna i Uppsala understödde blivande lappmarkspräster, i 
första hand samer. Dessutom kunde man från 1765 få vistas i lappmarken 
för språkstudier med kungligt stipendium. Bristen på samiska studenter i 
Uppsala gjorde att övriga studenter med kunskaper i samiska hade goda 
möjligheter att få tillgång till stipendier. Prästsönerna från lappmar-
ken kunde på detta sätt dra fördel av sin uppväxt i lappmarken. (Haller 
1896:66f) 

För det andra utdelades stipendier ur ecklesiastikfonden till förmån för 
blivande lappmarkspräster. Samerna Nicolaus Sundelin och Grels Backlin 
uppbar som trivialister i Piteå underhåll från ecklesiastikfonden.(60) 
Av samma utgiftsstat för 1742 framgår att pärlfiskeriinspektören Edins 
båda söner och prästsonen Erik Fjellström, som alla låg i Härnösand, 
också underhölls av publika medel, tillsammans 100 daler. I anslutning 
till nästa års utgiftsstat motiverade Direktionen sitt beslut att dra in 
underhållet för de två samerna i Piteå skola:(61) 

Uppå  denne  senare Reguisitionslistan  N:o  1 har fuller  Consistorium 
jämbwäl  efter  Directionens  Bref  af  d. 13 martii  1741 upfördt  193 d: 
25 1/3 ./. silf:mt  för  de i Piteå TrivialSchola  warande  2:ne lapp-
gåssarne  Nills  Sundelin  och Grels  Backlin; men som Directionen 
förmodar,  at desse gåssar  numera  lära wara  så för  sig komne  i deras 
christendomskundskap,  at de kunna dimitteras  utur  Scholan  till sine 
hemwister  och därstädes  underwisa  andre  lappeBarn,  så har Directio-
nen för  godt  funnit,  at deras  underhåll  må numera  af  staten utgå, 
hälst som wid  noga  eftersinnande,  en sådan gåsse kostar Puhlicum 
äfwen  så mycket,  som 3 Prästesöner  wid  TrivialScholan. 

Även om Direktionen i detta ärende, efter prosten Solanders och konsis-
toriets skrivelser, gav med sig, anger det anförda citatet en ny inrikt-
ning på Direktionens stipendiepolicy. Haller har noterat denna omsväng-
ning (1896:68): 

I stället för  att utbilda  lappgossar  till prester  uppmuntrade  man 
nu lappmarkspresternas  söner att inträda  i ecklesiastikverkets 
tjänst. 

Utöver de ekonomiska skäl som Direktionen anförde, motiverades detta av 
att man därigenom utvann de fördelar som samiska präster kunde erbjuda i 
form av språk- och kulturkännedom, samtidigt som man undvek de nackdelar 
som ansågs vara förenade med samiska präster (Haller 1896:66ff). Att 
prästsöner verkligen kom i åtnjutande av dessa stipendiemedel visar bl a 
en brevväxling från 1807 mellan konsistoriet och piteårektorn Unaaus, där 
Johan Fredrik Öhrlings och bröderna Björkmans underhåll diskuteras.(62) 
Detta system kunde således försörja lappmarken med samisktalande präster 
men utestängde på samma gång samerna från högre studier, vilket förkla-
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rar det obetydliga antalet samer i Piteå skola. Dessutom skapade den 
förda stipendiepolitiken en prästkår i lappmarken som snart dominerades 
av några få, sinsemellan befryndade släkter (se avsn 6.10.3). 

6.10. Prästsöner och präster 

6.10.1. Prästsöner i Piteå skola 

I detta avsnitt har elevmatrikelns uppgifter kompletterats med persona-
lia ur Bygdén I-IV samt Bylunds otryckta listor över de obefordrade 
prästerna. Därmed bör den allra största delen av de prästsöner och 
blivande präster som passerat genom Piteå skola ha fångats in. Den 
numerära utvecklingen av prästsönerna och de blivande prästerna vid 
Piteå skola framgår av diagram 5. 

Totalt under perioden 1705-1855 har 201 prästsöner varit elever i Piteå 
skola. Före 1800 rörde det sig om ett 10-tal varje decennium, medan åren 
kring sekelskiftet 1800 liksom perioden 1825-1845 uppvisar markanta 
toppar i rekryteringen från prästhem. I stora drag följer denna rekryte-
ring den kurva som gäller för skolans hela elevkår (diagram 2). Den 
kraftiga uppgången 1795-1805 avviker dock från mönstret. Här kan man 
anta att de skärpta bestämmelserna angående privatinformation har gjort 
sig gällande. Prästsönerna var förmodligen den grupp som genom sina 
fäder hade de största möjligheterna att läsa privat. Därför torde också 
inskränkningarna av privatläsningen avsatt kraftiga spår i rekryteringen 
från denna grupp (jfr avsn 6.1). Prästsönerna utgjorde 1/8 av skolans 
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elevkår för hela undersökningsperioden, men andelen varierade mellan 8 
% perioden 1725-1735 och 21 % perioden 1795-1805. Av prästsönerna blev 
totalt ca 30 % själva präster, även om andelen sjönk med tiden: 1815-
1835 blev 19 av de 46 prästsönerna själva präster medan endast 4 av de 
42 prästsöner som skrevs in efter 1835 blev präster (jfr tabell 27). 

Huvuddelen av prästsönerna hade annan geografisk hemvist än Piteå, 
närmare bestämt 86 %. Detta fullt naturliga förhållande - Piteå pastorat 
hade endast kyrkoherde och ett par komministrar - gör att prästsönernas 
skolgång mera liknar de tillresandes än pitebornas (avsn 6.4). 

Tabell 25. Prästsönernas inskrivningsklass 1735-1855. 

Inskrivnings- 1735-1821 1822-1855 1735-1855 
klass Antal % Antal % Antal % 
1 21 21,6 40 58,0 61 36,7 
2 38 39,2 9 13,0 47 28 y 3 
3 18 18,6 4 5,8 22 13,3 
4 15 15,5 5 7,2 20 12,0 
5 5 5,2 11 15,9 16 9,6 

Summa 97 100,1 69 99,9 166 99,9 

Källor: Matricula Schol® Pitensis. DIc:l, HALP, HLA. Bygdén I-IV. 

Före 1822 skrevs 3/4 av prästsönerna in i klasserna 2-4 och 1/4 i 
klasserna 1 och 5, medan förhållandena blev de omvända efter 1822. 
Därmed avslöjar sig prästsönerna som en elevkategori med bättre förkun-
skaper än t o m de blivande gymnasisterna. De 40 prästsöner som skrevs 
in vid gymnasiet i Härnösand 1790-1849 utgjorde f ö 37 % av alla präst-
söner inskrivna i Piteå skola 1785-1844. Tidsskillnaden mellan de två 
perioderna avser kompensera för den genomsnittliga studietiden på 3,9 
år, som var ett halvt år kortare än gymnasisternas. Här har såväl bättre 
förkunskaper som avbrutna studier fällt utslag. 

Tabell 26. Prästsönernas elevstudieår 1789-1839. 

Elevstudieår 
Klass 1790-1821 1822 -1839 1790 -1839 

Antal % Antal % Antal % 
1 21 11,2 46 30,5 67 19,8 
2 43 23,0 43 28,5 86 25,4 
3 51 27,3 41 27,2 92 27,2 
4 53 28,3 6 4,0 59 17,5 
5 19 10,2 15 9,9 34 10,1 

Summa 187 100,0 151 100,1 338 100,0 

Elever (N) 49 37 86 
Medelstudie-
tid (i år) 3,8 4,1 3,9 

Källor: Listor över utbetalda djäknepengar, bilaga 3. Bygdén I-IV. 
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Prästsönerna frekventerade de litterata klasserna (2-4) till 70 %. Före 
1822 var andelen 4/5 för dessa klasser, därefter 3/5, en nedgång som 
helt tillföll klass 1, medan klass 5 under båda perioderna erhöll 1/10 
av prästsönernas sammanlagda studietid. Prästsönerna efterfrågade såle-
des i stor utsträckning den lärda skolans innehåll. Men såväl inskriv-
ningsklassernas som elevstudieårens förändring över tiden indikerar en 
ny inriktning av studierna. Bakom dessa förändringar ligger inte bara 
organisatoriska nyordningar (avsn 5.3.2), utan också en förändrad yrkes-
karriär för prästsönerna. 

Tabell 27. Prästsönernas yrkesverksamhet före och efter 1800. 

Egen yrkes- Prästsöner inskrivna i Piteå skola (i procent) 
verksamhet 1705-1799 1800-1855 1705-1855 

N=103 N=98 N=201 
I 34,0 24,5 29,4 
II 29,1 34,7 31,8 
III 10,7 13,3 11,9 
IV 7,8 11,2 9,5 
V 1,9 2,0 2,0 
VI 6,8 3,1 5,0 
VII 3,9 7,1 5,5 
VIII 5,8 4,1 5,0 

Stimma 100,0 100,0 100,1 

I=präster; II=högre ståndspersoner; III=lägre ståndsp; IV=närings-
idkare; V=bönder; VI=arbetskarlar m fl; VII=död under studietiden; 
VIII=uppgift saknas Källor: Matricula Schola Pitensis. D I c:l, 
HALP, HLA. Bygdén I-IV. 

Tabell 27 visar för det första en klar dominans (73 %) för yrkesverksam-
het i grupperna I-III. Denna andel är densamma såväl före som efter 
1800; det är mellan dessa grupper som en viss omfördelning sker. De 
prästsöner som gick i sina fäders fotspår minskade från 34 % före 1800 
till 24 % av alla prästsöner därefter. Minskningen tillföll till stor 
del grupp II, som ökade sin andel från 29 till 35 %. En avsevärd andel 
av de prästsöner som blev verksamma inom kategorierna II-IV hade inte 
gått vidare till Härnösands gymnasium. . Detta gäller för 37 av de 59 
inskrivna 1785-1844. Av dessa hamnade huvuddelen i statlig tjänst som 
lärare eller andra ämbetsmän. De 8 prästsöner som ägnade sig åt borger-
liga näringar idkade handel och gästgiveri. Å andra sidan tycks dock 
högre studier ha utgjort en viss garanti för att undgå proletarisering. 
Endast 1 av de 10 prästsöner inskrivna i Piteå skola som slutade som 
obesuttna (grupp VI) hade gått vid Härnösands gymnasium. De prästsöner 
som studerade vid Piteå skola uppvisade således en mycket svag proleta-
riseringstendens. I detta fall hävdar sig prästsönerna mycket väl vid en 
jämförelse med piteåtrivialisterna i Härnösand. Uppenbarligen hade 
prästsönerna via sin sociala bakgrund vissa trumf på hand, som gjorde 
att de kunde nå fördelaktiga sociala positioner utan att behöva ägna sig 
åt högre studier i någon större utsträckning. 

6.10.2. Prästrekryteringen via elevkåren i Piteå skola 

Av de 1645 elever som skrevs in i Piteå skola mellan åren 1705 och 1855 
blev 119 präster (diagram 6). Andelen pendlade mellan 5 och 10 % med 
några undantag. Perioden 1765-1775 blev hela 15 % av de inskrivna ele-
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verna präster, medan skolans roll för prästrekryteringen via elevkåren 
minskade vid undersökningsperiodens slut. Andelen blivande präster bland 
eleverna sjönk stegvis under de tre tioårsperioderna efter 1825: från 
5,7 till 3,6 respektive 1,8 %. 

R TIOÅRSPERIODER (efter slutar) 
I PRÄSTSÖNER Q M SOCIAL BAKGRUND 

Källor: Matricula Scholae Pitensis. D I c:l, HALP, HLA. Bygdén I-IV. 

3/4 av de blivande prästerna var tillresande, vilket förklarar den höga 
andelen inskrivna i klasserna 2-4: 54 % (tabell 28). Också i fråga om 
skoltidens längd - i medeltal 4,5 år (tabell 29) - företer de blivande 
prästerna ett mönster som liknar gymnasisternas, där andelen präster in 
spe utgjorde 30 %. Att en så hög andel som 50 % av de blivande prästerna 
var prästsöner (diagram 6), förklarar att skolgången för prästsöner och 
präster in spe i mycket liknar varandra. Liksom för prästsönerna minska-
de andelen inskrivna i de lärda klasserna, om än inte lika markant, för 
de blivande prästerna i Piteå skola. Det blev vanligare att börja skol-
gången i Piteå skolas första klass. 

Tabell 28. Blivande prästers inskrivningsklass 1735-1855. 

Inskrivnings- 1735-1821 1822-1855 1735-1855 
klass Antal % Antal % Antal % 
1 27 36,5 15 62,5 42 42,9 
2 26 35,1 3 12,5 29 29,6 
3 12 16,2 3 12,5 15 15,3 
4 8 10,8 1 4,2 9 9,2 
5 1 1,4 2 8,3 3 3,1 

Summa 74 100,0 24 100,0 98 100,1 

Källor: Matricula Scholffl Pitensis. DIc:l, HALP, HLA. Bygdén I-IV. 
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Också i fråga om frekventerandet av skolans olika klasser uppvisar de 
blivande prästerna ett mönster som ansluter till gymnasisternas (tabell 
29). De blivande prästerna är den grupp som i kraft av sin bakgrund och 
sina studieplaner flitigast frekventerar skolans litterata klasser. Före 
1821 tillbringade dessa elever 90 % av skoltiden i klasserna 2-4. Även 
om den tid som läggs ned på klass 1 ökar därefter, är de blivande 
prästerna också fortsättningsvis den grupp som mest konsekvent håller 
sig till den lärda skolans fortsättningsklasser. 

Tabell 29. Blivande prästers elevstudieår 1789-1839. 

Elevstudieår 
Klass 1790-1821 1822 -1839 1790 -1839 

Antal % Antal % Antal % 
1 17 9,4 26 32,5 43 16,5 
2 38 20,4 23 28,8 61 23,4 
3 59 36,2 24 30,0 83 31,8 
4 66 36,5 4 5,0 70 26,8 
5 1 0,6 3 3,8 4 1,5 

Summa 181 100,1 80 100,1 261 100,0 

Elever (N) 39 19 58 
Medelstudie-
tid (i år) 4,6 A,2 4,5 

Källor: Listor över utbetalda djäknepengar, bilaga 3. Bygdén I-IV. 

Den höga självrekryteringsgrad som kännetecknar de präster som gått via 
Piteå skola avviker markant från motsvarande notering för Härnösands 
gymnasium (diagram 1). Fröjds siffra på 39 % prästsöner bland stiftets 
fasta prästerskap 1751-1871 kan inte heller mäta sig med den höga ande-
len prästsöner bland blivande präster i Piteå skola. Eftersom antalet 
präststudenter i Piteå skola är så begränsat, är det vanskligt att dra 
några långtgående slutsatser av diagram 6. Det står dock klart att 
utvecklingen i Piteå skola ansluter till de långsiktiga trenderna i hela 
stiftet med en sjunkande självrekrytering under 1700-talet. Den bredd-
ning av prästerskapets rekryteringsbas som karaktäriserade 1700-talet 
var ett uttryck för en allmän ståndsnivellering. Denna trend bröts dock 
under 1800-talets första hälft, när en ökning av andelen prästsöner 
bland prästerskapet gjorde sig gällande. I Piteå skola blev denna om-
svängning märkbar redan vid seklets början, för att ytterligare accentu-
eras efter 1825. Av de 18 elever som därefter blev präster kom 12 från 
prästhem. Det förefaller troligt att 1831 års examensstadga spelat en 
roll för denna utveckling (jfr avsn 7.2). Kraven på universitetsstudier 
kan ha tett sig mer uppnåeliga för studenter med präster till fäder. 

Också de 50 % av de blivande prästerna som inte härrörde från prästhem 
skiljer sig från bilden av Härnösands gymnasium. Andelen ofrälse stånds-
personer (kategorierna II-III) ligger visserligen mycket nära Bylunds 
och Fröjds siffror på omkring 1/4. Den högre andelen prästsöner i Piteå 
kompenseras i stället av en påfallande låg rekrytering från borgare, 
bönder och obesuttna. Sannolikt har avståndet från gymnasiet i Härnösand 
gett rekryteringen via Piteå skola till såväl högre studier i allmänhet 
som präststudier i synnerhet en slagsida mot studiebenägna grupper, där 
prästerskapet utgjorde en kategori med särskilt fast studietradition. 
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Avståndet till Härnösand var svårare att överbrygga för elever med 
svagare studietradition, vars möjligheter till studiefinansiering och 
utsikter till prästtjänst dessutom var sämre. 

Tabell 30. Blivande prästers sociala bakgrund före och efter 1800. 

Egen yrkes- Prästsöner inskrivna i Piteå skola (i procent) 
verksamhet 1705-1799 1800-1855 1705-1855 

N=72 N=47 N=119 
I 48,6 51,1 49,6 
II 15,3 14,9 15,1 
III 9,7 17,0 12,6 
IV 5,6 2,1 4,2 
V 8,3 8,5 8,4 
VI 1,4 6,4 3,4 
VII 1,4 - 0,8 
VIII 9,7 - 5,9 

Summa 100,0 100,0 100,0 

I=präster; II=högre ståndspersoner; III=lägre ståndsp; IV=närings-
idkare; V=bönder; VI=arbetskarlar m fl; VII=samer; VIII=uppgift 
saknas. Källor: Matricula Scholag Pitensis. D I c:l, HALP, HLA. 
Bygdén I-IV. 

6.10.3. Prästerskapets studietradition 

På många sätt utgjorde prästsöner och blivande präster kärnan inom den 
lärda skolan i Piteå. Att så var fallet kan till stor del tillskrivas 
prästerskapets studietradition. Prästerskapet kunde inte reproduceras 
som samhällsstånd enbart via börd, utan för sönerna måste studier till 
och för döttrarna giftermål. Att dessa strategier i hög grad tillämpades 
står höjt över allt tvivel. I detta fall utgör Piteå skola inget undan-
tag; snarare har studiebenägenheten bland prästsönerna inom delar av 
skolans upptagningsområde varit högre än vad som kunde förväntas. För 
lappmarkens vidkommande skapade ju t ex stipendiepolitiken goda förut-
sättningar för prästerskapets självrekrytering. Från lappmarken kom även 
de prästsläkter som flitigast nyttjade Piteå skola, Fjellström och 
Lffistadius. Uppgifterna om släkten Fjellström har hämtats ur Bygdén I-IV 
och Fjellström 1986. 

Petrus Norasus Fjellström, som 1698 blev kyrkoherde i Silbojokk, sände 
sina tre söner till Piteå skola. Den yngste av dessa, Johan, blev läkare 
och lämnade stiftet, medan Petrus och Carl så småningom blev kyrkoherdar 
i Lycksele respektive Själevad. Sonen Petrus, mera känd som översättaren 
Pehr Fjellström i Lycksele, sände sina söner till trivialskolan i Härnö-
sand i stället för i Piteå. Alla tre sönerna fick tjänst i lappmarken, 
slutligen i Arjeplog respektive Gellivare och Jokkmokk. Dessa utnyttjade 
i sin tur Piteå skola för sina söner. Eriks son Fale dog dock redan 
under studietiden, medan två av Carls söner blev lantmätare. Den ende 
fjellströmare i Piteå skola som i denna generation blev präst var in-
tressant nog prästsonen Carl Johan. Det är dessutom han som är far till 
de fem sista eleverna ur släkten Fjellström under den tid som undersök-
ningen omfattar. Detta illustrerar den prästerliga studietraditionens 
betydelse. Samtidigt åskådliggör figur 6 hur prästsönerna i växande 
utsträckning valde andra levnadsbanor än fadern. Inte desto mindre 
redovisar släktträdet fem kyrkoherdar i rakt nedstigande led, varav tre 
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gått via Piteå skola. För släkten Lastadius är mönstret snarlikt med 
fyra generationer blivande präster i Piteå skola. Också där uppvisar 
tredje generationens präster den största benägenheten att nyttja Piteå 
för sina söner. Komministern Carl Eric Lastadius i Kvikkjokk, född 1775, 
sände således fyra av sina söner till Piteå skola. Att två av dessa blev 
präster visar att ståndstraditionen fortfarande var stark, även om de 
två söner som blev länsmän ger belägg för inträdande sekulariseringsten-
denser i prästsönernas yrkesval. 

Figur 6. Släkten Fjellström i Piteå skola. 
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Källor: Matricula Schola Pitensis. D I c:l, HALP, HLA. Bygdén I-IV och 
Fjellström 1986. Anm: * = skolgång i Piteå. 

På många sätt var lappmarksprästerskapet unikt. Därför kan det vara av 
intresse att undersöka en av de prästsläkter som företrädesvis verkade i 
kusttrakten. De första representanterna för släkten Nordmark i Piteå 
skola var sönerna till Luleå-komministern Isak Nordmark. Också de två 
följande generationerna präster var verksamma i Piteås norra grannsock-
en, liksom rektor Johan Isak Nordmark. Att en prästsläkt under lång tid 
hade medlemmar i tjänst inom samma församling var inte någonting unikt. 
Detta var ett mönster som var mycket vanligt, inte minst i lappmarken, 
där t ex Gellivare under en hundraårsperiod hade tre generationer 
Björkman på kyrkoherdetjänsten. En viktig förutsättning för uppkomsten 
av dylika släktkoncentrationer var fädernas möjligheter att kalla sina 
söner till adjunkter (jfr avsn 7.2). Släkten Nordmark avviker dock på en 
viktig punkt från lappmarkssläkterna. Eftersom Luleå pastorat var ett 
första klassens pastorat, gavs företräde åt sökande med lärdomsmeriter. 
Prosten Isak Nordmark, som f ö även var Piteå skolas inspektor, fick se 
sina söner gå den lärda vägen via Piteå skola, precis som han och hans 
far hade gjort. Till skillnad från tidigare representanter för släkten 
Nordmark i Piteå skola valde bröderna Hans Petter, Johan Isak och Zacha-
rias lärarbanan. Detta förhållande illustrerar hur det högre prästerska-

82 



pets studietradition ofta kunde söka sig sekulariserade vägar. För söner 
till det lägre prästerskapet, dit präster och skolmästare i lappmarken 
var att räkna, var det svårare att erövra högre examina och konkurrera 
med studenter av annan social och ekonomisk bakgrund. 

Figur 7. Släkten Nordmark i Piteå skola. 
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Källor: Matricula Schola Pitensis. D I c:1, HALP, HLA. Bygdén I-IV 
Anm: * = skolgång i Piteå. 

6.11. Lokalt och regionalt - borgerligt och lärt. En sammanfattning 

Undersökningen av elevkåren vid Piteå skola har lagt i dagen avsevärda 
skillnader i rekryteringens sociala struktur mellan olika geografiska 
områden liksom i utnyttjandet av skolans olika klasser. Tabell 31 utgör 
en sammanfattning av några av de viktigare av dessa resultat. 

Tabell 31. Olika geografiska och sociala kategoriers nytt-
jande av Piteå skolas lärda klasser 1789-1839. 

Elevkategori Antal Inskrivna i Elevstudieår Skoltidens 
kl 2-4 (%) i kl 2-4 (%) längd (år) 

Alla 697 14,2 47,1 3,6 
Pitebor 405 4,7 32,9 5,4 
Tillresande 292 27,4 60,3 2,3 
Gymnasister 103 33,0 79,8 4,4 
Prästsöner 86 45,2 70,1 3,9 
Präster 58 44,4 82,0 4,5 

Det första viktiga resultatet av undersökningen är skillnaden mellan 
pitebor och tillresande. Piteborna skrevs vanligen (95 %) in i klasserna 
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1 eller 5, medan de tillresande till drygt 27 % skrevs in i de litterata 
klasserna. Bättre förkunskaper gav de tillresande möjlighet att korta 
ned tiden i Piteå skola. Medan piteborna gick drygt 5 år i skolan, var 
de tillresande närvarande knappt hälften så lång tid. Piteborna var i 
första hand intresserade av den undervisning som var användbar inom de 
borgerliga näringarna, d v s den som meddelades i klasserna 1 och 5; 
endast 1/3 av tiden ägnades de lärda klasserna. De tillresande kunde 
ofta tillgodose de borgerliga näringarnas behov på hemorten, varför 
Piteå skola i första hand efterfrågades som lärd skola. Eleverna från 
Luleå frekventerade således till drygt 2/3 de lärda klasserna, medan 
stadsskolan i Luleå mycket väl fyllde stadsnäringarnas behov. Eleverna 
från Skellefteå socken, som saknade skola, ägnade däremot 53 % av 
studietiden åt klasserna 1 och 5. Avsaknaden av skola i Skellefteå och 
närheten till Piteå gjorde att Piteå skola för skellefteborna i minst 
lika hög grad blev en stadsskola som en lärdomsskola. Ju större avstånd 
från Piteå, desto större sannolikhet att eleverna avsåg gå den lärda 
vägen. 

Det andra viktiga resultatet gäller skillnader mellan olika sociala 
kategoriers nyttjande av Piteå skola. Undersökningen av stadspojkarna 
under 1790-talet har visat att borgarsönerna höll sig till klasserna 1 
och 5, medan söner ur ämbetsmannahem föredrog den lärda vägen. Ett 
motsvarande mönster gäller för hela elevmaterialet. Eftersom pitepojkar-
na efter 1821 till 2/3 utgjordes av borgar- och bondsöner, framstår den 
sociala bakgrunden som den viktigaste faktorn bakom deras val av utbild-
ningsgång. På motsvarande sätt har dominansen av präst- och ämbetsmanna-
söner bland de tillresande haft avgörande betydelse för valet av den 
lärda utbildningsvägen för de tillresande. De blivande gymnasisterna var 
således till 2/3 tillresande och räknade till drygt 70 % ursprung inom 
präst- och ämbetsmannahem. Avståndet till Härnösand torde ha bidragit 
till att hålla nere allmogeinslaget inom denna kategori. De blivande 
gymnasisternas geografiska och sociala bakgrund förklarar den höga ande-
len inskrivna i de lärda klasserna liksom det flitiga nyttjandet av 
samma klasser. Även om de blivande gymnasisterna hade bättre förkunska-
per än de tillresande i gemen, ägnade de längre tid åt studierna i 
Piteå. Många av övriga tillresande fullföljde aldrig sin skolgång. 

Prästsönerna utgör i detta sammanhang en unik grupp. I kraft av sin 
litterata hemmiljö kunde dessa förvärva förkunskaper som för 45 % av de 
inskrivna gav tillträde till skolans högre klasser. Eftersom många 
prästsöner själva blev präster eller valde andra litterata yrken, spen-
derade dessa huvuddelen av sin skoltid i de lärda klasserna. Det förekom 
dock studieavbrott och preferenser för den reala bildningsvägen, vilket 
gav prästerna lägre andel litterat studietid och i allmänhet kortare 
skolgång än de blivande gymnasisterna. De blivande prästerna var däremot 
per definition också blivande gymnasister, vilket förklarar överensstäm-
melsen mellan siffrorna för de två kategorierna. Eftersom hälften av de 
blivande prästerna var prästsöner, uppvisar prästerna in spe nästan 
samma höga inskrivningsfrekvens i de lärda klasserna som prästsönerna. 
För såväl blivande gymnasister som prästsöner och blivande präster har 
andelen tillresande varit mycket hög. Denna faktor förklarar dock inte i 
sig valet av lärda studier. Däremot har den dominernade sociala bakgrun-
den i litterata miljöer förmått överbrygga det geografiska avståndet 
till skolan. Slutligen har social bakgrund och egna ambitioner samverkat 
till ett utpräglat litterat bildningsmönster för dessa kategorier. 

Det tredje viktiga resultatet berör förändringarna över tiden. På många 
sätt framstår införandet av 1820 års skolordning som en brytpunkt. 
Därefter ökade rekryteringen till apologistklassen markant, både bland 
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pitebor och tillresande, samtidigt som det blev mindre vanligt att hoppa 
över klass 1, som i större utsträckning än tidigare blev en lärd klass. 
Det ökade utrymmet för den reala utbildningsvägen innebar däremot ingen 
breddning av den sociala rekryteringen. Tvärtom lockade den utbyggda 
apologistklassen till sig en större andel söner till präster och ofrälse 
ståndspersoner än tidigare. Denna utveckling var särskilt markant under 
10-årsperioden efter 1845, när folkskolans tillkomst och 1849 års läro-
verksplakat tydligt skilde läroverkens reala linje från folkbildningen 
och därmed även åstadkom en totalt sett lägre rekrytering till lärover-
ken. 

Också skolans betydelse för prästrekryteringen förändrades över tiden. 
Antalet blivande präster bland eleverna i Piteå skola sjönk markant 
under de tre sista decennierna av undersökningsperioden efter att under 
halvseklet dessförinnan befunnit sig i oavbrutet stigande. De högre krav 
på universitetsstudier som 1831 års examensstadga uppställde torde ligga 
bakom nedgången. Denna tolkning korresponderar även med det faktum att 
självrekryteringsgraden bland de präster som gått via Piteå skola ökade 
när antalet präststudenter minskade. Huvuddelen av det stora antalet 
prästsöner som frekventerade Piteå skola efter 1825 valde istället i 
ökande omfattning att gå till andra litterata yrken, kategorier som var 
att räkna till ofrälse ståndspersoner. Därmed ökade också deras frekven-
tering av apologistklassen markant. Utbildning vid lärdomsskolan svarade 
även fortsättningsvis för att bevara prästsönerna på fädernas sociala 
nivå, även om det alltmer sällan handlade om att gå i sin faders fot-
spår. 
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7. Lärarna i Piteå skola 

7.1. Löneförhållanden 

7.1.1. Lärarnas löner 

Lärarnas löneförhållanden är tämligen väl kända från 1800-talets början, 
eftersom lärarlönerna blev en viktig politisk fråga med kopplingar till 
både läroverkens sekularisering och lärarkårens professionalisering vid 
denna tid. Den följande utredningen av pitelärarnas löner har därför sin 
tyngdpunkt förlagd till tiden före 1800, för vilken tid de skiftande 
anställningsförhållandena fortfarande i stor utsträckning är outredda. 

De första uppgifterna om lönemedel för Piteå skola föreligger i den 
skrivelse från 1627 där kungen bifaller borgerskapets begäran om en 
skola (Steckzén 1921:116). Till "ungdomens läran och upptuktelse" anslås 
6 tunnor spannmål per år från tiondet i Skellefteå socken. Från 1631 
daterar sig en uppgift att skolan till sitt underhåll även kunde räkna 
djäknepengarna från Piteå socken (Nordlander 1914:2f). Den växande sko-
lan beviljades ytterligare 20 tunnor spannmål om året i ett brev från 
1635. Dessa skulle utgå från Västerbottens norra prosteri. Redan två år 
senare begärde skolans rektor ett förbättrat underhåll för att ytterli-
gare en lärare skulle kunna anställas. Huruvida ansökan villfors är dock 
ovisst (jfr avsn 5.3.1). 

1650 års skolstat innebar en väsentlig utökning av Piteå skola. Nu 
erhöll den status som fullständig trivialskola med sex lärare. Till 
löner anslogs 150 respektive 100 och 50 tunnor spannmål för rektor, 
konrektor och kolleger. Denna lönestat inknappades dock redan efter två 
år till 120, 70 och 30 tunnor för rektor respektive konrektor och apolo-
gist. Medlen skulle utgöras av kyrkotiondet i Nätra, Sidensjö, Bygdeå 
och Burträsk, för vilka socknar den årliga avkastningen beräknades till 
60, 67, 67 respektive 31 tunnor spannmål. Enligt rektor Unaaus1 svar 12/4 
1802 på Kanslersgillets cirkulär 28/12 1801 kom underhållet att fördelas 
Säj ätt rektor erhöll avkastningen av Nätra och Bygdeå kyrkohärbergen, 
medan behållningen av Sidensjö och Burträsk fördelades med 70 % till 
konrektor och 30 % till apologisten.(63)  Med tiden kom dessa donationer 
"på winst och förlust" att regleras genom frivilligt ingångna tionde-
sättningsavtal. Enligt anförd skrivelse skulle således den "beständiga 
behållningen in natura" 1802 utgöra för rektor drygt 194 tunnor, för 
konrektor 114 och för apologisten 49 tunnor. När Kammarkollegium ifråga-
satte den erhållna löneökningen, hänvisade de tre berörda lärarna i en 
skrivelse 27/7 1799 till att lönernas urprung låg i en donation på vinst 
och förlust och att man endast av praktiska skäl frivilligt fastställt 
deras nivå.(64) Dessa löner skulle alltså i grunden skilja sig från 
övriga indelningsstater. Att det tidigare verkligen hade varit fråga om 
förlust visar den av Nordlander (1914:38) anförda klagoskriften av 
konrektor Turdin, där det framgår att denne under 1683 och flera år 
dessförinnan erhållit långt ifrån sina stipulerade 70 tunnor spannmål. 

Avlöningsförhållandena var således inte fullt tillfredsställande. Enligt 
Unaus i anförd skrivelse drabbades Västerbotten ofta av missväxt, och 
det korn som erhölls var ofta "dels fruset, dels ock af swag kjärna och 
ringa wikt, samt följaktel. mindre godt och drygt til brödföda". Dess-
utom kunde tiondegivarna "ej wilja widkännas sin skyldighet, at lefwere-
ra sitt klena korn gistadt och wäl ansadt", av vilken anledning en 
process inletts 1801. Det långa avståndet gjorde ävenså att lärarna 
ställdes inför problem med lönen, särskilt för Nätra och Sidensjö. 
Eftersom en transport till Piteå skulle vara förenad med dryga kostna-
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der, tilläts bönderna där - enligt sin lagliga rätt (Wilskman 1781:627f) 
- att lösa sitt tionde mot gällande markegångstaxa, "som dock ej kan 
hinna til hwad man i dess ställe måste gifwa handlande i Pite för nödig 
husbehofs spannemål", som Unaus klagar. En av Nordlander (1914:38) 
anförd rättegång från 1688 visar att också transporten av pengarna 
åsamkade lärarna extra utgifter. Att tiondet utgjordes av korn innebar 
dessutom att annan brödsäd måste inköpas i Piteå, påpekar lärarna i sitt 
anförda svar från 1799. 

I och med 1652 års lönestat förlorade Piteå trivialskola spannmålsunder-
hållet för de tre kollegerna. Dessa skulle få sitt uppehälle genom 
sockengången, vilken sedermera tycks ha förvandlats till djäknepengar. 
Huruvida kollegerna i Piteå själva samlade in sitt underhåll eller sålde 
sina rättigheter till eleverna framgår inte av skolans handlingar. 
Däremot uppger Nordlander (1914:40f) att kollegerna från 1673 åtnjöt 
djäknepengar, som inte sällan kunde vara svåra att få ut. Av rektor 
Eurenius1 brev till konsistoriet den 18 mars 1783 framgår att djäkne-
pengarna till kollegernas löner före 1762 hämtats från Över- och Neder-
kalix för kollega i klass 2, medan kollega i klass 3 uppburit de i 
Skellefteå eller Piteå fallande djäknepengarna.(65)  Eftersom uppgifterna 
rör förhållanden 20 år tillbaka i tiden, innan Eurenius hade kommit till 
skolan, måste de betecknas som något osäkra: 

Då redan  mera,  än 20 år förelupit,  sedan härwarande  Colleger  aflön-
tes med  Djeknepenningar,  och ibland  Scholans  Äcter,  utom ett kort 
utdrag  af  Drottning  Christina*  Underhålds  Stat, ej finnes  en enda 
bokstaf  om de hit anslagne  Löner,  är det mig  icke möjligit,  at med 
wisshet  lämna de af  högwördiga  herr  Doctorn  och Biskopen,  samt Pl. 
Ven.  Consistorio  äskade uplysningar.  Wäl  berättas, at de af  Neder-
och Öfwer-Calix  fallande  Djeknepenningar  blifwit  anwände  til aflö-
ning  för  Collega  II:das  Classis, men om han ägt dem  af  flere  Sock-
nar, är äfwen  så obekant, som om Collega  3:tise Classis fått  sitt 
Salarium  ifrån  Skellefta  eller Piteå. 

Sockengången och djäknepengarna förefaller emellertid ganska allmänt ha 
ersatts av andra löneformer. Wilskman (1782:1189) förmodar att kolleger-
na från 1600-talets slut fick sin lön från bibeltryckstunnan. Under alla 
omständigheter visar förordningen om sockengångens borttagande 1780, att 
kollegernas andel redan på många håll bytts ut mot fastare löner (Wilsk-
man 1782:201). För Piteå skolas del lämnar Unaus i sin anförda skrivelse 
från 1802 följande upplysningar: 

Emot  dessa Collegerne  wid  Pite Trivial  Schola til lön anslagna 
djeknepenningars  besparande  til Kronan  har Kongl.  Maj  st:t likwäl  i 
sednare  tider  behagat  allernådigst  tilförordna  de 2:ne här nu 
tjenstgörande  Colleger  spannemålslöner;  så at hwardera  för  det 
närvarande  njuter  i årligit  underhåll  34 T:r  21 2/3 kp:r  korn  af 
Kronotionden,  den ena i Pite socken, den andre  i Skellefte. 

Dessa spannmålslöner ersatte de tidigare djäknepengarna genom ett kung-
ligt brev den 4 juni 1762, vilket framgår av "Anmärckning wid 1778 Års 
Wästerbottns Läns Lands Bok".(66)  Anmärkningen gällde f ö att de tidiga-
re djäknepengarna inte hade blivit kronan inbesparade, trots att kolle-
gerna nu fått indelta spannmålslöner. 

Utöver dessa spannmålslöner av tionden hade lärarna vid Piteå skola 
ytterligare några små inkomster. Redan 1655 hade staden köpt en gård som 
ställts till rektors förfogande. Efter stadens flyttning inköpes en ny 
tjänstebostad 1677 (Nordlander 1914:7f). Sedermera förvandlades dock 
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rättigheten - fastlagd i bl a 1723 års prästprivilegier (Wilskman 
1782:1201) - till hushyra, sannolikt efter branden 1721. Enligt rektors 
anförda skrivelse från 1802 uppgick beloppet då till 1 Rd:r 5 sk:r 4 
rst. För denna ersättning svarade staden, som enligt 1723 års prästpri-
vilegier skulle hålla kyrkoherde, rektor och klockare med ämbetsgård 
eller penninghyra (Wilskman 1781:745). Av djäknepengarna utgick även ett 
visst vederlag till den lärare som hade hand om sångundervisningen, 1802 
7 Rd:r 36 sk:r. Dessutom hade lärarna enligt 1724 års skolordning (kap 
2, § 3) även rätt till vissa sportler i form av inskrivningspengar från 
eleverna. Av pengarna skulle 1 daler gå till rektor och 2 daler till 
läraren i den klass eleven skrevs in i. Samma paragraf stadgade även 
rektors rätt till två daler silvermynt vid elevers avgång till gymna-
sium. Denna senare avgift tycks vid 1700-talets slut ha kommit ur bruk 
vid Piteå skola, medan 1807 års skolordning slutgiltigt förbjöd den. 
Utfattiga elever var dock förskonade från alla dessa avgifter. 

Wilhelm Sjöstrand (1961:156) har sammanfattat lärarkårens villkor under 
1700-talet på följande sätt: 

Trivialskolans  kollegor,  som var  klasslärare,  hade en mycket  lång 
arbetsdag,  och deras  lön var  usel och tycks  ha understigit  exis-
tensminimum  för  en vanlig  bonde.  Konrektor  och rektor  hade det 
något  bättre i båda avseendena. 

Efter sin utredning av lönevillkoren under 1600-talet för pitelärarna 
kommer Johan Nordlander (I914:39f) till samma resultat, om än något mera 
nyanserat: 

Ehuru  lärarnes  ekonomiska  ställning  sålunda  var  allt annat än 
lysande,  var  den dock  sådan, att de fingo  plats bland  de högre 
beskattade  partikular-personerna.  Men  bland  dessa voro  de nog  de 
sämst lottade. Medan  andra  Piteå-bor  av  denna  klass höllo sig med 
ett stort antal pigor,  hade lärarna  vanligen  blott en. 

Med hänvisning till att de endast uppbar djäknepengar och ingen spann-
målslön begärde kollegerna Hortelius, Dalin och Fabricius 1682 hos 
landshövdingen att få skatta som gemena och därmed slippa den tyngre 
skattebörda som var förenad med status som particulares. Att deras 
ansökan villfors vittnar om att kollegerna inte hade det speciellt fett 
(Nordlander 1914:44). 

1810 ersattes 1652 års lönestat med en ny skolstat för Västerbotten, som 
innehöll flera nyheter. Lönetillgångarna slogs nu ihop, och de tillsam-
mans 550 tunnorna spannmål skulle fördelas på ett rättvisare sätt mellan 
de olika skolorna (Hjelmérus 1962). En viktig förutsättning för refor-
mens genomförande var förlusten av Finland 1809 och därmed också Torneå 
skola. Den nya situationen skapade både behov av och förutsättningar för 
en förstärkt skolorganisation i stiftets norra del. Därmed kunde Umeå-
borna få se sitt sedan lång tid uttryckta önskemål om en fullständig 
trivialskola bli verklighet. För stiftets trivialskolor fastställdes 
lönerna till 120 tunnor spannmål för rektorerna, medan de tre kollegerna 
fick 35, 33 respektive 32 tunnor vardera beroende på ålder. Dessa spann-
målslöner kunde liksom tidigare variera med skördeutfallet, och det i 
lönestaten angivna tunnetalet skulle väl fr a tjäna som underlag för 
beräkning av lärarnas respektive andel av de sammanlagda inkomsterna. 
Utöver dessa löner upptog staten även 10 riksdaler till sånglärarens 
lön. I stället för ämbetsgård uppbar rektor 16 2/3 rdr som hushyra 
(Urkunden 6:1). 
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1810 års stat gällde fortfarande 1824, enligt detta års läroverksrevi-
sion. I de båda följande revisionerna 1832 och 1843 redovisas ökande 
inkomster, nu i kontanta medel, för lärarna i Piteå skola. Medan de fem 
lärarna enligt 1832 års revision hade att dela på 1.264 rdr 18 sk, var 
summan 1843 1.867 rdr 33 sk.(67)  Ökningen av lärarnas inkomster var bl a 
betingad av önskemålet om avskaffande av den dubbla tjänsteårsberäkning-
en. Löneökningen var dock måttlig: från 1842 hade skolan ytterligare en 
kollega. Någon fullständig reglering av lärarnas löner kom dock inte 
till stånd förrän med den löneförbättring och lönereglering som beslöts 
vid 1856/58 års riksdag. Då hade en övergångsstat varit i bruk från 
1849, när all förhöjd tjänsteårsberäkning togs bort (Sjöstrand 1965:147, 
324). 1849 års lönestat utgick från 1810 års löner med penningförstärk-
ning som inte bara höjde lärarlönerna, utan också minskade löneskillna-
derna mellan lärarna.(68) I 1858 års skolstat erhöll tre kolleger 2.500 
rdr vardera i årslön och den fjärde 1.000 rdr, medan rektorslönens 
reglering fick anstå ytterligare någon tid. 

Utredningen av pitelärarnas löner visar således att det system med 
spannmålslöner för rektor, konrektor och apologist, som gällde med 1652 
års skolstat, byggdes ut till att från 1700-talets mitt också omfatta 
kollegerna. Tiondespannmålen ökade dessutom för de ursprungliga förmåns-
tagarna, tills 1810 års skolstat genomförde en jämnare fördelning av 
lönemedlen mellan Västerbottens skolor. Ansenliga löneskillnader mellan 
skolledare och övriga lärare kvarstod dock undersökningsperioden ut. 
Från 1820-talet bedrevs ett löneregleringsarbete som avsåg höja lärarlö-
nerna till en nivå där någon kompensation i form av förhöjd tjänsteårs-
beräkning inte skulle vara befogad (se avsn 7.3.1). 

7.1.2. Lärarlöner och prästlöner 

Hur stod sig då lärarnas löner i förhållande till prästlönerna? Även om 
kyrkoherdelönerna till största delen utgick i form av tionde, är det 
svårt att göra några närmare uppskattningar av nivån, eftersom skördeut-
fallet växlade från år till år. Dessutom varierade tiondets storlek i 
förhållande till mantalen mellan olika hemman beroende på bärighet 
(Alsne 1966:56, 291). Uppenbart är dock att det rådde stora skillnader 
mellan olika prästkategorier. Sten Alsne (1966:243f) ger ett antal 
exempel på komministerlöner under 20 tunnor spannmål per år i ärkestif-
tet. Vid Lunds universitet lämnade däremot professorerna sina tjänster 
med 250-300 tunnors lön till förmån för bättre betalda kyrkoherdebefatt-
ningar (Sandstedt 1986:116ff). 

De första tryckta uppgifterna om prästernas löner i Härnösands stift 
föreligger i stiftsmatrikeln från 1866 (Sidner 1866). Först i 1874 års 
matrikel, när 1862 års lönereglering slagit igenom, redovisas alla 
inkomster omräknade i kontanta medel (Matthiesen 1874). Också Bygdén I-
IV innehåller strödda notiser om prästernas löneförhållanden. Detta 
gäller fr a prästerna i lappmarken, som till stor del avlönades utifrån, 
och det lägre prästerskapet, komministrar, adjunkter och predikanter, 
som ofta hade sin lön genom avtal direkt från kyrkoherden eller socknen. 
Sämst avlönade var adjunkter, socken- och nådårspredikanter. Bygdén 
(1:221) har på följande sätt sammanfattat karriären för Olof Enström, en 
representant för den stora skara obefordrade adjunkter av vilka långt 
ifrån alla lyckades nå en fast tjänst. 

Stud.  i Uppsala  vt.  1780 och prästv.  31 aug.  1783. Adj.  hos prosten 
Lindahl  i Lycksele  fr.  okt. 1783 till hösten 91, därpå  adj. hos 
pastor Degerman  i Åsele till vt.  1796,  då han blev  kapellpräst  här 
i Bergvattnet  med  6 t.-r spannmål  och 20 rdrs  kronolön,  jämte en 
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bevillning  af  1/8 t:a korn,  3 mk smör,  1 mk ull och ett par tjäd-
rar.  Kapellet  omfattade  då blott 36 rökar.  Då församlingen  [Doro-
tea] 1799 utbröts,  utn. till första  pastor  i Dorotea,  afled  han 
samma  år 7 sept. 1799. 

År 1760 utnämndes Erik Meander till sockenpredikant i Sättna med 16 tun-
nor spannmål och 24 daler i lön (Bygdén 111:253). När Rich. Roslin 1764 
blev nådårspredikant efter komministern i Råneå fick han 8 tunnor och 90 
daler i lön, medan ordinarie innehavaren av samma tjänst vid seklets 
början inte hade mer än 8 tr och 20 dir (Bygdén III:202f). Vid prästmö-
tet i Härnösand 1806 fastställdes minimilöner för adjunkterna (PMP 1806 
H, § 8): 

[...] då husrum,  kost och dermed  följande  öfrige  beqvämligheter  af 
en Minist.  Adjunct  åtnjutas, detta minimum,  såsom aflöning,  skäli-
gen  borde  bestämmas  til åtta tunnor  Korn,  samt, enär förrberörde 
förmoner  icke bestås, utan Adjuncten  är boendes  utom sin Principals 
hus och sig sjelf  underhåller,  detsamma,  i sådant fall,  til för-
dubbladt  tunnetal spannmål  utsättas, utom skjuts vid  Prediko-resor [...] 

Enligt beslut vid 1695 års prästmöte skulle komministerlönerna i Väster-
botten uppgå till 9-12 tr spannmål förutom kontantlön. Förste komminis-
tern Johannes Byrelius i Luleå avlönades dock redan 1660 med 12 tunnor 
spannmål och 24 daler kopparmynt (Bygdén 11:222). Komministrarna kunde 
ofta uppnå högre löner. I Selånger var andre komministerns lön 32 tr 24 
dir kmt år 1719, medan lönen för komministern i Sättna fastställdes till 
50 tr när tjänsten inrättades 1810 (Bygdén II:251ff). I Jokkmokk erhöll 
Teophilus Gran 20 tr och 20 dir smt 1765 för komministertjänsten (Bygdén 
11:40). Denna utgjorde dock inte mer än löneförstärkning åt skolmästaren 
Gran, som för lärartjänsten uppbar 200 dir årligen. I flera lappmarks-
pastorat kom de relativt välbetalda skolmästartjänsterna vid lappskolor-
na att förenas med kyrkoherdetjänsten (Lindmark - Neib 1989:6). Kyrko-
herdarna i lappmarken var dåligt betalda: Silbojokks pastorat gav 1649 
40 tr och 60 dir smt (Bygdén 111:270, medan Arvidsjaur vid samma tid gav 
20 tr och 20 dir smt (Bygdén 1:99) och Arjeplog 36 tr och 40 dir smt 
(Bygdén 1:70). Lappmarkspastoraten var dock stiftets svagaste. I Skel-
lefteå gav kyrkoherdebostället 1866 drygt 100 tr spannmål och 80 tr 
potatis, medan tiondet sedan 1819 års konvention uppgick till 293 | tr. 
Dessutom erhöll kyrkoherden i stiftets rikaste pastorat bl a 320 får i 
kvicktionde och ca 200 rdr i kontanter (Sidner 1866:32). Som exempel på 
lönenivån i andra- och tredjeklasspastorat kan nämnas 121 tr spannmål i 
Bygdeå och 57 | tr i Norsjö enligt konventioner 1816 respektive 1819 
(Sidner 1866:30ff). Som jämförelse till 1858 års reglering av lärarlö-
nerna kan anföras 1866 års prästlöner. Kyrkoherden i Piteå förstaklass-
:pastorat hade 7.485 rdr i årslön, medan komministrarna i stads- och 
landsförsamlingen uppbar 1.000 rdr vardera. I andraklasspastoratet Över-
kalix uppgick kyrkoherdelönen till 4.100 rdr, medan tredjeklasspastora-
tet Norsjö gav 2.450 rdr (Sidner 1866:33ff). För de flesta lappmarkspas-
toraten förelåg förslag om höjning av pastorslönen till 2.000 rdr, 
vilket i flera fall i det närmaste skulle innebära en fördubbling. 

För denna undersökning torde det vara tillräckligt att utgå från de 
relationer mellan skilda lärar- och prästkategorier som framgår av de 
kategoriseringar av ecklesiastikstaten som de differentierade avgifterna 
till de olika försäkringskassorna förutsatte. I samband med den förnyel-
se av änkehjälpen som företogs vid 1791 års prästmöte i Härnösand (PMP 
1791, § 10) fördelades avgifterna på följande sätt. 

90 



Biskop, gymnasielektorer,  kyrkoherdar,  rektorer 
och konrektorer  vid  trivialskolorna: 3 tr korn 

Kyrkoherden  i Hede,  regementspastorer  och bataljons-
predikanter  , komministrar,  kolleger  vid  trivialskolorna 
skolmästare  vid  pedagogierna  i Umeå  och Luleå, pastorer 
och skolmästare  i lappmarken: 

/ 

j tunna 

Skolmästaren  i Sundsvall,  komministrarna  i Hede  och Sveg 
sockne-, bruks-,  och kapellpredikanter,  kolleger  vid 
pedagogierna  och vikarier  med  över  20 tunnor  i lön: | tunna 

Vikarier  med  mindre  än 20 tunnor  och alla adjunkter: 1/8 tunna 

Medan rektorer och konrektorer således jämställdes med kyrkoherdarna i 
stiftet, hade kollegerna att betala samma avgift som komministrarna och 
pastorerna i lappmarken. Denna indelning överensstämmer tämligen väl med 
justeringen av änkehjälpen vid 1787 års prästmöte i Piteå (PMP 1787, § 
9), en förändring som dock endast berörde det lägre prästerskapet inom 
det norra synodallaget. Också vid detta tillfälle indelades det lägre 
prästerskapet i tre avgiftsklasser. I denna indelning hamnade dock 
lärarna längre ner i hierarkin. Till den första klassen inom det lägre 
prästerskapet, som upptog komministrar och lappmarkspastorer, fördes 
även konrektor och apologist i Piteå samt skolmästaren i Umeå, medan 
kollegerna sammanfördes med bataljonspredikanter och skolmästare i lapp-
marken. Vid 1806 års prästmöte i Härnösand (PMP 1806 H, § 15) fördelades 
avgifterna till den nyinrättade Cassa Pauperum på ytterligare ett något 
annorlunda sätt. Här följdes nämligen den nya pastoratsklassificeringen. 

Pastorer  i första  klassens pastorat:  16 sk 

Pastorer  i andra  klassens pastorat,  lektorer  och rektorer:  12 sk 

Pastorer  i tredje  klassens pastorat:  10 sk 

Pastorer  i fjärde  klassens pastorat  och i lappmarken, 

konrektorer  och skolmästaren  i Umeå:  8 sk 

Komministrar:  1/3 av  respektive  pastors avgift 

Övriga  befriade 
Även om de tre indelningarna av ecklesiastikstaten företer vissa motsäg-
elser, är det möjligt att dra vissa slutsatser. För det första uppdela-
des trivialskolans lärarkår vid alla de tre tillfällena i två kategori-
ers . skolledningen i högre klasser, övriga lärare i lägre. För det andra 
hade kollegerna uppenbarligen sämre ekonomiska villkor än huvuddelen av 
stiftets kyrkoherdar. Två av indelningarna tillmäter dem t o m sämre 
betalningsförmåga än komministrarna. För det tredje jämställdes rektorer 
och konrektorer vanligen med kyrkoherdar i svagare pastorat. Dessa 
resultat förefaller placera lärarna något högre på den ekonomiska skalan 
än Sjöstrands ovan anförda bedömning gjort gällande. Eftersom kategori-
seringen gäller sekelskiftet 1800, kan väl resultaten i någon mån spegla 
de löneförbättringar som lärarna erhöll under 1700-talet. 

Hur var då relationerna vid slutet av undersökningsperioden? Vid präst-
mötena i Härnösand 1839 och i Piteå 1842 gjordes en ny änkehjälpsregle-
ring som erhöll kunglig stadfästelse 1843 (HCC 395, § 1). Även denna 
reglering upprätthöll distinktionen mellan det högre och det lägre 
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prästerskapet. Med sina 4 tunnor i avgift placerade sig dock lärdomssko-
lornas rektorer långt ner i första klassens hierarki. Endast 16 av de 28 
tredjeklasspastoratens innehavare hade att erlägga lägre avgift.(69)  Det 
lägre prästerskapet, dit kollegerna hörde, reglerades däremot inte när-
mare. 1843 års reglering gällde undersökningsperioden ut. Medan kyrko-
herden i Piteå 1866 erlade 6 tunnor i änkehjälp, var rektorns avgift 
således 4 tunnor. Kollegerna hade att komma ut med 1 § tunna, d v s 
samma mängd som komministrarna i landsförsamlingen och Älvsbyn, medan 
stadskomministern i ' Piteå klarade sig undan med 24 kappar (Sidner 
1866:78). Dessa relationer ger således vid handen att rektorns lön stod 
i paritet med lönen för tredje klassens kyrkoherdar, medan kollegerna 
jämställdes med de bättre lottade komministrarna. 

7.2. Lärarnas sociala bakgrund 

Denna undersökning av lärarnas sociala och yrkesmässiga bakgrund liksom 
undersökningen av lärarnas övergång till prästtjänst i avsnitt 7.3.2 
omfattar de 88 lärare som tjänstgjort vid Piteå skola under tiden 1650-
1849 (jfr avsnitt 3.3). Dessa lärare har uppdelats i två kategorier: å 
ena sidan rektorer och konrektorer, å andra sidan kolleger och apologis-
ter. För detta talar flera skäl. För det första har utredningen av 
lärarnas ekonomiska förhållanden visat, att det rådde en avsevärd löne-
skillnad mellan skolledning och kolleger (avsn 7.1). För det andra 
förelåg, särskilt före 1724, stora skillnader i de två kategoriernas 
utbildningsbakgrund. Medan 9 av de 13 rektorer och konrektorer som 
avslutat sin tjänstgöring före denna tidpunkt hade magistergraden, sak-
nade alla utom 2 av de 22 kollegerna och apologisterna denna examen. 
Skillnaden blir dock mindre markant efter 1724. Uppenbarligen har bl a 
den dubbla tjänsteårsberäkningen förbättrat rekryteringen av magistrar 
till tjänst i Piteå skola (jfr avsn 7.3.2). Magistergraden var uttryck-
ligen en merit i 1807 och 1820 års skolordning, i den senare även ett 
krav för rektorat. För högre tjänster fordrades f ö sedan 1724 disputa-
tionsprov, medan övriga tjänster från 1820 krävde undervisningsprov. För 
det tredje förekom en mycket begränsad intern rekrytering till skolle-
dartjänsterna från kollegaten. Före 1724 var det endast två kolleger i 
tertia, mag Daniel Stecksenius och mag Isacus Nordin som uppnådde rek-
tors- respektive konrektorsvärdighet. Eftersom Nordins tjänstgöring 
sträckte sig ända till 1729, räknas han dock i den följande undersök-
ningen till den senare perioden. Efter 1724 utnämndes ytterligare 4 av 
de 44 kollegerna till konrektor eller rektor, vilket bl a torde avspegla 
den höjda utbildningsstandarden på innehavarna av skolans lägre lärar-
tjänster. Av de 12 rektorer som tillträdde under den tid konrektorsbe-
fattningen fanns hade så många som 4 ett förflutet som konrektor. 

I fråga om lärarnas sociala bakgrund föreligger ett visst mörkertal. Då 
skolmatrikelns lärarförteckning helt saknar dessa uppgifter, har andra 
källor fått stå till tjänst därmed. Eftersom intresset här fr a gäller 
de fäder som varit präster (eller lärare) har dessa uppgifter hämtats 
från Biberg I-III, Bucht 1926-29, Bygdén I-IV och Linders herdaminne. 
Denna komplettering har bedömts som tillräcklig för att syftet med denna 
delundersökning skall uppnås. Bortfallet av uppgifter torde således vara 
störst för andra grupper än präster och lärare. Fortfarande efter denna 
komplettering saknas dock yrkesuppgifter för 9 av de 89 lärarna. 
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Tabell 32. Social bakgrund för lärarna vid Piteå skola. 

Antal före 1724 Antal efter 1724 Antal 1650-1849 
Rekt/Kon Kolleg Summa Rekt/Kon Kolleg Summa Rekt/Kon Kolleg Summ; 

I 5 5 10 3 11 14 8 16 24 
II 2 - 2 6 3 9 8 3 11 
III 1 1 - 9 9 - 10 10 
IV 2 4 6 2 7 9 4 11 15 
V 3 8 11 1 5 6 4 13 17 
VI 1 1 - 2 2 - 3 3 
VII 1 4 5 1 3 4 2 7 9 

Summa 13 23 36 13 40 53 26 63 89 

I=präster; II=högre ståndspersoner; III=lägre ståndsp; IV=näringsidkare; 
V=bönder; VI=arbetskarlar m fl; VII=uppgift saknas Källor: Matricula 
Scholaä Pitensis. D I c:l, HALP, HLA. Biberg I-III, Bygdén I-IV, Bucht 
1926-29, Hiilphers 1789 och Linders herdaminne, FAU. 

Prästhemmet är den sociala miljö som har lämnat det största enskilda 
bidraget till Piteå skolas lärarkår. Prästsönerna redovisas särskilt i 
tabell 32. I övrigt uppvisar lärarna ett kraftigt bondeinslag, medan en 
lägre social bakgrund är mera sällsynt. Ämbetsmanna- och näringsidkar-
grupperna är tämligen väl företrädda, men klara skillnader kan noteras 
såväl över tiden som mellan lärarkategorierna. Det är fr a efter 1724 
som rekrytering sker från grupperna II-IV. Medan rektorer och konrekto-
rer dominerar bland lärare med social bakgrund i kategori II, högre 
ämbetsmän, är förhållandet det motsatta, när det gäller lägre ämbetsmän. 
En motsvande tendens - att kollegerna i Piteå i högre grad kom från 
lägre social miljöer - kan spåras också för kategorierna IV-VI. Det 
större bortfallet för kollegernas del torde dessutom fr a gälla grupper 
utanför ecklesiastikstaten (kategorierna I och II). 

Hur förhåller sig då lärarna till stiftets prästerskap i fråga om social 
bakgrund? Thord Bylund (1972:76) redovisar det sociala ursprunget för de 
elever vid Härnösands gymnasium 1650-1848 som sedermera blev prästvigda. 
Eftersom de flesta blivande präster gick via gymnasiet, kan Bylunds 
uppgifter "med mindre reservationer användas som jämförelsematerial till 
tidigare gjorda undersökningar av prästerskapets rekrytering i skilda 
stift" (Bylund 1972:4). Här måste dock ytterligare en reservation göras: 
medan Bylund räknar prästvigda, avser denna undersökning fäder i präst-
tjänst. Vissa tendenser kan dock utläsas av en jämförelse mellan resul-
taten. Bylunds siffror visar att de blivande prästerna till 31,6 % var 
bondsöner, medan kategorierna II-IV utgjorde hemmiljön för 6,8 respekti-
ve 9,6 och 11,5 % av de aktuella eleverna (diagram 1). Andelarna för 
dessa grupper är i stort desamma före och efter 1724 - grupp III uppvi-
sar en markant ökning. Detta innebär att lärarkårens sociala samman-
sättning vid Piteå skola 1650-1849 skilde sig från stiftets prästerskap 
genom en lägre andel bondsöner och en högre andel söner till ämbetsmän 
och näringsidkare. Eftersom Bylunds siffror närmare ansluter till bilden 
av lärarkårens sociala sammansättning i Piteå före 1724, har rekryte-
ringen av lärare till Piteå skola förändrats över tiden, så att lärarkå-
ren tidigare kom att få ett större inslag av lärare med ursprung i 
kategorierna II-IV och ett mindre inslag av präst- och bondsöner. Denna 
tendens styrks av en jämförelse med Greger Fröjds (1987:41) siffror över 
den sociala bakgrunden för stiftets präster med fast tjänst 1751-1870: 
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29,7 % bondsöner, 24,3 % från grupperna II-IV. Uppenbarligen är föränd-
ringen av lärarkårens sociala sammansättning ett uttryck för en begyn-
nande sekularisering. 

Tabell 33. Lärarna i Piteå skola. Rekrytering från prästhem. 

Rektorer/konrektorer 

Totalt Fadern präst 
Före 
1724 13 

Kolleger/apologister Sammanlagt 

Totalt Fadern präst Totalt Fadern präst 

23 5 36 10 

Efter 
1724 

Summa 

13 

26 

40 

63 

11 

16 

53 

89 

14 

24 

Källor: Matricula Scholaä Pitensis. D I c:1, HALP, HLA. Biberg I-III, 
Bygdén I-IV, Bucht 1926-29 och Linders herdaminne, FAU. Anm: Alla lärare 
är medtagna, även om faderns yrke för vissa är okänt. Före 1724 saknas 
uppgift för 5 lärare, varav 1 rektor; därefter saknas uppgift för 4 
lärare, varav 1 konrektor. 

Eftersom lärarnas personalia i första hand kompletterats från herdamin-
nen och lärarförteckningar, torde bortfallet till största delen gälla 
lärare med social bakgrund utanför ecklesiastikstaten. Av tabell 33 
framgår att andelen prästsöner bland lärarna vid Piteå skola under hela 
tidsperioden varit drygt 1/4 (27 %) för båda kategorierna sammantagna. 
Det är endast rektorer/konrektorer som över tiden i någon mån avviker 
från detta mönster genom att för tiden före 1724 till 5/13 leda sitt 
ursprung till prästfamiljer. Den nedgång bland prästsönerna som noteras 
för följande period kompenseras av en ökad rekrytering bland lärarsöner. 
Medan ingen pitelärare före 1724 var sprungen ur ett lärarhem, kom 5 av 
de 13 rektorerna/konrektorerna därefter från dylika miljöer. Denna 
självrekrytering har ingen motsvarighet bland de övriga lärarna. Endast 
apologisten Carl Ssedenius var lärarson; denne vikarierade dessutom på 
konrektorsbefattningen 1788-96 (Biberg 111:183). Av rektorer och konrek-
torer hade således 8 av 13 med känd social bakgrund fäder inom ecklesi-
astikstaten. För att nå de högsta befattningarna inom Piteå skola var 
det uppenbarligen en fördel att ha vuxit upp i dessa kretsar. Detta 
mönster finns även hos prästerskapet: de som befordrades kom oftare ur 
prästhem, vilket gav dem ett socialt, ekonomiskt och bildningsmässigt 
försprång (Norrman 1970:248, Carlsson 1973, Sandstedt 1986:208ff; se 
avsn 2.1). Greger Fröjd (1987:43ff) har för Härnösands stifts präster-
skap 1751-1870 kommit till samma resultat: prästsöner kom i större 
utsträckning än övriga kategorier att nå högre prästerliga befattningar. 

Om man jämför andelen prästsöner bland pitelärarna med prästerskapets 
självrekryteringsgrad enligt de resultat som tidigare forskning presen-
terat (avsn 2.1), finner man att lärarna i Piteå i lägre utsträckning än 
landets präster rekryterades från prästhem. Detsamma gäller även vid en 
jämförelse med prästerskapet i Härnösands stift 1751-1870, där prästhem-
met till 38,7 % utgjorde den sociala bakgrunden (Fröjd 1987:41). Också 
Bylunds (1972:76) siffror över de blivande prästernas sociala bakgrund 
vid Härnösands gymnasium pekar i samma riktning: prästsönernas andel 
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1650-1848 var 35,7 %, före 1724 42,0 %, därefter 31,4 %. Andelen präst-
söner bland prästerna i nuvarande Luleå stift var uppenbarligen ännu 
högre (avsn 2.1). Både Bylund och Fröjd redovisar en nedgång i självre-
kryteringen under perioden 1775-1825. De höjda examensfordringarna från 
1831 tycks ha gynnat studenter från hem med studietradition. Att lärarna 
i Piteå i lägre grad än stiftets präster rekryterades från prästhem har 
förmodligen samband med prästsönernas större möjligheter att avlägga 
högre examina och därmed lättare få prästtjänst. Ofta kunde prästsöner 
snabbt komma in på prästbanan genom att kallas som adjunkt till fadern 
(Sandstedt 1986:209). Detta system var mycket utbrett i Finland, där 
fadern t o m kunda begära tjänstledigt för att sonen skulle få tjänstgö-
ra (Soulahti 1927:121). Med sådana möjligheter torde prästsöner ha 
bedömt förlängda studier som mindre riskabla än studenter med annan 
social bakgrund. Skoltjänst kunde därför vara mera lockande för personer 
med annan social bakgrund som ett alternativ till eller ett medel att 
meritera sig för prästtjänst, också före 1831. I vilken utsträckning 
lärarna i Piteå övergick till prästtjänst skall undersökas i nästa 
avsnitt (7.3.2). 

7.3. Lärarnas övergång till prästtjänst 

7.3.1. Den dubbla tjänsteårsberäkningen 

I sin grundliga undersökning av "Den utökade prästerliga tjänsteårsbe-
räkningen i Sverige i författningar, debatt och praxis 1809-1850" har 
Ragnar Norrman (1986:12) beskrivit systemet med dubbel tjänsteårsberäk-
ning på följande sätt: 

I och med  1724 års skolordning  erhöll ordinarie  lärare  vid  gymnasi-
er och trivialskolor  rätt att dubblera  antalet tjänsteår, när de 
sökte befordran  till prästtjänster.  Lärarna  fick  denna  förmån 
främst  som en kompensation  för  dåliga  löner - det talas om lärarnas 
fattiga  villkor.  Förmånen  kan även  ses som ett rekryteringsfrämjan-
de medel,  eftersom  läraryrket  ansågs  vara  "ett trägit  arbete". Man 
ville  helt enkelt locka "unge  och duglige  ämbnen"  att bli lärare. 
Genom  bestämmelserna  om befordran  garanterades  lärarna  möjlighet 
att slippa det tröttsamma  och dåligt  betalda  arbetet efter  sju 
eller åtta års tjänst, då de skulle "blifva  utur  oket släppte". 

Den i 1724 års skolordning medgivna rättigheten utsträcktes år 1766 till 
att också gälla vikarier från att tidigare endast ha omfattat ordinarie 
lärare. Fram till 1807 års skolordning var rätten ovillkorlig: man 
behövde t ex inte vara prästvigd för att få räkna dubbla tjänsteår. 
Därefter förutsattes lärarna kvalificera sig för prästtjänst 

[...] medelst  öfning  i predikande,  och andra  presterliga  förrätt-
ningar,  i synnerhet  under  Ferierna  och eljest, så ofta  det kan ske, 
utan at underwisningen  derigenom  eftersättes  och lider.  (SkolO 
1807, kap 4, § 1) 

Den lämpliga tiden för lärartjänstgöring före befordran utökades i 1807 
års skolordning till 10-12 år. Nu infördes även vissa möjligheter till 
ålderspensionering. Med 1820 års skolordning utsträcktes rätten till 
dubbel tjänsteårsberäkning till att omfatta lärare vid alla apologist-
skolor. Samtidigt skärptes kraven på prästerlig praktik under skol-
tjänstgöringen. 

Utöver läroverkslärarna erhöll även ett antal barnalärare vid enskilda 
skolor vid skilda tillfällen rätt till utökad tjänsteårsberäkning. Denna 
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rättighet tilldelades även ett antal prästtjänster, företrädesvis i 
Stockholm. 

1842 begränsades dock den dubbla tjänsteårsberäkningen till dem som 
redan hade erhållit denna rättighet. De lärare som tillträdde därefter 
skulle endast få tillgodogöra sig en förhöjd beräkning. 1849 togs all 
förhöjd tjänsteårsberäkning bort, när läroverken och lönerna reglerades. 
Norrman (1986:176) gör följande konklusion: 

I och med  att gymnasierna,  genom  den differentierade  utbildningen, 
alltmer  framstod  som samhällets skola, fanns  det inte längre  anled-
ning  att låta den kyrkliga  organisationen  stå för  en del av  lärar-
nas löner, om än i form  av  ett löfte  om framtida  befordran. 

Ragnar Norrman (1986:128-167) har i sin studie av den förhöjda tjänste-
årsberäkningens praxis i Uppsala ärkestift 1811-1850 undersökt hur de 
prästerliga tjänstetillsättningarna påverkades av den förhöjda tjänste-
årsberäkningen. Resultaten visar att det endast var vid tillsättningen 
av kyrkoherdetjänster i tredje klassens pastorat som tjänsteåren hade 
ett avgörande inflytande. Norrman (1986:170) framhåller dock att förhål-
landena varierade mellan stiften och att det från flertalet stift rap-
porterades att sökande med dubbla tjänsteår slog ut medsökande med enkel 
beräkning. För Jämtland-Härjedalen har Bertil Hasselberg (1931:87) note-
rat avvikelser från detta mönster. De svaga och isolerade tredjeklass-
pastoraten tilltalade uppenbarligen inte gamla skolmän, varför inneha-
varna av dessa pastorat uppvisade den lägsta åldern vid tillträdet. 

Medan Norrman således har riktat intresset mot den förhöjda tjänsteårs-
beräkningens betydelse vid prästtillsättningarna, har han inte haft 
anledning att ägna lärarkåren någon särskild uppmärksamhet. I detta 
avsnitt behandlas däremot den dubbla tjänsteårsberäkningens eventuella 
inverkan på lärarnas övergång till prästtjänst. Undersökningen kommer 
dock att inskränkas till en jämförelse av antalet övergångar till präst-
tjänst före respektive efter 1724. Frågan gäller alltså i vad mån till-
komsten av den dubbla tjänsteårsberäkningen 1724 bidrog till ett ökat 
antal övergångar från lärartjänst till prästtjänst. Ett bristfälligt 
källläge, främst för den äldsta tiden, gör att det inte i de enskilda 
fallen går att avgöra om det verkligen har varit tjänsteåren som fällt 
avgörandet. Men undersökningen kan under alla omständigheter kasta ett 
visst ljus över sambandet mellan skoltjänstgöring och prästtjänstgöring 
och således även belysa Piteå skolas roll för prästrekryteringen i 
stiftet. 

7.3.2. Lärarna i Piteå skola 

Hur har då den dubbla tjänsteårsberäkningens införande i och med 1724 
års skolordning påverkat pitelärarnas benägenhet att övergå till präst-
tjänst? En rimlig hypotes är att denna benägenhet ökade efter 1724, 
särkilt som andelen lärare med magistergrad också företedde en markant 
ökning efter denna tidpunkt. Tenderar rektorer och konrektorer att växla 
över till en prästkarriär i större utsträckning än kolleger och apolo-
gister? Här förefaller det rimligt att anta, att skolledningens möjlig-
heter till karriärväxling var större, åtminstone under den tidigare 
perioden, när de hade klara försteg i en mer gedigen utbildningsbak-
grund. Alla lärare som tillträtt fr o m 1650 t o m 1849, när den utökade 
tjänsteårsberäkningen för lärare togs bort, har undersökts med hänsyn 
till eventuell övergång till prästbanan. Matrikelns uppgifter om senare 
yrkeskarriär har därvid kompletterats med Biberg I-III, Bygdén I-IV, 
Hiilphers 1789 och Linders herdaminne. Till tiden före 1724 har endast 
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räknats de lärare som avslutat sin skoltjänst före detta år. De lärare 
som avancerat inom Piteå skola har hänförts till den kategori de senast 
tillhört. Totalt omfattar undersökningen därmed 89 lärare, 26 i skolled-
ningen, 63 på de lägre lärartjänsterna. 

Tabell 34. Lärarna i Piteå skola. Övergång till prästtjänst. 

Rektorer/konrektorer Kolleger/apologister Sammanlagt 

Totalt Prästtjänst Totalt Prästtjänst Totalt Prästtjänst 
Alla Khde Övr Alla Khde Övr Alla Khde Övr 

Före 
1724 13 6 6 - 23 16 6 10 36 22 12 10 

Efter 

1724 13 4 4 - 40 14 11 3 53 18 15 3 

Summa 26 10 10 - 63 30 17 13 89 40 27 13 
Källor: Matricula Schola Pitensis. D I c:l, HALP, HLA. Biberg I-III, 
Bygdén I-IV och Bylunds otryckta listor. 
Anm: Tabellen redovisar totala antalet lärare, även om vissa saknar upp-
gift om fortsatt karriär. Eftersom alla lärare kontrollerats mot de 
angivna källorna, torde bortfallet av präster vara helt försumbart. 

Den bild som tabell 34 uppvisar, stöder inget av de ovan uppställda 
antagandena. Tabellen visar för det första att andelen lärare som över-
går till prästtjänst minskar från 3/5 (22 av 36) före 1724 till 1/3 (18 
av 53) efter 1724. Detta innebär alltså att det stipulerade sambandet 
mellan införandet av den dubbla tjänsteårsberäkningen och prästrekryte-
ringen från Piteå skolas lärarkår inte existerar. För det andra ger 
tabellen heller inget stöd för antagandet att lärare i skolledningsfunk-
tion skulle ha växlat över till prästkarriär i högre utsträckning än 
deras obefordrade kolleger. Detta är inte ens fallet för tiden före 
1724, när bara hälften av skolledarna blev präster mot 2/3 av kolleger-
na. Gapet mellan grupperna minskar dock över tiden. 

Det är inte heller på det viset att tabellen döljer en kraftigt sjunkan-
de frekvens i övergången till prästtjänst efter 1807, när kraven på 
motprestationer höjdes, samtidigt som pensionsmöjligheter infördes. 
Andelen lärare som väljer prästbanan är densamma också efter 1807, även 
om man till dessa räknar bara de lärare som tillträtt sin skoltjänst 
efter 1807. Siffrorna blir än mer anmärkningsvärda om man tar i beaktan-
de 1748 års bestämmelse om obligatorisk pastoralexamen för befordran 
till kyrkoherde. Eftersom examinationen gällde skolämnena, borde lärare 
ha haft ett försprång framför församlingsprästerna (Göransson 1955:82). 

Om införandet av den dubbla tjänsteårsberäkningen således inte ökat 
benägenheten att inträda i prästtjänst, återstår att identifiera någon 
annan faktor som har påverkat lärarnas val av karriär. De relativt sett 
förmånliga ekonomiska förhållandena för skolledarna skulle kunna förkla-
ra det måttliga intresse dessa visat för att lämna skolan till förmån 
för prästtjänst. Eftersom spannmålslönerna uppenbarligen ökat över ti-
den, har det ekonomiska incitamentet till karriärväxling minskat i takt 
med förbättrade inkomster. På motsvarande sätt skulle också kollegernas 
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och apologisternas högre benägenhet att övergå till prästtjänst förkla-
ras med deras sämre avlöningsförhållanden. Eftersom även deras löner 
undergick förbättringar över tiden, torde de ekonomiskt betingade moti-
ven att söka sig till prästbanan göra sig gällande i allt mindre ut-
sträckning. 

Om det ekonomiska motivet har varit avgörande, bör lärarna ha övergått 
till bättre betalda prästtjänster. Eftersom en kyrkoherdetjänst innebar 
såväl tjänstebostad som tryggad ålderdom, bör alla övergångar till 
dylika tjänster betraktas som avancemang, även om vissa pastorat uppen-
barligen gav dåliga inkomster. I vilken utsträckning befordrades då 
lärarna till egna pastorat? Av de 40 lärare som växlat över till präst-
banan har 27 erhållit kyrkoherdetjänst. Alla 10 karriärväxlande rektorer 
och konrektorer har fått egna pastorat, dessutom vanligen sådana som kom 
att räknas till klasserna 1 och 2. Endast de två första konrektorerna, 
Jonas Kexlerus och Moses Sundel höll till godo med svagare pastorat, 
Indal respektive Överkalix. Dessa var f ö de enda som saknade magister-
graden. Kollegerna hade betydligt svårare att komma ifråga för de bästa 
pastoraten. Av de 17 kolleger som befordrades till egna pastorat hamna-
de 5 i andra klassens, 4 i tredje klassens, 5 i fjärde klassens pastorat 
enligt 1799 års klassificering (PMP 1799, § 2). Dessutom blev 3 kolleger 
kyrkoherdar i lappmarkspastorat, som i inkomsthänseende inte var bättre 
än fjärde klassens pastorat. Bland de karriärväxlande kollegerna fanns 
endast 7 magistrar, vilka hade något bättre möjligheter att erhålla goda 
pastorat. Så hamnade t ex ingen magister i lappmarken. 

De övriga 13 kollegerna som övergick till prästtjänst erhöll i huvudsak 
komministraturer. Endast Ericus Molin, som blev komminister i Piteå 
landsförsamling 1714, hade förvärvat magistergraden. Den siste kollegan 
att nöja sig med en komministertjänst var Jonas Diupasdius Ström, som 
tillträdde denna befattning i Piteå landsförsamling 1743. Därefter läm-
nade kollegerna skoltjänsten endast för egna pastorat, med undantag för 
stadskomministern Sehlstedt, som upprätthöll apologistsysslan vid sidan 
om prästtjänsten 1816-1822. Hela 11 av de 17 pastorat som tillföll 
kolleger vid Piteå skola tillsattes efter denna tidpunkt. Uppenbarligen 
är det de förbättrade lärarlönerna som avspeglas i denna utveckling. 

Den enda betydelse som den dubbla tjänsteårsberäkningen tycks ha haft 
gäller kollegernas möjligheter att nå kyrkoherdetjänster. Efter 1724 
ökar övergångarna kraftigt. Då de kolleger som fick egna pastorat aldrig 
kom ifråga för förstaklasspastoraten, för vilka lärdomsmeriter skulle 
väga tyngst, är det rimligt att förmoda, att tjänsteåren haft en avgör-
ande betydelse vid tillsättningen. 

Andelen prästsöner bland dem som övergick till prästtjänst låg strax 
över 30 %. Detta innebär alltså att prästrekryteringen via Piteå skola 
uppvisade en lägre andel prästsöner än den totala rekryteringen. Skol-
tjänsten fungerade därför för många utan prästerligt påbrå som ett sätt 
att komma in på prästbanan, även om den för många inte blev mera än ett 
alternativ till densamma. Tendensen att gå över till prästyrket var dock 
avsevärt högre bland prästsönerna. Av de 16 kolleger som kom från präst-
hem fick 11 prästtjänst. Bland kollegerna ökade andelen prästsöner bland 
karriärväxlarna från 4 av 16 före 1724 till 7 av 14 därefter. Den 
sociala bakgrunden hade uppenbarligen ett avgörande inflytande också i 
detta fall (jfr avsn 7.2). 
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7.3.3. Lärarna i Luleå skola 

Av föregående avsnitt har framgått, att ett antal lärare vid Piteå skola 
vunnit befordran till prästerlig tjänst. Såvida dessa karriärväxlingar i 
någon mån orsakats av den dubbla tjänsteårsberäkningen, borde lärare 
utan denna förmån i större utsträckning stanna inom läraryrket. Det 
finns därför anledning att som jämförelse studera förhållandena vid en 
skola, där tjänstgöringen inte premierades med förhöjd tjänsteårsberäk-
ning. Luleå skola fyller detta krav fram till 1820 och är av intresse 
också genom de många förbindelserna med Piteå skola. 

Steckzén - Wennerström 1921:133ff innehåller en lista på 16 skolmästare 
1 Luleå före 1800. De knapphändiga uppgifterna har kompletterats med 
Biberg, I-III, Bygdén I-IV och Hiilphers 1789:51, varvid vissa brister i 
lärarförteckningen har framkommit. Uppenbarligen saknas någon lärare 
från skolans första tid, liksom från komminister Jöns Hernelius1 tjäns-
teinnehav 1759-83, när undervisningen sköttes av vice skolmästare, 
bland andra M Westling (Bygdén 11:233). Dessutom upptar listan Olof 
Hamrén som skolmästare 1764-86, medan han enligt Bygdén (11:55) var vice 
skolmästare endast 1761-67, samtidigt som han för övrigt också var bitr 
komminister. Hackzell (1928:40) upptar i sin förteckning dessutom Petrus 
Hoffberg, som sedermera blev apologist i Piteå. Denne skulle under ett 
år ha vikarierat på skolmästartjänsten efter Hans Rockmans förflyttning 
till Piteå. Liksom i Piteå skola har också det lokala prästerskapet 
under vissa tider upprätthållit undervisningen. Examinationsprotokollen 
från 1790-talet ger vid handen att stadskomministern Christopher Bern-
hard Ask under några år vikarierade på skolmästartjänsten. Under 1600-
talet var skolmästartjänsten dessutom under långa tider förenad med en 
komministertjänst. Förteckningen över de 16 skolmästare som Steckzén 
Wennerström 1921 innehåller har kompletterats med 10 namn, varav 6 
hänför sig till tiden 1800-1820. De sex sista namnen har erhållits via 
Bygdén I-IV och Biberg 11:303-307. 

För 23 skolmästare föreligger uppgifter om faderns yrke: 9 präster 
(varav 4 kyrkoherdar), 4 bönder, 3 borgare, 2 officerare, 2 skolmästare, 
2 kronobefallningsmän och 1 kronobåtsman. Eftersom den sociala bakgrun-
den har kompletterats via Biberg I-III och Bygdén I-IV, torde bortfallet 
alltså gälla andra kategorier än prästerskapet. Lärarna vid Luleå skola 
har således i något större utsträckning än sina kolleger i Piteå skola 
haft fäder som tillhört prästerskapet. 

Hur inföll då lärartjänstgöringen i Luleå i skolmästarens karriär? Av de 
23 skolmästare där uppgift finns om tidigare sysselsättning, har 5 
innehaft skoltjänst, varav 3 kollegat i Piteå, medan 13 upprätthållit 
prästsysslor, vanligen adjunkts- eller komministerbefattningar. I endast 
ett fall har skolmästaren tidigare varit kyrkoherde, till yttermera 
visso i det nybildade och föga attraktiva lappmarkspastoratet Silbojokk 
(Bygdén 111:269). Övriga 5 har tillträtt skolmästarsysslan som första 
tjänst efter avslutade studier, åtminstone 3 dock redan prästvigda. 

Av de 25 skolmästare där karriären är känd har 4 haft skolmästarbefatt-
ningen i Luleå som sluttjänst (Hernelius dock i kombination med stads-
komministraturen). De övriga 20 har övergått till annan tjänst: 6 till 
skoltjänst (2 som konrektor och 3 som kollega i Piteå samt 1 som kollega 
i Umeå), 15 till prästtjänst, varav 8 till kyrkoherdetjänst och 2 via 
kollegat i Piteå. Av de 15 prästerna var endast 4 prästsöner. Skolmäs-
tartjänsten i Luleå har i åtminstone 12 av de 23 fall där yrkeskärriären 
både före och efter skolverksamheten är känd fungerat som "ett trappsteg 
för prästerlig befordran" (Steckzén - Wennerström 1921:128). Detta 
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skulle kunna tolkas så att skoltjänst tillmättes ett högt meritvärde, 
även i sådana fall där förhöjd tjänsteårsberäkning inte kunde åberopas. 
Mot bakgrund av de ovan undersökta förhållandena i Piteå skola förefal-
ler det dock mera rimligt att förklara skolmästarnas i Luleå högre 
benägenhet att övergå till den prästerliga banan med skolmästartjänstens 
sämre lönevillkor och frånvaron av befordringsmöjligheter inom skolan. 
Så rekommenderades t ex Fellenius av magistraten hos konsistoriet 1690 
för befordran till "ett roligare och bättre stycke bröd" (Bygdén 
IV:345). Läraren uppbar före 1810 års skolstat 30 tunnor korn och djäk-
nepengar från Lövångers socken. Efter 1810 ökade skolmästarens lön 
något, men den andre läraren, som tillfördes skolan med den nya skolsta-
ten, erhöll endast 20 tunnor spannmål och 25 riksdaler i kontanter 
(Urkunden 6:18). Den dubbla tjänsteårsberäkningen kan således inte till-
mätas någon större betydelse för lärarnas övergång till prästtjänst vare 
sig i Piteå eller Luleå skola. Men liksom från Piteå skola har rekryte-
ringen från Luleå skola haft en lägre andel prästsöner än prästerskapet 
i övrigt. Även om man således inte kunde räkna dubbla tjänsteår, kunde 
skoltjänstgöring med tiden meritera för prästtjänst. Liksom i Piteå 
gäller att lärarna i Luleå bara kom ifråga för de pastorat där tjänste-
åren var avgörande. 

7.4. Lärarnas prästtjänstgöring före och under skoltjänst 

Även om benägenheten att söka sig till prästbanan således minskar över 
tiden (avsn 7.3.2), har dock så många som 40 av de 89 lärare som till-
trätt en tjänst i Piteå före 1849 lämnat skolan till förmån för en 
prästbefattning. Nästan halva lärarkåren vid Piteå skola har alltså 
blivit präster. Detta torde utgöra tillräcklig grund för ett instämmande 
i 1824 års skolrevisions karaktäristik av lärdomsskolorna som "blotta 
Prest-Seminarier" med hänsyn till lärarkårens sammansättning (Norrman 
1986:34). Men utöver dessa var ytterligare ett stort antal av lärarna 
antingen prästvigda eller i utövning av prästerliga uppgifter vid sidan 
av skoltjänsten. Eftersom Bygdén I-IV inte upptar de obefordrade präs-
terna eller de prästvigda inom skolstaten, är det svårt att avgöra exakt 
hur stor denna grupp var. Ett par exempel skall dock lämnas. 

Enligt Olof Lindahl (1807:65) var två av lärarna vid Piteå skola 1807 
prästvigda. Varken den tjänstebefriade Martin Westling eller dennes 
efterträdare som kollega i klass 3, mag Lorens Gadd, kom att inneha 
någon fast prästtjänst. Gadd utövade dock vid sidan av sin skoltjänst en 
viss prästerlig praktik (se nedan). Biberg III:178ff innehåller även 
uppgifter om prästvigda pitelärare som stannat i skoltjänst. 1600-
talsrektorn Nicolaus Norman prästvigdes 1668, konrektor Magnus Granlund 
ordinerades 1749, kollega Olaus Westman prästvigdes 1767 och Andreas 
Baackzelius blev prästvigd 1762. Medan alla de ovannämnda var prästvigda 
redan före tjänstgöringens början vid Piteå skola, lät kollegan Olof 
Genberg viga sig till präst 1844 efter att i sju år ha undervisat vid 
Piteå skola. Trots vissa bemödanden att vinna befordran - Genberg var bl 
a föreslagen till Nordingrå förstaklasspastorat 1854 (Biberg 111:193) -
kom Genberg dock att till döddagar förbli sin skola trogen. 

På samma sätt som flera av de lärare som senare övergick till präst-
tjänst ofta hade ett förflutet som adjunkt - så t ex sedermera prosten i 
Nysätra, Johan Risberg, som, efter tjänstgöring som pastorsadjunkt i 
Torsåker och Piteå, 1815 blev kollega i Piteå skola (Bygdén II:364f) -
hade även vissa av de obefordrade lärarna prästerlig praktik bakom sig. 
Detta var t ex fallet med Ericus Lönnberg, som 1690 blev adjunkt i Säbrå 
för att, via skoltjänst i Härnösand, 1696 tillträda en med stadskommi-
nistraturen i Piteå förenad lärartjänst vid Piteå skola. Trots att 
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Lönnberg således hade både skol- och prästpraktik, lyckades han inte 
vinna befordran. Han "afled 4 juni 1731, efter att förgäfves sökt erhål-
la förslagsrum å lediga pastorat" (Bygdén III:98f). Pehr Södermark, som 
före sitt tillträde på ett kollegat i Piteå 1811 hade varit pastorsad-
junkt och nådårspredikant i Nederkalix, utnämndes visserligen till kom-
minister i Piteå lfs 1826 men avled utan att ha hunnit tillträda (Bygdén 
III:92f). 

Under Piteå skolas första tid var någon av lärartjänsterna ofta förenad 
med en av pastoratets komministraturer. Detta gällde bl a den förste 
innehavaren av komministertjänsten i Piteå nya stad 1683-90, kollegan 
Samuel Hortelius, som dock lämnade skoltjänsten i samband med erhållen 
transport till landsförsamlingen (Bygdén III:87f). Men liksom Ericus 
Lönnberg upprätthöll ytterligare några kolleger en komministertjänst 
utan att vinna befordran. Så var fallet med åtminstone ytterligare två 
1600-talskolleger, Isacus Bång och Martinus Backman, den förste våda-
skjuten som 30-åring, den senare avsatt p g a oordentligheter (Nordlan-
der 1914:147). Fortfarande in på 1800-talet förekom att stadskomminist-
rar i Piteå också tjänstgjorde som lärare vid skolan. Hans Sehlstedt, 
stadskomminister sedan 1811, var tillika vice kollega 1815-16 (Bygdén 
11:226), och Jacob Dahlberg fyllde ut sin prästtjänst med undervisning 
vid skolan 1836-39 och 1842-47 (Bygdén III:199f). Orsaken till tjänste-
föreningen torde ha varit dåliga avlöningsförhållanden, vilket f ö tycks 
ha gällt alla stadskomministertjänster i Västerbotten (PMP 1806 P, § 
19). Stadskomministern i Piteå erhöll genom kungligt brev den 20 juni 
1822 rätt till dubbla tjänsteår, eftersom lönen inte stod i rimlig 
proportion till tjänstens omfattning (Bygdén 111:100). 

Lärarkåren vid Piteå skola uppvisar ytterligare exempel på prästpraktik 
i förening med skoltjänst. Zacharias Unaus var vid sidan om sitt kolle-
gat även regementspastor 1652-56 (Bygdén 111:195), och kollegan Lorens 
Gadd förestod pastorsämbetet i Råneå vid kyrkoherdens suspension 1804 
(Bygdén 111:198). Gadd hade dessutom varit huspredikant före sin skol-
karriär (Lindahl 1807:65). Till skillnad från Unaus, som 1756 blev 
kyrkoherde i Råneå, vann Gadd aldrig prästerlig befordran, utan fick 
istället avsked från rektoratet för blindhet 1828. Kollegan Jonas Diupa-
dius Ström blev däremot komminister i Piteå lfs 1743 efter att från 1734 
samtidigt med skoltjänsten ha biträtt företrädaren och efter dennes 
frånfälle ha förestått nådåret (Bygdén 111:89). Befordrad blev även den 
inledningsvis nämnde Jacob Eurenius, som 1764 förutom faderns vikarie 
också var pitekomministern Wikmans adjunkt (Bygdén IV:229). 

7.5. Lärarnas övriga deltagande i kyrklig verksamhet 

Lärarna i Piteå skola tenderade således inte bara att byta skoltjänsten 
mot en prästkarriär, utan många av dem som stannade som lärare hade 
antingen ett prästerligt förflutet eller prästerliga uppgifter vid sidan 
om skoltjänsten. Också på många andra sätt framgår det att lärarna vid 
Piteå skola under denna tid stod i mycket nära förbindelse med sina 
bröder i församlingstjänst. Det torde vara överflödigt att påpeka sådana 
allmänt kända uttryck för skolans och kyrkans integrering som att kon-
sistoriet vid denna tid var ett rent lektorskapitel och att utbildningen 
för präster och lärare helt sammanföll. Här ska istället lämnas några 
smärre konkreta exempel som ger uttryck för samma fenomen. Prästmötes-
handlingarna ska därvid få utgöra huvudkällan. 

Härnösands stift var sedan 1696 indelat i två synodallag, varav det 
norra, som omfattade nuvarande Luleå stift, sammanträdde i Piteå. Loka-
len för sammankomsterna var Piteå skola, även om prästmötet 1722 måste 
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hållas i Luleå, när Piteå skola hade brunnit efter ryssarnas härjningar. 
I enlighet med 1724 års skolordning uppbars varje nyårsdag en kollekt i 
Västerbottens församlingar till förmån för Piteå skola (PMP 1726, § 25), 
men prästerskapet i stiftets norra synodallag bidrog även personligen 
med en treårig bevillning till ombyggnad av skolhuset, som 

[...] icke allenast befants  wara  af  slät beskaffenhet  och obegwäm 
indelning  utan ock derjämte  så litet och trångt,  att prästerskapet 
wid  slika tillfällen  som detta derstädes  saknade  sitt nödiga  och 
rätta samlingsrum  [...] 

för att åstadkomma en "anständig scholas- och synodalbyggnad", utrustad 
med en särskild s k synodalsal (PMP 1782, § 6). Skolhuset blev tydligen 
i ett så dåligt skick, att man istället tvingades använda rådhusets 
stora sal vid något prästmöte (Hiilphers 1797:71). Eftersom resultatet 
inte blev det eftersträvade, gjordes ytterligare en treårig bevillning 
av hela stiftets prästerskap vid 1799 års prästmöte på 4 rst per mantal 
(PMP 1799, § 9). Ombyggnaden blev av olika skäl fördröjd, varför invig-
ning inte ägde rum förrän i samband med 1819 års prästmöte (PMP 1819, 
inl). 

Synodalhandlingarna ger flera belägg för att lärare och präster betrak-
tades som en sammanhållen kyrklig ämbetsmannakår med gemensamma plikter 
och intressen. Att plikterna förenade de två kårerna illustreras av 
följande exempel. När biskopen vid 1784 års prästmöte i Härnösand påta-
lade det angelägna i att kyrkans tjänare avlade den anbefallda ämbets-
eden, försummade han inte att efter präster, klockare och organister 
även nämna skolstaten, som alltså skulle nyttja samma edsformulär (PMP 
1784, § 3). Utöver detta gemensamma formulär, som f ö förändrades med 
tiden, bl a efter förenings- och säkerhetsakten 1789, hade prästerna sin 
i kyrkolagen fastställda prästed (KL 1686, kap 21-22) och lärarna sin 
specifika ämbetsed, som var påbjuden i skolordningarna. 

De gemensamma intressena framgår på ett flertal ställen i prästmötespro-
tokollen. Vid 1750 års prästmöte i Härnösand sågs det som angeläget att 
konsistoriets cirkulär även skulle nå "scholaabetiente" (PMP 1750, § 12). 
Att detta verkligen skedde torde väl fr a ha legat i lärarnas intresse, 
eftersom det t ex var via cirkulären som lediga tjänster kungjordes. Vid 
flera tillfällen gjorde lärare och präster dessutom gemensam sak i 
sådana angelägenheter som berörde dem lika. Detta var t ex fallet vid 
inrättandet av änkehjälpen 1791 (PMP 1791, § 9) respektive Cassa paupe-
rum 1806 i Härnösand (PMP 1806 H, § 15), där lärarna deltog på samma 
villkor som präster med motsvarande löneförhållanden. 

Sist men inte minst visar läroverkslärarnas deltagande i prästmötena att 
dessa inte bara formellt utan också reellt räknades till ecklesiastik-
staten. Lärarna hade nämligen inte bara någon passiv observatörsstatus, 
utan deltog vanligen aktivt genom att bekläda något av de förtroendeupp-
drag som var aktuella. När man vid 1697 års prästmöte i Piteå utsåg 
aktörerna vid nästa års sammankomst, kom tre av lärarna i Piteå att få 
uppdrag, rektor Daniel Touscher som orator samt kollegerna Ericus Lönn-
berg och Nicolaus Fabritius som opponenter. Också längre fram i tiden 
var pitelärare engagerade. När prästmötet 1722 var förlagt till Luleå, 
fungerade rektor Petrus Gran som opponent, konrektor Isacus Nordin som 
orator och kollega Carolus Åman som concionator. Konrektor Carl Solander 
var opponent i Piteå 1734, kollega Zacharias Unasus beklädde samma post 
1755, och vid 1787 års prästmöte utsågs kollega Martin Westling till 
orator vid följande synod. Slutligen ett par exempel från 1800-talet: 
Vid synoden i Piteå 1806 var kollega Lorens Gadd concionator, medan 
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rektor Jacob Unaus orerade, och vid 1856 års prästmöte i Piteå var 
rektor Johan Peter Huss orator (Biberg 111:181). Det förtjänar att 
påpekas, att även lärare från Västerbottens övriga skolor agerade vid 
prästmötena i Piteå. Genom att undersöka lärarnas deltagande under 1800-
talet skulle man kanske i någon mån kunna belysa lärarkårens sekularise-
ring och professionalisering. Inom ramen för denna rapport skulle en 
sådan undersökning dock föra för långt. Redan en flyktig genomgång av 
prästmötesprotokollen visar dock att det blir allt svårare att finna 
exempel på lärarnas medverkan under 1800-talet. 

7.6. "Ett trappsteg för prästerlig befordran" 

Över 1600-talets skoltjänst har Johan Nordlander (1914:45) lämnat föl-
jande karktäristik: 

Lärarbefattningarna  betraktades  i allmänhet blott som ett trappsteg 
för  prästerlig  befordran.  Platserna  voro  ej heller så synnerligen 
eftersökta.  År  1661  blev  en collegatu s eller kollega-befattning 
genom  brev  erbjuden  D:no Olao Erici  Hellman,  och denne  accepterade 
i förstone  anbudet,  men senare "utslog"  han det. 

Till Nordlanders exempel kan fogas flera. Bygdén (IV:345) skriver t ex om 
Nicolaus Fellenius i Luleå: 

Blef  skolmästare  i Luleå 1679  och tillika stadskomminister  1687  med 
tillträde  följande  år. Magistraten  i Luleå rekommenderar  honom  1690 
hos domkapitlet  för  befordran  till "ett roligare  och bättre stycke 
bröd"  under  framhållande  af  hans flit  och kapacitet och de öfriga 
förtjänster,  han inlagt  som skollärare  och stadspredikant. 

Att skoltjänst inte var särskilt attraktiv visar det faktum att ingen 
lämnat en fast tjänst för att bli lärare i Piteå skola. De som var 
prästvigda före skoltjänstgöringen hade varit adjunkter och nådårspredi-
kanter. För denna dåligt avlönade prästkategori utgjorde skoltjänsten 
ett avancemang. Men lärarlönerna kunde sällan konkurrera med prästlöner-
na. 

Uppenbarligen har de ekonomiska motiven varit starka för övergång till 
prästtjänst. Detta resultat förefaller strida mot Ragnar Norrmans 
(1970:303) slutsats av undersökningen av ärkestiftets prästerskap 1786-
1846: 

De ekonomiska  villkoren  varierade  i mycket  hög  grad  för  prästerna 
beroende  på om de var  kyrkoherdar  i välavlönade  pastorat,  dåligt 
avlönade  komministrar  i små socknar  eller adjunkter  hos ordinarie 
präster.  Prästlönerna  spelade  ingen  avgörande  roll för  prästrekry-
teringen  under  denna  tid. 

Här måste man dock hålla i minnet att Norrmans resultat avser den goda 
tillströmningen i stort, inte bara via lärarkåren. Att ekonomiska motiv 
låg bakom överströmningen från lärarkåren till kyrkoherdetjänster i 
Lunds stift har Sandstedt (1986:116ff) klargjort. I Piteå skola finns 
likaså tydliga ekonomiska mönster. 

Lönerna för rektorer och konrektorer låg i nivå med kyrkoherdarnas 
inkomster i svagare pastorat, medan kollegernas löner placerade dem 
bland komministrarna. Till den ekonomiska skiktningen hörde även andra 
skillnader: skolledningen hade högre utbildning och högre social 
bakgrund med en begynnande självrekrytering. Denna lärarkategori lämnade 
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skoltjänsten nästan uteslutande för pastorat där lärdomsmeriter vägde 
tungt, medan kollegerna fick hålla till godo med svagare pastorat och 
komministertjänster. De ökande lärarlönerna satte spår i minskande över-
gångar under 1700-talet. Dessutom upphörde komministraturer att vara 
konkurrenskraftiga alternativ till skoltjänsten. Att pastorstjänsterna 
ökade bland de kolleger som lämnade skolan efter 1724, torde även få 
tillskrivas rätten till dubbel tjänsteårsberäkning. Det var ju vid 
tillsättningen av de svagare pastoraten som tjänsteåren skulle väga 
tyngst. 

Medan lärarkårens sociala sammansättning före 1724 låg mycket nära 
stiftsprästerskapets, ökade inslaget av söner till ämbetsmän och när-
ingsidkare därefter på bekostnad av präst- och bondsöner. I någon mån 
kan man här spåra en begynnande sekularisering av lärarkåren, men den 
lägre andelen prästsöner kan dessutom tas till intäkt för att skoltjänst 
kunde utgöra ett alternativ till prästtjänst för dem som saknade förde-
len av prästerligt påbrå. För många som inte var prästsöner blev skol-
tjänsten dessutom ett sätt att ta sig in på prästbanan, även om prästsö-
nerna bland lärarna vid Piteå skola också i detta avseende hade ett 
försteg. 

Tillsammans med de lärare som tidigare blivit prästvigda och tjänstgjort 
som präster gjorde prästsönerna det klerikala inslaget i Piteå skolas 
lärarkår mycket markant. Många lärare utövade dessutom prästpraktik vid 
sidan om skoltjänsten och beklädde förtroendeposter vid prästmötena. I 
långa stycken kan skolans lärarkår därför betecknas som ett "Prest-
Seminarium". På samma sätt som det högre prästerskapet vid prästmötena 
förhörde komministrar och adjunkter, fungerade skoltjänsten som en in-
skolningstid i väntan på befordran till högre prästtjänster. Det större 
inslaget av söner till andra kategorier än präster bland dessa grupper 
motiverade en längre tids inskolning. Genom att under många år tjänstgö-
ra som adjunkt eller kollega kunde prästproletariatet så småningom 
kvalificera sig för självständiga prästtjänster. Prästsönerna hade från 
barndomen lärt sig den sociala och kulturella koden och kunde snabbare 
inlemmas i prästerskapet, medan prästerskapets reproduktion utifrån 
andra sociala kategorier krävde längre tid. Utöver skillnader i social 
bakgrund förelåg vanligen även skillnader i studiemeriter, där prästsö-
nerna återigen oftast hade ett försprång. 

Systemet hade sina ekonomiska förutsättningar: Å ena sidan skulle löner-
na för lärare och obefordrade präster hållas så låga att de uppmuntrade 
fortsatt meritering och avancemang. Å andra sidan gällde det att hålla 
dem på en sådan nivå att nyrekryteringen inte hindrades. De minst at-
traktiva tjänsterna kunde dessutom locka med förhöjd tjänsteårsberäk-
ning. När adjunktlönerna reglerades 1806 motiverades anständiga löner 
med det önskvärda i "bibehållande af Ståndets värdighet och anseende". 
Eftersom de flesta prästtjänster i stiftet var krävande, ansåg biskopen 
med konsistoriet att adjunktslönerna ofta borde kunna höjas över minimi-
nivån, 

och det så mycket  häldre,  som deraf  ej allenast den, särdeles  i 
detta Stift,  där  ofta  Ecclesiatique  Tjenstemäns  tröga  befordran 
icke utan skäl öfverklagas,  högst  nödiga  förmon  vunnes,  at äldre 
och mera  förtjente  Adjuncter,  igenom  transport  ifrån  mindre  til 
mera  förmonlig  station, kunde  anse sig vinna  befordran  äfven  inom 
sin Class, utan ock, då en billig  och emot tjenstebefattningens 
mödosamhet  svarande  belöning  och upmuntran  vore  at vänta,  den 
lyckliga  påfölgd  af  en sådan Adjuncturernes  förbättring  skulle 
inträffa,  at äfven  de skickligaste  ämnen hädanefter  mera  allmänt, 
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än hitintils, blefvo  hugade  at til Församlingarnes  tjenst ingå  i 
Läro-Ståndet,  som ock såmedelst  skulle vinna  i anseende  samt säkra-
re upnå sit vigtiga  ändamål.  (PMP 1806 H, § 8) 

När tjänst i den lärda skolan inte längre skulle utgöra "ett trappsteg 
för prästerlig befordran", kunde således lärarlönerna höjas. Vid samma 
tid förbättrades även adjunkternas anställningsförhållanden. 
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8. Piteå skola - en skola för staden, regionen och kyrkan 

Diskussion och slutsatser 

En skola för  staden 

I stor utsträckning var Piteå skola en stadsskola. Omkring 3/5 av alla 
elever kom från staden eller den kringliggande socknen. Stadsborna hade 
intresse av kunskaper för att klara de borgerliga näringarnas krav: 
läsning, skrivning, räkning. Dessa kunskaper meddelades i apologistklas-
sen. Denna utgjorde därför i huvudsak en stads- eller borgarskola. 
Huvuddelen av de bondsöner som sökte sig till skolan efterfrågade ele-
mentära skriv- och räknefärdigheter, som gav dem möjlighet att bekläda 
förtroendeuppdrag som t ex nämndeman och kyrkvärd. Genom apologistklas-
sens innehåll och rekrytering kom Piteå skola att tangera folkundervis-
ningen. Folkskolans genombrott tillsammans med apologistklassens för-
svinnande 1849 skilde läroverket från folkundervisningen och minskade 
därigenom rekryteringen från allmogen. Närheten till skolan gjorde emel-
lertid att söner till borgare och ämbetsmän från Piteå var överrepresen-
terade bland pitetrivialisterna vid Härnösands gymnasium. Ämbetsmannasö-
nerna i staden gick vanligen den lärda vägen, medan ett antal borgar-
och bondsöner också lockades att fortsätta sin studiegång på gymnasiet. 

En skola för  regionen 

Elevrekryteringens struktur varierade starkt mellan olika områden. Ele-
verna från Skellefteå socken, som saknade skola, uppvisade stora likhe-
ter med pitepojkarna i fråga om social bakgrund och studiegång. För 
dessa fungerade Piteå skola i stor utsträckning som en näringsskola. För 
elever från Luleå socken var förhållandena annorlunda. En avsevärt högre 
andel av dessa hade förvärvat kunskaper som berättigade dem till in-
skrivning i den lärda skolans fortsättningsklasser. Förkunskaperna hade 
dessa elever ofta erhållit vid Luleå pedagogi, som även försåg borgarsö-
nerna i Luleå med apologistklassens kunskaper och färdigheter. 

I regel innebar ökande avstånd från Piteå skola större sannolikhet för 
skolgång på den lärda vägen. Detta fenomen hängde samman med det faktum 
att de långväga eleverna i stor utsträckning härrörde ur högre sociala 
skikt med större studiebenägenhet. Lappmarken intog i detta avseende en 
särställning. Svårigheterna att rekrytera samer till högre studier gjor-
de att fr a prästsönerna kom att dominera rekryteringen från detta 
område. Den utsocknes rekryteringen ökade kraftigt med införandet av 
1820 års skolordning, en förändring som stärkte intresset för apologist-
klassen. Folkskolans tillkomst och grundandet av nya läroverk gjorde att 
andelen tillresande elever minskade mot 1800-talets mitt. 

En skola för  kyrkan 

Skolväsendet stod under kyrkligt överinseende under hela undersöknings-
perioden. Skolan inte bara övervakades av kyrkan, utan syftade även till 
utbildning av kyrkans män. Trivialskolans schema dominerades av teologi 
och klassiska språk, och studierna förberedde för gymnasiet, som i stor 
utsträckning fungerade som prästseminarium. Lärarna i den lärda skolan 
hade teologisk utbildning, var ofta prästvigda, beklädde kyrkliga för-
troendeuppdrag och övergick inte sällan i prästtjänst. Skolan förberedde 
således både lärare och elever för prästkallet. 

Piteå skolas betydelse för prästrekryteringen minskade dock över tiden. 
Rekryteringen via elevkåren låg på en hög nivå fram till omkring 1830, 
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men därefter sjönk rekryteringen markant. Samtidigt ökade andelen präst-
söner bland blivande präster från en redan ovanligt hög nivå. Avståndet 
till Härnösand och de akademiska examina som 1831 års examensordning 
krävde var uppenbarligen lättare att överbrygga för de elever som av 
sina fäder hade erhållit en god social och kulturell grund och som inte 
minst kunde räkna med att av dessa kallas till adjunkter. 

Prästrekryteringen via Piteå skolas lärarkår sjönk i takt med förbättra-
de lärarlöner. Införandet av den dubbla tjänsteårsberäkningen för lärar-
tjänst 1724 ökade inte antalet övergångar till prästtjänst från Piteå 
skolas lärarkår. Tvärtom minskade benägenheten till karriärväxling efter 
denna tidpunkt. Det var främst kollegerna, som hade de sämst betalda 
tjänsterna, som valde att söka sig utanför skolan. Eftersom lärarkåren 
efter 1724 hade lägre andel prästsöner än stiftets prästkår, kom lärar-
tjänst för personer utan prästerligt påbrå att bli en möjlighet att ta 
sig in på prästbanan. 

En skola för  alla? - reflexioner  kring  skolans funktion 

Piteå skola var ingen demokratisk skola i modern mening. Den stod vis-
serligen öppen för alla pojkar med studiebegåvning, men den utgjorde 
därmed ingen folkskola. Ironiskt nog innebar istället tillkomsten av 
folkskolan att den lärda skolan blev ännu mer avlägsen för vanligt folk, 
därigenom att intagningskraven höjdes och den brett rekryterande apolo-
gistklassen försvann. Men inte heller under 1700-talet, när skolan 
uppenbarligen rekryterade huvuddelen av pojkarna i Piteå stad, kan 
skolan sägas uppvisa de karaktäristika som brukar tillskrivas den tidiga 
folkskolan med drag av klass- eller fattigskola. 

Även om Piteå skola således hade en bred social rekryteringsbas, fyllde 
den olika funktioner för olika kategorier elever. Detta framgår för det 
första av skillnaderna i social sammansättning mellan eleverna i apolo-
gistklassen och eleverna på den lärda vägen. Söner till präster, office-
rare, ämbetsmän, civila tjänstemän och större företagare sökte sig 
oftast till de litterata klasserna för att uppnå samma sociala position 
som fadern. På detta sätt fungerade Piteå skola som en anstalt för 
reproduktion av samhällseliten. Inte desto mindre rekryterade den lärda 
vägen ett flertal elever ur lägre sociala kategorier. Ett antal av dessa 
lyckades avancera socialt, men många kunde inte fullfölja sina intentio-
ner. Söner till mer välsituerade fäder var i besittning av bättre förut-
sättningar. Utöver ett ekonomiskt kapital medförde de ett större 
kulturellt startkapital från hemmiljön som gav en snabbare förräntning i 
skolmiljön än vad som var fallet för elever med andra sociala och 
kulturella förutsättningar. På samma sätt erhöll lärare med lägre social 
bakgrund och sämre lärdomsmeriter en förlängd inskolning genom flerårig 
skoltjänst innan någon fast prästtjänst kunde komma ifråga. 

För huvuddelen av de borgar- och bondsöner som begagnade sig av Piteå 
skola utgjorde apologistklassens praktiskt inriktade undervisning skälet 
till skolgången. Målet var att erhålla tillräckliga kunskaper för att 
bibehålla faderns samhällsposition. På detta sätt fyllde Piteå skola en 
reproducerande funktion också för de lägre samhällsklasserna, om än på 
en annan nivå. Skolan var således en segregerande och legitimerande 
skola som sorterade och kvalificerade eleverna efter social bakgrund och 
därav förväntad framtida yrkestillhörighet. Att systemet medgav en viss 
grad av socialt uppåtstigande ändrar inte detta grundläggande faktum. 

Elevernas val av utbildningsgång förändrades över tiden. 1820 års skol-
ordning erbjöd något av en real utbildningslinje som attraherade lägre 
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ämbetsmannagrupper och de borgerliga näringarnas företrädare. Men också 
söner till högre ämbetsmän som officerare och präster kom i allt större 
utsträckning att välja apologistskolan, inte sällan som avslutning på en 
flerårig skolgång på den lärda vägen. Apologistskolan kunde uppenbarli-
gen ge dessa elever möjlighet att nå sina sociala mål utan att behöva 
ägna sig åt den klassiska och teologiska bildningen. 

Sekulariseringen av skolans innehåll kom således även att motsvaras av 
prästkårens sekularisering. Även om 1831 års examensstadga tillfälligt 
höjde prästerskapets självrekrytering, kom huvuddelen av det stora anta-
let prästsönerna i Piteå skola efter 1820 att välja yrken utanför eckle-
siastikstaten. Skolstudier utgjorde dock fortfarande nyckeln till fram-
gång för dessa elever med studietradition. Prästsönerna nådde fortsätt-
ningsvis litterata yrken utan att gå i sina fäders fotspår. Denna för-
ändrade strategi kom även med tiden att motsvaras av en ökande rekryte-
ring av präster utan prästerligt påbrå. Parallellt med denna utveckling 
kan iakttas en begynnande sekularisering av lärarkåren, som blev defini-
tiv först efter den slopade kyrkliga befordringsrätten 1849. 

Piteå skola utvecklades således under tiden fram till 1800-talets mitt 
till såväl innehåll och funktion som elev- och lärarkårens sammansätt-
ning från en utpräglad prästskola med inslag av folkbildning till ett 
allmänt läroverk med klassisk och real utbildningsväg. 
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Noter 

1. Uppgifterna om Jacob Eurenius d y har hämtats från Bygdén IV:229f och 
Matricula Schola Pitensis 1705-1855, D I c:l, Högre allmänna läroverket 
i Piteå (HALP), Härnösands landsarkiv (HLA). Yrkesverksamheten för far-
fadern Petrus J Eurenius och farfarsfadern Jacob A Eurenius finns rela-
terad i Bygdén 111:39 respektive 11:296. Genom brodern Carl Petrus 
Eurenius, som efter långvarigt vikariat på rektorsbefattningen vid tri-
vialskolan i Härnösand blev kyrkoherde i Rödön, och dennes son Carl 
Abraham, prost i Osby, fortsatte den lärda traditionen ytterligare en 
generation i kyrkans hägn (Bygdén III:209f). Carl Abraham Eurenius' son, 
Malte Carl Joseph blev 1860 lektor vid Högre allmänna läroverket i Malmö 
(Westerling 1883:179). Den lärda traditionen hade således spårat in på 
en sekulariserad bana (jfr släkten Nordmark, figur 7). Termen sekulari-
sering används i denna rapport i en något utvidgad betydelse och avser 
både teologins minskade utrymme i den lärda skolan och elevernas (/lä-
rarnas) sjunkande benägenhet att välja prästbanan. 

2. Bekantskap med Bourdieus reproduktionsteori har stiftats via Anderson 
1982, Berner - Callewaert - Silberbrandt 1980, Broady 1985 och Höas 1987. 

3. SkolO 1693, kap 2, § 3: "För inscription i neder Scholan [...]" 
Skolordningarna från 1649 till 1820 har tryckts i Årsböcker i svensk 
undervisningshistoria (ÅSU) 4, 7 och 9. Alla referenser till dessa 
skolordningar gäller denna tryckta utgåva. 

4. Matricula Schola Pitensis 1705-1855, D I c:1, HALP, HLA. I denna 
volym, som inleds med rektor Solanders historik över Piteå skola, ingår 
förteckningar över såväl lärare som elever vid skolan. När hänvisningar 
görs till skolmatrikeln, avses denna volym. 

5. Till herdaminnena refereras med angivande av författarnamn, bandnum-
mer och sida. Övriga kompletterande källmaterial framgår av figur 2 samt 
respektive avsnitt. 

6. Källhänvisningarna för listorna över utbetalda djäknepengar förelig-
ger i bilaga 3. Om exakt hänvisning saknas i texten, avses de i bilaga 3 
förtecknade källorna. 

7. Piteå skolas svar på Kanslersgillets enkät 12/4 1802. Handlingar 
angående de särskilda läroverken, Piteå (HSLP), G I b h:l, Härnösands 
domkapitels arkiv (HDA), HLA. Av denna handling framgår även att vad som 
i Piteå skola fortfarande under 1800-talet kallas djäknepengar redan 
1723 ersattes av en årlig kollekt, som under 1790-talet belöpte sig till 
i medeltal 8 rdr 20 sk 5 rst per år. 

8. Lista över utdelade djäknepengar vid Umeå trivialskola 14/6 1814. 
Manualhandlingar till domkapitlets protokoll, E 111:131, HDA, HLA. 

9. J A Linders dagbok del 1. Minnen 1783-1813, s 9. Renskrift vid 
Forskningsarkivet, Umeå universitet (FAU). 

10. Källhänvisningarna till examinationsprotokollen föreligger i bilaga 
4. Där det i texten refereras till examinationsprotokoll utan närmare 
angivelse, avses de i bilaga 4 förtecknade källorna. 

11. Examenskatalogen för vt 1826 i Luleå skola upppger således att tio 
"Fattiga och Minderåriga gossar hafva, utan Inskrifnings-afgift, afhört 
Wäxel-undervisningen i Första Afdelningen". G I b f:6, Handlingar angå-
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ende de särskilda läroverken, Luleå (HSLL), HDA, HLA. 

12. Matricula Schola Pitensis. D I c:1, HALP, HLA. 

13. Egil Johansson (1975) har för sin del i ett debattinlägg tillbakavi-
sat kritiken. Här är det inte heller möjligt att gå in i den debatten. 

14. Helena Höas (I987:100f) har emellertid gjort en annan bedömning. 
Även om t ex tabell 14 med ett "enormt stort" bortfall speglar visbyele-
vernas avsikter, sker följande glidning i Höas' (1987:102) tolkning: 

Det vanligaste  för  dé flesta  oavsett  social bakgrund,  var  att 
övergå  till näringarna  [ ] 
Det var  således vanligast  att gå några  få  år i läroverket,  vid 
denna  tid på apologistlinjen,  och sedan övergå  till näringslivet 
snarare  än att fortsätta  med  studier  [...] 

I brist på andra uppgifter lägger Höas således den anmälda avsikten vid 
dimitteringen till grund för uttalanden om elevernas faktiska karriär. 
Inte desto mindre föreligger i skolrevisionernas tryckta tabeller ett 
material som uppvisar ett betydligt mindre bortfall än elevmatrikeln. 
En jämförelse mellan de matrikelbaserade resultat som Höas (1987:101) 
redovisar för åren 1820-39 och skolrevisionens siffror för perioden 
1822-43 ger följande utslag. 

Tabell 35. Elevernas avsikter vid avgången från Visby läroverk. 

Källa Andelen elever i procent 
Högre lärov Näringar Saknas Död Övrigt Summa N 

Revisionen 
1822-43 36,3 48,7 13,5 1,4 0,2 100,1 637 

Höas 1987 
1820-39 21,3 29,0 43,5 6,2 - 100,0 483 

Även om de två perioderna inte sammanfaller helt, är det möjligt att 
göra vissa jämförelser. Den stora differensen i antalet elever har 
sannolikt även sin orsak i olika beräkningsgrunder. Medan Höas uppenbar-
ligen behandlar deras öden som skrivits in 1820-39, avser revisionens 
siffror dem som lämnat skolan 1822-43. För det första är det slående, 
att bortfallet i revisionens tabeller är så litet. Detta väcker en 
misstanke om att dessa siffror i högre grad än noteringarna i elevmat-
rikeln speglar elevernas faktiska karriär. Eftersom de tre revisionerna 
gällde flera årskullar elever varje gång, finns en möjlighet att upp-
giftslämnaren med sin lokal- och personkännedom kompletterat matrikelns 
uppgifter med elevernas faktiska karriär efter slutad skolgång. De 
tabeller som Skolrevisionen (1824, 1832 och 1843) innehåller utger sig 
inte heller för att spegla annat än elevernas faktiska levnadsbanor. 
Därmed skulle också revisionens tabeller i högre grad än uppgifterna om 
anmäld avsikt i elevmatrikeln kunna läggas till grund för slutsatser om 
elevernas öden efter slutad skolgång. 

15. Se t ex avsn 6.4 och 6.6; jfr även Urkunden 6:8. Att detta förhåll-
ande också är bekant för Helena Höas framgår i andra sammanhang 
(1987:102). 

16. Historisk statistik för Sverige I, tabell A 12. 
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17. Matricula Scholaä Pitensis. D I c:l, HALP, HLA. 

18. ibid. 

19. Visitationshandlingar från Västerbotten. F III b e:l VÄB1, HDA, HLA. 

20. Manualhandlingar till domkapitlets protokoll. E 111:14, HDA, HLA. 

21. Manualhandlingar till domkapitlets protokoll. E 111:40, HDA, HLA. 

22. Handl rör skolans historia. Ö 1:1, HALP, HLA. 

23. Manualhandlingar till domkapitlets protokoll. E 111:14, HDA, HLA. 

24. Handl rör skolans historia. Ö 1:1, HALP, HLA. 

25. Manualhandlingar till domkapitlets protokoll. E 111:79, HDA, HLA. 

26. ibid. 

27. Handl ang läroverken i allmänhet, 1600-1800-talen. G I a c:2, HDA, 
HLA. 

28. ibid. 

29. Manualhandlingar till domkapitlets protokoll. E 111:110, HDA, HLA. 

30. Manualhandlingar till domkapitlets protokoll. E 111:95, HDA, HLA. 

31. Handl ang läroverken i allmänhet, 1600-1800-talen. G I a c:2, HDA, 
HLA. 

32. Manualhandlingar till domkapitlets protokoll. E 111:120, HDA, HLA. 

33. Handl rör skolans historia. Ö 1:1. HALP. HLA. 

34. J A Linders dagbok del 1. Minnen 1783-1813, s 15. FAU. 

35. Manualhandlingar till domkapitlets protokoll. E 111:40, HDA, HLA. 

36. Visitationshandlingar för Västerbotten. F III b e:l VÄB1, HDA, HLA. 

37. Manualhandlingar till domkapitlets protokoll. E 111:64, HDA, HLA. 

38. Tabellen är korrigerad för frånvaro som omfattar minst ett läsår. 
Pitepojkarna har 56 sabbatsår före 1822, varav 16 hänför sig till 1809, 
och 19 därefter, medan de tillresande uppvisar 18 respektive 16 sabbats-
år under de två perioderna. Tabellen upptar ej 20 personer som saknar 
ortsuppgift, vilka representerar 59 elevstudieår, varav 38 i klass 5. 

39. Rektor Unaus påtalade avståndets betydelse för rekryteringen till 
Härnösands gymnasium från Piteå skola: 

Underligit  bör dock  ej förefalla.,  om så kallade Cathedral  Scholor 
och de Trivial  Scholor,  som äger  Gymnasium  uti ett Lärohus  med  sig 
förenade,  wisa  i anseende  til Lärlingarnes  antal et utmärkt  före-
träde;  emedan  utsikten der  är mera  tilfredsställande,  och farhogan 
för  mötande  svårigheter  wid  framtida  fortkomst  städse måste wara 
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mindre.  (Unaus till konsistoriet 12/4 1802. G I b h:l, HSLP, HDA, 
HLA) 

40. Födelse och dopbok 1703-1806. CC:1, Piteå stads kyrkoarkiv (PKA), 
HLA. Vid undersökningen har nyttjats en fotostatkopia av denna volym. 

41. Manualhandlingar till domkapitlets protokoll. E 111:110, HDA, HLA. 

42. Visitationshandlingar. F III a:l Supll, HDA, HLA. 

43. Manualhandlingar till domkapitlets protokoll. E 111:64, HDA, HLA. 

44. G I b f:l, HSLL, HDA, HLA. 

45. Visitationshandlingar. F III a:l Supll, HDA, HLA. 

46. Manualhandlingar till domkapitlets protokoll. E 111:40, HDA, HLA. 

47. ibid. 

48. Manualhandlingar till domkapitlets protokoll. E 111:64, HDA, HLA. 

49. Manualhandlingar till domkapitlets protokoll. E 111:110, HDA, HLA. 

50. Manualhandlingar till domkapitlets protokoll. E 111:131, HDA, HLA. 

51. Examinationskataloger 1801-1884. G I b f:6, HSLL, HDA, HLA. 

52. 1830 års examinationsprotokoll. Examinationskataloger 1801-1884. 
G I b f:6, HSLL, HDA, HLA. 

53. Manualhandlingar till domkapitlets protokoll. E 111:40, HDA, HLA. 

54. G I b f:l, HSLL, HDA, HLA. 

55. Att det inte var fråga om några vattentäta skott framgår av en 
elevförteckning från 1745, där Laurentius Bodin utgör det andra namnet 
(E 111:40, HDA, HLA). 1751 skrevs han in vid Härnösands gymnasium (Bucht 
1926:82ff) för att sedermera bli brukspredikant i Västanå under namnet 
Bodlund (Bygdén IV:109). Svaret från Sundsvalls stadsskola på 1812 års 
uppfostringskommittés enkät innehåller till yttermera visso följande 
klara utsaga: 

Ifrån  härvarande  Schola utgå  de fläste  till närings-stånden.  För-
ledit år afsändes  en till Hernösands  Trivial-Schola.  Nästa  höst 
komma  sannolikt 3 ell:r 4 som ärna fortsätta  Studierna  att dit 
förflytta.  (Svaren från konsistorierna. E II b:6, 1812 års uppfost-
ringskommitté. FAU.) 

56. Till skellefteborna har här inte räknats de två kyrkoherdesönerna 
Solander från Norsjö, som skrevs in i Piteå skola vt 1855. Norsjö blev 
eget pastorat 1834 (Bygdén 11:361). På karta 1 har dessa elever dock 
hänförts till Skellefteå. 

57. Manualhandlingar till domkapitlets protokoll. E 111:40, HDA, HLA. 

58. Grels Backlins far anges dock såsom nämndeman i Jokkmokks lappskole-
matrikel, ett uppdrag som var helt förenligt med samestatus (Alm -
Forsgren - Henrysson 1989:7). Intressant nog innehåller matrikeln även 
uppgift om att Backlin fungerat som hjälplärare. 

112 



59. Förre skolinspektören Carl-Henry Johansson har utfört kontrollen av 
Arjeplogs lappskolematrikel, som han även har publicerat tillsammans med 
Johnny Flodin (Johansson - Flodin 1989). Johansson har även tagit fram 
delar av materialet bakom tabell 24. 

60. Erik Nordbergs samlingar, volym 25, FAU. 

61. ibid. 

62. Manualhandlingar till domkapitlets protokoll. E 111:120, HDA, HLA. 

63. G I b h:l, HDA, HLA. 

64. Handl rör skolans historia. Ö 1:1, HALP, HLA. 

65. Manualhandlingar till domkapitlets protokoll. E 111:94, HDA, HLA. 

66. ibid. 

67. Skolrevisionen 1824, Litt E; Skolrevisionen 1832, bil D; Skolrevi-
sionen 1843, bil E. 

68. Enligt Piteå-lärarnas skrivelse till domkapitlet den 8 oktober 1849 
hade löneförhållandena följande utseende (G I b h:l. HSLP, HDA, HLA): 

Kronotionde  Kontanter 
Tr  Kpr  Rdr  skr 

Rektor 118 9 
Hushyra  från  staden 50 

Äldste  kollega 48 12 
Från  statskontoret 90 36 

Andre  kollega 32 16 
Från  statskontoret 133 6 

Tredje  kollega 25 
Från  statskontoret 105 9 

Yngste  kollega 240 

69. Enligt 1843 års pastoratsklassificering räknades 16 pastorat till 
första och 25 pastorat till andra klassen. HCC 396, § 1. 
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Källor och bearbetningar 

Otryckta källor 

Härnösands landsarkiv (HLA) 

Arjeplogs  kyrkoarkiv 
Skolmatrikel 1743-1820. K IV:1 

Piteå stads kyrkoarkiv  (PKA) 
Födelse- och dopbok 1703-1806. CC:1 

Härnösands  domkapitels  arkiv  (HDA) 
Manualhandlingar till domkapitlets protokoll. E III 
Visitationshandlingar. F III 

Klassiska visitationer 1722-1801. F III a:l 
Västerbottens visitationsakter 1749. F III b e:l VÄB1 

Handlingar angående läroverken i allmänhet. G I a 
Härnösands stifts skolräkenskaper. G I a a:2-13 
Diverse ämnesordnade handlingar, 1600-1800-talen. G I a c:2 

Handlingar ang de särskilda läroverken, Luleå (HSLL). G I b f 
Luleå allm läroverk 1802-1866. G I b f:l 
Examinationskataloger 1801-1884. G I b f:6 

Handlingar ang de särskilda läroverken, Piteå (HSLP). G I b h 
Piteå allm läroverk. G I b h:l 
Examinationskataloger 1773-1845. G I b h:3 
Examinationskataloger 1846-1903. G I b h:4 
Räkenskaper 1791-1859. G I b h:5 
Räkenskaper 1860-1873. G I b h:6 

Högre  allmänna läroverket  i Piteå (HALP) 
Kollegiets protokoll 1822-1834. A 1:1 
Matricula Schola Pitensis 1705-1855. D I c:1 
Betygskataloger 1821-1838. D II a:l 
Betygskataloger 1839-1847. D II a:2 
Betygskataloger 1848-1878. D II a:3 
Premie- och stipendielistor 1812-1860. G II c 
Kassabok över byggnadsmedel. H II a:l 
Kassabok över djäknepengarna 1790-1846. H II a:2 
Handl rör skolans historia. Ö 1:1 

Forskningsarkivet, Umeå (FAU) 

J A Linders  arkiv 
J A Linders dagbok, del 1. Minnen 1783-1813. Maskinskrift. 
Series Pastorum et Sacerdotum in Ume, Säfvar, Vännäs, Degerfors, Hörne-

fors, Holmön och Ume stad, samt Lärare vid Ume skola och Läroverk. 

Erik  Nordbergs  samling 
Visitationer och berättelser, volym 25 

Mikrokortbeståndet 

Kommittéarkiv före 1900 (Riksarkivet) 
1812 års uppfostringskommittés enkät 

Svaren från konsistorierna (Kalmar, Karlstad, Härnösand, 
Visby). E II b:6 
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Kyrkoarkivalier från lappmarksförsamlingarna 

Datoriserat  kyrkboksmaterial  för  Skellefteå  Ifs 

Hos 1. arkivarien Thord Bylund, Härnösand 

Otryckta  listor över  obefordrade  präster  i Härnösands  stift 
Härnösands  gymnasium.  Elever  1650- Otryckt  personalia. 

T r y c k t a k ä l l o r o c h b e a r b e t n i n g a r 

Alm, A - Forsgren, T - Henrysson, S (utg) 
1989 "Catalogus Discentium vid Jockmocks Schola, ifrån Åhr 1732. tå hon 

tog sin början." En bearbetad och kompletterad elevmatrikel över 
Jokkmokks lappskola. (Scriptum 9). Umeå. 

Alsne, S 
1966 Från prästtionden till reglerad lön. Pastoraliekonventionerna i 

Uppsala ärkestift 1810-1862. (Acta Universitatis Upsaliensis. 
Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 9). Uppsala. 

Anderson, R D 
1982 New light on French sedondary education in the nineteenth century. 

(Social History Vol. 7:2). Cambridge. 

Askeberg, S 
1976 Pedagogisk reformverksamhet. Ett bidrag till den svenska skolpoli-

tikens historia 1810-1825. (ÅSU 135). Sthlm. 

Axelson, Alfhild 
1979 Det gamla Piteå. Postumt publicerade artiklar från åren 1956-66. 

Red av Alf W Axelson. Del I. Piteå. 

Axelson, Alf W 
1983 Långviks glasbruk. Ett norrbottniskt industriäventyr 1798-1879. 

(Bothnica 1). Luleå. 
1986 Rosfors bruk. En norrbottnisk järnindustri 1830-1875. (Bothnica 5). 

Luleå. 

1989 Pitebygdens historia. En kort historik till omkring 1900. En stu-
diebok. Piteå. 

Berggren, Å - Bergstedt, P 
1988 Piteå sjöfart. Piteå. 

Berner, B - Callewaert, S - Silberbrandt, H 
1980 Skola, ideologi och samhälle. Ett kommenterat urval franska ut-

bildningssociologiska texter av Bourdieu/Passeron, Baudelot/Estab-
let, Poulantzas. Sthlm. 

Biberg, J F [I-III] 

1876-79 Hernösands Stifts Historia och Herdaminne. I-III. Hernösand. 

Björck, I 
1967 Tradition och förnyelse. Pastorat och präster i Visby stift 1800-

1920. En strukturstudie. Sthlm. 
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Broady, D (red) 
1985 Kultur och utbildning. Om Pierre Bourdieus sociologi. (UHÄ FoU 

Skriftserie 1985:4). Sthlm. 

Bucht, G (utg) 
1926 Härnösands gymnasiematrikel 1650-1800. Härnösand. 

1929 Härnösands gymnasiematrikel 1800-1849. Härnösand. 

Bygdén, L [I-IV] 
1923-26 Hernösands Stifts Herdaminne. Bidrag till kännedomen om präster-

skap och kyrkliga förhållanden till tiden omkring Luleå stifts 
utbrytning. I-IV. Uppsala och Sthlm. 

Bylund, E 
1955 Koloniseringen av Pite lappmark t.o.m. år 1867. (Geographica 30). 

Uppsala. 

Bylund, T 
1972 Härnösands gymnasium 1650-1848. En studie i regional rekrytering 

till akademiska studier. Otryckt licavh, Historiska institutionen, 
Uppsala universitet. Uppsala. 

Carlsson, S 
1962 Bonde, präst, ämbetsman. Svensk ståndscirkulation från 1680 till 

våra dagar. Sthlm. 

1965 Det skånska prästerskapets rekrytering och sociala miljö 1650-1800. 
Några iakttagelser. (KÅ 1964, s 43-76). Uppsala. 

1973 Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865. Studier rörande det 
svenska ståndssamhällets upplösning. Andra upplagan. Lund. 

Edlund, S 
1947 Diskussionen om begåvningsurvalet under reformations- och stor-

maktstiden. (Studia psychologica et paedagogica. Series altera. 
Investigationes. l). 1. Urskiljandet av begåvningarna och deras 
understödjande. Lund. 

Elmgren, H 
1975 Trivialskolan i Jönköping 1649-1820. (ÅSU 133). Uppsala. 

Elmgren, H - Åberg, G 
1982 Elementarläroverket i Jönköping 1821-1878. (ÅSU 151). Uppsala. 

Englund, J A 
1910 Skolminnen af åttiosjuårig prästman. (Från bygd och vildmark 1910, 

s 36-54). Luleå. 

Falk, A (utg) 
1926 Regium Gustavianum Gymnasium Stregnense MDCXXVI-MCMXXVI. Minnes-

skrift utgiven av Strängnäs läroverkskollegium genom A F. Sthlm. 

Fellström, K A 
1942 Folkundervisningen i skelleftebygden. Skellefteå. 

Fjellström, P 
1986 Med katekes och färla i Lappmarken. Stockholm. 
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Forsberg, A 
1964 Sjöfart och skeppsbyggeri. Om gamla näringar i pitebygden. (Norr-

botten 1964-65, s 67-100). Luleå. 

Fröjd, G 
1987 Norrländska studenter i Uppsala. En studie av norrländska akademi-

ker studerande i Uppsala åren 1751-1870. C-uppsats, Historiska 
institutionen, Umeå universitet. Umeå. 

Fröjd, G - Olsson, R 
1989 Lappmarkens präster 1593-1904. En studie av bakgrund och karriär. 

(Scriptum 12). Umeå. 

Graan, Stecksenius, P 
1930 Om staden Piteå och angränsande pastorat. Övers av J V Lindgren 

[av 1731 års latinska upplaga]. (Västerbotten 1930, s 1-25). Umeå. 

Granfeldt, H (utg) 
1941 Umeå läroverks historia 1858-1940. Umeå. 

Gustafsson, B 
1952 Det svenska prästerskapets börd och äktenskapsförbindelser vid 

tiden för folkrörelsernas genombrott. (KÅ 1951, s 156-180). Uppsala. 

Göransson, S 
1955 Prästutbildningens omläggning under 1800-talet. (Ny Kyrklig Tid-

skrift 1955/1, s 77-102). Uppsala. 

Hackzell, N 
1931 Staden Luleå och dess grannsocknar. Historisk avhandling. Från 

latinet [originalupplagan 1731] översatt av H Sundin. (Norrbotten 
1928, s 33-62). Luleå. 

Hasselberg, B 
1931 Till Jämtlands och Härjedalens herdaminne. Historisk överblick över 

Jämtlands och Härjedalens prästerskap från 1570 till närvarande 
tid. Studie till Bygdéns Herdaminne. (Festskrift till Carl J. E. 
Hasselberg på hans 75-årsdag. För föreningen Heimbygda utgiven av 
Eric Festin. Fornvårdaren IV, 1931-32, s 73-208). Östersund. 

Hasselberg, G 
1935 Frösö trivialskola. Ett kapitel ur Norrlands kulturhistoria. Lund. 

Hasselhuhn, A R 
1851 Om Skytteanska Scholan i Lycksele lappmark. Sundsvall. 

Haller, E 
1896 Svenska kykrkans mission i Lappmarken under frihetstiden. Sthlm. 

[HCC] 
Hernösands Consistorii Circulaire. Hernösand. 

Henrysson, S 
1989 Prästerna i Lappmarken före 1850. Ursprung och arbetsuppgifter. 

(Scriptum 19). Umeå. 

Historisk statistik för Sverige. I. Befolkning 1720-1950. SCB, Sthlm. 
1955 
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Hjelmérus, K G 
1962 Västerbottens lärdomsskolor och Biskop C. G. Nordin. (Västerbotten 

1962, s 1-14). Umeå. 

Höas, H 
1987 Den lärda skolan på Gotland. En fallstudie av ett landsortsläro-

verks omvandling, 1820-1905. (Licentiatavhandlingar vid Pedagogiska 
institutionen, Umeå universitet, 2). Umeå 

Hiilphers, A A 
1789 Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland. Femte Samlingen. Om 

Westerbotten. 1 Bandet. Westerås. 

1797 Samlingar till en Beskrifning öfwer Norrland. Femte Samlingen, II 
Bandet. Om Westerbottens Städer. Westerås. 

Johansson, C-H - Flodin, J (utg) 
1989 Arjeplogs lappskola. Bearbetade och kompletterade elevmatriklar för 

åren 1743-1820 och 1863-1875. (Scriptum 18). Umeå. 

Johansson, E 
1972 En studie med kvantitativa metoder av folkundervisningen i Bygdeå 

socken 1845-1873. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 
Umeå. 

1973 Läskunnighet och folkundervisning i Sverige. Ett forskningsfält och 
dess möjligheter. (HT 1973:1, s 92-107). Sthlm. 

1975 Läskunnighet och samhällsförändring. (Forskning om utbildning 3/75, 
s 40-41). Sthlm. 

1988 Kontinuitet och förändring. Rec av Sandin 1986. (Utbildningshisto-
ria 1988, ÅSU 166, s 231-240). Uppsala. 

[KL 1686] 
1900 Sveriges kyrkolag af år 1686 jämte dithörande stadganden, som ut-

kommit till början af december 1899. Utgifven af P. Rydholm, Sthlm. 

Larsson, G - Persson, M 
1989 Umeå trivialskola - framväxt och social rekrytering 1792-1849. C-

uppsats i kyrkohistoria, Uppsala universitet. Umeå. 

Lindahl, 0 
1807 Matrikel öfver Hernösands stift. Hernösand. 

Linders, F J 
1925 Demografiska studier rörande Svenska kyrkans prästerskap. Del 1. 

Uppsala. 

Lindgren, J V 
1941 Inledning och kapitel I-II i Granfeldt, H, Umeå läroverks historia 

1858-1940, s 11-30. Umeå. 

Lindmark, D 
1988 Barnaundervisningen i Härnösands stift speglad i uppfostringskom-

mitténs enkät 1813. (Scriptum 2). Umeå. 

1989 Skelleftepojkar i Piteå skola. (Roten 25, s 5-10). Skellefteå. 
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Lindmark, D - Neib, S 
1989 Undervisningen i lappmarken enligt svaren på 1812 års uppfostrings-

kommittés enkät. (Scriptum 16). Umeå. 

Lundkvist, S 
1977 Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920. (Studia Historica 

Upsaliensia 85). Uppsala. 

Lundström, E 
1914 Hvem var den egentlige upphofsmannen till den berömda s. k. Skytte-

anska skolan i Lycksele? (KÅ 1914, s 411-433). Uppsala. 

Matthiesen, R M 
1874 Matrikel öfver Hernösands stift 1874. Hernösand. 

Nilehn, L H 
1975 Nyhumanism och medborgarfostran. Åsikter om läroverkets målsättning 

1820-1880. (Bibliotheea Histrorica Lundensis 33). Lund. 

Norberg, 0 
1896 Hernösands Kungl. Gymnasium. Sthlm. 

Nordberg, E (utg) 
1973 Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken under 

1600-talet. (Kungl Skytteanska Samfundets Handlingar 11). Umeå. 

Nordlander, J 
1914 Norrländskt skolliv. Lärare och lärjungar vid Piteå kungl. trivial-

skola under 1600-talets senare hälft. Stockholm. 

Norrman, R 
1970 Från prästöverflöd till prästbrist. Prästrekryteringen i Uppsala 

ärkestift 1786-1965. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Histo-
rico-Ecclesiastica Upsaliensia 17). Uppsala. 

1986 "På det övriga prästerskapets bekostnad". Den utökade prästerliga 
tjänsteårsberäkningen i Sverige i författningar, debatt och praxis 
1809-1850. (Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen. 
II. Ny följd, 42). Uppsala. 

Nyström, M 
1982 Norrlands ekonomi i stöpsleven. Ekonomisk expansion, stapelvaru-

produktion och maritima näringar 1760-1812. (Umeå Studies in Econo-
mic History 4). Sthlm. 

Odén, B 
1975 Läskunnighet och samhällsförändring. (Forskning om utbildning 1/75, 

s 17-31). Sthlm. 

Ohlson, N 
1939 Det pedagogiska problemet i Sverige under frihetstiden och gusta-

vianska tiden (till omkring 1805). En översikt. Sthlm. 

[PMP] 
1697 Stiftssynoden i Piteå 1697. Norrländska kyrkostadgar och synodal-

akter före 1812, utg av Nils Söderlind. (Forum Theologicum 17, s 
169-173). Härnösand 1960. 
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1722 Stiftssynoden i Luleå 1722. Norrländska kyrkostadgar och synodal-
akter före 1812, utg av Nils Söderlind. (Forum Theologicum 19, s 
101-102). Härnösand 1962. 

1726 Stiftssynoden i Piteå 1726. Norrländska kyrkostadgar och synodal-
akter före 1812, utg av Nils Söderlind. (Forum Theologicum 19, s 
109-111). Härnösand 1962. 

1734 Stiftssynoden i Piteå 1734. Norrländska kyrkostadgar och synodal-
akter före 1812, utg av Nils Söderlind. (Forum Theologicum 20, s 
185-186). Härnösand 1963. 

1750 Stiftssynoden i Härnösand 1750. Norrländska kyrkostadgar och syno-
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Bilaga 1. Nominativa källserier för eleverna vid Piteå skola t o m 1855. 

1705 1 1817 1234 
/ 1818 1234 
1770 1 4 1819 123 
1771 1 1820 1234 
1772 1 1821 123 5 
1773 1 4 1822 1 3 5 
1774 1 4 1823 1 345 
1775 1 4 1824 1 345 
1776 1 1825 1 345 
1777 1 1826 1 345 
1778 1 1827 1 345 
1779 1 1828 1 345 
1780 1 1829 1 345 
1781 1 4 1830 1 345 
1782 1 1831 1 345 
1783 1 1832 1 345 
1784 1 1833 1 345 
1785 1 1834 1 345 
1786 1 1835 1 3 5 
1787 1 4 1836 1 345 
1788 1 4 1837 1 345 
1789 1 1838 1 3 5 
1790 1 34 1839 1 3 5 
1791 1 3 1840 1 3 5 
1792 1 34 1841 1 3 5 
1793 1 3 1842 1 3 5 
1794 1 3 1843 1 3 5 
1795 1 3 1844 1 3 5 
1796 1 3 1845 1 3 5 
1797 1 34 1846 1 3 5 
1798 1 34 1847 1 3 5 
1799 1 34 1848 1 3 5 
1800 1 34 1849 123 5 
1801 1 3 1850 123 5 
1802 1 3 1851 123 5 
1803 1 3 1852 123 5 
1804 1 34 1853 123 5 
1805 1 34 1854 123 5 
1806 1 34 1855 123 5 
1807 1 34 
1808 1234 
1809 12 
1810 1234 
1811 1234 
1812 1234 
1813 1234 
1814 1234 
1815 123 
1816 123 

Siffrorna refererar till de nedan beskrivna källtyperna: 
1. Piteå skolas matrikel 1705-1855 (avsn 3.1) 
2. Listor över inskrivningspengar, skolavgifter (bilaga 2) 
3. Listor över djäknepengar, premie- och fattigmedel (bilaga 3) 
4. Examinationsprotokoll (bilaga 4) 
5. Betygskataloger (bilaga 5) 
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Sammanställningen av det material som bevarats ur de nominativa käll-
serierna ger en inblick i skolans arkivbildning. Omkring 1790 sker en 
tydlig förbättring av källäget, därigenom att listorna över utbetalda 
djäknepengar finns bevarade. Orsaken till denna förbättring står att 
finna i en skärpning av stadgandena i 1724 års skolordning om eforus' 
plikt att "infordra Räkenskaper för Scholarnes ock Gymnasiernes inkoms-
ter och utgifter". I brev från konsistoriet den 28 maj 1788, påminns 
rektor Eurenius om sin plikt att leverera in skolräkenskaperna. 

Af  Kungl:  Maj:ts  nådiga  förordnande,  under  den 24:de nysswekne 
April,  angående  redogörelse  för  de till SchoIsungdomens  förmån 
ånslagne  medel,  har Consistorium  genom  hos följande  afskrift  welat 
lemna del, med  förständigande,  att, i hwad  Eders  Ärewördighet  röra 
Kan,  ställa sig det samma  till underdånig  åtlydnad.  Och  emedan  det 
är med  X  Cap.  6 §: af  Scholas-Ordningen  öfwerensstämmande,  att de 
årliga  Scholas-Räkningarne  hos Consistorium  ingifwas;  ty åligger  det 
det Eders  Ärewördighet,  att hädanefter  samma  Räkningar  innan Martii 
Månad  nästkommande  år, och sedan inom samma  tid årligen  in duplo 
insända,  på det Consistorium  må in[om] föreskrefwen  tid kunna dem 
till Kon[gl.]  Maj:ts  Befallningshafwande  sedan aflemna.  (Handl rör 
skolans historia. Ö 1:1, HALP, HLA) 

Föreskriften att handlingarna skulle insändas i två exemplar förklarar 
att Härnösands domkapitels arkiv i åtskilliga fall har dubbletter av 
handlingar från Piteå skola. Uppenbarligen har handlingarna inte alltid 
viderbefordrats till landshövdingen, vilket alltså motiverade den dubbla 
uppsättningen handlingar. Utöver dessa två exemplar har i många fall 
ytterligare en kopia bevarats bland Piteå skolas handlingar. Den strida-
re strömmen av ekonomiska handlingar till Härnösand bidrog av allt att 
döma även till en förbättrad redovisning av examensresultat i form av 
examinationsprotokoll och betygskataloger. Med 1807 års skolordning (kap 
4, § 9) kom slutligen stadganden om arkivering av skolans handlingar, 
vilket t ex omedelbart satte spår i den kassabok som redovisar de in-
skrivningspengar som den nya skolordningen föreskrev. Dessutom påbjöds 
rektor att insända årliga rapporter om skolans tillstånd med uppgifter 
om bl a elevernas personalia (kap 2, § 11). 
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Bilaga 2. Listor över inskrivningspengar, skolavgifter 

Inskrivningspengar till biblioteks- och fattigkassan. 
(Kassabok över byggnadsmedel. H II a:l, HALP, HLA) 

1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 

1819 
1820 

1821 

Skolavgifter enligt Kungl. Haj:ts förordning 6/7 1849. 
(Räkenskaper 1791-1859. G I b h:5, HSLP, HDA, HLA) 

1849 ht 
1850 vt 
1850 ht 
1851 vt 
1851 ht 
1852 vt 
1852 ht 
1853 vt 
1853 ht 
1854 vt 
1854 ht 
1855 vt 
1855 ht 
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Bilaga 3. Listor över djäknepengar, premie- och fattigmedel. 

1790 AB 1830 BC 
1791 AB 1831 BCD 
1792 AB 1832 BCD 
1793 A 1833 BC 
1794 A 1834 BC 
1795 AB 1835 B 
1796 AB 1836 B 
1797 AB 1837 B 
1798 AB 1838 E 
1799 AB 1839 A D 
1800 AB 1840 A 
1801 AB 1841 A D 
1802 AB 1842 A D 
1803 AB 1843 A D 
1804 AB 1844 A D 
1805 AB 1845 A D 
1806 AB 1846 A D 
1807 AB 1847 DE 
1808 AB 1848 DE 
1809 1849 DE 
1810 A 1850 B 
1811 A 1851 B 
1812 A 1852 B 
1813 A 1853 B 
1814 A 1854 B 
1815 A 1855 B 
1816 A 
1817 A 
1818 A 
1819 A 
1820 A 
1821 A 
1822 C 
1823 BC 
1824 BC 
1825 BC 
1826 BC 
1827 BC 
1828 BC 
1829 BC 

A = Kassabok över djäknepengarna 1790-1846. H II a:2, HALP, HLA. 

B = Räkenskaper 1791-1859. G I b h:5, HSLP, HDA, HLA. 

C = Kollegiets protokoll 1822-1834. A 1:1, HALP, HLA. 

D = Härnösands stifts skolräkenskaper. G I aa:2-13, HDA, HLA. 

E = Premie- och stipendielistor 1812-1860. G II c:l, HALP, HLA. 
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Bilaga 4. Examinationsprotokoll. 

År/termin 
1 2 

1770 D D 
1773 A A 
1774 D D 
1775 D D 
1781 A A 
1787 A A 
1788 A A 
1790 A A 
1792 D D 
1797 D D 
1798 D D 
1799 D D 
1800 A A 
1804 A A 
1805 A A 
1806 A A 
1807 A A 
1808 A A 
1810 A A 
1811 A A 
1812 A A 
1813 A 
1814 D D 
1817 A A 
1818 A A 
1820 A A 
1823 ht B 
1824 ht B 
1825 vt B 

ht B 
1826 vt B 

ht 
1827 vt B 

ht B 
1828 vt B 

ht B 
1829 vt B 

ht B 
1830 vt B 

ht B 
1831 vt B 

ht B 
1832 ht 
1833 vt A 

ht 
1834 vt A 

ht 
1836 vt A 
1837 vt A 

Klass 
3 4 5 

D D D 
A A A 

D D D 
D D D 

A A A 
A A A 
A A A 
A A A 

D D D 
D D D 
D D D 
D D D 

A A A 
A A A 
A A A 
C A A 

A A A 
A A A 
A A A 
A A A 
A A A 
A A A 

D D 
A A A 
A A A 
A A A 
B 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
A 

B 
AB A 
B 
AB A 
B 
A A 

A = Examinationskataloger 1773-1845. G I b h:3, HSLP, HDA, HLA. 
B = Premie- och stipendielistor 1812-1860. G II c, HALP, HLA. 
C = Examinationskataloger 1801-1884. G I b f:6, HSLL, HDA, HLA. 
D = Manualhandlingar till konsistoriets protokoll. E 111:64, 79, 110, 

131, HDA, HLA. 
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Examinationsprotokollen redovisar t o m 1820 alla under läsåret närvar-
ande elever. Vid frånvaro vid examen är detta uttryckligen angivet, 
vilket även gäller elever som slutat under höstterminen. För denna tid 
gäller dock att viss dubbelredovisning förekommer vid flyttning mellan 
klasser under läsåret. Dubbelredovisningen kan också ha sin grund i att 
eleven i fråga följde undervisningen i två klasser samtidigt (t ex 
Wallis läsåret 1796/97, som alternerade mellan qvarta och qvinta). Från 
1820 års skolordning upprättas examinationsprotokollen terminsvis. 
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Bilaga 5. Betygskataloger. 

År/termin Klass 
1 2 3 4 

1821 ht Ä A 
1822 vt A A 

ht A A 
1823 vt A A 

ht A A 
1824 vt A A 

ht A 
1825 vt A 
1826 vt A A 
1827 vt A A 
1828 vt A A 
1829 vt A A 
1830 vt A A 
1831 vt B B AB 
1832 vt A A 
1833 vt B AB AB 
1834 vt B B AB 
1835 vt B B B 
1836 vt B B B 
1837 vt B B B 
1838 vt AB AB AB 
1839 vt AB AB AB 

ht A A A 
1840 vt AB AB AB 

ht A A A 
1841 vt AB AB AB 

ht AB AB AB 
1842 vt AB AB AB AB 

ht AB AB AB AB 
1843 vt A A A A 

ht AB AB AB AB 
1844 vt AB AB AB AB 

ht AB AB AB AB 
1845 vt AB AB AB AB 

ht AB AB AB AB 
1846 vt AB AB AB AB 

ht A A A A 
1847 vt AB AB AB AB 
1848 vt A A A A 

ht A A A A 
1849 vt A A A A 

ht A A A A 
1850 vt A A A A 

ht A A A A 
1851 vt A A A A 

ht AB AB AB AB 
1852 vt A A A A 

ht AB AB AB AB 
1853 vt AB AB AB AB 

ht AB AB AB AB 
1854 vt A A A A 

ht AB AB AB AB 
1855 vt A A A A 

5 

B 

B 
B 
B 
AB 
B 
AB 
AB 
A 
AB 
A 
AB 
AB 
AB 
AB 
A 
AB 
AB 
AB 
AB 
AB 
AB 
A 
AB 
A 
A 
A 
(DETTA ÅR ISTÄLLET EN KLASS FEM ÖVER FYRAN) 

A = Betygskataloger. D II a:1-3, HALP, HLA. 
B = Examinationskataloger 1773-1903. 

G I b h:3-4, HSLP, HDA, HLA. 
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Bilaga 6. Indelning i sociala kategorier - kodning av yrkesgrupper. 

Indelningen i huvudgrupper bygger på Carlsson 1965:52 med viss modifie-
ring enligt Bylund 1972:XV. Kodningen av undergrupper har utförts speci-
ellt för denna undersökning. 

Huvudgrupper Undergrupper 

I = präster 10 - ospecifierad präst 
11 - prost 
12 - kyrkoherde 
13 - komminister 
14 - adjunkt, bataljonspred m fl 

II = högre stånds- 20 - lärare 
personer 21 - civilämbetsmän med akademisk utbildning 

22 - civilämbetsmän utan akademisk utbildning 
23 - borgmästare, rådmän 
24 - officerare 
25 - godsägare, brukspatroner 
26 - läkare, apotekare 

III = lägre stånds- 30 - barnalärare, folkskollärare 
personer 31 - lägre civilämbetsmän 

32 - underbefäl 
33 - inspektörer, bokhållare, befallningsmän 
34 - klockare, organister 

IV = näringsidkare 40 - ospecificerad borgare 
41 - handelsmän, fabrikörer 
42 - hantverkare 
43 - skeppare, redare 
44 - gästgivare 
45 - mjölnare 
46 - fiskarborgare 

v = bönder 50 - bönder 

VI = obesuttna 60 - arbetskarlar 
61 - soldater, båtsmän 
62 - fiskare 
63 - sjömän 
64 - vaktmästare, expeditionsbefallningsmän 
65 - torpare, nybyggare 
66 - inhyses 
67 - handelsbetj änte 

VII = samer 70 - samer 

VIII = död under studie- 80 _ död under studietiden 
tiden 
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Bilaga 7. Geografisk indelning och kodning. 

Den geografiska kodningen har utförts av professor Egil Johansson för 
"Prästprojektets" räkning. Listan har kompletterats med områdeskoder och 
koder för orter utanför dåvarande Härnösands stift. Koderna har därmed 
blivit sexsiffriga, där de två första siffrorna anger område/landskap: 
10 för Norrbottens län utom lappmarken, 11 för Norrbottens lappmark, 20 
för Västerbottens län utom lappmarken, 21 för Västerbottens lappmark, 30 
för Ångermanland, 40 för Medelpad, 50 för Jämtland, 60 för Finland, 90 
för övriga. De två följande siffrorna anger kontrakt, medan de två sista 
siffrorna anger pastorat respektive församling. 

ANUNDSJÖ 8 31 
ARJEPL06 2 61 
ARNÄS 9 41 
ARVIDSJAUR 2 51 
Alanäsets kap 11 13 
Al nö 10 22 
Al sen 11 52 
Aspås 11 43 
Attmar 10 72 
BERB 12 51 
BJURH0LM 9 81 
BJÖRNA 9 21 
B0DUM 7 71 
BOTEÅ 7 11 
BRUNFL0 12 11 
BURTRÄSK 2 31 
BYGDEÅ 1 51 
Bjertrå 6 32 
Bodsjö 12 24 
Borgsjö 10 82 
Borgvattnet 11 14 
Bräcke 12 23 
Carl bergs bruk 11 65 
DEGERF0RS 1 41 
DOROTEA 8 51 
Dal 6 53 
Ed 7 23 
Edsele 7 52 
FREDRIKA 9 91 
FÖLLINGE 11 71 
Fjäl1 sjö 7 72 
Fors 11 22 
Frostvikens kap 11 73 
Frösön 12 32 
GELLIVARE 3 71 
GIDEÅ 9 51 
GRUNDSUNDA 9 61 
GUBMUNDRÅ b 41 
Galtströms bruk 10 62 
Graninge bruk 7 25 
Gustafs bruk 11 64 
Bål sjö bruk 7 15 
HAMMERDAL 11 11 
HAVERÖ 10 91 
HEDE 12 71 
HELGUM 7 61 
HÄGGDANGER 5 41 
HÄRNÖSANDS STAD 5 11 
Hackås 12 42 
Hallen 12 33 
Haparanda stad 4 12 
Heasö kapel1 6 43 

Hernö 5 12 
Hietaniemi kap 4 32 
Holm 10 53 
Holmsunds kap 1 15 
Holmöns kapel1 1 32 
Hotagens kapel1 11 72 
Häggenäs 11 33 
Hällesjö 11 23 
Hässjö 10 12 
Högsjö 6 42 
Hörnefors bruk 1 12 
Håsjö 11 24 
INDAL 10 51 
JOKKMOKK 3 61 
JUKKASJÄRVI 4 51 
JUNSELE 7 41 
Jörns kapell 2 22 
KARESUANDO 4 61 
KARL GUSTAF 4 21 
Kall 11 64 
KlövsjS 12 53 
Korpilomb kap 4 33 
Kvikkjokk kap 3 62 
Kyrkås 11 32 
LIT 11 31 
LJUSTORP 10 11 
LYCKSELE 1 81 
LÖVÅNGER 1 71 
Lagfors bruk 10 15 
Liden 7 32 
Liden 10 52 
Ljusnedals bruk 12 75 
Lockne 12 12 
Luleå stad 3 12 
Lögdö bruk 10 14 
Långsel e 7 24 
HO 9 31 
MalS kapell 2 52 
Marby 12 35 
Marieby 12 13 
Mattmar 11 03 
Hultrå 7 22 
Myssjö 12 43 
Mörsil 11 62 
N-KALIX 3 41 
N-LULEA 3 11 
N-T0RNEA 4 11 
NJURUNDA 10 61 
NORA 6 31 
N0RDINGRA 6 11 
N0RDMALING 9 71 
N0RSJÖ 2 21 
NYSÄTRA 1 61 
NÄTRA B 11 

Norderön 12 34 
Näs 12 14 
Näskott 11 42 
OFFERDAL 11 51 
OVIKEN 12 41 
PAJALA 4 41 
PITEÅ LANDS 2 41 
Piteå stad 2 42 
RAGUNDA 11 21 
RAMSELE 7 51 
RESELE 7 31 
REVSUND 12 21 
RÖDÖN 11 41 
RÅNEÅ 3 31 
Robertsfors br 1 52 
Rätan 12 54 
SELANGER 10 31 
SIDENSJÖ 8 21 
SJÄLEVAD 9 11 
SKELLEFTEÅ L 2 11 
SKÖN 10 21 
SOLLEFTEÅ 7 21 
SORSELE 1 91 
STENSELE 1101 
STIGSJÖ 5 31 
SUNDSVALLS STAD 10 41 
SUNNE 12 31 
SVEG 12 61 
SÄBRA 5 21 
SSVAR 1 31 
Skellefteå stad 2 12 
Skog 6 33 
Skorped B 22 
Storsjö kapel 1 12 74 
Ström 11 12 
Strömbäcks bruk 1 13 
Stuguns kapel1 11 25 
Styrnäs 7 12 
Stöde 10 73 
Sundsjö 12 22 
Svartviks varv 10 63 
Sättna 10 32 
Sånga 7 14 
TORP 10 Bl 
TORSÅKER 6 51 
TUNA 10 71 
Timrå 10 23 
Trehörningsjö 9 52 
Tynderö 10 13 
Tännäs 12 73 
Tärna kapel1 1102 
Tåsjö 7 73 

UMEÅ LANDS 1 11 
UNDERSÅKER 11 61 
Ullånger 6 12 
Umeå stad 1 14 
VIBYGGERÅ 6 21 
VILHELMINA B 61 
VÄNNÄS 1 21 
Vemdalen 12 72 
Viksjö kapell 5 32 
Västanå bruk 5 33 
Ytter!ännäs 6 52 
Ytterstfors br 2 13 
Älvros 12 62 
Älvsby kapell 2 43 
Ö-KALIX 3 51 
Ö-LULEA 3 21 
Ö-T0RNEA 4 31 
örträsk kapell 1 82 
Östersunds stad 12 15 
överlännäs 7 13 
ASELE B 41 
Are 11 63 
As 11 44 
Asarnes kapell 12 52 
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