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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 universitetet. 

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

Syftet med denna serie kan anges i följande huvudpunkter. 
Publikationsserien SCRIPTUM skall 

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

2. publicera andra forskningsrapporter  med anknytning till 
Forsknings- arkivets verksamhet, som befinns vara angelägna 
för den vetenskapliga metodutvecklingen och debatten, 

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

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

För Forskningsarkivet i Umeå 

Egil Johansson 



Företal 
Fil. Hedersdoktor Nils Eriksson lämnade vid sin död efter sig ett manuskript 
benämnt "Sameskolor inom Åsele Lappmark. 1976". Detta har sedan genom Nils 
Erikssons familj och docent Rolf Kjellström vid Nordiska museet, deponerats 
vid museet. Rolf Kjellström har bett mig läsa igenom manuskriptet och komma 
med förslag om eventuell publicering. 

Det mycket omfattande manuskriptet ger en mycket insiktsfull redogörelse för 
sameskolorna inom Åsele Lappmark och även den allmänna bakgrunden till 
dessa skolors utveckling. Dessutom är texten rik på uppgifter om enskilda 
personer från kyrkoherdar till samiska elever. 

Författaren hann inte helt genomarbeta sitt manuskript. Hänvisningar till källor 
är därför ofta summariska eller saknas helt. Sålunda saknas ofta utgivningsår och 
sidangivelser. Det är inte alltid klart vad som är citat och vad som är författarens 
egna kommentarer. 

Det fanns ett omfattande personregister, som tyvärr saknade sidanvisningar. 
Samma namn kan också förekomma med olika stavningar. 

Det finns dessutom en hel del språkliga oklarheter och stavfel. 

Vi har gjort den bedömningen att Nils Erikssons arbete är så värdefullt, att det 
bör göras tillgängligt för forskare, släktforskare och andra intresserade. 

Med ekonomiskt stöd för detta arbete från Kempefonden, Riksbankens 
jubileumsfond och Åsele kommun, har vi i anslutning till det vid Umeå 
Universitets forskningsarkiv bedrivna forskningsprojektet "Prästen som 
folkuppfostrare.  Prästens roll i norrländskt samhällsliv före  folkskolans 
genomförande"  sökt göra manuskriptet mer läsvärt och användbart för forskare. 

Sålunda har vi försökt göra källhänvisningarna mer detaljerade. Mycket av 
uppgifterna är hämtade i protokoll från visitationer och andra förrättningar, 
varvid vi försökt närmare precisera var i arkivhandlingarna o.d. man som 
specialintresserad av en viss fråga kan söka de ursprungliga uppgifterna. 

I vissa fall har vi kunnat komplettera litteraturens och arkivmaterialets årtal och 
sidanvisningar. Vi har även sökt att klarare markera vad som är citat och 
varifrån det är hämtat. Med försiktighet har vi även sökt rätta stavfel och 
språkliga brister. 

Den begränsade tillgången på ekonomiska och personella resurser gör dock att 
det inte har varit möjligt att lägga ned det omfattande arbete av en kvalificerad 
person som behövs för att i detalj spåra källorna till vissa citat och andra 
uppgifter. 



Jag vill här tacka alla dem som på olika sätt bidragit till att Nils Erikssons arbete 
nu kan komma den svenska och samiska forskningen till nytta. Jag vänder mig 
särskilt till Margareta Attius Sohlman som granskat och korrigerat manuskriptet, 
Leif Lindin som granskat litteraturförteckningen och Johnny Flodin som skrivit 
ut manuskriptet på persondator. 

Utgivningen av det slutliga manuskriptet har finansierats av Samefondens 
delegation för kulturfrågor. 

Umeå, våren 1992. 
Sten Henrysson 
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Kapitel 1. 

Samerna - ett okänt folk 
I många århundraden för att inte säga årtusenden levde samerna sitt eget 
liv, okända och obemärkta uppe i norden. Den första skildringen av 
samerna, som vi känner, är från år 98 efter Kristus. Det är den romerske 
historieskrivaren Tacitus, som i sin bok Germania bl. a. talar om ett folk, 
som han kallar fenni, vilket ju betyder finnar, men samerna kallades förr 
ofta finnar, och kallas så än i dag i Norge. E.M. Arndt säger i sin "Resa 
genom Sverige år 1804", [3:e delen, s 183] 

"att de anse namnet Lappar för  ett skymford,  men de höra heldst att 
man kallar dem Finnar; då småle de, liksom om man sade dem en 
artighet." 

Att Tacitus verkligen avsåg samerna framgår av han skildring, där han bl. a 
säger: 

"Hos finnarna  råder en häpnadsväckande brist på odling och ett 
hiskeligt armod: de ha inga vapen, inga hästar, ja, icke ens några hem; 
till föda  tjäna dem vilda örter, till kläder hudar, till viloläger marken. 
Deras enda hopp står till deras pilar, vilka de av brist på järn förse  med 
spetsar av ben, och en och samma jakt ger både män och kvinnor i lika 
mått deras uppehälle, ty kvinnorna följa  männen överallt och fordra 
sin andel av bytet. Och för  de späda barnen finnes  ingen annan tillflykt 
undan vilda djur och slagregn än att skyddas under ett slags flätverk  av 
grenar; hit vända unga äter, och här ha de gamla sitt tillhåll. Men de 
anse detta sällare än att gå och pusta på åkrar, att möda sig med 
husbygge och att under hopp och fruktan  sätta sina och andras egodelar 
i omlopp. Trygga gentemot människor, trygga mot gudar ha de nått det 
svåraste; att icke ens önska sig något." 

Trots att Tacitus' skildring tydligen avser samerna, är det väl icke så mycket 
som stämmer med deras liv. 

En historieskrivare från Konstantinopel, Prokopios, skriver omkring år 555 
om ett land, som han kallar Thule, d.v.s Skandinavien, där sommaren har 
oavbruten dag i 40 dygn och på vintern en lika lång oavbruten natt. Om 
samerna berättar han följande: 

"Av de barbarer, som bo i Thule,  för  blott ett folk,  vilket benämnes 
skridfinnar , ett liv, som de vilda djuren. Ty de bära varken kläder eller 
skodon, dricka icke vin och äta intet av vad jorden frambringar.  De 
bruka nämligen icke jorden, och deras kvinnor syssla icke med 
handarbeten, utan männen tillsammans med kvinnorna driva 
uteslutande jakt, ty de ofantligt  vidsträckta skogarna och de 
angränsande bergen erbjuda dem rikligt byte av allehanda vilda djur. 

De nära sig uteslutande av de fällda  djurens kött och kläda sig i deras 
hudar, enär de varken ha lin eller något att sy med, utan binda 
samman hudarna med senor och kläda hela sin kropp med dem. Icke 



ens de späda barnen få  hos dem sin näring på samma sätt som hos 
andra människor. Ty skridfinnarnas  småbarn näras icke av 
kvinnomjölk och röra icke sina mödrars bröst, utan uppfödas  endast 
med det nedlagda villebrådets märg. 

Så fort  sålunda en kvinna fött,  lindar hon in sitt barn i ett skinn och 
hänger upp det i ett träd, sticker en bit märg i dess mun och går 
tillsammans med mannen ut på den sedvanliga jakten, ty denna 
sysselsättning ha de gemensamt med männen. Sådant är dessa 
barbarers levnadssätt." 

Den här skildringen av samernas levnadssätt grundar sig endast på 
hörsägen och författaren har tydligen aldrig färdats upp till Norden och sett 
en same. 

Två hundra år senare, eller i mitten av 700-talet, skriver den italienske 
historieskrivaren Paulus Diåconus om ön Scandinavia där det finns 
skridfinnar. Om dessa berättar han följande: 

"De sakna inte ens om sommaren snö, och de äro icke olika de vilda 
djuren till sin art, enär de icke äta något annat än rått kött av djuren i 
marken. Av djurens ludna skinn göra de även sina kläder. De ha sitt 
namn av hoppande efter  ett ord i det barbariska språket, ty de 
upphinna de vilda djuren genom att hoppa på ett särskilt sätt med 
hjälp av ett redskap av trä, böjt likt en båge. Hos dem finns  ett djur, 
som icke är olikt en hjort, av vars ludna skinn jag sett ett till knäna 
säckande klädesplagg i form  av en kolt, som dessa skridfinnar  begagna. 

I dessa trakter är det vid sommarsolståndet under några dygn alldeles 
ljust även på natten, och dagarna äro då mycket längre än någon 
annorstädes." 

Dessa skildring av samerna är någorlunda riktig fast med en hel del 
överdrifter. De åt säkert icke rått kött och hoppade inte på skidorna. 

Den danske historieskrivaren Saxo skriver i sin danska historia, som blev 
färdig omkring 1208 även om skridfinnar eller finnar, att de är 

"ett folk  av ivriga jägare, som på sina märkvärdiga skidor färdas  över 
de väglösa fjällen  och äro så smidiga att sno och vända sig, att de 
kunna nå så långt de vilja. Det finns  ingen backe så brant, att de icke 
kunna komma upp på den ena eller andra sinnrika omvägen." 

På ett annat ställe I i samma verk I skriver han: 
"Finnarna äro ett folkslag  i den höga Norden, som bo och vistas i en 
annars nästan obeboelig del av jorden. De äro duktiga i vapenbruk, och 
inga andra folk  äro så skickeliga att skjuta med båge; de begagna stora, 
tjocka pilar i striden. De ha inga fasta  uppehållsorter, utan flytta 
ideligen omkring och slå läger, där de finna  villebråd. På krokiga 
skidor fara  de med hast över snötäckta åsar." 



Denna skildring närmar sig verkligheten, trots att den innehåller många 
överdrifter. 

Tysken Jakob Ziegler, skrev på 1530-talet ett stort geografiskt arbete där han 
också behandlar Lappland, eller Laponia, som kan kallar landet. Själv hade 
Ziegler icke besökt Sverige, men han hade fått sina uppgifter av Johannes 
Magnus, Sveriges siste katolske ärkebiskop, som år 1526 hade gjort en 
visitationsresa upp till Medelpad och Jämtland och därvid fått många 
uppgifter om samerna. 

Trots detta är Zieglers utförliga skildring av samerna full av oriktiga och 
orimliga uppgifter. Han skriver bl. a. följande: 

"Lapparna äro av medellängd, och så viga, att de, omgjordade med 
koger och båge, kunna hoppa genom en ring av en alns diameter. De 
kämpa till fots  beväpnade med båge, ungefär  som tatarerna. 

De kläder de begagna äro åtsittande och avpassade efter  kroppen, för  att 
de icke skola vara till hinders vid arbetet. På vintern begagna de som 
kläder hela och konstfärdigt  arbetade skinn av säl och björn. De ha inga 
hus, utan i stället ett slags tält och byta ofta  uppehållsort. De äro 
kringflyttande  och syssla mycket med jakt; det finns  också där en så stor 
myckenhet av villebråd, att sådant kan nedläggas överallt." 

År 1555 utkom i Rom "Historia om de nordiska folken", författad av Olaus 
Magnus, en yngre broder till Johannes Magnus, som var Zieglers sagesman. 
Olaus Magnus hade under mer än ett år (1518-19) gjort resor i Norrland och 
därunder träffat samerna och lärt känna landet och naturen. Därför blev 
hans stora och rikt illustrerade arbete det bästa, som dittills skildrat samerna 
och deras liv. 

Olaus Magnus' arbete utkom på latin och flera andra språk, men först under 
åren 1909 - 1925 på svenska. Teckningarna till arbetet har han tydligen inte 
gjort själv; de visar nämligen att den, som gjort dem, tydligen icke själv sett 
vare sig en same, en kåta eller en ren. 

Trots att Olaus Magnus varit mer än ett år på sin norrländska resa, har han 
tydligen icke på nära håll sett en ren och studerat den. Han påstår nämligen 
att renen har tre horn och man som en häst samt trekluvna klövar. 

Oaktat felaktigheterna och överdrifterna, väckte hans arbete intresse för 
samerna överallt i den stora världen. 



Kapitel . 

Missionsarbete bland samerna 
Det dröjde ett par hundra år efter det kristendomen kommit till vårt land 
innan försök gjordes att nå folket i norra Sverige. Först vid mitten av 1000-
talet sändes en missionär vid namn Stenfi, i dopet kallad Simon, av 
ärkebiskop Adalbert i Bremen upp till hälsingarna. Denne Stenfi säges också 
ha predikat för skridfinnarna, som samerna då ofta kallades. 

Sägnen talar om denne missionär under namnet Stefan eller Staffan. Han 
säges ha blivit dödad av hälsingarna, därför att han förstörde deras hedniska 
tempel och avgudabilder. Han ligger begraven vid Norrala kyrka i 
Hälsingland. Han kallas ofta Hälsinglands apostel, men man skulle också 
kunna kalla honom samernas apostel. 

Efter Stefans försök att utbreda kristendomen längst i norr, ser det ut som 
missionsarbetet mer eller mindre upphörde under ett par århundraden. De 
maktägandes omtanke om Lappmarken och samerna ser ut att i främsta 
rummet gälla kolonisationen. 

I samband med kolonisationen av Västerbotten utsträckte sig omsorgen 
även till de angränsande lappmarkerna. På en herredag i Telge [Södertälje] 
år 1328 utfärdade drotsen Knut Jonsson som förmyndare för Magnus 
Eriksson frihetsbrev för envar, som ville bosätta sig i "den yttersta delen af 
Helsingland mot norr," varvid förklarades att nybyggarna skulle lyda under 
fogden i Hälsingland. Samtidigt säges att ingen fick hindra lapparna i deras 
jakt eller ofreda de birkarlar, som besöka dem. 

Som myndig regent bekräftade Magnus Eriksson år 1340 detta "till Guds 
dyrkelse och hans heders förökning  och Sveriges rikes nytta och bästa. Alla, 
som å Kristi tro eller till kristna sig omvända vilja," ägde att för sig och sina 
arvingar taga mark i lappmarken, "hwilken i forna  tider icke hafver  varit i 
många människors minne." 

Samtidigt som konungen här ger var och en rätt att bosätta sig i norr, 
hoppas han att detta även skall föra med sig att folket omvänder sig till 
kristendomen. 

Man kan kanske också säga, att i och med kolonisationen av övre 
Norrlands kusttrakter, inträdde i slutet av medeltiden en närmare beröring 
mellan samerna och svenskarna, och samerna började lära känna den 
kristna religionen. 

Men först på 1340-talet hör man talas om, att kyrkan gör några försök att nå 
folket längst i norr. Sannolikt sommaren 1346 gör ärkebiskop Hemming 
Sten en resa upp till Torneå, som hörde till hans stift. Det berättas, att han 
där låtit framsätta ett stort kar nedanför kapellet och / i detta kar/ döpa ett 



tjugotal samer och firmar. Men någon mission bland samerna blev det 
ännu på länge icke tal om. 

I slutet av 1300-talet fick den lappska missionen en kraftig förespråkerska i 
samekvinnan Margareta, som var uppfylld av en glödande iver för sina 
landsmäns omvändelse. Hennes hänförelse eldades av syner och 
uppenbarelser, och hennes iver var så stor, att hon begav sig ända till 
Malmö för att träffa drottning Margareta och väcka hennes intresse för 
missionen bland samerna. 

Detta lyckades också, och drottningen utfärdade 1389 i förening med 
ärkebiskop Magnus i Lund ett brev [skrivet på latin] till samerna, i vilket de 
uppmanas att överge sin hedniska villfarelse och genom dopet låta sig 
upptagas i den kristna kyrkan. 

I brevet uppdrogs denna angelägenhet åt ärkebiskop Henrik i Uppsala. Att 
denne ägnade åtminstone något intresse åt denna sak, framgår av ett brev, 
som han sände till "patres" [= munkar, förmodligen i Vadstena], med 
uppmaning att pröva Margaretas syner och uppenbarelser, om de voro att 
anse som ingivelser av en god ande. Något vidare är ej känt om 
ärkebiskopens åtgörande i detta fall. (Se vidare om Margareta under 
Biografier). 

Här bör påpekas, att Inga Serning icke utesluter möjligheten, att samerna 
åtminstone i Södra Lappland och Jämtland, kan ha kommit i beröring med 
kristendomen från väster, d.v.s från Norge. Hon säger nämligen i sin bok 
"Lapska offerplatsfynd från järnålder och medeltid",*(sid 109) följande: 

"Utan tvivel ha lapparna redan under 1000 - 1100 -talet känt till korset 
som kristen symbol, dels genom kristna köpmän från  Skandinavien 
och kanske också frän  Finland och dels genom färderna  till den norska 
Hågolandskusten där kristendomen vid denna tid var allmänt antagen 
och där kustlapparna åtminstone till namnet voro kristna." 

Missionsverksamheten bland samerna var enligt vad som är känt mycket 
ringa i slutet av medeltiden. Visserligen hyste Sveriges siste katolske 
ärkebiskop, Johannes Magnus, stort intresse för samernas kristnande, men 
biskop Hans Brask däremot var emot Vadstenamunkarnas planer på att 
sända missionärer till Lappland. Han uppmanade dem att hellre dra försorg 
om sina egna avfälliga klosterbröder än om de fjärran boende samerna. 

När Gustav Vasa hade blivit Sveriges konung, skedde en radikal förändring 
i strävan att kristna samerna. Redan 1523 skrev han till Påven, att han ville 
omvända samerna från deras avgudadyrkan till kristendomen (se nästa 
kapitel). 

*Serning, Inga: Lappska offerplatsfynd från järnålder och medeltid i de 
svenska lappmarkerna, (diss.). Stockholm, 1956. 



Kapitel . 

De första planerna på skolor för samerna 
Första gången man hör talas om planer på en verklig skola för samernas 
barn är år 1526, då Gustav Vasa den 5 juni utfärdar ett öppet brev åt en 
klosterbroder i Vadstena, herr Bengt, för resa till Norrbotten för att predika 
för de fattiga lapparna och andra urbyggare i landsändan och, om så lägligt 
blir, där upptaga en skola för lapparna och andras goda barn. Man vet 
emellertid icke, om detta skolprojekt någonsin kom till utförande, troligt är 
det knappast. 

Sin omsorg om samerna visade konungen även på annat sätt. Han förbjöd 
sina fogdar att behandla lapparna med hårdhet, och avsatte t.o.m. en fogde, 
som "handlat illa" mot dem. Gustav Vasa började ock inskränka 
birkarlarnas rättigheter. 

År 1559 sände konungen ännu en missionär vid namn Mikael till 
lappmarken. Denne anses ha varit en präst från Västerbotten. 

Även Johan III hyste intresse för den lappska missionen. I ett brev till 
biskop Påvel 1574 yttrar han, att det är illa ställt med den kristna 
undervisningen i Kemi Lappmark. 

Karl IX var mycket intresserad av missionen bland samerna. Redan 1599 
utfärdade han en befallning, att minst en kyrka skulle byggas i varje 
lappmark, vilket resulterade i att Lycksele 1607 hade fått sin första kyrka. 
Han tillförsäkrade också prästerna tillräckliga inkomster, men fordrade 
samtidigt att de skulle bo på kyrkplatsen, vilket de dock till en början 
motsatte sig. Det saknades präster, som då ville bosätta sig vid 
lappmarkskyrkorna. Kungen ville därför att begåvade sameynglingar skulle 
utbilda sig till präster. 

Kommissarie D.F. Hjort och I. Belun, som år 1605 sändes till orterna i norr i 
olika ärenden, fick också i uppdrag att ta med sig några samepojkar till 
Uppsala, för att de skulle utbildas till präster. 

Den 28 April året därpå, skriver Hjort till konungen, att han "sä gott som 
med trug af  lapparna låtit uttaga" 26 gossar, som skulle sändas till Uppsala. 
Av dessa hade 6 levererats till lappfogden i Torneå, vilken skulle föra dem 
med skepp till Uppsala. Av de övriga 10 hade en blivit sjuk och därför 
kvarlämnats, i Gnarp i Hälsingland hade två rymt, och trots energiskt 
sökande, kunde de inte återfinnas. 

De kvarvarande 7 levererade han till fogden Anders Svensson i Gävle, som 
skulle göra kläder och skor åt dem och sedan föra dem till Uppsala, vilket 
också skedde. Men de 6 gossarna från Torneå hördes icke av, och torde 
därför ha lyckats rymma. Av en skrivelse från 1612 vet vi, att då fanns några 



samepojkar i Uppsala, men några präster blev det icke av dem. Deras vidare 
öden är okända. 

Först några år senare tas samernas skolfråga upp på fullt allvar av 
kyrkoherde Nicolaus Andreas, herr Nils uti Piteå. I brev till Gustaf II Adolf 
av den 17 jan 1614 erbjuder sig herr Nils att översätta några nödvändiga 
böcker till lapska språket, och 1617 förklarar han sig villig att lära samernas 
barn "icke allenast deras eget modersmål till att läsa, utan ock latin och 
svenska." 

Regeringen tog tydligen mycket gärna fasta på hans erbjudande, och han fick 
en mycket generös donation på så gott som all behållen tiondespannmål 
från Piteå Socken för att låta trycka sina översättningar och taga till sig sex 
av lapparnas söner, "och dem uti bokliga konster instruera, upptukta och 
lära och uppehålla dem föda  och kläder till deras nödtorft."  [ E n l i g t 
räkenskaperna i Kammararkivet fick han under åren 1618-1627 mellan 61 
och 101 tunnor spannmål per år]. 

Tack vare denna donation utkom år 1619 dels en liten mässbok på lappska 
med titeln "En lijten Sångebook, huruledes Messan skall hållas, läsas eller 
siungas, på lappesko", dels den första ABC-boken på lapska med titeln "ABC 
Book pä lappesko Tungomål stält och reformerat  aff  Nicolas Andrex, 
Pastore Pithensi." Stockholm, 1619. 

Om den undervisning herr Nils i Piteå gav sina samiska lärjungar, vet man 
icke mycket. I ett kvitto av S. Bartholomei dag 1620 bekänner sig herr Nils 
ha mottagit 95 tunnor 3 skäl spannmål "efter  min A.N. Herres och Konungs 
bref  till lappgossarnas föda  och kläder samt deras lärofaders  lön såsom och 
för  mitt omak och arbete och för  det jag på det lapska trycket bekostat 
hafver."  Av kvittot framgår, att han haft någon annan, förmodligen någon 
präst, att sköta undervisningen. 

I brev av den 8 feb. 1629 till ståthållare Johan Mårtensson Ulfsparre 
meddelar kammarråden, att herr Nils i Piteå dött i maj 1628 och att endast 
tre, ej sex, samegossar fanns i Piteå, varför ståthållaren anmodades att 
undersöka hur med saken förhöll sig, samt av kyrkotiondena för Piteå 
socken tillsvidare undantaga 40 tunnor spannmål årligen till de tre 
gossarnas studier och underhåll, prästen i socknen skulle göra sin trogna flit 
med dem. Denna präst, herr Johannes Hossius, blev kyrkoherde efter herr 
Nils och de tre gossarna skötte han till år 1632, då de överflyttades till den då 
nyinrättade Skytteanska skolan i Lycksele. 

År 1619 blev Olaus Petri Niurenius kyrkoherde i Umeå socken med därtill 
hörande lappmark. Han visste mycket väl, att hans lappar ännu var 
okunniga om kristendomen och inte bättre än hedningar, trots att de hade 
hört predikningar vid marknaderna varje år under lång tid. Ingen präst 
hade kunnat eller velat bo hela året i Lycksele, där det då icke fanns några 
nybyggare. Ännu mindre hade någon velat fara omkring och predika för 
samerna. Det enda sättet att råda bot härför var, enligt Niurenius, att utbilda 



samernas barn till präster, men därför måste skolor för dem upprättas i 
Lappmarken, icke i Uppsala eller i Piteå. 

När riksrådet Johan Skytte vintern 1629-30 reste genom Umeå framlade 
Niurenius sin plan för honom och vann genast hans kraftiga understöd. 
Skytte samlade ihop en betydande penningsumma, till vilket han även lade 
mycket av egna medel. Allt detta bildade en fond för en skolas underhåll. 
Han förmådde också Gustaf Adolf att för samma ändamål anslå de 
betydande kyrkotiondena av Umeå socken. Den lämpligaste platsen för 
skolan ansågs vara Lycksele. 

Skolan organiserades sannolikt hösten 1631 så att den kunde komma igång i 
februari 1632 med 11 pojkar. Skolans närmaste tillsyningsman blev givetvis 
Niurenius. Den första riktiga skolan för samerna hade således kommit till 
stånd. [Mer därom i nästa kapitel]. 



Kapitel . 

Skolor för samerna beslutas 
Att statsmakterna på ett så verksamt sätt ordnade undervisningen för 
samerna 210 år före folkskolestadgans tillkomst genom inrättande av 
Skytteanska skolan i Lycksele, är i och för sig märkligt och får ses mot 
bakgrunden av strävandena att utbreda kristendomen bland folket längst i 
norr. 

I viss mån får man väl också säga, att bakom detta intresse låg också en 
önskan att inteckna området för den svenska kronan. Professor K.B. 
Wiklund (1868-1934) som var en god kännare av samerna, säger på tal om 
statens intresse för skolorna bland dem följande: 

"Var  kan man väl eljest vid denna tid (1600-talet) finna  ett exempel på 
att en härskande nation så i medgångens som motgångens dagar på ett 
dylikt sätt tar hand om ett inom dess gränser levande naturfolk." 

Men trots detta kom det att dröja hundra år, innan ytterligare skolor tillkom 
för samernas barn. Detta får man väl se mot bakgrunden av att Sverige 
under 1600-talet och början av 1700-talet var invecklat i det ena kriget efter 
det andra. Men intresset för Lappmarkens kyrkliga förhållanden hade inte 
försvunnit. Axel Oxenstierna var mycket intresserad av missionsarbetet i 
Lappmarken och vid flera tillfällen diskuterades i rådet 
undervisningsväsendet bland samerna. [8 juli 1637 och 5 juni 1638]. 

Vid riksdagarna i Nyköping 1640 och i Stockholm 1641 överlade man om 
den lapska missionen. En strävan i detta avseende var bildandet år 1640 av 
fyra församlingar i Lappmarken (Arvidsjaur, Arjeplog, Silbojokk och 
Nasafjäll) och år 1648 Åsele församling. 

Vid denna tid [1642] företog den åldrige ärkebiskopen Laurentius Paulinus 
en visitationsresa genom Norrland upp till Torneå. Trots att han inte 
besökte egentliga Lappmarken fick prästerna vid kusten berätta om 
tillståndet bland samerna. [En del anser, att ärkebiskopen gjorde denna resa 
för att bevisa, att han kunde sköta sitt stora stift, då frågan hade väckts, om 
att avskilja en del av Norrland från hans stift.] 

Karl XI:s intresse för Norrland tog sig bl.a uttryck i att han ville befrämja 
Lappmarkens framåtskridande både religiöst och ekonomiskt. Det var ju 
under hans tid Lappmarksplakaten av den 27 sept. 1673 resp. 3 sept. 1695 
tillkom, vilka underlättade och reglerade nybyggesanläggningarna i 
Lappmarken. 

För att utröna hur tillståndet var i Lappmarken befallde konungen att 
lagmansting skulle hållas i lappmarkerna. År 1688 företog också 
landshövding Kruse i Umeå och superintendent (biskop) Steuckius en 
visitationsresa i Lappmarken. 



De fann att lapparnas kristendomskunskap var mycket bristfällig. De, som 
gått i Lycksele skola, var kunnigast. Prof. K.B. Wiklund har genom 
granskning av matrikeln vid Uppsala universitet funnit, att under tiden 
1633-1722 14 lappska studenter inskrivits vid universitetet. De flesta av 
dessa torde ha erhållit sin förberedande utbildning i Lycksele. 

Superintendenten undervisade själv samerna för att lära prästerna hur 
denna undervisning borde bedrivas. Han uppmanade prästerna att lägga an 
på den kateketiska undervisningen och besöka samerna i deras hem. De 
präster, som inte skötte sig tillfredsställande, hotades med avsättning. 

Egendomligt nog kom det avgörande inflytandet för nya skolor för samerna 
från vårt grannland Norge. Där verkade nämligen i början av 1700-talet en 
präst vid namn Thomas von Westen. År 1716 blev han utnämnd till lektor 
i teologi vid latinskolan i Trondhjem med särskild uppgift att ägna all ledig 
tid till den lapska missionen. 

von Westen, som redan förut hyst stort intresse för samerna, tog sin nya 
uppgift på allvar. Latinskolan i Trondhjem gjorde von Westen till en 
missionsskola med uppgift att utbilda missionärer för lapparna. 

Själv företog han flera långa och krävande missionsresor långt norrut och 
vann också så småningom lapparnas förtroende. De började besöka honom 
i Trondhjem för att få undervisning av honom. Ofta hade han 20 - 30 samer 
i sitt hem, trots att han själv var fattig. Hans ansträngningar bröt slutligen 
ned hans hälsa och han dog den 7 april 1727, endast 44 år gammal. Han har 
också blivit kallad lapparnas apostel. 

Under sina missionsresor hade han också kommit i förbindelse med 
svenska samer, som han befunnit jämförelsevis upplysta, men trots detta 
ändå stod lågt i andligt avseende, von Westen kom till den övertygelsen, att 
de båda ländernas präster och missionärer borde samarbeta. Den 11 mars 
1723 skrev han därför ett långt brev till det svenska prästerskapet i Jämtland 
och "annorstädes hvarest lappar hålla till." 

Brevet besvarades av prosten A. Burman i Jämtland, och häradshövding H. 
Stridsberg sände det till Stockholm, där justitiekansler G. Stierncrona 
lämnade det till den pågående riksdagen 1723. Även om man inte har några 
dokumentära bevis för att von Westens brev var den direkta anledningen 
till den viktiga förordningen av den 3 okt. 1723 om "Lappländernas" 
undervisning i kristendom, så torde man kunna hålla med 
lappmarksprästen O. Moderus, som år 1771 yttrade att von Westens brev 
"utan tvivel blev orsaken till att skolorna här och i Åsele lappmarker blivit 
uppbyggda." 

En man, som verksamt bidragit till att förordningen av den 3 okt. 1723 kom 
till, var prosten Nils Grubb i Umeå, vilken också stått i brevväxling med 
von Westen. Men superintendenten i Härnösand, Georg Wallin d.ä. och 
ärkebiskop Mathias Steuckius voro också mycket intresserade att flera 



skolor skulle upprättas i Lappmarken, vilket de också framhöll i en 
skrivelse till Kungl. Maj:t den 12 nov. 1719. 

Prosten Nils Grubb inlämnade två skrivelser till Kungl. Maj:t [1721 och 
1723] och reste själv ned till Stockholm och fick i rådet den 2 april 1723 
framföra sina synpunkter på förhållandena i Lappmarken, som han kanske 
bättre än någon annan kände till, då han bl. a. var inspektor för skolan i 
Lycksele. 

Vid sekreta utskottets sammanträde den 1 augusti 1723 upptogs frågan med 
ledning av Grubbs och Plantius inlagor till behandling. I protokollet från 
detta sammanträde säges, att 

"detta mål med all rätt och skäl bör räknas ibland de viktigaste saker 
och ärenden, som vid denna riksdag förefalla"  samt att ledamöterna 
"förenade  sig att denna gången ej skiljas åt, innan de gjort ett definitivt 
slut i denna saken." 

Utskottet utarbetade ett fullständigt förslag till en kunglig förordning, 
vilken också antogs av ständerna. 

Enligt det ingivna förslaget utkom den för Lappmarkens skolväsen så 
viktiga förordningen av den 3 okt. 1723 "Om Lappländernas flitigare 
undervisning i Christendomen och scholors inrettande der i Orten." Man 
kan säga, att den för samernas undervisning motsvarade vad den 119 år 
senare utkomna folkskolestadgan betydde för vårt lands övriga befolkning. 

Denna förordning innehåller sju huvudpunkter, vilkas innehåll kan 
sammanfattas sålunda: 

1. Då rikets tillstånd ännu ej tillåter att anlägga ett tillräckligt antal kyrkor 
och kapell i Lappmarken, böra prästerna därstädes flitigt resa omkring och 
med predikan och undervisning följa lapparna på deras vandringar; till 
lappmarkspräster böra inga andra antagas än de, som kunna det lapska 
språket, befinna sig i sina bästa år och ha tillräckliga krafter för det 
mödosamma värvet; de präster, som med nit tjänstgjort i Lappmarken, böra 
inom vissa år befordras till svenska församlingar. 

2. Då brännvinssupandet vid marknaderna är ett stort hinder för prästerna 
att undervisa den då samlade lappallmogen, stadgas, att ingen må sälja, 
skänka eller mot varor förbyta brännvin till någon innan marknaden är 
avlyst. 

3. Vid varje huvudkyrka i Lappmarken skall en skola anläggas; skolornas 
antal skall bli sju. 

4. Då den av lapparna utlovade bevillningen av 6 öre Smt för varje 
skattedaler ej förslår, påbjudas till lappmarksskolorna fyra kollekter om året 
över hela riket till nästa riksdag. 



5. I början förordnas en skolmästare vid var skola, vartill utses den, som är 
grundfast i religionen och en skicklig lärare; landshövding och 
konsistorium böra till Kungl. Maj:t inkomma med förslag till skolans stat. 

6. I skolorna böra lapparnas barn först undervisas i kristendom på sitt 
modersmål: därefter må de även lära svenska, om de därtill har lust; ABC-
böcker och katekeser på båda språken ska genast tryckas. 

7. Superintendenten eller någon annan prästman, som konsistorium 
förordnar i hans ställa, bör åtminstone vart tredje år resa omkring i 
Lappmarken och visitera samt noga tillse, att prästerskapet och lärarna göra 
sin plikt; sådana visitationer bör dessutom var prost i sitt prosteri årligen 
anställa. 

I och med denna ordning var grunden lagd för en utvidgad undervisning 
av samernas barn, men det återstod många hinder att övervinna innan 
beslutet om inrättande av skolorna kunde förverkligas. 

Bland annat var det svårt att i det betryckta läge vårt land då befann sig i 
efter de stora kriget, få medel till organisationens genomförande. Lärare 
skulle anskaffas och avlönas, skollokaler skulle uppföras och läroböcker 
åstadkommas. 

Men redan 1726 utgavs en ABC-bok och Luthers lilla katekes på lapska. I 
praktiken visade det sig svårt, ja, omöjligt att efterkomma de i många 
stycken utmärkta bestämmelserna i 1723 års förordning. 



Kapitel . 

Skolan i Åsele bygges 
I Kungl. förordningen av 1723 bestämdes i punkt 3 att en skola skulle 
inrättas vid varje huvudkyrka i lappmarken och att skolornas antal skulle 
vara sju. Men det gick trögt med tillkomsten av de första skolorna, som 
kom att byggas i Åsele och Jokkmokk (1732) varefter kom Arjeplog (1743), 
Jukkasjärvi (1744), Föllinge (1748) och Gällivare (1756). 

För att få medel till skolornas uppförande, hade Kungl. Maj:t i förordningen 
av den 3 oktober 1723 bestämt, att fyra kollekter om året skulle upptagas i 
hela riket för detta ändamål. I punkt 4 av nämnda förordning heter det 
nämligen: 

"till detta Christeliga märkets understödiande, hafwa  bewiliat Fyra 
Collecter om Ahret öfwer  hela Riket, til nästa Riksdag då widare kan 
öfwerläggas." 

Konsistoriet i Härnösand begärde redan 1724 hos landshövding Jacob 
Grundell i Umeå, att skolor skulle byggas på de utsedda kyrkplatserna. Vid 
visitation i Åsele den 1 jan. 1725 utsågs plats för den blivande skolan. 

I protokollets sista paragraf från denna visitation heter det: "Plats till 
Scholan utsågs vid thetta tillfället  strax öster om kyrkan." Denna plats har 
ända till våra dagar kallats Skollägdan. 

När skolan i Åsele skulle byggas, sorterade skolorna under både 
landshövdingen i Umeå och konsistoriet i Härnösand, vilket också tydligt 
framgår av förordningens punkt 5, där det säges, att landshövdingen och 
konsistorium skall inkomma med förslag till stat för skolorna. Till 
landshövdingen sändes också de insamlade kollektmedlen för skolornas 
uppförande och drivande. 

Denna bestämmelse att två myndigheter skulle handha samernas skolväsen 
visade sig vara olyckligt och försenade tillkomsten av skolorna många år 
och hotade till och med tillkomsten av skolan i Åsele. 

Både konsistoriet i Härnösand, prosten Locknaeus i Själevad och 
kyrkoherde Sjöberg i Åsele tog för givet, att en av de sju skolorna för 
samernas barn, /den/ i södra lappmarken, skulle byggas i Åsele. Efter det 
tomten för skolan blivit utsedd, vidtogs därför anstalter för huggning och 
framforsling av timmer och andra materialer medan det var snöföre. 

Tydligen var det kyrkoherde Sjöberg, som var den drivande kraften vid 
förberedelserna för skolbygget. Han ville ha skolan färdig så fort som 
möjligt. 

Den 16 juli 1725 skriver han till kontraktsprosten J. M. Locknaeus i 
Själevad, att grunden till skolan var lagd och de hade redan timrat åtta 



varv, och de hoppades att under sommaren få huset färdigt, då de redan 
hade materialer som klovar och bräder framme. Då timret var "vackert" 
och säkerligen grovt, var det icke många timmervarv, som fattades, innan 
man var uppe vid väggbandet. 

Tydligen visste icke heller konsistoriet om hur raskt skolbygget i Åsele hade 
gått, ty den 19 juli 1725 begär de av landshövding Grundell en "afritning" 
hur han ville att skolorna skulle byggas. 

Den 28 juli 1725 skriver konsistoriet till landshövdingen att de till prosten 
Locknaeus i Själevad översänt 300 R Rmt av de inom stiftet influtna 
kollektmedlen för uppbyggnad av skolan i Åsele, för vilken 

"timbret är redan hugget, så att Scholan torde snart blifcua  färdig." 

Samtidigt skriver konsistoriet till prostarna i lappmarken och översänder 
Kungl. Maj:ts förordning om kollektmedlen för skolorna i lappmarken. 

Konsistoriet anmodar dem att av "Lant Räntemästaren" i Umeå begära 600 
R. Rmt att tillsammans med de medel, som insamlats inom kontraktet, 
vilka medel 

"utan något dröjsmål straxt Stella til wederbörande pastor i 
Lappmarken med alfwarsam  förmaning,  at timbret blir thenna winter 
framkiört  och Scholehuset wid hufwud  kyrkian in Martio opbygt efter 
then afritning  som Hr Landshöfdingen  meddelandes warder." 

I ett PS till prosten Locknaeus tackar konsistoriet för det besvär, han haft 
med skolans uppförande i Åsele och förklarar sig nöjd därmed. I ett annat 
post skriptum till brevet meddelas, att konsistorium erhållit Grundells 
ritning till skolorna, vilka översändes till prostarna. Konsistoriet 
ifrågasätter 

"om inte rummen äro för  stora och kalla för  the få  barnen på then 
kalla orten." 

Sannolikt hade landshövding Grundell redan innan han fick konsistoriets 
brev av den 28 juli fått reda på, att skolan i Lycksele påbörjats utan att han 
fått vara med och besluta om dess uppförande. Han blev nu mycket aktiv i 
skolfrågorna. På mindre än en månad - från den 19 juli till den 17 augusti 
1725 - skrev han icke mindre än fem långa brev till konsistoriet i Härnösand 
[breven är daterade 19/7 ,28/7 ,3/8 ,8/8 och 17/8]. 

I sitt brev av den 19 juli går han icke med på konsistoriets förslag, att 
prostarna ska sköta skolornas uppförande. Han vill att även lappfogdarna 
ska anlitas. Han uttalar också en förhoppning om att "Consistorium intet 
lär er hafwa  den tanka at jag dervid hinderlig varit" för skolbyggena, då han 
först den 15 juli fått av Kungl. Maj:t veta vilka medel som fanns tillgänliga. 
Han avslutar sitt brev med påpekandet att "intet före  vintern kan något 
företagas  om timbrets framskaffande  till Lapp Scholornas byggnad," vilket 
tyder på att han icke ville veta av något skolbyggande under 1725. 



I sitt brev av den 28 juli 1725 till konsistoriet redogör Grundell om var de 
fem skolorna i Norrbotten ska byggas och avslutar brevet med 

"och som således 5 scholor komma at ånyo byggas så lärer medlen så 
mycket mindre räcka till någon ny Schola i Åsele lappmark." 

Det ser ut som om landshövdingen beslutat att icke tillåta något skolbygge i 
Åsele. 

Man tycker, det är en smula egendomligt, att landshövding Grundel, som ju 
visat mycket stort intresse för tillkomsten av skolor för samerna, motsätter 
sig en skola i Åsele, då det icke kunde vara obekant för honom, att inom 
Åsele lappmark fanns en mycket talrik samisk befolkning. Vill han med 
detta visa sitt missnöje över, att icke ha blivit tillfrågad, innan skolbygget i 
Åsele startade? 

Som svar på landshövdingens skrivelse av den 28 juli 1725 anhåller 
konsistoriet, att skolhusen blir uppsatta vid huvudkyrkorna och ej vid 
annexen, enligt §3 i Kungl. förordningen av den 3 okt. 1723, och att skolorna 
blir byggda nära intill kyrkan för skolbarnens kyrkogång. 

Beträffande Åseleskolan heter det i skrivelsen 
o 

"men uti Arsilla bör skolan wara, så wäl som i the andra 
Lappmarkerna efter  Kongl. Förordningen § 3. Samma Schola blir then 
närmaste icke allenast för  fiell-  och byarne Lapparnes barn i Arsilla, 
utan och för  alla Lappars barn, som öfwer  hela Jämtland till en stor 
myckenhet ligga, hvilka then wida aflägse  wägen icke tillåter at 
komma til Lycksele. 

Och har Consistoriet then hägnaden at berätta thet Prosten Locknaeus i 
sitt bref,  som nyligen ankommit, skrifwer  samma Sholehus till 
w äg gar na redan wara opfördt,  och förmodas  i thetta år blifwer  färdigt." 

Konsistoriet håller fast vid att Åsele ska ha sin skola, som ju snart är färdig. 

I Grundells brev till konsistoriet av den 8 augusti hänvisar han till vad han 
förut skrivit, att "Åsele Lapp allmogens Barn kunde sig betiena af  Lyckselle 
Schola" för att spara medel, vilket "förer  med sig den nytta, att man kan 
hålla flera  lappbarn till deras lärdom och undervisning." Hur detta skall gå 
genom att icke bygga skolan i Åsele, utreder han icke. 

Att skolan i Lycksele var otillräcklig för samerna inom Umeå lappmark 
tycks icke bekymra Grundell. Han tar heller ingen hänsyn till det stora 
avstånd som skiljer Ångermanälvens flodområde från Umeälvens. 

Den 17 aug. 1725 skriver landshövding Grundel Jiter ett långt brev till 
konsistoriet där han på nytt framhåller, att "Åsele består af  någre få 
skattelappar och Lycksele Schola intet öfwer  4 a 5 mil derifrån",  varför det är 
bättre att bygga skolan på annat håll. 



Detta Grundelis yttrande visar, att endera hade han dålig kunskap om 
förhållandena inom Åsele lappmark, eller också ville han förvanska 
verkligheten. I husförhörslängden får Åsele år 1750 fanns 58 familjer 
fjällappar och 36 familjer skogslappar eller sammanlagt 94 familjer. Antalet 
barn i skolåldern var sannolikt närmare hundratalet. Avståndet fågelvägen 
mellan Åsele och Lycksele kyrkor är 8 mil. 

Av denna skrivelse framgår det också hur missnöjd Grundell är över, att 
prosten Locknaeus påbörjat byggandet av skolan i Åsele, "utan den ringaste 
Communication med mig, som dessa Lappmarker i nåder anförtrott  är." Det 
är tydligt, att Grundell ansåg sig kränkt av detta förbigående och därför på 
alla sätt ville förhindra att skolan i Åsele kom till stånd. 

Den 10 mars 1726 skriver konsistoriet till landshövding Grundell med 
anledning dels av kungl. Maj:ts brev av den 7 feb. 1726 och dels av 
Grundells brev av den 2 mars, och anhåller att skolan i Åsele, som redan är 
uppbyggd skall färdigställas, då Åsele lappmark är "tämmelig stor och 
vidlyftig"  och lappallmogen i Åsele "flitigast  hos Consistorium anhållit att 
Scholan för  deras undervisning" med det första uppbygges. Konsistoriet 
säger att till Lycksele kommer aldrig barnen från Åsele att sändas "för  den 
beswärliga wägens skull." De framhåller att samerna i Offerdal i Jämtland 
icke var ovilliga att sända sina barn till en skola i Åsele. 

På grund av landshövding Grundells ingripande, avstannade skolbygget i 
Åsele helt och stod så i flera år. År 1729 besiktigades det, och man fann att 
huset, som var utan tak, hade angripits av röta och skorstenarna, som man 
börjat uppföra, hade genom tjälen börjat fördärvas. 

Egendomligt nog hade Grundell icke heller fått någon skola färdig i 
Norrbotten. År 1729 hade staten för skolorna upprättats och fastställts av 
Kungl. Maj:t. 

Den 11 nov. 1729 skriver kanslipresident Arvid Horn m. fl. på Kungl. Maj:ts 
vägnar till konsistoriet i Härnösand sedan staten för skolorna blivit 
fastställd, att de kollektmedel, som upptagits för "Lappskolornas 
upprättande och underhåll" skulle göras fruktbärande genom att skolor 
upprättades och underhölls. 

Den 19 dec. 1729 skriver konsistoriet till Kungl. Maj:t med anledning av 
dess skrivelse av den 11 nov. och klagar över, att de icke funnit någon 
tillförlitlig och säker utväg för att få igång skolbyggena och anhåller, att de 
på grund av de stora avståndet vill bli befriade "ifrån  denna omsorgen." 
Sannolikt är det på grund av kontroverserna med landshövding Grundell, 
som konsistoriet gör denna framställning. 

Den 4. feb. 1730 skriver Arvid Horn m. fl. å Kungl. Maj:ts vägnar på nytt till 
konsistoriet. Någon befrielse från omsorgen med skolorna erhålles icke. 
Kungl. Maj:t uppmanar i stället konsistoriet att tillsammans med 
landshövding Grundell förvalta de insamlade kollektmedlen och dra 
försorg om att inte fler skolor inrättas än att de kan underhållas. Men 



"lärandes för  övrigt Hans Kongl. Majestät framdeles  och vid 
nästinstundande Riksdag, draga den nådiga försårg  att tiänliga utwägar 
till flera  medels skaffande." 

Under år 1731 måste emellertid landshövding Grundell gå med på att 
skolan i Åsele färdigställdes, samtidigt som också skolan i Jokkmokk blev 
färdig. 

När skolbyggnaden i Åsele äntligen efter sex år från det den börjat byggas 
blev färdig 1731 gällde det, att så fort som möjligt få skolan igång. Men för 
att detta skulle kunna ske, måste man ha en lärare till skolan. Härnösands 
konsistorium måste därför raskt skaffa fram en sådan, vilket enligt 
bestämmelserna i 1723 års förordning måste vara en prästvigd man. 

Som sökande till lärartjänsten anmälde sig en 28-årig studerande, Petrus 
Forsberg, vilken gått i Härnösands gymnasium och sedan blivit student i 
Uppsala 1724. Konsistoriet, som skaffat sig upplysningar om Forsberg, fann 
att han skulle vara lämplig att skicka upp till Åsele nya skola som lärare. 

Men Forsberg var ju icke prästvigd, varför konsistoriet genast - den 18 dec. 
1731 - inkallade honom för förhör och redan dagen därpå, den 19 dec., 
prästvigde de honom. 

Han fick omedelbart resa upp till Åsele, ty den 1 jan. 1732 skulle visitation 
förrättas där, och då skulle skolan också starta; nio år efter det den Kungl. 
förordningen om skolor för samerna utkommit. Vederbörande 
myndigheter med landshövding Grundell i spetsen, hade icke visat sig 
särskilt effektiva när det gällde att efterkomma Kungl. Maj:ts bestämmelser. 
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Kapitel 6. 

Staten för skolorna upprättas 
Enligt punkt 5 i kungörelsen av den 3 okt. 1723 skulle landshövdingen och 
konsistoriet till Kungl. Maj:t ingiva förslag till stat för skolorna. 

Trots att det gick så trögt med att bygga upp skolor i lappmarken och att 
ingen skola var färdig att tas i bruk, insände dock landshövding Grundell 
den 25 jan. 1779 till Kungl. Maj:t förslag till stat för varje skola, vilken 
fastställdes den 9 sept. samma år. Denna upptar följande uppgifter: 

"Pedagogus wid hwarje skola 200 D Silf.mt"  ; 
Inspektor vid varje skola skulle prosten i kontraktet vara. 
Inköpen av spannmål, matvaror och kläder för skolgossarna och 
läraren skulle skötas av läraren och prosten. 
Befallningsmannen skulle ombesörja frakten av varorna från 
"Svenska landet" upp till Lappmarken, eller till den översta byn, där 
Lappmarken tager sin början och utgör i skjutspengar för  2 lass 3 D. 
[Sedermera förmås lappallmogen att framföra varorna till den ort där 
skolorna är, utan betalning]. 
"Spismästaren" bliver läraren vid varje skola. 
Kokerskan, som sköter och håller barnen rena samt bakar, brygger och 
lagar barnens kläder har sin föda tillsammans med barnen, får till lön 
10 D. 

Till underhåll av varje skolgosse årligen: 
- 3 tunnor spannmål a 5 1/3 D 
- 4 pund torrt kött a 1 dr 
- 4 " torr fisk a 24 
Till färsk fisk och fågel i stället för salt fisk 
2 pund smör a 2 d 
4 mkr humle a 5d/pund 
1 pund salt 
1 " Ost 

16 D 
4 
3 
2 
4 
1 
- 211/3 
1211/3 

32 D 10 2/3 

Till kläder för varje skolgosse årligen: 

10 alnar grått vadmal a 6 2/3 sm. 
1/4 " blått kläde till stoffering a 2 d 
10 " lärft till skjortor och halsdukar a 5 1/3 1 
1 st kullmössa 
2 par strumpor 
2 par lappskor a 5 1 /3 
1 " kängskor 
Till häktor 
Till papper, pennor och bläck 
Till ved och ljus vid varje skola 

2:2 2/3 
-16 

212/3 
-16 
-20 
-10 2/3 
-20 
-2 /3 
1 
6 



Husgeråd som sängkläder, järn och träkärl med mer uppköpes efter hand 
som nödvändigt är. 

Enligt 1723 års kungörelse skulle kostnaderna för skolorna täckas av fyra 
kollekter om året från rikets alla kyrkor samt 6 öre silvermynt per 
skattekrona av samerna. 

Kanslikollegiet hade den 26 aug. 1729 skrivit till Kungl. Maj:t och påpekat 
att ännu hade inga skolor i lappmarken inrättats och många stift icke hade 
upptagit några kollekter för skolorna i Lappmarken. Kollegiet hemställde 
också om att stat för skolorna fastställdes. 

Samma dag, nämligen de 9 sept. 1729, som kungl. Maj:t fastställde staten 
sändes svar till Kanslikollegiet, som uppmanades att upprätta en 
förteckning över de stift, som uteblivit med kollekterna. Vidare 
uppmanades konsistoriet i Härnösand att uppsätta skolor för de medel som 
fanns. 



Kapitel . 

Instruktion för skolorna 
När Petrus Forsberg anställdes som lärare vid skolan i Åsele, hade han 
endast bestämmelserna i punkt 6 av kungörelsen av den 3 okt. 1723 att rätta 
sig efter. Där heter det helt kort, att barnen bör undervisas i Kristendom på 
sitt eget modersmål, därefter må de, som så önska, även lära svenska. Han 
fick därför ordna sin undervisning som han bäst kunde de första åren. 

Först den 2 sept. 1735 fastställde Kungl. Maj:t den långa [23 sidor] och 
utförliga "Instruction För Inspectorerna och Scholse - Mästarna i 
Lappmarken, samt Scholse-piltarna der sammastädes." I instruktionen 
nämnes att det endast är i Åsele och Jokkmokk som skolor blivit inrättade 
från den 1 jan. 1732 på grund av bristande medel. 

Instruktionen inleds med följande högtidliga deklaration: 
"Sedan Hans Kungl. Maj:t efter  dess högst berömliga nijt för  den arma 
Lappallmogens widare uplysning och förkowring  i Christendomen, i 
Nåder behagat förordna,  det Scholor på beqwämliga orter i 
Lappmarcken uppbyggas måtte och med goda lärare förses,  till 
ungdomens behöriga anförande  uthi salighetens kunskap samt andra 
nödiga stycken." 

Landshövding Grundell nämnes som den, vilken verksamt bidragit till 
skolornas uppförande. 

Beträffande inspektören säges, att en gång om året skall han besöka skolan 
och verkställa förhör med eleverna, men han skall också se till att eleverna 
erhåller mat, dryck och kläder samt nödig skötsel. Skolhusen skall han 
också inspektera och se till att de inte får förfalla. 

Där säges, att nybyggarna, som får ha sina barn i skolan, utan kostnad skall 
verkställa nödigt underhåll och utföra smärre reparationer av skolhusen, 
då det gäller sådant som de icke behöver inköpa såsom näver, takved, tagel, 
golv- och annat trävirke samt dagsverken. Inspektören är inför konsistoriet 
ansvarig för skolans skötsel och skall årligen avlämna berättelse om sin 
inspektion. 

Största delen av instruktionen handlar om läraren och hans undervisning. 

Men innan han får tillträda sin anställning skall han avlägga ed inför 
biskopen eller inspektören. Denna ed skall avlämnas enligt särskilt 
formulär, som i instruktionen är författad på latin. Då denna ed i många 
stycken är mycket intressant återges den här: 

"Jag N.N. svär heligt och lovar vid Gud och hans heliga evangelium, 
att jag troget och ståndaktigt intill livets slut skall förbliva  i den sanna 
evangeliska läran, som den är meddelad i den Heliga skrifts  kanoniska 
böcker och sammanfattat  i de gamla trosbekännelserna, i den 



Augsburgska bekännelsen och i kyrkans övriga bekännelseskrifter,  och 
icke hos mig hemligen hysa åsikter som strida mot de heliga skrifterna 
och fäderneslandets  religion eller bibringa mina elever eller andra 
dem. 

Ävenledes skall jag visa Hans Majestät Konung Fredrik, svears, göters 
och venders mäktigaste konung vår mildaste herre, tillbörlig 
underdånighet, trohet och hängiven tjänst. Likaledes skall jag förbliva 
Hennes Majestät konungens älskade gemål, Ulrika Eleonora, den 
mäktige drottningens underdånigste undersåte. 

Jag skall allt efter  förmåga  hålla den föreskrivna  regeringsformen  i gott 
stånd och välbehållen. 

I mitt anförtrodda  ämbete, som jag vederbörligen skall sköta, skall jag 
iaktta all skicklighet, noggrannhet, trohet och konstfärdighet  i 
förhållande  till de stadgar för  de lappska skolorna, som äro föreskrivna 
och dem som äro nödvändiga för  elevernas välfärd. 

Jag skall anpassa mig efter  deras fattningsgåva,  jag skall undervisa 
grundligt och tydligt, icke med någon trälaktig tuktan eller med alltför 
hårda ord, varigenom eleverna skulle kunna drags bort, eller 
avskräckas från  sin nyttiga uppgift,  utan genom övertalanden och 
vänlighet anpassade efter  de späda sinnena skaffa  mig gehör. 

Jag skall vara en noggrann granskare av de ungas seder och liv och 
själv genom mitt föredöme  leda dem till gudsfruktan,  fromhet  och ett 
dygdigt liv. 

Jag skall visa detta stifts,  gymnasiet och skolornas biskop tillbörlig 
vördnad. 

Med ett ord, vad jag märker vara eller förutser  bliva till välgång och 
nytta för  de lapska kyrkorna och skolorna, allt detta skall jag träget och 
med all kraft  sträva att befordra,  varigenom Guds namns ära hos detta 
arma folk  framförallt  eftersträvas  och utbredes. 

Den evangeliska religionens renhet skall oförfalskat  bevaras, och såväl 
den samhälleliga som eviga välfärden  skall främjas  genom en rätt och 
outtröttlig undervisning av den mig anförtrodda  ungdomen. Så hjälpe 
mig Gud." 

Ingen "pedagogus" skall antagas, som icke förklarat sig villig att lära sig 
lapska språket, så att han kan undervisa eleverna på deras modersmål. Men 
han skall också lära barnen svenska, så att de kan läsa ABC-boken på båda 
språken. 

Lästiden skall börja i januari och pågå hela året med högst 6 veckors ferie 
under högsta sommaren. Vid jultiden anställes förhör med eleverna och de 
därtill berättigade får sluta skolan. 



Läsningen för dagen börjar klockan 6 när det är längre dagar och kl. 7 när 
dagarna är kortare. Dagen börjar med bön och fortsätter till klockan 8, då de 
erhåller en timmas ledighet. Mellan kl. 9 och 11 fortsätter läsningen. Från 
kl. 11 till kl. 12 är det rast. 

Efter kl. 12 skall de mera försigkomna övas i skrivning. De övriga få läsa. 
Mellan kl 2 till 3 är det åter ledigt. Mellan kl 3 och 5 fortsätter skolarbetet, då 
dagen avslutas med bön. 

Onsdagar och lördagar skall man repetera det man läst förut och dessa dagar 
skall läsningen sluta kl. 2. för att eleverna ska vara lediga men då ska de 
också hugga ved för skolans behov, eller utföra andra arbeten. 

Det betonas, att läraren skall ha ett riktigt timglas, så att han kan mäta tiden 
riktigt. 

Domkapitlet och Kungl. Maj:t var medvetna om, att det särskilt i början 
skulle vara svårt att till dessa skolor finna lärare, som kunde både svenska 
och lapska språken, och därför intogs i instruktionens punkt 7 följande: 

"I början tillåter läraren antaga de barn av nybyggare och lappar, inalles 
6 st. som någorlunda ha kunskap i bägge språken, så att han av dem 
kan få  hjälp att lära sig lappskan." 

I instruktionen säges att gossar från de avlägsnaste fjälltrakterna bör antags i 
skolan, så att de kan undervisa andra i sina hemtrakter. 

Instruktionen säger, att inom två år bör eleven ha inhämtat så mycken 
kristendom, att han kan skrivas ut. Men om eleven är "trögare" , kan han få 
vara längre tid i skolan. Läraren uppmanas att vara saktmodig, vänlig och 
ha stort tålamod och inte med hårda ord och hugg och slag straffa eleverna, 
om de inte kan sina läxor. Men när förmaningar inte hjälper måste han 
bruka näpst och aga men inte så att "detta arma och blödiga folk"  får skräck 
för skolan. 

Beträffande barnens underhåll säges att de bör ha sitt nödtorftiga och få mat 
kl. 8, 12 och 7 em. "med sådan spis som dem anständig är och försvarligt 
dricka." 

Om en elev "befinnes  af  den qvickhet", att han är lämplig för vidare studier, 
skall inspektor anmäla detta till konsistoriet, så att denna elev får fortsätta 
sina studier vid "trivial Schola" [läroverk]. 

Instruktionen avslutas med förhållningsregler för eleverna, där de 
uppmanas att vara flitiga, lydiga mot sina lärare och hövliga mot alla 
människor, vänliga mot varandra och icke hysa illvilja, hat eller bitterhet 
till någon och icke ha lust till dryckenskap. 

På helgdagar och när de annars är lediga bör de läsa och öva sig att sjunga 
psalmer. 



Om en elev rymmer från skolan, bör man undersöka om det skett med 
föräldrarnas samtycke och om det är nödvändigt skall "den verdsliga 
armen " anlitas för att få eleven till skolan. 

Vid sjukdom skall elevens föräldrar underrättas och dör eleven skall han 
njuta anständig begravning och åtföljas till graven av lärare och elever. 

Instruktionen, som upprättades av superintendenten [biskopen] doktor 
Sternell, fastställdes av Kungl. Maj:t den 6 sept. 1735. 



Kapitel . 

En titt i Åseleskolans katalog 
Det torde icke finnas många skolor i vårt land, som har en så omfattande 
skolkatalog som Åseleskolan för samebarn hade. Från början fanns ingen 
katalog, men vid visitationen den 5 januari 1743 påtalade visitator 
Holmbom denna brist. Han ville att en matrikel skulle upprättas. Han 
fordrade att i denna skulle göras följande anteckningar: 

1. Något om skolans inrättning och uppbyggnad. 

2. Skolans stat och allt vad skolan äger fast och löst samt alla reparationer 
och förändringar av skolan. 

3. Förteckning över inspektörer, lärare och "spismästare" med tid för deras 
tjänstgöring. 

4. Elevernas namn, födelseår, när de in- och utskrevs, föräldrarnas namn 
samt elevernas framsteg i skolan och slutligen var de tar vägen efter skolan. 

Holmbom ställde stora fordringar på denna matrikel, som skulle ha blivit 
synnerligen värdefull om hans idéer följts och noggranna anteckningar 
gjorts om alla skrivelser och alla åtgärder som vidtagits vid skolan och dess 
ägor. Men det kom att dröja sex år, innan matrikeln inköpts och kunde 
upprättas den 22 nov. 1749. 

Skolmästaren Olaus Hedenstedt försökte nog följa Holmboms anvisningar 
vid katalogens upprättande och gjorde en bra början, men hans efterträdare 
fullföljde icke helt hans början. På första sidan skriver han: 

"Album Scholae Åselensis. Åsele Scholse Matricul. Heruti finnes 
antecknade Schola Barnens Namn, som blifwit  underwiste och 
härstädes lärde, samt hwars och ens framsteg  i Christendomen. På 
Höga wederbörandes befalning  inrättad af  Olavo Hedenstedt. Åsele den 
22 Nov. 1749. Docenterne [lärarna] wid denne Schola se pag. III  till D. 4 
tS-Discenterne se pag 33 etc." 

Förteckningen över lärarna är fullständig och upptager alla ordinarie lärare. 
Av stilen att döma ser det ut som om siste läraren, Eric Millén, skrivit större 
delen av denna förteckning. Här är katalogens förteckning på lärarna: 

o 

"Serius Docentium al Lucli Magistrorum Schola Lapponuae Åselensis. 

Pär Forsberg, född  i Ed i Sollefteå  Pastorat och gift  med prosten Sundii 
dotter i Botha, var här förste  Scholmästare ifrån  år 2732 til 1741, då han 
blef  Pastor här i Åsele och sedermera hugnades med Alfta  pastorat i 
Helsingland. 



Efterträddes  i Schol syslan af  Candidaten 
Olof  Sebrelius, född  i Herjedalen, hvilken samma tjenst bestridde til 
1749, då han befordrades  till kyrkoherde i Föllinge, samt sedermera til 
Pastor och Prost i Gudmunrå. 

Der nest kom Magister 
Olof  Hedenstedt, likaledes född  i Herjedalen, til denna schola, och 
förestod  densamma till 1758, då han erhöll Refsunds  Pastorat, och 

sunderades af  Magister Eric Forssner, född  i Nätra, hvilken innehade 
tjensten til 1767 och efter  at hafva  fått  fullmagt  på Åsele Pastorat, 

fick  til efterträdare  i Scholsysslan Magister Daniel Edin, hvilken född  i 
Åsele var har Schollärare til 1781, då han befordrades  (till) kyrkoherde i 
Anundsjö och här 

efterträddes  af  Minist. adjunkten Eric Ersson Rhen, som var 
Uplänning til Nation och innehade Scholan til Maj 1800, då han fick 
tillträda Åsele Pastorat och 

succederades [efterträddes] i Scholsysslan af  Nådårspredikanten Eric 
Millén, som blef  ortens siste Scholmästare; och lika med dess Schol 
Lärare var född  i Sollefte  och på möderne härstammade af  Prosten 
Magister Anders Sundius derstädes. Denne siste Scholmästare blef 
präst 1789 och adjunkt på födelseorten;  kom till Åsele 1796 såsom 
pastors medhjälpare. War  här Nådårspredikant 1798 och 1799. Blef  på 
1800 vice Scholmästare, på 1802 ordinarie samt äfven  efter  Pastoratets 
tillträdande med högvederbörandes tillstånd fortfor  att förestå  denna 
Schola till dess slut Nyåret 1820." 

Olof Hedenstedt gjorde en god start i matrikeln genom att bl. a. göra en 
fullständig förteckning på de skrifter, som fanns vid skolan och tillkom 
under hans tid. Förteckningen innehåller följande skrivelser: 

"Förteckning på de Documentas skrifter  som härwid Scholan nu 
befinnas  och uti en särskild bok insydda näml. 

1. Räkning öfwer  första  Scholse byggnaden af  år 1725 och 1730. 
2. Husesyn öfwer  de af  Pastor Forsberg uppbyggda husen år 1742. 
3. Instruktion för  Inspectorerna och Scholemästarna. 
4. Husesyn öfwer  de först  uppbyggde husen år 1741 bör stå näst den. 
5. Åsele Scholestat år 1729. 
6. Befrielse  från  redogörandet däröfwer  år 1747. 
7. Kungl. Maj:ts Stats Contoriets tillstånd att för  Åsele Schola få  inlösa 
Krono behålden spanmål i Junsele, Liden och Resele 1750. 
8. Flera års Wisitationsacter. 
9. En afskrift  av en husesyn hållen d. 23 juli 1754. 
10. En öfwerenskommelse  mellan herr kyrkoherden Hedenstedt och 
herr studios Pehr Edin under förhoppning  att blifwa  Scholsemästare af 
den 18 mar ti 1756. 



11. Af-  och tillträdes syneinstrument år 1767 med förteckning  och 
qwittene på alla fordringar  enl t Högl. Kongl. Direktions samt Fem: 
Wen:  Consistorii best. 1761 femte  räkning öfwer  de publicjwe medel 
hwarmed någon Scholan tillhörige fastigheter  äro inlöste. 
12. En oeconomisk Besiktning på hus och jord å 1777 originalet i 
prästgården. 
13. Här finnes  och En Bibel på Swenska, twenne Postillor på Lappska 
språket, samt Twenne Nya Testamenten. 
14. Scholas Barnens sängkläder 2 M. st. helt nya skin köpta 1781 jan: 2 
M. st kuddar af  skin samt 2 M st. fårskinsfällar  något gamlare. 
15. En stor gryta om 10 kanrum köpt 1767." 

Som synes är den sista anteckningen från 1781. Under de sista 40 åren 
gjordes således inga anteckningar om vare sig inventarier eller skrivelser, 
som kommit till skolan. Denna bok har tydligen förkommit, då den icke 
finnes tillsammans med skolans matrikel. 

Olof Hedenstedt följde också Holmboms anvisningar och upprättade en 
förteckning över byggnader och ägor, som hörde till skolan. 

"Förteckning på Scholsebordet tillhöriga fastigheter,  kåtor och änges 
stycken, dels inlösta, dels af  församl.  uppodlade. 

1 Q- Twenne åkerstycken dels af  Pastor Forsberg, dels af  Hedenstedt 
upptagne och med Publice medel inlöste. 
2 3. Ett dito ånyo af  mag. Edin utom gamla gärdesgården af  ris och rot 
på en myrtrakt under berget uppbrutit och tre stora diken omgifwit. 
3 Q- Ett godt stycke äng öfwerst  wid Torfselet,  bestående dels af  Forsbergs 
första  uppodlingar, dels och af  Wallinders  nyaste, som 1770 blef  hitbytt 
mot Hans hols rödingen. 
4 Q. Ett litet äng äfwen  wid Torfselet  kallad laduudden. 
5 Q- Do därstädes ogsjebäcken med des tillhörande myror. 
6 B. Fors rödingen, en liten plätt. 
7 Q- Boerike udden bestående äfwenledes  af  Forsbergs första 
uppodlingar dels af  Wallinders,  som byttes mot Hans Joels rödningen, 
samt sedermera af  Församlingen på egen kost och Scholx Mästarens 
diken upprögt. 
8 Q- Fäbodrödningen dels af  Past. Forsner, dels af  Församlingen upprögt 
och förbättrad. 
9 Q- Borgwiksudden af  Församlingen upprögtes och af  Scholxmästaren 
Edin förbättrad.  Detta allt på norra sidan om Elfwen. 
10 3- Scholserödningen på hemsidan af  Pastor Forsberg upprögt. 
11 Q- Snarabackrödingen af  Församlingen upprögt och förbättrad. 
12 Q. Hwällän på ömse sidor dels af  Församlingen upprögt dels och 
naturliga starrslåtter föga  betydande, med slogmyran, samt Idwatta 
myren och Bomsjöberget. 



13 Q- Många små grödor af  åkern i Torfselet,  en af  Fast. Wallinders 
första  uppodlingar och de öfriga  af  Scholeemästaren Edin af  Linda 
upptagne." 

Tydligen har anteckningarna om ägorna också slutat vid 1780-talet. Siste 
läraren som omnämnes är Daniel Edin, vilken var skolmästare åren 1767-
81. 

Största delen av katalogen upptas som sig bör av anteckningar om eleverna. 
Denna del är fullständig och upptar alla elever från den första till den sista. 

När Olof Hedenstedt upprättade katalogen 1749 följde han Holmboms 
anvisningar och upptog förutom namnet på eleven även när de in- och 
utskrevs, samt när de ingått äktenskap och när de avlidit. 

De båda senare uppgifterna föll snart bort ur katalogen. Från nr. 43, som 
inskrevs i skolan 1746, är i regel antecknat elevens födelsedata samt 
föräldrarnas namn och yrke samt bostadsort och ganska utförliga uppgifter 
om elevernas kunskaper. 

Eleverna i katalogen har numrerats från nr. 1 till 324, som var sista eleven. 
Men i skolan var i verkligheten inskrivna 325 elever. Av förbiseende av 
mag. Eric Forsner har två flickor, Margret Clementsdotter och Elisabet 
Persdotter, båda åsatts nr. 85. 

I instruktionen för skolan angavs, att eleverna vanligen bör gå två år i 
skolan, men i många fall kunde en elev utskrivas redan efter ett års 
skolgång. Å andra sidan kunde vissa elever få gå upp till tre år i skolan. 

Till en början intogs endast gossar i skolan, men år 1748 inskrevs som nr. 
53, 54 och 55 de tre första flickorna, vilka voro Sara Rysen, Helena Friberg 
och Catharina Sandin. 

Sedan isen väl var bruten inskrevs nästan varje år någon flicka. Ja, år 1758 
och 1759 inskrevs tio flickor i rad, så att de åren var det endast flickor vid 
skolan. Men sammanlagt undervisades vid Åsele skola tre gånger så många 
gossar som flickor. Av skolans sammanlagt 324 elever var nämligen 244 
gossar och 81 flickor. 

Frågan om vid vilken ålder barnen skulle antas till skolan var uppe vid en 
prostvisitation i skolan år 1740, då man uttalade sig för att en elev borde 
vara 12 - 13 år vid inskrivningen. Landshövding G. Gyllengriph sade i en 
skrivelse till Direktionen för Lappmarkens ecklesiastikverk av den 16 april 
1740 att ingen ålder skall föreskrivas, utan skolmästaren skall kunna intaga 
yngre elever, om de "befants  vara af  ett qvickt genie." 

Av skolkatalogen finner vi, att åldern på eleverna varierade mycket - från 
sju till över tjugo år. 



När Hedenstedt 1749 upprättade katalogen angav han på första sidan, att 
den var avsedd för gossar, trots att flickor redan 1748 hade intagits i skolan. 

I matrikelns ingress heter det nämligen 
"Wid  Åsele Schola äro följande  Lappgossar blefne  med Kongl. Maj:ts 
bekostnad underwiste i sin Chrisiendom neml." 

Då katalogen upprättades 17 år efter skolans start, kom eleverna icke i 
samma ordning som de är upptagna i visitationsprotokollen. Enligt 
katalogen var eleven nr. 1 Jonas Algstedt, inskriven 1732, utskriven 1734, 
gift 1737. Elev nr. 2 var Jacob Sal ten, inskriven 1732, utskriven 1735, gift 
1739, död 1742. Men enligt visitationsprotokollet av den 1 jan. 1732 var de 
första eleverna, som antogs, Jacob Simon 12 år, Erik 14 år, Lars 10 år, Jon 18 
år och Lars. I visitationsprotokollet av 1733 finns emellertid både Algstedt 
och Salten upptagna. 

På grund av katalogens sena upprättande har för de 42 första eleverna icke 
gjorts några anteckningar om deras kunskaper, men från och med elev nr. 
43, Erich Oldenberg, som inskrevs 1746 och utskrevs 1747, finnes vanligen 
mycket utförliga anteckningar om eleverna. 

Vi ska nu titta på några elever, som gått i Åsele skola. Vi ska se vad 
katalogen berättar om en av skolans duktigare elever. 

"Nr 98 Olof  Mickelsson, 10 år gammal. Fadern Michel Olofsson 
nybyggare i Almsele, antogs först  i Scholan på fadr  ens omkostnad i 16 
veckor, men då rum efter  Lars Nilsson som dimitterades den 18 april 
blev öpet, antogs han på Cronans omkostnad. Begynte wid ankomsten 
till Scholan läsa abc-boken, har sedan som den förestående  läst ej 
allenast Lutherius, Svebelii Catecheser utan och innan, utan och i 
räknande och skrifwande  gjort ännu större framsteg  än den förra. 
Dimitterades ifrån  Scholan med det witsordet att scholemästaren ingen 
haft  i Scholan med den qwickhet och förstånd  att fatta  och förstå  allt 
hwad som föreställdes,  /såsom/denne." 

Han inskrevs 1761 och utskrevs 1762. 

Elev nr. 99 är också en nybyggarson, varför det 1762 fanns icke mindre än tre 
nybyggarsöner i skolan, nämligen nr. 98, 99 och 100. Vanligen fick dessa gå 
endast ett år i skolan, även om de var rätt unga. Nr. 99 var endast 10 år. 

"Nr. 99 Mattes Matson, Mattes Pålssons son pä Nybygget Hella, 10 år 
gammal, har lärt kenna abc boken, någorlunda Lutheri och lijtet i 
Svebelii Catecheserne, hwilken han wäl utantill, fört  til ända, i 
Scholan lärt sig tydligen läsa Salm, Ewangeli, och böne böckerna, samt 
fått  liten underwisning i skrifwandet;  fick  nu lof  att resa hem til 
föräldrarna." 

Han inskrevs den 1 mars 1762 och utskrevs 1763. 

Den 100:e eleven vid skolan var Göran Erson, 
"framlidne  Erik Påhlssons äkta son, men nuvarande B. H. Nilssons 
styvson ifrån  nybygget Råsele, 13 år gammal, lidit länge av sjukdom, 
befanns  kraftlös  i sina ben. Har förr  och i jan. 1763 anhållit hos höga 



vederbörande om understöd och "befodring"  i framtiden  eftersom  han 
inte kan föda  sig med hemmansbruk. Har lärt hemma, som den näst 
föregående,  abc-boken, Luther någorlunda och börjat Svebeli den han 
lärt väl utantill i skolan samt några stycken i psalm, evangeli- och 
böneböckerna. Denne hade så väl som den föregående  intet tillstånd av 
höga vederbörande att använda skolan längre än ett år, därför  fick  han 
lov att lämna den. 

Inskrevs den 3 feb. 1762 och utskrevs den 11 jan. 1763. 

Av eleverna från skolan i Åsele torde eleven nr. 117 Per Eriksson ha 
kommit längst och blivit mest känd, han kom ju in på läroverk och 
universitet och blev präst under namnet Per Rådström. Skolkatalogen 
berättar följande om denna elev: 

"117 Pär Eriksson, 13 år gammal, afledne  Nybyggarens Erik Påhlssons 
son ifrån  Råsele, kunde ganska wäl sin Christendom och läste både 
swenska och latin innantill. Men på V.  Consistorii tillstånd antogs att 
studera och började straxt med gramatica [språklära] och Colloquia 
[samtal]; kunde nu vid examen väl declinera [böja substantiv] och 
Conjugera [böja verb] orden; visste wäl gjöra åtskildnad på Partes 
orationis [ordklasser] samt utnämna af  hwad genera [genus] hwart och 
et ord war så i nomine [substantiv] som verbo [verb]. Syntaxin [satslära] 
har han ock läst, så at han kunde ihopsätta orden och säga små Phrases 
[fraser] i Collqvia [samtal] kunde han explicera [översätta] och resolvera 
orden [angiva ordens böjning] til thet Colloqvium [samtal], litet har 
han ock begynt läsa Hybners historia samt att skrifwa  och läsa hwad 
som är skrifwit. 

Befans  nu 1768 den 12 jan. vid examen nog litet förkofrat  sig. 
I skrifwandet  har han ej widare kommit än att han skrifwer  nog klent 
efter  föreskrift;  i latin befans  han inte stort bättre än förlidet  år. Han 
hade dock explicerat [översatt] i Colloqvien till det 66 samtalet. I 
Hybners Historia hade han läst til 4 stycket om kejsardömet i orient. 

Blef  präst och år 1783 comminister i Sorsele." 
Han intogs den 10 jan. 1767. 

Vid visitationen i Åsele den 12 jan. 1768 hemställdes om icke 
"Scholepilten Pehr Ersson, om 14 års ålder, som med Consistorii 
tillstånd förledet  år blifwit  wid Scholan antagen at studera och sedan 
gjort sådana wackra framsteg  som i ber de_ § förmäles  må flytta  till 
Triwial Scholan." 

Visitationsprotokollet skiljer sig delvis från anteckningarna i skolkatalogen. 

Katalogens uppgift att Per Eriksson 
"nu 1768 den 12 jan. wid examen nog litet förkofrat  sig. I skrifwandet 
har han ejh widare kommit än han skrifwer  nog klent efter  föreskrift.  I 
latin befans  han icke stort bättre än förlidet  år," 

finns icke i protokollet. 



Visitationsprotokollet avslutar omdömet om Per Eriksson med följande: 
"Om thenna Pilt skal widare studera, så tyckes han borde få  samma 
/ komma /til Trivial Scholan i Hernösand. Thetta underställes i all 
ödmiukhet Höga Wederbörande,  som härom torde gjöra Höggunstig 
anstalt. Imellertid förblifwer  han här qwar wid Scholan til thes man 
härom kan widare få  höra." 

I Härnösands Consistori protokoll av den 12 okt. 1768 heter det: 
"Detta wisar Consistorium för  sin del nytigt och i den ödmjukaste 
tillförsikt,  at Höglofl.  Kongl. Direktion öfwertäckes  detsamma 
höggunstigt gilla, dristar, till hwars underhåll härstädes föreslå  det som 
wanligen lappska studerande vid trivial Scholan warit tillslagit, neml. 
80 SB Silf.  mt i reqwisition upptages." 

Denna framställning bifölls och Per Eriksson, som antog namnet Rådström, 
blev student i Uppsala 1776 och prästvigdes den 16 juni 1779 till 
pastorsadjunkt i Åsele. 

Den 1 maj 1783 utnämndes han till komminister i Sorsele. Den 22 dec. 1802 
förordnades Rådström till skolmästare vid Skytteanska skolan i Lycksele där 
han tjänstgjorde till 1820, då han var 65 år. 

Per Rådström avled vid 80 års ålder, den 6 sept. 1835 . 

Hur Per Rådström kunnat inhämta så pass goda kunskaper innan han 
inskrevs i Åsele skola, så han kunde läsa både svenska och latin är svårt att 
förklara. Kunde det vara så, att han av Daniel Edin, som var född i Åsele 
och prästvigdes 1758 för tjänstgöring som adjunkt åt kyrkoherde Wallinder, 
vilken avled 1765, fick handledning och undervisning? 

Edin tjänstgjorde som vice pastor i Åsele till 1767, då han blev skolmästare 
vid skolan där. Något som talar för ett sådant antagande är, att Per Eriksson 
1767 blev antagen som elev vid skolan, d.v.s samma år som Edin blev lärare 
där. 

Då Råsele ligger vid Ångermanälven, som alla resande från Åsele följer, är 
det kanske inte otroligt, att Daniel Edin en eller flera gånger kommit till 
Råsele och övernattat där, och då upptäckt den pigga gossen Per, som kanske 
redan lärt sig läsa av föräldrarna. 

Kanske fick han låna böcker av Edin och erhöll eventuellt undervisning av 
honom i latin. Hur skulle han annars ha kunnat lära sig detta språk? 

Samma år, 1768, fanns två andra gossar [Detta år fanns ingen flicka 
inskriven] vilka tydligen var mycket begåvade. Om elev 119 heter det i 
katalogen: 

"S/m/ Jonsson, Fjellspr intar en Jon Thomassons son, 14 år gammal, 
kunde wid sin ankomst til Scholan någorlunda läsa innantill och hela 
abc-boken utantill, befans  nu kunna wäl Lutherii cateches utantill 
äfwen  så the tre första  hufwudstycken  af  Svebelii Spörsmål; men the tu 



sista hufwudstycken  kunde han inte aldeles så wäl, emedan han then 
allenast ett par gånger igenom läst utantill; kunde ock någorlunda läsa 
innantill i Psalmboken, egde eljest godt förstånd,  war flitig  och 
beskedlig i allt sånt, man kunde gjöra sig godt hopp om honom, blef 
therföre  dimitterad." 

Om eleven 120 heter det i katalogen: 
"Olof  Clementsson, Fjel Sprintaren Clement Gunnarssons son 16 år 
gammal, kunde wid sin ankomst til Scholan läsa i bok och abc- boken 
utantill, blef  nu wid examen befunnen  af  lika framsteg  i sina 
christendoms stycken som före  nämnde Sjul Jonson, men hwilken 
han ock warit i lexlag, hade wäl något swagare minne än then förra 
men hade genom sin flitighet  täflat  så med sin kamrat at han i alla 
stycken war honom lik, blef  derföre  dimitterad, änskjönt han så väl 
som then förre  allenast warit et är i Scholan, hälst som man tyckte at 
han genom egen flit  skulle widare kunna hjelpa sig sjelf." 

Här ser vi, att trots att det endast var sex elever vid skolan hade lärare 
ordnat olika läxlag. De båda begåvade gossarna, 14 och 16 år gamla hade 
bildat ett läxlag, där de tävlat med varandra. På grund av sin begåvning fick 
de icke gå mer än ett år i skolan. 

Vi gör så ett hopp till elev nr. 200. Om honom heter det i katalogen: 
"Nr 200 Matthias, Lappmannen Pål Anders son född  1777, antagen 
enligt visitationsactens protokoll af  d 2 jan. 1788, kommer han ännu 
ett åhr at wid Sholan qwarblifwa.  Har lärdt på Lappska språket, hwilket 
han i Bok läser nog felaktigt,  men utantill läste han wid förenämnt 
tillfälle  förswarl.  Lutheri Cateches Athan. symb. och första 
hufvudstycket  af  Svebelii Cateches, hwaröfwer  han ej ännu hunnit." 

Man förstår att lärarna vid Åseleskolan hade vissa svårigheter vid 
undervisningen trots att elevantalet var så litet, därför att en del elever läste 
lapska och en del svenska. År 1813 läste eleven 299 lapska, men eleven 300 
svenska. Om dessa elever finns antecknat i skolkatalogen: 

"Nr 299 Fattiga Fjell Lappen Lars Thomasson Wästermarks  doter 
Segre, 12 år, känner Bokstäfwerna  någorlunda förut.  Kommer att läsa 
lapskan. Har stammande uttal och hade första  året nog swårt att fatta. 
War  derföre  wid förhöret  1814 ännu icke kommen till särdeles stadga i 
innanläsning. Hade dock fattat  abc-boken och Lutheri Cateches 
någorlunda i minnet. 

Gjorde 2:dra Scholåret det goda framsteg,  att hon wid förhöret  1815 
läste wäl innan i Lapska boken, samt utantill försvarl.  Lutheri 
Cateches, Högströms frågor  samt det mästa af  Svebeli förklaring. 
Dimitt." 

Hon inskrevs 1813 och utskrevs 1815. 

"Nr 300. Faderlöse utfattige  gossen Olof  Andersson från  Wilhelmina 
på 10:de året. Känner något bokstäverna, kommer att med svensk 
läsning sysselsättas. Läste vid förhöret  1814 ostadigt innan. Gjorde dock 



någorlunda skäl för  sig med Luthers lilla katekes utantill, samt tvenne 
huvudstycken av Svebeli förklaring.  Hade ännu ett år /at t / begagna 
undervisningen, men var därjämte i hög grad osnygg samt benägen för 
skalkstycken, för  vilka han flera  gånger utan särskild förbättring 
undergått skolaga." 

Han inskrevs 1813, utskrevs 1814. 

Sista årskullen elever bestod av sex stycken, tre gossar och tre flickor. I 
katalogen har de nr. 316, 318, 319, 322, 323 och 324. Det säges att de utskrevos 
1819 men de var ju med på visitationen den 2 januari 1820. 

Katalogen har följande anteckningar om skolans sista elever: 
"316. Per, född  1805, son af  afl.  fattige  Lappklockaren Pehr Göransson, 
kände vid Inskrifningen  icke Bokstäverna för  dålig hörsel och svag 
fattnings  gåfva,  kom han icke på första  Scholåret till någon redighet i 
innanläsning. Läste inte heller mera utantill vid förhört  1819 än 
allenast abc-boken och något af  lilla Catechesen. 

318. Thomas, född  1804, fadern  Sjul Elomsson är död. Var  skattelapp 
och hade många barn. Hann icke på första  skolåret til särdeles stadga i 
innanläsningen, hade likväl fattat  abc-boken och lilla katechesen wäl i 
minnet samt gjort någon början med Högströms frågor." 

Han inskrevs 1818, utskrevs 1819. 

"322. Anders, född  1806, son till avi. fattige  sprintaren Anders 
Zakrisson, kunde något förut  de mindre bokstäverna." 

Han skrevs in 1818, ut 1819. 

"323. Brita Cajsa, född  1806, dotter till ofärdiga  Lappmannen Pål 
Nilsson, kunde ock någorlunda det mindre alfabetet." 

Hon skrevs in 1819 och utskrevs samma år. 

"324. Kristina Eriksdotter, fattig  och både fader-  och moderlös Lap 
Nybyggare flicka  från  Fredrika, vid 10 års ålder, hade likaledes gjort 
någon början förut  med bokstävernas skiljande," 

Inskriven 1819, ut samma år. 

Vid visitationen 1799 anmärkte visitatorn att anteckningar om eleverna 
saknades i skolkatalogen från år 1794. Skolmästaren lovade att göra 
erforderliga anteckningar, vilket han också hade gjort till visitationen år 
1800. 



Kapitel . 

Arbetet vid Åseleskolan 
Knappast någon skola har väl varit föremål för sådan kontroll som de första 
nomadskolorna. I 1723 års förordning punkt 7 säges att superintendenten 
(biskopen) eller någon annan prästman åtminstone vart tredje år skulle 
inspektera skolan. 

Åseleskolan inspekterades tätt och ofta, vanligen av kyrkoherden i Åsele. 
Dessa inspektioner var rätt grundliga. Varje barn förhördes särskilt, och 
resultatet antecknades i protokollet. Tack vare dessa omfattande 
visitationsprotokoll kan man ganska väl följa livet vid skolan år för år. 

Redan den 21 november 1733 verkställde kyrkoherde Erik Sjöberg i Åsele på 
Forsbergs anmodan första gången förhör i skolan. Det var fyra gossar, som 
Forsberg ansåg borde få lämna skolan och därför blev föremål för förhör. 

Dessa gossar var Jacob Salten, Simon Lögden, Jonas Algstedt och Lars 
Bäckström. De läste berömligen botpsalmerna utantill, Luthers katekes, 
"Symbolicum Athanasii" och Svebeli förklaringar. De kunde vanliga 
katekesfrågor, och även andra frågor i kristendom kunde de ge riktigt 
besked om. I skrivning var de tämligen noga övade. 

I protokollet är också antecknat att eleverna erhållit föreskriven vård och att 
läraren alltid gått före dem med goda exempel i gudsfruktan. Enligt 
anteckningarna i skolkatalogen hade en elev, Lars Bäckström, utskrivits 
redan 1732, vilket sannolikt är felaktigt, då han ju var med vid visitationen 
1734. En av de fyra förhörda gossarna, Jacob Salten, fick stanna ytterligare ett 
år vid skolan. 

Den 14 februari 1734 verkställdes åter visitation vid skolan nu på anmodan 
av domkapitlet. Visitator var kyrkoherde Petrus Alstadius. Av protokollet 
ser vi, att Forsberg redan nu anlitat en annan som lärare vid skolan, 
nämligen herr Lars Malming. Uppgifterna om elevernas namn i Protokollet 
stämmer icke med katalogen, vilket säkerligen beror på, som redan förut 
påpekats, att katalogen upprättades först 1749. 

Protokollet är ganska utförligt och omfattar fyra foliosidor. Om första eleven 
heter det: 

"Erik Nilsson ifrån  Tiomitis af  12 års ålder, uti skolan antagen in marti 
1732 sedan han föruth  hos sin fader  brukaren vid Hytte församling  lärt 
kiänna bokstäfwerna  och uti book litet läsa, hwilket så wida hos 
honom nu finnes  wara förbättrat,  at han uti Book swenska endels rent 
läsa kan och uhr minnet Lutheri Cateches, Svebelii Förklaring tillika 
med Both Salmerna kan. Latinet kan han och litet uti Book läsa men 
till andra framsteg  der uti intet faller.  Skriver någorlunda efter 
föreskrift  och kan litet läsa i bref. 



Af  Kungl. Maj:t och kronan har denne Erich Nilsson bekommit 
följande  böcker, som han ännu uppwiste: ABC-Boken på Svenska och 
Lappska, Lutheri lilla Cateches på bägge språken, Svebelii spörsmåhls 
cateches, Salmboken. 

Dess Fader, Brukaren Nils Andersson Tiomitis nu äfwen  närwarande 
afhämtade  sin son med underdånig wördnad och tacksägelse för  den af 
höga öfwerheten  honom wederfarits  nåden medelst dess sons ärhållne 
kundskap och information." 

Lika utförligt behandlas alla barn, men alla fäder är icke lika tacksamma för 
att deras barn fått gå i skolan. Om nioårige Erik Pålsson heter det: 

"Fadern Pål Ersson ifrån  Rundijaur nu närvarande åstundande 
änteligen at återbekomma denna sin son, hwarföre  emedan han så 
wida för  sig kommen är som V.  Consistori instruktion för  Schola 
mästaren innehåller, ty blef  han och Dimiterad." 

Att samerna även då flyttade över stora områden ser vi i detta protokoll. 
Där säges att eleven Amund Nilsson från "Fackmack" [säkert avses här 
Fatmomacke, det är första gången vi träffat på detta namn] av 12 års ålder i 
skolan antagen i mars förra året, 1733. Har förut gått i skola i Luleå stad. 

Trots att denna elev sägs vara dummare än andra blev han utskriven. Inga 
böcker fick han heller. 

När visitator Holmbom den 1 januari 1742 visiterade skolan hade 
skolmästaren Sebrelius redan tredje söndagen i Advent lämnat Åsele och 
rest till sina föräldrar i Härjedalen. Kyrkoherde Forsberg hade emellertid 
åtagit sig att vikariera. 

Vid detta tillfälle fanns fem elever vid skolan. Orsaken till detta var att den 
sjätte gossen hade blivit utskriven i mars månad, därför att han "kunde 
försvarligen  sin christendoms stycken." Anledningen till att ingen blev 
antagen i hans ställe var, att på grund av den dyra tiden, de i staten 
upptagna anslagen icke räckte till mer än fem "piltars underhåll". Gång 
efter annan framhölls hur knappt anslaget i staten för skolhushållet var. 

Bland eleverna i skolan fanns vid detta tillfälle en 17-årig yngling, Thomas 
Swangrip, som varit i skolan i tre år. Denna elev blev, trots att han ej hade 
"gåfwor  at fatta  hwad honom föreställdes",  utsedd till en slags informator. 

Om honom heter det i visitationsprotokollet: 
"Förhördes de uti Catechesmi huvudstycken, och befant  man att den 
äldste, som längst gått i Scholan, Thomas Swangrip, wäl kunde Lutheri 
lilla Cateches utantill på swenska men myhcket litet af  Svebelii. Hans 
begrepp befants  eljest nog swagt; dock så at han någorlunda förstår  det 
angelägnaste. 

Och ehuru han i anseende till denna sin swaga kunskap tycktes 
behöfwa  längre kontinuera [fortsätta] wid Scholan; samt man icke 



desto mindre nådigt att dimittera honom, dels emedan han redan 3 års 
tid warit wid Scholan dels och emedan han efter  kyrkoherdens 
intygande ej skal hafwa  gåfwor  at fatta  hwad honom föreställes;  kan 
ock hända, at där oförmögenhet  til at läsa, til någon del härrörer deraf, 
att han ganska illa förstår  det swenska språket, på hwilket han i skolan 
lärdt, undantagandes, at han lärdt ABC-boken på Lappska både utan 
och innan. 

I anseende til hwilket senare han efter  hr kyrkioherdens Förslag och 
försäkran  blef  förordnat;  at komma till fiel  Lappen Thomas Andersson 
Prost, at til en början lära dess Barn läsa ABC- boken och Chatechesen, 
försäkrades  her kyrkioherden at wara answarig, så wäl för  des 
skickelighet til deta, som ock at sedan förese  bemälte lapp med en som 
kan wara bättre och aldeles förswarlig.  Jag för  min del påstod wäl at få 
någon bättre; men som her kyrkioherden ej viste at gifwa  förslag  på 
någon sådan, som kunde och wille sig det åtaga, så måste det 
derutinnan förblifwa." 

På sätt och vis kari man säga, att Petrus Forsberg genom att förordna 
Thomas Swangrip till informator hos samen Thomas Andersson Prost 
introducerade kateketverksamheten inom Åsele lappmark. 

Vid samma tillfälle framhöll visitator för de eleverna som lämnade skolan, 
att de skulle undervisa andra barn och ställde i utsikt att de härför skulle få 
viss ersättning. Härom heter det i protokollet: 

"De, som dimiterades förmanades  til at med all flit  söka widare 
förkofring  i den kunskap de redan ernått, at föra  ett wackert och 
christeligt lefwerne,  at morgon och afton,  der de wistas , och med dem 
de wistas, hålla bön, efter  det de fått  uti Scholan lärdt, til att flitigt 
undervisa sina syskon och anhöriga så wäl som andra, dem de umgås 
med, och om de ej kunna mera uträtta at de då åtminstone wid alla 
lediga tillfällen,  och i synnerhet sön- och helgdagarna när de ej kunna 
komma till kyrckian, utom Bönen upläsa och oftare  repetera Catchismi 
huvudstycken på lapska språket, på thet innehållet deraf  genom daglig 
repetition må blifwa  dem mer och mer bekant. Dem tilsades at ej 
allenast beröm och heder framför  andra gelika, utan äfwen  någon 
värchel [verklig] wedergällning, om de kunna lära några andra läsa i 
bok eller eljest utan bok, läsa rehtigt [riktigt] Lut. Catechismi 
huwudstycken." 

Som vi redan sett, framhöll kyrkoherde Forsberg, att orsaken till att gossen 
Thomas Swangrip hade haft svårt för sig i skolan kanske till en del berodde 
på, att han hade svårt att förstå svenska språket, det språk på vilket han 
undervisats i skolan. Visitator Holmbom framhöll vid detta tillfälle, att 
eleverna borde undervisas på lapska. 

Därom skriver han i protokollet: 
"Giordes til Scholemästaren den påminnelse, at Scholse piltarna 
hädanefter  böra lära sina Christendomsstycken på lapska språket, de 
böra läsa, frågas  och förhöras  på bemälte språk, och således wänjas wid, 



att på samma sitt språk, gifwa  korta och tydeliga swar, på thet the måtte 
blifwa  skickeliga till andra Lapparnes underwisning; hwilket jag så 
mycket mera finner  mig befogat  at påminna som jag wid examina 
befant  at hwarken de, som för  detta kommit ifrån  Scholan, eller de, 
som nu dimitterades, voro nog habila [skickade] at på sitt språk 
undervisa andra. 

Herr kyrkioherden Forsberg erkände att detta för  nödigt och nyttigt i 
anseende till andra lappars undervisning, som härmed påsyftas  hwilka 
ej kunna swenska, och at det erfarenheten  skal wara befunnit  och 
ännu kunna befinnas,  at de på bemälte språk underwisas snarare och 
lyckligare, än om det sker på lapska; så kan jag för  min del likwäl intet 
begripa, huru det kan vara möjeligt, at en menniska på et främmande 
språk (som gemenligen alla lappar befinnas  i Swenskan fremmande, 
fast  de äntel. n_ kunna någorlunda förstå  hwad som dem tiltalas) skal 
kunna bättre och beqwämligare lära sina Christendomsstycken än på 
sitt modersmål, det man har al orsak at tro, de hafwa  sig bäst bekant." 

Som synes förespråkade Holmbom med skärpa, att eleverna borde 
undervisas på sitt modersmål, lapskan. 

För att ge en uppfattning om hur omfattande ett visitationsprotokoll var, 
återges här hela protokollet från Holmboms visitation i skolan i Åsele den 5 
januari 1743. 

"Anno 1743 d. 5 Januari 1743 hölts wisitation wid scholan uti Åsele i 
Kyrkioherden, Ärewördige och Högwällärde herr Petter Forsbergs samt 
Sholemästarens Ärewördig och Högl. de_herr Candid. Sebrelii närwaro. 

§ 1. De twenne Piltar Nils Selleren antagen 2 år sedan, och om 15 år 
gammal och Clemet Gerhenmark, antagen samma tid, som den förra, 
och 15 år gammal, hwilka nästlidit års visitation blefwo  behålldne wid 
Scholan til widare förkofring  Hle Sholsemästaren Candid. Sebrelius 
dimitterade den förra  d. 12 April och den sednare d. 18 junii näsl. År 
1742. den förre  Nils Selleren war nu wid examen närwarande och 
befants  läsa rent Swenska innan, kunde ock utreda sig i Lappska 
Lecturen af  de skrifter  han förr  ej sedt. Kan både större och mindre 
Catechesen pä Swenska utantill, på lappska allenast abc-boken. Har 
godt begrep om det han utan til läser. 

§ 2. Jöran Algstedt, antagen til Scholan d. 6 januari 1742, dödde d. 13 
Maji samma år. 

§3.10- Olof  Langwasser, antagen til Scholan d. 6 januari nästl. år 1742, 
om 14 års ålder, som man kan gissa, i Kyrkioboken finns  han ej. Läser 
Swenska och Lappska rent innan. Utantil jämte abc Boken på bägge 
språken, Lutheri Cateches och Swebelii förklaring  på lappska. Swarar 
wackert på sit egit språk til de mästa frågor  som i anledning deraf 
föreställes;  har fördenskull  genom Praeceptoris [läraren] och egen flit 



alenast på ett är giort sig skickelig at med säkerhet nu strax dimiteras, 
men behälles til Mathsmäss tiden, då först  Erik Anderssons Son 
Anders kommer i dess ställe til Scholan. 

2 Q- Menik Persson, ungefär  om 13 års ålder, fins  ej i kyrkioboken, kom 
til Scholan samma tid som den förre.  Läser någorlunda Swenska, men 
lappska bättre innan. Kan utan til abc boken på bägge språken, och 
Lutheri Cateches på lappska, har ock begynt Swebelii förklaring  och 
hunnit till 3 die Tros Artickelen. 

3 Q- föran  Persson, född  d. 4 april 1731, antagen samma tid, som de 3 M. 
föregående.  Äger ej särdeles gåfwor  att lära. Kan dock mäst utreda sig i 
lappska lecturen, i den swenska långt sämre, läsit utantil abc-Boken på 
bägge språken, samt Lutheri Cateches och Svebeli förklaring  til 2 dJLå 
Artickelen på lappska. 

4 Q- Nils Jaurin, född  d. 6 october 1728. Kom til Scholan i stället för  den 
dimitterade Nils Selleren [§ 1] den 12 April nästl. år. Läser förswarligen 
innan lappska och Swenska. Utan abc- Boken på bägge språken. Lutheri 
Cateches hehl och Svebelii förklaring  til 3 Hi-hufwudstycket  på 
lappska. 

5 Q. Olof  Hyderdahl, född  d. 19 september 1731, antogs til Scholan i 
stället för  den afl.  föran  Algstedt [§ 2]; ehuruwäl han ej kunde ärhållas 
förrän  den 6 junii sistl. Kan ej läsa Abc boken på Swenska och lappska 
utan och innan, jämte Lutheri Cateches allenast på lappska. 

6 2. Nils Risen, född  d. 4 october 1726, antagen d. 18 junii sidstl. i stället 
för  den dimitterade Clement Gerhenmark [§ 1] läser illa innan 
Swenska, lappska förswarligen,  kan Abc boken på bägge språken, 
Lutheri Cateches på lapska utan til. Alla dessa fem  sidste befinnes 
äfwen  af  Hr Scholse mästaren efter  hwars och ens capacitet wara 
öfwade  med frågor  och swar på lapska, förblifwa  dock wid Scholan 
kwar til widare förkofring  och bättre mogenhet. 

§ 4. Scholse mästaren Hr Cand. Sebrelius anmodades at i fall  någon 
gässe emellan Wisitationerna  skulle hinna till de profeckter  [framsteg] 
at han med säkerhet kan dimitteras, den då i Hr Kyrkioherdens 
närvaro examineras och des profeckter  Annoteras, ware och gossen 
likafult  skyldig at til nästa Probste wisitation sig inställa. 

§ 5. Räkningen för  Gåssarnes beklädning öfwersågs  och examinerades i 
deras närvaro. Alla ärkände sig hafwa  undfått  alla persedlar, som i 
Räkningen uppförde  woro, bestigandes Summan deraf  til 2 Daler 8 
skilling kopparmynt öfwer  det, som efter  1729 års faststälte  Stat dertil 
bestås. Alla erkiände sig hafwa  blifwit  wäl spisade. 

§ 6. Herr Kyrkioherden Forsberg, hwilken til denna tiden warit för 
Scholse piltarne både Inkiöpare och spisemästare, så wäl som Scholse 



mästaren Hr Cand. Sebrelius, som nu dessa sysslor tillträdt, klaga öfwer 
Statens otillräcklighet til gossarnes utspisning, emedan derefter  på war 
person, hwilka inberäknad hushållerskan jämte 6 gassar, äro til antalet 
siu, ej belöper mera än 7 1/4 öre k mt_ om dagen, hwilket i de bästa åren 
ej förslå,  mindre nu när mäst hwar persedel som i Staten Specificeras 
är dubbelt dyrare än den i Staten upföres. 

Anhåller för  den skull bemälte Scholdemästare at för  detta år undfå  så 
stor tillökning, som differensen  är på wärdet för  hwilket persedlarna i 
Staten upföres  och det de nu kunna inkiöpas före,  efter  Räkning som 
han först  framdeles  kan insinuera. 

Fördenskull som wid Scholan är fult  antal af  gossar och befinteligit  är 
at de i denna dyra tiden omöjligen kunna utan bemälte tilökning 
underhållas, war der detta hos Höga wederbörande til Nåd och 
höggunstig åtancka i största ödmiukhet recommenderad. 

At nu något i gemen omröra denna Stats förbättring,  kan man ej annat 
finna,  än at de Specificerade  persedlar giöra någorlunda til fyllest, 
undantagandes at de för  färsk  fisk,  miölk och fogel  upförde  2 Dr S m_t 
synes nödwändigt böra förökas  til ett dubbelt qwantum neml. 4 daler 
dito mynt, belöpandes för  6 gossar jämte hushållerskan ändå ej mera 
än 14 öre Silfver  mynt om veckan, som ej är för  mycket i anseende 
dertil, at fisk  och fogel  stigit til dubbelt högre pris än förr,  och miölken 
äfwen  faller  här nog dyr i anseende til den swårighet man har at få  folk 
til bergning. 

Til  at i öfrigit  utsätta något wist wärde på de andre persedlerne, 
hwarefter  en wiss Summa penningar kunde til gåssarnas årliga 
underhåll anslås, det synes ej kunna låta sig giöras; utan torde wara 
bäst at Summan förökas  eller förminskas  alt som markegången årligen 
stiger eller faller,  så at desse persedlar alla år kunna til fullo  upkiöpas, 
så framt  ej framdeles  så kan skie, at de af  Räntor in Natura kunna 
upbäras. 

§ 7. Likaledes klagas deröfwer  at ej mindre anordningen til penningar 
för  Scholse Staten än Scholsemästarens lön så långt fram  på Året plägar 
utfalla,  at Scholsemästaren halfwa  året öfwer  och längre måste liggia i 
förskott  och ofta  med kostsamma och för  Scholse gåssarnes 
underwisning hinderliga resor utöka bemälte penningar; 

underställes för  den skull i största ödmiukhet, om icke den 
dispositionen kunde giöras, at Scholsemästaren wid marknads tiderna 
bem:te_ [bemälte] penningar måtte undfå  genom Crono 
Befallningsman,  Hwilken dem i sedlar kunde upföra  och emot 
wederbörligt qwittence lefwerera;  på det Scholsemästaren ej må alt för 
länge wara i mistning, eller wara underkastad onödiga omkostningar 
och tidspillan. 



Han har ock eljest så mycket swårare at betiena sig af  Commissionaire 
til utsökande af  dessa penningar, som Postgången och följackteligen, 
Correspondencen är å denna Orten ganska osäker och beswärlig. 

§ 8. Som här wid Scholan ej fins  någon Matricul; hwaruti discentium 
[skilda] namn med behörig efterrättelse  hade ifrån  början bordt wara 
upteknade; Fördenskull underställes i största ödmiukhet, om icke af 
lapp Scolse medlen ju förr  ju häldre en sådan Matricul må inköpas 
inbunden i fol  o [folio] af  så många böcker Papper, at deruti nu och 
framdeles  kunna antecknas följande,  oss och efterwärlden  til 
underrättelse och god ordning ländande stycken: 

I. o Angående Scholans förste  inrättning och byggnad, genom hwilken 
Öfwerhets  Gudeliga försorg  för  lapp Allmogens uplysning i Guds 
sanna kännedom och på hwilkens omkostnad sådant skiedt, Hwilka 
Höga befälhafwande  fogat  om wärckställigheten anstalt etc. 

II.  o_ Staten för  Scholse mästaren och Piltarna jämte Scholans 
tillhörigheter med åker, ängesland, fiskewattn  med mera, som den 
antingen redan hafwa  eller hädanefter  kan henne tilläggas, hwarjämte 
annoteras med dag och år de bref  och dokumenter, som angå och 
stadfästa.  Alla reparationer på Scholse husen; jemte andra förbättringar 
eller förändringar  på lika sätt. 

III.o  Betienternes neml. n (nemligen) Inspectoris, Scholse mästarens, 
Spisemästarens och Inkiöparens namn, jemte dag och år när de til eller 
afträda. 

IV.o_  Alla gossarnes namn ifrån  början och framgent,  hwarwid 
iackttages: 

1 o År och dag när gossen är född. 
2 o Dito när han kom til Scholan / o c h / blef  antagen. 
3 o Af  hwilka Föräldrar han är född. 
4 o Annoteras derwid af  Inspectore des årl o profecter  [framsteg]. 
5 o År och dag när han ifrån  Scholan dimitterades, hwar han tager 
wägen och hwad han blifwer. 

§ 9. Hr Scholsemästaren åstundar wäl en Swensk Bibel för  Scholan, af 
hwilken gossarna åtminstone afton  och morgon kunna läsa ett Capitel 
at derigenom få  någon Kundskap af  Bibliska Historien med mera; men 
som de förnemligast  undervisas på lapska, och det de kunna wid 
Scholan lära af  Swenska språket, ej torde wara för  dem mera 
tillräckeligt at giöra sig önskelig nytta av Swenska Bibelen, än för  andra 
lappar det Swänska de kunna, fast  de i allmänt tal kunna utreda sig, at 
wäl förstå  Swänska Predikningar, 

Fördenskull underställes 1 o_huruvida en sådan Bibel kan pröfwas 
nödig. 2 o Om icke all möjelig skyndsamhet är nödig med lapska 
översättningarnes förfärdigande  och befordrande  till trycket. 



Imedlertid lärer Hr Sholxmästaren ej underlåta at korteligen berätta 
för  sina diciplar Bibliska Historier af  gl [gamla] och Nya Testamentet. 

Ut Supra P.N. Holmbom " 

Som synes var dessa visitationer omfattande och visitatorerna skrev långa 
och utförliga protokoll. Alla protokoll var icke så långa som det ovan 
återgivna, med det fanns de som var längre också. Som vi sett av särskilt 
kapitel tillkom den av Holmbom förordnade matrikeln först fem år efter 
det han efterlyst den. Att Holmbom ställer sig kallsinnig till Sebrelius 
önskan om en svensk bibel till skolan förefaller en smula underligt, då 
många av eleverna enligt hans egen utsago ändå läste svenska. 

När Petrus W. Holmbom visiterade skolan den 4 jan. 1745 fanns där sju 
gossar i stället för det fastställda antalet sex. Skolmästaren Olof Sebrelius 
berättade, att orsaken till detta var, att en skolgosse, Thomas Larsson Jouks 
/son/ ej kommit till skolan och att han /Sebrelius/ därför i augusti månad 
1744 i dennes ställe intagit två gossar, som skulle vistas vid skolan ett 
halvår i stället för det helår Thomas icke varit där. Detta kom att upptagas 
vid visitationen i Åsele kyrka ett par dagar senare. I visitationsprotokollet 
från Åsele kyrka den 6 januari 1745 är nämligen under §10 antecknat: 

"Lappman Thomas Larsson Jouks tilltalas för  thet han bortfarit  med 
sin son och icke lämnat honom till Scholan efter  thet som aftalat  blef 
vid sistl ne_ års visitation, hwarjämte föreställning  gjordes i gemen, 
thet ingen må understå sig at bortföra  och undanhålla sina barn ifrån 
Scholan, sedan theras eget bifall  thertil blifwit  utsedde och antecknade. 
I widrig händelse torde the icke undwika laga answar för  the 
olägenheter som theraf  förorsakas." 

I Holmboms visitationsprotokoll från skolan omnämnes en mycket 
begåvad gosse vid namn Lars Langwasser. Om denne gosse heter det bl. a 

"Var  antagen i skolan den 24 juli 1743, var född  den 14 dec. 1731 och 
alltså 14 år. Läser rent innantill både lapska och svenska, samt utantill 
ABC-boken, Luthers katekes och Svebeli förklaringar.  Har läst bibeln 
till Andra Moseboks 21 kap. samt hela "Lilla Ewangeli" för 
inhämtandet av det angelägnaste i gamla och Nya testamentets 
historia. Kunde sjunga en del psalmer både på svenska och lapska. 
Skriver någorlunda efter  föreskrift." 

Trots dessa goda kunskaper skulle han bli kvar vid skolan ännu ett år för att 
växa till i mogenhet och ålder, så att han kunde bli en skicklig kateket. Till 
detta hade han redan blivit utsedd på visitationsstämman i Åsele 1744. 
Skolmästaren påmindes att genom flitiga repetitioner ge honom grundliga 
kristendomskunskaper. 

Vid denna visitation aktualiserades en fråga, som myndigheterna icke förut 
tänkt på. Det visade sig nämligen, att skolmästaren Sebrelius icke hade gett 
alla skolgossar lika mycket kläder, vilket förutsattes i den upprättade staten 
för skolan. 



Skolmästaren motiverade detta med, att de barn, som hade rika föräldrar 
kom till skolan välklädda, och barnen till fattiga föräldrar eller föräldrarlösa 
barn var så gott som utan kläder. Därför hade de fattigas barn fått mera 
kläder än de rikas. Annars skulle ju de rikas barn ha blivit så mycket mer 
välklädda. Visitatorn tyckte att denna fördelning av kläder mellan barnen 
var riktig och ansåg att sådan fördelning borde tillämpas vid alla skolor. 

Visitator meddelade, att Kungl. Direktionen nu inköpt den matrikel, som 
han förra året begärt skulle upprättas. Den överlämnades till skolmästaren, 
och kyrkoherde Forsberg anmodades lämna Sebrelius en förteckning på de 
gossar, som från början varit inskrivna vid skolan. Tydligen var det svårt 
för Forsberg att så där 13 år efteråt lämna precisa uppgifter på de barn, som 
vistats vid skolan, eftersom katalogens uppgifter till en början icke stämmer 
med visitationsprotokollen, som han icke hade tillgång till. 

Sebrelius kom emellertid icke att upprätta någon matrikel. Först fyra år 
senare, så skolan fått en ny lärare, Hedenstedt, upprättades skolkatalogen. 

Att skolan i Åsele fick arbeta under knappa omständigheter framgår också 
av att vid visitationen den 7 jan. 1751 påtalades att skolan icke fått nya 
sängkläder, skinn och fällar, vilka voro gamla och förslitna, detta trots att 
framställning därom gjorts året dessförinnan. 

Vid visitationen den 9 januari 1755 begärde magister Hedenstedt, att han 
skulle få ha skolbarnen i en särskild stuga på skolgården, i stället för att låta 
dem vara i köket tillsammans med de andra. Visitator P. Fjällström ansåg 
denna anordning vara till förmån för barnen och tillstyrkte 
framställningen. 

Vid detta tillfälle frågade visitator magister Hedenstedt, om det icke vid 
skolan fanns några "qwicke ämnen", som man kunde behålla längre och 
lära räkna och skriva. 

Hedenstedt svarade att nu fanns inga sådana vid skolan och så hade han 
inga materialer heller för en sådan undervisning. Fjällström anmodade 
Hedenstedt att rekvirera erforderliga materialer till ett annat år. 

Vid visitationen den 6 januari 1757 fanns sex gossar vid skolan och en 
flicka. Magister Forsner upplyste att detta berodde på, att den sjunde eleven, 
Per Eriksson, hölls vid skolan på föräldrarnas bekostnad. 

När P. Fjällström 1755 frågade efter "qwicka ämnen", fick han besked om, att 
några sådana då icke fanns vid skolan, men nu kunde Erik Forsner meddela 
att bland de sex gossarna fanns flera "qwicka ". 

I Protokollet heter det om den förste: Nils Persson, 
"blef  till Scholan antagen d. 10 april 1756. Befants  kunna läsa i Lappska 
Psalmboken, Doctor Luther Cateches wäl och rent utantill, så och de 3 
första  Huvwudstycken af  Doctor Svebelii Spörsmål. 



Hade också godt begrep om det han läsat. Herr Magister Forsner sade 
sig förmärkt  hos denna pilt en särdeles qwickhet, samt et stilla och 
beskedligt upförande;  ty underställdes det Höga Wederbörandes 
Höggunstiga omprövande antingen han nästkommande år, må hållas 
wid scholan och lära räkna och skriva eller och begynna med latin och 
vidare fortfara  i Studier." 

Om eri annan av gossarna, Magnus Fjellström, skriver visitatorn: 
"Sedan denna pilt år 1753 den 7 januari blifwit  Examinerad är / h a n / j u 
från  Scholan dimitterad, men år 1755 d . 29 september är han äter till 
Scholan antagen; at efter  höga wederbörandes befallning,  undervisas i 
räknande och skrifwande.  Denne helt befants  nu aldeles förswarlig  i 
sin Christendoms kundskap, kunde skrifwa  en ren och läslig stil, icke 
allenast ur Föreskrift  utan och uppsätta bref  af  et och annat innehåll." 

Uti räknandet hade han gjort stora framsteg med olika räknesätt. Han har: 
"uppsatt åtskilliga Räkningar per Debet och credit och derpå behöriga 
slutsummor gjort. Utaf  Swenska Lag Boken har han läst i Gifter  Måls 
Balken, Handels- och Missgärnings Balken. Fick altså nu Dimission 
och antagen tjenst hos Länsman Gawelin." 

Att samegossar självmant sökte sig till skolan var icke vanligt, men i 
visitationsprotokollet från 1757 talas om ytterligare en gosse, som förut gått i 
skolan, men återkom för att få lära mera. I protokollet heter det: 

"Till  at räkna och skrifwa  anmälte sig en wid namn Bryngel Laggäus, 
hwilken tillförne  warit i Scholan och blifwit  dimitterad år 1753, 
befinnes  Annoterad för  qwick och af  et godt förstånd,  blir alt derföre  nu 
inskrifwen  i ofwannämnda  afsigt." 

Vid detta tillfälle framförde mag. Forsner det önskemålet att 
"ombyte med Sholx Barnen skjedde efter  förrättadt  förhör  / v i d / 
Marknadstiden och ej, som hittills warit wanligt på olika tider af  året. 

Särskilt olämpligt war det at barnen lämnade Scholan sommartiden 
när större delen af  lapparna befant  sig i fjellen,  då det var svårt att få 
barn i stället för  de, som avgått." 

Visitator tyckte detta var "både nödigt och nyttigt." 

Visitationsprotokollet från 1765 är mycket omfattande och berör en rad 
problem. Vid denna visitation var ovanligt många präster närvarande, 
nämligen prosten Nils Sund, Umeå, kyrkoherde Eric Widgren, 
Grundsunda, pastor Daniel Edin, Åsele samt skolmästare Eric Forsner. 
Protokollet saknar underskrift, men visitationen i Åsele kyrka, som 
verkställdes samtidigt är utförd av Eric Hellberg. Därav kan man dra 
slutsatsen att det även var han, som visiterade skolan. 

Vid skolan fanns fem gossar och en flicka. Av gossarna var två 21 år. En av 
dessa, Jon Larsson, hade varit två år vid skolan, men hade "svagt minne 
och trög fattning",  men blev ändå utskriven, då han skulle få tjänst hos 
pastorn i Åsele, vilken lovade att undervisa honom i fortsättningen. 



Att många samer inte var särskilt glada att sända sina barn till skolan, 
framgår av flera visitationsprotokoll. Rätt ofta förekommer det, att elever 
rymmer från skolan. År 1763 drabbades skolan av två rymningar. I 
protokollet från 1765 heter det om en av eleverna: 

"Nils Jonsson, lappmannen Jon Nilssons son av 21 års ålder antagen 
den 11 jan. 1763, rymde från  skolan den 20 april men återkom den 13 
jan 1764 och har från  den tiden lärt läsa rent i bok och lika mycket utan 
som den förre,  blev utskriven." 

Denna 21-åriga yngling fick vid rymningen sällskap av en annan elev, 
Thomas Jonsson, vilken tydligen icke återkom till skolan. Samma var 
förhållandet med en gosse, Hans Persson, som rymde från skolan år 1764. 

På grund av de många rymningarna från skolan ansågs det nödigt att under 
pågående ting hos häradsrätten begära /att/ samma vite, 5 sk Smt, skulle 
stadgas för dem, som mottager förrymda barn som för dem som tredskas att 
sätta sina barn i skolan. 

Vid detta tillfälle berättade skolmästaren, att en del samebarn ville läsa 
svenska i stället för lappska, men detta hade icke kunnat ske, därför att han 
saknade läroböcker i svenska. 

Vid varje visitation tillfrågades eleverna om de fått tillräckligt med mat och 
kläder. Vanligen svarade barnen jakande på dessa frågor, men när denna 
fråga nu framställdes, sade de, att maten varit klen och ringa utom de dagar 
då de arbetade och att de under två års tid nästan ingenting fått i klädväg. 

På detta svarade skolmästaren, att de hade fått nödtorftig spis ur samma 
gryta, som han och husfolket ätit, och de hade inte behövt arbeta annat än 
onsdags- och lördagseftermiddagar, då han trodde, att det var lovligt att 
hålla dem i arbete dessa dagar. 

Beträffande kläder, så hade han på grund av den knappa staten ej kunnat ge 
mer än en "kofta" åt en av gossarna och nödiga kläder åt flickan samt något 
enda par kängskor åt de mest behövande. 

Visitator uppmanade skolmästaren att under det nu pågående tinget låta 
utreda vad han givit ut för mat och kläder och vad han fått in i pengar. 

Då kunde man se, om barnens klagomål varit berättigade. Mag. Edin 
uppmanades att se till, att barnen erhöll vad dem tillhörde. 

Vid detta tillfälle erhöll länsman S. Edin 48 sk Kopp. mt för att skolan under 
åtta års tid fått använda hans kvarn. Edin förklarade sig villig att sälja 
kvarnen till skolan för 230 sk. kopp.mt eller mot en årlig avgift om 9 sk. 
mala skolans säd. 

En ganska omfattande och segsliten fråga togs också upp vid denna 
visitation. 



Vid 1764 års ting hade länsman Ga velin av skolmästare Forsner begärt 
betalning på 688 sk, som Gavelin betalt till magister Edin för Forsner. Detta 
krav gick tillbaka till den 7 juni 1736 då inventarium upprättades. Pastor 
Petrus Forsberg hade under sin skolmästaretid upparbetat en åker, som 
värderats till 200 sk. Dessutom hade han låtit uppbygga följande byggnader: 

1 st. Brygg- och bakstuga uppsatt år 1739 
1 " fähus " 

fl 
1736 

1 " vedlider " i» 1738 
1 " stall " ! ! 1732 
1 " get- och fårhus 
1 " svinhus med avträde If 1735 
1 " hölada tt 1732 

Tillsammans värderades dessa hus till 200 sk kopp. mt. Värdet av Forsbergs 
arbete på skolans fastighet var således 400 sk. kopp. mt. Forsberg hade vid 
detta tillfälle lovat skänka skolan allt detta, då han blev befordrat till något 
legalt pastorat. Trots detta hade han ändå begärt betalning för sitt arbete av 
sin efterträdare Sebrelius, vilken emellertid saknade medel och lånade 
summan mot revers av nybyggaren Mats Pålsson på Hälla. 

När Sebrelius sedan avlöstes av magister Hedenstedt förband han sig att 
betala skulden till Mats Pålsson, vilken genom konsistoriets försorg fått 
betalning för sin fordran. 

Magister Hedenstedt hade under sin tid vid skolan utfört åkerbrytning för 
200 sk, röjt Hans Ols Röjningen förr 100 sk, röjt nedanför skolan för 36 sk, 
röjt vid Torfsele och Boviksröjningen för 100 sk. byggt två kamrar vid 
skolan för 130 sk. samt 3 st fähus norr om älven, 1 mjölkbod med stocklås, 2 
st hölador hemma på åkern, 1 st båthus, Byggnaderna värderades till 100 sk. 
Reparation på skolstugan 10 sk., 1 st humlegård 6 sk. 1 st kryddgård 6 sk. 
Tillsammans värderad till 688 sk. 

När mag. Hedenstedt flyttade från skolan i Åsele betalade studeranden Per 
Edin detta belopp i förhoppning att han skulle få lärarsysslan i Åsele. Men i 
stället blev mag. Forsner utnämnd till lärare och lånade av länsman Per 
Gavelin 688 sk. som betalades till Per Edin. Gavelin skulle få använda de 
byggnader och ängar, som Hedenstedt skaffat. Detta hade han emellertid 
icke gjort och hade därför hos tinget hemställt om att återfå sin fordran. 

Forsner begärde nu att få ersättning av staten, för de pengar, han blivit 
dömd att betala. Han framhöll, att han på grund av fattigdom var 
oförmögen att betala denna skuld. 

Men av dessa 688 sk. skulle han av staten erhålla endast de 10 sk. han kostat 
på reparationen av skolhuset ansåg visitatorn, om icke höga vederbörande 
av hänsyn till Forsners fattigdom visade medlidande och betalade hans 
skuld. 

Om höga vederbörande beslöt något om detta, vet vi icke. 



Tvist hade uppstått om vem, som skulle bekosta frakten av skolans 
spannmål, 18 tunnor, från Resele till Åsele. Bönderna i Resele hade av 
landshövdingeämbetet i Gävle blivit "frikallat" från att föra säden längre än 
till Gulsele, där gränsen mellan "nedre landet och lappmarken" gick. 

Därifrån hade skolmästaren fått bekosta frakten fram till Åsele. Av 
lappallmogen erhöll han "36 SB kopparmynt" för frakten av salt, 
strömming och andra varor fram till skolan. Den 13 nov. 1765 anfördes 
besvär hos konungen över detta. Konung Adolph Fredrich beslöt, att 
allmogen i Resele skulle 

"skutsa dessa ifrågavarande  aderton tunnor spannemål til gräntsen 
emellan Ångermanland och lappmarken, men Åsele lappallmoge oc 
Nybyggare derifrån  forsla  densamma til Scholan, hwarom Wi  nu låtit 
wåra nådiga Orders till Landshöfding  Malmerfeldt  af  gä." 

Därmed var denna långa tvistefråga avgjord. 

Att skolan i Åsele började bli sliten och dålig, ser vi bl. a. av protokollet av 
den 12 jan. 1768. Den hade visserligen icke använts mer än 36 år, men den 
fick ju stå halvfärdig i flera år och ta skada. 

I ovannämnda protokoll heter det i § 4 
"Scolse Mästaren Hr Mag. Daniel Edin påminte at en ny Scholse stufwa 
skulle wara nödig emedan then gamla är nog förfallen." 

Någon ny skola blev det emellertid icke. 

Som vi redan sett, kunde det inträffa, att en elev fick avgå från skolan, trots 
att den hade bristfälliga kunskaper, om någon lovade att svara för den 
fortsatta undervisningen. I visitationsprotokollet från den 7 jan. 1773 finner 
vi att tre elever fått lämna skolan av denna anledning. 

Där talas om den 16-årige Anders Nilsson, som har svårighet med 
innanläsningen och 

"otillräckeligen för  sig kommen med utanläsningen" men som 
"Anders Nilsson skulle gå i tjänst hos en nybyggare, hwilken lofwade 
draga försorg  om dess widare undervisning, så blef  han nu 
dimitterad." 

"Likaledes blev Nybyggare Sonen Johan Israelsson af  dess fader 
igentagen under löfte  at låta honom underwisas i sin Christendom, 
sedan han fått  lägga grunden i Scholan." 

"Så blef  och nu ifrån  Scholan endtledigad Lappflickan  Anna 
Nilsdotter, som trädde i tjenst hos en Lappman, hwilken utfästade  sig 
at låta henne widare lära sig Christendomen." 

Visitator pastor Carl Genberg kritiserar vid detta tillfälle elevernas 
innanläsning och mag. Daniel Edin, som han rekommenderar att lära 
eleverna först att läsa rent, innan de börjar läsa utantill. Han förmodade att 
orsaken till detta torde delvis bero på, att barnen ej kan svenska, när de 



börjar skolan. Han rekommenderar skolmästaren att alltid samtala med 
barnen på svenska samt tillhålla barnen att sinsemellan ej nyttja annat 
språk än svenskan. 

Vid visitationen den 6 jan. 1775 fick alla sex elever, fyra gossar och två 
flickor lämna skolan, trots att endast en ansågs äga nödiga kunskaper. De 
övriga fem förband sig anhöriga att undervisa. En flicka, Anna Nilsdotter, 
11 år, 

"hade nog behöft  längre wara i Scholan, men som nybyggaren Jacob 
Pärsson i Torfsjö  antog henne med försäkran  till barnsytare at han 
widare skulle undervisa henne både uti innan- och utanläsande." 

Visitator pastor Eric Forsner beklagade sig hos Consistoriet över att lapparna 
voro alltför ovilliga att sätta sina barn i skolan. Han påtalade också att barn 
får lämna skolan, innan någon ny elev kommit i dess ställe. Det kan gå flera 
månader, innan elevantalet blir fulltaligt. 

Den 2 jan. 1782 förrättade pastor Carl Genberg visitation av Åsele skola. Av 
protokollet framgår, att mag. Daniel Edin, som varit lärare vid skolan sedan 
1767, år 1781 tillträtt kyrkoherdetjänsten i Anundsjö församling. 

Consistoriet hade då förordnat hans broder kronolänsman Johan Edin till 
vikarie vid skolan. Av protokollet framgår att Johan Edin skött sin syssla 
mycket väl. Han ville nu lämna vikariatet men övertalades att fortfara 
därmed tills ny lärare utsetts. 

För undervisningen av barnen anmälde sig en studerande Johannes Ask, 
vilken hade stipendium för att vistas i lappmarken och lära sig lappska 
språket. Visitator tillstyrkte denna anordning. 

I visitationsprotokollet av den 2 jan. 1784 framgår det, att den år 1782 
utnämnde skolmästaren Eric Rhen sommaren 1783 gjort en resa till 
samerna i fjälltrakterna. Då Rhen, så vitt känt är, icke lämnat någon 
redogörelse för denna resa, vet vi icke hur långt han reste och om han 
under resan undervisade och förhörde barnen. I protokollet heter det 
endast: 

"Scholsemästaren ärkände med ödmjukaste wördnad den höga ynnest, 
som han fått  den förmon  at erfara  förmedelst  åtnjutande af  de 8 Rd för 
dels til fieltrakten  förledne  sommar gjorda resa." 

Här kan nämnas, att pastor Per Rådström, Åsele, gjorde resor ända upp till 
Ransaren och Fatmomakke åren 1780, 81 och 82. Vid varje resa vistades han 
mer än en vecka uppe i fjällen bland samerna, och predikade och förhörde 
dem. Han var ju också den direkta orsaken till att kyrkkåtan uppfördes i 
Fatmomakke år 1781. 

Vanligen intogs barnen i skolan när de var tio år eller däröver. Mera sällan 
fick barn under tio år komma till skolan. Men i visitationsprotokollet av 
den 3 jan. 1785 omtalas att flickan Sigrid Nilsdotter, född 1777, blivit i en 



annan flickas ställe intagen i skolan 1784, alltså endast sju år gammal. Trots 
sin ungdom klarade hon sig bra i skolan. Hon 

"förhördes  på Swenska, hade börjat med abc-boken och utantill läste 
Lutheri Cateches och Symbolum Athanasii giorde i thet ena och andra 
tämmeligen redo för  sig, men i anseende till sin lilla ålder och behof  at 
mer lära blef  i Scholan kwarhållen." 

Att ha ett gott utseende och vara fattig räknade visitator som en merit för en 
blivande kateket. Om eleven Clement Michelsson, som varit ett år vid 
skolan skriver han bl.a. 

"Läste rent innan och i utanläsningen giorde ej mindre godt besked 
ifrån  sig. Skulle få  kwarblifwa  i Scholan dels för  att winna än widare 
framsteg,  dels emedan han såsom mycket läraktig, wälfrägdad  af  godt 
utseende och tillika fattig,  tycktes han wara ett beqwämt ämne att 
framdeles  blifwa  Catechet." 

Visitator nämner också, att skolmästaren av medlidande haft framlidne 
pastor Wallinders dotterson hos sig, där han fått kost och undervisning. 

Dessutom har han 
"äfwen  haft  nästlidne år 3 ne. Lappmans barn, dels på längre, dels på 
kortare tid hos sig att undervisas." 

Vid denna visitation påtalar visitator Er Hesselgren ett förhållande, som 
varat i 36 år, eller allt sedan flickor började gå i skolan, nämligen att gossar 
och flickor måste ligga i samma rum. I protokollet skriver han om detta: 

"Som Scholcebarnen både gossar och flickor  än yngre än äldre spordes 
wara qwällar och mornar samt nätterna öfwer,  sig sjelfwa  lemande uti 
ett och samma rum eller Scholestugan, afsides  ifrån  Scholemästarens 
byggning och i thenna stuga sängarna, then ena för  tre gossar och then 
andra för  tre flickor  befunnos  wara sammanbyggde, then ena öfwer 
then andra." 

Detta trots att i den rymliga stugan borde sängarna kunna ställas med 
lämpligt avstånd ifrån varandra. Anständighet och skick fordrade att gossar 
och flickor fick var sitt rum. Skolmästaren lovade att flickorna över 
nätterna skulle få vara i en honom tillhörig stuga. 

När Henrik Hasselhun den 2 januari 1799 visiterade skolan, fann han en 
begåvad gosse, som han ansåg skulle bli en bra kateket. Om denne gosse 
skriver han följande: 

"Thomas Lorentsson, son af  Lorent Christophersson i Nuorte fjelde, 
antagen i Scholan 1797. Läser wäl innan både swenska och lappska. 
Likaledes utantill Lutheri Cateches med Svebelii förklaring  och språk, 
jämte Doct. Högströms frågor  och befants  ega godt begrepp. Skrifwer 
någorlunda efter  föreskrift  och tyckes blifwa  ett skickligt ämne till 
Catechet framdeles.  Af  gick nu från  Scholan." 

Denne elev kom sedan att bli kateket. 



Vanligen gick varje elev i skolan två år, men många fick lämna skolan 
redan efter ett år, om de var duktiga i innan- och utanläsning, men de 
kunde också få lämna skolan, om de icke kunde lära sig läsa. Men i 
visitationsprotokollet från den 2 jan. 1805 talas om en gosse, som fick lämna 
skolan efter ett år, därför att han hade "elakt huvud". 

Om denne gosse skriver visitator And. Lundström: 
"Clement Sjulsson, son till Lappen Sjul Jonsson Munck, på 13 året 
gammal, läser rent i bok, samt Lutheri och Högströms Catecheser utan. 

Denne skulle wäl ännu ett är qvarblifwit;  men som han befants  hafwa 
elakt huwud och man fruktade,  at de öfriga  barnen af  honom kunde 
blifwa  smittade: han ock dessutom tycktes wara så försig  kornen att han 
genom egen flit  skulle kunna inhämta hwad ännu i kundskapen kan 
för  honom återstå, ärhöll han föreställningen  derom och 
dimitterades." 

Av protokollet från 1805 framgår att kommissarien Johan Edin hade en 
fosterson, Daniel Edin, och en sameflicka, vilka båda gick i skolan. Om 
fostersonen skriver visitatorn: 

"Daniel Edin på 9 de_ året gammal, läser rent i bok både swenska och 
latin, han läser utan Lutheri och Svebelii Catecheser, samt grammatica. 
latin till syntaxin, och äfwen  börjat skrifwa;  både Edin och Salomon 
Jonsson gåfwo  äfwen  efter  deras ålder nöjaktiga swar." 

Kommissarie Edin hoppades att hans fosterson och sameflickan skulle få 
fortsätta i skolan. 

Visitationsprotokollet av den 2 jan. 1808 talar om en gosse 
"Nils Nilsson, Sämskaren Lindbergs son, 20 år gammal, hwilken i Scholan 
blef  intagen 1807," då han inte kände bokstäverna. Hade legat sjuk med 
feber flera veckor. Läste dåligt innantill. 

"Denne gosse hade wäl således behof  at ännu ett år få  qvarblifwa,  men 
som han för  flera  wanarter, deribland snatteri, var känd och derifrån 
hwarken genom aga eller föreställningar  kunnat ledas: så blef  han nu 
från  Scholan afwist." 

Här ser vi att t.o.m. en så gammal elev som 20 år blev agad, vilket annars 
icke var vanligt vid Åseleskolan. 

I samma protokoll berättas om en gosse, Nils Nilsson, som låg sjuk vid 
visitationen och tydligen hade legat sjuk en längre tid. Då det endast fanns 
ett rum i skolhuset, hade läraren måst flytta med undervisningen till 
drängstugan. Gossens släktingar fick hämta hem honom, men han fick löfte 
om att få återkomma till skolan nästa år "om han lever till nästa år", heter 
det till sist. 

Skolmästaren anmälde 
"att flera  fällar  genom den inkomna sjukdomen blifwit  förderwade, 
hwarföre  nya måste anskaffas.  Åtminstone borde två nya fällar  kunna 
inköpas." 



I visitationsprotokollet av den 19 jan 1819 berättas om en duktig elev, 
Gideon Rhen, /född/ av svenska föräldrar, vilken gått ett år i skolan och 
önskade gå ännu ett år och bli lappkateket. Men visitator förvägrade honom 
detta, då hans moder fått ha en sin son förut i skolan. 

I samma protokoll upplyses om att under 1818 hade tvenne 
"Prästmän Minister i adjunkterna Grönlund och Rhen med hwilka 
Scholundervisningen här det förflutna  året skiftesvis  warit delad." 

Den ordinarie läraren vid skolan Eric Millén var ju samtidigt kyrkoherde i 
Åsele församling. 

Vid flera tillfällen har vi av visitationsprotokollen sett, att utom de sex 
elever, som underhölls på statens bekostnad, fanns elever, som underhölls 
av föräldrarna eller andra. I ovan nämna protokoll berättas också om tre 
elever, som "på egen kost blifwit  underwiste." 

Den 2 januari 1820 hölls visitation för sista gången vid skolan i Åsele. Då 
fanns ett par begåvade elever, som fick premium, vilket icke var så vanligt 
vid denna skola. I visitationsprotokollet heter det om en av gossarna: 

"Thomas, född  1804, var vid inskrivningen år 1818 frånvarande,  kände 
efter  Pastor Milléns intygande bokstäverna när han kom till Scholan; 
läste nu väl innan samt utantill Högströms frågor  och det mästa af 
Svebelii Cateches. 

Han hade gjort sig känd såsom flitig  och välartad, och ansågs kunna 
blifwa  ett skickligt ämne till Catechet; han fick  ett exemplar af  Nya 
Testamentet till upmuntran." 

Som allmänt omdöme kan man säga, att visitationsprotokollens uppgifter 
om eleverna äro betydligt utförligare än anteckningarna i skolkatalogen. 

För att illustrera detta kan vi titta på omdömena om skolans sista elev, dels 
i protokollet och dels i katalogen. 

I protokollet heter det: 
"Christina, född  år 1811, intogs i skolan 1819, hade då gjort någon 
början att känna bokstäverna, stafwade  nu någorlunda och hade lärt 
ABC-boken utantill, hon hade trög fattningsgåwa  och skeva ögon. Hon 
är född  af  Lappska föräldrar  som warit nybyggare i Fredrika. Hon läste 
swenska." 

Skolkatalogen lämnar följande uppgifter: 
"Kristina Eriksdotter, fattig  och både fader-  och moderlös Lap 
nybyggarflicka  från  Fredrika, wid 10 års ålder, hade likaledes gjort 
någon början förut  med bokstävernas skiljande." 

Katalogens uppgift om att flickan var 10 år är felaktig. Då hon var född 1811, 
var hon 1819 endast åtta år. 



Kapitel 1 . 

Kateketer 
Ordet kateket betyder en kyrkans tjänare, som meddelar 
kristendomsundervisning. Sådana förekom redan i den gamla kyrkan. När 
kristendomen genom missionärerna spreds ut över världen till Indien, 
Grönland och Finnmarken använde de sig ofta av infödda biträden, 
kateketer, vid undervisningen. 

I början av 1700-talet omtalas kateketer i enstaka fall i Danmark. Den lapska 
missionen i Norge nyttjade redan på 1600-talet kateketer i sin tjänst. 

Lämpliga lappmän fick en kort utbildning i de kristna trossamfunden och 
sattes att som kateketer vandra omkring bland sina trosfränder för att 
bibringa dem läsfärdighet och kunskap i den kristna trosläran. 

Under v. Westens ledning fick kateketverksamheten bland de norska 
samerna ny fart. År 1723 skrev han brev till prästerskapet i Jämtland och 
uppmanade de svenska myndigheterna att i likhet med Norge anställa 
"gudfruktiga  kateketer" för undervisning av samerna. Denna hemställan 
blev väl emottagen av flera jämtländska präster, som omkring 1730 kom 
fram med förslag om tillsättande av kateketer. 

Mag. Petrus Forsberg i Åsele skrev den 8 april 1734 till Consistoriet i 
Härnösand ett brev där han kommer med förslag om ett slags kateketer. 
Han säger, för att skyndsamt göra alla inbyggare i lappmarken kunniga i sin 
kristendom vore det rådligt att redan nu fastställa en förordning att varje 
lappgosse om 14 års ålder och däröver, som lämnade skolan, under tre år 
skulle undervisa barn i de rikare familjerna i lapska, svenska språket och 
kristendom. Familjerna skulle underhålla med kost och kläder. De skulle 
sedan på bestämda tider infinna sig i skolan för förhör. Efter det de tre åren 
gått skulle gossen entledigas och en ny gosse tillsättas. Så skulle man göra 
tills alla i hushållet blivit undervisade. 

Inom kort skulle alla inom lappmarken på detta sätt ha lärt sig svenska 
språket. I skolan skulle sedan icke behöva inskrivas andra än de, som skulle 
bli präster eller lärare. 

Dessa Forsbergs synpunkter beaktades när konsistoriet i Härnösand 
utarbetade sitt förslag till instruktion för skolorna. 

Denna instruktion fastställdes av Kungl. Maj:t den 2 sept. 1735. I denna 
heter det bl. a i punkt 7, att sedan läraren till en börjat tagit in skolans 
elever, som behärskat både svenskan och lapskan, för att han skulle lära sig 
lapskan, så bör han efter något år konferera med pastor, om vilka lappbyar 
som är de avlägsnaste och därifrån ta elever som 

"grundeligen undervisas, så at de sedermera andra i Lappbyarna 
informera  kunde." 



Präster anmodas att tillhålla lappallmogen att låta sina barn undervisas av 
de från skolan avgångna tills barnen sedan kommer till skolan. Pastor 
uppmanas att vid visitationerna förhöra barnen från dessa avlägsna 
lappbyar, och se till, att föräldrarna följt uppmaningen om undervisningen. 

I punkt 13 i samma instruktion säges att i samband med undervisningen 
bör eleverna förmanas att alltid minnas vad de lärt i skolan och lära ".sina 
hemmavarande medbröder" detsamma. 

Trots att ordet kateket icke nämnes här, så blev ändå de från skolan 
avgångna eleverna i viss mån kateketer, lärare, som ålades att undervisa 
andra barn. 

Under riksdagen 1738-39, vilken mycket sysslade med undervisningsfrågor 
rörande samerna, yrkade biskop Herman Schröder på att kateketer och 
missionärer skulle tillsättas i de svenska lappmarkerna liksom tidigare skett 
i Indien och Finnmarken. 

Trots en del invändningar mot förslaget från prästerståndets sida vann 
förslaget dock allmänt understöd på riksdagen. I sin skrivelse till Kungl. 
Maj:t den 15 nov. 1738 föreslog ständerna att lämpliga lappgossar med det 
snaraste skulle uppövas till kateketer. 

Riksdagen 1738-39 ville snarast få några gudligt sinnade, fromma och 
välgrundade personer undervisade i lapska språket av Per Fjällström i 
Lycksele, för att de sedan i likhet med de norska missionärerna måtte 
vandra omkring och medelst katekisation undervisa lapparna. År 1739 
utfärdade Kungl. Maj:t förordning härom. Då inrättades också Direktionen 
för Lappmarkens ecklesiastikverk, som hade sin uppmärksamhet riktad på 
denna fråga. 

År 1743 uttalade Direktionen sig för att ett par gossar vid varje skola skulle 
kvarhållas tre till fyra år för grundligare utbildning till kateketer. 

"Sedan de således under den tiden eij allenast inhämtat så mycket 
tillräckeligare kunskap och grund uti sin Christendom, utan och med 
åhren blifwit  stadigare och alfwarsammare  till sinnes kunde de samme 
då under Missionairnes och Prästerskapets inseende och disposition 
åtminstone et åhr brukas på prof  at såsom catechet uti wissa dem 
tilldelte distrikter gå kota från  kota och underwisa lapparne med deras 
Barn, så wäl at läsa i bok, som i deras christendomsstycken, och det 
emot någon tillräckelig wedergiällning till upmuntran, denne sin 
syssla med desto större flit  och trohet förrätta. 

Nu som en sådan gosse utan olägenhet ständigt kan gå till fots  eller 
ränna på skid om winteren från  den ena orten till den andra, och 
jämwäl är wahn wid lapparnes föda  och lefnadssätt,  hwarigenom 
lappar således hwarken beswäras med skiuts och wägledare eij eller 
med annan mats presterande, än den hwaraf  han sielf  hafwer  sin föda; 
så lärer lapparne äfwen  förmodligen  anse sådant för  et skiäl och 



upmuntran at häldre hos sig herbergera en sådan catechet och låta sig 
af  honom underwisas, än af  missionairerna och prästerskapet, hwilket 
eij gierna utan någon deras lägenhet skie kan, och hwarföre  de äfwen 
nu i början wist sig missnöjde." 

Direktionens maning till skolorna att utbilda lämpliga gossar till kateketer 
försökte skolan i Åsele att följa så gott det nu gick. Icke alla, som läraren 
ansåg lämpliga till kateketer, ville åta sig detta, då ersättningen härför icke 
var särskilt lockande. I en del fall tillät icke föräldrarna en föreslagen gosse 
att anta kateketsysslan. Som vi ska se i det följande, var det mycket som 
hindrade en same, att vara kateket. Å andra sidan ska vi finna exempel på 
samer, som tjänstgjorde som vandrande lärare hela sitt liv. 

Vid visitationen i Åsele den 6 jan. 1743 säger visitator Petrus Holmbom att 
"under Catechismi förhöret  befant  man äfwen  med nöje thet 
Lapallmogen härstädes åhrligen tilltager uti christendoms 
kundskapen, warandes ock åtskillige, som utaf  the demitterade 
[utskrivna] Scholsepiltarne lärdt att rent läsa i bok, ibland hwilka Lars 
Ersson och Jon Klemetsson i synnerhet måge nämnas emedan the 
bägge äro inemot 40 åhr gamla. Hwarföre  thesse blefwo  berömde och 
andra i anledning theraf  upmuntrades til at använda en lika flit  at lära 
sig med egna ögon se och läsa Guds heliga och saliggörande ord." 

Vid samma tillfälle ville pastor Petrus Forsberg att "alla under 30 åhrs ålder 
wid wite" skulle låta sig undervisas av från skolan avgångna elever. Dessa 
skulle uppmuntras till att ge sådan undervisning. Visitator ville att frågan 
om vitesföreläggande skulle överlåtas till höga vederbörande. 

Visitator frågade: 
"hwilka the dimitterade Scholsepiltarne warit the flitigaste  at 
underwisa andra, berömdes förnämligast  Jon Algstedt, Erik Ahlmark, 
Erik Fiederholm och Olof  Langwasser, warandes allenast then 
sistnämnde nu tillstädes, hwilken blev upmuntrad til at widare 
fortfara  i et så berömligt werk, med försäkran  thet han må så wäl som 
alle andra hwilka härutinnan wisa sin flit  jämte Guds wälsignelse 
äfwen  hafwa  någon skälig wedergällning af  Publico at förwänta." 

Under 1600- och 1700-talet diskuterade man i olika sammanhang rätt flitigt 
problemet huruvida lapska eller svenska lärare var att föredraga i 
Lappmarken. I fråga om prästerna enades man snart om, att en svensk var 
bättre än en same, men beträffande kateketerna ansågs det vara tvärt om. 
Det var, som Direktionen säger, lättare för en same än en svensk att resa 
från kåta till kåta och leva bland sina elever. 

I detta sammanhang kan påpekas att inom Åsele lappmark har, så vitt vi 
kunnat utröna, endast samer varit kateketer. Åtminstone vid ett tillfälle 
1819 ansågs att nybyggarsonen Gideon Rhen var lämplig till kateket, men 
han blev icke antagen till sådan. I Jämtland och Härjedalen var det däremot 
rätt ofta nybyggarsöner blev kateketer. Där motiverade man detta med att 



undervisningsspråket blev svenska, då man hade nybyggarsöner som lärare, 
och att samerna då fick lära sig sin kristendom på svenska. 

Härigenom blev det lättare för prästerna att undervisa dem i fortsättningen. 
En bidragande orsak till att en fjärdedel av kateketerna i Jämtland var 
svenskar, var nog det förhållandet, att under hela 1700-talet fanns ingen fast 
skola för samerna, där samiska kateketer kunde utbildas. 

I visitationsprotokollen stöter man ofta på uppgifter om hur svårt det var 
för prästerna att få katekettjänsterna besatta. Detta berodde dels på att 
tillgången på lämpliga kandidater var liten och dels på, som redan påpekats, 
att många lämpliga elever var ovilliga att bli kateketer. Till en del berodde 
det också på, att till skolorna kom till största delen de fattigaste barnen, som 
efter skolgången ofta sökte och fick arbete hos nybyggare. 

Många elever gifte sig också rätt snart och blev på grund därav förhindrade 
att resa omkring bland samerna. 

Här bör också erinras om den stora kärlek samerna visade till sina barn. De 
ville därför helst ha barnen i sin närhet. Ofta stöter vi på detta i 
visitationsprotokollen. Den första gossen, Lars Langwasser, som utsågs till 
katechet i Åsele, vägrade 1750 att vara lärare, därför att hans föräldrar var 
emot det. 

Att kateketsysslan icke var särskilt lockande berodde väl delvis också på, att 
samerna ofta visade sig ogina mot dem. Arbetet som sådant var väl heller 
icke så tilltalande. 

En kateket måste nästan ständigt vara i rörelse och icke blott följa med 
samerna på deras flyttningar utan även flytta från kåta till kåta. Detta 
förhållande bidrog till, att de, som hade familj och renar knappast kunde 
vara kateketer. 

Så kunde t. ex. kateketen Nils Pärsson Schickenberg enligt Eric Forsners 
memorial av den 23 jan. 1768 icke undervisa barnen om söckendagarna, 
"emedan han hafwer  eget hushåll, som han om söckendagarna måste 
skjöta." 

I visitationsprotokollet från den 1 jan. 1828 klagade samerna över att 
kateketen Måns Fjällström under 1827 ".ej synnerligen vårdat sig om 
Barnaundervisningen,". Orsaken till detta var, att han under sommaren 
hade vistats i Norge där han ingått äktenskap. 

En annan och mycket viktig orsak till att kateketsysslan icke var särskilt 
lockande var lönefrågan. Redan från början åtog sig ecklesiastikdirektionen 
att svara för ersättningen till kateketerna. År 1744 uppmanades prästerna att 
inkomma med förslag på kateketlönernas storlek. Pastor Petrus Forsberg 
och skolmästare Olof Sebrelius föreslog vid visitationen i Åsele att 
kateketlönerna till en början skulle utgå med 20 - 24 daler smt per år. 



Prästerskapet i Lycksele ansåg, att 20 daler smt skulle vara en skälig 
ersättning till en kateket för ett års arbete. 

Härnösands domkapitel förklarade att det var bäst att vederbörande präster i 
början från fall till fall träffade överenskommelse om lönen med varje 
kateket. Man skulle härvid eftersträva att anställa dem på så fördelaktiga 
villkor som möjligt. Dock skulle lönen icke i något fall få överstiga 20 dir 
smt. Men man skulle påpeka för kateketerna, att deras löneförmåner kunde 
förbättras, "om de visa särdeles flit  men i annat fall  minskas." Enligt detta 
förslag, skulle alltså arvodena regleras från fall till fall. Följden av detta 
blev, att kateketernas löner kom att variera mycket. Givetvis saknades icke 
en viss opposition mot detta förfaringssätt. 

När antalet kateketer utökades, måste också anslagen till deras avlöning 
utökas i samma grad. Detta blev aktuellt 1746 då man avsåg att anställa två 
kateketer inom Åsele lappmark. Landskansliet gick in för att lönen till dessa 
icke fick minskas, de skrev nämligen till Direktionen den 16 juni och 
framhöll, att "dä två katecheter antas, bör lönen icke minskas", ty en 
otillräcklig utkomst 

"förorsakar  dels underlåtenhet uti tjänstgörande dels ock 
församlingens  extraor dinar ie betungande, varande utkomsten 
nödvändig och då löner eller det bestådda underhållet icke förslår 
måste något af  tiden användas till restens eller bristens avskaffande  på 
ett eller annat möjligt sätt." 

Å andra sidan hände det, att en sammanslagning av två katekettjänster 
kunde leda till en löneförhöjning. Vid visitationen i Åsele den 1 jan. 1785 
heter det i § 15: 

"Den wid sidsta probstewisitationen föreslagne  Nils Olofsson  hade 
sedermera ej infunnit  sig wid att blifwa  Catechet i stället för  then 
af  gående Lars Mattsson. Ej heller war för  thet närwarande tillgång till 
någon annan, som samma syssla både kunde och wille sig åtaga. 

Således hade Jon Christophersson Ahlmark warit nästledne året 
ensam Catechet. Och som han påstod sig i så måtto hafwa  fått 
widkännas så godt som fördubblat  arbete emot thet han förut  haft, 
såsom han och upptedde en lång lista på the barn, hwilka han med 
undervisning sistlidne år betjent hwarwid åter hans förr  kända 
skicklighet, honom ej eller nekades beröm för  anwänd flit,  så 
förklarade  han sig icke kunna hälst på sådant sätt som sidsta fortfara 
med Catechet sysslan med mindre then förut  bestådda knappa och i 
alla fahl  otillräckeliga lönen af  2 Rd 24 sk blefwe  till dubbelt förökad. 

Man uppmuntrade honom att hålla fort  såsom Catechet, och at i 
thenna syssla ytterligare wisa att trohet samt lofwande  hwad tillökning 
på lönen widkom, at therwid söka begå hwad möjligt blifwa  kunde." 

Konsistoriet i Härnösand ansåg Ahlmarks krav berättigat, och rekvirerade 
till lön för honom 4 Rd. 



Att arvodet till kateketerna var beroende av deras flit framgår också av 
kyrkoherde P.O. Grönlunds berättelse från Vilhelmina den 15 april 1830, där 
han skriver: 

"Dessutom har under förra  året Lappmanen fon  Thomasson gjort 
resor omkring hos lapparna samt så godt han kunnat undervisat deras 
barn. 

Undertecknad som icke känner huruvida intill dess någon kunnat 
blifva  antaglig till andra Catechet denne varit tillsatt att omedelbart gör 
tjenst emot någon mera vedergällning än den han vid förledet  års 
början skall hafva  erhållit bestående af  20 Rd Rljs vågar dock i djupaste 
ödmjukhet anmäla honom att för  sin flit  och möda af  de hos Herr 
Pastor Lindahl varande besparade Catechet medel ytterligare erhålla 20 
Rd Rljs." 

Av 1831 års visitationsprotokoll framgår det att Grönlunds hemställan 
bifölls, och kateket Thomasson fick för sin flit sitt arvode fördubblat. 

Som vi redan påpekat, bestämdes lönen till kateketerna ganska godtyckligt 
av prästerna och domkapitlet i Härnösand och varierade från kateket till 
kateket, och från tid till annan. Från början och fram till 1771 var lönen 
inom Åsele lappmark vanligen 12 daler silvermynt. Från 1774 bestämdes 
lönen till 6 riksdaler och 32 skilling. Från 1786 till 1816 var lönen 8 riksdaler 
för att 1817 bli 12 riksdaler.1* 

Kateketernas löner utbetalades också ojämnt. Ibland fick de vänta mer än ett 
år innan de fick sin lön, men någon gång kunde en kateket få sin lön i 
förskott. Exempel på dessa förhållanden finner vi i visitationsprotokollet 
från Åsele den 1 jan. 1792, där det heter: 

"För Bäckström felade  oberäknat nästl. år, under vilket han ingen 
tjänst gjort, ett års lön (alltså för 1790), som herr Directeuren 
Hadselhun, närvarande på stället, lofwade  lemna honom och ett års 
förskott  till nu antagne catecheten Ahlmark." 

Utom den kontanta lönen från Direktionen skulle kateketerna av de 
familjer, vilkas barn de undervisade, erhålla s.k mäddskinn till kläder. 
Många gånger framförde kateketerna klagomål över, att de icke erhöll dessa 
skinn. 

l[*Från 1534 till 1770 var myntsorten daler. 1770 blev mynten riksdaler. 
1 riksdaler = 3 daler silvermynt. 
År 1834 fastställdes följande kurs: 1 riksdaler specie = 2 2/3 riksdaler banco = 
4 riksdaler riksgälds. 
1855 blev 1 riksdaler riksmynt = 100 öre.] 
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Vid visitatiorien i Åsele den 2 feb. 1803 klagade kateket Anders Andersson, 
"at han ej ännu fådt  de manliga mäddskinnen till kläder ehuru han 
redan tjent på 5te_ året. Lappallmogen tillsades derföre  härom, och 
utlofmade  bestå dess Catechet med 6 sådana skinn hmartannat år." 

Men det gick trögt för kateketerna att utfå "mäddskinnen". År 1804 anmälde 
kateketerna, att de icke ännu erhållit de utlovade skinnen. 

När de även 1806 ej kunnat utfå de utlovade skinnen, 
"så föreslog  Lappallmogen, at i stället gifwa  dem litet pengar till 
förbättring  i lönerna, hmilket ock nu allmänt bejakades och utsattes till 
2 sk. banco om året på hmarje rök, och hwilka mid denna tiden årligen 
komma at utgå." 

Denna ersättning utökades senare till 4 sk. per rök. 

Men även denna ersättning hade katecheterna icke erhållit i ordning. År 
1809 klagade katecheterna 

"deröfwer  at de dem af  Lappallmogen bemiljade klädespengarna af  4 sk 
per rök icke kunde jämnt utgå, enär de icke moro i tillfälle  , att hmart år 
besöka alla kåtalag; enhälligt beslöts derföre,  at dessa 4 sk såsom 
ärsättning för  de förr  manliga mäddskinnen, skulle hädanefter  tillika 
med den öfri  Igel Sockentungan af  Cassaföreståndaren  upbäras och 
Catecheterna tillställas.'" 

Den knappa lön, som katecheterna hade, kunde minskas, om de inte ansågs 
fullgjort sina skyldigheter. I pastor Eric Forsners skrivelse av den 23 jan. 
1768 heter det om kateket Nils Pärsson Schickenberg, som är 

"skicklig till att mara Catechet, men har dock förlidet  är intet mer gjort 
än att han i fjellet  har om sön- och helgdagarna kallat Lappallmogen til 
samman och hållit bön, läst för  them i Lappska Postillan och något 
undermist them, som tå marit tillstädes, då likmäl Catecheten thesutom 
borde för  sin lön undermisat Lappbarnen söckendagarna och nu någon 
tid mara hos them och nu åter hos en annan Lapp, som eger barn at 
låta läsa i bok, men han säger sig icke hafwa  tillfälle  til thetsamma, 
emedan han hafmer  eget hushåld, som han om söckendagar måste 
skjöta. 

Dock som ingen annan nu finnes  skicklig at mara Catechet, så behålles 
förenämnda  Schickenberg mid Catechetsysslan i thetta år helst som lön 
för  honom är reqmirerad; 

Höga Wederbörande  torde och nog finna  at någon i fjället  måste om 
sommartiden kalla Lapparna tilsamman och om sön- och högtidsdagar 
läsa för  them i Postillan och hålla bön: men som Catecheten nog borde 
för  sin lön om söckendagarna undermisa Lappbarnen, så har jag ej 
annat kunnat än innehålla Catechetens halfwa  lön för  thetta år til dess 
som Höga Wederbörande  Höggunstigt torde sig härom utlåta, om han 
skall få  hela lönen eller ej, då han icke informerar  Lappbarnen." 



Som framgår av denna skrivelse är kateketens uppgift icke endast att 
undervisa barnen utan även att åtminstone under sommaren hålla 
gudstjänster. Detta arbete värderar Forsner till halva lönen. 

Att kateketerna verkligen följde uppmaningen att hålla gudstjänster för 
samerna finner vi flera exempel på. När Pär Rådström 1781 skulle besöka 
Fatmomakke för första gången 

"hade Lappallmogen, genom Catecheten Lars Mathssons anstalt icke 
allenast förut  d. 8 juli där församlats,  och efter  förrättad  bön af 
Catecheten den påföljande  dagen upfört  twenne rymliga kåtor, jämte 
ett stort skjul på stolpar, under hwilket man, i händelse af  owäder, 
skulle kunna hålla Gudstjenst, utan woro ock nu, pä utsatt dag d. 3 
Augusti enhälligt tillstädes, då de med mycken fägnad  och kärlek 
emottogo mig wid framkomsten." 

Vid Rådströms besök i Fatmomakke år 1782 klagade kateketen över att 
"Nort Fjelde invånare förmärktes  försumliga  at komma tillstädes på 
de ställen, dit han dem till Böngöring sammankallar. Hwid 
undersökning härom begärde Lappallmogen det wille jag utsätta de 
tider på hwilka de wid Bönestället böra sig infinna,  då med deras 
samtycke blef  beslutat, at de utom de allmänna böndagarna hwar = 
Söndag borde enhälligt samlas då Catecheten åligger at för  dem hälla 
bön, läsa i Postillan och efterfråga  det enfaldigaste  uti salighets läran, 
efter  det system, som Prästen honom wid handen gifwer.  Hwarmed de 
samteliga förklarade  sig nöjda och lofwade  at hädanefter  wara flitiga,  at 
sig inställa; Blifwande  ock nu med deras samtycke utsatt två skillingars 
plikt för  dem, som utan laga förfall  ifrån  sådana sammankomster 
uteblifwer,  hwilka böter inflyta  uti skjuts Cassan, som Lappallmogen 
samlat till nästa skjutsens betalande till och från  Witfjället." 

Kateketerna hade många problem att brottas med. Ett av dessa var 
matfrågan. En del samer påstod sig vara så fattiga, att de icke hade mat för 
kateketen. I visitationsprotokollet från Åsele den 2 feb. 1803 säger visitator 
att kateketen Anders Andersson 

"för  att kunna få  sitt uppehälle under catechizationstiden hädanefter 
skulle besöka de rikare lapphushällen när födan  war knappare i fjellen 
och de fattigare,  sedan fisketiden  infallit." 

I den instruktion, som utfärdades för kateketerna av Direktionen år 1743 
säges bl.a.: 

"Nu som en sådan gosse utan olägenhet ständigt kan gå till fots  eller 
ränna på skid om wintern från  den ena orten till den andra." 

Direktionen tänkte då, att kateketsysslan skulle handhas huvudsakligen av 
yngre personer. Men inom Åsele lappmark var det flera kateketer, som 
tjänstgjorde mycket länge, en del hela sitt liv. Sådana var Thomas Salten, 
Nils Persson Skola och Anders Andersson. 

Det var illa beställt med dessa gamla kateketer, som mot dålig lön, vilken 
utbetalades mycket oregelbundet, tjänstgjorde under usla förhållanden och 



sedan de blev gamla och orkeslösa lämnades utan understöd på 
ålderdomen. Någon gång visade församlingen större förståelse för de gamla 
kateketerna än myndigheterna. 

Vid visitationen i Åsele den 2 feb. 1803 
"wille ock församlingen  på det ödmjukaste anhålla om Max V. 
Consistorii gunstiga och gällande förord  hos Högl a Kungl. Canslers 
Gillet om ett litet årligt underhåll för  den gamle Salten, hwilken, så 
wäl i ungdomen, som äfwen  på ålderdomen redligt och flitigt  fullgjort 
sina, såsom Catechet åliggande skyldighet, hwarigenom han jämte 
hwad församlingen  wille finnas  williga att bidraga, kunde frälsas  ifrån 
uselhet på åldren och den blifwande  efterträdaren  uppmuntras att 
öfwa  lika dygder." 

Men denna vädjan förklingade tydligen ohörd hos höga vederbörande. Som 
framgår av visitationsprotokollet i Åsele av den 1 jan. 1804, heter det i § 4 
följande: 

"Men gamle Salten, som för  sin ålder, sjuklighet och försvagade  syn 
icke detta året kunnat, och ännu mindre framdeles  kan biträda härwid, 
samt, i följe  deraf,  icke eller widare synes kunna få  någon andel af  de 
till katecheternas aflöning  anslagne 16 Rds, bewiljades af 
Lappallmogen 4 sk. på röken, för  at till någon del uppehålla ett lif,  som 
af  allmosegift  kommer att hädanefter  helt och hållet bero, och hwilket 
sammanskott skulle nedsättas antingen hos pastor eller någon 
närboende hemmansegare, at honom efter  behof  småningom 
tilldelas." 

Samernas behj är tans värda omtanke om den gamle och sjuklige läraren fick 
han icke länge njuta av, ty i visitationsprotokollet av den 1 jan. 1805 heter 
det endast, 

"och som gamle Salten berättades med döden wara awgången, och allas 
önskan war att Thomas Lorentsson måtte i stället till ordinarie blifwa 
antagen." 

Icke ett ord kostade visitatorn på minnet av den avlidne Salten, som offrat 
sitt liv åt undervisningen av samernas barn. 

En annan gammal kateket var Nils Persson Skola. I visitations-protokollet 
av den 1 jan. 1822 heter det om honom: 

"Gamle Catecheten Nils Persson Skola hade enlig pr est er skåpets 
anmälan, titt och ofta  lagt hand wid Barna-underwisningen. Hans 
skicklighet och nit under de 15 år han tjent som Catechet berömmes 
allmänt. Och som han nu fattig  och sjuklig ingenting äger till 
uppehälle för  ett lif  som under mödor och beswär så nyttigt blifwit 
använd till medmänniskors gagn och bästa, så wågar man 
allerödmjukast anmäla honom till nådgunstigt undfående  af  något 
årligt understöd, hwarigenom han på ålderdomen kan undgå känna 
det obehagliga dagligt tryckande behof  medföra." 

Men även här tycktes anhållan om understöd ha klingat ohört hos 
myndigheterna. 



År 1799 anställdes Anders Andersson som kateket. Han fick vid 
visitationen vitsord att var en nitisk man, som försökte göra sitt bästa, men 
blev rätt snart ofärdig. I visitationsprotokollet från den 1 jan. 1811 i Åsele , 
heter det: 

"Catecheterne Anders Andersson och Thomas Lorentsson hafwa  gjort 
sin pligt att besöka Lapparne och underwisa deras Barn, serdeles äger 
den förre  Lappska allmogens wittnesbörd om oförtrutenhet  att ehuru 
o färdi g, färdas  witt omkring i de många spridda kåtalagen." 

Trots sitt lyte fortsatte Anders Andersson att år efter år uppehålla 
kateketsysslan och resa omkring bland samerna och undervisa deras barn. 
Vid varje visitation erhöll han de bästa vitsord för flit och skicklighet. I 
visitationsprotokollet från 1824 heter det: 

"Catecheten Anders Andersson anmälte det han i anseende till sin 
swaga syn och bräcklighet, emedan han ej kan gå utan kryckor, wara 
nödsakad att inom kort begära afsked  från  sin uti öfwer  20 års tid 
innehafda  Catechetbeställning. Men som han under sin mästa 
tjenstetid haft  swaga Löne-willkor och nu befinner  sig uti knappa 
omständigheter, ty wågade han alldra ödmjukast anhålla om M. V. 
Consistorii högtgällande förord  till bekommande af  något underhåll 
för  framtiden,  då han ej förmår  genom arbete sig lifnära,  hwartil han 
ock synes hafwa  gjort sig förtjent  genom den flit  han alltid ådagalagt 
wid Barnaunderwisningen och i öfrigt  wisade wäl förhålland  en." 

Trots dessa vackra ord av visitatorn finner vi av visitationsprotokollet från 
1825 att Anders Andersson tjänstgjort även under 1824 där det heter, att 

"Catecheten Anders Andersson gafs  i allmänhet det wittnesbörd, att 
han upfylt  sina skyldigheter nu såsom förut." 

Han fortsatte tydligen att tjänstgöra även under 1825, trots sina krämpor. I 
visitationsprotokollet från den 6 jan. 1826 heter det endast, att kateketen 
Anders Andersson under året hade åkt vilse och frusit ihjäl. Så långt kunde 
det gå för nitiska barnalärare, som trots sjukdom och ålderskrämpor måste 
tjänstgöra tills de föll på sin post, när de skulle "ränna på skid om wintern 
från  den ena orten till den andra," enligt direktionens instruktion. Även 
här förekom icke ett ord av beklagande över det sorgliga öde, som drabbade 
den gamle trotjänaren. 

Kateketen Anders Andersson, som ju var mycket ofärdig, kände givetvis 
starkare än andra hur besvärligt det var att ständigt fara från kåta till kåta. 

Därför framförde han och kateketen Nils Persson Skola vid sista 
visitationen vid Åsele skola den 2 jan. 1820, 

"att presteskapet ville vidtaga någon utväg att flere  barn, till 
underwisnings ärhållande, kunde samlas på ett ställe hvarigenom 
undervisningen kunde blifva  allmännare, och ansågo att detta kunde i 
synnerhet låta göra sig sommartiden, då lapparne äro i fjället  mera 
samlade." 

Något resultat av denna framställning fick varken de eller någon annan 
kateket erfara. 



Om vi tänker på, under vilka förhållanden kateketerna arbetade, förstår vi, 
att detta yrke inte kunde vara särskilt lockande. Om de ofta besvärliga 
resorna "från  kåta till kåta" har vi redan talat, men hur var deras 
undervisningslokaler? 

I den kåta där de undervisade en eller ett par barn, bodde också familjen. 

Där utförde husmodern sitt arbete med matlagning och sömnad av kläder 
och skor. Där fanns också husfadern och kanske ibland även besökande som 
samtalade och slöjdade på kosor, napie och annat. Där fanns vanligen en 
eller flera hundar. Utrymmet på kåtagolvet var knappt. 

Där fick kateketen sitta med korslagda ben, med eleven eller eleverna vid 
sin sida. Han måste höja rösten för att överrösta andra ljud i kåtan. Eleven 
irriterades av allt som rörde sig kring honom. Ibland var röken besvärlig 
och andra gånger var hettan från elden i kåtans mitt för stark. Under 
vintern kunde kölden i tältkåtan göra sig påmind. När natten kom, fick 
kateketen försöka bereda sig plats på det strängt upptagna kåtagolvet. 

Matfrågan var ett annat stort problem för dessa lärare. En del familjer ville 
icke, som vi redan sett, ta emot kateketen, därför att de påstod sig icke ha 
tillräckligt med mat. Det kunde givetvis icke kännas särskilt angenämt för 
honom i en familj, där han kanske märkte att han icke var välkommen till 
matkittlarna. 

Man måste beundra kateketerna, som trots alla svårigheter, kunde visa, att 
de under ett år, lärt upp till tjugotalet barn icke blott att läsa innantill, utan 
även lärt sig långa ramsor utantill både i ABC-boken och katekesen. Trots 
alla motigheter som mötte, skötte de sig i allmänhet utmärkt och fick 
beröm, icke blott av visitatorerna utan även av prästerna och föräldrarna, 
vilket vi redan sett av flera protokoll. Här ytterligare ett, från den 9 sept. 
1799: 

"Enligt intyg af  presteskapet har kateketen Salten fullgjort  sin 
skyldighet wid barnaunderwisningen förleden  winter här i nedre 
landet, och förleden  sommar uppe i fjällen,  der han för  sin flit  och 
beskedliga förhollande  förwärfwat  sig ett godt förtroende." 

Ofta bestyrktes kateketernas arbete av deras lärjungars kunskaper. Vid 
visitationerna hade de vanligen med sig några elever i kyrkan. Så skedde 
exempelvis den 2 feb. 1803.1 protokollet från detta tillfälle heter det: 

"Både utaf  presterskapet och allmogen intygades att catecheterna Salten 
och Änders Andersson nu som förr  fördt  anständigt lefwerne  och med 
flit  sökt fullgjöra  sina skyldigheter, hwilket och det med de 
tillstädeswarande Lappbarnen skjedda förhöret  witsordade." 

Icke sällan lämnade kateketerna till församlingens kyrkoherde en 
förteckning på de barn, som de under året undervisat. Den förut 
omnämnde kateketen Anders Andersson lämnade år 1823 till kyrkoherde 
O. L. Lindahl en förteckning på icke mindre än 33 barn, vilka han under år 



1822 undervisat. Med dessa barn verkställde Lindahl förhör och avlämnade 
en fullständig berättelse däröver. Då det kan vara av ett visst intresse att se 
hur en sådan förhörslängd såg ut, återges här Lindahls berättelse i sin 
helhet. 

"Enligt Catechisations journalen för  år 1822 äro följande  Lappska barn i 
Wilhelmina  församling  af  Catechesen Anders Andersson underviste 
och af  undertecknad examinerade. 

Fjällfjäll 
Torkel  Perssons 12-åriga dotter Anna läser utantill Abc Boken samt D. 
Lutheri Lilla Cateches, samt börjat med innanläsning i Psalmboken. 
Christoffer  Nilssons 2 ne döttrar Anna 12 år läser Abc Boken utan, och 
innan, D. Lutheri Cateches. Sara 8 år, börjat att stafva  i Abc Boken. 
Tomas Tomassons 8-åriga dotter Maria börjat stafva  Abc Boken. 
Måns Zackariassons dotter Lisa, 13 år, läser utan Abc Boken samt 
Doctor Luthers lilla Cateches, läser innan någorlunda. 
Sjul Erlands Enkas son Olof  och dotter Anna, den förra  14 år och den 
sednare 9 år, den förra  läser innan Abc Boken, D. Luthers Cateches 
samt något i Psalmboken, den sednare har börjat stafva  i Abc Boken. 
Lars Janssons dotter, Sara, 12 år, läser Abc Boken och Doctor Lutheri 
lilla Catches utantill samt innanläsning i Psalmboken., son Olof,  9 år, 
känner endast bokstäfverna. 

Ljusfjäll 
Tomas Larssons 3 Barn, dottern Brita, 13 år, Sonen Jonas 10 och 
dottern Christina 7 år. De 2 M. första  läser innan Abc Boken och D. 
Lutheri lilla Cateches samt den sista känner bokstäverna. 
Clement Sjulssons pupill [föräldralös flicka], Maria Larsdotter från 
Norige, 13 år, läser utan Abc Boken samt innan D. Lutheri lilla 
Cateches. 

Marsfjäll 
Jon Sjulssons 3 döttrar Anna, Maria och Elisabet, den äldsta 13 år, 
den andra 11 och den yngsta 9 år. De 2 M första  läsa utantill Abc-boken 
samt D. Lutheri lilla Cateches, den yngsta Abc Boken innan. 
Afl.  Pål Tomassons 3 M. Barn, Dottern Maria 16 år, sonen Sjul 13 och 
Pål 9 år, de 2 M. äldsta läsa AbcBoken samt Doct. Lutheri Cateches 
utantill, den yngste beynt stafva  i Abc Boken. 
Afl.  Olof  Matssons Erika /Enka?/ Maria Jonsdotters son Anders, 10 år, 
läser innan i Abc Boken, D Lutheri lilla Cateches samt någorlunda i 
Psalmboken. 
Christoffer  Sjulssons 2 M Barn, dottern Brita 15 år och sonen Nils 12 är 
båda läsa Abc Boken utantill, D. Lutheri Cateches innan samt 
någorlunda i Psalmboken. 
Hendric Pehrssons 4 Barn, dottern Christina 17 är, Jonas 15 år, Lars 13 
och Maria 9 år, de 2 första  läsa Abc Boken och Doctor Lutheri lilla 
Cateches utantill ehuru osäkert samt äro dåliga i innanläsning. Lars 



läser detsamma men med stor säkerhet och fermite  så utan som 
innantill Maria har begynt att stafva. 

War  do fjäll 
Jon Nilssons dotter Anna 14 år, läser utantill Abc Boken samt D. 
Lutheri lilla Cateches och doctor Högströms frågo-Bok  innantill 
någorlunda. 

Gardefjäll 
Jon Jonsson Gonks 3 M Barn, Anna 11 år, Jonas 9 år och Christina 7 år. 
Anna läser Abc Boken och D Lutheri lilla Cateches väl utantill, men 
psalmboken dåligt innan, Jonas stafvar  i Abc Boken och den sista 
känner bokstäverna. 

Kittelfjäll 
Clement Matssons 2 M döttrar, Anna, 14 år, och Margareta 11 år, Anna 
läser innantill Abc Boken och D. Lutheri lilla Cateches och den senare 
utstafvar  Abc Boken. 
Nils Anundssons dotter Ulrika 12 år, läser innan Abc Boken och D. 
Lutheri lilla Cateches. 

Vilhelmina  den 6 februari  1823. 
O. L. Lindahl 
Pastor loci." 

Av förteckningen ser vi, att Anders Andersson även undervisat en 
föräldralös, trettonårig flicka från Norge, vilken tydligen omhändertagits av 
en svensk same. Annars var det ganska vanligt att samerna från Norge satte 
sina barn i skolor i Sverige. De båda länderna var ju då också förenade 
genom unionen. 

Hur den gamle, ofärdige samen Anders Andersson under ett år hunnit fara 
över hela Vilhelmina vidsträckta fjälltrakter och undervisa 33 barn i ålder 
från 7 till 17 år, så att de äldre hunnit lära sig både ABC boken och lilla 
katekesen utantill och de yngre lärt sig stava är en prestation, som vi i hösta 
grad måste beundra. 

Att kateketerna verkligen hann med att undervisa många barn på ett år, ser 
vi av en annan redogörelse, som uppger att kateketen Jon Mickelsson eller 
Mattsson, som blev kateket 1829 efter den avsatte Måns Fjällström, under 
ett år besökte 30 kåtalag och undervisade 57 barn i olika åldrar. 

Generalvisitator Petrus Laestadius uttalar i sin visitationsberättelse från den 
29 aug. 1833 särskilt beröm åt kateketerna inom Åsele lappmark. Han 
skriver: 

o 

"Såsom tillägg till visitationsackterna för  Asele och Lycksele tror jag 
mig slutligen böra anmärka att de tvenne i Åsele lappmark 
tjenstgörande catecheterna utan anmärkning fullgjort  sina åligganden 
väl." 



De kateketer detta omdöme gäller, var Jon Mickaelsson och Tomas Nilsson. 

Föräldrarna kunde ibland vara kritiska mot sina kateketer vid 
visitationerna. 

I visitationsprotokollet från 1811 heter det, sedan de båda kateketerna 
Anders Andersson och Thomas Lorentzon sades ha gjort sin plikt och den 
förste erhållit särskilt beröm, om Lorentzon: 

"Vitsord  betages icke eller den sednare, att vara skicklig och visa nit att 
handleda och lära; likväl med någon inskränkning till hans egna 
släktingar, hvilkas Barn han det förflutna  året i synnerhet med sin 
undervisning skall hafva  gagnat." 

För detta förhållande erhöll han tillrättavisning av visitator Rhen, som 
sade: 

"att Höga öfverheten  icke lönar Catecheter för  att blott sträcka 
undervisningen till vissa släkten och Rotar ibland lapparna, utan 
åsyftar  folkets  upplysning i allmänhet." 

Ibland var föräldrarnas anmärkningar mot kateketerna mer eller mindre 
obefogade. I ett protokoll av den 6 jan. 1825 omtalas, att samen Lars Larsson 
klagade 

"deröfver  att Mäns Månsson ej gjort något besök hos honom, hvilket 
Mäns erkände, men förklarade  orsaken dertill vara, att Lars Larsson ej 
hade några smärre barn, som behövde undervisning." 

Vid samma tillfälle erhöll kateketen Anders Andersson 
"det vittnesbörd att ordentligt och flitigt  uppfyllt  sina skyldigheter nu 
som förut:  men lappen Anund Anundsson klagade deröfver,  att han ej 
besökt honom uti dess Boningsställe, hvarå Anders afgaf  en lika 
förklaring  med Måns." 

Men vissa gånger kom föräldrarna med allvarligare klagomål mot sina 
vandrande lärare. Vid visitationen i Åsele den 1 jan. 1824 heter det i 
protokollet: 

"Men emot Catecheten Måns Månsson Fjällström anmältes klagomål 
af  lappmannen Jon Thomasson m. fl.  att han ganska försumligt 
handhaft  sin befattning  som barnalärare under det förflutna  året, 

att han såsom ägare af  Renhjord, mera vårdat sig om densamma än 
om Barnaundervisningen, och att om han någon gång gjort besök hos 
de förmögnare  han åtminstone alldrig besökt de fattiga  Lapparne uti 
deras hemvist i ändamål att undervisa deras Barn: hvarföre  Jon 
Thomasson enträget begärde det Måns Månsson genast måtte skiljas 
från  sin Catechetbeställning och någon annan tillsättas i dess ställe, uti 
hvilken begäran äfven  större delen af  Lapp allmogen instämde. 

Mäns Månsson nekade till anklagelserna och ville hafva  densamma 
vederlagt genom utdrag af  sin journal, under Litt C alldra ödmjukast 
bifogas,  men Jon Thomasson påstod, att denna förteckning  var falsk 



och fingerad,  samt, att om och de dera antecknade Barn tillfälligtvis  af 
Mäns Månsson blifvit  examinerade, de dock alldrig af  honom erhållit 
någon undervisning, hvilket äfven  af  flera  närvarande Lappar 
bestyrktes. Måns Månsson fant  sig nu befogad,  att erkänna sin 
försummelse,  men anförde  till sin ursäkt, det han ej kunnat uppehålla 
sig hos de fattigare  Lapparna, så vida de ej under tiden kunde förse 
honom med föda: 

erinrad om sin skyldighet, att föda  sig själf,  sade han alldrig fått  del af 
Kungl. Canzli Styrelsens Instruktion för  Catecheterne. 

Af  allt detta var tydligen uppdagat, att Måns Månsson uppfört  sig 
ganska felaktigt  och försumligt,  men så vida han nu för  första  gängen 
var anklagad, trodde sig visitator icke berättigad emot Kungl. Canzli 
Styrelsens föreskrift  uti ofvan  åberopade Instruktion, att genast för 
afskeda  honom, utan blef  honom tillåtit, att på prof  förestå  Catechet 
befattningen  ännu ett år, dock med sträng och alfvarlig  tillsägelse, att 
derest han ej under denna tid förbättrat  sig, skulle han vid nästa 
Visitation  utan skonsmål från  tjensten skiljas." 

Pastor Lindahl och Rådström 
"tillsades att ej lemna honom något af  detta årets lön, utan att förut 
hafva  gjort sig väl underrättad om dess ordentlighet och flit  vid Barna-
undervisningen. Såsom billig näpst för  dess försumlighet  indrogs 
äfven  sista qvartalet af  dess lön för  förra  året." 

Vilken verkan hade nu dessa åtgärder mot Måns Månsson, som tydligen 
hade svårt att både sköta sina renar och undervisningen? 

Protokollet från den 6 jan. 1825 lämnar besked härom. 
"I anseende till de svåra klagomål som förlidet  år anmältes mot 
Catecheten Måns Månsson gjordes en noggrann efterfrågan  om han sig 
förbättrat  eller icke. Lappska allmogen gaf  hervid det intygande, att han 
sista året visat större flit  vid Barnaundervisningen än förut." 
"Uppå tillfrågan  om de ville, att Måns Månsson skulle från  Catechet-
beställningen endtledigas, svarade Lapparne enhälligt Nej." 

Visitator överlämnade här tydligen åt samerna själva att bestämma om 
deras barnalärare skulle avsättas eller ej. Som synes hade stämningen mot 
honom helt slagit om. 

År 1827 vitsordades att Måns Fjällström "med flit  förrättat  sin tjenst". 

Följande år, 1828, säges att Måns Fjällström 
"förlidet  år ej synnerligen vårdat sig om Barna undervisningen, 
hvartill dock som orsak upgafs  at bemälte Catechet hela förledne 
sommar vistades på Norska sidan, dertill föranlåten  af  sitt der under 
tiden ingångna äktenskap, hvarföre  man hoppades att Fjällström 
härefter  torde med bättre åhåga fullgöra  sina plikter." 



Förhoppningarna att Fjällström bättre skulle fullgöra sina plikter infriades 
icke. Han kom att bli en av de få kateketer, som avsattes från sin tjänst. Han 
skulle bl. a undervisa samebarnen i Fredrika, men där hade han icke befattat 
sig med någon undervisning utan i sitt ställe lejt en gammal fattig same, 
som saknade "både lämpa och skicklighet vid barnens handledning." Vid 
visitationen i Åsele den 1 jan. 1829 beslöts att kateketen Måns Fjällström, 
som icke skött sin syssla på två år, skulle avsättas. 

Denna kateket, som omväxlande kallades Måns Fjällström och Måns 
Månsson, ville kyrkoherde P.O. Grönlund i Vilhelmina återanställa år 1830 
som kateket. I sin berättelse av år 1830 säger han att i stället för kateketen 
Thomas Nilsson, som ville avsäga sig, 

"kunde den förra  för  försumlighet  afsatte  Måns Månsson åter försökas; 
hvilken är en skicklig man, och låfvar  att flitigt  uppfylla  sina 
skyldigheter, i händelse han åter skulle få  Catechet-befattningen 
förebärande  att hans hustrus sjuklighet och slutligen död, samt äfven 
egen sjukdom, under de sista åren som han hade denna befattning 
varit orsaken till den försumlighet  för  hvilken, han blef  avsatt men att 
han nu sjelf  vore med rask hälsa, samt i andra afseenden  i stånd att 
göra Catechettjänsten." 

Catecheten Thomas Nilsson avgick icke som han förebådat utan fortsatte att 
tjänstgöra som kateket, varför frågan om återanställning av Måns Månsson 
icke blev aktuell. Av Grönlunds redogörelse får vi emellertid klart besked 
om, att det i högsta grad var förmildrande omständigheter till Månssons 
försummelse av lärarplikterna. Men visitationsstämman 1829 brydde sig 
tydligen icke om att utreda varför Måns Månsson icke tjänstgjort. 
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Kapitel 11. 

Kateketernas utbildning 
Till en början rekryterades kateketerna inom Åsele lappmark från skolan 
där. Vid visitationen i Åsele den 4 jan. 1750 framhöll visitator Kiörning 

"att om några (elever) funos  särdeles kvicka att lära, skulle flit 
användas att undervisa dem till att blifva  kateketer, till vilken ända 
sådana böra icke allenast fermt  lära sig christendomen efter  boken utan 
och genom ständigt repeterande vänjas att svara med egna ord, äfven 
vänjas att läsa innantill i postillan och tillöfvas  att hålla gudstjenst 
efter  den i postillan upptecknade metoden." 

Vid samma tillfälle framhöll Kiörning att det vore väl, om de, som ärnades 
till katecheter, fick lära sig skriva och räkna. 

I det föregående har vi vid flera tillfällen sett, att de "kvicka" gossar, som 
var lämpliga till blivande kateketer, fick stanna kvar ett extra år i skolan. 
Det förekom också, att prästerna tog emot kandidater till kateketsysslan för 
utbildning. För detta erhöll de ersättning av Direktionen för lappmarkens 
ecklesiastikverk. Med dessa kandidater anställdes sedan en formlig examen. 
En sådan hölls i Åsele den 3 januari 1821 av pastor Nils Sundelin, då två 
kandidater förhördes. I protokollet heter det: 

"Måns Månsson Fjellström född  år 1788, dimitterades ur skolan 1799, 
mottogs af  Herr pastor Millén till undervisning sistlidne october 
månad i Nils Perssons ställe, som i början af  januari till den 19 april 
sistl. då han afled  hos nämnde pastor njutit undervisning och kost. 

Berörde Måns Månsson Fjellström läser med färdighet  innan i bok 
både Svenska och Lappska, har försvarligt  begrepp i 
Christendomsläran, samt skriver någorlunda stil; Och som han af 
pastor äger vitsord att vara allmänt känd för  ärlig och beskedlig lefnad, 
så antogs han till Catechet, och skulle i tjenstebefattningen  ingå. 

Ersättning för  dennes undervisning, jämte den vård och skötsel, 
avledne Nils Persson Fjellberg under dess svåra sjukdom njutit, 
förmodade  och hoppades Herr pastor Millén kunna med säkerhet 
räkna på ett sammanlagt belopp af  59 Rdr 16 sk. B co. 

Nils Danielsson Skole, född  1803, mottagen af  Herr pastor Lindahl at 
undervisas till Catechet den 10 oktober sistl. år, läser utantill på 
Lappska ABCBoken, D. Luthers Cateches och D. Svebelii förklaring 
utom Skriftenes  språk, samt på Svenska 2 M. Hufvudstycken  i 
Lindbloms Cateches och innantill både svenska och lappska. 

Denne hade blifvit  antagen i Adam Larssons ställe, som efter  3 
månaders förlopp  ändrade sitt beslut att ingå i Catechet befattningen. 



För dennes jämte den förres  undervisning anhöll Her pastor Lindahl 
at blifwa  anmält till erhållande af  56 Rdr 16 sk B £2. men i anseende till 
Nils Danielssons mindre mognad och skicklighet at Catechetsysslan 
bestrida, så antogs gamla Catecheten Anders Andersson som yttrade sig 
nöjd at med Barna undervisningen fortfara.  Imedlertid utfästade  sig 
Herr pastor Lindahl at ännu ett är hos sig behålla förenämnde  Nils 
Danielsson till vidare förkofran  i de stycken, som höra till Catechet-
Sysslans bestridande." 

Vid sista visitationen i skolan i Åsele den 2 jan. 1820 omtalas, att 
"Lappska ynglingen Nils Persson, som är född  år 1802 och dimitterades 
från  skolan år 1818 hade af  Herr pastor Millén blifvit  utsedd att under 
detta år af  honom inöfvas  för  att såsom Catechet efterträda  Nils 
Persson Skola. Nils Persson tillkallades och förklarade  sig nöjd härtill. 
Han skulle i synnerhet öfvas  i Lappska Språket, hvilket han väl kunde 
tala, men icke särdeles läsa." 

Vid samma tillfälle omtalas att Herr Pastoren Lindahl i Vilhelmina skulle 
v ä l j a "ett skickligt ämne, att under innevarande år till Catechet 
undervisas." 

Sådan utbildning av kateketerna tycks icke ha varit allmän. De flesta 
kateketerna hade ingen särskild utbildning, utom den de fick i skolan. 

Kyrkoherde Sundelin och missionär Tellström i Lycksele hade också 
meddelat undervisning åt blivande kateketer, men dessa kom 
huvudsakligen att stanna inom Lycksele församling. 

År 1857 började emellertid en pastor P.A. Ahlberg en grundligare utbildning 
av kateketer. År 1862 flyttade Ahlberg sin skola till Ahlborg i Vetlanda. 
Ursprungligen omfattade denna skola två avdelningar, en för blivande 
missionärer och präster och en för kateketerna i lappmarken. Från och med 
1859 delades skolan och Ahlberg blev ledare för kateketutbildningen. 

De lärare eller kateketer, som genomgick Ahlbergs utbildningsanstalt, 
anställdes av Svenska Missionssällskapet till lärare vid deras skolor i 
lappmarken. J. D. Lindblom, som år 1865 anställdes vid sällskapets skola och 
barnhem i Bäsksele, hade utbildats vid Ahlberg skola i Vetlanda. 



Kapitel 1 . 

Åseleskolan indrages 
Pastor Erik Millén, som kom till Åsele år 1796 som pastorsadjunkt åt 
kyrkoherde Degerman, blev skolmästare vid skolan där år 1801. Efter 
kyrkoherde Degermans död 1798 uppehöll han pastorstjänsten till 1814, då 
han blev kyrkoherde i Åsele församling, men samtidigt uppehöll han 
skolmästartjänsten tills skolan upphörde år 1820. 

År 1814 blev Olof Lindahl kyrkoherde i Vilhelmina nybildade församling. 
Dessa båda kyrkoherdar skrev var sin skrivelse och begärde att Åsele 
lappskolas organisation skulle ändras. 

Millén begärde klyvning av skolan i två avdelningar med tre elever i 
vardera. Den ena avdelningen ville han ha förlagd till Vilhelmina, men 
den andra borde bli kvar i Åsele. Verksamheten skulle antingen fortgå som 
förut med barnaundervisning eller ändras därhän att skolan blev ett slags 
seminarium för utbildning av kateketer. 

Lindahl däremot ville, att lappskolan helt skulle flyttas till Vilhelmina, 
varvid skolmästarsysslan borde förenas med kyrkoherdetjänsten. Antalet 
elever tänkte han sig begränsat till tre, och dessa skulle utbildas till skickliga 
kateketer. För sitt besvär med undervisningen borde pastor få uppbära 
vanlig skolmästarlön, och till elevernas underhåll hälften av den för 
lappskolan anslagna underhållsspannmålen samt skälig hushyra. Den 
andra hälften av det till skolbarnens underhåll avsedda anslaget borde 
tillfalla kateketen i församlingen, som därigenom skulle få så pass stor lön, 
att han inte behövde falla lappallmogen till tunga. 

Båda dessa skrivelser syftade tydligen till att ge de båda prästerna vissa 
fördelar av skolan. Var det deras utbildning av sameynglingar till kateketer, 
som inspirerat dem till deras skrivelser? Bidrog deras skrivelser till att 
frågan om Åseleskolans indragning aktualiserades? 

Över dessa framställningar bereddes konsistoriet i Härnösand tillfälle att 
yttra sig. Dess utlåtande gick i avstyrkande riktning. Visserligen hade, 
medgav konsistoriet, ingen menlig påföljd försports av sammanslagning, 
som i vissa församlingar gjorts av pastors- och skolmästartjänsterna, och 
nog fanns det trakter i Lappmarken, där ingen skolinrättning ansetts 
nödvändig, emedan kristendomen efter kyrkornas anläggande ändå vunnit 
utbredning, men vanligen hade i dessa fall lapparna genom ständig kontakt 
med den omgivande befolkningen varit i tillfälle att lära sig det vid 
gudstjänst och undervisning vanliga språket, vilket dock icke vore fallet 
med Åsele och Vilhelmina socknar. 

Beträffande dessa socknar var dessutom en sammanslagning av pastors- och 
skolmästartjänsterna särskilt menligt ur kontrollsynpunkt. 



Den tillsyn som pastor i egenskap av inspektor för skolan utövade både 
över undervisningen och kosthållning komme nämligen genom den 
föreslagna anordningen att bortfalla. Det kunde också befaras att skolan 
bleve mindre noggrant skött av pastor, som ofta måste vara frånvarande 
vid husförhör, sjukbesök och andra förrättningar, såsom 
taxeringskommittéer m.m. 

En indragning av Åsele skolmästarsyssla vore betänkligt även ur den 
synpunkten att i sådan händelse icke längre skulle finnas någon prästman 
inom församlingen, som vid pastors sjukdom eller frånfälle kunde förestå 
kyrkoherdetjänsten. 

Församlingens avlägsna läge omöjliggjorde nämligen ett snabbt 
förordnande av vikarie och både församlingen och skolan skulle under lång 
tid komma att sakna själavård och tillsyn. 

Särskilt olämplig ansåg konsistoriet den föreslagna flyttningen från Åsele 
till Vilhelmina vara. Åsele var medelpunkten för de flesta lapplanden och 
den trakt där lapparna under vintermånaderna längst uppehöllo sig. Om 
våren flyttade de visserligen till fjällen för att där tillbringa sommaren, men 
pastor i Vilhelmina hade ingen annan befattning med lapparna, än att om 
sommaren förrätta en fjällresa och tvenne söndagar betjäna dem med 
gudstjänst. 

Mot inskränkningen i elevantalet var konsistoriet likaledes betänksamt. 
Visserligen avsågs därmed utbildning av skickliga kateketer, och 
kateketernas nytta ville konsistoriet icke förneka, men att ändra eller rubba 
en skolinrättning som visat sig god och nyttig kunde leda till att vad som 
byggdes upp med ena handen, nedrevs med den andra. 

I detta konsistori yttrande instämde landshövdingen, som dock påpekade att 
taxeringskommittéer icke förekom i Lappmarken. 

Kanslistyrelsen kunde icke annat än avslå de gjorda framställningarna, men 
föredragande, kanslirådet Kökeritz, utnyttjade tillfället för att framlägga sin 
syn på undervisningsanstalterna i Lappmarken. Den kritiska inställning till 
lappskolorna, som röjer sig i Kökeritz framställning, skulle senare visa sig 
ödesdiger för deras existens, och det kan därför vara skäl att stanna litet 
närmare vid hans synpunkter. 

"Till  följd  av lapparnas nomadiska levnadssätt" säger Kökeritz, 
"komma deras barn till skolan i det mest råa tillstånd. De ha icke 
begrepp om andra sysselsättningar eller yrken än föräldrarnas,  d.v.s 
renskötsel, jakt och fiske."  Deras språk är "det från  vaggan inhämtade 
Hem- eller så kallade kojspråket. Detta är så olikt den i skolan nyttjade 
lapskan, att merendels halva skoltiden förflyter,  innan skolmästaren 
och lärjungar någorlunda kunna förstå  varandra. 

Det händer därför,  att skolbarnen icke kunnat fatta  undervisningen i 
kristendom, förrän  de lärt sig så mycket svenska, att skolmästaren på 
detta språk kan göra begripligt för  dem, vad han icke kan uttrycka på 



deras hemspråk. Den lärotid som sedan återstår är för  kort för  att 
skolbarnen jämte vederbörlig färdighet  i innanläsning och skrivning 
skola få  en rätt kännedom av vad som hör till salighetsläran och ännu 
mindre är den tillräcklig för  att bibringa dem den kunskap de behöva 
till att meddela andra någon gagnande undervisning i dessa stycken. 

Såsom ännu omognade ynglingar kunna de i varje fall  icke äga nog 
stadga eller aktning till en sådan verksamhet." 

Kökeritz säger vidare 
"Den omsorg och betydeliga kostnad, som i skolorna på lappbarnen 
användes, synes således i föga  betydlig mån verka till utspridande och 
befrämjande  af  den christendomskunskap och öfriga  hyfsning  hos det 
hemmavarande lappfolket,  som med skolinrättningarna är åsyftad, 
och medför  ej eller för  skolbarnen sjelfva  någon enskild egentlig nytta, 
helst sanna förhållandet  upplyser att sedan skolpiltarne lemnat skolan 
och återvänt til hembygden, de sällan vidare hafva  lust och böjelse att i 
de der vanliga hemyrken deltaga, samt följaktligen  blifva  för  sig och 
staten onyttige, och sluteligen genom armod och fatigdom,  såsom 
håglöshetens ofelbara  följder  merendels falla  ortens inbyggare till 
tunga." 

Den undervisning, som genom kateketer bibringas lapparna i hemmen är, 
säger Kökeritz, "deremot i mitt omdöme en anstalt, hvarmed det afsedda 
ändamålet bör kunna vida säkrare och i gagnande måtto vinnas." 

För att kateketerna måtte bli rätt skickade för sin uppgift fordrades 
emellertid att de erhölle tillräckliga kunskaper och insikter i den 
lämpligaste lärometoden och att de finge ett arvode, som satte dem i stånd 
att utöva sitt kall oberoende av lappmännens mer eller mindre benägenhet 
att förse dem med föda och andra förnödenheter. 

De dryga utgifter som lappskolorna förde med sig lämnade, enligt Kökeritz 
mening, ett klent resultat. Av de barn, som undervisades i dem, uppfyllde 
endast få den avsikt man haft med skolorna, under det att de övriga 
"snarare torde öka tiggarhopen än att tillskynda deras hemorter någon 
verklig nytta." En förändring av lappskolorna vore därför av nöden, och 
Kökeritz drar upp några riktlinjer till deras reformering. 

Den av Millén framförda tanken på lappskolornas förändring till 
kateketseminarium tycks ha inspirerat Kökeritz. Han säger sig nämligen 

"ha fattat  den tanke att riktningen och egenskapen af  de nu varande 
Barn Skolor skulle med fördel  kunna förändras  till så beskafade 
Seminarier, att uti dem välartade ynglingar bland lappallmogens barn 
måga ej allenast erhålla tillräcklig undervisning för  att danas och 
bildas till skicklige catecheter, utan och vinna den stadga som 
catechetbefattningens  tillbörliga utöfning  kräfver,  hvarefter  slike 
Seminarister borde vara förbundne  att uti Catechettjänstgöringen ingå 
emot åtnjutande af  sådane arfvoden,  som svarade emot deras 
skicklighet och i sysslan användne oförtrutne  bemödanden samt 



gjorde dem oberoende af  Lappmännens godtycke: kunnande äfven  för 
de församlingar  der inbyggarne frivilligt  öfverenskommit  att sjelfva 
till deras Barns undervisning särskilde lärare underhälle, tjenlige 
ämnen dertill blifva  frän  desse Seminarier att tillgå." 

De seminarier, som Kökeritz förordade, skulle icke vara knutna till 
lappskolorna. Dessa skolor skulle läggas ned. Seminariet tänkte han sig icke 
ens som en anstalt i vanlig mening, utan som ett slags privatundervisning 
hos lappmarksprästerna. Dessa borde mot uppbärande av den vanliga 
skolmästarlönen 66 2 / 3 Rdr Banco, och skälig hushyra ta emot 
seminaristerna för undervisning. Skolmästarbefattningen däremot skulle 
upphöra och skolboställena indragas. De till ecklesiastikverket indragna 
boställena kunde lämpligen disponeras vid inrättande av nya 
kapellanläggningar, där tjänliga prästboställen komme att erfordras. 

Av det anslag, som gick ut till barnens underhåll vid lappskolan, borde 
hälften eller två tredjedelar disponeras för tre a fyra seminaristers underhåll 
och resten indragas till skolfonden för beredande av skäliga löner åt 
kateketerna. 

Över dessa seminarier måste givetvis hållas uppsikt liksom pastor gjort det 
beträffande lappskolorna. Kökeritz tänkte sig en inspektion genom tvenne 
för skicklighet och nit kända män, en för södra och en för norra 
lappmarken, utsedda bland pastorerna i de församlingar där inga seminarier 
funnos. 

De skulle i egenskap av tillförordnade prostar besöka seminarierna inom 
var sitt distrikt ett par gånger om året 

"för  att om förhålandet  göra sig noga underrättade samt med 
uppmärksamhet tillse om och hvad förbättring  kunde dervid vara af 
nöden, äfvensom  dem jemväl borde tillkomma ett noggrant 
öfverinseende  huruvida de antagne catecheterna de dem föreskrifne 
skyldigheter med den tillbörliga nit och oförtrutenhet  uppfyllt.  Att de 
till fullo  förtjente  det för  dem utsatte årsarfvodet." 

Berättelse över inspektionerna skulle årligen avgivas till konsistorium och 
viss ersättning beredas de inspekterande. Vart annat eller vart tredje år 
borde en i lapska språket kunnig generalvisitator genomresa lappmarken 
för att 

"ännu nogare utröna om de anbefalte  åtgärder finnas  fulleligen  svara 
emot deras syftemål." 

En olägenhet kunde förutses vid indragningen av sameskolorna, nämligen 
att pastor i de församlingar där han var ensam präst, skulle komma att 
sakna nödigt biträde vid påkommande sjukdom och vid resor i 
församlingen. Denna olägenhet kunde dock enlig Kökeritz' mening 
avhjälpas på så sätt, att, i likhet med vad som redan nu praktiserades vid 
hög ålder eller sjuklighet hos pastor, 

"en skickelig Prestman tillförordnades  såsom Pastors medhjälpare så 
vid seminarium som vid pastorsgöromålen, emot en ^så stor del af 



Skolmästarlönen, som efter  befinnande  omständigheter kan anses 
skälig och billig." 

Genom den sålunda skisserade förändringen borde enligt förslagsställarens 
mening undervisningsanstalten för lappallmogen komma på 
"verksammare fot."  Av icke mindre vikt för lappfolkets hyfsning vore att 
allmogen 

"vid alla tillfällen  uppmuntrades till de obrukade villmarkernas 
odling och nybyggens anläggande, för  att i den mon det sig göra kunde 
och med tillhjelp af  de efter  nådig tillåtelse uti Kongl. Resolution den 7 
junii 1808 insamlade stamboks- och collectmedel, åstadkomma nya och 
särskilda capellag försedde  med egna kyrkor och predikanter, hvilket 
ofelbart  säkrast skulle befordra  gudaktigheten och bidraga till mera 
ordning i seder och lefnadssätt." 

Kökeritz tyckte sig dock sakna den kännedom om lappmarkerna som 
fordrades för att rätt bedöma möjligheterna för reformens genomförande 
och ville att konsistorium och biskop skulle yttra sig över det framlagda 
förslaget. 

Kanslikollegiet gillade de synpunkter som kanslirådet framfört och 
anbefallde den begärda utredningen. Under tiden skulle Åsele 
skolmästarbefattning stå obesatt och undervisningen vid skolan ombesörjas 
av pastor i församlingen. 

Här ser vi, att de båda kyrkoherdarnas skrivelser otvivelaktigt verksamt 
bidrog till, att frågan om Åseleskolans nedläggning aktualiserades. 

Härnösands domkapitel utsände ärendet till vederbörande kontraktsprostar, 
samt inhämtade yttrande från tvenne med lappmarkesförhållanden 
förtrogna prästmän, komministrarna Carl Erik Laestadius i Kvickjokk och 
Isac Grape i Burträsk. Den senare hade under sin konsistorienotarietid 
såsom särskild förordnad visitator besökt lappmarksförsamlingarna och fått 
en god överblick av de ecklesiastiska förhållandena. 

Kontraktsprostarna tycks icke ha haft några betänkligheter mot den 
föreslagna förändringen. Laestadius däremot ville ogärna slopa 
lappskolorna. Han tilltrodde icke kateketerna någon förmåga att genom 
undervisning kunna höja den lapska nationens bildning. Fjällapparnas täta 
flyttningar utgjorde dessutom ett avsevärt hinder för en resultatgivande 
undervisning av barnen i hemmen. Laestadius yrkade på lappskolornas 
bibehållande, men undervisningen borde bestridas av församlingens pastor. 
Han ville dock påpeka, att även om utbildningen förbättrades genom dess 
överflyttande på pastorerna skulle dock antalet kateketer bli för litet för den 
totala lapska befolkningen som beräknades till c: a 6000. 

Isac Grape däremot, gav den tillämnade reformen sin fulla anslutning. Det 
intryck han fått av lappskoleverksamheten var, att den lapska allmogen i de 
församlingar där sådan skolor funnits i 60 a 80 år icke befunnits mer 
försigkommen i kristendomskunskap och seder än lappallmogen i de 



socknar där lappskolor saknades. Han framlade en fullständig 
organisationsplan för det nya undervisningsverket och bifogade en 
kostnadsberäkning med jämförelse mellan den gamla skolstaten och den 
nya organisationens stat. För hela lappmarken räknade han med 28 
kateketer. De skulle stå under ledning av 8 missionärer, ett slags resepräster, 
som även skulle var det ordinarie prästerskapet till hjälp. 

I sitt utlåtande tog konsistoriet upp de båda prästmännens yttrande till 
skärskådande. Då skolorna uppenbarligen visat sig otillräcklig för sitt 
ändamål i det de kunnat mottaga blott en ringa del av lappallmogens barn 
till undervisning, ansåg sig konsistoriet endast böra ingå i prövning av 
frågan huruvida det lapska folkets sedliga och religiösa undervisning bättre 
främjades genom väl undervisade, stadgade och tillräckligt avlönade 
ambulatoriska kateketer samt missionärer än genom de föga bildade 
resekateketerna och ur skolan dimitterade gossar, som man dittills litat till. 

Den olägenhet, som Erik Laestadius påpekat beträffande de lapska barnens 
undervisning genom kateketer, nämligen lapparnas täta flyttningar, ansåg 
konsistorium lika mycket vidlåta det gamla systemet och kunde icke med 
skäl anföras som hinder för den nya organisationens antagande. All 
sannolikhet talade för en undervisning "genom de föreslagna,  till mogen 
ålder och erfarenhet  komne samt af  Prästerskapet behörigen undervisade 
Catecheter." 

Det projekt, som Grape utarbetat syntes konsistorium lämpligt att läggas till 
grund för en blivande förändring av det lapska skolväsendet. Det hade 
utarbetats "med närmaste kännedom af  ämnet och alla locala 
omständigheter" och innehöll fullständiga förslag beträffande 
undervisningsverket i Lappmarken. Konsistorium ansåg detta projekt 
förtjäna så mycket större uppmärksamhet som Grape själv var född och 
uppväxt i Lappmarken, kunnig i lapska språket samt 

"för  sådan orsak ej mindre än för  sina öfrige  hedrande kunskaper och 
grundliga lärdom haft  sig updraget at år 1812 förrätta  visitation uti 
stiftets  samtliga lappmarks Församlingar och skolor, Fölinge Pastorat 
undantaget." 

Konsistorium tillstyrkte därför en reform i enlighet med Grapes projekt. Då 
rätt lång tid måste komma att förflyta innan de gamla skolmästarna avgått 
och den nya organisationen hunnit genomföras, bleve det gott tillfälle att 
utröna hur den verkade så att nödiga modifikationen kunde vidtagas. 

Kanslirådet Kökeritz kunde till sin glädje konstatera, att hans synpunkter 
vunnit allmänt gillande. Av de yttranden, som avgivits, stärktes han i sin 
mening om lappskolornas ineffektivitet. Enligt Grape utexaminerades från 
dessa skolor cirka 17 lappbarn årligen, men under de två år, som barnen 
bevistade skolan, hade de icke nått tillbörlig färdighet i innan- och 
utanläsning, och ännu mindre hade de vunnit ett säkert och stadgat begrepp 
i salighetslärans väsentligaste grunder. 



Den ytliga kunskapen hade icke kunnat bereda de utexaminerade den 
aktning inom kåtalaget, som borde tillkomma dem som lärare. Sedan de 
beträtt studiebanan hade de blivit ohågade för hemortens näringsliv, och 
enligt prosten Wikström hade lappfolket fått den fördomen beträffande de 
utexaminerade, att de under skoltiden rotats i allehanda vanart. Många 
hade artats till oduglingar och tiggare, som voro hemorten till besvär. 

När kanslirådet Kökeritz går att framlägga resultatet av den undersökning 
som gjorts, stannar han först inför frågan om lämpligaste 
undervisningsform. Man hade att välja mellan skolundervisning och 
undervisning genom ambulerande kateketer. Det senare sättet hade sina 
svårigheter på grund av lapparnas ständiga förflyttningar från den ena orten 
till den andra. 

"Men," säger Kökeritz, "då längre tids erfarenhet  visar, att vid detta 
nomadiska lefnadssätt,  de permanenta skolinrättningarna äro föga 
gagneliga, i jemförelse  emot den större nytta som bör vara att vänta af 
ambulatoriska Lärare, hvilka, åtföljande  Lapparne på deras 
flyttningsställen,  äro i tillfälle  att inom deras kotalag meddela Barnen 
en mer vidsträckt och längre fortfarande  undervisning, hvilken äfven 
bör kunna medföra  uppbyggeligt intryck hos de i kotalaget befintliga 
äldre Personer; 

synes sistn. undervisningsmethode vara för  lappallmogens 
fattningsförmåga  och behof  den lämpligaste, utan allt vidare biträde av 
de nu underhållande serskilde Barna Skolor, enär till slika Lärare, eller 
så kallade catecheter utbildas och antages sådana ämnen, som med den 
för  ändamålet erforderliga  kunskap förena  anlag och skickelighet att 
ber. dJL undervisning besörja, emot en vid dem bestående så afpassad 
aflöning  att de måga undgå, att för  deras föda  och nödtorftiga  bergning 
vara beroende af  allmogens mer el. mindre benägenhet." 

Under den tid undervisningen bedrivits genom kombinerad skol- och 
kateketverksamhet hade nog kateketernas undervisning mest bidragit till 
den kristendomskunskap som lapparna erhållit, menade han. Att denna 
kunskap varit så klen, härrörde dels av bristande skicklighet hos 
kateketerna, dels av att de varit så illa avlönade. Dessa brister kunde 
skolorna icke avhjälpa och då vore bäst att lägga ned dem och använda 
pengarna till utbildning av skickliga kateketer. 

Det tidigare förslaget om skolstatens användande till seminarier frångår 
Kökeritz och ansluter sig till Grapes förslag att visst arvode skulle lämnas 
till den, som utbildat en kateket. Det blev billigare för lappmarksfonden. 

Liksom konsistoriet godtar Kökeritz utan tvekan Grapes förslag 
"såsom den tjenligaste grund för  den förbättring  ber. {Lå 
undervisningsanstalt onekligen påkallar, i synnerhet som den bör 
kunna åstadkommas utan någon för  Fonden ökad kostnad." 



I stället för lappskolorna skulle kateketer, utbildade av prästerskapet på 
orten, bestrida lappallmogens undervisning, 

"under tillsyn och medverkan af  särskilda lärare, eller så kallade 
missionairer." 

Inspektionen skulle anförtros åt tvenne personer och vart tredje år skulle 
en generalvisitator genomresa Lappmarken och se över det hela. 

Den första och viktigaste åtgärden efter förslagets antagande, borde enligt 
Kökeritz mening, vara utväljandet och danandet av nya kateketer. Huru 
därvid borde tillgå antydde han också. Prästerskapet i varje 
lappmarksförsamling skulle i samråd med visitator 

"hälst ibland de förmögnare  och mest ansedda Fjällappar med nogaste 
urskiljning utse sådana stadgade ynglingar eller och till mannaåren 
komne Personer, som äro mäktige det Lappska språket, samt, jemte 
beprövade seder, äga om icke färdighet,  åtminstone någon 
underbyggnad uti innan- och utanläsning." 

Därvid borde iakttagas, att kateketerna i Torne lappmark ägde kännedom i 
finska språket och att kateketerna i de lappmarksförsamlingar, där svenska 
läroböcker användes eller begärdes, kunde svenska. Därest det icke gick att 
få fram kateketer bland de förmögnare fjällapparna eller om det bland dem 
förmärktes obenägenhet för kateketbefattningen, finge man välja 
kateketämnen bland de mera försigkomna ynglingarna i lappskolan eller 
också bland nybyggarna. Troligt vore dock, att den förmögnare fjällappen i 
den mån han funne de med tillräcklig lön försedda nya kateketerna 
medföra mer kunskap och bättre aktning än de gamla, 

"skulle efter  hand anse sig både smickrad och belåten att dertill fä  ifrån 
sin krets tjenliga ämnen aflåta." 

Att prästerna icke skulle undandra sig att mot ett belopp av 116 2/3 Rd 
Banco i ett, för att kosthålla och undervisa en kateketelev, tog Kökeritz för 
givet. 

Införandet av den nya organisationen föreslogs ske i etapper. Därigenom 
skulle vinnas dels att kostnaderna icke på en gång komme att belasta 
lappmarksfonden, dels att rådrum vunnes att på grundval av de 
erfarenheter som gjordes vidtaga behövliga jämkningar. Den första etappen 
borde omfatta ungefär hälften av lappskolorna och gälla Föllinge, Åsele, 
Jukkasjärvi, Karesuando och Arjeplogs skolor. Beträffande de fyra 
förstnämnda underlättades indragningen av att skolmästartjänsten 
uppehölls av vederbörande pastor och Arjeplogs skola kunde lätt slopas, då 
skolmästartjänsten därstädes efter Norenius avskedande uppehölls genom 
vikarie. 

Genom befrielse från skolundervisningen skulle pastorerna i förstnämnda 
församlingar egentligen vara pliktiga att avstå från den skolmästarlön de 
uppburo, men för att sporra dem till medverkan vid den nya anstaltens 
införande ansåg Kökeritz skäligt att de fingo behålla halva skolmästarlönen 
eller 33 1/3 Rd om året. 



Lappskolorna i Lycksele, Jokkmokk och Gellivare borde tills vidare fortfara 
och frågan om deras indragning upptagas senare. 

Enligt Grapes projekt skulle den lapska undervisningen ombesörjas av 8 
missionärer och 28 kateketer. Det stora antalet missionärer väckte Kökeritz 
förvåning, och när han tillsporde Grape om orsaken varför han räknat med 
så många, svarade denne, att han därmed velat stimulera de studerande till 
att vinnlägga sig om det lapska språket. På detta sätt ville han avhjälpa den 
brist på lämpliga präster för lappmarken, som ofta framträtt. 

Enbart för kontrollen av kateketerna kunde det räcka med fyra, medgav 
han. Kökeritz tog fasta härpå. 

Eftersom Åsele lappmark omfattade fyra pastorat borde tillsynen av 
kateketerna där kunna fullgöras av vederbörande prästerskap, och 
missionären i Åsele umbäras. 

Detsamma vore förhållandet med Lycksele. På de övriga sex 
lappmarksförsamlingarna borde de fyra missionärerna fördelas så, att 
Jokkmokk och Gellivare såsom de vidsträcktaste finge vardera en, Arjeplog 
och Arvidsjaur, tillsammans i ytvidd svarande mot Jokkmokk en, och 
Jukkasjärvi tillsammans med Karesuando en. 

Då det synes troligt, att lapparna såväl i Föllinge pastorat som i Hede och 
Oviken samt Undersåker och Offerdals fjällförsamlingar efter hand komme 
att försvinna, kunde det räcka med en kateket i Föllinge för alla dessa. 

Då till en början endast halva organisationen var avsedd att genomföras, 
behövde man anställa endast två missionärer, den ena för Piteå lappmark 
och den andra för Jukkasjärvi och Karesuando församlingar. 

I fråga om Visitatorerna fann Kökeritz icke skäl att rubba på det 
ursprungliga förslaget, men från deras verksamhet kunde uteslutas 
Jämtlandslapparna, då de nyttjade svenska språket och svenska läroböcker 
och därför kunde visiteras av de ordinarie prostarna. Det år 
generalvisitation ägde rum kunde lämpligen distriktsprostarnas visitation 
inställas, Den "näst" som prostarna plägat uppbära i kött, ost, fisk m.m. 
borde såsom betungande för lappallmogen avskaffas. 



Efter organisationens fullständiga genomförande skulle den årliga 
kostnaden bli följande: 

Avlöning för 4 missionärer och 27 kateketer 
316 T spannmål a 6 Rd 1896 Rd 

Forselpengar till missionärerna 
i Piteå lappmark 16 
i Jokkmokk 10 
i Gellivare 12 
i Torne lappmark 16 54: 

Visitatorerna inspektionsresor 100: 
10 lappmarkspastorers årsarvode a 33 1/3 333:16 
8 kateketers utbildning a 116:32 933:16 

Utgörande tillhopa 3 316:32 

I jämförelse med den förut gällande staten, visade den nya en besparing på 
116 2 / 3 Rd. Detta belopp ansåg Kökeritz böra utgöra en reserv för 
opåräknade utgifter. 

Förslaget godkändes av Kanslistyrelsen den 23 juli 1818 och den 2 sept. 
samma år fastställde Kungl. Maj:t den nya organisationen i enlighet med 
Kanslistyrelsens förslag. 

I och med detta Kungl. Maj:ts beslut var dödsdomen över Åseleskolan 
uttalad. År 1819 kom därför att bli skolans sista verksamhetsår. Den hade då 
varit i verksamhet i 88 år. 

Som vi redan sett, hade många begåvade ynglingar vistats vid skolan. Den, 
som kom att ha den största framgången och låtit mest tala om sig var 
ynglingen Per Eriksson från Råsele, som ju blev präst och slutade som lärare 
vid skolan i Lycksele. 

Om alla duktiga ynglingars begåvningar tillvaratagits skulle säkert många 
fler ha kunnat bli präster eller nått andra poster inom samhället. Hade 
skolan fått vara kvar och utvecklas och reformeras efter tidens krav, skulle 
den säkert betytt en hel del för sameungdomen inom Åsele lappmark. 

Någon omfattande utbildning av kateketer inom Åsele lappmark blev det 
icke, vilket Lindahl och Millén samt Kökeritz trott. Som vi sett var denna 
utbildning endast sporadisk och omfattade endast ett fåtal sameynglingar. 



Kapitel 1 . 

Problem efter Åseleskolans indragning 
Enligt den plan, som Kungl. Maj:t fastställt den 2 september 1818 skulle de 
fasta skolorna upphöra och undervisningen skulle nu helt skötas av 
kateketerna, vilka skulle utbildas av kyrkoherdarna. Kateketernas 
undervisning skulle kontrolleras av missionärer. 

Missionärer hade förekommit förut, nämligen i mitten av 1700-talet. Petrus 
Forsberg i Åsele var förordnad som sådan vid sidan av sin tjänst som präst. 
Det var i egenskap av sådan han år 1741 gjorde sin resa till Norge för att 
sammanträffa med biskop E. Hagerup i Trondhejm. Men försöken med 
missionärer slog då icke väl ut och upphörde snart. 

De nya missionärsbefattningarna skulle nu liksom under 1700-talet vara 
rent prästerliga tjänster och domkapitlen skulle utse innehavare till 
tjänsten efter ansökan. Trots namnlikheten hade dessa missionärer 
knappast någon likhet med nutidens missionärer. 

Enligt Kungl. Maj:ts nyssnämnda beslut skulle missionärernas uppgifter 
vara dessa: 

Missionären skall 
"under pastors närmaste inseende, de tider af  året, då menföre  och 
andra gällande omständigheter icke lägga hinder i vägen, besöka 
Lapparne i deras vistelseorter, gå dem med lärdomar och undervisning 
tillhanda, efterhöra  deras flit  och gjorda framsteg,  deröfver  hålla 
noggrann och ordentlig uppteckning och vid hvarje förnyat  besök 
anmärka ej mindre den förbättring  än den efterlåtenhet  som förspörjes 
samt derjemte hafva  den vaksammaste tillsyn öfver  catecheternes 
förhållande  i lära och lefverne,  hvadan och Missionären bör 
understundom öfvervara  den undervisning som af  catecheterne 
gifves, 

dels för  att rätta de brister, som i deras Läro Methode, samt behandling 
och umgängessätt med Barnen och Lappska allmogen, kunde 
förmärkas,  samt så medelst söka fullkomna  catecheternes skicklighet, 

dels ock för  att, genom tjenliga föreställningar  och den större agtning 
han äger, väcka och stadga allmogens förtroende  för  catecheterne och 
känsla för  den goda sak dem tillhör att befordra. 

Vidare  borde Missionären den tid af  året, då slike embetsresor till 
lappkotorne icke kunde förehafvas,  hemma eller i By ar ne gifva 
undervisning åt de Nybyggar Barn inom pastoratet, om hvilkas 
handledning han kunde blifva  anlitad, med rättighet likväl, att, enär 
sådane Barn undervisas i deras föräldrars  hus, utaf  desse, under den tid 



han hos dem vistas, njuta kost och uppassning, sä framt  de äro af  den 
förmögenhet,  att de förmå  kosthålla Läraren; 

men, i motsatt fall,  borde något arfvode,  af  hvad namn och 
beskaffenhet  det vara må, icke för  denna undervisning ega rum. Dock 
bör det vara Missionären strängeligen förbudet  att låta denna enskildta 
undervisning vara sig i mer eller mindre till hinder, att med 
möjeligaste noggrannhet iaktta och fullgöra  den tillsyn å flyttlapparnes 
undervisning genom de antagne catecheter, som honom i förenämnde 
måtto bör huvudsakligen åligga." 

Inom Åsele lappmark kom den nya ordningen att innebära en betydande 
försämring av undervisningen för samerna genom skolans indragning. 

Missionärsverksamheten, som Kökeritz, kanslistyrelsen och Kungl. Maj:t 
hoppats så mycket på, visade sig icke vara lätt att genomföra och för denna 
del av lappmarken hade den nya ordningen inga positiva verkningar. 

Missnöjesyttringar över densamma lät heller icke vänta på sig. 

Från olika håll i lappmarken, framförde kyrkoherdarna sin kritik över det 
nya undervisningsväsendet. På grund av denna kritik, beslöt därför 
Kanslistyrelsen redan år 1825 att inhämta utlåtande från Konsistoriet om 
lämpligheten av det införda undervisningssättet. Konsistoriet i Härnösand 
sände ut ärendet till prästerskapet i Lappmarken och länsstyrelsen i Umeå 
för yttrande. 

Länsman Eric Holmström i Lycksele förordade kapellanläggningar uppe i 
fjälltrakterna, vilka han ansåg skulle på verksamt sätt befrämja 
undervisningen och bidra till Lappmarkens kultivering. 

Länsstyrelsen i Umeå instämde i Holmströms förslag, som var ganska 
vittgående. Holmström säger, att kyrkor har byggts när folkmängden tilltagit 
så att den kunnat bilda egen församling, men så har icke varit fallet i 
Lappmarken, där byggdes kyrkan och sedan kom nybyggare till. 

Trots stora uppoffringar för Lappmarkens bebyggande och moraliska 
bildning saknar den dock ännu i stor utsträckning nybyggare. 

Lappskolorna borde indragas och medlen användas på annat sätt. Nu sätter 
ingen förmögen lapp sina barn i skolan. Den blir därför mera ett fattighus 
än en undervisningsanstalt och kostnaden per elev stiger orimligt högt. 
Men även den nya organisationen är olämplig. Holmström tar som 
exempel Piteå lappmark: 

"Den nu uti Pitheå lappmark tills vidare antagne ambulatoriska 
undervisningen genom en Missions Präst och Catecheter tycks väl 
vara en mera vidtomfattande  och på mängden mera värkande 
inrättning än Scholorne, men förgäfves  lärer man vänta ett sådant 
apostoliskt sinne hos Missions Prästen att han afsäger  sig alla 
bekvämligheter och endast företager  att söka och upsöka Lapparne i 



Ödemarken för  att undervisa dem. Han är också icke möjligen i stånd 
att fullgöra  sådant sitt åliggande." 

Lönen skulle, menar Holmström, till största delen gå åt till vägvisare och 
till bärare av mat åt missionären, om han ville fullfölja sin apostoliska 
bestämmelse, 

"Således blifver  ingen längre resa företagen,  utan han åtnöjer sig med 
att träffa  lapparna om vintern, då de komma ned till det ställe, där han 
hyrt sig hus och bosatt sig. Catecheter tycks deremot vara oumbärliga, 
dock blifver  öfverflödigt  att underhålla mer än en sådan i hvarje 
lappmark. Om höga vederbörande blefve  rätteligen underrättade 
skulle både skol- och missionsinrättningarna försvinna  och i stället 
kapell inrättas." 

Han anser att kapellen skulle göras enkla, 13 till 18 alnar långa och 10 till 12 
dito breda, "såsom en nybyggarestufva,  till en kostnad af  100 a 150 Rdr Banco, 
där skog finnes." 

Prosten Zack. Grape i Pajala, en broder till Isac Grape, som ju var den, som 
skisserat planerna för det nya undervisningsväsendet, föreslog en revision 
av den gällande organisationen och föreslog en återgång till fast 
undervisning, som skulle ske i skolstugor. 

I sin inlaga hänvisade prosten till ingivna visitationshandlingar och 
meddelade sina intryck av visitationerna. 

Kateketerna hade varken i norra eller södra lappmarken åstadkommit 
något till lapparnas upplysning och ungdomens förkovran i salighetsläran, 
sade han. Barnen voro mestadels svaga i innanläsningen, och 
utanläsningen inskränkte sig till abc-boken. Enda undantaget var 
Arvidsjaur, men det goda resultatet där berodde på att invånarna voro 
skogslappar, som hela året vistades i närheten av kyrkan och därigenom 
fingo en jämn undervisning i kristendomen. 

Kateketernas lön var för liten. De måste söka sig biförtjänster, och 
ofta rekryterades kateketbefattningen av sådana som voro för lata till andra 
sysselsättningar. 

Zack. Grape föreslog följande förändringar i organisationen: 

1. Kateketlönen höjes från 8 till 12 tunnor korn per år. 

2. Undervisningen under tiden november-mars äger rum i skolstugor på 
kyrkvallen under pastors tillsyn. 

3. Antalet barn i skolstugorna bestämmes till 10 - 12 st. för varje kateket och 
kateketernas antal minskas på vissa håll från fyra till tre. 

4. Hos pastor inackorderas 2 a 3 fattiga barn på statens bekostnad för att av 
honom undervisas. 



"Sådant är så mycket nödvändigare, som barnen af  fattiga  föräldrar,  de 
der icke äro i tillfälle,  att till catecheterne afyttra  matpersedlar, äfven 
nu sakna nästan all undervisning." 

5. Missionärsbefattningen indrages. 

6. Kateketerna förpliktas att sedan undervisningen i skolstugorna upphört 
flitigt resa omkring för att dels tillse, att deras elever förkovra sig, dels 
undervisa äldre personer i salighetsläran. Framförallt borde de i hemmen 
uppöva barnen att läsa i bok förrän början med utanläsning göres. 

Enligt prosten Grapes mening behövde man icke befara, att lapparna skulle 
dra sig för att kosthålla barnen under skoltiden. Grape hade under sin 
tjänstgöring i Lappmarken ofta undervisat barn, vars föräldrar underhållit 
dem i kyrkbyn. 

Både Holmströms och Grapes förslag utsändes till lappmarksprästerskapet 
för yttrande. Holmströms förslag rönte stark kritik. Välvilligast ställde sig 
kyrkoherde Lindahl i Lycksele. 

I Holmströms anmärkningar instämde han. Beträffande språket sade han 
rent ut: "vid svenska böra barnen vänjas." Grapes förslag kunde på försök 
prövas i Arjeplog. De fattigare lapparna torde dock svårligen kunna 
underhålla barn i skolorna. 

Lindahl föreslog inackordering av dessa barn hos bönder under två års tid i 
likhet med Allmänna Barnhusets inackordering av barn. För samma 
summa som sex barn nu underhöllos i skolan, skulle tjugo barn på detta 
sätt kunna utackorderas. 

Genom en sådan åtgärd finge de lapska barnen vänja sig vid nybyggarens 
hantering och så danas för den framtid, som snart måste möta dem, 

"jag menar den föga  aflägsna  tid, då största delen af  dem, icke mera 
kunna och måhända lika litet då vilja existera som lappar." 

Isac Grape, då komminister i Burträsk, hade den mindre behagliga 
uppgiften att mot sin broder Zack. Grape försvara den gällande 
organisationen, vars främste tillskyndare han varit. 

Mot kritiken anförde han, att på den korta tiden av fem år var icke att vänta 
så stora resultat. På fem år hade icke heller lappskolorna uträttat så mycket. 

Om kateketerna skötte sin tjänstgöring och understöddes av pastorerna, 
skulle säkerligen barnen få de kunskaper, som man fordrade av dem, som 
beredas till sin första nattvardsgång. Att kateketer sökt biförtjänster eller 
varit för lata till annat arbete vore orättvist att skylla på organisationen. 

Isac Grape tillstyrkte gärna en förhöjning av kateketlönen och undervisning 
i skolstugor. Antalet barn i skolstugorna var lämpligt liksom begränsningen 



av antalet kateketer. Han var också med på, att missionärstjänsterna 
indrogs. 

Han underströk vad brodern i punkt sex sagt om kateketerna, men han 
ansåg det för strängt med fem månaders undervisning i skola och därefter 
sju månaders ambulatorisk undervisning. Lämpligare vore fyra månader i 
skolstuga, sedan två månaders ferier och därefter ambulatorisk 
undervisning. 

Härnösands konsistorium yttrade sig den 31 okt. 1727 över Zack. Grapes 
memorial och den 28 okt. 1829 över Holmströms förslag. Konsistoriet 
avstyrkte Holmströms förslag, men ansåg, att Zack. Grapes förslag till 
förändring av den ambulatoriska undervisningen var lämpligast. 

De avgivna yttrandena bearbetades av kanslirådet Gustav Adolf Bruncrona, 
vilkens förslag den 15 sept. 1830 föredrogs i Kungl. Kanslistyrelsen, som helt 
anslöt sig till hans förslag. 

Bruncrona utvecklar först motiven för att svenska staten bör vårda sig om 
det lapska folket: 

"Enligt Sveriges äldsta urkunder och lapparnas egna traditioner, är 
lapparna Sveriges urinnevånare. Fornforskarna  är också övertygade 
därom. En nation, som utträngt lapparna från  deras ärvda jord och 
lämnat dem i besittning blott av fjäll  och ödemarker är pliktig att 
genom fysisk,  moralisk och religiös vård återgälda den skuld förfädren 
åsamkat. Även om det allmänna icke har någon egentlig behållning av 
bidragen från  Lappmarken, betyda lapparna mycket för  rovdjurens 
utrotande och lämna med sina renhjordars avkastning ett väsentligt 
tillskott till angränsande trakters hushållning. 

Lapparna äro rikets egna medborgare och förtjäna  en sådan religiös och 
moralisk omvårdnad att de icke återfalla  i hedniskt mörker, vilket 
vore oförenligt  med den filantropiska  och kristliga anda, som numera 
råder hos hyfsade  folkslag.  Den svenska regeringen har också sedan 
gammalt med ömhet omfattat  det i många avseenden vanlottade 
lappfolket." 

Av de inkomna akterna, har icke bestämt kunnat utrönas, vilken av de 
tvenne undervisningsmetoderna som verkat bäst på folkbildningen. Bland 
det hörda prästerskapet har en del gjort anmärkningar mot den gamla 
skolinrättningen, en annan del åter anfört många olägenheter vid det på 
försök införda ambulatoriska undervisningssättet och ingendera sidan har 
brustit i bevisning. Konsistoriet har dock ansett rådigast att ännu en tid låta 
fortgå med gällande organisation. 

Bruncrona är av samma mening, särskilt som ett tätt ombyte av 
undervisningsmetoder snarare måste skada än gagna det hela, men liksom 
konsistorium är han böjd för vissa jämkningar. Han har också några tillägg 
och ändringar att föreslå. 



Prosten Grapes förslag om en uppdelning av kateketernas tjänstgöring i dels 
en fast undervisning i skolstugor och dels en ambulatorisk vore däremot att 
förorda. Den fasta undervisningen borde omfatta fyra månader, och den 
ambulatoriska sex månader. En höjning av kateketernas arvode med 50 
procent vore även lämpligt. 

Dessa lärare skulle därigenom slippa anlita binäringar för sin utkomst, och 
man kunde få kompetenta och beständiga innehavare av katekettjänsten. 
Ekonomiskt borde denna löneförhöjning kunna genomföras sedan 
missionstjänsten och två katekettjänster indragits. Man skulle även göra 
någon besparing, ty sedan kateketerna fått bättre lön, kunde de väntas 
stanna längre tid i tjänsten och utbildningskostnaderna skulle på så sätt 
minska. 

Beträffande utbildning av kateketer, ville Bruncrona betona vikten av att i 
skolorna endast sådana elever intoges, som redan handletts av kateketer 
och vilkas anlag och förutsättningar för studier därigenom kunnat utrönas. 
Den som sedan i skolan ådagalade lämplighet och villighet för 
katekettjänsten, borde ytterligare utbildas hos vederbörande pastor. 
Kateketutbildningen bleve på så sätt både kortare och effektivare. 

Bruncrona lanserar även ett slags premiesystem för att stimulera intresset 
för hemundervisning. 

"Som penninglystnad hos lapparna lärer vara ett nationaldrag, i 
synnerhet hvad angår klingande mynt, och de för  övrigt älska 
prydnader av silver, borde man begagna sig af  denna deras svaghet för 
ett godt ändamål samt pä denna grund åt mödrar, som lärt väl sina 
barn innanläsning samt åt catecheter och elever, som utmärkt sig 
utlova och utdela belöningar, lämpade efter  hvars och ens förtjenst, 
antingen i silfverpenningar  och medailler eller någon i Lappland 
brukelig silfverprydnad." 

Husfäderna borde uppmuntras att underhålla barnen i skola. 

Tillsynen över skolorna och framför allt över kateketundervisningen borde 
utövas av pastorerna, eventuellt mot skäligt arvode. De skulle därvid 
anställa förhör så väl med kateketerna som deras elever. Om anledning 
yppades till anmärkning, borde det åligga pastor att göra anmälan därom till 
general visitatorn. 

Denne finge sedan i förekommande fall vända sig till konsistorium. Förslag 
till lokala modifikationer borde på samma sätt tillkännages. 

Bruncrona fäste även uppmärksamheten vid lapparnas nomadism. Var 
kapellen anlades vore för lapparna tämligen likgiltigt, 

"emedan vid deras kringvandring längre eller kortare distanser föga 
komma i beräkning och de snart närma sig till hvilken plats som hälst, 
blott bete för  deras hjordar det yppas." 



Med sin utredning hade kanslirådet G.A. Bruncrona i vissa hänseenden 
kommit till annat resultat än konsistoriet. Han ansåg därför säkrast att 
hänskjuta ärendet på nytt till konsistoriet för att få veta om giltiga skäl mot 
förslagets antagande kunde förefinnas. 

Kungl. Kanslistyrelsen fann detta välbetänkt och lät ärendet gå tillbaka till 
konsistoriet som dels skulle yttra sig över de föreslagna åtgärderna, dels 
skulle föreslå lämpliga platser för skolstugor. 

Konsistoriet infordrade yttrande från lappmarkens kyrkoherdar och under 
år 1831 inkom en rad skrivelser och förslag, bl. a. ett från Fatmomakke, där 
kyrkoherde P.O Grönlund hade sammanträde med samerna under 
hösthelgen den 4 sept. 1831.1 protokollet från detta möte heter det: 

"Uppå anmodan af  Herr Pastor Lindahl i Åsele som tillika tillsänt mig 
en under den 31 sistlidne Maji af  Högvördige Dom Capitlit till honom 
stäld skrifvelse  innehållande det updrag, at, då af  Canzli styrelsen 
förehafves  det förslag,  att Catecheterne emot till 50 Procent förhöjd  lön 
skola uti å lämpliga ställen upförde  Skolstugor i 4 ra vinter månader 
undervisa minst 10 Lapska barn, som af  Föräldrarne eller andra 
anhöriga der böra kosthällas, 

men verkställigheten af  denna reglering hufvudsakligen  beror på 
Lappmännens beredvillighet, att under den tid barnen kommo att 
njuta undervisning dem med kost förse,  söka förmå  mer bemälte 
Lappmän, att frivilligt  förbinda  sig till sina barns kosthållning under 
lärotiden - har undertecknad sammankallat Lappska allmogen, till 
hvilken föreställningar  gjordes om ifrågavarande  reglering, till dess 
barns undervisning i Christendomen, företräde  framför  den 
närvarande, om föräldrars  pligt, att efter  all förmåga  bidraga dertill, att 
en sådan för  Lapparna högt nödig reglering vinner framgång; 

ty då Jesus befallde:  låten barnen komma till mig och förmenen  dem 
icke, ville han dermed antyda den plikten, att icke allenast icke hindra, 
utan fast  mera befrämja  de anstalter hvarigenom barnen blifva 
underviste till saligheten genom Christum: 

hvarefter  frågades:  om icke Lapska allmogen, för  verkställigheten af 
en, till så viktigt ändamål ledande, förbättrad  anstalt nu ville frivilligt 
förbinda  sig, att sine barn med kost förse  under 4 ra_ månaders lärotid 
uti på något tjenligt ställe upförd  Skolstuga? 

Förrän något egentligt svar härå gafs,  framkastade  allmogen åtskilliga 
betenklighets frågor,  utaf  hvilka dessa ansågs böra uptagas: huru skola 
de fattige,  såsom de flesta  voro, med ett ganska litet lifs  förråd  kunna 
dela ifrån  sig och sina hemmavarande så mycket som kunde anses 
tillräckligt för  ett barns underhåll i 4 ra månader? 

Huru skola barnen kunna ryckta sig och hushålla med den mat, som 
lemnas dem, koka, m.m.? 



Hvad förra  frågan  angick mente undertecknad den vara härledd ifrån 
ett öfverdrifvit  begrepp om kostnaden, som icke borde blifva  stort 
större vid att föda  ett barn 4 ra_ månader borta än hemma, och om 
någon verkligen vore så fattig,  att han ej förmådde  underhålla sitt barn 
till Christendoms undervisningens inhämtande, så borde i brist på 
annan utväg hela församlingen  bidraga dertill, att ett sådant barn finge 
sitt lifs  uppehälle under lärotiden i Skolstugan, 

- och hvad den sednare frågan  angår, föreslog  undertecknad, att 
antingen alla, som hade barn uti denna skola skulle gemensamt förena 
sig om att underhålla en hushållerska, eller kunde ock hela 
församlingen  bestrida underhållet för  en sådan person, som 
hushållade för  barnen, och för  öfrigt  såg efter  dem uti alt hvad 
snyggheten fordrade,  men detta så väl, som fattiga  barns 
underhållande under ofta  nämnde lärotid på Lappska allmogens 
gemensamma bekostnad ville församlingen  icke åtaga sig. 

Efter  ytterligare föreställningar  blef  ändtligen svaret det alt det yttersta, 
hvartill de kunde förbinda  sig och förbant  sig, var det, att hvar och en, 
som eger förmåga  dertill, skall med kost förse  sitt barn, att under 4 ra 
vintermånader begagna undervisningen uti en skolstuga som 
lämpligast ansågs blifva  Åsele å kyrkovallen derstädes, och såge de 
gerna, att de årligen kunde prestera 10 Elever; men då så många fattiga 
lappska hushåll redan gifvas  och flera  synas efter  hand tillkomma, 
som behöfva  understöd af  andra, hemställer Lappska allmogen i 
djupaste ödmjukhet sin önskan, det måtte Höglof.  Canzli styrelsen af 
Ecclesiastigne fonden  bevilja underhålls medel åtminstone för  2 n_e 
fattiga  Lappska barn, och då för  öfrigt  en hushållerska synes 
oundgängligen fodras,  så framt  i frägavarande  anstalt skall blifva 
antaglig anhåller den i lika ödmjukhet, det Högbemälte styrelse äfven 
täcktes anslå medel till densammas underhåll, hvartill minst torde 
behöfvas  24 Rd B co hvarförutan  den äfven  anhöll, att sängkläder och 
ved till värme måtte af  samma fond  bekostas. 

Fatmomakke den 4 de_ September 1831 
P. O. Grönlund 

Uppläst och godkänd betygas af  Thomas Nilsson. Catechet." 

Som synes av detta protokoll där de, som berördes av skolreformen fick 
yttra sig, var de mycket kritiska mot densamma, då kostnaderna för barnens 
underhåll skulle bekostas av föräldrarna. Vi vet ju, att många föräldrar icke 
gärna sände sina barn till skolan i Åsele, medan den var i verksamhet, trots 
att de där fick allt fritt - till och med kläder! 

Hur mycket mindre villiga skulle de icke vara att sända sina barn till en 
skola, där de själva skulle stå för kostnaderna. 
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Kapitel 14. 

Petrus Laestadius och undervisningen i 
Lappmarken 
Petrus Laestadius inleder sin "Wördsam Framställning Rörande 
Undervisningswerket i Lappmarken" med en förklaring till, att han, trots 
att han icke blivit anmodad, ändå kommer med sitt omfattande inlägg. 

"Sedan jag under min wistelse i Hernösand och Stockholm förledne 
wår tillfälligtwis  fått  underrättelse derom, att en ny modification  af 
Underwisningswerket  i Lappmarken är ä hane, och har anledning att 
tro Högloflige  Kongl, Canzli Styrelsens och Högwördige Dom Capitlets 
i Hernösand afsigt  wara att snart införa  densamma, så fördristar  jag 
mig att i denna, för  Lappska allmogen wigtiga fråga,  äfven  framställa 
min enskilda tanke, hwilket jag wisst icke oåtsport skulle göra, heldst 
de i detta ämne redan inkomna yttranden utgöra en alltför  widlyftig 
massa, derest icke åtskilliga wiktiga omständigheter så widt jag förstår, 
undfalligt  allas uppmärksamhet eller kännedom, som hittills i denna 
saken yttrat sig. 

Och efter  Höglofliga  Kongl. Canzli Styrelsen, som cummunicerat 
Högwördiga Dom Capitlet sitt förslag  i detta ämne, ännu synes önska 
någon upplysning huruwida något wäsentligt är att deremot inwända, 
samt Högwördige Dom Capitlet, som meddelat wissa Pastorer i 
Lappmarken detta förslagets  innehåll med befallning,  att i anledning 
deraf  höra Lappska allmogen, icke heller ännu synes hafwa  stadgat sitt 
omdöme i denna del, så wågar jag hoppas, att Högt Respectiwe 
wederbörande ej skola illa upptaga mina, härhos i största wälmening 
framställda,  åsikter af  detta ämne. 

Igenom Herr Lector Lindahls och Herr Consistorie Notarie Nensens 
gunstbenägna meddelande har jag warit i tillfälle  att genomläsa alla 
Handlingarna som höra till denna fråga,  och får  nu på grund af  hwad 
jag deraf  efter  ett helt hastigt och flyktigt  genomläsande kan hafwa 
fattat,  och komma ihåg, äfwensom  af  hwad mig eljest åt detta ämne är 
bekant göra denna framställning." 

Laestadius behandlar först kanslirådets Bruncronas förslag, där han, 
"instämmer i grundidéen för  detta förslag,  som åsyftar  att bringa det 
wäsenteliga och förmonliga  af  båda underwisnings anstalterna i 
beröring och förening  med hwart annat, och mina anmärkningar 
åsyftar  endast modificationer  i det härtill föreslagna  sättet, samt 
uppmärksamhetens fästande  på åtskilligt som synes böra tagas i 
sammanhang härmed." 

Men de anmärkningar Laestadius kommer med mot Bruncronas förslag är 
ändå rätt betydande Han säger beträffande 

"undervisningstiden, ehuru redigerad till en termin af  4 månader och 
således wida bättre inrättad än den ambulatoriska 



92 

undervisningsanstaltens nuvarande skick, som icke medgifwer 
Catecheten mer än twå högst tre weckor i sender att sysselsätta sig med 
ett och samma subjects underwisning, synes mig ändå wara för  kort 
och derest underwisningen skall begagnas i flera  terminer, allt för  långt 
afbruten,  enär 8 månader är o mellan hivar Termin." 

Lsestadius är också kritisk mot Bruncronas förslag om lärarfrågan. 
"Lärar-personalen synes icke wara den bästa, enär den endast skall 
bestå af  Lappska Catecheter. Också synes man ej warit fri  från  denna 
farliga,  enär en förhöjning  af  deras lön till 50 procent blifwit 
föreslagen." 

Att de elever, som undervisats av kateketerna sedan skulle gå i skolan, 
finner han vara förträffligt, men det blir omöjligt att realisera denna idé, om 
den kateketiska undervisningen är förlagd till annat distrikt än skolan, då 
kommunikationerna mellan olika distrikt är nästan obefintliga. 

Om en elev, som undervisats i Föllinge av kateketen skulle hänvisas till 
skolan i Lycksele, skulle det bliva en resa på 50 - 60 mil, vilket avstånd 
skulle göra det omöjligt för eleven att besöka skolan. 

Laestadius är också mycket kritisk mot att kateketerna även skulle vara 
religionslärare: 

"Hwad will man då wänta af  dessa halfbildade  Lapp-Pojkar, som 
genom den här på orten för  ganska stor ansedda Lönen af  8 tunnor, 
hastigt satte sig över sina wederlika, fatta  en hög tanke om sig, börja i 
kläder och manér utan urskiljning och smak härma Herrskapsmoder 
och blifwa  Half-Herrar,  det ömkligaste mellanting i menskligheten, ett 
föremål  för  åtlöje och förakt  i stället för  den, för  en Religionslärare 
alldeles nödwändiga aktningen. 

Och här den ganska naturliga orsaken till det dåliga witsord som 
allmänt blifwit  gifwet  dessa 8 Tunnors  Catecheter. 
- Hwad äro Catecheterna? De är ju ej annat än Lappdrängar, desto mera 
dum-högfärdiga  och flärdfulla  ju större lön de hafwa. 

Det är omöjligt att genom löneförhöjning  få  skickliga subjecter, så 
länge de skola tagas ur en folk-Class,  som till sin natur icke är passande 
till det embete man will besätta. 

Det är säkert, att Catecheterne af  den nya underwisningsanstalten 
hafwa  gjort mindre gagn än Catecheterna af  den gamla, som dock hade 
knapt så många Rd som de 8 Tunnor,  och hwarför?  - Således är jag så 
långt ifrån  att anse den föreslagna  förhöjningen  af  Catecheternas löner 
nyttig, att jag twärtom anser nedsättning bättre än förhöjning." 

Som vi ser, är Laestadius icke nådig i sin kritik över kateketerna och 
förslaget till bättre löneförmåner åt dem. 
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Laestadius anmärker också på att enligt det nya undervisningssättet bliver de 
"fattigas  barn utan underwisning" därför, att deras föräldrar ej är i stånd att 
förse kateketen med behörig kost. 

Men även den föreslagna undervisningen i skolstugor missgynnar de 
fattigas barn, "emedan deras föräldrar  ej förmå  kostkälla dem på 
kyrkoplatsen eller hwarest eljest underwisningsstället blifwer." 

Beträffande undervisningsspråket håller Laestadius på att barnen bör 
undervisas på sitt modersmål. Annars blir det så, att när barnen 

"hemkommit från  Skolan till sina föräldrar,  ha de glömt både språket 
och den därpå meddelade underwisningen. Nu är wäl förhållandet  i de 
Sydligare Lappmarkerna särdeles Asele i så måtto förändradt,  att 
nestan alla Lappar förstå  Swenska, och äfwen  tala det ehuru något 
rådbråkat. Möjligen kunde man der med fördel  börja att underwisa 
Lapparna på Swenska språket." 

I samband med denna fråga anför Laestadius den idé, som kyrkoherde 
Lindahl framkastat. 

"I afseende  på Christendoms kunskapens meddelande på Swenska 
språket, innehåller kyrkoherde Lindahls i Asele yttrande öfwer 
Holmströms förslag  en Idée som förtjenar  uppmärksamhet. Han 
föreslår,  att Lappbarnen i stället för  att gå i Skola eller underwisas af 
Catecheter, skulle accorderas in hos Nybyggare, som skulle emottaga 
för  samma pris som Barnhusbarn, nämligen 20 a 30 Rd om året. 

De twenne år som eljest tillbringas i Skolan, skulle de på detta sätt 
tillbringa hos en Nybyggare, och de skulle derifrån  utgå, efter  Herr 
Pastor Lindahls tanke, lika wäl instruerade som en Skola, hwartill han 
anför  såsom bewis; att Nybyggarnas barn, som underwisas af  sina 
föräldrar,  ingalunda äro de Lapp-barn underlägsna i 
Christendomskunskap, som gått i Skolan. 

Betraktar man den gamla skolinrättningen, sä måste man erkänna, att 
detta förslag  eger framför  densamma ett ostridigt företräde,  och om wid 
dess uppgörande ingen missräkning wore begången, så förtjente  det 
sättas i werkställighet kanske framför  något annat. Sex barns 
underwisning på detta sättet, skulle kosta på sin höjd 120 Rd Banco om 
året." 

Detta sätt att undervisa samebarnen kom senare att någon tid prövas, dock 
utan större framgång. (Se särskild redogörelse därom). 

Men Laestadius bygger vidare på Lindahls idé genom att framkasta den 
tanken att 

"Nybyggare åtager sig ett Lappbarns kosthållande och undervisning för 
temmeligen godt köp om man accorderade in det för  flera  år på en 
gång t. ex för  10 år räknat från  barnets sjette till dess sextonde år. Han 
skule derwid considera den nytta han under tiden kunde hafwa  deraf 
såsom barnsköterska och vallhjon. 
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Det förstås,  att sådant likwäl icke borde widtagas med andra än utfattiga 
Lappbarn, som i brist på Redskap i alla fall  icke kunna blifwa  Nomader, 
ty det förstås  att sådana hos Nybyggare inaccorderade blifwa  alldeles 
förswenskade.  Derigenom kunde de likwäl blifwa  Nybyggare och 
således nyttiga medborgare, i stället för  att de nu vanligen uppehålla 
sig som tiggare och Wallhjon  och slutligen falla  fattigwården  till last." 

De gamla "Lapp-Skolorna" ville han icke helt förkasta. Han säger i stället 
att, 

"jag har mot dessa ej sett några andra anmärkningar gjorda, än att de 
äro för  sit ändamål otillräckliga, och, förmodligen  just i anseende till 
denna otillräcklighet, för  kostsamma." 

Vidare anför han, att i den gamla skolan där i medeltal endast tre elever 
utskrevs varje år, kostade varje elevs skolgång 250 Rd årligen. Han frågar 
sig: 

"är det där 6-talet så wäsentligt wid Lapp-skolorna, att icke med deras 
bibehållande Elevernas antal kan öfwerstiga  det der Sex?" 

Han säger sig i Stockholm och Uppsala sett att 
en Skolmästare der kan underwisa wäl ända till 60 barn, hur kommer 
det då till, att en Skolmästare här ej skall kunna underwisa fler  än 6." 

Laestadius framhåller att för honom är 
"Hufwudsaken  är nu min tanke att Stationera skolor med Prästmän 
såsom Skolmästare äro den nyttigaste och ändamålsenligaste 
underwisningsanstalten i Lappmarken. Men wid skolorna böra icke 
blott Sex barn njuta underwisningen utan så många, som infinna  sig. 
Icke heller bör Skolbarnens underhåll i allmänhet bekostas af  Staten, 
utan af  föräldrarna." 

Trots att Laestadius kraftigt kritiserat kateketerna, vill han icke avskaffa dem 
i den skola han skisserar. 

"femte  denna Skol-Inrättning böra äfwen  Catecheter finnas,  hwilkas 
underwisning kunde dels förbereda  barnen för  Skolan, dels ock, såsom 
en slags Priwat underwisning hos Lapparne, åstadkomma nytta." 

Under höstarna, då lapparna en längre tid uppehålla sig på ett ställe, kunde 
kateketen samla barnen i något lämpligt beläget nybygge och undervisa dem 
där. Föräldrarna skulle då hålla barnen med kost. Övriga tider skulle 
kateketen vistas hos förmögnare lappar och undervisa deras barn. 

Men han betonar, att kateketen icke skulle ha 12 eller 8 tunnor i lön, utan få 
nöja sig med 8 till 12 Rd Banco eller ungefärligen detsamma som en 
lappdräng har. För att lära barnen läsa behövs ingen större lärdom. 

Vid vissa större skolor i större församlingar bör finnas en kateket, som kan 
överta undervisningen, då läraren måste lämna skolan för att vikariera för 
någon prästman. 
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"Enligt dessa grunder bör, enligt min tanke, Underwisningswerket  i 
Lappmarken i allmänhet inrättas Lika med Höglofliga  kongl. Canzli 
Styrelsens förslag  upphäwer icke heller detta i grund nägotdera af  de 
nuwarande underwisningssätten, utan sätter dem endast i möjligen 
lämpligare förening." 

Därför 
"wågar jag ödmjukast föreslå: 

lo_att en reform  efter  här föreslagna  grunder så snart som möjligt 
widtage wid de bibehållne Skolorna i Lycksele, Jockmock och Gellivare 
och 

2 o att äfwen  på de öfriga  ställena i Lappmarken Underwisningswerket 
så snart ske kan, organiseras efter  de här föreslagne  grunderna med 
upphäwande af  de nuwarande Missionairerna och Catecheterna." 

Han finner det 
o 

"af  nöden att jämwäl Asele och Jämtlands Lappmarker 
underwisningswerket bör organiseras efter  de här föreslagna 
grunderna synes Naturligt." 

Laestadius talar sedan om, att om man skall få klarhet om hur det nya 
undervisningsverket skall genomföras i den vidsträckta Lappmarken är det 
lämpligt att en och icke flera "kokkar" skaffar sig kännedom om trakterna 
och därvid föreslår han sig själv till generalvisitator för en tid av tre år. 

"Skulle jag andraga skäl hwarföre  jag till denna befattning  föreslår  just 
min person, så blefwe  det nödwändigt att söka wisa det jag ägde den 
härtill erforderliga  både psykiska och moraliska skickligheten och 
förmågan,  men förslaget  innebär nog ett sådant sjelfberöm  förutan, 
tillräcklig anstrykning af  förmätenhet,  hwarföre  jag är nödsakad att 
lemna denna proposition utan någre widare andragna grunder till 
Högt Respectiwe Wederbörande  Endast det må jag lämna oanmärkt, att 
ingen bedrifwe  en plans werkställighet med större nit och 
bemödanden än dess upphovsman. 

Men innebär mitt förslag  i denna del en stämpel af  förmätenhet,  så 
skall den deremot ej wara stämplad af  winningslystnad. 

Att sådana resor skola medtaga högst betydliga resekostnader, hwilka 
omöjligen skola beteckas med de, för  de wanliga Visitations resorna 
anslagna medel inses lätt. Dock will jag ej föreslå  en dyrare utgift  för 
det allmänna, utan om jag, jemte åtnjutande af  min nu innehafda 
Missionarie Lön får  uppbära de wanliga Visitator  ernås resepenningar 
så will jag dermed bestrida Resekostnaderna." 

Petrus Laestadius skrev sin digra inlaga i Arjeplog den 21 okt. 1831 och sedan 
"Wederbörande" grunnat på saken drygt ett år, blev han utnämnd till 
generalvisitator 1832. 
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Kapitel 15. 

En stor skolreformator 
Petrus Laestadius' erbjudande att bli visitator för hela Lappmarken antogs av 
myndigheterna och i december 1832 förordnades han att under tre år 
förrätta visitationer i hela Lappmarken. Han började sin verksamhet med 
en visitation i Åsele. Sedan reste han till Härnösand och inhämtade 
domkapitlets önskemål beträffande arbetet. 

Den 18 januari 1833 besökte han Lycksele och höll ett stort sammanträde i 
Lycksele prästgård. Vid detta sammanträde var följande prästmän och andra 
närvarande: prosten Per Palmgren, Lycksele; kyrkoherdarna Carl Joh. 
Fjellström, Arjeplog, Johan Ullenius, Sorsele, Per Olof Grönlund, 
Vilhelmina, Joh. Axel Huss, Fredrika, Gustav Edv. Rhen, Dorotea, v. 
skolmästaren Magnus Hultin, Lycksele, adjunkterna E. A. Lindahl och N. J. 
Sundelin, komminister Per Nordenstedt, Natra, studeranden Uno Sundelin 
och Olof Lindahl samt ordföranden Petrus Laestadius. 

På sammanträdet behandlades både kyrko- och skolfrågor. Då avsnittet, som 
behandlar skolfrågorna, visar det samlade prästerskapets uppfattning om 
skolfrågorna särskilt då i södra lappmarken återges det här: 

"Mom. 5. Slutligen öfverlämnade  ordföranden  till det församlade 
presterskapet att yttra sig öfver  undervisningsverket, och upplyste dem 
om huvudmomenterna i de förslager,  som hittills i detta afseende 
hlifvit  uppgifna. 

Den nuvarande ambulatoriska undervisningens olämplighet 
erkändes. Förslaget om Capeils Predikanter uppe i fjällen  ansågs med 
rätta förkastat,  så mycket mera som det huvudsakligen åsyftat 
fjelitrakternas  colonisering och uppodling, en sak hörande till helt 
annat species. 

Förslaget om Scholstugor ansågs icke heller böra komma i åtanka i 
bredd med de 2. ne. efterföljande  hvarom underrättelse nu meddelades, 
nemligen 

1 mo Lapp Scholor der alla skulle njuta undervisning men endast 
vissa gratisplatser skulle finnas  för  fattiga  barn att njuta fritt  underhåll 
och Scholmästarna tillika biträda Pastor i den Ecclesiastiska 
tjenstgöringen, men deremot till biträde vid undervisningen hafva  en 
catechet, hvilket af  ordföranden  i nervarande sammanträde Magister 
Lsestadius blifvit  föreslagit,  och 2 ne. Lappbarnens inaccorderande hos 
Nybyggare, på samma sätt, som det plägar ske med Barnhusbarn, 
hvilket kyrkoherde Lindahl i Åsele föreslagit. 

Kyrkoherde Rhen ansåg detta förslag  vara det bästa af  alla emedan det i 
hans tanka medförde  den minsta kostnaden. Han trodde att det äfven  i 
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det af  seendet medförde  nytta, att unga Pr estmän, hvilka i Lappmarken 
vanligen såsom Adjunkter träda i äktenskap, men i anseende till den 
ringa adjunktlönen sakna nödig utkomst, härigenom blefve  i tillfälle 
att göra sig en liten förtjenst  i det de kunde antaga några Lappbarn till 
kosthållande och undervisning. 

Häremot anförde  ordföranden  att det ingalunda kunde antagas såsom 
gifvet,  att denna undervisningsanstalt medförde  ringare kostnad än 
Lappskolorna, emedan ingen kunde åtaga sig, att för  samma pris, som 
för  Barnhusbarn erhålles för  året kosthälla och undervisa ett Lappbarn, 
om dess undervisning skulle fulländas  inom samma tid som i 
Scholan, hvarföre  kostnaden, enligt hans tanka, ehuru ringare för  året 
hos Nybyggaren än för  året i Scholan, likväl i det hela till äfventyrs 
blefe  lika stor, emedan flera  år komme att åtgå. 

Hvad åter beträffar  den nytta, som allt yngre och svagare lönte 
presterskapet kunde hafva  af  en sådan inrättning, så vore den högst 
Problematisk, ty om öppen concurence lemnades åt alla, att på sätt sagt 
är antaga sig Lappbarn, så vore det ovisst om Presterskapet med någon 
fördel  kunde underbjuda Nybyggare. Lemnades åter icke concurencen 
öppen, så vore en allmän och magtpåliggande sak värdt till enskild 
nytta hvilket aldeles icke borde ske. 

Likväl medgaf  han det förslaget  var värdt uppmärksamhet och kunde 
möjligen på något ställe vara bättre än Scholan, hvartill han anförde 
såsom exempel Jämtlands Lappmark, hvarest enligt hvad han hört 
Lappska allmogen skall vara så kringspridt, att någon gemensam 
beröringspunkt, lämpligen för  en Schola, till äfventyrs  icke kunde 
finnas. 

Kyrkoherde Huss ansåg likväl Scholan äfven  der böra ega företräde. 
Scholmästare Hultin ville veta att den christendomsundervisning 
som meddelas, hos Nybyggarne inaccorderade, Barnhusbarn icke vore 
särdeles grundlig hvarföre  han äfven  i sådant afseende  ansåg förslaget 
böra förkastas. 

Lappskolor med den bestämmelsen, att alla der skulle njuta 
undervisning, men endast de fattiga  får  kost ansågos derföre  såsom 
den tjenligaste undervisningsanstalten. 

Ordföranden  upplyste, det Högvärdige Dom Capitlet avsett den Lön 
han föreslagit  för  Scholemästaren vara för  ringa, hvarför  Högvärdiga 
Dom Capitlet tillstyrkt det 50 Tunnors  Lön måtte anslås i stället för  30. 
De flesta  ansågo detta vara ganska nyttigt, allenast tillgångarna 
medgåfvo  en sådan Löneförhöjning. 

Kyrkoherde Rhen anmärkte likväl, det Scholmästaretjensten vore en 
enexpendence-tjenst, hvarföre  30 tunnors Lön väl kunde anses 
tillräcklig. Ordföranden  tillade att följderna  för  undervisningsverket 
möjligen kunde blifva  menliga, om en lön af  50 tunnor antoges åt 
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Scholmästaren, hvarigenom denne komme att hafva  lika stora 
inkomster med en pastor, ja, väl större än Pastorerna i de minsta 
Lappmarks Pastoraten. 

Kyrkoherde Fjellström ansåg underhållet för  en Gratist, hvilket 
magister Lsestadii förslag  upptog till 5 tunnor, vara alt för  ringa tilltagit, 
enär därmed följde  skyldighet att äfven  bestå gratisten med kläder. 

Deri instämde äfven  de fleste.  Ordföranden  ville dock icke medgifva 
detta, uppgifvande  det han tagit 1729 års stat för  Lapp-Scholbarn till 
grund, och föreställande,  det de klädespersedlar han föreslagit  såsom 
börande bestå gratisten efter  gångbara priset icke kunde uppgå så 
ser del es högt. 

Likväl medgaf  han att på sådana orter, der matvaror äro dyra anslaget 
möjligen borde förhöjas,  men hvad Arjeplog beträffar,  ansåg han det 
ifrågavarande  vara tillräckligt. 

För övrigt upplyste han, att Högvördiga Dom Capitlet ansett 
gratisternas underhåll böra utbjudas på entreprenad auktion till den 
minstbjudande. 

Detta ansåg ordföranden  likväl icke kunna ske med någon fördel  vid 
de förhållanden,  som för  närvarande äga rum i Lappmarken, hvari de 
öfriga  äfven  instämde. 

Ordföranden  tillkännagaf  ytterligare, det Högvärdiga Dom Capitlet 
afstyrkt  hvad han företagit  angående Scholmästarens skyldighet att 
biträda Pastor i den Ecclesiastiska tjenstgöringen, avseende honom 
derigenom blifva  hindrad att vederbörligen sköta sin 
Scholmästartjenst, hvarföre  Högvärdiga Dom Capitlet anser 
Scholmästaren endast vid Pastors sjukdom eller frånfälle  böra 
tjenstgöra till dess en af  Högvärdiga Dom Capitlet tillförordnad  vicarie 
hunne ankomma. 

Häremot invände kyrkoherde Rhen, att Scholmästaren väl borde 
hafva  tillfälle  att biträda Pastor i den Ecclesiastiska tjenstgöringen, enär 
han sjelf  till biträde vid undervisningen i Scholan hade en Catechet. 

Ordförande  anmärkte att Scholmästaren icke borde fara  i sockenbud, 
der est Pastor icke var sjuk eller frånvarande,  och med detta vilkor 
ansåg han biträde vid den Ecclesiastiska tjenstgöringen icke var för 
Scholmästaren hinderligt, att sköta sin tjenst i Skolan. 

Ordföranden  gaf  vidare tillkänna, att hans förslag  om 
undervisningsverket upptog såsom en väsentlig sak, att en slags 
preliminär undervisning skulle ske i vissa välbelägna nybyggen, der 
någon tjenlig person mot måttligt arfvode  skulle undervisa Nybyggare, 
skolandes Nybyggaren under tiden underhålla och sköta dem mot 
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licjvid med deras föräldrar,  med hvilka han eljest vore i 
Handelsrelationer. 

Kyrkoherde Grönlund ansåg detta för  ett förslag  af  nog problematisk 
verkställbarhet och nytta. Hvad Wilhelmina  beträffar,  så trodde han 
det ändamålet bättre vunnes, om en Catechet vid Fatmomakke Capell 
uppehälle sig några dagar, hvar gång Böndag der firas  och undervisade 
de barn, som församlades  dit. Ordföranden  ansåg detta alldeles icke 
kunna leda till något önskligt resultat, enär tiden vore alldeles för  kort 
och helst böndagarna der ej firades  mer än tvenne gånger om året. 

Slutligen när frågan  uppstod om de orter der Lappskolor borde inrättas, 
tillkännagav ordföranden  att bestämdt föreslagits  att Arjeplogs Schola 
måtte åter upptagas, samt äfven  Schola i Tårneå  Lappmark, men hvad 
Asele och Jämtlands Lappmark beträffar  icke tilltrott sig kunna något 
föreslå,  såsom icke tillräckligt bekant med förhållandena  derstädes. 

Kyrkoherde Grönlund och Rhen yrkade då att i stället för  Schola i 
Asele, Scholmästare tjenster måtte förenas  med Pastors tjensten i en 
eller flera  Scholor af  Asele Lappmark, och ansågo kostnaderna för  det 
allmänna derigenom blifva  mindre dryga. Ordföranden  yttrade det han 
i sådant fall  ansåge den helst böra förenas  med Pastorstjensten i 
Wilhelmina. 

Kyrkoherde Rhen ansåg Scholundervisningen böra fördelas  mellan 
Pastor i Wilhelmina  och Pastor i Dorotea. Kyrkoherde Huss ansåg 
Pastor i Fredrika likväl vara i tillfälle  att bestrida Scholundervisningen 
emedan Lapparna under vintertiden uppehålla sig inom det Pastoratet 
mera än inom något annat. 

I afseende  på Lycksele Schola voro Kyrkoherdarna Rhen och Grönlund 
af  samma tanka, som i afseende  på Asele, nemligen att den Scholan 
borde upplösas och fördelas  på Pastorerna i Sorsele och Stensele. 

Kostnaderna blefvo  derigenom mindre och Pastorerna i dessa små 
pastorater erhöllo en nödig och nyttig förbättring  i sina inkomster. 

Ordföranden  anmärkte att så snart icke särskilda Scholmästare fanns, 
så kunde icke heller de kåtaförhör  ske som han föreslagit,  och vilka 
han ansåg var af  en högst väsentlig nytta. 

Deremot anfördes  att en Scholmästare i Asele och Lycksele voro allt för 
aflägsna  från  fjellen  för  att kunna på de tider Lapparna der uppehöllo 
sig, resa dit för  att hålla kåtaförhör. 

Detta måste ordföranden  erkänna men anmärkte att kostnaderna 
enligt hans tanka icke kunde blifva  ringare, enär Scholmästare - Lönen 
endast skulle utgöra 30 Tunnor  och Pastorerna i Sorsele och Stensele 
visserligen icke skulle åtaga sig Skolundervisningen under 15 Tunnor 
hvardera. 
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Detta måste också å andra sidan medgifvas,  men man trodde att 
kostnaden ändå skulle blifva  mindre, emedan man då ej var nödsakad 
att bygga nya scholor, hvilket eljest äfven  i Lycksele vore nödvändigt. 

Slutligen yttrade ordföranden  det han till Högvördiga Dom Capitlet 
skulle insända det Protocoll, som vid detta sammanträde blifvit  fördt 
och att han äfven  nästa år, vill Gud, skulle anmoda de herrar af 
Lappmarks Presterskapet som här i Lycksele kunde infinna  sig, att på 
samma sätt som nu sammanträda, och rådpläga om hvad som med 
Ecclesiastikväsendet i Lappmarken har någon beröring." 

Som framgår av detta protokoll var kyrkoherdarna i både Vilhelmina, 
Dorotea och Fredrika icke för att skolan i Åsele återupprättades. De ville i 
stället överta undervisningen av samernas barn, för att därigenom få ökade 
inkomster. Kyrkoherde Olof Lindahl från Åsele var av någon anledning 
icke närvarande vid ovannämnda sammanträde. Om han varit tillstädes är 
det väl sannolikt att han yrkat på återupprättandet av skolan i Åsele. 

Efter sammanträdet fortsatte Laestadius med sina visitationer. Han höll 
förrättning i Lycksele den 20 jan., i Arvidsjaur den 4 feb., i Arjeplog den 10 
feb., i Jokkmokk den 13 feb. i Gellivare den 17 feb. samt i Karesuando den 3 
mars. Efter vårterminens slut företog han en resa till Arvidsjaur, Arjeplog 
och Sorsele. 

I augusti redovisar han sina intryck och rön i en längre redogörelse till 
domkapitlet, samtidigt som han begär vikarie å sin tjänst vid skolan för att 
kunna genomföra sin andra generalvisitation. 

Åtskilliga av de frågor som Laestadius vidrört i sin tidigare framställning till 
domkapitlet i sina journaler möter vi även här. Sålunda brottas han med 
ett problem, som han förut grubblat på, nämligen det egendomliga faktum 
att kristendomskunskapen var sämre i de församlingar som haft lappskolor, 
än i dem som saknat sådan skola. Denna sanning hade varit högst 
besvärande för honom vid den framstöt för lappskolorna som han gjort, 
men erfarenheterna under resan tycktes bekräfta den. 

"Såsom det vill tyckas är Lappska Allmogen i Karesuando och i 
synnerhet i Arvidsjaur bäst grundad. Därvid bör jag icke förtiga  den 
omständigheten att dessa församlingar  äro de enda af  de äldre, der 
lapp-Scholor icke funnits,  hvilket icke tyckes tala till de sistnämndas 
förmån  och derföre  citeras såsom ett bevis, icke allenast på deras 
oduglighet, utan äfven  till och med skadlighet. 

- Väl är jag av den tanken, att en offentlig  undervisningsanstalt till 
bibringande af  Christendomskunskap, der föräldrarna  sjelfva  äro vana 
att lära sina barn och i tillfälle  att göra det, verkeligen är mera skadelig 
än nyttig, emedan de då lätteligen tro sig befriade  från  denna angelägna 
omsorg och kasta den på skolan, som dock ingalunda i denna del kan 
åstadkomma hvad fader  eller moder kan. 
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Lägg härtill den verkan, som det beständiga undervisandet utöfvar  på 
föräldrarna  sjelfva:  docendo dicimus, heter det. Men fjellapparna  är o 
långt ifrån  att komma under denna kategori: de som skola undervisa 
andra måste sjelfva  kunna läsa i bok." 

Förklaringen till den goda kunskapen bland lapparna i Arvidsjaur och 
Karesuando finner Laestadius i flera samverkande omständigheter. 

"De hafva  oftare  och allmännare än någon annan lappallmoge kunnat 
komma till kyrkan, de hafva  icke saknat nitiska lärare och ändteligen 
Hvarje år undergått allmänt förhör  i sin christendomskunskap. 

- Att Arvidsjaur utmärker sig särdeles fördelaktigt,  det har man ganska 
väsendtligt att tacka Läsarväsendet för,  men också, i synnerhet hvad 
Lapparna beträffar,  den gamla sin liknämnige son och efterträdare  så 
mycket olika kyrkoherde Pehr Edins utmärkta nit och kärnfulla 
väsen." 

Där kristendomskunskapen blivit väl inpräglad bibehöll den sig tiderna 
igenom, varpå Lycksele var ett gott exempel. I Lappmarken kunde en 
utmärkt lärare utöva ett stort inflytande, 

"dels emedan fjellförsamlingarna,  med få  undantag, icke äro så 
folkrika,  dels emedan åhörarna stå i ett närmare och intimare 
förhållande  till sin själasörjare än annorstädes. 

- Ingenstädes ligger större magt uppå Presterskapets skicklighet än i 
Lappmarken, ty det gäller icke blott att vidmagthålla, utan kanske på de 
flesta  ställen att bygga ånyo." 

Idén med lappskolor hade förfuskats. De utexaminerade eleverna hade icke, 
sedan de själva fått barn, undervisat dessa. Man hade icke ens kontrollerat 
om de utexaminerade behållit skolkunskaperna. Förmögnare föräldrar 
borde ha tillhållits att på egen kost hålla sina barn i skola, men det hade 
försummats. 

Man hade icke ens sett till att de sex elevplatserna hade besatts med 
lappbarn. I Jokkmokk och Gällivare skolor hade en av platserna besatts med 
nybyggarbarn, ja, i ett fall hade skolmästarens eget barn varit inskrivet som 
gratist. 

Nedgången i kristendomskunskapen hade också andra orsaker. Genom 
nybyggareväsendet hade prästerskapets kontakt med lapparna brutits: 

"Medan Presterskapet hade endast Lapparna att göra med, så kunde de 
egna all sin omtanke och verksamhet åt dem. De reste då omkring i 
deras Byar och höllo så kallade kåtaförhör,  svarande mot husförhören 
annorstädes. 

Dessa förhörsresor  hava länge sedan upphört, sannolikt emedan en, de 
förra  nitiska och verksamma männen efterträdande  makligare 
generation fann  dem besvärliga. Nu är en, bredvid den lappska 
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existerande, församling  av Nybyggare, som ock behöfver  sin vård, ett 
dels verkligt, dels skenfagert  skäl för  deras försummande. 

Å en annan sida kunde numera Lapparna på få  ställen tillbringa 
vintern inom Lappmarkens område, emedan Nybyggarna genom 
skogseldar förhärjat  Landet, hvarigenom Renmossan förstöres. 

Ännu fortfar  detta ofog  i full  fart,  och är det mest betänkliga onda som 
i Lappmarken föröfvas,  och som i hög grad påkallat Öfverhetens 
uppmärksamhet." 

Av samma skäl uteblevo lapparna numera även från kyrkan. Ifrån hösten 
och till våren vistades de utom Lappmarken och sågo icke ens sin 
själasörjare. 

Under sommaren vistades de på norska gränsen. Visserligen funnos kapell 
i fjällen, dit lapparna kommo, men så som helgerna numera firades där, 
kunde intet gott komma av dem. Endast höst och vår kommo lapparna till 
sin församlings kyrka, men även dessa tillfällen hade försumpats. 

"Fordom plägade Lapparna om Lördags och Söndagseftermiddagarna 
samla sig hos Pastor, och han undervisade dem mundteligen i 
Christendomens Hufvud-Läror,  hvilket också var högst nödvändigt då 
inga Religionsböcker ännu funnos. 

Det skulle också vara högst välgörande om det samma ännu skedde, 
men det låter sig verkligen icke göra, ty sedan Nybyggarväsendets 
uppkomst, hafva  kyrkhelgerna vanligen nog mycket anstrykning af 
marknader, och en hemlig brännvinsminutiering, som på många 
ställen eger rum, gör det aldeles omöjligt, att taga reda på Lapparna vid 
dessa tillfällen." 

I föregående inlaga hade han yrkat på nödiga reformer, och huru 
nödvändiga dessa voro ville han nu understryka. 

Till bristerna i det gällande undervisningsverket räknade Laestadius den 
oreda som uppstått beträffande de lapska böckerna. På en del håll funnos 
böcker i överflöd. På andra håll saknades t. o.m. de nödvändigaste. 

Rekvisitioner effektuerades icke, om priset rådde ovisshet o.s.v. Under sin 
resa hade han antecknat bokbestånden vid lappmarkskyrkorna och kunde 
förete en hel katalog på dem. 

Vid förteckningen fogar han intressanta reflexioner om de olika utgåvorna, 
om arbetet på en ny psalm- och evangeliebok, till vilken han säger sig ha 
tagit initiativet. 

År 1834 fortsatte Laestadius med sin andra visitationsresa. Redan den 1 jan. 
var han i Åsele och förrättade visitation. I protokollet har han antecknat 
följande: 
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"Vid utgåendet ur kyrkan anmäldte en man af  de närvarande 
Lapparna det de hade något för  sin del att andraga, hvarpå de blefvo 
tillsagde att infinna  sig i prästgärden, hvilket ock skedde. 

Här anförde  de, det de ansågo det vara nyttigast för  deras undervisning 
om Schola inrättades såsom förut  var, och vore detta deras önskan och 
ödmjuka anhållan. Visitator  svarade, att detta väl icke berodde af  deras 
önskan och åsigt, men dock möjligen kunde inträffa  om nemligen 
höga öfverheten  äfven  funne  denna undervisningsanstalt bäst mot 
ändamålet svarande." 

Här fick alltså Laestadius veta, att samerna i motsats till vad kyrkoherdarna i 
Vilhelmina, Dorotea och Fredrika uttalat, ville ha skolan i Åsele tillbaka. 

Den 17 januari 1834 är Laestadius åter i Lycksele och håller sammanträde 
med prästerskapet i södra Lappmarken i Lycksele prästgård. 

Närvarande var prosten Per Palmgren, Lycksele, kyrkoherdarna P. O. 
Grönlund, Vilhelmina, Johan Ullenius, Sorsele och Jonas Nensén, Dorotea, 
v. skolmästare M. Hultin, Lycksele, adjunkterna E. A. Lindahl, Åsele, och N. 
J. Sundelin, Lycksele, komminister Linder från Umeå och stud. Uno 
Sundelin. Som synes var kyrkoherde O. Lindahl från Åsele icke heller 
denna gång närvarande. 

Det även denna gång mycket omfattande protokollet behandlar denna gång 
huvudsakligen kyrkliga frågor. Man diskuterar ingående hur ofta prästen 
borde predika på lapska, och vilket undervisningsspråk, som skulle 
användas i lappskolorna. Kyrkoherde Nensén yrkade på, att man skulle låta 
barnen läsa svenska, men prosten Palmgren, som förut tjänstgjort i 
Jukkasjärvi, där barnen fått lära sig finska, ansåg att man i skolan skulle 
undervisa på deras modersmål. De övriga mötesdeltagarna instämde i detta. 

Den tredje av Petrus Laestadius' generalvisitationer började i Fredrika den 
26 dec. 1834, därpå följde Åsele, Dorotea och Vilhelmina. I Lycksele hölls 
liksom de båda föregående åren konferens med prästerskapet i samband 
med visitationen där den 18 jan. 1835. Resan gick därefter till Arvidsjaur, 
Jokkmokk, Gällivare, Karesuando och avslutades i Jukkasjärvi den 3 mars. 

Under sommaren 1835 besöktes och visiterades Fatmomakke den 12 juli, 
Tärna den 19 juli, Sorsele den 26 juli och Arjeplog den 2 augusti. 

Ur det av Laestadius vid visitationen i Fatmomakke den 12 juli 1835 förda 
protokollet anföres följande: 

"Efter  af  Herr kyrkoherden Grönlund förrättat  Gudstjenst trädde 
Visitator  för  altaret och höll ett tal uppå Lappska språket, hvarefter 
förhör  i innanläsning och Christendoms-kunskap företogs. 

Visitator,  som dervid förhörde  större delen af  den närvarande 
allmogen, fann  densamma i innanläsningen jemförlig  med de bättre 
fjell  Lapp församlingarna.  Större delen läste innan någorlunda, några 



104 

med färdighet  och några också dåligt. I kristendomskunskap syntes 
Visitator  mycket återstår att önska, ehuru församlingen  äfven  i denna 
del icke synes gifva  vanliga fjell  Lapp församlingar  särdeles efter. 

En och annan af  denna Lapp Allmoge läser Svenska, men efter  vad 
visitator af  förhöret  kunde tycka voro de i allmänhet svagare än de, 
som läser Lappska." 

"Lappska allmogen söker väl sjelf  att undervisa sina barn emedan den 
undervisning, som af  Catecheterna meddelas, blifver  alldeles för 
otillräcklig, dock hafva  föräldrarne  brist på tillfälle  dels också på 
skickligheten att sådan undervisning bestrida. 

Visitator  förmanade  dock allmogen, att sorgfälligt  arbeta uppå sina 
barns undervisning, föreställandes  huru omöjligt det är att barnen af 
Catecheterna kunna fullständigt  lära, enär dessa ej hafva  tillfälle  att på 
ett ställe stanna så länge att de kunna bibringa barn färdighet  i 
innanläsning och försvarlig  christendomskunskap. 

I sammanhang härmed Jrågade Visitator  allmogen om de ej ansåge 
bättre om Scholan i Asele återställdes, hvilket allmogen enhälligt 
bejakade. Dervid föreställde  Visitator  allmogen att de ej borde anse 
Scholan blott som ett institut hvarvid man egde att få  sina barn gratis 
födde  en tid bortåt, utan torde Höga Öfverheten  om den ock funne  för 
godt att återställa ifrågavarande  läroanstalt dock förordna  att endast 
fattiga  barn der fingo  fritt  underhåll, men att de förmögnare  sjelfva 
borde bestå underhåll för  sina barn, förmanade  Visitator  deraf  att icke 
undandraga sig sådant heldst det bästa är att man kunde lemna sina 
barn vore en god Christendomskunskap och ett Gudaktigt sinne." 

Den treårsperiod som förordnandet omfattade led mot sitt slut, Laestadius 
hade under denna tid förrättat de sedvanliga visitationerna i Lappmarken 
men därutöver besökt även de församlingar, som förr icke blivit visiterade. 
Han hade begärt dessa tre år för sitt bebådade restaurationsförslag och 
anmäler nu resultatet: 

"Efter  att sålunda till en sammanräknad sträcka af  900 mil hafva  i 
åtskilliga riktningar genomrest Landet och dervid uppmärksamt gifvit 
akt på allt som jag trott böra tagas i beräkning i afseende  på 
Ecclesiastikväsendet derstädes, har jag fördristat  mig uppsätta det 
förslag  till Reglemente för  Ecclesiastikverket i Lappmarken hvilket jag 
Maxime Venerandi Consistorii härhos i största ödmiukhet 
underställer." 

Förslaget hade vid de årliga konferenserna i Lycksele diskuterats och efter 
utarbetandet underställdes det lappmarksprästerna för yttrande. Förslaget 
skall i sin helhet behandlas i nästa kapitel. 
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Kapitel 16. 

Petrus Laestadius reglementsförslag 
Redari vid mitten av 1835 var Laestadius färdig med sitt "Förslag till 
reglemente för  Ecclesiastikverket i Lappmarken", vilket han utsände för 
yttrande till lappmarksprästerna. Redan i juli 1835 avgav kyrkoherdarna i 
södra Lappmarken sina yttranden. Som vanligt var Laestadius mycket 
utförlig och mångordig när han avgav sitt förslag till reglemente för 
skolorna och kyrkorna i Lappmarken. 

Hans långa och i minsta detalj utformade förslag omfattar tre delar, 
nämligen "Ödmjukaste utlåtande om Ecclesiastikverket i Lappmarken", 
"Förslag till Ecclesiastikverket i Lappmarken" samt dessutom "Motiver till 
det föreslagna  reglementet för  Ecclesiastikverket i Lappmarken." 

I den följeskrivelse, som åtföljde dessa förslag säger han, att 
"för  att taga så noga kännedom som möjligt om förhållandena  i alla 
trakter af  Lappmarken, har jag gjort icke blott de vanliga 
visitationsresorna derstädes, som ske vintertiden, utan ock till större 
delen användt sommarferierna  till detta ändamål och besökt även 
de församlingar,  som icke af  Visitatorer  tillförne  varit besökta samt 
Capeilen i Fjällen. 

Efter  att sålunda till en sammanräknad sträcka af  900 mil hafva  i 
åtskilliga riktningar genomrest landet, och dervid uppmärksamt 
gifvit  akt på allt, som jag trott böra tagas i beräkning på 
Ecclesiastikväsendet derstädes har jag fördristat  mig uppställa det 
förslag  till Reglemente för  Ecclesiastikverket i Lappmarken hvilket 
jag M. V. Consistorii prövning härhos i största ödmjukhet 
underställer." 

Av hans digra skrivelser ska vi ta med endast en del av vad som rör 
skolväsendet. I hans reglementsförslag ska vi se vad han säger i första 
kapitlet, vilket behandlar "undervisningsverket" och innehåller 24 
paragrafer. 

I första paragrafen säges att 
"varje Lapp-Schola skall hava sitt vissa och bestämda Scholdistrikt 
och varje Invånare inom Scholdistrikt et ega att sätta sina barn eller 
Pupiller [föräldralösa] i Scholan för  att der erhålla den undervisning, 
som i sådane Scholor enligt denna författning  bör meddelas." 

Här ser vi, att Laestadius föreslår, att alla barn på orten, där skolan är, bör få 
gå i skolan. I sitt utlåtande motiverar han detta med, att den 

"Svenska allmogen, som nu är den talrikare i Landet, bildar det af 
Tjenstemän, till och med af  lärare, så är det klart, att den är vida 
mera omfattande,  vida mer genomgripande än de nuvarande 
undervisningsanstalterna." 
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Vi får komma ihåg, att detta Laestadius skolprogram tillkom sju år före 
folkskolestadgans antagande, och därför ansåg han det rimligt, att även 
den svenska allmogens barn fick tillgång till skolgång. Detta ansåg han 
kunde bli möjligt, då i hans skola begränsades icke hans elevantal till sex, 
som i den gamla skolan. I sin stadga nämner han icke något, om hur 
många barn en lärare bör ta emot. Det tycks vara skolsalens storlek, som 
avgör detta. Han säger nämligen i första paragrafen, att barn utom 
distriktet också bör mottagas, 

"allenast utrymmet i Scholan medgifver  deras emottagande, och 
intet försummas  i de barns undervisning, som Schol-districtet 
tillhöra." 

I paragraf 2 säges att 
"Husrum och kosthållning för  i Scholan freqventerande  barnen 
åligger det dessas föräldrar  eller målsmän, att draga försorg  om." 

Men vid varje skola skall finnas gratisplatser för samebarn, dock högst sex 
stycken. 

Tredje paragrafen omtalar att 
"Undervisningen vid Lapp Scholor vare indelad i tvenne kurser. 
Första cursen hafva  till ändamål redlig innanläsning, samt 
Christendomskunskapens grundlinier; Andra cursen 
Christendomskunskap, skrifning,  räkning m.m. på sätt här 
nedanföre  närmare bestämmes, och innehåller Lapp-Schola således 
tvenne afdelningar,  en lägre eller Pedagogi afdelning  och en högre 
Apologist afdelning." 

I fjärde paragrafen talas om att i den lägre afdelningen få både gossar och 
flickor gå och där redogöres för den kristendomskunskap som skall 
inhämtas. 

Femte paragrafen behandlar skolans högre avdelning. Här får endast 
gossar undervisas. 

"Eleverna i denna afdelning  skola undervisas i Christendoms-
kunskap, och framförallt  läras att skrifva  så väl läslig handstil, som 
ock correct Svenska. Till  den ändan skall Svensk Grammatik der 
föredragas,  i öfrigt  Geographie och Historia särdeles Fäderneslandets, 
samt Matematik. 

Någon kännedom om Sveriges Lag och författningar,  i synnerhet 
den, som speciellt röra Lappmarken skall äfven  bibringas, samt 
undervisning meddelas, huru Inlagor och Synebeskrifningar  böra 
styliseras med hvad mera, som till Landsortens Publika ärenden 
hörer. Ändeteligen måge ock Naturkunnighet,  Geometri och 
Landshushollning föredragas  i den mån tillfälle  medgifver  och det 
kan pröfoar  tienligt." 

I Laestadius' skola kan också en tredje avdelning, lärdoms-avdelningen, 
inrättas, om läraren så önskar. 
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Paragraf sex innehåller bestämmelserna om en sådan. I denna avdelning 
skall eleverna läsa samma ämnen som i andra avdelningen och därtill 
lapska språket, 

"så att de elever, som däri äro okunnige mage lära det, och de, som 
kunna det, mage lära att tala och skrifva  det correct." 

Paragraferna 7 - 9 behandlar frågor rörande gratisterna, vilka alltid måste 
vara fattiga. 

"För att blifva  intagen i Scholans Pedagogiafdelning  fordras  en ålder 
af  mindst 6 år, i Apologist- och Lärdoms-afdelningen  mindst 8 är," 
heter det bl.a. i paragraf 10. 

Paragraf 11 talar om att skolan skall vara belägen på kyrkplatsen. Där skall 
finnas föreläsningsrum samt boningsrum för läraren och gratisterna. 

I paragraf 12 heter det, att 
"Lärotiden vid dessa Lapp-Scholor utgöra minst 30 veckor på året och 
vare fördelad  i terminer efter  arbetenas beskaffenhet  och särskilda 
förhållanden.  Dock skall vår-Terminen  slutas sist vid 
midsommartiden." 

I denna paragraf finnes också bestämmelserna om examen. 

Paragraferna 13 -15 talar om att det är läraren som bestämmer terminerna 
och har hand om gratisterna även under ferierna och ser till att eleverna 
börjar och slutar i rätt tid. 

Enligt sextonde paragrafen har läraren rätt att anställa medhjälpare vid 
undervisningen och ordningsmän, som sköter eldning och städning av 
skollokalen. 

"Lästimmar vid Lapp Schola vare 6. nemligen 4 på för  middagen och 
två på efter  middagen utom onsdagar och lördagar må inskränka sig 
till middagarna," 

heter det i § 17. 

Att det åligger klockaren i församlingen att undervisa i sång, bestämmes i 
paragraf 18. 

Enligt punkterna 19 -22 åligger det allmogen att 
"i hvarje Scholdistrict till hela sin vidd stå under Scholmästarens 
närmaste vård och befattning." 

Han skulle anställa förhör med lapska allmogen både i kyrkan och i deras 
hemvisten. 

"Honom åligger således att årligen gjöra förhörsresor  till Lappska 
Allmogen. - - - Till  de förhör,  som Scholmästaren sålunda utlyser 
vare alllmogen vid vite skyldig att infinna  sig." 

Det var sannerligen inga små fordringar Laestadius ställde på 
skolmästaren. Hur skulle han först hinna med undervisning i en ända till 
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treklassig skola och sedan resa omkring i ett vidsträckt distrikt och förhöra 
samerna? Detta insåg också Laestadius och föreslår därför att läraren har 
rätt att "begagna tjenliga biträden bäst honom godt synes." För avlöning 
av ett sådant biträde skall han erhålla anslag av staten. 

I de två sista paragraferna, 23 och 24, i första kapitlet talas om att lärarens 
förhörsresor helst skall ske under ferierna, och sist föreskrives vilka 
böcker läraren skall föra över sina elever. 

Ur Laestadius andra digra del, "Ödmjukaste utlåtande om 
Ecclesiastikverket i Lappmarken" ska vi endast ta med vad han säger om 
Åsele lappmark. 

Han utgår ifrån, att hans förslag skall antagas genast och sättas i verket 
redan från den första oktober 1836 på de ställen, där skolor redan finns, 
som bl.a. i Lycksele. Föga anade han då, att det skulle dröja tio år innan 
den skollag, som grundade sig på hans förslag, skulle bli verklighet. På en 
del håll kom hans förslag att stanna på papperet. Detta gällde bl.a. vad han 
föreslagit om Åsele lappmark. 

Laestadius trodde, att det skulle gå särskilt bra att återupprätta den så 
plötsligt indragna skolan i Åsele. Han säger nämligen 

"I Åsele Lappmark möta deremot de minsta hindren för  Läroverkets 
reorganisation, men der är Scholae bolet olyckligtvis försåldt  och för 
närvarande alls intet Scholhus. Ett förra  Scholae bolet tillhörigt 
nybruk, hvars frihetstid  också lupit till ända är likväl bibehållet 
under sepparation [särskiljande] af  Schol-inrättningens möjliga 
återställande. 

Detta ehuru ringa är således när som helst disponibelt för  ändamålet. 
Men då Scholan ovillkorligen bör vara å kyrk-platsen, så har nämnde 
hemmansdel en otjänlig belägenhet, såsom något aflägsen  från 
kyrkplatsen, hvarföre  det vore vida bättre om ett utbyte kunde ske 
mot någon del af  det förra  Schol bolet. 

En blifvande  visitator torde härom böra negatiera [bestrida] samt 
tillse om några ytterligare lägenheter för  Scholxbolet kunde finnas 
att tillgå, och höra Åsele allmoge om den på något sätt vill bidraga 
till byggandet af  nytt Scholhus, hvarom förhoppning  icke alldeles 
saknas i anseende till den nytta nämnde allmoge kan hafva  af 
Scholan i dess nu föreslagna  form. 

Här är ej fråga  om Lappska allmogen, ty dess deltagande i några 
kostnader kan icke alls påräknas utan om den Svenska, af  hvilken 
åtskilliga, tillfälligtvis  af  mig underrättades om den föreslagne  -
apologisti- afdelningen  vid Scholan, deröfver  yttrat en synnerlig 
fägnad  och icke hörts ovilliga att för  sådant ändamål också vidkännas 
någon uppoffring.  För instundande år måste dock Läroverket 
derstädes förblifva  i sitt nuvarande tillstånd." 
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Laestadius är tydligen så optimistisk, att han t.o.m. anser, att skolan i Åsele 
skulle kunna komma igång redan år 1836. I verkligheten blev det ingen 
statlig sameskola i Åsele under hela 1800-talet. Om detta i någon mån 
berodde på att Svenska Missionssällskapet redan 1841 upprättade en skola 
inom Åsele lappmark, vet vi icke, men i Kungl. Maj:ts reglemente av 
1846, vilket i stort sett följde Laestadius förslag, finns icke Åsele lappmark 
upptagen bland de lappmarker, som skulle få fasta skolor. (Se särskilt 
kapitel om 1846 års reglemente). 

Som redan nämnts hade Laestadius i juni 1835 utsänt sitt förslag till 
prästerna i Lappmarken. Prästerna i Lycksele lämnade följande yttrande: 

"Sedan Visitator  Herr Magister P. Lsestadius communicerat oss sitt 
förslag  till Reglemente för  Ecclesiastikverket i Lappmarken och 
deröfver  begärt värt utlåtande, få  vi härmedelst förklara  det vi anse 
detsamma välgrundadt och antagligt, viljandes vi endast göra 
följande  anmärkningar. 

1 o att ett rum mera än hvad föreslaget  är borde Scholmästaren 
bestås. 

2 o att den del af  Scholmästarens Löningsspannmål och Gratisternas 
underhåll, som in natura utfaller,  bör, såsom hittills kostnadsfritt 
uppforslas, 

3 o_ att vid Lycksele Skola den spannmål, som hittills in natura 
utfaller  enligt vår tanke, också alt framgent  bör utgå och att 
öfverhuvudtaget  intet af  hvad för  denna Schola hittills anslagit är 
måtte förminskas,  helst denna Schola grundar sig på privat 
Donation." 

Pastor Huss i Fredrika instämmer i Lyckseleprästernas yttrande, men 
föreslår dessutom att vid fråga "om Brännvinsminutiering må kyrkorådet 
översända protocollet till länsman," som bör åtala förbrytaren vid 
häradsrätten. Dessutom ville han att i reglementet intogs den 
bestämmelsen, att när ett skolhus blivit så dåligt, att det ej kunde 
användas, skulle nytt uppföras på statens bekostnad. 

Pastor Lindahl i Åsele instämde i vad prästerna i Lycksele och Fredrika 
anfört, men ville att Klockareposten skulle bibehållas som förut med två 
gånger om året. 

Kyrkoherde P.O. Grönlund i Vilhelmina instämde helt i de föregående 
prästernas yttranden. Det gjorde också förre skolmästaren i Lycksele Petrus 
Rådström, och pastor Rådström i Stensele, vilka emellertid önskade att i 
reglementet infördes en paragraf, "som bestämde fattigförsörjningens 
organisation och vidsträckthet." 

I sin följeskrivelse till konsistoriet av den 1 okt. 1835 omtalar Laestadius att 
hans förslag av prästerskapet blivit godkänt med 16 röster mot 1. 
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Beträffande anmärkningarna från prästerskapet i Lycksele om utökning av 
lärarnas rumsförmåner med ytterligare ett rum, och uppforslingen av 
spannmålen tillstyrker Laestadius. Men beträffande oförändrad tilldelning 
av spannmål för Lyckseleskolan anser han, att den skall lika fördelas 
mellan skolorna i Åsele och Lycksele. Likaså tillstyrker han kyrkoherdarna 
Huss, Lindahls och Rådströms yrkanden. 

Som redan nämnts, kom detta Laestadius förslag icke att avgöras så fort 
som han hoppats. Det kom att dröja drygt 10 år innan det den 14 april 1846 
fastställdes med vissa ändringar av Kungl. Maj:t. Orsaken till det långa 
dröjsmålet med ärendets avgörande berodde på att det först remitterades 
till landshövdingarna i Norrland och sedan till olika institutioner. 
Laestadius var mycket förargad över dessa ideliga remisser och fick icke 
uppleva förslagets antagande, då han avled i aug. 1841. 
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Kapitel 17. 

Svenska Missionssällskapet och 
skolorna i Lappmarken 

"Svenska missionssällskapet till Protestantiska lärans utbredande 
bland Hedningarna", bildades den 6 jan. 1835. 

En av de ledande männen i sällskapet var pastor C. Fr. Häggman, son till 
den i Luleå födde stockholmsprästen J. P. Häggman. Genom pastor 
Häggman fick sällskapet redan från början sin verksamhet inriktad även 
på de svenska lapparna. 

Sverige borde, påpekade han, 
"ej glömma hedningarna i nordens skogar och fjäll,  der väl korset 
står upprest, men blott som en milstolpe i Christenheten." 

I stadgarna inrymdes en bestämmelse, att sällskapets direktion skulle äga 
rätt att till missionär eller kateket i Lappmarken antaga lämplig person. 

I stadgarnas första paragraf, mom. a, heter det nämligen: 
"Sällskapets ändamål är att i enlighet med evangelisk -lutherska 
kyrkans bekännelse bereda en kristlig undervisning och uppfostran 
åt barn af  lappallmogen, huvudsakligen genom inrättande och 
underhållande af  barnhem och skolor äfvensom  att i allmänhet 
bidraga till väckande och stärkande af  kristeligt lif  bland den lapska 
befolkningen." 

Att sällskapet redan från första stund inriktade sig på att följa denna 
stadgebestämmelse visas av att Missionssällskapets Direktion den 20 april 
1835 avlät en skrivelse till biskop Fr. M. Franzén i Härnösand med 
förfrågan, vad som gjordes för lapparnas omvändelse, samt om och 
huruledes han trodde, att Missionssällskapet bäst kunde till detta ändamål 
medverka. 

I sitt svar av den 27 sept. 1835 meddelade biskopen, hursom f.d. Kongl. 
Kanslistyrelsen åt mag. Petrus Laestadius vid Piteå skola uppdragit att 
såsom generalvisitator i hela Lappmarken inhämta lokalkännedom om 
det tjänligaste sättet att, utom den undervisning prästerskapet meddelade 
vid den allmänna gudstjänsten, särskilt undervisa i synnerhet den 
uppväxande ungdomen. 

Därvid hade tagits i betraktande tre särskilda utvägar, som till barnens 
undervisning i Lappmarken dittills blivit försökta, nämligen dels genom 
lärare i skolor, där i vardera sex lapska barn på offentlig bekostnad 
undervisades samt därjämte underhöllos, dels genom kateketerna som 
vid kyrkorna bodde och undervisade, men voro skyldiga att även i 
lapparnas kåtor anställa förhör, dels genom missionärer, som det ålåge att 
uppsöka lapparna under deras flyttningar. För egen del uttalade biskopen 
den åsikten, att genom de stående skolorna ändamålet bäst kunde vinnas. 
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Skrivelsen upplästes vid Direktionens sammanträde den 6 nov. 1835, men 
den föranledde ej någon åtgärd beträffande Lappmarksmissionen. 
Sällskapet var emellertid beslutet att så fort som möjligt starta en 
undervisning bland samerna i Lappmarken. 

Den 13 juli 1836 beslöt sällskapet att bestrida kostnaden för Carl Ludvig 
Tellströms utbildning till kateket hos pastor Palmgren i Lycksele. Redan 
den 16 juli samma år började Tellström lära sig lapska i Lycksele. Och i 
oktober 1837 är utbildningen färdig och han kan börja arbetet bland 
samerna som kateket inom Lycksele lappmark. 

I sällskapets berättelse för 1840 säges, att kateket Carl Ludvig Tellström är 
lärare vid den upprättade skolan i Knaften och Israel Skarin vid skolan i 
Mårdsele och Fredrik Norberg i skolan i Bastuträsk. Samtliga dessa skolor 
var inom Lycksele lappmark. 

Intresset för lappmarksverksamheten visade sig genom större och mindre 
gåvor som inflöto till sällskapet. Bidrag kom från olika delar av vårt land, 
men även från utlandet gavs då och då en kärkommen handräckning. 
Sålunda insände Foreign Evangelical Society i New York år 1842 615 Rdr 
banco, såsom bidrag till det lapska missionsverket samt meddelade, att ett 
lika stort bidrag även under de följande åren kunde påräknas. 

Redan den 19 juni 1841 utarbetade M. Rosenblad på Missions Sällskapets 
Direktions vägnar en mycket utförlig instruktion för inspektor vid 
missionsskolorna. Instruktionen omfattar två avdelningar, en om 
kateketerna och den andra om skolorna. Ur instruktionen anföres 
följande: 

Om kateketerna: 
"§ 1. Alla dem, som anmäla sig att såsom Catecheter ingå i 
Sällskapets tjänste, bör inspector, sedan de företedt  betyg om ålder, 
Christendomskunskap, frejd  och uppförande,  noga pröfva,  för  att 
utröna dels deras för  Missionsverksamheten erforderliga  insigter och 
egenskaper dels och i synnerhet, om de ega det christeliga sinnelag, 
förutan  hvilket man ej kan hoppas, att de med nit och välsignelserik 
framgång  kunna verka i sitt kall." 

I paragraferna två och tre talas om det förhör inspektor skall ha med den 
sökande och om att Direktionen skall bekosta kateketens utbildning. 

"§ 4. Efter  fullbordad  lärokurs bör inspektor låta af  ojävig person 
eller i ojäfviga  personers närvaro anställa en samvetsgrann pröfning 
af  den inhemtade kunskapen och visade dugligheten, samt, med 
anledning häraf  till Direktionen ingifva  förslag,  huru och hvarest 
den sökande må i Sällskapets tjenst lämpligast användas; då 
Direktionen vill sitt beslut deröfver  meddela." 
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I paragraferna fem och sex talas om att inspektor skall uppmuntra 
kateketerna och tillse att de för anteckningar om eleverna samt att de för 
en kristelig vandel. 

"§ 7. Han hålle och faderlig  vård deröfver  att Catecheterna 
sinsemellan bevara kärlekens och fridens  band, för  hvilket ändamål 
Direktionen gerna önskade att de, till inbördes uppmuntran och 
uppbyggelse någon gång hvarje år kunde mötas." 

Om skolorna: 
§ 1. Inspektor tillhöre att hos Direktionen föreslå  de ställen hvarest 
Skolor synas med största fördel  kunna inrättas. — 

§2. I behörig tid besörje Inspektor att erforderliga  antalet barn, 
hvarvid man företrädesvis  må välja de äldre ibland dem, hemtas 
från  sina vid fjellen  eller å obygden befintliga  vistelseorter —" 

I paragraferna tre och fyra talas om att de föräldrar, som så kunna, skola 
bekosta barnens underhåll vid skolan och icke ta barnen från skolan 
förrän de gått två år där. 

"§ 8. Då ett barn efter  fulländad  undervisning från  Skolan afgår,  bör 
Inspektor i enlighet med af  Direktionen antaget och sedan tryckt 
formulär,  utfärda  och underskrifva  en utflyttningsattest,  som af 
Catecheten contrasigneras, och hvars innehåll införes  både i ett 
album och i Matrikeln. 

§ 11. Inspektor följe  med noggrann uppmärksamhet under-
visningens gång, och vidtage nödiga utvägar till befrämjande  af 
sedlighet, ordning, flit  och inbördes täflan.  Han måste med 
sorgfällighet  tillse, att barnen hvarken i helso- eller sjukdomsdagar af 
sina fosterföräldrar  vanskötas eller illa behandlas. 

§ 14. Inspektor bör så vidt möjligt är, minst en gång om året, och i 
egen person vid hvarje Skola anställa visitation, för  att utröna 
Skolans tillstånd, samt Catechetens, lärjungarnas och foster-
föräldrarnas  uppförande." 

Sjuttonde och sista paragrafen handlar om hur skolans räkenskaper skola 
föras och redovisas. 

Missionsstyrelsen var angelägen om att deras skolor fungerade på ett 
tillfredsställande sätt och utfärdade därför den 12 maj 1876 en ny 
instruktion för sina inspektörer eller ombud. 

"Instruktion för  Direktionens ombud vid inspekterandet af 
Missionsskolorna i Laxsjö, Gafsele,  Gargnäs och om tiden medgifver 
det äfven  Glommersträsk samt Barnhemmet i Bäsksele. 

Ombudet åligger: 
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1. att vid besök i Sällskapets skolor inhemta kännedom om dess 
tillstånd och behof. 

2. /att/noggrant tillse undervisningen och gifva  läraren anvisningar 
och råd rörande undervisningssättet. 

3. att med läraren genomgå det för  missionsskolorna gällande 
reglementets föreskrifter  samt lemna upplysning om rätta 
tillämpningen deraf. 

4. att om brister finnes  i afseende  på lokal, inredning och material, 
erinra om deras afhjelpande, 

5. att söka inhemta kännedom om de orter, der skolor kunna med 
största framgång  upprättas och om de redan upprättade skolorna 
möjligen bör till annan ort förläggas. 

6. att innevarande år inom slutet af  September månad till 
Direktionen afgifva  berättelse om sina under resan gjorda 
iakttagelser." 

Före 1860 hade kyrkoherde N. J. Sundelin haft inspektions-skyldigheten 
över så gott som samtliga skolor utom Laxsjö, men i april 1859 upphörde 
hans inspektionsrätt. Efter 1860 utövades inspektionen av 
Missionsstyrelsens skolor i regel av veder-börande församlings 
kyrkoherde, vilket ofta var till gagn för skolorna, då samarbetet med 
skolornas lärare blev livligare. 

Från och med 1871 blev Lappmarkens folkskoleinspektörer anmodade att 
samtidigt med statens skolor även inspektera missionsskolorna. Men 
Missionsstyrelsens Direktion utsände dessutom särskilda inspektörer till 
sina skolor. Sådana var Johannes Kerfstedt, A. H. von Zweigbeck och 
seminarieadjunkten H. Crona. [Den senares inspektionsberättelser från 
besök i Gafsele och Bäsksele finnes på annan plats i detta arbete.] 

Av stor betydelse för missionsskolornas arbete var de reglementen, som 
direktionen lät utarbeta vid olika tillfällen. Den 1 april 1875 antogs ett 
reglemente, vilket följdes av ett nytt den 16 maj 1887 och det sista 
reglementet antogs den 16 feb. 1905. Det sista reglementet följde i 
väsentliga delar bestämmelserna för den obligatoriska folkskolan. 

Enligt reglementets första paragraf är skolans ändamål 
"att bereda en kristlig undervisning och uppfostran  åt barn af 
lappallmogen, som däraf  äro i behof." 

I paragraf två säges att 
"Barn intagas i skolan vid vårterminens början. - Om särskilda 

förhållanden  därtill föranleda,  må barns intagning vid 
höstterminens början kunna medgivas." 
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"Till  inträde äro berättigade barn af  lapsk härkomst, såväl hel- som 
halflappar,  hvilka äro i behof  af  skolans undervisning och vård. 

Om utrymmet i skolan sådant medgifver  och läraren efter 
omständigheterna finner  det tjänligt må äfven  andra barn inom 
skolåldern än de ofvan  / nämnda /få  begagna sig af  undervisningen 
därstädes, om de kunna läsa hjälpligt innantill, men få  ej på 
sällskapets bekostnad njuta under-håll." 

I de äldre reglementena är intagningsåldern satt till 10 år men i 
reglementet av 1905 är den sänkt till 9 år. 

"För behörighet till lärarplats vid Svenska Missionssällskapets skolor 
och barnhem i Lappmarken fordras  detsamma som för  behörighet till 
ordinarie lärarplats vid folkskola.  Dock må äfven  personer, som ej 
äga dylik behörighet, kunna anställas som lärare vid nämnda skolor 
och barnhem, när de pröfvas  därtill synnerligen lämpliga." 

Enligt reglementet åligger läraren: 
"att föregå  barnen med en kristlig vandel och söka leda dem till 
gudsfruktan  och goda seder; 
att med nit och allvar sköta undervisningen; 
att ordentligt föra  skolans anteckningsböcker; 
att ansvara för  skolans böcker och öfriga  tillhörigheter, öfver  hvilka 
förteckning  bör af  honom upprättas; 
att tillse, att skolrummen hålles rena och städade, samt 
att nödig luftväxling  beredas; 
att öfvervaka  barnens vård och skötsel i deras fosterhem; 
att draga försorg  om barnens beklädnad, där ej annorlunda 
öfverenskommes; 
att årligen inom en månad efter  läsårets slut afgifva  berättelse till 
direktionen om skolans verksamhet; 
att så vitt ske kan, underhålla förbindelse  med de ur skolan utgångna 
lärjungarna, uppmuntra dem att besöka skolan vid den därstädes 
anställda årsexamen och särskilt vid detta tillfälle  söka att underhålla 
och lifva  deras uppfattning  af  de lärdomar, som de i skolan 
inhämtat." 

Beträffande lärotider säger reglementet, att 
"Lärotiden för  hvarje barn beräknas till tre, högst fyra  år, dock må 
med inspektörs medgifvande  barn kunna kvarstanna i skolan 
utöfver  denna tid, om särskilda omständigheter därtill föranleda. 

Den årliga lärotiden fördelas  på två terminer och skall omfatta  minst 
35 veckor." 

"Hwarje helgfri  dag undervisas under terminerna tre timmar 
förmiddagen  och två timmar eftermiddagen  och anställes dessutom 
dagligen enkla gymnastiska öfningar  helst i fria  luften,  dock endast 
en kort stund, högst 20 minuter hvarje dag." 
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Under 1800-talet hände det att en del elever stannade kvar vid skolan 
under sommaren mellan terminerna. Så skedde bl.a vid skolan i Gafsele. 

I reglementet av 1887 förutsåg man också detta, ty i reglementet står det: 
"de elever, som stannat qvar vid skolan under sommarferierna"  ska 
undervisas två dagar i veckan, dock "ej längre än tre timmar samma 
dag." 

"Mellan två omedelbart efter  hvarandra följande  lärotimmar lemnas 
barnen tio minuters ledighet." 

Hvarje läsdag, före  läsningens början, hålles tjugo (i  äldre 
reglementen trettio) minuters morgonandakt med sång, bön och 
bibelläsning jämte enkel förklaring,  och avslutas jämväl den sista 
lärotimmen med bön. Så vida hinder icke möter, bör läraren med 
barnen bevista gudstjänsten i kyrkan. Sker icke detta, bör hvarje 
helgdag hållas andaktsstund i skolan." 

Läro- och övningsämnena i missionsskolorna var: 
"Kristendom, svenska språket, skrifning,  räkning, historia, geografi, 
naturkunnighet, teckning, sång och gymnastik. Därjämte bör tillfälle 
beredas till öfning  för  gossar i slöjd och för  flickor  i kvinnliga 
arbeten." 

Reglementet föreskriver att 
"vid undervisningen må inga andra läroböcker användas än de som, 
efter  inspektörs hörande, blifvit  för  skolan af  direktionen godkända." 

Beträffande examen och avgången föreskrives att den skall verkställas i 
närvaro av skolans inspektor och 

"Barn, som befinnas  hafva  nöjaktigt genomgått den för  skolan 
bestämda lärokursen, böra efter  examen utskrivas, och skall 
afgångsbetyg  dem meddelas enligt af  inspektor godkänt formulär." 

Varje barn, som avgår ur skolan 
"erhåller en bibel och får  behålla de af  detsamma begagnade 
läroböcker." 

Om barnens underhåll och utackordering innehåller reglementet utförliga 
bestämmelser. 

"Föräldrar, som därtill hafva  råd, bör uppmanas att själva bekosta 
sina barns underhåll under skoltiden och förse  dem med kläder. 

Barn, hvilkas föräldrar  äro så fattiga,  att de ej kunna därtill bidraga 
erhålla genom direktionens försorg  underhåll och kläder. 

De barn, som äro i sällskapets skolor eller barnhem intagna, erhålla 
antingen fri  bostad därstädes eller utpensioneras genom lärarens 
försorg  på sällskapets bekostnad till närboende byamän, som äro 



117 

kända för  gudsfruktan  och goda seder, och bör hvad läraren 
derutinnan anordnat, så vidt ske kan, underställas inspektörs 
pr öfning. 

De personer, hos hvilka barnen utpensioneras böra åtaga sig: 

a. att ha öm och faderlig  omvårdnad om barnen, gifva  dem goda 
efterdömen,  vaka öfver  deras seder och uppförande  och vänja dem 
vid snygghet och ordning. 
b. att gifva  barnen god och tillräcklig mat, 
c. att hålla barnens kläder snygga och tillse, att de, när så behöfves, 
lagas, 
d. att åt hvarje barn lämna en snygg och varm sofplats, 
e. att själva eller genom tillförlitlig  person hålla tillsyn öfver  barnen i 
deras sofrum, 
f.  att tillse, att barnen ordentligt bevista skolan och fullgöra  sina 
hemarbeten, 
g. att under barnens fristunder  låta dem deltaga i de husliga 
göromålen, men ej betunga dem med något för  deras hälsa och 
krafter  skadligt arbete, icke heller arbete till ett mått, som på något 
sätt hindrar barnens skolarbete. 

Vid utpensioneringen iakttages att gossar och flickor  helst icke 
inackorderas på samma ställen, så vida de ej äro syskon. Läraren bör 
vaka öfver,  att fosterföräldrarna  fullgöra  sina plikter, och där 
anledning finnes  till anmärkning, påyrka rättelse, samt, om så 
behöfves,  ombestyra annan plats åt barnen. 

Hvarje barn skall ha en hvardagsdräkt och en hälgdagsdräkt, i full 
enlighet med lapparnas bruk och sedvänja samt efter  de olika 
lappområdenas särskilda typ, där ej undantag af  förhållandena 
påkallas. 

Om klädernas förfärdigande  bör läraren draga försorg,  där ej 
annorlunda öfver  enskommes." 

För Svenska Missionssällskapet var verksamheten bland samerna något 
självklart redan från början. Särskilt uppbars detta intresse av en eller flera 
ledamöter i direktionen. 

Vi har redan i annat sammanhang nämnt Adolf Sjöding, som 1855 blev 
kyrkoherde i Finska församlingen i Stockholm. Han var ju själv 
norrlänning och hade förvärvat sig god kännedom om förhållandena 
längst i norr, då han tjänstgjort som präst i Överkalix, Övertorneå, Pajala 
och Hietaniemi. 

Ar 1858 inträdde han i Missionssällskapets Direktion och blev året därpå 
sekreterare och sedan skattmästare. Han kom att göra en betydande insats i 
skolverksamheten i lappmarken. Han förde en mycket omfattande 
korrespondens med inspektörer och kateketer i Lappland. 
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Missionssällskapets utgifter för verksamheten i Lappland var betydande 
och den utan jämförelse största utgiftsposten. Under tiden 1860 - 1876 var 
utgifterna för verksamheten i Lappland i medeltal 13 000 rdr per år (Se 
tabell 1, s 122] 

Det saknades icke röster inom Missionssällskapet, som höjdes mot 
sällskapets omfattande verksamhet i Lappland. Särskilt var det 
sydsvenskarna och Lunds Missionssällskap med biskop Thomander i 
spetsen som representerade denna opposition. Han ansåg, 

"att Staten ovägerligen [ovedersägligen] bör sörja för  sina mest 
vanlottade barn" och menade, "att staten icke skall af  den christliga 
barmhertigheten, som Svenska Missionssällskapet öfvat  mot 
Lappska missionen, derföre  att någon borde afhjelpa  en för 
ögonblicket trängande nöd, taga sig anledning att undandraga sig sin 
skyldighet." 

Detta var tydligen en allmän åsikt bland lundensarna. 

Men denna sydsvenska opposition mot sällskapets verksamhet i Lappland 
vann inget gehör utan verksamheten fortsatte med oförminskad, ja, med 
ökad kraft för upplysningen hos samerna. 

Missionssällskapets skolverksamhet bland samerna särskilt inom Åsele 
lappmark var i bjärt kontrast till vad staten åstadkom mycket 
framgångsrik och mycket uppskattad av samerna. Detta framgår med 
önskvärd tydlighet av det tal, som blivande kyrkoherde Gustav Park höll 
vid samernas första landsmöte i Östersund den 6. feb. 1918. Ur hans tal 
anföres följande: 

"Som ni alla vet, har Svenska Missionssällskapet i Stockholm under 
årtionden underhållit särskilda skolor och barnhem både i Lappland 
och Jämtland. 

Alla dessa skolor och barnhem har under årtionden bedrivit och 
bedriva fortfarande  ett mycket välsignelsebringande undervisnings-
och uppfostringsarbete  för  samefolkets  andliga bästa. Det stod mycket 
illa till bland fjällfolket,  förrän  dessa anstalter funnos.  Djup 
okunnighet och andligt mörker härskade ibland såväl Jämtlands som 
Lapplands lappallmoge. 

Dessa missionsanstalter ha också fått  verka till mycken välsignelse 
och fromma  för  samefolket.  I dessa ha hundratals lappbarn i flera 
släktled fått  en synnerligen god och omsorgsfull  undervisning och 
fostran. 

o 

Ar 1908 voro t.ex ej mindre än 109 stycken lappbarn, av vilka ett stort 
antal var nomader, inskrivna i Svenska Missionssällskapets skolor 
och barnhem. 

Många lappbarn ha också just från  dessa skolor och barnhem fått 
sina bästa minnen och intryck för  livet. Därför  känna sig också de 
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lappar, som haft  den stora förmånen  att under sina skolår få  åtnjuta 
en omsorgsfull  undervisning och en kärleksfull  omvårdnad och 
fostran  vid dessa kristliga kulturhärdar i lappmarken, oändligt 
tacksamma mot de varmhjärtade människor, som underhålla dessa 
anstalter. 

Helt säkert vore det en rent av oersättlig kulturell förlust  för  den 
lapska befolkningen,  och icke minst för  den nomadiserande, därest 
dessa skolor och barnhem på grund av fientliga  angrepp från  deras 
sida, som ej på några villkor vilja eller tåla, att lappfolket  får  del av 
kultur och civilisation, skulle bli tvungna att för  alltid stänga sina 
dörrar för  fjällfolkets  söner och döttrar. 

Men det är ej blott nyttiga kunskaper, som ifrågavarande  skolor och 
barnhem ge åt sina lärjungar, utan även en synnerligen god religiös, 
sedlig fostran,  som i förening  med vetande i olika läroämnen, är av 
den allra största betydelse för  lapp-nomaden, om han skall kunna 
bestå i många frestelser  och faror,  som möta honom ute i livet, icke 
så mycket uppe i fjällen,  men så mycket mera vid beröringen med 
civilisationens representanter. 

Det är i all synnerhet barnhemmen, som på ett målmedvetet och 
ändamålsenligt sätt kunna ge sina alumner denna fostran,  därför  att 
de alltid har hand om barnen. Där får  skyddslingarna, förutsatt  att 
ledningen är sådan, den bör vara, verkligen erfara  vad kristlig kärlek 
är, samt att de äro människor med lika stort värde som vilken annan 
som helst. De få  ock lära sig, att den människa, som plikttroget och 
samvetsgrant sköter sin syssla, vare sig nomadens eller odlarens, är 
en, som förtjänar  all aktning och respekt. Således inhämtas där en 
hel fond  av levnadsfilosofi,  som hjälper dem sedan under livets 
strider och prövningar. 

Emellertid är det icke bara i kulturellt och religiöst-sedligt avseende, 
som ifrågavarande  missionsanstalter lända den lapska befolkningen 
till en sannskyldig nytta och välsignelse. Detta gäller även i fysiskt 
avseende. 

Som bekant äro en del kroniska sjukdomar icke alls ovanliga bland 
den nomadiserande lappbefolkningen.  Detta beror, tror jag, icke till 
ringa del därpå, att barnen under de för  livet mest kritiska och för 
hälsan grundläggande åren bliva utsatta för  förkylningar,  samt 
dessutom under långa vinterflyttningar,  få  svälta rätt mycket, 
varigenom fysisk  svaghet och disposition för  olika slags sjukdomar 
grundläggas för  livet. 

Nu är det ju helt naturligt, att även nomadbarnen skola bli starka 
och duktiga, om de under någon tid av sina uppväxtår få  vara i 
stillhet och framförallt  slippa att svälta och frysa,  vilket de, som 
nämnt är ofta  få  göra under långa och besvärliga vinterflyttningar. 
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Några års vistelse i en missionsskola eller ett barnhem vintertid 
under åldern 7 - 14 år befriar  dem ju en tid från  sådant, som kan 
hindra dem i deras fysiska  utveckling. Därunder magasineras - så att 
säga - i stället hos dem både andlig och kroppslig styrka, som sedan 
kommer dem väl till pass i livet. 

Detta är åtminstone en iakttagelse, som jag gjort beträffande  de 
nomadbarn, som gått i fasta  skolor i Arjeplog. 

Det enda, man ur undervisningssynpunkt med skäl mot 
missionsskolorna och barnhemmen i fråga  är, att de varit och äro 
alldeles för  få,  så att icke alla skolpliktiga lappbarn kunnat få  inträde i 
dem. Men detta är ju icke något fel,  som vidlåter dessa skolor som 
sådana, utan det beror helt och hållet på yttre omständigheter." 

Park nämner, att det förekommer fientliga angrepp på missionsskolorna. 
Kateket J. Lindbom i Bäsksele talar också om sådan avoghet i ett långt brev 
till Missionssällskapet av den 8 januari 1876. Ur detta hans brev anför vi 
följande: 

"En man yttrade till mig för  någon tid sedan, 'Jag tänker besöka 
kyrkoherde Sjöding denna vinter.' - 'Godt, svarade jag, helsa honom 
från  mig.' Mannen ifråga  är länsman Hellgren från  Vilhelmina, 
ortens riksdagsman. 

Samma person ville här om året öfvertyga  mig, att lapparna voro 
mera djur än människor. Man borde taga utav dem deras renar och 
låta dem blifva  jordbrukare, så skulle de bli bättre, mente han. 

Deraf  kan man redan höra, att mannen, ehuru i mänga afseenden  en 
bra och förståndig  karl, har en egen åsikt rörande lapparna, och deras 
vän är han icke heller. 

Men att det här ändå äro många som i arghet emot dem öfverträffa 
honom, det har jag mer än en gång varit i tillfälle  att få  höra. Man 
må icke tro, att det gamla agget mellan svenska nybyggare och det 
lappska folket  är utdött ännu. 

Afunden  dem emellan sticker fram  vid mångfaldiga  tillfällen,  äfven 
i anledning af  Svenska Missionssällskapets skola härstädes. 

Det är klart, att om missionsskolorna får  fortgå  som de nu börjat, så 
kommer alla lappbarn i denna trakt att bli delaktiga af 
skolundervisningen och komma derigenom i den delen att stå ett 
godt stycke framför  nybyggarnes barn bland hvilka det hvad 
skolundervisningen beträffar  stå mycket uselt till. 

Detta förhållande  inses nog, och som lapparna äro de föraktade,  så får 
man ofta  höra, att man uttrycker sig sålunda: 'Det är orätt att 
lapparna skola hafva  så fritt  för  sina barn och icke vi få  samma 
rättighet, lapparna borde få  kosta på sina barn sjelfva. 
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Ja, jag tror helt visst, att vederbörande i Wilhelmina  komma att göra 
försök  med att utverka rättighet av aldrig så liten lapsk härkomst. 
Lyckas detta, så blifver  deras antal oräkneligt, som ville vara 
besläktade med lapparna. 

Och de egentliga lapparna då? De äro rika, säger Hellgren, de må sörja 
för  sig bäst de kunna. Om det rop på lapparnas förmögenhet 
möjligen kommer för  Herr kyrkoherden, så vill jag bedja att därvid 
icke fästes  så stort förtroende. 

Om lapparna vore så rika som deras afundsmän  vilja låta höra, 
hvarför  skulle då staten behöva årligen bidra med en god summa till 
fattiga  lapparnas underhåll och Wilhelmina  socken ändå anse sig så 
betungad af  desamma, att man med alla krafter  och medel söker att få 
den lappska allmogen skiljd ifrån  den svenska i alla kommunala 
angelägenheter. 

I hvad omständigheter lapparna längre norrut kunna befinna  sig, vet 
jag icke, men hvad Wilhelmina  lapparnas vidkommande äro de 
öfver  huvud taget fattiga.  Gamla gubbar, som velat tala opartiskt 
hafva  sagt mig så här. 'I min uppvext voro lapparna rika, men nu 
äro de fattiga  stackare allesamman. Några undantag kunna väl gifvas, 
men de äro ganska få.  Dessutom hafva  den en mycket ovaraktig 
egendom, på en enda natt kunna stora olyckor drabba dem, om till 
exempel såsom ofta  sker, vargarna komma i deras renhjordar/ 

Men det som är föraktat  för  verlden är därför  icke föraktat  af  Gud och 
detta är väl en tröst för  många i de vedervärdigheter, som möta. Så 
hoppas jag att Herren fortfarande  ville tänka på mina kära lappar och 
låta dem länge få  behålla det goda de nu ha för  sina barn." 

I det brev, som kyrkoherde Magnus Hultin skriver till Missionsstyrelsen 
den 26 sept. 1864 framskymtar ett visst missnöje över att samernas barn 
erhåller fri skolgång och ej nybyggarnas barn. Han skriver: 

"Det är glädjande att erfara  huru kärleksfullt  den arma Lappska 
Allmogen omhuldas af  den välvilliga allmänheten. Skulle man 
äfven  våga hoppas någon hjelp för  de många arma fattiga  Nybyggare 
och Inhyseshjons barn inom denna Socken. Barn under 15 år bland 
Lappska allmogen äro 150 stycken af  hvilka 46 gossar och 45 flickor 
äro inom skolåldern; men bland fattiga  Nybyggare och Inhyseshjon 
uppgår summan af  dessa barn till 414 bland hvilka 99 gossar och 82 
flickor  äro inom skolåldern. 

Föräldrarna till dessa arma barn äro i så fattiga  omständigheter att de 
ej kunna kosthålla sina barn i den enda obligatoriska folkskolan,  som 
här finnes  och Socknemännen är i så knappa omständigheter, att de 
ej billigtvis kunna åläggas bekosta deras skolgång. Det synes mörkt 
och bekymmersamt huru dessa många arma barn skola erhålla 
någon skolundervisning." 
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Att en mycket stor del av Svenska Missionssällskapets inkomster gick till 
deras verksamhet i Lappland framgår av följande tabell omfattande åren 
1835-1861. 

Tabell 1. 
Svenska missionssällskapets utgifter för verksamheten i Lappland under 
åren 1835 - 1861 i kronor och i procent av samtliga utgifter under året. 

Räkenskapsår Lappland Summa utg. Utg. för 
Lappland i % 

1835-36 _ 7 565 _ 
1836-37 187 7 387 2.4 
1837-38 894 9 294 9.6 
1838-39 1 031 14 558 7.1 
1839-40 2 321 11185 20.8 

1840-41 5 457 6 986 78.2 
1841-42 8 246 14 028 55.2 
1842-43 9 241 12 858 71.9 
1843-44 8 926 16 789 53.2 
1844-45 9 625 15 604 61.7 

1845-46 9 757 14 476 66.0 
1846-47 8 308 14 356 67.9 
1847-48 7 527 15 858 52.4 
1848-49 7 503 15 945 47.3 
1849-50 6 757 13 604 57.7 

1850-51 5 675 11867 63.1 
1851-52 5 908 11141 60.7 
1852-53 6 290 11 088 52.0 
1853-54 5 908 11164 52.8 
1854-55 6 290 11914 52.8 

1855-56 7 027 12 635 55.6 
1856-57 6 815 17171 39.6 
1857-58 8 028 24 086 33.3 
1858-59 8 618 21 014 41.0 
1859-60 9 858 23 703 41.6 

1860-61 10 753 29 016 37.0 
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Kapitel 18. 

Femöreföreningen 
Då femöreföreningen betytt en hel del för samernas barn, som fått gå i 
missionsskolorna lämnas här en redogörelse för föreningens uppkomst 
och verksamhet. 

Henri Roerich, pastor vid franska reformerta kyrkan i Stockholm, kom att 
särskilt intressera sig för missionen bland samerna. Genom Svenska 
Missionssällskapet fick han kännedom om den skolverksamhet, som 
bedrevs bland samerna. Han var också av den uppfattningen, att om man 
med framgång skulle kunna bedriva missionsarbetet, måste folket genom 
skolor lära sig läsa och inhämta grunderna i kristendomen. 

I februari 1864 hade han i en predikan för sina församlingsbor uppmanat 
dem att understödja missionen i Lappland. Han hade också upptagit en 
kollekt för detta ändamål. Roerich hade också uttalat en önskan att här i 
landet skulle en "Femöreförening", i likhet med vad som skett i 
Frankrike, bildas. 

Denna hans tanke fick en ordentlig puff framåt, då Roerich i början av 
mars 1864 sammanträffade med samekvinnan Maria Magdalena 
Mathsdotter från Vilhelmina. (Se mer om henne under Biografier). Han 
kunde nu visa på, att samerna själva önskade skolor för sina barn. 
Möjligen hade han kanske utan Maria Magdalenas hjälp bildat den 
"femöreförening" han talat om, med det är icke säkert, att det kunnat ske 
så snabbt och att föreningen fått så god start och så många offervilliga 
givare, om icke Maria Magdalena kommit till Stockholm. 

Lapska missionens vänner sätter i sin verksamhetsberättelse för 1887 
femöreföreningens uppkomst i direkt samband med denna samekvinnas 
ankomst till huvudstaden. I det upprop, som utsändes till tidningarna 
efter föreningens bildande, hänvisades också till Maria Magdalenas 
ankomst till Stockholm. 

Femöreföreningen bildades den 6 april 1864, eller en månad efter det att 
Maria Magdalena besökt huvudstaden. Stadgarna för föreningen antogs 
den 8 april 1864 och var i sin helhet av följande lydelse: 

"§ 1. Femöreföreningen  har till ändamål att befrämja  inrättandet och 
underhållandet af  Barnhem i Svenska Lappmarken. 

§ 2. Ledamot af  denna förening  är den, som erlagt 5 öre för  veckan 
under ett års tid och derefter  fortfarande  betalar föreskrivna 
veckoavgiften. 

§ 3. Föreningens angelägenheter besörjas af  en styrelse, bestående af 
minst 9 personer, som ibland sig utvälja Ordförande,  vice 
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Ordförande,  Skattmästare och Sekreterare. Vid inträffad  ledighet 
utväljer Styrelsen nya ledamöter och sammanträder sä ofta 
omständigheterna påkalla, dock minst 2 gånger om året. 

§ 4. De lemnade bidragen uppbäras och antecknas af  s. k. Kollektörer 
och kollektriser, af  hvilka hvar och en upptager på en gång för 
längre tid eller för  hvarje vecka, enligt öfverenskommelse  med de 
bidragande. 

§ 5. Kollektörerna och kollektriserna aflemna  vid hvarje qv ar tals slut 
de influtna  bidragen till Distriktskassörer, som efter  behof  af 
Styrelsen utses. 

§ 6. Distriktskassörerna utlemna åt kollektörerna och kollektriserna 
tryckta, numrerade och med sina namn försedda  anteckningsböcker, 
bokföra  medlen och aflemna  dem den 1 april och den 1 oktober 
hvarje år till Skattmästaren. 

§ 7. Skattmästaren redogör för  dessa medel inför  Styrelsen, som 
aflemna  dem till Svenska Missionssällskapets Direktion, för  att af 
densamma omedelbart användas för  det i § 1 bestämda ändamålet. 

§ 8. Särskilda gåfvor  til större och mindre belopp emottages tacksamt 
och redovisas i stadgad ordning. 

§ 9. Styrelsen redogör inför  allmänheten årligen för  Föreningens 
verksamhet. 

Ofvanstående  stadgar hafva  denna dag blifvit  gillade och antagna. 
Stockholm den 8 april 1864, H. Roehrich v. ordförande.  C.M. 
Fallenius, ordförande;  P. G. von Reideken, sekreterare." 

Föreningens styrelse började genast sin verksamhet med att publicera 
följande uppmaning till allmänheten genom tidningarna: 

"En röst från  Lapplands folk  har nyligen påmint oss så väl om detta 
folks  behof  af  förökade  tillfällen  till kristlig undervisning och 
bildning, som om allas vår plikt att i hvad på oss ankommer söka 
befrämja  densamma. 

Denna vår röst har funnit  gensvar i mångas hjärtan och framkallat 
en brinnande lusta att få  medverka i detta sköna ändamål, ett förslag 
att bilda en s.k. Femöreförening  för  att åt lapska barn, som bo på 
skilda ställen från  hvarandra och från  någon skola vidt aflägsna 
trakter, bereda ett hem, der de kunna bo, födas  och klädas på samma 
ställe der de erhålla undervisning eller i dess granskap, har omfattats 
med ett lika varmt som allmänt deltagande. 

Undertecknade, som fått  i uppdrag att affatta  stadgar för  en sådan 
förening  och att utgöra dess styrelse, få  nu meddela den värdade 
allmänheten dessa stadgar och på samma gång våga vi uppmana 
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våra landsmän att med oss samverka för  den stora, heliga saken. Vi 
våga hoppas att många hjertan, så väl inom hufvudstaden  som i 
landsorten finnas  villiga att sluta sig till denna förening  och med 
förenade  förböner  och krafter  bidraga till beredande af  den hjelp, 
som Lappland sjelf  har begärt. Om vi i Kristi kraft  i den himmelska 
Barnavännens ande gripa verket an, så skall det visserligen icke 
sakna framgång  och välsignelse." 

"Denna uppmaning har ej blifvit  ohörd; utgången ur hjertat har den 
öppnat många hjertan", heter det i berättelsen, som fortsätter, "Från 
alla håll inflöto  de 5 örena i veckan, och år 1865 har bringat i 
föreningens  händer 19 000 rdr. För att vara en början, är detta ett 
vackert resultat och äfven  ett bevis på att Guds välsignelse har hvilat 
öfver  föreningen. 

Jag kan ej underlåta att för  de stackars lapparna, som leva i mörkret 
och böjda under okunnighetens ok, här hjertligt tacka allmänheten 
för  den välvilja, hvarmed den understödt Femör ef  öreningens 
verksamhet. 

Man kan tydligen märka, här som i alla andra fall,  att det är 
samverkan som utgjort styrkan: är det ej ett mäktigt skäl att förblifva 
förenade  och att ej undandraga det påbörjade verket sitt deltagande." 

Tack vare det frikostiga stöd den nya föreningen fick, kunde två nya 
barnhem året därpå, 1865, öppnas, nämligen Bäsksele barnhem i 
Vilhelmina och Båtjaur barnhem i Arjeplog församling. Även sedan 
pastor Roerich avflyttat från Sverige, fortfor han att arbeta för 
barnhemmen i lappmarken. 

En tid kunde icke mindre än sju barnhem i olika delar av lappmarken 
underhållas av femöreföreningen. 

Pastor Henri Roerich säger, att intresset för missionen och skolorna bland 
samerna är stort på vissa håll i utlandet. Så här skriver ordföranden i 
Missionssällskapet i Genéve, pastor Barde till Roerich i april 1865: 

"Brev skrivna i en /a  \ /  Genéves tidningar ådrog sig vår 
uppmärksamhet över tillståndet i detta land [Lappland] och de 
kristliga arbeten, som der fullföljas;  och då den utveckling hvari de 
befunno  sig i var ny, blefvo  brefven  införda  i sin helhet eller delvis i 
åtskilliga tidningar i Schweiz, Frankrike, Tyskland och England. 

Sedan andra underrättelser blifvit  hitsända både om den fromma 
lappflickan  Maria Mathsdotters besök i Stockholm och om 
Femör ef  öreningens verksamhet, offentliggjordes  af  den pastor, som 
erhållit dem på en allmän sammankomst hvilket med vårt 
Consistorii tillåtelse egde rum i en af  våra stora kyrkor i närvaro af 
en talrik församling.  Det intresse, dessa underrättelser väckte, 
bevisade sig i åhörarnas odelade uppmärksamhet och den iver 
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hvarmed alla deltogo i kollekten till förmån  för  Barnhemmen i 
Lappland. 

Dylika sammankomster hafva  hållits på några andra ställen i 
Schweiz. 

Sedan har en broschyr med namnet Lappland och Maria Mathsdotter 
blifvit  tryckt i 3 0000 exemplar, som till största delen blifvit  sålda i 
kantonerna Vaud och Geneve. Denna lilla bok har funnit  en stor 
mängd läsare af  alla stånd och åldrar; den har framkallat  nya gåfvor 
till Barnhemmen, som äfven  erhållit tiondelen af  hvad bokens 
försäljning  inbringat. Vi veta att löften  för  samma verk äfven  blifvit 
gjorda i Elsass, dit boken banat sig väg." 

Vidare berättar Roerich från en resa han företagit: 
"Jag sjelf,  när jag förlidet  år, 1865, vistades någon tid i en stad i Elsass, 
och en Söndagseftermiddag  inträdde i en af  stadens kyrkor, fick  der 
till min stora förvåning,  men också till min stora glädje, höra talas 
om Maria Mathsdotter, om det lapska folket  och om skolorna i 
Lappland." 

Roerich berättar också, att han fått penningförsändelser från olika håll på 
kontinenten, enskilda gåvor, eller kollekter eller överskott på auktioner 
som skolbarn ställt till med på saker som de gjort själva, allt för "bröderna 
och systrarna i de Lappska Barn-hemmen." 

Även under de följande årtiondena kom åtskilliga penningbidrag från 
folk utomlands, som ville hjälpa till med missionen och undervisningen 
av samebarnen. 

En verksamhet av annat slag för bl. a. skolan i Bäsksele var de 
syföreningar, som bildades för att sy kläder och samla in pengar. 

Roerich startade en syförening i Stockholm i oktober 1865 och som 
resultatet av vinterns arbete i föreningen skickades ett paket i mars 1866 
till Bäsksele med 40 linnen och en mängd strumpor. Medlemmarna i 
dessa små stödgrupper till Femöreföreningen tycks ofta ha etablerat 
direkta, personliga, kontakter per brev med Jonas Daniel Lindbom och 
skolan i Bäsksele. 

Tack vare den omfattande korrespondensen Lindbom hade med olika 
givare till Bäskseleskolan, kunde han få bidrag direkt till skolan utan 
omväg över Femöreföreningen. 

Enligt stadgarna överlämnades de insamlade medlen till Svenska 
Missionssällskapet, som hade uppsikten över både barnhemmen och 
missionsskolorna. På grund av att bidragen till femöreföreningen så 
småningom minskade, måste en del barnhem och skolor läggas ned. År 
1874 var det endast tre skolor, nämligen Bäsksele, Vittangi och 
Karesuando, som underhölls av föreningen. Svenska Missionssällskapet 
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måste därför åtaga sig att driva barnhemmen och skolorna även när 
föreningens medel sinade. 

Skolan i Bäsksele kom därför till sist helt och hållet att underhållas av 
Sällskapet, till dess Vilhelmina kommun 1920 övertog den. 1936 kom 
staten att överta inackorderingen av alla barn, som behövde sådan för sin 
skolgång. 

Men gåvor från enskilda och Sällskapet kom samebarnen till del, ända till 
1945. 
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Kapitel 19 

Inackordering av samebarn 
När lappmarksprästerna skulle yttra sig över kanslirådet Bruncronas av 
Kanslistyrelsen godtagna förslag, framhöll kyrkoherde Lindahl i Åsele, att 
i stället för att sätta samebarnen i skola, skulle de utackorderas hos 
nybyggare, som skulle underhålla dem samtidigt som de lärde dem 
kristendomskunskap under två år. 

För detta skulle de icke behöva ta mera än vad de få för inackorderade 
barnhusbarn, eller 20-30 Rd. om året. Kostnaden för två år per barn skulle 
då belöpa sig på 80-120 Rd., vilket skulle bli mycket billigare, än att ha 
barnen i skola. Han säger också, att nybyggarnas barn, som endast 
undervisats av sina föräldrar i hemmet är i kristendomskunskap icke 
underlägsna de samebarn, som gått i skola. 

Petrus Laestadius upptar detta i sin vidlyftiga framställning rörande 
undervisningsverket i Lappmarken, av den 21 okt. 1831, och tillstyrker 
det livligt. Samtidigt utvidgar han det och säger, att man skulle kunna 
utackordera samebarnen hos nybyggarna längre tid - ända till tio år eller 
under hela deras uppväxttid från sex till sexton år. 

Idén till utackordering av samebarn hos bönder, i likhet med det övriga i 
reglementet, har Kungl. Maj:t hämtat från Laestadius. 

Men redan innan förordningen om utackordering av samebarn utkom, 
tog Härnösands domkapitel upp frågan i en skrivelse till församlingarna i 
Lappmarken. Den 10 nov. 1844 lämnar kyrkoherde P.O. Grönlund bl. a 
följande svar till Domkapitlet: 

"I anledning deraf  att fråga  blifvit  väckt om utpensionering af 
Lappska Allmogens barn inom vissa församlingar  af  de under detta 
stift  hörande Lappmarker, och uppgift  å antalet af  den Lappska 
allmoge, som finnes  inom Wilhelmina  Pastorat, derföre  blifvit 
infordrat,  får  jag densamma här nedanföre  i största ödmjukhet 
meddela jämte tillkännagifvande,  att uppgiften  är gjord enligt 
nyligen upprättad Kyrkobok och upptager noggrant alla till Åsele 
Lappmark hörande lappar. 

Gifta  personer 102 män 102 kvinnor s:a 204 
Enklingar 2 2 
Enkor 31 31 
Ungdom 46 54 100 
Barn under 15 år 90 84 174 
S:a 240 271 511 

Enligt beslut av Ecklesiastikverket skulle 8 av de 174 barnen under 15 år 
utpensioneras, vilket var mindre än fem procent av det totala antalet 
barn. 
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I kungl. reglementet av den 14 april 1846 för ecklesiastiverket behandlas i 
första kapitlet undervisningen av samernas barn. I första paragrafen heter 
det: 

"Barna-undervisningen i de församlingar  inom Lappmarken, i 
hvilka Lappska språket är rådande, besörjes på detta språk i tre fasta 
skolor, en i Jockmock, en i Gellivare och en i Arjeploug. En dylik 
skola inrättas derjemte i Lycksele församling.  [Skytteanska skolan 
hade ju funnits i Lycksele över hundra år, eller sedan 1632.] 

I öfriga  delar af  Lappmarken åter, hwarest Swenska språket 
allmännan begagnas, inaccorderas Lapparnas barn, genom 
wederbörande kyrkoherdes försorg  och till så stort antal som anslaget 
medgifwer,  hos wälkända och pålitliga bönder eller nybygges-
innehafware,  helst i den socken, hwartill barnen höra, för  att på 
enahanda sätt, som öfriga  barn inom socknen, undervisas på 
Swenska språket, åtnjuta christelig uppfostran  och omvårdnad samt 
öfwas  i nyttigt arbete." 

Inom Åsele lappmark försökte prästerna så gott det nu gick att 
efterkomma denna bestämmelse, men att denna anordning icke var 
särskilt omtyckt, framgår av det brev, som pastor Uno Sundelin skrev till 
domkapitlet den 2 juni 1847. Han skriver: 

"Till  ödmjukaste följe  af  Hövärdiga Domcapitlets, under den 25 :te 
November sistlidne år, aflåtna  skrifwelse,  har jag nu änteligen lyckats 
att utaccordera 8 st. Lappbarn till välkända och pålitliga 
hemmansåboer inom denna och Fredrika Socken. Barnens och 
Fosterföräldrarnas  namn och hemvist är följande,  neml. 

Uti Wilhelmina 
Lappgossen Lars Thomason hos åboen Nils Nilsson, Dalasjö 
Lappgossen Lars Thomasson Rua hos åboen Hans Edv. Persson, 
Siksjö. 
Lappgossen Johan Johansson hos åboen Anders Mårtensson i 
Rismyrliden. 

Lappgossen Hans Er. Hansson hos åboen Daniel Edman i Löfnäs. 

Uti Fredrika 
Lappgossen Nils Nilsson hos åboen Salomon Ersson i Tallsjö. 
Lappgossen Nils Johan Antonsson hos åboen Nils Hansson i 
Norr  fors. 
Lappgossen Lars Nicanor Larsson hos åboen Mårten Lindström i 
Lögda. 
Lappflickan  Anna Bents dr. hos åboen Daniel Persson i Orrberget. 
Det fastställda  inackorderingspriset 20 Rdr Bo årligen för  hwarje barn 
hafwa  alla ansett aldeles för  lågt beräknat, och de personer som åtagit 
sig barnens wård och underwisning hafwa  i stället förbehållit  sig, att 
någon längre tid behålla barnen emot det utlofwade  årliga arfwodet, 
på samma sätt ungefärligen,  som händelsen lärer wara, när 
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Barnhusbarn till uppfostran  utlämnas och antages samt fosterhjälpen 
i flera  år utbetalas. 

Huruwida dock sådant öfwerenstämmer  med den plan, som ligger 
till grund för  detta föga  verkställbara underwisningssätt, är mig 
obekant; men min öfwertygelse  är, att dermed näppeligen något godt 
resultat kan winnas och att stora swårigheter i flera  afseenden 
komma att ega rum med denna utpensionering, som dessutom skall 
väcka icke ringa missnöje hos Lapp-allmogen, om den längre än den 
förut  vanliga skoltiden skall beröfwas  umgänget med sina barn och 
den hjälp de billigtwis kunna wänta af  barnens biträde uti wården af 
sina renhjordar, likasom det ligger något antinationellt uti den 
författning,  att barnen på sitt modersmål icke få  inhämta nödig 
Religions-kundskap. 

Wilhelmina  den 2 junii 1847. 
Uno Emd. Sundelin." 

Som synes var Sundelin med rätta mycket kritisk mot denna 
undervisningsform av samebarnen. 

En del av de barn, som utackorderades 1847 inom Vilhelmina förhördes 
vid Visitationen i Vilhelmina den 23 och 24 juni 1848 av pastor Conrad 
Grönlund. Så här skriver han i protokollet: 

"De lapska barn som här i socknen blifvit  utpensionerade, befunnos 
efter  med dem anstäldt förhör,  hafwa  gjort följande  framsteg: 

Gossen Lars Thomasson, född  1836 och utpensionerad till nybyggaren 
Nils Nilsson i Dalasjö kunde wid ankomsten endast mycket klent 
läsa inan i Abc-boken på Lappska språket. 

I anseende till hans stammande uttal och swaga minne hade 
swårighet mött honom för  ett snabbare inhämtande af  sin 
christendoms kunskap, men genom flit  och trogen öfning  hade han 
dock wunnit så mycket, att han wid det förhör  som nu med honom 
förewarit  befanns  läsa innan i Swensk bok någorlunda, ehuru han i 
anseende till utanläsningen hwarmed han jemte Lutheri lilla 
Cateches, hunnit till 2 ra artikeln af  Lindbloms förklaring,  ännu war 
mycket swag. 

Gossen Johan Johansson, född  1835 9/12  och utpensionerad till 
bonden Anders Mårtensson i Rismyrliden, kunde wid ankomsten till 
nämnde sin fosterfader  icke stafwo.  Wid  nu med honom hållen 
examen befans  han läsa innan i Swensk bok någorlunda; men 
deremot utantill Luthers lilla Cateches, den han jemte Lindbloms 
förklaring  till 4:de hufwudstycket  hade läst Klent. 

Gossen Jonas Michael Thomasson född  1837 ljlO och utpensionerad 
till Bonden Hans Edwall i Siksjö, hade wid ankomsten börjat stafwa  i 
Lappska Abc -boken. Vid nu med honom anstäldt förhör  läste han 
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innan i Swensk bok någorlunda, och i afseende  på utanläsningen, 
dermed han jemte det han lärt Lutheri lilla Cateches, hunnit till 3 
dje_art. i Lindbloms förklaring,  befanns  han förswarlig. 

Gossen Hans Erik Hansson är född  1840 2/9;  wid ankomsten till sin 
fosterfader  Bonden Daniel Edman i Löfnäs  kunde han endast stafwa  i 
swenska Abc-boken. Af  nu med honom anstäld examen inhämtades, 
att han läser innan i Swensk bok någorlunda och utantill Lutheri 
lilla cateches samt i Lindbloms förklaring  till första  huwudstycket 
med samma witsord. 

Fosterföräldrarna  till ofwanstående  Lappska barn yttrade det de hade i 
sinnet att nu afsäga  sig detsamma, emedan det arwode af  20 Rds Bco, 
som de erhöllo omöjligen motswara födan  åt dem, samt den möda 
och tid, de för  deras underwisning måste uppoffra. 

Visitator  öfwertalade  dem dock att fortfara  med barnens uppfostran 
och belöning, till dess de, åtminstone hunnit inhämta den nödiga 
bokstafskunskapen,  hwilket de ock lofwade. 

Lapparna äro ock sjelfwa  owilliga att lemna sina barn till Nybyggare, 
emedan de icke få  lära sin Christendomskunskap på Lappska, utan på 
Swenska språket, i synnerhet wisa de förmögnare  bland dem denna 
owilja; men den torde dock kunna öfwerwinnas  i småningom, och i 
den mon de sjelfwa  begynna inse fördelen  deraf. 

Emedlertid är wäl detta sätt att bibringa deras barn Christendoms 
kunskap det minst kostsamma, hwarförutan,  då man besinnar, huru 
odlingen i denna orten alt mer och mer framgår,  så att Lapparna icke 
en gång hafwa  sjelfwa  fjellen  i ostörd besittning, så kan man säkert 
nog finna,  att denna nation åtminstone här icke kan ega länge 
bestånd, i anseende hwartill dess införliwande  med den swenska till 
språk, bruk, yrke och genom den widtagna anstalten icke bör anses 
för  tidigt började." 

Visitator Conrad Grönlund tycks ha omfattat den åsikten, som flera gånger 
tagit sig uttryck bland prästerskapet, att samerna icke hade någon framtid 
som renskötare utan borde så snart som möjligt bli bofasta nybyggare. 

Samma inställning till samernas framtid finner vi också hos biskop L. 
Landgren i Härnösand. Han ansåg, att inackorderingen av samebarnen 
hos bönderna skall bidraga till, att de upphör med sin renskötsel och blir 
nybyggare. I ett utlåtande till Svenska Missionssällskapet av den 24 feb. 
1883 skriver biskop Landgren: 

"Men hvad som gör ett fortfarande  frivillighetens  arbete nödigt vid 
sidan af  statens, är den fullkomliga  likgiltighet, som Lappfolket 
öfverhuvud  och särdeles norrut visar för  undervisningen. 

Äfven  Lappar som ega många tusen renar inskränka sina barns 
undervisningstid till det minst möjliga; ty de befara  att vistelsen i 
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skolorna skulle ingiva ungdomen afsmak  för  nomadlivet, hvilket 
delvis skett i södra Lappland. 

Man ser häri faran  att mista tjenare för  renskötseln och dess deraf 
följande  undergång. Då imedlertid Svenska folket  ej lärer kunna tåla 
bland sig en rå befolkning,  som ändock med tiden måste vända sig 
till andra näringar, så måste det öfvertaga  målsmanskapet för  de 
unga och med allt flera  anordningar och uppoffringar  komma dem 
på livet, dels emot faran  att vi själve eljest i framtiden  skola 
öfversvämmas  af  råa hopar, som ej till mycket annat duga än tigga. 

Både Missionssällskapet och Femöreföreningens  metod att ej belasta 
sig med dyra anläggningar som uppsluka tillgångarna utan att 
inackordera barnen i större byalag, visar sig derför  även deri, att 
barnen sålunda få  uppväxa under förhållanden  som mera 
öfverensstämma  med deras framtid;  och de som skola ingå i andra 
näringar blifva  från  början förtrogna  med allmogelivets 
förhållanden. 

Den gudfruktige  läraren måste alltid sätta sig i beröring med 
fosterföräldrarne  och har derigenom tillfälle  till en välsignelserik 
inverkan på den kringboende befolkningen,  som, derest den är ond, 
kan förderfva  äfven  de barn, som lefva  i internat." 

Av visitationsprotokollet från Åsele av den 24 juni 1850 framgår det, att 
samebarnen inackorderades även i Gafsele by, trots att där redan fanns en 
missionsskola för samebarn sedan år 1842. I nämnda protokoll heter det: 

"De Lappska barn som i denna Socken blifvit  utpensionerade till 
nedan nämnde Hemmansägare, tillkallades och befanns  af  det 
förhör,  som nu med dem blifvit  verkställdt, hafva  gjort följande 
framsteg: 

Lappgossen Lars Larsson i från  Klippfjäll,  f.  1839 18/4  och 
utpensionerad den 13 december 1849 hos hemmansägare Anders 
Marcusson i Gafsele,  läste vid ankomsten innan i Svensk bok klent 
och utantill Lutheri lilla Catches med samma vitsord. Wid  nu med 
honom anstäldt förhör  befanns  han kunna läsa innan försvarligt, 
samt Lutheri lilla Cateches och Lindbloms förklaring  någorlunda. 

Lapp Gossen Jonas Johansson är född  1838 23/4  och utpensionerades 
till missionskateketen Anders Fredrik Nordenstam i Gafsele  den 8 
december den 8 december 1849, samt kunde vid ankomsten endast 
stafva.  Wid  nu med honom anstäldt förhör  kunde han läsa innan i 
Svensk bok försvarligt,  och utan Lutheri lilla Cateches, samt 
Lindbloms förklaring  till 3 dje artikeln. 



133 

Lapp Gossen Per Eric Danielsson är född  1839 22/12  , hos 
Hemmansägaren Marins Ersson i Gafsele  den 3 februari  1850 
utpensionerad. Wid  ankomsten kunde han läsa innan i Svensk bok 
någorlunda, och utan, femte  Lutheri lilla Cateches, äfven  till 2 art. i 
Lindbloms förklaring.  Av nu med honom anstäldt förhör  befanns 
han kunna läsa innan rätt försvarligt,  och utan hela sin 
christendoms bok med samma vitsord. 

Lapp Gossen Klement Klemetsson född  1839 och utpensionerad i 
början af  December 1849 till Hemmansägaren Eric Daniel Gafvelin  i 
Gafsele,  kunde vid ankomsten icke läsa något. Af  det förhör,  som nu 
med honom förevarit,  befanns  han endast kunna stafva. 

Hvad som någon gång jemväl tillförne  blifvit  anmärkt angående 
Lapparnas ovilja att lämna sina barn till utpensionering hos 
nybyggare, det eger ännu rum, ty med stor svårighet har man kunnat 
erhålla det antal barn, som till utpensionering är bestämdt, emedan 
de anse den undervisning, som genom denna anstalt meddelas för 
osäker, hvaremot de hysa ett oinskränkt förtroende  för  den, som 
gifves  i Missions Skolan. 

Då nu förhållandet  är sådant, att då man verkligen måste medgifva, 
att Lapparne icke heller å sitt förmenande  misstaga sig, ty visserligen 
är det en pålitligare undervisning, som meddelas i Missions Skolan, 
hvarest en Missions Catechet är detsamma för  Lappen, som en Folk 
Schollärare för  Svenskar, så ville visitator all dr a ödmjukast förnya 
hvad redan förut  blifvit  föreslaget  om den förening  med Missions 
Sällskapet, att de 8 barn, som blifvit  bestämda till utpensionering 
mätte få  intagas i Gafsele  Missions Schola, hvilket och ju nu skulle sä 
mycket helldre låta sig verkställas, som utpensioneringsarfvodet, 
sedan det blifvit  förökt  är enahanda med det hvilket vid denna 
Schola erläggs för  Lappska barns underhåll, och det åsyftade 
ändamålet lättare kan vinnas." 

Som tydligt framgår av detta protokoll anser icke blott samerna, utan även 
visitator Conrad Grönlund nu att det vore bättre om samebarnen finge gå 
i en fast skola, än att vara utackorderade hos bönderna. 

Av kyrkoherde Magnus Hultins berättelse av den 17 augusti 1849 framgår 
det, att bönderna i Vilhelmina icke vidare voro villiga att mottaga 
samebarn för underhåll och undervisning. Han skriver: 

"De Lappska barn, som här i Socknen varit utpensionerade blefvo  i 
vår vid Lapparnes uppflyttning  till fjellen,  demitterade efter  förut 
med dem anställt förhör,  dervid de befunnos  läsa innan i Svensk 
bok försvarligt  som och Lutheri lilla Cateches, samt hela Lindbloms 
förklaring  utantill försvarligt. 

Barnens fosterföräldrar  erhöllo då betalning för  årets kosthållning 
och öfversändes  härhos ödmjukligen deras qvittenser derå. Ingen 
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utpensionering af  barn för  kommande året har kunnat verkställas af 
den orsak, att ingen bland allmogen härstädes vill för  20 Rdr Banco 
föda  och underhålla ett barn." 

Som vi sett kom derma undervisningsform att inta en mycket blygsam 
ställning inom Åsele lappmark och försvann rätt snart, då både samerna 
och den svenska allmogen var emot densamma. 
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Kapitel 20. 

Åsele lappmarks indelning 
I Åsele skolkatalog och annorstädes träffar man ofta på uppgifter rörande 
varifrån en person är. Därför är det kanske av ett visst intresse att se, hur 
Åsele lappmark indelades på 1700- och början av 1800-talet. Vi ska göra ett 
försök att utreda detta. 

När pastor Per Rådström sommaren 1780 reste upp till fjällen och träffade 
samerna vid nordvästra änden av sjön Ransaren indelade han de 
församlade i fyra byar. Han skriver: 

"innan Catechismi förhör  och uppskrivning företogs,  fants  nödigt, att 
fördela  Lapparne uti fyra  hopar eller Byalag: Så at de som äro boende 
på södra sidan om Kultälfwen  fingo  namn af Byrgien Fjelde, de som 
äro emellan Kultälfwen  och Randalälfwen  kallades Kask Fjelde. De 
som woro emellan Randahl älfwen  och Virälfwen Lule Fjelde; och 
de som äro norrom boende nämnes Nourt Fjelde." 

Av Rådströms formuleringar frestas man att tro, att fjälltrakterna förut 
icke voro indelade i byar eller områden med särskilda namn. Så var 
emellertid icke fallet. I husförhörslängden för Vilhelmina för åren 1750-
1792 är fjällapparna upptagna under följande områden: 

"Byrgien Fjelde 12 familjer,  Kask Fjelde 20 familjer,  Nourt Fjelde 15 
familjer  och Lule Fjelde 10 familjer." 

I Åseles husförhörslängd för åren 1772-1780 är för fjällapparna upptaget 
följande områden: 

"Giksjölandet, Gardfjell,  Vardefjell,  Ljus- eller Lasterfjell,  Kidijaur, 
Marsfjell  östra, Marsfjell  västra, Fjellfjell,  Kultsjölandet." 

I husförhörslängden för Åsele åren 1780-1804, är fjällapparna upptagna på 
följande områden: 

Nourte Fjelde 16 familjer 
Byrien Fjelde 12 
Kask Fjelde 22 
Lule Fjelde 16 
Lappsprintare 32_ 
Summa 98 familjer 

Granlapparna är indelade i tre s.k. rotar, nämligen 

Västra rötan 10 familjer 
Norra rötan 12 familjer 
Östra rötan 14 familjer 
Summa: 36 familjer. 
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Tack vare denna användning av olika namn på fjällområdena kan man 
genom att jämföra namnen på familjerna i de olika längderna lokalisera 
områdena. Då det gällde skattelapparna, hade de ju samma områden år 
efter år. 

Här nedan följer en jämförelse mellan husförhörslängderna inom Åsele 
församling vid olika tillfällen. Utdrag ur längden för Vilhelmina åren 
1780-1792 är också medtagen. Av jämförelsen framgår att år 1780 utgör en 
viss gräns mellan olika namnformer på fjällområden. 

I husförhörslängden för Åsele 
åren 1772-1780 och 1803-1849 är 
fjällapparna uppförda under 
nedanstående fjällnamn: 

Ljus- eller Lasterfjäll 
Jon Thomasson f. 1715 g. 1738 
h. Anna f. 1713 " 

I husförhörslängden för Åsele 
1780-1804 och i längden för 
Vilhelmina 1780-1792 är fjäll-
lapparna uppförda under följande 
fjällnamn: 
Kask Fjelde 
Jon Thomasson f. 1715 g. 1738 
h. Anna f. 1713 " 

Varde fjell 
Thomas Jonsson {.1741  g 1757 
h. Kjerstin Olofsdotter f. 1742 " 

Fjäll fjäll 
Bengt Nilsson f. 1720 
h Gunnel Andersdotter f. 

Thomas Jonsson f. 1741 g. 1757 
h. Kjerstin 01ofsd:r f. 1742 " 

Bengt Nilsson f 1720 
h. Gunnel Andersdotter 

Elof Jonsson f. 1743 g 1765 
h. Märet Andersdotter f. 1732 ' 

Elof Jonsson f. 1743 g. 1765 
h. Märet Andersd:r f. 1732 " 

Giksjölandet 
Jon Ändersson 
h. Märet Nilsdotter 

Nourt Fjelde 
Jon Andersson 
h. Märet Nilsdotter 

Gardefjäll 
Olof Persson Fjellberg 
h. Brita Johansdotter 

Olof Persson Fjellberg 
h. Brita Johansdotter 

Kidijaur 
Thomas Schesmark 
h. Margret Mathsdotter 

Olof Thomasson f. 1728 g 1767 
h. Ragnel Månsd:r f. 1751 " 

Thomas Schesmark 
h. Margret Mathsdotter 

Olof Thomason f. 1728 g. 67 
h. Ragnel Månsd:r f. 1751 " 

Fatsjölandet el. Östra Marsfjäll 
Lars Lomberg 
h. Cicilia Christoffersdotter 

Lule Fjelde 
Lars Lomberg 
h. Cicilia Christoffersdotter 

Thomas Vestermark 
h. Gunila Nilsdotter 

Thomas Vestermark 
h. Gunila Nilsdotter 
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I ovanstående sammanställning är Byrgien Fjelde icke medtaget, då det 
icke kan råda någon som helst tvekan om att detta fjällområde omfattar 
Burgfjällen, Gitsfjällen och kanske vissa delar av Blaikfjället. Här kan vi 
säga, att Ångermanälvens flod- och sjösystem utgör en naturlig gräns i 
norr till de övriga fjällområdena. 

Men där man icke har vattendragen att rätta sig efter, är det svårare att 
exakt veta var gränserna mellan de olika fjällområdena gick. Rådströms 
uppgift att "Kask Fjelde är emellan Kultälfwen  (Sunjemakkån eller 
kartans Saxån) och Randalälfwen  " (Ransarån), är missvisande, vilket vi 
ser av hus- förhörslängderna, som man väl måste tillerkänna vitsord. 

Till Kask Fjelde får vi räkna Fjällfjällen, Stor- och Lillgämon, Ljus- eller 
Lasterfjällen samt Vardofjäll. 

Till Nourt Fjelde hörde då S. Gardfjellet, Grönfjället och Kittelfjället. 

Gränsen mellan Kask och Nourt Fjelde torde ha gått över låglandet 
mellan Fettjaure och Virisen. I söder torde Nuort Fjeldes gräns ha följt 
Vojmåns flod- och sjösystem ned till Vojmsjön, och i norr följde gränsen 
med största sannolikhet Virisen och uppefter Granås och sedan efter 
låglandet till Mattsdalsån (Dalsån) till Vojmsjön. 

När Rådström besökte Fatmomakke 1781 fick han revidera sin 
uppfattning från föregående år om vad Lule Fjelde omfattade, ty nu säger 
han nämligen: 

"Innan folket  åtskiljdes rådgjordes om skjuts för  Prästen, då 
samteliga kommo öfwerens,  at en By hwart år åtager sig skaffa  häst 
och skjutskarlar, och som Lule Fjelde altid är närmast till hands att 
emottaga Prästen wid Framfarten,  blef  den befriat  at deltaga i 
återskjutsen; Blifvande  nu i år 2:ne karlar af  Byrgien Fjelde 
utrustade, hwilka ifrån  Bönestället till Råsele Nybygge. 16 mil wid 
pass, i skjuts begärde 32 skillingar hwardera, hwilka skjuts penningar 
jämte andra oundgänglige reseomkostnader för  Prästen, almogen 
war willig at betala, enär derom wederbörlig anstalt blifwer  fogad." 

Att Rådström här talar om Marsfjället, när han säger, att Lule Fjelde alltid 
är närmast till hands är väl uppenbart, då Marsfjället reser sig upp från 
Fatmomakkeviken. 

Lule Fjelde skulle då omfatta Marsfjällsmassivet men även Borkafjället 
och Girifjället och möjligen även Gnakafjället. Som nämnt är, torde 
gränsen mellan Lule Fjelde och Nourt Fjelde följa Vojmåns flodsystem i 
norr och i väster och söder Ransaren, Gikasjön och Kultsjön. 

Nedanför fjällområdet indelades Åsele lappmark i fyra rotar, men rotarna 
för nybyggarna och samerna sammanföll icke. För samerna räknades 
praktiskt taget endast tre rotar, vilket framgår av nedanstående 
sammanställning. 



138 

I husförhörslängden för Åsele är för 
olika rotarna upptaget följande byar: 

"Södra rötan 
Öster Noret 
Väster  Noret 
Gafsele 
Forsnäs 
Hälla 
Gulsele 
Tjäl 
Holmträsk 

Västra rötan 
Ormsjö 
Avaträsk 
Hällviken 
Märdsjö 
Laigsjö 
Tannsjö 
Svanaby 
Lafsjö 
Varpsjö 
Lomsjö 
Söräsele 

nybyggarna åren 1772-1780 under de 

Norra  rötan 
T orfsjö 
Idvattnet 
Almsele 
Råsele 
Bäsksele 
Volgsjö 
Malgovik 

Östra Rötan 
Öksjö 
Lögdträsk 
Wispa 
Stennäs 
Holmsele 
Wolmsjö 
Remmarn 
Tegelträsk 
Risjö 
Hwitklippan 
Oxnavattnet. 
Tallsjö 
Gigsele 
Storsjö 
Älgsjö." 
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För samerna är området nedanför fjällen uppdelat på följande sätt i 
husförhörslängden för åren 1772-1780: 

"Södra rötan. Norra  rötan 
Långwatnland Almselelande 
Stensundsland Albloselelande 

Nästansjölande 
Västra rötan Öster Malomaj 
Lomsjölandet Väster  Malgomaj 
Saltsjöland Kikfjäll 
Samsjöland Mår dsj öland 
Laigsjöland Bäsksjöland 
Av a träsk Nedre Voimsjö 
Ormsjöland Gärfsjölande 
Tälsjöland Gransjölande 
Arksjöland Vojmsjö 

Lanaträsklande 
Östra rötan. Vispaträsklande 
Siksjölande Lögdaträsk 
Älgsjölande Holmträsk 
Volmsjölande Tjälvatnland 
Alskalande Stafarsjairi 
Risjölande " 

Som framgår av ovanstående är indelningen för nybyggarna och samerna 
icke lika då det gäller södra rötan. Av uppgifterna ovan ser vi, att för åren 
1772-1780 är för samerna under Södra rötan upptaget endast två platser, 
nämligen Långvatnland och Stensundsland. 

Med Långvatnland torde avses trakten kring Långvattensjön. Var 
Stensundsland låg är svårt att säga, men båda områdena torde vara endast 
mindre områden. Till Östra rötan är förd både Holmträsk och 
Tärnvatnland, som torde vara Tärn i Anundsjö socken, vilka orter ligger 
söder om Långvattensjön. I längden för åren 1780-1804 finns för samerna 
upptaget endast tre rotar nämligen Västra, Norra och Östra rötan. Södra 
Rötan finns där icke med. 

Man torde därför kunna säga, att för samerna är området väster om 
Ångermanälven, med hela Dorotea församling, att hänföra till Västra 
Rötan. Till Östra Rötan skulle då höra området nordost och öster om 
Åsele kyrkplats och omfatta delar av Örträsk och hela Fredrika församling. 

Norra Rötan för samerna sträckte sig tydligen ända upp till de trakter där 
fjällområdet slutade. Som vi ser räknades dit "Väster  Malgomaj", vilket 
torde vara trakterna kring Stalon och Dorris. "Nästansjölandet" omfattade 
sannolikt området norr om Malgomaj ända upp mot fjällområdet i väster. 
"Vojmsjö" var väl områdena efter Vojmsjön kanske ända upp till 
Mattsdalsån. 

Med ledning av dessa uppgifter har ett försök till uppdelning av Åsele 
lappmark även nedanför fjällområdet gjorts. 
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Kapitel 21. 

Skolorna inom Fredrika 
Den 14 december 1840 beslöt Svenska Missionssällskapet att inrätta en skola 
för samebarn i Tallsjö by inom Fredrika socken med början 1841. Till lärare i 
första hand anställdes en man vid namn Thomas Jonson. 

I brev av den 8 juli 1841 skriver pastor N. J. Sundelin att 
"den 22 juni 1841 anlände hit ifrån  Bjuråker Missionseleven Anders 
Fredrik Nordenstam, hvilken, uti det med honom anställda förhöret 
ådagalagt sådana insikter, att Catechet befattningen  vid Tallsjö 
Missionsskola honom kan anförtros  enligt det förslag,  som förut  hos 
Höglofliga  Direktionen är gjort. I anledning häraf  vågar jag hemställa, 
att han hos Högvördiga Domkapitlet i Hernösand höggunstigt varder 
anmäld till undfående  af  vederbörligt Catechet förordnande. 
Emellertid har han redan begivit sig till sin station där 18 barn finns 
intagna." 

Kateket A.F. Nordenstam började således i juli månad 1841 som lärare vid 
första missionsskolan inom Åsele lappmark. Den 23 augusti 1842 då 
Nordenstam varit ett år vid skolan i Tallsjö verkställdes visitation av 
densamma av biskop F. M. Franzén. Ur det då upprättade visitations-
protokollet anföres följande: 

"Tallsjö skola i Fredrika Socken, Derstädes undervisas 25 barn av 
Katecheten A. F. Nordenstam. Med dessa hade pastor C. Grönlund den 
26te_ sistledne juli anstält förhör.  Med ledning utaf  honom deröfver 
förda,  nu företedda  protocoll, examinerades de tillstädeskomna barnen 
så väl i innan- som utanläsning och befunnos  öfverhufvud  hafva  gjort 
någorlunda framsteg.  Äfven  i skrifning  och sång hade undervisning 
blifvit  dem meddelad. De mera försigkomna  kunde äfven  psalmer 
utantill, samt något af  Bibliska Historien. Högströms Lärobok hade i 
denna Skola blifvit  begagnad. 

En yngling, 23 år gammal, som i 2ne_ års tid begagnat undervisningen i 
Skolan, befanns  ej ännu äga nöjaktig färdighet  i innanläsning. Om en 
annan i samma ålder, som ej heller kunde rätt läsa innantill, 
anmäldes, att han äfven  under den tid, han varit i Skolan, röjt 
begivenhet på starka drycker. Hr Biskopen föreställde  honom de svåra 
följder,  som dryckenskap medför,  jemte det syndiga deri, samt huru 
fåfängt  det för  honom vore att såsom ett Guds barn lära sig hans ord, 
om han ej af  stod ifrån  denna själ och kropp förstörande  last" 

Som framgår av detta visitationsprotokoll var det icke blott barn, som 
bevistade skolan, utan även vuxna ynglingar på 23 år. 

Den nyinrättade skolan i Tallsjö blev tydligen föremål för täta inspektioner. 
Den 23 december 1842 visiterades nämligen skolan för tredje gången under 
samma år, nu av kyrkoherde N. J. Sundelin i Lycksele. 
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I skolan fanns då 25 elever sannolikt samtliga samer. Som vanligt skrev 
han ett mycket långt och utförligt protokoll. Varje elevs kunskaper anges i 
detalj. Nordenstam tycks ha en rad duktiga elever, som lärt hela katekesen 
utantill och därtill 25 till 30 psalmer. Här ett par exempel ur Sundelins 
protokoll: 

"Elsa Sophia Lars-d:r, som vid sistl. års examen kunde läsa klent 
innantill samt utantill Luth. lilla Cateches och till 20 fe Frågan i 
förklaringen  derefter,  läste nu försvarligt  innan i Svensk bok samt 
någorlunda i Lappsk äfvensom  utantill hela Catechesen jemte 
Hustaflan,  Doct. Högströms Catechetiska Lärobok och 30 Psalmer, 
hvarförutan  hon ock ägde någorlunda begrepp i Christendomens 
Hufvudstycken. 

Maria Jons-d:r,  som vid sistl. års examen kunde läsa någorlunda 
innantill i Bok och utantill Luth. lilla Cateches samt till 250 Frågan i 
Förklaringen nu försvarligt  innan Lappska och någorlunda Svenska, 
samt utantill hela Catechesen jemte Hustaflan,  äfvensom  Doctor 
Högströms Catechetiska Lärobok samt 30 Psalmer och kunde sjunga 
2ne Psalmmelodier; för  övrigt egde hon någorlunda begrepp i sina 
Christendomsstycken." 

Skolan i Tallsjö flyttades emellertid redan 1845 till Lögda by inom samma 
socken. Läraren A. F. Nordenstam följde med vid flyttningen. 

Den 19 december 1845 bevistade kyrkoherde N. J. Sundelin, Lycksele, 
examen vid skolan och upprättade därvid ett mycket omfattande "Examens 
Protocoll". Närvarande vid förhöret var utom läraren Nordenstam och 
examinatorn även kyrkoherde Conrad Grönlund, Åsele, och 
pastorsadjunkten Nils Abr. Flodstedt, Fredrika. 

I skolan var inskrivna 25 elever varav 16 synes vara samer och 9 
nybyggarbarn från omgivande nybyggen. Bland sameeleverna var icke 
mindre än sex stycken från Norge. 

Elevernas ålder varierade från 7 till 16 år. Tre elever hade gått tre år i skolan, 
sju hade gått två år och övriga femton hade gått endast ett år. 

I det grundliga protokollet är utom födelse- och inskrivningsår antecknat 
barnens kunskaper vid inskrivningen innan- och utanläsningen i 
katekesen och i Lindbloms och Högströms förklaring. Vid examen är 
angivet elevernas innanläsningsfärdighet i lapska och svenska. 

I utanläsning fick de avlägga icke mindre än sex prov, nämligen i Luthers 
katekes, Lindbloms förklaring, hustavlan, Högströms lärobok, psalmer - en 
del elever läste 20 psalmer utantill - och psalmmelodier. Dessutom fick de 
betyg i begrepp, biblisk historia, stilskrivning, aritmetik, flit, naturgåvor och 
seder. Betygsgraderna i protokollet varierade från c till ab. 

Skolan i Lögda varade endast två år, den indrogs redan 1846 och kateketen 
A. F. Nordenstam flyttade till Bastuträsk i Stensele socken. 
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Kapitel 22 

Gafsele skola 
Den 20 januari 1842 skriver kyrkoherde N. J. Sundelin i Lycksele, till 
Direktionen i Svenska Missionssällskapet bl.a. följande: 

"I sammanhang härmed och för  att gå vederbörande önskningar till 
mötes, får  jag ödmjukast föreslå  att skolan i Hornmyra by här i 
socknen vid slutet av innevarande halfår  måtte flyttas  till Gafsele  by i 
Åsele Socken, hvarest tillfälle  lär vara att få  ett större antal barn 
inaccorderade än i Hornmyra, ehuru jämväl der för  närvarande 
underhållas 18 st. barn." 

Direktionen säger, när de behandlar Sundelins skrivelse: 
"Herr kyrkoherden förslår  äfvenledes  att den i Hornmyra By av 
Lycksele Socken varande skolan, skulle vid denna Termins  slut få 
flyttas  till Gafsele  By i Åsele Socken, hvarest gott utrymme skall finnas 
enligt Pastor Sefströms  tillkännagifvande  i sin Berättelse. 

Denna flyttning  vore ock i överensstämmelse med Herr Biskopens 
önskan, som gerna ser att skolorna fördelas  uti flera  Lappmarker och 
icke helt sammandragas inom Lycksele och de till Umeå Lappmark 
hörande socknar. Prosten Lindahl i Åsele förmodas  med nöje emottaga 
en skola inom sitt Pastorat." 

Gafsele by får således i juli 1842 sin missionsskola. Som lärare fick skolan 
Jakob Olai Nordenstam från Lycksele, en broder till Anders Fredrik 
Nordenstam, som var lärare vid skolorna i Fredrika socken. 

När biskop C. M. Franzén år 1842 besökte skolorna i Lappmarken kom han 
också till den nystartade skolan i Gafsele den 23 augusti 1842. Om denna 
skola skriver han i sin berättelse: 

o 

"Gafsele  skola i Asele Socken, läraren Catecheten }. Nordenstam 
anmälde, att i denna Skola, der antalet elever är bestämt till 18, åtta 
rum för  det närvarande voro lediga; hvilket upplyses härröra deraf,  att 
flere  barn nyligen blifvit  från  Skolan dimitterade. Anstalt sades dock 
redan vara gjord till fyllande  af  dessa rum. 

En och annan undantagen - deribland en flicka,  som var mindre 
vetande - läste de öfriga  någorlunda innantill dels på Lappska dels på 
Svenska, samt kunde tämeligen väl hvad de i katekesen lärt; hvilket 
dock ingen läst hel och hållen. Några psalmer kunde en och annan ur 
minnet uppläsa, äfvensom  sjunga psalmmelodier." 

Jakob Olai Nordenstam var 21 år när han började sin lärar-verksamhet i 
Gafsele. 
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Till en början hade han skolan i en bondgård, men inköpte sedan av 
bonden Marcus Ersson i Gafsele ett jordområde, 300 alnar i omkrets [300 
alnar =180 m. Med ordet "omkrets" torde avses 180 m, efter älven, då 
skoltomten var rätt stor] å den s. k Sandudden [nuvarande skoludden] med 
lutning mot Tjernbäcken för ett pris av 100 riksdaler riksgäldssedlar. 

Här uppförde han ett hus. Det är troligt, att detta hus, förutom bostad, även 
inrymde skollokal, ty när Nordenstam som kronolänsman 1848 flyttade till 
Åsele, revs huset och flyttades till Åsele samhälle, där det återuppfördes och 
gick under namnet bolagsboden. 

Sedan han blev kronolänsman upphörde han med lärarverksamheten. 
Som lärare säges han ha fört ett ganska "strängt regemente". Nordenstam 
omkom genom ett vådaskott under en andjakt i Åsele 1885, 64 år gammal. 

Första "riktiga" visitationen av Gafsele skola hölls den 30 december 1842 av 
N. J. Sundelin. Då hade skolan arbetat endast en termin. Då fanns vid 
skolan 26 elever varav dock 14 voro barn från Gafsele by. 

I § 4 i visitationsprotokollet heter det: 
"Vid den undersökning, som härefter  skedde om Scholans tillstånd 
och huruvida den utfärdade  Scholordningen iakttages anmälde 
Catechet J. O. Nordenstam, att han, hvarje morgon höll Bibelförklaring 
för  Barnen. - Så nyttig och nödvändig denna undervisning än kunde 
vara /iör/  för  sig komne Lärjungar, ansåg dock undertecknad lämpligt 
att erinra om Catechetens ovillkorliga skyldighet att föredraga 
Läroämnen på det sätt Läsordningen föreskriver  och i 
Öfverenstämmelse  med utfärdad  Instruktion utstakar hvadan 
Bibelförklaringarne  borde ske på annan tid än de timmar som voro 
bestämda för  de i Läsordningen stadgade Läroämnen." 

Som framgår av ovanstående var visitatorn rätt hård i sin kritik av läraren 
för att han hade bibelförklaringar på morgonen, vilket väl motsvarade 
morgonandakten. Denna kritik måste vara svår att förstå för Nordenstam. 

Den andra visitationen i Gafsele hölls den 29 december 1843, då skolan hade 
varit i verksamhet i ett och ett halvt år. Även nu var det N. J. Sundelin från 
Lycksele, som var visitator. För att visa hur pass grundlig en sådan 
visitation var, återger vi här hela protokollet. En av de 25 eleverna, 
nämligen nr. 27 Maria Magdalena Matsdotter, kom 21 år senare att låta tala 
om sig, som tillskyndare till den andra missionsskolan inom Åsele 
lappmark, nämligen den i Bäsksele. (Mer om denna samekvinna under 
Biografier och under redogörelserna för skolorna i Dalasjö och i Bäsksele.) 

"§ 1. Sedan morgonbön blifvit  förrättad  af  Catecheten Jacob Olai 
Nordenstam, anställde undertecknad förhör  med de lappbarn, hvilka 
härstädes, på Svenska Missions Sällskapets bekostnad, blifvit 
underhållna och ådagalade barnen dervid följande  framsteg. 

N o 13. Johan Andreas Andersson, som sistl. år läste försvarligt  innan 
och utantill Luth. Cateches med förklaringen  deröfver  och Hustaflan 
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samt 18 Psalmer, hade under året förkofrat  sig i innanläsningen 
försvarligt  och utom hvad han sistl. år läste utantill, hade han nu lärt 
sig 27 Psalmer och börjat med stilskrifning. 

N o 14. Cajsa Brita Hans-d:t> som sistl. år läste svagt innan och utan 
Luth. Cateches och till 3dje_ budet i förklaringen  deröfver,  läste nu 
någorlunda innan och utantill Luth. Cateches och till 5t e 
Hufvudstycket  i förklaringen  deröfver. 

N o 15. Sjul Sjulsson, som siste år läste svagt innan och utantill Luth. 
Cateches och till 2 dra artikeln i förklaringen  deröfver,  läste nu 
någorlunda innan och utantill Luth. Cateches med förklaringen 
deröfver  och Hustaflan  samt Doct. Högströms Catechetiska Lärobok, 
gjort början med stilskrifning. 

N o 16. Anna Sophia Pers-d:r, som sistl. år läste försvarligt  innan och 
utantill Luth. Cateches med förklaringen  deröfver  samt lärt utantill 5 
Psalmer, läste nu försvarligt  innan i bok och utantill Luth. Cateches 
med Förklaringen deröfver  och Hustaflan  samt Doctor Högströms 
Catechetiska lärobok. 

N o 17. Per Jonsson Styr, som sistl. år begynt med innanläsningen och 
utantill lärt sig Luth. Cateches och Högströms Catechetiska lärobok, 
läste nu svagt innan och utantill icke mer än året förut. 

N o 18. Erik Jonsson, som sistl. år läste någorlunda innan och utan till 
Luth. Cateches och till 2dra Hufvudstycket  i förklaringen  deröfver, 
läste nu försvarligt  innan och utantill Luth. Cateches och till 5t_e 
Hufvudstycket  i förklaringen  deröfver. 

N o 19. Nils Erik Olofsson,  som sistl. ar läste svagt innan och utantill 3 
dje budet i Luth. Cateches. Läste nu svagt innan och utantill Luth. 
Cateches och till 2a artikeln i förklaringen  deröfver. 

N o 20. Anna Lisa Zachris-d:r, som sistl. år läste uselt innan i bok, läste 
nu någorlunda innan och utantill Luth. Cateches. 

N o 21. Anna Nils-d:^ som sistl. år kunde någorlunda stafva,  läste nu 
svagt innan och utantill Luth. Cateches. 

N o 22. Sigrid Magdalena Lars-dir^ som sistl. år begynt att stafva,  läste 
nu någorlunda innan och utantill Luth. Cateches till 3dje 
Hufvudstycket  i förklaringen  deröfver. 

N o 23. Nils Larsson Båtas, som sistl. år ej kände rigt. bokstäfverna, 
kunde nu ej ännu riktigt stafva. 

N o 24. Christina Magdalena Hans-d:r\ som sistl. år kände endast 
bokstäfverne,  läste nu svagt innan och utantill Luth. Cateches till 4de 
Hufvudstycket. 
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N o 25. Nils Nilsson, som sistl. år begynt att stafva,  läste nu svagt 
innan och utantill Luth. Cateches och till 4de budet i förklaringen 
deröfver. 

N o 26. Sigfrid  Sjuls-d:r_L som sistl. är gjort början med stafningen,  läste 
nu svagt inan och utantill Luth. Cateches till 3dje_ Hufvudstycket. 

No 27. Maria Magdalena Mats-d:^som sistl. är begynt med att stafva 
läste nu någorlunda innan och utantill Luth. Cateches till 3 dje 
Hufvudstycket. 

N o 28. Maria Christina Anders-d:r, som sistl. år gjort början med att 
stafva,  läste nu någorlunda innan och utantill Luth. Cateches till 5te 
Hufvudstycket. 

N o 29. Brita Christina Olofs-dit,  som sistl. år begynt stafva,  läste nu 
någorlunda innan samt utantill Luth. Cateches och till 2 dra artikeln i 
förklaringen  deröfver. 

N o 30. Anders Andersson, som sistl. är ej kände rigtigt bokstäfverna, 
läste nu svagt innan i bok och utantill en del af  a b c - boken. 

N o 31. Christopher Larsson, som sistl. år ej kände rigtigt bokstäfverna, 
läste nu någorlunda innan och utantill Luth. Cateches. 

N o 32. Anna Desideria Måns-d:r, som sistl. år intogs i Scholan, då hon 
ingenting kunde läsa, hade ej frequenterat  Scholan sedan sistl. vår, då 
föräldrarne,  i behof  af  hennes biträde, medtogo henne härifrån. 

No 34. Stina Magdalena Olofs-d-.r^som  intogs i Scholan den 1 a sistl. 
januari, då hon ingenting kunde läsa, läste nu svagt innan och utantill 
Luth. Cateches til 4de Hufvudstycket. 

N o 35. Nils Magnus Larsson, som intogs i Scholan den 1 a_ nästl. 
januari, då han kände bokstäfverna,  läste nu svagt innan och utantill 
Luth. Cateches till 2dra_ artikeln i förklaringen  deröfver. 

N o 36. Thomas Mikaelsson, som intogs i Scholan den 1 sta. dennes 
hade börjat med innanläsningen. 

N o 7. Anna Jons-d:r_i_  som sistl, år läste svagt innan till 30 frågan  i 
förklaringen  deröfver  samt Doct. Högströms Catechetiska Lärobok, 
läste nu äfven  svagt innan i bok och utantill ej längre än förra  året. 

§ 2. Af  förestående  barn ansågos inga andra kunna dimiteras än N rist 
13,15, 16, 17 och 7 ehuru de tvenne sistnämnda behöft  än vidare 
undervisning, hvaraf  dock, enligt uppgift,  de föga  lära vara mägtiga, 
såsom af  naturen begåfvade  med högst klena anlag till läsning. 
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§ 3. På tillfrågan  genmälde barnen, att de fått  åtnjuta föda  och 
beklädnad i behörig ordning. 

§ 4. I afseende  på undervisningens gång i Scholan förklarade  väl 
Catecheten Nordenstam, att Scholordning och instruktion blifvit  till 
alla delar iakttagen, men Inspektor ansåg sig ega grundade 
anledningar, att gifva  Catecheten de ömmaste föreställningar  om ett 
samvetsgrant fullgörande  af  sina tjenstepligter, så vidt han i 
Sällskapets tjenst önskar att längre varda bibehållen. 

§ 5. Acten slutades med bön och sång under tillönskan Guds nåd och 
välsignelse. 

Ut supra N. }. Sundelin." 

Även denna visitation kommer visitator med mycket grava anmärkningar 
mot kateketen. Trots de "ömmaste föreställningar",  talar han t.o.m. om 
avsättning. 

Vid visitationen den 12 dec. 1844, som också verkställdes av N. J. Sundelin 
var 25 barn närvarande. I paragraf 4 heter det: 

"Läsordning och instruktion yttrade Catecheten Jacob Olai 
Nordenstam, på därom gjord tillfrågan,  sig hafva  behörigen iakttagit 
och kunde äfven  visitator förmärka,  att barnen detta år gjort större 
framsteg  än förut  varit händelsen och att Catecheten således förbättrat 
sin flit  i Scholan, ett förhållande  som v. Pastor hr Olof  Lindahl och 
övriga personer inom Gafsele  by jämväl vitsordade." 

Visitator har vid detta tillfälle tydligen inhämtat vad byborna haft att berätta 
om läraren. 

Som redan nämnts blev Jacob Olai Nordenstam kronolänsman i Åsele 1848 
och efterträddes då av sin broder Anders Fredrik Nordenstam. Från 1840 
hade han biträtt sin broder Jacob Olai, som påbörjat en skola i deras hem i 
Hornmyra. 

Sedan hade han på Missionssällskapets bekostnad vistats i Bjuråker, där han 
under komminister Sefströms ledning utbildats till lärarkallet. Och som vi 
redan sett, började han i juli månad 1841 den nystartade missionsskolan i 
Tallsjö i Fredrika socken, där han var till 1845, då han och skolan 
förflyttades till Lögda by i samma socken. 

Då skolan indrogs där 1846, genomgick han en kurs vid Härnösands 
seminarium, varefter han förordnades till lärare vid missionsskolan i 
Bastuträsk och kom så därifrån till Gafsele skola 1849. Men på grund av 
tilltagande lungsjukdom måste han redan året därpå lämna sin tjänst i 
Gafsele. 

Visserligen kunde han hjälpligt återställd vara lärare ett år vid Knaftens 
missionsskola, men sjukdomen tilltog och han avled den 4 mars 1854 i sitt 
föräldrahem i Hornmyra. 
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Fredrik Nordenstams liv beskrives som 
"i det yttre oansenligt, men välsignat lever hans namn i åminnelse 
hos mången lapsk man och kvinna, som i yngre år njutit hans 
kärleksfulla  handledning och genom hans hand i sitt hjärta nedlagt 
frön  av evighetssäd." 

Under åren 1850-51 uppehölls lärartjänsten vid Gafsele skola av kateketen 
Fr. Norberg, men år 1851 nedlades skolan beroende på att byamännen 
begärde höjd ersättning för barnens inackordering. 

Missionssällskapet bekostade ju uppehälle, beklädnad och vård för barnen. 
På grund av att den begärda ersättningen var högre än vad sällskapet 
betalade på andra ställen, beslöt Direktionen att tills vidare upphöra med 
skolverksamheten i Gafsele och förflytta de 14 barnen till missionsskolan i 
Knaften i Lycksele, där byamännen förklarade, att de hellre skulle nedsätta 
sitt arvode, oaktat de höga sädespriserna, än att gå miste om den fördel de 
hade av skolan. 

Att eleverna från missionsskolan i Gafsele kunde behålla inhämtade 
kunskaper ganska länge, visas av det förhör med sameungdomen, som 
kyrkoherde N. J. Sundelin höll i Åsele den 8 feb. 1857, då skolan hade varit 
indragen i sex år. I protokollet heter det nämligen: 

"Af  ungdom, som begagnat undervisningen i missionsskolor, voro 24 
personer närvarande, som i allmenhet ådagalade ganska försvarlig 
färdighet  och insigt i sin kristendomskunskap. Så t. ex. läste 
ynglingarna Johan Nilsson Barruk, Christoffer  Larsson Gorek och 
Anders Larsson med fullkomlig  färdighet  innan i bok, och ehuruväl 
en och annan kunnat glömma något stycke utantill, så röjde de dock 
godt begrepp uti salighetsläran. 

Den sistnämnde eller Anders Larsson kunde dessutom göra redo för 
hela Bibi. Historien och sjunga 133 särskilda psalmmelodier. Den 
öfriga  delen af  denna skolungdom kunde väl icke med de föregående 
komma i jämförelse,  men egde i alla fall  sådan öfning  och skicklighet, 
att de när som helst på egen hand kan förkofra  sig och föra  sig till 
minnes, hvad de en gång läst, men glömt såsom ynglingen Nils 
Magnus Larsson, hvilken läste försvarligt  innantill, men förglömt  sin 
katekes." 

Missionsstyrelsen var emellertid angelägen om att så fort som möjligt 
återupprätta skolan i Gafsele. Den 25 juni 1857 beslöt Direktionen att 
kateketen I. Nordfjäll i Laxsjö skulle resa till Gafsele och undersöka om det 
fanns möjligheter att få skolan igång där. 

Nordfjäll begav sig så fort som möjligt till Gafsele, och den 16 sept. 1857 
lämnar han följande berättelse om sin resa; 

"Efter  fulländad  vandring till Asele Lappmark får  undertecknad i 
djupaste ödmjukhet om denna resa anföra  följande. 
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Genom Guds nåd framkom  man efter  14 mils vandring till Gafsele  by 
den 7:e i denna månad, der man genast mötte glada ansikten, som bad 
mig vara välkommen. 

Byamännen samlades samma dag på aftonen  och man skred genast till 
överläggning om skolans organisation. Det vivre Sällskapet under den 
goda tiden bestämt för  hvarje barn tycktes för  Byamännen nu under 
denna dyra tid vara allt för  knapt, så att utan att öka 
underhållskostnaden, en ej så ringa förlust  för  dem skulle blifva 
följden. 

Man förklarade  att Höglofliga  Direktionen ej skulle öka 
underhållskostnaden till högre belopp än 90 Rd Rmt för  hvarje barn, 
men då ett skolhus måste byggas på denna Station och Byamännen 
ville uppföra  ett sådant, med rum för  tvänne lärare de då kunde få,  i 
jämförelse  med hyreskostnaden i Laxsjö en påökning i hyra till 80 Rd 
Rmt. Härmed förklarade  sig Byamännen nöjda. 

Derjemte utlofvades  att i händelse Sällskapet ville snart låta Skolan 
taga sin början, det rum som i byn vore bäst passande skulle till 
Skolrum upplåtas och begagnas till dess nya skolhuset blifvit  färdigt.  Sä 
avslöts sammanträdet under bön till Herren om. hans välsignelse och 
nåd öfver  oss och våra rådslut." 

Den 17 okt. 1857 behandlades Nordfjälls berättelse om resan till Gafsele och 
överläggningen med bönderna där. Med anledning därav, beslöt 
Direktionen: 

"Förslaget att anlägga en skola i Gafsele  gillas. Nordfjell  och Tellström 
skola tills vidare flytta  till Gafsele,  men derjemte bibehålla inseende 
öfver  stationen i Laxsjö, der Lindholm skall blifva  lärare. 

Herr Prosten Grönlund i Åsele skall anmodas att åtaga sig 
inspektionen öfver  skolan i Gafsele. 

Nordfjell  och Tellström skola tillskrivas med uppdrag att ordna 
detaljerna rörande denna förändring." 

Den sedan 1851 nedlagda skolan i Gafsele kom så åter i gång nyåret 1858 och 
fick då de båda kateketerna Israel Nordfjäll och C. L. Tellström som lärare. 

Tellström var född i Södermanland den 18 juli 1810 och var alltså vid 
tillträdet av tjänsten i Gafsele 47 år. Under det han var målargesäll fattades 
han av lust att bli missionär bland samerna. Sedan han genomgått en 
utbildningskurs erhöll han Svenska Missionssällskapets kallelse som 
kateket till Lycksele. 

Efter att i åtta år ha verkat som lärare i Knaften i Lycksele, flyttade han till 
Laxsjö i Jämtland, där han tillsammans med Nordfjäll började en ny 
missionsskola. Efter att ha arbetat där i tolv år kom så de båda kateketerna 
till Gafsele. 
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Tellström var en mycket verksam och initiativrik man. I och med hans 
ankomst till Gafsele inträdde en ny blomstrande epok för skolan där. Han 
satte sig i spetsen för byamännen och begynte i maj 1858 byggandet av ett 
skolhus - ett efter dåtida förhållanden storslaget och krävande företag. Man 
satte i gång arbetet med verklig vidsynthet och uppförde en byggnad som 
tjänade sitt ändamål i nära 100 år eller till 1956, då skolhuset nedrevs. 

Både Tellström och byborna var medvetna om, att den skollokal, som de 
uppförde skulle tjäna icke blott den uppväxande samiska ungdomen utan i 
lika hög grad byns egna barn, vilka nu skulle få bevista missionsskolan, 
vilket först icke varit fallet. Varje bonde i byn, med ett enda undantag, 
bidrog till skolbyggnadens uppförande i förhållande till sitt skattetal, dels i 
form av arbete och dels i form av tillskjutna materialer. 

Dagsverkslistan, vilken är synnerligen noggrann, fördes av bonden E. A. 
Nordin och talar sitt tydliga språk om idogt arbete. 

Listan upptager 17 av byns 18 bönder i Gafsele. Antalet dagsverken 
varierade mellan 69 1/2 och 23 1/2 dagsverken per bonde. Största bidraget 
lämnade bonden Mattes Mattesson. Han arbetade med stenbrytning 3, 
knytning 4, timring 22, murning 5, källaren 5, täljning 2, smekning 14, 
dikning 3 1/2 och snickning 11 dagar. Tillsammans 69 1/2 dagar. 

I materialer lämnade han 28 st. timmer, 6 lass sten, 1/2 tolft rotbräder, 300 st 
murtegel, 100 tegelstycken, 1 lass lera, 2 st 2 tums, 3 st 3-tums, 6 st. 1 1/2 
tums bräder, 1 tolft syllar, 11/2 tolft bräder, 2 st. bräder, 2 st bräder, 12 st. 
bräder, 9 st. syllar, 31 st. bräder. 

Med nuvarande priser skulle hans insats vara vär mer än tiotusen kronor. 
Sammanlagt bidrog de 17 bönderna med 697 dagsverken jämte alla 
materialer. De kontanta utläggen för byggnaden belöpte sig till 508:69 Rd. 

Detta belopp kunde ej på en gång anskaffas, varför Tellström som lån ställde 
400 Rd till företagets förfogande. Som kuriositet kan nämnas att bland 
uppgifterna är upptaget till timmermännen 2 rullar tobak för 60 sk., snus för 
72 sk. och kardus för 1 Rd och 12 sk. 

Att dagspenningarna vid bygget var blygsamma ser vi också av Nordins 
räkenskaper. För 14 dagars hästhållning till Nordin betalades 7 Rd. och för 
22 dagar utan kost 22 Rd, Kost för Nordin 7 dagar 3 Rd. 24 sk. 

Tilläggas bör, att Tellström utarbetade ritningarna till skolhuset och var 
också arbetsledare under byggnadstiden. 

Nog hade företaget varit betungande, men säkerligen var det med 
tillfredsställelse, som man samlades midsommardagen 1860, då 
invigningen av skolhuset ägde rum. Skolbyggnaden inrymde skolsal med 
förstuga samt bostad för två lärare. 
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Sorgligt nog fick den duktige och verksamme Tellström icke arbeta länge i 
det nya skolhuset, ty redan den 8 mars 1862 dog han, endast något över 51 år 
gammal. 

Efter Tellströms bortgång fick Israel Nordfjäll nu ensam fortsätta skolarbetet 
i Gafsele. Nordfjäll var född i Lycksele den 18 nov. 1819 och anställdes redan 
1839 som tjugoåring som medhjälpare åt Tellström. 

Hans uppgift till en början blev att sköta skolarbetet medan Tellström med 
nit och framgång arbetade som resekateket bland samerna. 

Prästen H. Roerich berättar i sin bok "Lappland och Maria Magdalena 
Mathsdotter" att det i mars 1864 hölls en sammankomst i Gafsele där 

"700 skrifter  och 50 Nya Testamenten utdelades. För att visa sin 
tacksamhet och det intresse de hade för  det började arbetet lämnade 
lärjungarna till skolan en gåva, som måste omnämnas, Det var en 
liten renhjord. Denna hjord tillhör nu missions-skolan i Gafsele,  och 
allt hvad den gifver  af  mjölk, ost, hudar o.s.v användes till skolans 
underhåll." 

Någon som helst anteckning om en sådan gåva har icke kunnat hittas i 
Direktionens protokoll eller skrifter, traditionen känner heller icke till 
någon sådan renhjord, varför gåvan torde ha inskränkt sig till någon eller 
några renar, vilka ganska snart torde ha sålts eller slaktats. 

Nordfjäll var ensam lärare i Gafsele till 1867, då hans krafter började avta, 
trots att han icke var mer än 48 år gammal. Han fick då som medhjälpare 
Anders Nordkvist, som en tid varit lärare och föreståndare för den 
fattigskola, som bonden Nils Nilsson startat i Dalasjö i Vilhelmina socken. 

Nordkvist var född den 27 april 1841 och var därför endast 26 år gammal då 
han kom till Gafsele. Missionssällskapet avlönade de gifta lärarna mer än de 
ogifta, och därför beslöt Direktionen, att Nordkvist från den 1 april 1868 
skulle få sin lön höjd från 400 till 500 Rd, eftersom han ingått äktenskap 
med en flicka från byn. 

Nordkvist kom emellertid icke att stanna länge i Gafsele, då han icke drog 
jämnt med byborna. Därför lämnade han skolan 1873. Samma år fick 
emellertid Nordfjäll som biträde en lärarinna av finsk härkomst under ett 
par år. 

Missionssällskapet uppger att under tiden 1842- 74 hade vid Gafsele skola 
undervisats 185 lapska och 195 svenska barn. 

Som redan förut i annat sammanhang meddelats inspekterades 
missionsskolorna ibland av inspektörer, som Svenska Missionssällskapet 
tillsatt för att besöka samtliga deras skolor. 
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En av dessa inspektörer var seminarieläraren Hugo Crona, som under tiden 
19 maj - 26 juni 1876 gjorde en sådan inspektionsresa och besökte då också 
Gafsele skola, om vars besök han skriver: 

"Kateketen Nordfjell,  som varit i Svenska Missionssällskapets tjänst 
sedan 1839 är nu i anseende till sin ålder föga  lämplig att såsom lärare 
tjenstgöra i skolan och uttalade äfven  själf  sin afsigt  att snart anmäla 
sig till erhållande af  pension. 

Sedan han nu erhållit ett godt biträde, har han alldeles dragit sig ifrån 
undervisningen, och har endast qvar sångundervisningen, som han 
med stor skicklighet sköter. 

Med sin medlärare delar han tillsynen öfver  barnen, dem han på ett 
godt och kärleksfullt  sätt behandlar och om hvilkas vård han är 
mycket mån. I sitt enskilda är han ett godt föredöme  och åtnjuter såväl 
folkets  som barnens förtroende.  På flera  sätt arbetar han för  att väcka 
och underhålla folkets  intresse för  den lapska missionen och söker 
sålunda efter  förmåga  med trohet verka i sin tjenst. 

Läraren Ljunglöf  egnar sig med nit och intresse åt sin nya tjenst och 
synes med tiden kunna blifva  en god och duglig lärare, om han blott 
erhåller tillfälle  till vidare utbildning, ty hans kunskaper äro ännu, 
helt naturligt, otillräckliga för  allt, såsom sig bör, handhafva 
undervisningen i skolans alla ämnen. Mellan de båda lärarna rådde ett 
förtroligt  och godt förhållande,  hvilket ej litet bidrager till ett 
välsignelserikt arbete. 

Under vårterminen hade 16 barn, af  vilka endast 1 var halflapp  varit 
inskrivna. De flesta  tillhörde Wilhelmina  och voro mellan 10 - 15 år 
gamla. Fullt tillförlitliga  uppgifter  om åldern äro svåra att erhålla, enär 
här såväl som i öfriga  skolor prestbetyg ganska ofta  saknas. Lärarna 
fingo  uppmaning att om möjligt söka anskaffa  betyg för  alla. 

Alla barnen hade uppfört  sig väl och visade god flit.  Af  svenska barn 
hade 26 blifvit  inskrivna, men dessa hade så oregelbundet besökt 
skolan, att jag befarar,  det skolans verksamhet deraf  lider skada och 
hindras, hvarför  någon åtgärd i detta afseende  möjligen borde 
vidtagas, i synnerhet om ett sådant förhållande  eger rum i flera  skolor. 

Såväl lärotiden som läsordningen voro i öfverenstämmelse  med 
reglementet. I alla läroämnen hade barnen blifvit  undervisade utom i 
lapska språket, der någon undervisning ej ansågs vara behöflig.  I 
trädplantering hade barnen deltagit 2 dagar, under hvilka läsningen 
endast pågått 1 timme. 

Barnen voro indelade i 3 klasser; 5 tillhörde lst_, 7 2dra, och 4 3dje 
klassen. 2 dra och 3 dje_ kl. höllos tillsammans vid undervisningen och 
hade blifvit  undervisade i folkskolans  minimikurs, hvilken af  3 kl. väl 
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inhämtats och i vissa ämnen något därutöfver.  Några barn hade 
vistats öfver  3 år i skolan. 

Nybörjarne,  som der tillbragte sin första  termin, hade ej gjort 
synnerligen stora framsteg.  Orsakerna härtill torde möjligen kunna 
sökas dels deri, att läraren kanske alltför  mycket sysselsätter sig med de 
mera försigkomna  barnen till förfång  för  nybörjarna. Detta fann  jag 
äfven  vara fallet  i flera  skolor. 

Läraren syntes ej ännu erhållit tillräcklig skolvana för  att ledigt 
undervisa samt göra enkla förklaringar  och tillämpningar; 
utanläsningen var mest drifven,  och rätt ofta  saknades den 
åskådlighet, som genom bättre användning af  åskådningsmaterielen 
varit lätt att åstadkomma. 

Genom de läroprof,  som jag i flera  ämnen, sökte jag att gifva  läraren 
tydliga råd och fingervisningar,  huru han bör gå tillväga för  att göra 
läroinnehållet åskådligare. 

Mot ordning och tuktan i skolan var intet att anmärka. Läraren förstod 
att hålla barnen uppmärksamma och hade dess t ill gifv  enhet. Äfven 
under rastestunderna voro barnen under hans uppsikt, och äfven 
deras förhållande  i fosterhemmen  uppmärksammades. 

I denna skola voro undervisningsmaterielen fullständigare  och bättre 
än annorstädes, och endast en obetydlig tillökning var behöflig. 

Anteckningsböckerna voro ordentligt och väl förda  af  läraren. 

Det förhyrda  skolhuset är rymligt och i ett så utmärkt skick, att intet 
öfrigt  är att önska. Lärarne hafva  varma och ljusa bostäder, och 
skolsalen är ändamålsenlig. En förändring  af  spisen torde dock vara af 
behofvet  påkallad, enär skolsalen eljest icke lätt blifver  tillräckligt 
uppvärmd. 

Fosterhemmens antal är 15, 2 barn voro inackorderade hos Nordfjell. 
Fosterföräldrarna  äro välvilliga mot barnen, som hafva  god föda  och 
omvårdnad och icke äro betungade med ansträngande arbete. De 
kunna derför  någorlunda öfverläsa  sina lexor i hemmen, och för 
skolgången lägges ej hinder i vägen. Försummelser i skolgången äro 
sällsynta. Ehuru åtskilliga hem äro goda, så är dock 
sedlighetstillståndet i byn ej det bästa. Den rika arbetsförtjensten  tyckes 
gifva  anledning till öfverflödig  lefnad.  Dryckenskapen öfvas,  lekstugor 
och gillen hållas, ehuru ej i fosterhemmen." 

I reglementet för Svenska Missionssällskapets skolor och barnhem, som 
antogs den 10 maj 1887 föreskrives att läraren skall föra matrikel, dagbok 
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och examenskatalog. I matrikeln skulle införas alla barn, som inskrevs i 
skolan. Det först inskrivna barnet skulle erhålla nr. 1, det andra nr 2 o.s.v * 

I Gafsele skola började matrikeln icke föras förrän år 1858 och då hade ju 
skolan pågått i nio år, nämligen tiden 1842 -1851. I första matrikeln, som 
omfattar åren 1858-1875 är på varje uppslag upptaget endast två barn. För 
varje barn finns noggranna anteckningar, som barnets namn, födelseår, 
faderns namn, tid för inskrivningen i skolan och om barnets kunskaper vid 
intagningen, när barnet utskrevs och betygen i de olika ämnena. Dessutom 
antecknades ett valspråk för varje elev samt tiden för läsårets avslutning. 

Eleven nr. 1 var Thomas, född den 2/5 1846, fader Clemens Clemensson 
från Ljusfjäll, antogs i skolan den 1.1 1858. "Bokstäverade" vid inträdet i 
skolan. Avgick den 1.1 1861 efter att ha gått i skolan i tre år. Valspråk "Apg 2 
Cap. 21 v." 

Matrikeln nr. 2, omfattar tiden 1876-1924, då Åsele kommun redan övertagit 
skolan i Gafsele. Denna matrikel är betydligt enklare än den första. På varje 
uppslag finnes plats för 11 elever. Där finns uppgifter om barnens och 
föräldrarnas namn, deras hemvist, elevens födelsedata, inskrivning och 
utskrivningstid. Anteckningarna om betygen är emellertid här icke 
medtagna. 

Sista eleven i matrikeln har nr. 501 och är Göta Frideborg Strandberg, född 
1911, utskrevs 30.5 1924. Då denna elevs hemvist icke är angiven, vet vi icke 
om det var en sameflicka eller ej. 

I Gafsele skola har alltså under tiden 1858-1924 gått 501 elever. I 
examenskatalogen anges att till och med 1860 har i Gafsele skola gått från 
skolans början 35 samebarn och 40 svenska barn eller tillsammans 75 st. 
Drar vi så från det antal, som undervisats åren 1858-1860, vilka var 25 st. så 
finner vi att i Gafsele skola under den tid Svenska Missionssällskapet drivit 
skolan har undervisats 501+50 =551 barn, varav ungefär hälften torde vara 
samebarn. 

Sista uppgiften i examenskatalogen om antalet undervisade barn i skolan är 
från år 1875, där det säges att i skolan undervisats från skolans start 191 
samebarn och 194 svenska barn, vilket visar att det varit nästan lika många 
barn av båda kategorierna. 

De två bevarade dagböckerna från Gafseleskolan omfattar tiden 1875-1895, 
alltså endast 21 år. I dagböckerna är samebarnen och de svenska barnen 
uppförda på särskilda uppslag. 

* [Tack vare att kyrkoherde Lennart Wallmark, född 1910, i Gafsele skola för 
en tid sedan tillvaratog två matriklar, två dagböcker och en examenskatalog 
har vi nu tillgång till dessa. De finns på Kungliga Biblioteket i Stockholm 
tillsammans med andra handlingar från Svenska Missionssällskapet.] 
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Där kan man se, att de svenska barnen, som Crona också påpekat, slarvade 
mycket med sin skolgång. Under vårterminen 1876 visar det sig att de 16 
samebarnen i medeltal var närvarande 115 dagar av 119. De 26 svenska 
barnen däremot var närvarande i medeltal endast 53 dagar, eller mindre än 
halva lästiden. 

Endast en examenskatalog hittade Wallmark i Gafseleskolan. Den omfattar 
tiden 1858 - 1885.1 denna är endast samebarnen upptagna. 

År 1874 har läraren antecknat följande om de svenska barnen: 
"Under förlidet  år 1874 hafva  23 Svenska barn åtnjutit undervisning i 
denna Skola och hafva  dessa barn mer eller mindre förkofrat  sig i de 
för  Skolan föreslagna  läroämnen." 

Tydligen var det den ojämna skolgången, som gjorde att de icke erhöll 
några betyg. 

Till 1874 är katalogen mycket utförlig med i huvudsak samma uppgifter 
som i matrikeln, men från 1875 - då S. Ljunglöf kom till Gafsele -
förändrades katalogen så att endast barnens namn och betygen samt 
närvarodagarna upptogs. 

Det var år 1875 som folksskollärare S. Ljunglöf kom till Gafsele skola som 
hjälp åt Nordfjäll. Redan året därpå, 1876, övertar Ljunglöf ensam ansvaret 
för skolan och den 57 - årige Nordfjäll erhåller pension. Men ännu efter 
pensioneringen undervisar han i sång i skolan. Nordfjell avled den 18 juni 
1894 något över 74 år gammal. 

S. Ljunglöf, som från 1876 blev ensam lärare vid skolan i Gafsele, var född 
den 30 augusti 1845 i Värnhem i Västergötland och var således 30 år, när 
han kom till Gafsele. I och med hans tillträde som lärare vid skolan lades 
timplanen om, så att den mera överensstämde med den för den lagstadgade 
folkskolan. Läroämnena blev nu: biblisk historia, katekes, svenska språket, 
historia, geografi, naturkunnighet, räkning, linearritning, välskrivning, 
sång och gymnastik. 

Att skolan i Gafsele uppskattades av de kyrkliga myndigheterna framgår bl. 
a. av biskop Landgrens visitationsprotokoll från Åsele av den 18 juli 1876 
där det heter: 

"Sorgligt är att det av hela barnskaran 2/3  ej erhåller någon 
undervisning utom den som ges i hemmen. En ljuspunkt är dock 
skolan i Gafsele  som bevistas af  16 lappbarn samt af  mellan 20 och 30 
barn från  den svenska befolkningen  i Gafsele  by, hvilken uppbyggt 
skolhuset, som af  kateket Ljunglöf  förklarades  vara gott och 
ändamålsenligt." 
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Mellan Ljunglöf och byamännen uppstod ganska snart en viss motsättning. 

Såsom folkskollärare ansåg han sig ej behöva motta barn, som ej inhämtat 
småskolans kunskaper. Detta ledde till ett slags skolstrejk, som bestod i att 
en del föräldrar icke sände sina barn till missionsskolan utan till den av 
skoldistriktet upprättade skolan, som emellertid pågick endast en tredjedel 
av läsåret. 

Gafseleborna hade i brev till Direktionen 1883 klagat dels över att Ljunglöf 
icke tog emot alla barn, dels över att de icke fick hyra för skolhuset. 

Den 7 jan. 1884 skriver Direktionen ett långt och skarpt brev till byamännen 
i Gafsele. Direktionen påpekar, att de enligt det kontrakt, som de 1881 
tecknat med byamännen kommit överens om att Direktionen skulle 
underhålla skolhuset och betala försäkringspremierna och slippa erlägga 
hyra. Direktionen påpekar också att kostnaderna för underhållet av 
skolhuset vida överstiger vad de skulle ha betalt i hyra. 

Klagomålen mot Ljunglöf tillbakavisar Direktionen, som säger sig ha fullt 
förtroende för honom. Till sist hotar Direktionen att ta skolan från Gafsele, 
om byborna fortsätta att bråka. 

Att Ljunglöf var en skicklig lärare framgår också av Cronas 
visitationsberättelse av år 1882 där han om Gafsele skriver: 

"Frän Bäsksele barnhem begaf  jag mig till skolan i Gafsele,  hvarest jag 
träffade  läraren Ljunglöf  i full  verksamhet. I afseende  pä 
undervisningsskicklighet och kunskaper står Ljunglöf  vida framom  de 
öfriga  lärare, och äfven  hans nit, plikttrogenhet och ordningssinne 
för  t/enar  ett gott vitsord. 

Skolan i Gafsele  har det största barnantalet, nämligen 21. Af  dessa voro 
vid inspektionstillfället  20 närvarande. Äldsta barnet var 17 år, 4 st. 16 
år, 5 st. 15 år, 3 st. 14 år, 4 st. 13 år och 5 st. 12 år. Ibland barnen funnos 
endast 3 halvlappar, af  hvilka två voro svenskt klädda. 

Att äfven  byns barn få  tillträde till skolan anser jag icke böra hindras; 
men då dessa barns skolgång här såsom vid de andra skolorna är 
mycket slarvig och oordentlig, så inverkar detta ej fördelaktigt  på 
missionsskolan." 

Konflikten mellan byborna och Ljunglöf upplöstes genom att han i juli 1884 
transporterades till missionsskolan i Gargnäs i Sorsele, dit även några av 
samebarnen medföljde. 

Strax efter det Ljunglöf lämnat Gafsele verkställde biskop Landgren den 13 
juni 1884 visitation av Gafsele skola varvid följande protokoll upprättades: 

"gl. Besök i Gafsele  missionsskola. Skolan belägen 2 mil söder om 
Asele kyrka, är inhyst i en tvåvåningsbyggnad, som uppförts  vid 
skolans stiftelse  1858 av Gafsele  byamän, överlämnades åt 
missionssällskapet med det villkor att byns barn där skulle få 
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undervisning, samt nu sa delad att avskedade skolläraren Nordfjell 
bebodde nedre våningens ena ända, och den andra utgjorde den 
rymliga skolsalen (16 *13 alnar )" [=9.6*7.8 m]. 

I öfre  våningen bodde tjänstgörande skolläraren ovanom Nordfjells 
rum. Ofvanom  skolsalen funnos  endast skräprum. 

Skolsalen saknade undergolv och väggarna voro dragiga. 

Undervisningsmaterialen försvarlig,  men orgeln skrårade och var 
fördärvlig  för  musiksinnet, också hade barnen icke något begrepp om 
välljud i sången, som hördes af  deras prestationer. 

Värmen underhölls någorlunda af  en tegelkakelugn och en 
jernkammin. 

§ 2. Lappbarnens antal, som bevistat skolan var 20, men bybarnen 
endast 16 af  36 skolpliktiga. Orsaken till bybarnens fåtalighet  synas icke 
kunna hafva  varit någon brist i undervisningen som synes hafva  varit 
försvarlig,  utan i någon spänning mellan byamännen och läraren, så 
att de förra  helst sände barnen till den mindre skolan, som här hålles 
en kortare tid. 

Vid det förhör,  som anställdes ådagalade barnen en ojämförligt  större 
skicklighet att redogöra för  det lästa, än som befunnits  hos 
skolungdomen i de församlingar,  som nyligen af  visitator blifvit 
besökta. Undervisningen meddelades i alla folkskolans  ämnen, ehuru 
man i naturlära inskränkt sig till innanläsning med redogörelse för 
innehållet. 

§ 3. Som förre  läraren begifvit  sig till sin nya station i Gargnäs i början 
af  juni och den nya endast några dagar tjenstgjort, så kunde ingen 
muntlig redogörelse komma ifråga,  Förrättningen började med 
psalmsång och helsning samt slutade med välsignelse och psalmsång. 

Närvarande  vid förrättningen  voro församlingens  vice pastor och 
läraren." 

Efter Ljunglöfs avflyttning kom nu till Gafsele skola folkskollärare E. 
Holmberg. 

Han var född i Vilhelmina den 27 dec. 1856 och var således 27 år, när han 
kom till Gafsele. Han hade utexaminerats från Härnösands 
folkskoleseminarium. Under hans första tid i Gafsele var elevantalet 
mycket stort, tydligen en följd av konflikten under Ljunglöfs tid. 

Föräldrarna ville tydligen nu reparera de skador, som konflikten fört med 
sig. Antalet elever steg till ett 80-tal och skollokalen fylldes till 
bristningsgränsen. 
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Ur Holmbergs årsberättelse från år 1887 anföres följande: 
"Under det förflutna  läsåret hafva  vid härvarande Missionsskola 24 
lappska barn undervisats, nämligen 16 gossar och 8 flickor. 

Under läsåret hafva  förutom  de ofvannämnde  24 lappska barnen 33 
svenska barn åtnjutit undervisning. Hela antalet barn, som sålunda 
under året bevistat skolan utgör 57. 

De flesta  utaf  barnen hafva  fattiga  föräldrar,  så att de på Sällskapets 
bekostnad fått  åtnjuta både föda  och kläder. Endast 4 st. hafva  sjelfva 
till någon del hållit sig med kläder. 

Af  de utgående eleverna hafva  somliga nu tagit tjenst hos bönderna 
som drängar och pigor, och andra åter hafva  begifvit  sig till sina 
föräldrar." 

I skolan i Gafsele använde man sig då av de vanliga dubbelbänkarna, med 
plats för två barn i varje, men nu måste Holmberg placera tre barn i varje 
bänk. 

Utefter väggarna fanns långbänkar. Vid dessa fick de elever, som ej fått plats 
i skolbänkarna, sitta på pallar framför långbänkarna. 

Under Holmbergs tid inrättades år 1899 av Åsele skoldistrikt en fast 
småskola i Gafsele, vilket hade till följd, att trängseln lättade i 
missionsskolan. 

När Holmberg hade tjänstgjort i Gafsele i 16 år begärde han i skrivelse till 
Direktionen den 10 jan 1900 löneförhöjning. Direktionen sände denna 
begäran för yttrande till kyrkoherde Johannes Arbman i Åsele. 

Den 28 mars samma år avlämnar kyrkoherden ett långt yttrande till 
Direktionen, där han skarpt kritiserar Holmberg för hans sätt att undervisa 
och leva. Han icke blott avstyrker löneförhöjningen på det bestämdaste utan 
uttalar den förhoppningen att Direktionen snarast förflyttar honom från 
Gafsele. 

Huvudorsaken till Arbmans klander mot Holmberg var väl att han någon 
gång setts berusad. Redan den 19 april 1900 beslöt Direktionen att avsätta 
Holmberg från hans lärartjänst från den 1 juli 1900 för att han missbrukat 
spritdrycker. 

Den 27 april skriver Holmberg ett långt brev till Direktionen och ber att få 
behålla tjänsten i Gafsele, tills han får en ny tjänst. 27 bybor i Gafsele, vilket 
väl torde vara större delen av den vuxna befolkningen i byn skrev den 12 
maj till Direktionen och intygade, att Holmberg alltid skött sin tjänst i 
skolan oklanderligt. De ber, att Holmberg skall få behålla sin tjänst i byn. 

Men redan den 25 maj beslöt Direktionen att lämna både Holmbergs och 
bybornas skrivelse utan avseende. 
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Holmberg fick efter framtsällning till Direktionen tillstånd att bo i 
lärarbostaden om han icke på något sätt var störande för skolarbetet. Men 
redan samma år lämnade Holmberg Gafsele och blev lärare först i Idre och 
sedan i Ore, där han emellertid efter några år avled. 

Den 25 maj 1900 beslöt Direktionen, att sedan rektorn vid 
folkskoleseminariet i Härnösand meddelat att seminarieeleven Johan 
Gotthard Lindberg var villig att efter examen bli lärare vid Gafsele skola, att 
anställa honom från den 1 juli 1900 till lärare vid Gafsele skola, mot en årlig 
lön av 1 000 kronor jämte fri bostad och vedbrand. 

Folkskollärare S. Ljunglöf, som flyttade från Gafsele till Gargnäs 1884, skrev 
till Direktionen den 19 maj 1900 att hans familj och han icke trivdes i 
Gargnäs och ville därför flytta tillbaka till Gafsele. Denna hans skrivelse 
lämnades emellertid utan avseende. 

Det var tydligen just då gott om sökande till Gafseleskolan. Kanske detta i 
någon mån bidrog till den kallsinnighet som Direktionen visade mot 
Holmberg. 

Gafsele missionsskola fick från den 1 juli 1900 som lärare J. G. Lindberg. 

Han var född i Ytterlännäs den 10 april 1871 och avlade 
folkskollärarexamen vid Härnösands folkskollärarseminarium 1900. 

Lindberg kom att tjänstgöra, med undantag för fem år, hela sin tid i Gafsele 
och långt efter det missionsskolan upphört där, vilket skedde år 1921. 

Under hans första arbetsår i Gafsele var elevantalet 57, men sjönk sedan år 
efter år. Nya strömningar gjorde sig gällande beträffande nomad-
undervisningen, då den omorganiserades efter 1918 års skolreform. 

Antalet barn i missionsskolan minskade undan för undan och den 21 okt. 
1924 antecknades i Direktionens protokoll att under läsåret 1923-24 hade 
endast 2 samebarn varit omhändertagna av Missionssällskapet, och vid 
höstterminens början 1924 hade inget nomadbarn anmält sig för intagning i 
skolan. Man kan därför säga, att Svenska Missionssällskapets missionsskola 
i Gafsele upphörde 1924 efter att ha varit i verksamhet sedan 1842 med ett 
uppehåll i sex år. 

Den 1 juli 1921 övertog Åsele skoldistrikt i sin helhet kostnaden för driften 
av skolan i Gafsele, men ett par år underhöll ändå Missionsstyrelsen de 
samebarn, som ville bevista skolan. 

Lindberg fortsatte som lärare vid skolan även sedan Åsele skoldistrikt 
övertagit skolan tills han pensionerades år 1933. (Se mer om J. G. Lindberg 
under Biografier.) 
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Alltifrån 1858 stod skolan i Gafsele under överinseende av kyrkoherden i 
Åsele. Kyrkoherde Conrad Grönlund i Åsele, som var skolans inspektör 
under tiden 1858-1882, var mycket intresserad av Missionssällskapets 
skolundervisning och skrev många och långa brev till Direktionen om 
skolan i Gafsele. Från 1871 anmodades statens folkskoleinspektörer att vid 
sina inspektioner även inspektera missionsskolorna. 

Vistelsen vid missionsskolorna i Gafsele liksom på andra håll var frivillig, 
men de flesta föräldrarna var glada över att få sända sina barn till 
missionsskolorna. Vi har sett, att samerna vid flera tillfällen efter 
Åseleskolans indragning 1820, uttalat sig för upprättande av fasta 
nomadskolor. 

Redan vid starten av Gafseleskolan 1842 var skolkursen treårig. 
Samebarnen kom huvudsakligen från Västerbottens län, men elever kom 
även från Västernorrlands och Jämtlands län samt en och annan elev från 
Norge. Eleverna, som ofta kallades "skollappar", var i regel rätt gamla. 
Medelåldern vid avgången från skolan var till en början omkring 17 år. Det 
fanns elever, som vid avgången var 25 år gamla. 

Första tiden av skolans verksamhet stannade eleverna hela året vid skolan. 
Under sommaren var läsningen nästan helt inställd, men det fanns ändå 
gott om arbete för dem hos bönderna i byn, där de var inackorderade. 

Under Tellströms tid hade han arbete åt eleverna vid skolan. Han och hans 
elever anlade en trädgård, som efter dåtidens förhållanden var enastående. 
De ställde också i ordning ett stort parkliknande område i den nordost om 
skolan liggande skogen, som därefter kallades "Parken " . 

Vid inskrivningen i skolan gjordes en undersökning beträffande barnens 
kunskaper i innan- och utanläsning. För de flesta var givetvis icke dessa 
färdigheter särskilt stora. För större delen finns antecknat, att en del kände 
bokstäverna och en del hade börjat stava. 

När kunskapsundersökningen var undanstökad började arbetet vid skolan, 
vilket omfattade innan- och utanläsning, bibelhistoria, kyrkohistoria, 
stilskrivning och aritmetik. Ämnet utanläsning var uppdelad i 
underavdelningar som Luthers katekes, Lindbloms förklaring, Hustavlan, 
Davids botpsalmer samt psalmer ur psalmboken. 

I missionsstyrelsens årsberättelse från 1904 heter det om Gafseleskolan: 
"Vid denna i Åsele socken belägna missionsskola kvarstår fortfarande 
läraren J. G. Lindberg som föreståndare. 

Undervisningen fortgick  med undantag af  sommarferierna  och från 
den 15 dec. till 10 jan. Från föregående  år voro i skolan inskrivna 13 
lappbarn, af  vilka dock en gosse lämnade skolan och vid läsårets början 
intogos 9 nya. Lappbarnens antal var sålunda 21, däraf  11 gossar och 10 
flickor.  Vid höstterminens början lämnade åter en gosse skolan, så att 
antalet barn under denna termin var 20. 
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Förutom lappbarnen har 30 svenska barn undervisats i skolan. 

Vid årsexamen den 15 dec. utexaminerades 5 lappbarn, 3 gossar och 2 
flickor.  Under detta år fingo  lappbarnen mottaga rikligare med 
julgåvor än något år förut.  Från Göteborg, Norrköping,  Malmköping, 
Ingelstad m. fl.  orter hade kärleksfulla  vänner sänt gåvor till de fattiga 
barnen. Huru glada dessa voro kan lättare tänkas än beskrivas. 

Vid missionsskolan har under sommaren 1904 verkställts en större 
reparation. Såsom bidrag härtill har syföreningen  i Gafsele  lämnat 76 
kr. 30 öre" 
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Kapitel 23 

Skolan i Dalasjö 
Redan från starten av Svenska Missionssällskapet den 6 januari 1835 
riktades som vi redan sett blickarna och intresset till samerna i Lappland, 
och under 1860 - talet fick detta intresse en kraftig stöt framåt. En bidragande 
orsak till detta var att Sällskapet då fick till sekreterare och skattmästare 
kyrkoherden i finska församlingen i Stockholm, A. Sjöding. 

Han var norrlänning och hade tjänstgjort femton år som präst i de 
nordligaste församlingarna. Därför kände han väl till förhållandena i dessa 
trakter. 

En annan bidragande orsak till att skolfrågorna för samerna i södra 
Lappland och då särskilt i Vilhelmina aktualiserades, var att en ung 
samekvinna, Maria Magdalena Mathsdotter från Vilhelmina företog en 
resa till Stockholm. (Om denna märkliga kvinna är mer berättat under 
Biografier.) 

Orsaken till att Maria Magdalena reste till Stockholm var, enligt de 
uppgifter pastor H. Roerich lämnar i sin bok "Lappland och Maria 
Magdalena Mathsdotter", att hennes äldre syster Segrid Regina före sin död 
i juli 1863 hade bett Maria fara till Stockholm och be kungen om en skola i 
Dalasjö. 

Orsaken till att Segrid Regina ville, att skolan skulle förläggas till Dalasjö, 
berodde säkert på, att hon sammanträffat med bonden Nils Nilsson, som så 
smått i sin gård börjat undervisa fattiga nybyggarbarn, dock utan att någon 
egentlig skola hade startats. Enligt kateket Blomqvist skulle skolan i Dalasjö 
ha startat den 11 jan. 1864, alltså sedan Maria Magdalena redan tillsammans 
med sin familj passerat byn med sina renar på väg till vinterbeteslandet 
längre söderut. 

Visserligen hade Vilhelmina kommun 1849 anställt en folkskollärare, som 
börjat sin verksamhet i april 1850, men det var icke många byar denne 
ensamme lärare hann med att besöka. Det var väl därför Nils Nilsson 
startade sin s.k. fattigskola. 

Sannolikt någon gång i februari månad 1864 startade Maria Magdalena sin 
resa till Stockholm, dit hon kom i slutet av månaden. Den första mars 
besökte hon Svenska Missionssällskapets Direktions sammanträde och 
framförde sina önskemål. 

Direktionen beslöt då att skriva till prosten C. Grönlund i Åsele och 
"Ordföranden  i Dalasjö skoldirektion N. Nilsson och göra sig 
underrättad om rätta förhällandet  med frågan  om inrättande af  en 
skola i Dalasjö". 
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Den 2 april 1864 skriver Nilsson svar på det brev han fått av Direktionen: 
"Skrivelsen af  den 4 sistl. Mars har jag riktigt bekommit och får 
härmed betyga min hjärtliga tacksägelse. 

Det var nöjsamt att se, det lappflickan  Maria Magdalena Mattsdotter 
för  Svänska Misions Sällskapets Direktion underrättat om vår lilla 
Mission här i Wilhelmina.  Fattigskolan har verkligen börjats här i 
Dalasjö by, oaktat ingen Skolbyggnad har blifvit  uppförd  utan blott 
materialer för  densammas uppförande  är anskaffat.  Men om Gud vill, 
så tänka vi börja med byggandet denna vår, när det blir barmark. Nu 
för  närvarande är skolan stationerad i min gård. 

Jag får  nu i största korthet svara på de frågor,  som äro i Dit bref.  Svaret 
på första  frågan  är den: vårt Barnhem är lika med Sällskapets 
underholne Missionsskolorna i Lappmarken deruti, att barnen njute 
både kläder och föda,  så länge de vistas i Skolan; men olik derutinnan 
att vi hafva  icke barn inackorderade hos bönder i gårdarne, utan 
barnen äro alltid i Barnhemmet alltså lika som Barnhemmen äro i 
Södra Sverje. 

Äfvenså  är vår Skola olik Direktionens Skolor i Lappmarken deri, att 
härvarande Skola är lik Folk-Skolan i afseende  på tiden för 
undervisningen. Den upphör vid midsommar. Barnen får  då vara hos 
sina föräldrar  till början af  October månad, då undervisningen åter 
börjas i Skolan. 

Svaret på andra frågan  blifver  den: Denna skola eller Barnhem är blott 
för  värnlösa och fattiga  barn af  Swänsk nation. Denna församling  är 
en vidsträckt socken och har fattiga  innevånare, och de flesta  föräldrar 
äro oförmögne  att lära sina barn Christendoms kunskap såsom tydligt 
nog visas på de barn som vi har i skolan hvilka äro 18 o 19 år och 
känna knapt ABCD. 

Alldenstund Mission Sällskapet i Stockholm dragit omsorg för 
undervisningen i christendomen för  barn af  Lappska föräldrar,  så har 
vi i följd  deraf  beslutat att denna vår anstalt skall vara för  Swänska 
barn. 

Bestyreisen för  vår anstalt får  tillika med ordföranden  ensamt ordna 
och styra öfver  Skolan. Inrättningen härstädes understödjes af  ganska 
få  församlingens  invånare utan för  det mesta understödjes den med 
frivilliga  gåfvor  och bidrag af  barmhertiga vänner i andra orter. 

Läraren, Nils Olsson, som förestår  undervisningen i Skolan är från 
Åsele, han har en längre tid njutit undervisningen i Missions Skolan i 
Åsele och Lycksele under åren 1849-1853, så att han eger erforderliga 
kunskaper. Dessutom har han nu praktiserat med 
barnaundervisningen i 10 års tid och anses derföre  vara skicklig till 
lärare i vår skola. Och hvad hans uppförande  beträffar  så hoppas vi att 
hans nitälskan för  sin och andra själars salighet... 
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Skulle Svänska Missions Sällskapets Direktion villa förena  Missions 
skola med denna vår anstalt sä att ett visst antal Lapska barn, t.ex 8 ä 10 
st. finge  på Direktionens bekostnad njuta föda  och undervisning här i 
skolan så äro vi tjenstvilliga att gå Direktionen till mötes; ty läraren 
härå stället kan ock undervisa i Lappska språket. 

Alltså har jag nu i korthet besvarat det vänskapsfulla  bref.  Jag lämnar 
nu allt till Direktionens öfvervägande.  Med vänskap och högaktning 
tecknar Eder ringaste tjenare N. Nilsson." 

När detta brev anlände till Svenska Missionstyrelsens Direktion 
behandlades det i sammanträde den 23 april 1864, där det heter: 

"Upplästes Nils Nilssons i Dalasjö skrivelse med anledning af  gjord 
förfrågan  med det därstädes inrättade Barnhemmet. Direktionen beslöt 
att frågan  skulle hvila till dess Consistorium i Hernösand skrivelse 
skulle ankomma såsom svar på Direktionens framställning  om 
erhållande af  underrättelse om lämpliga platser för  anläggande af  2ne 
nya missionsskolor i Lappmarken." 

Direktionen beslöt detta innan de fått svar från kyrkoherde C. Grönlund i 
Åsele. Den 17 maj 1864 svarar Grönlund på Direktionens brev av den 8 
mars 1864. 

Han föreslår att den ena av de tilltänkta nya skolorna i Lappland förläggs till 
Dalasjö. Han säger sig ha underhandlat med Dalasjö byamän, där 6 av 7 är 
välbeställda bönder, som kan mottaga barn för 65 Rdr per barn och år. För 
skollokalen begär de en hyra av 100 Rd. Han tror emellertid att dessa belopp 
kan nedsättas. 

Han säger vidare: 
"Redan för  några år sedan hade en bonde i Dalasjö by vid namn Nils 
Nilsson fått  i sinnet att inrätta ett så kallat barnhem, ett tillflyktsställe 
för  fattiga  Svenska barn till erhållande af  undervisning i Christendom 
och andlig uppfostran. 

Penning Sammanskott för  denna sköna inrättning har ock bland 
Christligt sinnade menniskor skedt, besynnerligen på de Södra orterna. 
Jag önskar framgång  åt denna Christliga inrättning. Måtte 
välgörenheten icke tröttna att dertill bidraga. Under denna 
förhoppning,  och då Svenska Missions Sällskapets Direktion beslut sig 
till en Skolas anläggning i Dalasjö by af  Wilhelmina  församling, 
föreslår  jag i största ödmjukhet dessa bägge inrättningars förening  till 
en skola och ömsesidig delaktighet i omkostnader för  denna skolas 
underhåll." 

Grönlund säger här att Nils Nilsson fått sig i sinnet att inrätta ett barnhem 
och att medel för hemmets drivande influtit men han säger icke, om 
verksamheten redan startat, vilket den enligt Blomqvists uppgift gjort i 
januari månad. 
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Att Nils Nilsson verkligen startat sin skola den 11 jan. 1864 som Blomqvist 
säger i sin skrivelse av den 26 juli 1864 till Direktionen förstår vi av Maria 
Magdalena Mathsdotters brev till vännerna i Stockholm av den 12 maj 
1864. Där skriver hon bl.a "Det gläder mig att meddela eder, att skolan är 
börjad och att där är 32 barn." Den skola hon här talar om är givetvis 
Dalasjöskolan. 

Samerna kom ju flyttande med sina renhjordar från fjällen i november 
månad, och då for de bl.a. förbi Dalasjö. Säkerligen var då Maria Magdalena 
i förbindelse med Nils Nilsson. Om skolan då hade startat, hade hon säkert 
talat om detta, då hon var i Stockholm. Detta talar för, att Nils Nilsson 
startat sin skola i början av 1864 som Blomqvist berättat, men vid 
nyårstiden var Maria Magdalena och hennes föräldrar med sina renar 
kanske redan i kusttrakterna i Ångermanland och kunde icke veta, att 
skolan redan startat, innan hon begav sig på sin resa till Stockholm. 

När hon säger, att det var 32 barn i skolan, får vi nog tro henne, men om 
där fanns några samebarn, är väl mindre sannolikt. Nils Nilsson säger ju i 
sitt brev, som han skrev den 2 april, då skolan redan var igång, att: "Denna 
Skola eller Barnhem är blott för  värnlösa och fattiga  barn af  Svänsk nation." 
Men Maria Magdalena hoppades väl, att även samebarn skulle få tillträde 
till denna skola. 

När kateket Blomqvist besökte skolan i Dalasjö den 25 juni 1864 säger han 
att där då fanns 15 barn. Detta är ju mindre än hälften av det antal Maria 
Magdalena uppgivit i sitt brev från början av maj. Den kraftiga 
minskningen av elevantalet under drygt en månad kan förklaras av att 
många föräldrar i slutet av maj och början av juni ville ha hem sina barn 
som hjälp i vårbruket och kanske främst som "getare", vallhjon. 

Att bonden Nils Nilsson i Dalasjö var angelägen om att få även samebarn 
på Svenska Missionsstyrelsens bekostnad till sin skola ser vi bl.a. av hans 
brev till Direktionen. Han kallade också på kateket S. A. Blomqvist från 
Bastuträsk, som också reste till Dalasjö sedan han fått sanktion därtill av 
Direktionens inspektör Westerlund. Den 26 juni 1864 lämnar han följande 
rapport till Direktionen: 

"Eftersom  Nils Nilsson i Dalasjö by i Vilhelmina socken enträget 
anhållit att jag skulle resa till honom för  att taga kännedom om hans 
skola och sedan giva vitsord derom, så föranledde  detta att rådgöra 
med vår skolinspektör Herr pastor H. G. Westerlund  i Tärna,  hvilken 
m.fl.  tillstyrkte resan. 

Emellertid rådde Herr Prosten Grönlund att skriftligen  fråga  Pastor i 
församlingen  om upplysning om Dalasjö skola, för  att undvika resan, 
som har en längd af  22 mil fram  och åter. 

Detta efterkoms,  men alldenstund pastor i församlingen  icke fått 
någon upplysning eller blifvit  till- eller rådfrågad  af  Styrelsen för 
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nämnda skola om dess företag,  alltså kunde icke mig gifvas  något 
upplysande svar. 

Följden blef  att resan verkställdes. Wid  ankomsten till Wilhelmina 
pr estgård blef  jag med största vänlighet och gästfrihet  mottagen. Efter 
att hafva  vilat öfver  natten och samspråkat med Pastorn om saken 
fortsattes  resan till Dalasjö i sällskap med N. Nilsson som kom för  att 
hämta mig. 

Wid  ankomsten dit afhördes  nöjaktigt det samtliga barn hade lärt sig 
läsa någorlunda innantill, men deremot andra voro ytterst klena 
oaktadt de voro mellan 16 a 20 år och detta så mycket mindre att 
undra på, som de vid ankomsten till skolan icke kände bokstäverna, 
hade klena fattningsgåfvor  och icke varit längre i skolan, som bekant 
torde vara än sedan den 11 sistl. januari. 

Barnens antal var 15. 

Nu beslöts att styrelsens ledamöter för  Barnhemmet skulle 
sammanträda vid kyrkan, vilket skedde i sockenstugan i närvaro af 
församlingens  Pastor och Commisarie. 

Nu frågades  hvilken har största kännedom om behofvet  och 
nödvändigheten af  en mera utvidgad sann kristendom inom 
församlingen?  Allas svar var: Pastorn. 

Som räkenskaperna voro mindre nöjaktigt förda,  emedan 
verifikationer  saknades och materialet voro af  Ordföranden  N. 
inköpta mot de andra ledamöternas vilja, emedan de med skäl 
ansågos för  skolan ändamålslösa, så var alla ledamöternas svar på 
frågan:  hvilken skall vara Skol-Inspektor? Vår Pastor. 
N. endast var deremot. 

Pastor sade: Jag är mycket intresserad af  att ledamöterna vilja verka för 
kristendomsupplysningen och erkänner ett verkligt nit och godt 
uppsåt hos N. önskas dock att det måtte välordnas hans företag  men 
icke vill jag tränga mig emellan, utan i må gerna fortsätta  med N. i 
spetsen. 

Ledamöterna: Wi  måste hafva  någon som kan riktigt ordna företaget 
annars blir hela verket förfelat.  Resultatet blef  att alla närvarande 
ledamöter beslöto sig till Pastorn. N. endast ville icke. 

Pastorn frågade  Dalasjö byamän: Wiljen  I att en Missionsskola 
stationeras hos eder? Svaret blef  Ja. 

Sedan åtogo sig byamännen att hålla skollokal, husrum åt läraren, 
vedbrand åt skolan och läraren för  100 Rd. Rmt. per år, underhålla 
barnen och gifva  dem öm vård och skötsel för  50 Rd Rmt. för  hvarje 
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barn per år. Sedan fosterföräldrarna  åtagit sig att för  ett år föda  barnen 
ega de icke rättighet afsäga  sig dermed förrän  årets slut. 

De läto förbinda  sig att, när skolan kommer att verkställas, föda  18 barn 
på nämnda villkor. Och önskas enhälligt att Sv. Missionssällskapet 
stationerar en Missions Skola i Dalajsö, ju förr  desto hellre. 

Alldenstund Pastor i församlingen  inför  det trängande behof  af  en 
vidgad kristendomsundervisning bland fattiga  Svenska nybyggares 
barn inom församlingen  och församlingen,  som sjelf  är mycket fattig, 
icke kan uppfylla  detta behof,  alltså framställes  i största underdånighet 
den frågan,  huruvida Sv. Missions Sällskapet skulle vilja åtaga sig att 
låta fattiga  Svenska nybyggares barn äfven  få  fritt  underhåll i 
Missionsskolan i Dalasjö. 

Under de goda åren, då Gud gifver  församlingen  välsignelse på åkern, 
så förbinder  hon sig att bestå halfva  summan på de Svenska barnens 
underhåll, under de svaga åren vill hon vara fri  från  denna 
förbindelse. 

Församlingens Folkskolestyrelse underkastar sig med nöje Svenska 
Missions Sällskapets Controll. 

Commisarien i Wilhelmina  Socken Herr P. A. Hellgren åtager sig med 
nöje kontrollen af  räkenskaperna." 

Denna skrivelse behandlades av Direktionen vid sammanträde den 19 aug. 
1864 där det i § 13 heter: 

"Upplästes en berättelse af  kateketen S. A. Blomqvist om en företagen 
resa till Dalasjö på anmodan af  dervarande Barnhemsföreståndare  N. 
Nilsson, hwarwid uttalades enhälligt en önskan om inrättande af  en 
missionsskola i samma by. Denna berättelse såsom icke föranledande 
till någon åtgärd, lades till handlingarna." 

Redan nu ser det ut, som om Svenska Missionsstyrelsens Direktion börjat 
tvivla på ett samarbete med Nils Nilsson i Dalasjö. När Direktionen sedan 
får svar på förfrågan hos kateket I. Nordfjell i Gafsele, kan man nog säga, att 
Dalasjö, som platsen för blivande missionsskola är mer eller mindre 
avskrivet. Nordfjell skriver den 27 sept. 1864 bl.a följande: 

"För ärade skrivelse af  den 6 i denna månad avlägges härmed en 
vördnadesfull  tacksägelse. 

Att Höglofl.  Direktionen beslutit tvänne Barnhems uppsättande, är 
säkert en frukt  af  femöreföreningen  och detta är något hvaröfver  vi 
här högeligen gläder oss. Glädjande skall det ock vara för  Knaftens 
åboer att ett Barnhem der kommer att inrättas. 

Hvad Dalasjö beträffar  torde det dock tåla vidare öfverläggning 
huruvida ett Barnhem der kan inrättas då Sällskapet numera ej kan 
tänka på någon förening  med dervarande Fattigskola. 
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Genom ett klokt förfarande  hade en sådan förening  kunnat 
åvägabringas till förmån  för  det blifvande  Barnhemmet, men denna 
synes nu vara omöjligt sedan kateket Blomqvist varit till Dalasjö der 
han bland skolstyrelsens ledamöter (troligen  genom något 
förhastande)  väckt misstroende emot sig och Sällskapets syftemål. 

Mig synes derför  bäst vara, att Sällskapet lemnar Dalasjö åsido med det 
trassel, som der kommer att uppstå och väljer en annan by i samma 
socken, som är mera passande för  Barnhemmet. 

På de svaga fötter  fattigskolan  i Dalasjö nu står, kan hon i längden ej 
hålla sig, och således kan hon blifva  till något hinder för  Sällskapets 
sak." 

Redan den 30 aug. 1864 skrev Direktionen till kyrkoherde Magn. Hultin i 
Vilhelmina och bad om förslag på plats för ett blivande barnhem i Vilhel-
mina. Den 26 sept. 1864 svarar Hultin: 

"Till  svar å ärade skrivelse under den 30 sistledne Augusti har /jag/ 
äran meddela att Byamännen i Besksele by förklarat  sig beredvilliga att 
låta höglofliga  Direktionen inrätta det kärleksfullt  tilltänkta 
Barnhemmet hos dem. Besksele by utgöres af  8 grannar, hvilka 
befinna  sig i någorlunda bergeliga omständigheter. 

Då nu Herren åter hemsökt denna Socken med en svår missvext anse 
Byamennen sig ej kunna för  detta år föda  och kläda ett barn för  mindre 
än 60 Rd riksmynt och tilltro sig ej heller, att om skolan tager sin 
början detta år kunna mottaga fler  än ett barn för  hvarje åbo. För ved 
och hushyra för  Skolan fordra  de 65 Rd för  året. Byamennen önska 
äfven  att deras barn måtte få  njuta kostnadsfri  undervisning i Skolan 
då de sjelva kosthålla dem. 

Det är glädjefullt  att erfara  huru kärleksfullt  den arma Lappska 
Allmogen omhuldas af  den välvilliga allmänheten. Skulle man äfven 
väga hoppas någon hjelp för  de många arma fattiga  Nybyggarne och 
Inhyseshjon barn inom denna Socken. 

Barn under 15 år bland Lappska allmogen är 150 stycken af  hvilka 46 
gossar och 45 flickor  äro inom skolåldern, men bland fattiga 
Nybyggares och Inhyseshjons uppgår samma summa af  dessa barn till 
414 bland hvilka 99 gossar och 82 flickor  äro inom Skolåldern. 

Föräldrarna till dessa arme barn äro i så fattiga  omständigheter, att de 
ej kunna kosthålla sina barn i den enda ambulatoriska folkskolan,  som 
här finnes,  och Socknemännen äro i så knappa omständigheter, att de 
ej billigtvis kunna bekosta deras skolgång. Det synes mörkt och 
bekymmersamt huru dessa många arma barn skola erhålla någon 
skolundervisning." 
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Som vi ser av detta Hultins brev har han träffat ett förmånligt avtal med 
bäskselebönderna, men nämner icke med ett ord Dalasjöskolan. Det är 
tydligen Hultins idé att missionsskolan skall förläggas till Bäsksele. 

Hultin ber också samtidigt för de "arma" nybyggarnas barn, som han anser 
vara i lika om inte i ännu större behov av understöd än samebarnen. 

Kanske detta i någon mån bidrog till den välvilja Direktionen visade 
Dalasjöskolan genom att vid flera tillfällen bevilja understöd åt skolan, 
trots att där icke vistades några samebarn. 

Den 21 okt. 1864 behandlar Direktionen detta Hultins brev och skriver helt 
kort: 

"Kyrkoherde M. Hultin som i href  af  den 26 sistlidne september 
tillkänn a gif  v it att hemmansägarne i Besksele af  Wilhelmina 
Lappmarks församling  vore villiga att emottaga en missionsskola 
skulle anmodas inkomma med upplysning, huruvida icke ett 
barnhem skulle kunna inrättas därstädes eller i någon annan by." 

Icke ens nu ville Direktionen besluta sig för var barnhemmet i Vilhelmina 
skulle förläggas. Då Missionssällskapet hade egna lokaler på en del ställen 
var de inne på tanken att även i Vilhelmina skaffa sig en egen fastighet. 

Därför skriver de till kyrkoherde Hultin och ber honom undersöka 
möjligheterna till fastighetsförvärv här i socknen. Redan den 12 dec. 1864 
lämnar Hultin in en rad uppgifter på fastigheter, som kan förvärvas. 

Länsman P. A. Heligrens hemman Kristineberg kostar 4 000 Rdr, bonden 
Mats Andersson i Laxbäcken begär 6 000 Rdr och Mats Larsson i Bäsksele 
kostar 6 500 Rdr. Hultin för sin del rekommenderar Kristineberg, som ju 
också är billigast. Hultin, som i sitt förra brev icke nämnt något om 
Dalasjöskolan, frågar nu Direktionen hur det blir med skolan i Dalasjö. 

Direktionen begär nu yttrande av prosten C. Grönlund i Åsele över tanken 
att köpa ett hemman för planerat barnhem i Vilhelmina. I ett mycket långt 
och utförligt brev av den 1 mars 1865 avstyrker Grönlund på det allra 
bestämdaste tanken på fastighetsförvärv, som utom att det kostar mycket att 
förvärva även drager stora kostnader för underhåll. 

Missionssällskapet hade tydligen svårt att bestämma sig för var skolan i 
Vilhelmina skulle förläggas. Möjligen hade nästan alla i Direktionen ändå 
icke, trots allt, släppt tanken på Dalasjö. I protokollet av den 21 april 1865 
heter det: 

"Sedan herr prosten C. Grönlund inkommit med infordrat  yttrande 
angående inrättandet af  2ne_ barnhem i Lappmarken och sedan 
Direktionen nu tagit kännedom deraf  beslöts att i öfverensstämmelse 
dermed vidtaga åtgärder för  ordnandet af  denna sak på det sättet, att 
det ena Barnhemmet skall inrättas i den därtill lämpligaste byn inom 
Wilhelmina  församling  och det andra i Båtjaur by i Arjeplog såsom i 
alla hänseenden lämpligare än det förut  föreslagna  i Knaftens  by. Till 
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lärare på förra  stället ansågs kateketen Lindbom böra komma ifråga 
och tillförordnande  kateketen Nordemark  på det senare." 

Av detta protokoll framgår det, att Missions sällskapets Direktion så sent 
som ett par månader före skolans start icke bestämt sig för var skolan i 
Vilhelmina skulle förläggas, men ändå utser de lärare till den planerade 
skolan. Något protokollsbeslut på att barnhemmet skulle förläggas till 
Bäsksele finns icke. (Se mer därom under kapitlet om Bäsksele skola.) 

Trots att barnhemmet i Bäsksele startade den 1 juli 1865 fortsatte 
Missionssällskapets Direktion att stödja skolanläggningen i Dalasjö, trots att 
de knappast fanns några samebarn där. Någon som helst anteckning i 
Direktionens protokoll om, att det fanns samebarn i Dalasjöskolan finns 
icke. 

Den 30 no v. 1865 beslöt Direktionen 
"att med 150 Rdr Rmt från  femör  ef  öreningens fond  understödja Nils 
Nilssons barnhem i Dalasjö." 

Av husförhörslängden för Vilhelmina erfar vi, att drivkraften och 
eldsjälen bakom Dalasjö barnhem, bonden Nils Nilsson, avled den 16 dec. 
1865 endast 40 år gammal. 

Sannolikt drabbades familjen av någon smittosam sjukdom, då tre 
familjemedlemmar dog inom loppet av en månad. Någon anteckning om 
dödsorsaken är icke angiven i kyrkboken. Anteckningarna 1865 om 
familjen är följande: 

"Bonden Nils Nilsson, /.  12/1  1825 gift  1847, död 16/12  1865 
H. Gertrud Magd. f.  1818 gift  1847 
s. Petrus f.  7/4  1848 
d. Gertrud f.  26/3  1849 
s. Simon f  30/4  1851 död 1/12  1865 
s. Jonas f  9/4  1853 död 19/12  1865 
s. Erik f.  2/2  1857 
d. Lydia f.  7/3  1859 
s. Nils f.  14/1  1862, död 20/1  1862," 

Trots att skolans egentliga drivkraft var borta, fortsattes undervisningen 
och Missionssällskapet fortsatte att lämna bidrag till barnhemmet. I feb. 1866 
sände Direktionen 150 Rdr till Lindbom i Bäsksele för vidare befordran till 
barnhemmet i Dalasjö. Då Lindbom var villrådig om han verkligen skulle 
överlämna beloppet dit, skriver han därom till Direktionen. 

I deras protokoll av den 1 mars 1866 heter det: 
"I anledning af  kateket J. Lindboms af  ankommet bref  huru han skulle 
rätteligen förfara  med de till honom remitterade 150 Rdr Rmt. för 
Barnhemmet i Dalasjö, enär detsamma befunne  sig i 
upplösningstillstånd i anledning af  dess stiftares  och föreståndares  N. 
Nilssons nyligen timade död, beslöt Direktionen, som nyligen erhållit 
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underrättelse, åter vore i full  verksamhet, det Lindbom skulle 
tillskrivas att aflämna  berörda medel till ofvannämnda  Barnhem." 

Av detta ser vi dels att barnhemmet i Dalasjö var i verksamhet även efter 
Nilssons bortgång, och dels att Direktionen fortfarande lämnar anslag till 
det, trots att det icke nämns något om att något samebarn vistas vid denna 
inrättning. 

Av Direktionens protokoll av den 25 maj 1866 ser vi, att Dalasjöskolan fått 
en ny föreståndare, nämligen A.P. Nordqvist. I nämnda protokoll heter det 
nämligen: 

"Föreståndaren för  Barnhemmet i Dalasjö A. P. Nordqvist inträdde 
och förmälde,  att han för  bristande medels skull sett sig nödsakad att 
för  närvarande upplösa densamma samt hemställde, huruvida icke 
Direktionen ville öfvertaga  detsamma helt och hållet eller anslå ett 
visst årligt underhåll dertill. 

I anledning deraf  beslöt Direktionen att anmoda Herr Prosten C. 
Grönlund att meddela upplysningar om ungefärliga  antalet af 
lappbarn i orten och yttra sig huru berörda Nordqvist gjort sig känd i 
afseende  på undervisningsskicklighet och lefverne,  efter  erhållande af 
hvilka meddelanden Direktionen ville besluta i huvudsaken. Dock 
skulle emellertid Nordqvist erhålla ett tillfälligt  understöd af  100 Rdr 
Rmt." 

Den 25 juni 1866 skrev Grönlund ett långt brev till Direktionen varvid han 
framhåller att Dalasjö skolan är helt beroende av understöd från annat håll. 
Han framhåller att alla nybyggare i Vilhelmina är mycket fattiga och deras 
barn saknar möjlighet till skolgång. Trots att han inser, att de medel 
Direktionen förfogar över är avsedda för nomadernas barn, föreslår han, att 
Direktionen gör ett undantag och beviljar ett årligt anslag till Dalasjöskolan 
eller övertager den helt och hållet. 

Grönlund har endast berömmande ord om Nordqvist, som sista tiden varit 
föreståndare för Dalasjöskolan. 

Direktionen visade sig vilja understödja skolan i Dalasjö, trots att deras 
Barnhem i Bäsksele, som varit i verksamhet i ett år, låg endast knappt en 
mil därifrån. 

Vid Direktionens sammanträde den 28 sept. 1866 behandlades Grönlunds 
skrivelse. Med anledning därav skriver de följande i sitt protokoll: 

"Upplästes Herr Prosten C. Grönlunds uttalande med anledning af 
sökt understöd för  barnhemmet i Dalasjö, hvaraf  inhämtades/  att han 
tillstyrkte beviljandet af  berörda bidrag. 

Under förutsättning  att efter  upplysningens inhämtande, att Barnhem 
i Dalasjö befunnes  behöfligt,  enär ett dylikt vore inrättat vid pass en 
mil derifrån  i Bäsksele, ville Direktionen, ehuru den fastställde  den 
grundsatsen, att endast barn af  de nomadiserande Lapparne borde 
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åtnjuta fördelen  af  missionsskolorna, dock af  särskildt bevekande skäl 
understödja Dalasjö Barnhem med Trehundra  (300)  Rdr Rmt för  en 
gång; hvilket understöd dock icke finge  användas till betalande af 
denna inrättnings gamla skulder." 

Återigen visar Direktionen sin stora välvilja mot skolinrättningen i 
Dalasjö. Men detta är tydligen sista gången Missionssällskapet lämnar 
bidrag till Dalasjöskolan. Så vitt vi kan finna hade Direktionen under åren 
1864-66 lämnat sammanlagt 700 Rdr Rmt till barnhemmet i Dalasjö. 

Sannolikt upphörde skolanläggningen i Dalasjö med sin verksamhet under 
år 1866. Något som talar för detta är, att Nordqvist vid samma sammanträde 
den 28 sept. där Direktionen beviljar 300 Rd till Dalasjöskolan, begärde att få 
inträda i Missionssällskapets tjänst. 

I protokollets § 10 heter det: 
"Skolläraren P. A. Nordqvist,  som gjort skriftlig  ansökning åtföljd  af 
betyg, att han önskade inträda i Lappska missionens tjänst, blef  antagen 
till Elev vid Gafsele  missionsskola på vanliga villkor, nemligen fri 
kost och nödiga kläder, mot skyldighet att lära sig Lappska språket och 
att deltaga i barnens handledning jemte den ordinarie läraren." 

Nordqvist stannade vid Gafseleskolan och blev från 1867 biträde åt 
ordinarie läraren där. Anders Nordqvist, som var född den 27 april 1841 
ingick äktenskap med en flicka i Gafsele by. Med anledning deraf beslöt 
Direktionen att från den 1 april 1868 höja hans årslön från 400 till 500 Rdr. 
Då Nordqvist icke kom att dra jämt med gafseleborna avflyttade han från 
Gafsele år 1872. 

I sitt brev till Svenska Missionsstyrelsen av den 2 april 1864 skriver Nils 
Nilsson bl.a. följande om Nils Olsson, som då var lärare vid hans skola i 
Dalasjö: 

"Läraren Nils Olsson, som förestår  undervisningen i Skolan är från 
Asele, han har en längre tid njutit undervisningen i Asele och 
Lycksele under åren 1849 - 1853, så han eger erforderliga  kunskaper. 
Dessutom har han praktiserat barnaundervisning i 10 års tid och anses 
derföre  vara skicklig till lärare i vår skola." 

Av detta brev ser vi, att Nils Olsson tydligen vistats en längre tid i Dalasjö 
och byarna däromkring och undervisat barn, innan Nils Nilsson startade 
sin skola. 

Kanske man t. o. m. vågar det antagandet, att förhållandet att en lärare 
fanns i Dalasjö utgjorde en av orsakerna till att Nils Nilsson kom på tanken 
att starta en skola i byn. 
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Den store folklivsforskaren Olof Petter Pettersson (1859-1944) nämner om 
en Stinnerbom (Gamla byar i Vilhelmina, del III, s. 193 och del II, s. 273) om 
vilken han säger: 

"I Dalasjö och andra byar i östra delen av Vilhelmina församling 
verkade en lappman vid namn Stinnerbom såsom barnalärare. Men 
han nöjde sig icke med att vara verksam allenast i sin skola. Under 
söndagseftermiddagarna  besökte han grannbyarna till Dalasjö i 
sällskap med sin vän Nils Nilsson, Lill Nicke, och höll religiösa 
föredrag  för  byarnas folk  och uppväckte med dessa en stark andlig 
rörelse i dessa byar. Stinnerbom och Nils Nilsson äro de första 
lekmannapredikanter, som hava verkat inom Vilhelmina 
församling. 

Stinnerbom ivrade och arbetade mycket för  att få  till stånd ett barnhem 
med tillhörande fast  skola för  barnen i Dalasjö och de närmaste 
grannbyarna. Men han vann ingen förståelse  för  sin strävan hos 
bönderna eller prästerskapet inom församlingen,  så han nödgades med 
djup grämelse övergiva tanken på att kunna förverkliga  sin stort 
tilltänkta plan." 

I del II av Gamla byar (s. 273) säger O. P. Pettersson: 
"Denne Stinnerbom var så ofärdig,  att han icke kunde gå på sina fötter, 
utan måste gå på knäna. Han hade varit lärjunge i en lappskola och 
kunde ej blott lära sina skolbarn att läsa, utan kunde ock öva upp dem 
i skrivning och räkning, utan han bedrev sin skolverksamhet med 
stort allvar och mycken iver." 

Av Petterssons uppgifter framgår det, att Nils Nilsson och Nils Olsson 
Stinnerbom samarbetade på sina predikoresor, men beträffande skolan är 
det ju Nilsson, som framstår som initiativtagare. 

Det är han, som skriver till Svenska Missionssällskapet och det är han, som 
kallar dit kateket Blomqvist. Och när Blomqvist besöker Dalasjö den 26 juni 
1864 nämner denne icke med ett ord Nils Olsson. Och redan 1865 har 
tydligen Nils Olsson Stinnerbom lämnat Dalasjö skolan, som fick Anders 
Nordqvist till lärare och sedan föreståndare. 

Av husförhörslängden för Åsele framgår det, att Nils Olsson Stinnerbom 
var kyrkobokförd i Åsele. Där uppgives att han var född i Norde den 20 dec. 
1834. Den 6 jan. 1871 utflyttade han till Nordantjäl i Ramsele församling där 
han ingick äktenskap den 27 mars 1871 med pigan Anna Greta Svensdotter, 
född den 11 nov. 1839 i Fjällsjö församling. Hon hade en son, Sven Petter, 
som var född den 22 januari 1868 i Fjällsjö församling. 

Nils Olsson Stinnerbom och hans hustru hade två söner, Erik Jonas, född 
den 30 mars 1872 i Nordantjäl, vilken emellertid dog redan den 2 juli 1873. 
Den andre gossen, Jonas Emanuel, var född den 4 mars 1874 i Nordantjäl. 

I husförhörslängden i Ramsele är Nils Olsson antecknad som barnalärare. 
Där är hans födelseort angiven vara Vilhelmina, men i Vilhelminas 
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födelsebok finns han icke antecknad för år 1834. Detta torde kunna tolkas så, 
att Nils Olsson Stinnerbom kom tidigt till Vilhelmina utan att ha blivit 
antecknad som inflyttad. 

Någon anteckning om att Nils Olsson var krympling och gick som 
Pettersson uppger på knäna har icke angetts vare sig av Nils Nilsson eller 
finnes antecknad i kyrkans längder. 

Men att Nils Olsson Stinnerbom verkligen var invalid framgår av Svenska 
Missionssällskapets Direktions protokoll av den 24 april 1851 där det bl. a. 
heter: 

"Enligt Inspektörs tillstyrkan skall skolgossen Nils Olsson n.76 
ytterligare qvarstadna vid skolan i Gafsele  under förmodan  att han 
framdeles  kan användas såsom barnalärare emedan han i den grad är 
krympling, att han med kroppsligt arbete omöjligt kan sig lifnära." 

Detta protokoll bekräftar att Nils Olsson, som Nils Nilsson påpekat, gått 
flera år vid Gafsele skolan och att han åtminstone vid den tiden, då han var 
17 år, var mycket ofärdig. 

Någon skolkatalog eller något visitationsprotokoll från åren närmast före 
1850 finns icke, varför vi icke kan se hur många år Nils Olsson gick i Gafsele 
skolan. Om detta hans lyte minskade, vet vi icke, men sägnen om den 
ofärdige läraren i Dalasjö levde länge kvar i bygden. Nedtecknaren av dessa 
rader hörde så sent som på 1930-talet talas om den ofärdige läraren i Dalasjö, 
som gick på knäna. 

Nils Olsson Stinnerbom fick en tragisk död. I Ramsele husförhörslängd står 
antecknat att han avhände sig livet genom att skära sig i halsen, så att han 
avled den 25 juni 1875 i Nordantjäl, Ramsele församling, endast 40 år 
gammal. 
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Kapitel 24 

Bäsksele skola 
Frågan om förläggande av en missionsskola i Vilhelmina socken aktuali-
serades när samekvinnan Maria Magdalena Mathsdotter den 1 mars 1864 
uppvaktade Svenska Missionssällskapets Direktion och bad om en skola för 
sina stamfränder, men som vi redan sett i kapitlet om Dalasjöskolan, kom 
det att dröja mer än ett år innan Direktionen beslöt att förlägga sitt barnhem 
för Vilhelmina till Bäsksele. 

Så vitt vi vet, var det kyrkoherde Magnus Hultin i Vilhelmina, som i ett 
svar av den 26 sept. 1864 på en förfrågan från Missionssällskapet först 
föreslår, att det ifrågasatta barnhemmet skulle förläggas till Bäsksele by. 

Hultin skriver bl.a. 
"att byamännen i Besksele by förklarat  sig beredvillig att låta höglofliga 
Direktionen anlägga och inrätta det kärleksfullt  tilltänkta 
Barnhemmet hos dem. Besksele by utgöres af  8 grannar hvilka befinna 
sig i någorlunda bergerliga omständigheter. Då nu herren åter 
hemsökt denna socken med en svår missvext anse Byamännen sig ej 
kunna för  detta år föda  och kläda ett barn för  mindre än 60 Rdr 
riksmynt och tilltro sig ej eller, att om skolan tager sin början detta år, 
kunna mottaga fler  än ett barn hvarje åbo. För ved och hushyra för 
Skolan fordra  de 65 Rdr för  året." 

Kyrkoherde Hultin meddelar också, att 
"Byamännen önska äfven  att deras barn måtte få  njuta kostnadsfri 
undervisning i Skolan då de sjelfva  kosthålla dem." 

I brevet heter det vidare: 
"Barn under 15 år bland Lappska allmogen äro 150 stycken, af  hvilka 46 
gossar och 45 flickor  äro inom Skolåldern." 

Därmed ville han väl visa, att nog fanns det behov för samerna inom 
Vilhelmina socken.. 

Frågan om var den nya skolan med barnhem skulle förläggas funderade 
Missionssällskapet på under hösten 1864 och början av 1865. 

Något protokollsbeslut på att barnhemmet verkligen skulle förläggas till 
Bäsksele har vi icke funnit, men Direktionen lämnade till prosten C. 
Grönlund i Åsele i uppdrag att resa till Bäsksele och teckna kontrakt med 
bäskselebönderna, som ju redan den 26 sept. 1864 till M. Hultin nämnt på 
vilka villkor de var villiga att mottaga skolan och barnen. 

Men då Grönlund var förhindrad att resa, sände han kateket I. Nordfjell i 
Gafsele till Bäsksele i sitt ställe. Den 12 juni 1865 skrevs kontraktet med 
byamännen, vilket fick följande utseende: 
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"Undertecknade Byamän uti Bäsksele i Wilhelmina  Lappmarks 
församling,  förbinda  oss härmedelst att under nästkommande är 
härbergera, värda samt med sund och tillräcklig föda  förse  Lappska 
barn, hvilka uti Missions Sällskapets härvarande Barnhem kunna 
upptagas, mot en summa 60 Rd R m± för  hvarje barn. 

Äfven  förbinda  vi oss att upplåta nödiga husrum samt tillhandahålla 
behöflig  ved för  Barnhemmet mot en arrendesumma af  100 Rd. R m_t 
kommandes detta Contrakt blifva  gällande såväl för  nästkommande år 
som sedermera såvida vi ej 4 månader före  årets slut uppsäga det. 

Bäsksele den 12 juni 1865. 

Mårten Mikael Olofsson,  Nils Petter Nilsson, 
klockaren Ingel Persson, Jon Matson, 
Mats Larson, Nils Eric Hanson, 
Jonas Ol. Olofsson,  Eric Christopherson. 
Enk. Gustafva  Mar. Joh. Daniels dr. 

Med ofvanstående  Contract förklarar  jag mig å Svenska Missions 
Sällskapets Höglofl.  Direktionen nöjd. 

Bäsksele som ofvan. 
I. Nordfjell." 

Detta kontrakt föredrogs vid Direktionens sammanträde den 19. aug. 1865, 
då skolan redan var igång i Bäsksele, där det heter: 

"Upplästes det kontrakt, uti hvilket Bäsksele byamän åtagit sig att mot 
erhållande af  60 Rd Rmt. om året kosthålla hvarje Lappbarn som 
intogs i Barnhemmet därstädes och att för  100 Rd Rmt om året upplåta 
Skollocal och anskaffa  behörig ved till uppvärmande. I anledning 
deraf  beslöts att godkänna detta kontrakt." 

Redan innan Missionssällskapet beslutat var deras skola skulle förläggas i 
Vilhelmina, beslöt den ändå den 21 april 1865 att till lärare anställa Jonas 
Daniel Lindbom, som hade vistats ett år - från juni 1864 till juni 1865 - i 
Gafsele, som biträde åt kateketen Nordfjell, där han bl.a. skulle lära sig 
lapska språket (se mer om Lindbom under biografier). 

Lindbom kom till Bäsksele i slutet av juni månad 1865. Den 19 aug. 1865 
beslöt Direktionen att 

"Läraren i det nyligen inrättade Barnhemmet i Bäsksele, J. Lindbom, 
ansågs böra undfå  en årlig lön af  Fyrahundra (400)  Rd. Rmt att räknas 
från  den dag han tillträdde dennna tjänst." 

Det av bäskseleborna redan påbörjade skolhuset var dock icke på långa 
vägar färdigt, varför skolan måste hyras in hos Hans Nilsson, i vars gård det 
fanns ett stort rum, som Lindbom fick använda som skolsal. Denna gård 
finns ännu (1977) kvar i Bäsksele. Lindbom kom att hålla skola i denna gård 
i två år eller till 1867. Första året bodde Lindbom i förstukammaren i 
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samma gård där häri höll skola, men redan året därpå gifte han sig med 
änkan Gustava Maria Johanna Jonsson, som bodde i gården på andra sidan 
byavägen mitt emot där han höll skola. 

Första året Lindbom höll skola i Bäsksele hade han 15 sameelever, 
nämligen: Jonas Persson, Nils Alike Andersson, Clement Thomasson, 
Anders Paulsson, Nils Thomasson, Magnus Johan Larsson, Margareta 
Nilsdotter, Lars Larsson, Nils Henrik Jonsson, Inga Maria Arvidsdotter, 
Clement Gustaf Clemetsson, Paulus Nilsson och Anna Lisa Sjulsdotter. 

I brev till Henri Roerich i april 1866 skildrar Lindblom Bäskseleskolans start 
och arbetet under första året. Han skriver: 

"Det intresserar måhända ärade Missionsvänner, som ihågkomma de 
fattiga  lappbarnen med sina gåfvor,  att höra några ord om den anstalt 
och de barn, för  vars välbefinnande  de arbeta. 

Barnens antal är för  närvarande 15. Så snart det hann blifva  kunnigt 
bland lapparna om anstaltens öppnande, började barnen på att komma 
ned ifrån  de aflägsna  fjellen,  hvarest de sommartiden uppehålla sig. 
När församlingens  pastor återkom från  sin andra fjellresa  i början af 
september, hade han med sig den första  gossen, Hvilken dä visste 
berätta att tvenne andra också voro på väg. Man väntade dem i flera 
dagar, men omsider spordes det sorgliga, att den ena hade under resan 
vid överfarten  af  en sjö drunknat tillika med fem  andra personer. 

Dennes kamrat, som emellertid gått landsvägen, kom dock slutligen 
och hade då i sitt följe  fyra  andra barn, så att hopen blef  då ökad till 
sex, hvarefter  man begynte få  något trefligare  inom hemmet. 

Sedan anlände under hösten alla de öfriga  barnen, tills antalet blef  15 
och alla platser voro upptagna. Man kunde tänka, att som anstalten 
var ny och dess lärare kanske mindre känd bland lapparna, skulle de ej 
varit så ifriga  att söka inträde, men denna farhåga  var dock öfverflödig, 
ty flera  barn ankommo, som ej kunde få  rum, utan måste med tårar i 
ögonen återvända. 

Af  de ankomna barnen voro en del 17 till 18 år gamla och när man 
skulle börja med läsningen, så befanns,  att flera  hade alls intet läst 
förut;  till och med bland de äldsta kände några ej bokstäverna. Detta 
försvårar  arbetet mycket både för  läraren och barnen, då de kommo till 
skolan, och borttager dertill ansenlig tid, innan de vid den åldern 
komma igenom stafningen  så långt, att de kunna läsa rent. Dock 
underlättar det mycket, när de sjelva komma att inse sin belägenhet 
och under skoltiden allvarligen beflita  sig om att läsa. Detta vitsord får 
man gifva  alla barnen, ty de hafva  under hela tiden varit lydiga och 
snälla och därför  gjort oss glädje både med sitt uppförande  och sin flit. 

Flera af  barnen voro mycket fattiga  och i stort behof  af  kläder. Man 
måste därför  söka att förskaffa  dem sådana, och i brist på skräddare, 
kunniga att förfärdiga  lappkläder, nödgades man taga dristigheten att 
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både skära till och med biträde af  barnen till en början sy det 
nödvändigaste, hvilket mot förmodan  lyckades rätt bra. I den delen 
torde det blifva  bättre när barnen hinna att blifva  inöfvade,  sä att de 
kunna sy och laga sina kläder sjelfva,  hvari de under vissa stunder få 
öfva  sig, så väl som i hvarjehanda andra små handarbeten. 

Barnen hafva  sitt underhåll på det sättet, att de äro inackorderade hos 
bönderna i byn, hvilka hafva  åtagit sig att mot en summa af  60 Rdr per 
år herbergera och föda  barnen, samt att hålla skollokal och ved till 
densammas uppvärmande för  100 Rdr per år. Detta sätt att ordna har i 
flera  delar befunnits  bättre och faller  sig betydligt billigare än om 
barnen skulle hafva  sitt underhåll på ett ställe. Man kan således under 
de goda åren få  intaga flera  barn, men under svagare år förminskas 
antalet deraf." 

Bönderna i Bäsksele gjorde ett mycket bra arbete, då de på två år uppförde 
skolhuset vid sidan av arbetet på sina gårdar. De bidrog med timmer, virke 
och arbete i förhållande till sina fastigheters storlek, liksom vi sett att de 
gjorde när bönderna i Gafsele byggde sitt skolhus. Detta tillämpades också 
när roteskolhusen senare kom att uppföras inom Vilhelmina. 

Då bäskselebönderna givetvis hade svårt att anskaffa kontanter för 
erforderliga inköp av materialer såsom glas och spik m.m. till skolbygget, 
skrev de till Missionssällskapet och begärde ett förskott på hyran av 200 Rdr. 
Den 1 mars 1866 behandlades denna deras framställning av Direk- tionen, 
som biföll densamma och beslöt 

"att berörda summa skulle tagas ifrån  Fonden för  bildande och 
underhållande af  Barnhem i Lappmarken och remitterades till Herr 
Prosten C. Grönlund." 

Om själva bygget berättar den muntliga traditionen i Bäsksele följande: 
"De långa tallar med riktigt kärnvirke, som behövdes, fanns  inte 
närmast intill byn. De fanns  bara i Fågelvinberget och Knivsjökullen. 
Eftersom  stockarna skulle vara så långa, visade det sig, att det bara var 
till Knivsjökullen, som det fanns  tillräckligt jämn och slät väg över 
myrar och sel i Vojmån. Backar och tvära svängar skulle omöjliggöra 
transporten av stockarna. Med hjälp av hästar och oxar fraktades 
timret den drygt 6 kilometer långa vägen till byn på specialbyggda 
kälkar. Man kunde bara ta två stockar i varje lass. De bräder, som 
behövdes, sågades på ramsågen vid bäcken längst väst i byn." 

Lindbom var mycket glad, när han fick flytta undervisningen till den nya 
skolan, hösten 1867. I brev till Direktionen den 17 december 1868 skriver 
han: 

"Det nya Skolhuset i Bäsksele är nu så till vida färdigt  att 
undervisningen kunnat hållas der ungefär  ett år, hvadan byamännen 
nu äro villiga att begynna göra afdrag  å den skuld de stå till Höglofliga 
Direktionen för  i förskott  utbekommen hyra. Byggningen är tilltagen 
ordentlig i storlek och består af  skolsalen, ett kök och tvenne kamrar. 
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Hvad som ännu äterstär med inredningen i rummen görs väl så snart 
omständigheterna det medgifva.  Sedan något mera hinner ordnas 
hoppas man få  hafva  nöjet at en treflig  skolsal tillräcklig att rymma 
skolbarnen och det öfriga  folket,  som hit samlas vid bönestunderna." 

Lindboms efterträdare, J. G. Brundell lämnar följande beskrivning av 
skolhuset i Bäsksele: 

"Skolsalen vid pass sju meter lång. Inga fönster  att öppna hade funnits 
här före  min tid. Endast några små ventiler uppe vid taket. 
Lärarbostaden hade aldrig varit tagen i anspråk innan jag flyttade  in 
där i jan. 1908, eftersom  Lindbom haft  egen gård i byn. I övre våningen 
fanns  en rymlig vind samt ett rum med garderober på sidorna. Husets 
läge där i norra delen av byn var inte så oävet med fri  utsikt ner mot 
ån i väster, och mot byn i söder och norr. Folkskolinspektör Österberg 
påpekade också vid sin första  inspektion, att undervisningslokalen var 
trång och behövde utvidgas." 

Lindbom var en mycket flitig brevskrivare. I Missionssällskapets arkiv 
finns en mängd brev med Lindboms prydliga handstil och av hans egen 
brevsamling i Bäsksele framgår det, att han hade en omfattande 
brevväxling med alla vänner till missionsskolan i Bäsksele, vilka varje år 
sände gåvor, bl. a. till skolans julfester. 

I brev till Svenska Missionsstyrelsens Direktion av den 22 januari 1868 
lämnar Lindbom en livfull skildring av den julfest, han anordnade i den 
nu färdiga skolsalen julen 1867. Han skriver bl. a: 

"Bland våra glädjestunder i Barnhemmet under det förflutna  året vill 
jag omtala en liten fäst  men genom goda vänners frikostiga  gåfvor  blef 
det i tillfälle  att anställa för  barnen till julen. 

En penninggåfva  blef  oss skickat i bref  förliden  sommar med uttalad 
önskan, att en del af  penningarna skulle användas till julglädje för 
barnen, vilken önskan man med nöje sökt efterkomma.  För detta 
ändamål hämtades en gran från  skogen och uppställdes framför 
katedern i den nya rymliga skolsalen, där trädet sedan från  roten till 
dess topp behängdes med ett tillräckligt antal ljus. När allt var i 
ordningställt, inträdde barnen åtföljda  af  sin lärare i skolsalen och 
mötes af  åsynen af  den rikt upplysta Julgranen. 

För många barn, som äro väl vana att se vida bättre utstyrda julträd, 
skulle denna vår tillställning just icke varit något särdeles att skåda, 
men för  våra lappbarn, hvilka såväl till Julen som andra tider icke 
annat äro vana än att bo i Lappkåtan och deremellan vandra från  det 
ena fjället  till det andra och aldrig sett någon julgran, var detta något 
glädjande. 

Till  en början betraktade de trädet med tystnad och förundran,  tills de 
slutligen uppstämde en flerstämmig  sång hvars toner ljuda genom 
skolsalen. 
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Äfven  byns folk,  som sedan alla infann  sig, deltog med särdeles nöje 
uti högtidligheten. Af  det rikt upplysta julträdet gjordes några 
tillämpningar för  barnen, hvari man sökte leda deras tankar till 
Betlehem omkring det ljus som uppgått att upplysa alla dem, som sitta 
i mörker och dödens sal. 

Sedan dukades bordet och rätterna framsattes  nämligen smör och 
stuvat kött och potatis samt gröt och mjölk. Måltiden begyntes med 
bön, fortsattes  under ett lämpligt bordssamtal och slutades med 
tacksägelse och afsjungandet  af  en lofsång.  När gästerna, glada och 
mätta, uppstått ifrån  bordet och intagit sina platser på skolbänkar, 
omtalades för  barnen, att både maten på bordet och gåfvorna  på trädet 
vore dem skänkta af  deras vänner i de södra orterna, såsom en 
belöning och uppmuntran i deras trägna arbete. 

Till  sist upplästes och förklarades  den 111 psalmen, då barnen lades på 
hjärtat att betänka det myckna som Gud dem bevisar både till kropp 
och sjel. Många af  barnen och väl den dyra förmon  de åtnjuta och 
uttalades vid detta tillfälle  sin önskan att få  en tacksägelse framförd  till 
alla sina välgörare. Vi önska och att Guds välsignelse måtte i rikt mått 
utgjuta sig öfver  alla dem som hafva  detta Barnhem i en så 
omsorgsfull  åtanke och både med varma kläder och andra dyrbara 
gåfvor  bereda oss många glädjestunder. 

Jag får  ock härmed hembära min hjärtliga tacksägelse för  det bref, 
innehållande Femton (15)  Rd Rmt, som nyligen kommit mig 
tillhanda. Penningarna, som äro bestämda till Nyårsgåfvor  eller 
Trettondags-fägnad  för  barnen, skall dertill efter  bästa förstånd 
användas till barnens nytta och glädje. 

Äfven  har nyligen ankommit ett paket barnkläder, och när jag sport af 
Tidningarna att Herr Pastor H. Roerich afflyttat  ifrån  Sverige vet jag 
numera ingen adress, utan vill ödmjukast bedja Herr Kyrkoherden 
godhetsfullt  framföra  min innerliga tacksägelse till Syföreningen,  som 
så oförtrutet  tillverkar varma kläder för  barnen." 

Att skolan i Bäsksele uppskattades även av myndigheterna framgår bl. a. av 
ett yttrande av biskop Landgren vid en kyrkostämma i Vilhelmina den 16 
juli 1876 där han säger: 

"Anmäldes Biskopens besök i Bäsksele med uppmaning till 
socknemännen att taga kännedom om skolan derstädes, hvilken de 
hade bland sig som ett välgörande mönster hvartill de borde sträva." 

När seminarielärare Hugo Crona inspekterade Bäsksele skola 1876, hade 
han visserligen en del anmärkningar på pedagogiken men mot nitet och 
hängivenheten för sin fostraruppgift har han endast berömmande ord. 
Här följer Cronas berättelse: 

"Kateket Lindbom tycks med synnerligt nit och stor trohet egna sig åt 
sitt lärarkall. I afseende  på lärarskicklighet vore åtskilligt att anmärka; 
men han berömdes allmänt för  den ömma och faderliga  vård, han 
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hade om barnen; och i sitt enskilda lif  gifver  han ett godt föredöme 
genom sin stilla och kristliga vandel; hvarföre  han af  folket  åtnjuter 
mycket förtroende. 

De lapska barnens antal, hvilket är beroende på årsväxten, var 12, 
allesammans hellappar och tillhörande Vilhelmina församling. 

Deras ålder vexlade mellan 12 och 15 år, och deras begåfning  var icke 
öfver  medelmåttan, men några voro ovanligt litet utvecklade. Mot 
deras uppförande  var ingen anmärkning. 6 svenska barn voro väl 
inskrivna, men skolgången var mycket oregelbunden. 

De afvikelser  från  reglementet, som och här egde rum, bestodo deri, att 
förmiddagsrasten  mellan kl. 11 och 1/2  12 förkortades  och 
eftermiddagsläsningen  ej var så noggrannt bestämd utan berodde på 
omständigheterna; dock synes den snarare ha öfverstigit  än understigit 
den fastställda  tiden. Läsordningen fanns  afskriven  efter  reglementet 
och uppslagen i skolrummet, ehuru den troligtvis icke särdeles mycket 
följdes  i afseende  på läroämnenas fördelning. 

Alla läroämnena förekommo  utom lapska språket, hvari 
undervisning ej torde vara så särdeles nödvändig, emedan de flesta 
lappar i Vilhelmina nästan uteslutande talade svenska och begagna 
svenska böcker. Af  övningsämnena förekommer  ej någon gymnastik. 

Barnen voro indelade i 3 klasser , 6 tillhörde 3dfe  klassen, 2 den 2dra 
och 4 af  hvilka 2 gå på andra året, den lsta. Leslagen voro något 
oregelbundna. I kristendom, särdeles biblisk historia, voro framstegen 
rätt goda, likaledes i geografi  och svensk historia, men innanläsningen 
var för  litet öfvad.  I räkning voro alla mycket svaga, linearteckning 
och naturkunnighet hade förekommit  i mycket ringa mån. De mindre 
barnen, som i allmänhet voro klent begåfvade,  syntes vara mycket 
försummade. 

Undervisningssättet var mycket trögt, och åskådningsmaterielen 
användes föga.  Räknestafvarna,  som ett år förut  ankommit till skolan, 
voro icke ens uppklistrade. 

Läraren ställde alla frågor  till hela barnskaran, gaf  vanligen sjelf  svaret 
och frågade  sedan barnen, om det var så, då alla instämde i korus: Ja, 
utan att de flesta  förstodo  det minsta. 

Aldrig uppfordrades  ett särskilt barn att svara, hvarför  barnen alltid 
sutto på bänken utan att resa sig vid svarens afgifvande.  Svarta taflan, 
som dessutom var alldeles för  liten, var upphängd bakom barnen, så 
att de nog hade svårt att se, hvad som skrevs på densamma, om den 
någon gång dertill användes, hvilket att döma af  de anteckningar, som 
derpå funnos,  ej inträffade  många gånger i terminen. Läraren syntes 
dock vara villig att inhemta ett bättre sätt att undervisa och lofvade  att 
noga följa  de anvisningar, han fått.  I skolans intresse vore särdeles 
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ömkligt, om han på något sätt kunde förkofra  sig både i kunskaper och 
undervisningsskicklighet. 

Med hänsyn till lärarens oförmåga  att använda materielen torde den i 
det närmaste vara tillräcklig. Ny karta öfver  Sverige förekom  i 2 
exemplar. Till  förekommande  af  dylika misstag vore lämpligt, att 
lärarna tillsades att till Direktionen inkomma med förteckning  på i 
skolorna befintligt  material, ty vid inspektioner får  man fråga  efter  allt, 
och det händer att läraren för  tillfället  glömmer, hvad som finnes,  då 
det ofta  länge varit undangömt och obegagnat. 

Skolhuset var i gott skick. Utom en rymlig skolsal, hvilken dock hade 
det felet,  att en stor spis upptog nästan en hel vägg och dörrar och 
fönster  så mycket af  de öfriga,  att ringa utrymme gafs  för  materialers 
anbringande, innehåller det 3 rum, hvaraf  endast 1 är inredt. Läraren 
sjelf  med sin familj  bor på sin egen gård, som ligger ett godt stycke från 
skolan. 

Fosterhemmens antal var 9, i tvenne hem voro två barn tillsammans, 
och läraren hade 1 hos sig. Fosterföräldrarna  voro välvilliga mot 
barnen, pålade dem ej sträng sysselsättning eller hindrade deras 
lexläsning och skolgång, vårdade dem väl. Det sedliga tillståndet i byn 
lär vara godt. 

Byamännen och barnen pläga om söndagarna samlas i skolhuset till 
gudstjenst, då predikan läses af  läraren. Om eftermiddagarna  läses 
äfven  goda uppbyggelseböcker eller hålles söndagsskola." 

När Crona återkommer till Bäsksele sex år senare, år 1882, har han endast 
berömmande ord om Johan Lindboms skola. Han säger, 

"att läraren nitiskt och samvetsgrannt, efter  bästa förmåga  följer  de råd 
han erhållit vid inspektionstillfällena.  Barnen, nitton till antalet, som 
tycktes mycket fastade  vid sin lärare. De voro indelade i 3 klasser; till 
första  klassen hörde 3, till andra 3 och till tredje klassen 13 barn. 

Alla 19 hade erhållit undervisning i biblisk historia, katekes, 
innanläsning, välskrivning och räkning; 13 hade blifvit  undervisade i 
historia och geografi,  naturkunnighet, sång och geometri. 

Kristendomen var ganska tillfredsställande.  Välskrivningen hade 
blifvit  omsorgsfullt  skött. Innanläsningsfärdigheten  var någorlunda 
god. I räkning hade 12 gått öfver  folkskolans  minimikurva. 

Så väl skolbarnen som byns befolkning  samlas vanligen till gudstjenst 
i skolsalen söndagsförmiddagen,  och eftermiddagen  föreläser  läraren 
lämpliga stycken ur någon af  de uppbyggelseböcker, som vid skolan 
finnes.  Den vård barnen fingo  röna af  fosterföräldrarna  tycktes vara 
god, och någon klagan öfver  motsatt förhållande  hade inspektören 
icke förnummit,  hvarken vid denna eller föregående  inspektion. 
Anden i byn sades vara god, och barnen hade i många fosterföräldrar 
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goda föredömen  i gudsfruktan  och sedlighet. Så som en ljuspunkt i 
södra Lappmarken står fortfarande  detta barnhem." 

Våren 1900 kände sig Lindbom krasslig och den 23 mars skrev han till 
Direktionen och begärde att få avgå från tjänsten på grund av ohälsa. I 
samma brev säger han emellertid, att han gärna vill sköta samebarnens 
beklädnadsfråga även sedan den nye läraren tillträtt. 

Redan den 22 juni 1900 beviljade Direktionen Lindbom avksed med en 
pension av 750 kronor per år. Samtidigt anhöll emellertid Direktionen, att 
Lindbom skulle tjänstgöra tills en efterträdare tillsats. 

Direktionen beslöt att genast utannonsera tjänsten i Bäsksele. Men någon 
sökande anmälde sig icke, varför Lindbom fick tjänstgöra hela läsåret 1900-
1901. 

Han kände sig nu betydligt kryare, varför Direktionen den 10 april 1901 
beslöt att förordna Lindbom till lärare i Bäsksele även för läsåret 1901-02. 

Lindbom var nu 66 år fyllda, men kände sig ändå så vital att han mottog 
förordnande för ytterligare ett läsår, eller till den 30 juni 1903, då han 
definitivt slutade sin tjänstgöring i Bäsksele, som varat från 1865 eller i 38 
o 

ar. 

Till hans efterträdare anställdes den vid Härnösands folkskoleseminarium 
nyutexaminerade folkskolläraren Johan Gerhard Johansson, vilken senare 
tog sig namnet Brundell. 

Folkskollärare J. G. Brundell berättar i sin dagbok om när han började sitt 
arbete i Bäsksele (se mer om Brundell under Biografier): 

"Så kom den 1 september 1903, en tisdag. Gick till skolan, där barnen 
redan börjat samlas. De lappbarn, som skulle bevista skolan, hade nog 
mangrant kommit tillstädes; skolan var ju främst  avsedd för  dem. Av 
byns barn kom dock icke många nu; de flesta  skulle efter  gammal sed 
vara "getåre" eller eljest vara behjälpliga med skördearbetet under 
hösten, och dessa kommo inte till skolan förrän  någon månad eller så 
hade gått. 

Jag kände mig nog en smula försagd  i början och kom mig inte för  att 
omedelbart inleda någon kontakt med mina elever, då jag kom gående 
till skolan och verkställde upprop. Jag skall nu göra ett försök  att erinra 
mig de barn, jag då skrev in. 

Lappbarnen: Tomas Jonsson, Kristoffer  Daunius Larsson, Lars Vilhelm 
Jonsson, Bror Axel Jakob Benjamin Tomasson, Anders Eugen 
Magnusson, Lars Teodor  Sjulsson, Nils Mikael Nilsson, Anders 
Joakim Nejne, Kristina Emerentia Gunilla Maria Boman, Maria 
Rebecka Mikaelsson, Margareta Larsson, Kristina Stinnerbom, 
Katarina Nejne, Judit Maria Magnusson, Lisa Jansson och Elsa 
Andersson, Sammanlagt sexton barn. 
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Skolan för  dessa barn var treårig och förutsättningen  för  att eleverna 
skulle kunna tillägna sig något så när kunskaperna var ju, att de 
kommit något till ålders, när de började skolan. Tretton  år och mera 
var den vanliga åldern vid intagningen. 

Hösten 1903 fanns  pojkar på 17 år, och jag, läraren, var ju bara 21 år. 
Mer eller mindre medvetet sökte man väl uppträda med något av 
auktoritet. I regel voro dessa lappbarn pigga och begåvade. Lappskan 
var ju deras modersmål som de begagnade sinsemellan, men de 
behärskade också svenskan, som obehindrad användes vid 
undervisningen. 

Deras föräldrar  voro antingen nybyggarlappar eller renskötande lappar 
och hörde till övervägande del hemma i Fatmomakke och Dikanäs 
kapellag inom Vilhelmina. Något enstaka barn kom från  norska sidan. 

Under terminerna voro de inackorderade hos bönderna i byn. Läsåret 
sammanföll  med kalenderåret, vadan intagningen skedde i januari. 

Av byns barn, vilka ju också fingo  åtnjuta undervisning i skolan, var 
som jag redan nämnt, inte många, som inställde sig vid terminens 
början. 

Jag kommer nu bara ihåg Hanna och Gunnar Lindbom, Signe Eliasson, 
dotter till Elias Anton Johansson, samt Betty Danielsson hos Hans 
Jons. Den förstnämnda  av dessa barn kom att bli en av mina 
duktigaste elever i Bäsksele. Hade tydligen också framåtanda  och 
utbildade sig med tiden till Röda-kors syster. 

Vid uppropet följde  jag dagboken från  vårterminen. Av de barn från 
byn, som bevistat skolan, hade emellertid en del slutat för  att deltaga i 
konfirmationsundervisningen,  men någon anteckning därom var icke 
gjord i dagboken, så jag ropade upp även dem. Då fick  jag besked, att de 
slutat. Bland de namn jag sålunda ropade på var Olga Kristina med 
tillnamnet Sehlstedt. Det var kanske lika lyckligt å ömse håll, att vi då 
icke möttes i förhållandet  lärare - elev. Hon blev ju senare min hustru. 

Bara någon dag senare, då skolarbetet knappast hunnit komma riktigt i 
gång, kom lappbarnen och bad om lov för  att gå och leta "skofor".  Vad 
det var för  något, kände jag icke till tidigare, men fick  nu snart nog 
besked. Här uppe gick alla människor, unga och gamla, lappar och 
svenskar, i rundbottenpjäxor, i vilka man lade in skofodret  (starrgräs) 
som hämtades å lämpliga ställen vid något vattendrag och sedan 
finkammades  och hopbands i knippen. 

Kring skokragarna och nedre delen av benkläderna band man så långa, 
smala skoband, vilka för  lapparnas del var utförda  i mer eller mindre 
lysande färger.  Så skodda kunde människorna gå tämligen hur dom 
ville på blötmyrarna och strandängarna under slåttern utan att alltför 
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mycket generas av vätan, likaså då man färdades  efter  de spångade 
vägarna. Säkert var den nu beskrivna fotbeklädnaden  just sådan, som 
förhållanden  på den tiden krävde. Det dröjde inte länge, förrän  jag 
också kom att skaffa  mig ett sådant par skor. En konst var det dock att 
kunna lägga in skohöet riktigt i pjäxorna. 

Lappbarnen fick  lov en dag för  att leta sitt skofoder,  det var ju en 
gammal plägsed. Och sedan använde de åtskilliga aftnar  nere vid 
skolans uthus för  att kamma och reda till det samt binda ihop det till 
"hällen" eller buntar ungefär  som man gör med garn. Och när allt var 
färdigt,  förärade  man mig en bunt var. Det blev en mängd, som kom 
att räcka flera  år. 

Fastän allt var nytt för  mig, gick det dock tämligen bra att komma in i 
förhållandena  både vad skolan och vad samvaron med byborna 
angick. I skolan t. ex. blev det väl kanske en och annan nymodighet jag 
kom med, som t. ex. gymnastikövningarna och lekar i det fria. 
Undervisningssättet tog jag väl också efter  eget huvud, men några mer 
genomgripande förändringar  ville man icke göra, och tänkte väl ej 
heller på att genomföra  med hänsyn till den gamle hedersmannen 
Lindbom, vars plägseder man ju i största möjliga mån ville respektera. 

Och dock var Lindbom inte den, som ville föreskriva  en, hur man 
skulle sköta skolan. Han var försynt  nog att inte göra så, men det 
hände ju ofta  i början att jag frågade  honom till råds om det eller det. 
När han så uttalade sin mening lade han vanligtvis till, tag det inte 
som en befallning." 

Brundell berättar också i sina dagboksanteckningar om sina skidutfärder till 
Vilhelmina. Det blev en skidfärd på femton kilometer, men för 
samebarnen, som var tretton år och äldre och var vana skidåkare, var en 
sådan utfärd icke särskilt krävande: 

"En gång varje vår brukade jag ta lappbarnen med mig på en skidtur 
fram  till kyrkplatsen. Vi for  då en lördagseftermiddag  till samhället 
och på söndagseftermiddagen  åkte vi så tillbaka efter  att ha bevistat 
högmässan i kyrkan. Vid en sådan färd  - det var den 9 april 1905 - blev 
vi bjudna till prästgården på kaffe  och kyrkoherde Dahlstedt ordnade 
om en fotograf,  som kom och knäppte oss framför  prästgården." 

Om byabönerna berättar Brundell: 
"Skolan användes icke endast för  vardagens undervisning. I det 
reglemente, som gällde för  skolan, stod bl. a. föreskrivet,  att eleverna, 
lappbarnen, på söndagarna borde bevista gudstjänster i kyrkan. Skedde 
icke detta, skulle i stället en andaktsstund hållas i skolan. 

Nu kunde man ju icke för  vägens och avståndets skull, komma till 
kyrkan söndagligen, det skedde enligt gammal plägsed endast vid 
helgerna och för  lappbarnens del blev det ju endast någon gång årligen 
vi företog  en sådan kyrkfärd.  I stället var det så här, som på många 
andra ställen i övre Norrland,  att man på söndagarna samlades till 
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byabön i skolan, där en förkortad  gudstjänst hölls, med delar av 
högmässoritualen, läsning av predikan och psalmsång. 

Här i Bäsksele hade Lindbom varit den givne ledaren för  dessa 
andaktsstunder, och dessa hade blivit till en fast  tradition. Byabönen 
hade i huvudsak följande  gång: Efter  en ingånspsalm följde  Helig, 
syndabekännelsen, Ära, därefter  åter en psalmvers och därefter  läsning 
av en predikan över den upplästa texten och till sist allmän a 
kyrkobönen, Fader vår, välsignelsen och en slutpsalm. 

Det var sålunda vad man kallade en läsgudstjänst. Lindbom hade väl 
länge använt en del äldre predikosamlingar med ganska långa 
predikningar. En av dessa hade Valdenström till upphovsman, vilket 
ju kunde vara förklarligt,  eftersom  Lindbom närmast var ansluten till 
Missionsförbundet,  låt vara, att han inte ensidigt höll på detta. 

Nog av, man gick till "böna" (det  vanliga namnet på byaguds- tjänsten) 
och gick därifrån  med samma inställning, som man går till och från  en 
gudstjänst i kyrkan. Och skolsalen var i regel väl besatt med åhörare. 

På söndagseftermiddagen  hade Lindbom vanligtvis aftonbön  i vanlig 
tid. Då talade han fritt  och därför  också mera personligt. Ofta  belyste 
han sitt tal med bilder ur livet, vilket vittnade om att han var 
människokännare. 

När jag kom till Bäsksele, enades Lindbom och jag om att dela på 
uppgifterna  vid byabönerna. Han skulle sköta det som motsvarade 
altartjänsten och predikan och jag skulle sköta orgeln. Lindbom var 
nog mera hemma i katedern, medan jag ägde färdigheten  att spela 
koraler. 

Men så fick  Lindbom i oktober så ont i halsen, att han icke kunde läsa. 
Då fick  det bli mässfall  några söndagar, fag  ägde icke mod att ensam 
överta alltsamman. Men min värdinna, Kajsa Stina, ville att jag skulle 
ta mig dristigheten och sköta "böna". Så gjorde jag också. Och 
Lindbom, som var närvarande sa efteråt:  Det där gick ju bra, 
Johansson." Sedan isen var bruten, ledde jag byabönerna, då Lindbom 
av någon orsak var förhindrad. 

Brundell berättar också i sina anteckningar, att eldningen och den dagliga 
städningen av skolsalen sköttes av samebarnen i tur och ordning. Ett par 
flickor sopade golvet medan ett par pojkar bar in veden. Även skurningen 
av skolsalen skötte barnen. Flickorna skurade och pojkarna värmde vatten i 
en gryta utanför och bar in. Sedan gammalt hade de vissa bestämda 
skurdagar. Måndagen efter heljamäss [allhelgonadagen] var alltid skurdag 
under höstterminen. 

Om sin första examen berättar Brundell: 
"Den 15 dec. 1903 blev nu den dag, då jag hade min första  examen. 
Lindbom hade jag bett komma och vara med. Dessutom kom också en 
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hel del bybor till skolan. En examen så här års får  nog inte samma 
festivitas  över sig, som då den äger rum vid vårterminens slut i 
sommarmånaden juni. Det innebar i alla fall,  att en tids ledighet 
förestod  för  lärare och barn. 

För lappbarnen betydde det, att de kunde fara  antingen hem till sina 
visten i fjällen  eller neråt landet, där deras anhöriga höll till med sina 
renhjordar. Det hade ju varit ett markant avbrott i skolarbetet var gång 
under hösten, då deras anhöriga passerat byn med sina renhjordar för 
att fortsätta  neråt landet och nu var barnen ivriga att få  uppsöka dem 
och fira  jul tillsammans med dem. 

Men innan lappbarnen fick  fara,  skulle de ha sin julfest  och ta emot de 
gåvor, som minnesgoda vänner neråt landet skickat upp till Bäsksele. 
Men denna första  gång skulle jag icke kunna vara med på julfesten,  då 
jag hade fått  en möjlighet att resa hem till Stigsjö över julen. Men 
Lindbom skulle som så många gånger förut  sköta om julfesten." 

Året därpå, 1904, stannade Brundell kvar i Bäsksele över julen. Om 
avslutningen och julfesten skriver han: 

"Läsårets avslutning 1904 den 15 dec. fick  en mer högtidlig prägel 
genom att kyrkoherde Dahlstedt, som var skolans inspektor, övervar 
den jämte sin fru.  Det gick ganska bra, och kyrkoherden föreföll  vara 
belåten. 

I motsats till föregående  jul hade jag denna gång bestämt mig för  att 
stanna i Bäsksele. Det skulle bli den första  jul, jag firade  utom 
föräldrahemmet. 

Att börja med fick  jag fullt  upp att göra med iordningsställandet av 
julgåvor åt lappbarnen. Från snälla människor i Stockholm och 
annorstädes hade det nämligen liksom tidigare år kommit stora 
sändningar av gåvor, vilka nu skulle fördelas.  Tack vare hjälp av 
Lindbom och styvdottern Märta, vilka hade gammal vana på området, 
gick det bra. Och så kunde julfesten  gå av stapeln i skolan som var till 
trängsel fylld  av skolbarn, lappska såväl som svenska samt bybor. Man 
var inte bortskämd med fester  i Bäsksele, så det var en märklig 
händelse detta med julfesten.  Lindbom inledde med en betraktelse och 
menigheten sjöng, innan huvudpunkten på programmet, 
julgåvoutdelningen skedde. Det blev inte bara ett utan flera  paket till 
varje barn. De svenska barnen blev heller inte lottlösa, eftersom  det 
räckte gott till även för  dem. Och de äldre, som kommit tilstädes, 
kände sig också till freds  bara av att ha fått  se barnens glädje. Hela 
festen  blev nog en verkligt trevlig och ljus upplevelse i den mörka 
förjulsvintern." 

Från 1906 berättar Brundell om en sorglig olycka, som drabbade skolan: 
"Bland nykomlingarna till skolan var detta läsår Kristina Elisabet 
Kristoffersson  från  Lövberg vid Kultsjön. Hennes skoltid kom att bli 
tämligen kort och det helt oväntat. Den 24 april hade några 
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lappfamiljer  med sina renhjordar kommit dragande pä väg upp mot 
fjällen  pä andra sidan Vojmän. 

Som alltid sädana gånger var lappbarnen ivriga att gä och hälsa på sina 
stamfränder.  Bland dem var också Kristina, som i sällskap med några 
andra flickor  gått över ån på aftonen. 

På återvägen senare på kvällen gick fyra  i bredd över ån. Isen över 
strömfåran  i ån var dock frätt,  och när de kom dit, brast isen, och alla 
kom i vattnet. 

Personer, som händelsevis stått ute på gården hos Johan Lindboms, 
därifrån  man har den bästa utsikten över ån, skyndade till, och 
lyckades dra upp två av dem. En hade tagit sig upp själv. 

Men Kristina hade fattats  av strömmen och dragits under isen. Det 
inträffade  väckte allmän förstämning  i byn. I skolan kändes sorgen 
tung, då vi morgonen därpå samlades till lektion. 

Genom behjärtad insats från  byamännen blev isen efter  åmärgen 
uppsågad, så man kunde se bottnen. Men först  på lördag hittades 
Kristina. Olyckan inträffade  en tisdagskväll." 

Den lärarbostad om två rum, som fanns i skolan hade icke kommit att 
användas under Lindboms tjänstgöringstid, då han i och med giftet hade 
blivit ägare till en stor gård i byn. 

Brundell hade som ungkarl varit inackorderad först hos Johan Olov 
Olofsson och sedan hos Christoffer Sehlström, men nyåret 1908 flyttade han 
till skolan. Om flyttningen berättar han: 

"Alltså flyttade  jag till skolan i senare delen av januari månad. Till 
husassistent hade jag tagit en av de nyintagna lapska skolgossarna, 
Teodor  Fjällberg, som tidigare haft  en broder och en syster i skolan. En 
av hans syskon gick fortfarande  i skolan. 

Nå, bättre hemhjälp kunde jag kanske ha fått.  Pojken hörde inte till de 
snällaste. Möjligt är ju också, att han fann  det ensamt i ett så litet 
sällskap, som vi två utgjorde efter  det skolan slutat för  dagen. Det var 
väl därför  han ofta  sökte sig till de andra lappojkarna i byn och blev 
mer än lovligt länge borta." 

Under den tid Brundell vistades i Bäsksele hade han flera gånger sökt 
förenade tjänster men våren 1910 sökte han en sådan tjänst i Ljustorp och 
den fick han. Vårterminen 1910 blev därför hans sista i Bäsksele. 

I Svenska Missionssällskapets årsberättelse för år 1904 heter det om Bäsksele 
skola: 

"Till  ordinarie lärare vid detta femöreföreningens  barnhem i 
Vilhelmina socken är antagen folkskollärare  Johan Gerhard 
Johansson, som sedan föregående  år varit vikarierande lärare vid 



188 

hemmet. Den pensionerade läraren J.D. Lindbom biträder fortfarande 
med ombesörjande af  beklädnad. 

Läsåret började den 15 januari. Från föregående  år funnos  kvarvarande 
9 barn och inskrevos 12 nya, hvadan antalet i barnhemmet varande 
lappbarn var 21, däraf  10 gossar och 11 flickor. 

Under sommarferierna  voro alla lappbarn med undantag af  en gosse 
och en flicka,  hvilka tjänstgjorde som vallhjon, hemma hos sina 
föräldrar. 

Den första  september, då höstterminen började, voro alla barn 
återkomna och fortgick  undervisningen till den 15 dec. då årsexamen 
hölls. Därvid var skolans lokalinspektör kyrkoherde L. Dahlstedt i 
Vilhelmina närvarande. Vid examen erhöllo tre lappbarn 
afgångsbetyg. 

Förutom de lappska barnen ha under året äfven  24 svenska barn 
åtnjutit undervisning i barnhemmets skola. 

Efter  terminens slut förrän  barnen återvände till sina föräldrar,  hölls 
en julfest,  rik på gåfvor  och glädje, hvartill många barnens vänner 
bidragit. Af  dessa må nämnas grefvinnan  Ida Lewenhaupt, 
överstinnan Anna Virgin,  fröken  Gertrud Bråtén, fru  och fröken 
Schön, fru  Ch. Stuart m. fl. 

Vid hemmet underhölls som skyddslingar följande  lappbarn: Jonas 
Axel Mikaelsson, född  år 1892, underhålles af  fröken  H-n Hud; Maria 
Priscilla Tomasdotter,  född  1891 underhålles af  Vasastadens 
barnsyförening  i Stockholm." 

När Brundell lämnade sin tjänst i Bäsksele den 1 juli 1910 fick skolans 
inspektor kyrkoherde Lars Dahlstedt i uppdrag att skaffa vikarie, vilket icke 
var lätt, då det rådde brist på lärare i dessa trakter. 

Genom hänvändelse till rektorn vid småskoleseminariet i Lycksele, fick 
han kontakt med den nyutexaminerade småskollärarinnan Anna Eskelina 
Granath, vilken född den 12 juni 1891 i Norsjö församling hade efter fyra 
terminer vid seminariet avlagt examen 1910. 

Hon började skolan i Bäsksele något försenad i september månad 1910. Först 
den 31 okt. 1910 beslöt Missionssällskapets Direktion: 

"att för  ett år räknat från  den 1 juli 1910 anställa Anna Granath som 
lärare vid Bäsksele barnhem mot en lön av 800 kronor per år." 

Vid samma tillfälle beslöt Direktionen att tillerkänna J. D. Lindbom, 
Bäsksele en gratifikation av 100 kronor för att han under hela den tid, 7 år, 
Brundell varit lärare i Bäsksele, skött beklädnadsfrågan för samebarnen. 
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Den 20 maj 1911 beslöt Direktionen att Anna Granath skulle vara 
vikarierande lärare vid Bäsksele barnhem ytterligare ett år från den 1 juli 
1911. Anna Granath fick året därpå ytterligare förordnande och kom att 
fortsätta som lärare vid Bäsksele skola tills Vilhelmina skoldistrikt från 
läsåret 1920-21 övertog skolan och den 23 mars 1921 beslöt skolrådet att 
anställa Anna Granath som ordinarie lärare inom Vilhelmina skoldistrikt. 

Anna Granath kom att tjänstgöra hela sin tid som lärare inom Vilhelmina. 
I Bäsksele tjänstgjorde hon ht. 1910-vt. 1936 och i Nästansjö ht. 1936 - vt. 
1956, då hon pensionerades. 

Även sedan Vilhelmina skoldistrikt övertagit skolan i Bäsksele och 
avlönade läraren fortsatte Missionssällskapet att underhålla samebarnen 
som förut till dess Kungl. Maj:ts kungörelse av den 28 juni 1935 bestämde, 
att kostnaden för barnens inackordering från läsåret 1935-36 skulle bestridas 
av staten. 

Även sedan Anna Granath blivit lärare vid Bäsksele skola fortsatte 
Lindbom att sköta beklädnadsfrågan för samebarnen ända till 1919, då han 
på grund av tilltagande ålder måste överlämna detta arbete till Anna 
Granath. Den 12 juni 1920 beslöt Direktionen att lämna Anna Granth en 
årlig ersättning av 200 kronor för att hon skötte beklädnads- och andra 
materialfrågor, eller ekonomivården, vid skolan. 

För att ge en uppfattning om kostnaderna för samebarnens beklädnad m.m. 
ska vi titta på uppgifter om inköp för dessa under olika tider. Första 
uppgiften är hämtad från 1866 eller första hela året skolan var igång. Då var 
det 15 barn vid skolan. 

"20 alnar vadmal a 2 Rd 40 -

18 alnar Do 36 -

9 par Lappskor a 2 Rd 18 -

5 par skor a 1:25 6 25 
2 " Do a 1:50 3 -

2 " Do a 1:40 2 80 
1 " Do 2 -

10 st Ljus a 45 öre 4 : 50 
Summa Rd. Rmt 112 : 55 

Så tar vi en titt på en räkning från 1885, eller tjugo år senare. Då var det 21 
barn vid skolan 

"20 alnar halfylle  väf  a 40 öre 8: -
11 par skor a 2 : 60 28:60 
1 " Do 2:60 
Kantband 2:12 
Läder till skolagning 8:25 
2 dussin maskinträd a 1 : 30 3 
Frakt för  skolmaterialer 6: -
Postporton 2 :52 
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Skräddning 
3 koltar a 50 öre 1:50 
9 par byxor a 37 öre 3 :33 
2 klädningar efter  Svenskt snitt 3 : -
2 tröjor 1 : -
2 skjortor 1 : -
3 par skoband 0 :45 
2 kragar och 1 kappa 0: 75 
4 bälten 0 : 60 
Diverse skräddning 0 : 75 

Summa kronor 73:37  " 

Går vi så fram till sekelskiftet och tittar på den sista räkningen Lindbom 
avlämnar i dec. 1902 finner vi att utgifterna för de 20 barn, som då vistats 
vid skolan fortfarande var mycket blygsamma. 

"18 meter vadmal, dubbelt brett a 3 : 54 
3 meter Do 9 
10 meter ullväf  a 1 : 15 11 50 
34,7 meter domestik a 30 öre 10 41 
36,1 meter Do 10 83 
0,5 meter rödt kläde 3 50 
9 st. hufvuddukar  a 1 : 30 13 50 
1 " mössa 2 -

9 par skor a 3 : - 27 -

3 " Do a3 : 50 10 50 
läder till skolagning 3: 90 
5 liter fotogen  a 25 öre 1 25 
Sytråd 1 •25 
Skrifbläck 0 •50 
Paketporto 2 •86 
För klädsömnad : 12 skjortor a 50 öre 6: -

7 linnen a 25 öre 1 75 
För kläder gjorda i svenskt snitt 6 -

För medicin 5 25 
Summa Kronor 181 : 

Lägg märke till att för upplysningen av skolsalen under hela den mörka 
höstterminen åtgick endast 5 liter fotogen för 1 : 25 kronor. 
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Tar vi så ett steg på ytterligare drygt 20 år till 1925 då Anna Granath skött 
skolan i Bäsksele i femton år, finner vi att kostnaderna för kläder och 
skolmaterial även nu är låga. Barnantalet vid skolan hade under året varit 
16. 

"An Sylön för  5 kostymer a 5 : - 25: 
An skolagning å 15 par a 1 : 50 22 : •50 
" 10 st. Mössor a 2 : - 20: 
" 7 par Skor a 5 : - 35: 
" 4 par " a 8: - 32: 
" 5,3 kg. Sulläder a 5 :- kr per kg. 25: 
" 1,5 m. Tyg 1 : •88 
" 1 " Tyg 1 : : -
" 2 nystan Lingarn a 0 : 60 1 : :20 
" 6 buntar papper 2. :10 
" 1 härva garn 0. : 75 
" 1 1/2  dussin knappar 1. : 28 
" 5 meter Lärft  a 0 : 84 4, :20 
"10 st. rullar tråd 3 , : -

3 m. Flanell a 0 : 85 2, : 55 
12 par skosnören a 10 öre 2 , : 20 
Stickgarn för 5, 
Skolmaterial för  Folkskolans avdelning 46, :88 

Do " Småskolans 11. : 73 
Sylön för  Diverse Gosskläder 10, : -
3 par skor a 6 : - 18, : -

Diverse Langgarn 2 : 30 
Summa kronor 272:57 

Trots de blygsamma årliga utgifterna för Svenska Missionssällskapet hade 
för driften av skolan i Bäsksele, steg ändå de sammanlagda utgifterna under 
de 80 år Sällskapet lämnade bidrag till den till nära en kvarts miljon kronor 
eller till 242 950 kronor. 

Under tiden 1865 - 1938 har enligt tillgängliga uppgifter 448 samebarn gått i 
Missionssällskapets skola i Bäsksele och sedan i Nästansjö. 

Antalet barn ha varierat mellan 8 och 31, och medeltalet har varit 17 barn 
per år. Endast ett år, 1939, redovisar Anna Granath för 31 barn. 

I januari 1937 skriver Anna Granath till Missionsstyrelsens Direktion, att 
det är icke mindre än 27 samebarn i Nästansjö skola, men i hennes 
redovisning från maj månad samma år redovisar hon för 16 barn. 

Inackorderingsavgiften per barn och år var från början 60 Rd, men höjdes 
1868 till 75 och 1877 till 90 kr, för att 1890 sänkas till 80 kr per år och barn. År 
1903 höjdes emellertid detta pris till en krona per barn och dag. (Se även 
tabell här nedan.) 
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Beträffande lärarlönerna visade sig Missionssällskapet vara steget före 
statens lönesätning för sina lärare vid folkskolan. 

Bäsksele byamän, som tjugo år före någon annan by inom Vilhelmina 
socken uppförde ett bra skolhus, vilket står kvar än idag (1977), var mycket 
välvilliga mot Missionssällskapet och höjde icke den hyra, som de den 12 
juni 1865 bestämde till 100 kr. per år inklusive vedbrand när kateket I. 
Nordfjell skrev kontrakt med dem, under alla de 70 år Sällskapet använde 
skolhuset. 

Som redan påpekats var Lindbom en mycket flitig brevskrivare. Han skrev 
ofta långa brev till Direktionen, men framförallt skrev han till de många 
mecenater, som fanns på olika håll i vårt land. Även hans efterträdare var 
flitiga brevskrivare. Givetvis uppskattades dessa brev av givarna, då de såg, 
att deras gåvor uppskattades. 

I en anteckningsbok, som bevarats efter den sista läraren, Anna Granath, 
har hon antecknat vilka hon skrivit tackbrev till. Av denna förteckning ser 
vi, att år 1927 skrev hon 73 tackbrev, 1928 var det 97 och 1929 icke mindre 
än 123 brev till givare på olika håll i vårt avlånga land. 

Svenska Missionsförbundets kostnader för skolan i Bäsksele. 

Ar Antal Inackor- Lärar- Summa Anmärkningar 
barn derings-

kostn 
lön kostn o 

1865 15 420 200 782 Inackorderingspris är 60 kr 
per barn och år. Avser 
endast halva året. 

1866 15 862 400 1652 
1867 15 900 400 1614 
1868 11 842 500 1636 Inackorderingspriset höjt till 
1869 15 1 064 500 1886 75 kr/ barn och år. 

1870 14 1 000 500 1907 
1871 17 1 044 500 1748 
1872 18 1170 500 1990 
1873 17 1104 575 1970 
1874 13 847 650 1815 
1875 12 990 650 1882 
1876 12 900 650 1856 

1877 13 1 072 725 2 080 
1878 13 1 192 800 2 321 
1879 16 1440 800 2 616 

Lönen höjdes 1/7 till 650 :-

Inackord.avg. höjd t. 90 kr 
Lönen höjd 1/7 till 800 kr 

1880 19 1 710 800 2 973 
1881 19 1 727 800 2 995 
1882 19 1 710 800 2 999 
1883 16 1 432 800 2 667 
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1884 20 1 700 800 3 064 
1885 21 1890 800 2 997 
1886 22 1980 800 3108 
1887 21 1830 800 2 919 
1888 21 1913 800 3 015 
1889 22 1980 800 3 048 
1890 22 1890 800 2 978 
1891 20 1 580 800 2 670 
1892 18 1 440 800 2 512 
1893 14 1 133 800 2 255 
1894 15 1 200 800 2 295 
1895 18 1 440 800 2 657 
1896 18 1 440 900 2 722 
1897 19 1 520 1 000 2 822 
1898 20 1 600 1000 2 997 
1899 20 1 700 1000 3 008 
1900 19 1 615 1000 3 045 
1901 19 1520 1000 2 954 
1902 20 1 800 911 3 084 
1903 19 1 900 1000 3 292 
1904 21 2100 1 000 3 489 
1905 22 1980 1000 3 365 
1906 21 1935 1000 3 411 
1907 19 1 755 1000 3117 
1908 16 1440 1000 2 781 
1909 15 1350 1000 2 634 

1910 12 1 080 500 1 907 
1911 10 900 800 2137 
1912 12 1 080 850 2 209 
1913 13 1 170 800 2 333 
1914 11 990 800 2131 
1915 9 810 800 1549 
1916 9 1 203 800 2 331 
1917 12 1 638 800 2128 
1918 11 2 699 824 4128 
1919 9 2 555 905 4143 

1920 14 3 448 831 4 855 
1921 14 3 387 - 4110 
1922 16 3 945 - 5 014 
1923 18 4 251 - 5 365 
1924 17 4 537 - 5 311 

1925 16 4 490 5 235 
1926 19 4 562 5 647 
1927 23 5 312 6 228 
1928 23 6 296 6 930 
1929 23 6 523 7 684 

1/7 sänktes inackorderings-
avg. till 80 kr/ år och barn 

Lönen höjd 1/1 till 900 : -
Lönen höjd 1/1 till 1 000 : 

Inackord. priset höjt till 90 kr 
per barn och år. 
Inackord. priset höjt till 
100 kr per barn och år. 
Inack.priset sänkt till 90 kr 
per barn och år. 

Anna Granath blir lärare. 

Inack. priset höjs till 1 : 
per dag och barn. 

Kommunen betalar 
lärarlönen 
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8 940 
7 862 
5 691 
5 425 
5 462 

5 304 
2 548 Endast vårterminen. 

447 Skolan flyttar t. Nästansjö 
597 Staten övertar inack. 

1939 - - - 962 Uppg. om antalet samebarn i 

1930 31 7 420 
1931 20 6 924 
1932 20 5 042 
1933 20 4 955 
1934 19 4 847 

1935 20 4 974 
1936 18 2 328 
1937 16 -

1938 8 -

skolan saknas från 1939. 
1940 - - - 673 
1941 - - 448 
1942 - - - -
1943 - - 393 
1944 - - - 479 
1945 - - - 715 
Summa kronor: 242 950 : -
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Kapitel 25. 

Förhållanden efter 1846 och fram till 1896. 
Kungl Maj:ts reglemente av den 14 april 1846 var som vi redan sett frukten av 
långa och omfattande utredningar där Petrus Lsestadius nedlagt ett grundligt 
arbete. Reglementet är ganska omfattande och innehåller 67 paragrafer, men trots 
detta kom det icke att betyda särdeles mycket för skolorna inom Asele Lappmark, 
då den fasta skolan indragits redan 1820. 

Någon ny fast skola kom icke heller staten att upprätta här under hela 1800-talet. 

I reglementets första paragraf talas om tre fasta skolor, nämligen skolorna i 
Jokkmokk, Gällivare och Arjeplog. Därtill säges att en sådan skola skall upprättas 
i Lycksele, som ju hade haft en skola för samerna, Skytteanska skolan, ända sedan 
1632. Det digra reglementet kom därför huvudsakligen att handla om dessa 
skolor. 

I de "öfriga  delar af  Lappmarken, äter, hwarest Swenska språket allmännare 
begagnas, inaccorderas Lapparnes barn, genom wederbörande kyrkoherdars 
försorg  och till så stort antal som anslaget medgifver." 

Som framgår av särskilt kapitel blev denna undervisningsform icke särskilt 
lyckad, och kom snart att alldeles upphöra. 

Denna stadga avskaffade också i princip kateketundervisningen, som varit den 
enda undervisning samernas barn inom Åsele lappmark haft tillgång till sedan 
Åseleskolan indrogs 1820. Nu skulle även denna undervisning försvinna. Kvar 
blev för samernas barn endast Missionssällskapets skola i Gafsele och sedermera 
Bäsksele barnhem. 

I en lappskola skulle endast barn av samiska föräldrar få intagas. Föräldrarna 
skulle i allmänhet själva bekosta deras underhåll, men fattiga barn skulle kunna 
uttagas till frielever. Undervisningstiden skulle utsträckas till fem eller sex år. 
Läsåret indelades i två terminer med tre månaders ferier om året. 

Skolmästarna fick sina befogenheter avsevärt utvidgade. Det ålåg honom att icke 
blott undervisa i skolan utan även övervaka undervisningen i hela distriktet. 
Till hjälp ägde han att antaga biträden, vilka i viss mån motsvarade de tidigare 
verksamma kateketerna. Men detta gällde endast där fasta skolor var inrättade. 
För Åsele lappmark hade dessa bestämmelser inget värde. 

Det med så stor möda tillkomna reglementet av 1846 visade sig även på de orter, 
där det fanns fasta sameskolor icke tillfredsställande. 

Även denna gång är det en Laestadius, som levererar kritiken och är orsaken till 
att vissa ändringar företas i reglementet av 1846. 
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Visitatorsbefattningarna farms fortfarande kvar och till visitator i norra distriktet 
hade 1866 för ordnats kyrkoherde Johan Laastadius, som var brorson till Lars Levi 
och Petrus Laestadius. 

Den 28 april 1873 avgav Johan Laestadius till domkapitlet i Härnösand sin 
berättelse över visitationerna inom Norrbotten, vilket kom att i väsentlig mån 
bidraga till den kommande reglementsändringen. Johan Laestadius skriver: 

"Beträffande  nu först  de af  staten bekostade fasta  lappskolorna sä bör erkännas 
att de i sin mån bidraga att lägga grunden till Lappska folkets  upplysning, dock 
kunna de ingalunda sägas hafva  uträttat hvad de författningsenligt  bort 
uträtta. Maximum af  den undervisning de förmätt  åstadkomma har vanligen 
stannan vid minimum af  hvad det Nådiga Reglementet föreskrifver,  och 
denna undervisning har dessutom i allmänhet endast kommit frielever  till 
goda, emedan skolorna ej bevistats af  andra barn än dessa. 

Denna sednare omständighet är också en påtaglig orsak, hvarföre  lärokursen i 
dessa skolor ej kan bringas utöfver  minimum. Emedan lapparne icke vilja 
sätta sina barn i skolan, försåvidt  de sjelfva  skola underhälla dem, och 
emedan exekutiva åtgärder för  att tvinga dem dertill, skulle af  dem betraktas 
såsom ett olideligt förtryck  och dessutom menligt inverka på deras 
ekonomiska bestånd." 

I fortsättningen påtalar han också bestämmelsen att endast präster skall vara 
skolmästare. Han påvisar att församlingsprästerna icke hinner sköta skolan utan 
anställer biträden, 

"som näppeligen besitta erforderlig  underbyggnad och skicklighet att 
undervisa i skolans lägre afdelning,  långt mindre i en högre afdelning,  derest 
en sådan komme till stånd." 

han förordar att 
"competens till skolmästarbefattningen  i Lappmarken tillerkändes behörigen 
examinerade och i Lappska språket kunniga folkskollärare." 

Johan Laestadius pläderar också för att de biträden som stadgan talar om, 
"tidtals kunna användas som resekateketer, i hvilken egenskap de dock borde 
besitta icke blott vana med Lappska lefnadssätt  utan ock förmåga  att till fots 
eller på skidor färdas  emellan Lapparnas visten." 

Han vill med andra ord återupprätta kateketverksamheten. 

När kyrkoherde Carl Natanael Fjällström blev kyrkoherde i Arjeplog ville 
domkapitlet, att han också skulle åta sig att också vara skolmästare vid skolan 
därstädes, men för detta begärde han då 1 500 kronor, vilket ju var en väldigt stor 
summa, som domkapitlet givetvis icke ville betala. Domkapitlet begärde yttrande 
från visitatorerna i lärarfrågan. 

Johan Laestadius hänvisade till sin 1873 avgivna berättelse varvid han särskilt 
framhöll att folkskollärare skall förklaras behöriga till lärare vid sameskolorna. 
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Visitatorn i södra distriktet i Lappmarken, kyrkoherde O. Lindahl, Vilhelmina, 
ansåg för sin del prästmän vara lika skickliga att bibringa undervisningen som 
vederbörligen examinerade folkskollärare, "men ", säger han, "dä jag af  erfarenhet 
vet, att tvä jern icke kan skjötas i elden pä en gäng utan att det ena skadas, tvekar 
jag icke att för  min del tillstyrka," Många ämnen i skolan var också enligt hans 
mening "skilda frän  den sfär,  inom hvilken en pr estman bör vara fästad". 

Domkapitlet i Härnösand skrev den 7 jan. 1875 till Kungl. Maj:t och yrkade, att 
folkskollärare skulle kunna anställas vid lappskolorna. 

Kungl. Maj:t infordrade yttrande av länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten samt 
av biskop Lars Landgren. 

Länssstyrelsen i Norrbottens län avgav sitt omfattande yttrande den 6 nov. 1875. 
Däri påpekade de, att skolmästarens enda synliga verksamhet varit uppbärandet 
av till befattningen hörande löneförmåner. 

Undervisningen hade letts av en kateket, som varit föga vuxen lärare- och 
uppfostrarkallet. 

"Lappskolan uti Arjeplog har t. ex. skötts af  kateket omkring 16 är eller under 
hela den tid ordinarie skolmästaren uppehällit pastoralvärden uti Arvidsjaur 
och haft  sin bostad på den 8,5 mil frän  skolans station belägna Arvidsjaurs 
kyrkoplats." 

Länsstyrelsen i Luleå vände sig med kraft mot bestämmelsen i gällande 
reglemente att endast barn av lappska föräldrar skulle få gå i lappskola. 

Om såsom af reglementet framgår, 
"afsigten  är att svenska språket skall inläras i skolan, sä underlättas den utan 
gensägelse mycket derigenom att svenska eller kanske rättare sagt 
svensktalande barn hafva  tillträde till skolan." 

Länssstyrelsen yrkade därför bestämt på att gällande bestämmelse slopas och att 
den regel införes, 

"att barn af  svenska föräldrar  äfven  må, sä vidt utrymmet det medgiver, 
begagna sig af  undervisningen i lappskolan, dock fä  de hvarken vara frielever 
eller njuta inackorderingshjälp." 

Länsstyrelsen i Västerbottens län avgav ett mycket kortfattat yttrande, kanske 
mest därför, att i Västerbotten fanns endast en fast lappskola, nämligen den till 
Tärna år 1865 flyttade Skytteanska skolan. 

Man inskränkte sig till att instämma i Länsstyrelsens i Norrbottens yttrande, men 
uttalade en förmodan, att den högre avdelningen i lappskolan troligen kunde 
undvaras, om den ej utnyttjades till utbildning av kateketer. 
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Om språket yttrade länsstyrelsen: 
"Enär flertalet  af  de länet tillhörande lapparna tala eller åtminstone förstå 
svenska språket, lär lappska språket icke uteslutande användas, utan i stället 
svenskan, så mycket som möjligt, af  barnen läsas och inhämtas." 

Den för sina egna åsikter om samernas möjligheter att leva vidare på sin näring, 
renskötseln, kände biskopen Lars Landgren avlämnade ett eget yttrande, varav 
följande anföres: 

"All undervisning i statens Lappskolor måste efterhand  ske på svenska 
språket. Svensk undervisning meddelas af  missionssällskapet icke blott i 
Södra Lappmarken; utan äfven  i Gargnäs inom Sorsele. 

Orsakerna ligga i öppen dag. Först och främst  är allt själfstudium  och all 
förkofran  omöjlig för  en på Lapska undervisad person, emedan all både andlig 
och verldslig facklitteratur  är för  honom tillsluten. 

Vidare  är det en omöjlighet att på Lapska meddela fullständig  undervisning af 
brist på Läroböcker. Och ett onödigt slöseri vore det af  staten att kasta bort 
penningsummor på tryckning af  dylikt material; enär hela det yngre 
Lappslägtet förstår  svenska redan i Sorsele, Arvidsjaur och Arjeplog och 
detsamma torde äfven  blifva  förhållandet  i Jokmok. 

Till  dessa formella  skäl kommer ett realt. Enligt alla sammanstämmande 
vittnesbörd sammansmälta renhjordarna oupphörligen icke blott der 
nybyggarna narra åt sig rendjuren genom vin och brännvin såsom i Arjeplog 
utan äfven  annorstädes. Lapparne utbyta småningom nomadlifvet  mot andra 
sysselsättningar och näringsfång,  hvarunder de sammansmälta med svenskar 
och norrmän. 

Nödvändigheten af  den bästa möjliga svenska bildning för  sådant 
öfvergångsfolk  är ju i ögonen fallande,  så framt  de ej tillfölje  af  otymplighet 
och råhet skola falla  communerna till last. I mänga socknar hafva  flera 
Lapphushåll klätt om och stå i kyrkböckerna icke som Lappar utan som 
svenskar. Lapparna ehuru lätta till lynnet och ostadiga, sakna icke intelligens 
och duglighet till mänga handtverk - slöjdskolor vore der på sin plats. 

Alla statens Lappskolor böra vara tillgängliga äfven  för  den kringboende 
befolkningens  barn d. ä sammansmälte till folkskolor."  — 

"I samband härmed må tilläggas att lappskolornas successiva förflyttning 
uppåt fjällen  synes hafva  varit ett misstag, som endast på det sättet kan vändas 
till välsignelse att de, på sätt nu är föreslaget,  förvandlas  till allmänna 
folkskolor  vid hvilka ett bestämt antal Lappbarn underhållas." 
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Vidare säger Landgren med hänvisning till prosten Grubb i Umeå, att om 
skolorna flyttades närmare kusten, skulle det bli lättare att inackordera barnen i 
de stora byarna där än på de öde kyrkoplatserna, och slutligen skulle samebarnen 

"under treårig vistelse vid kusten i svenska hus kunna eller tvingas att lära 
sig svenska." 

De många kritiska yttrandena resulterade i att Kungl. Maj:t den 11 sept. 1877 
utfärdade en kungörelse om vissa ändringar i 1846 års reglemente. En viktig 
förändring var bestämmelsen i § 2 där det säges: 

"I lappskola intages företrädesvis  barn af  lappska föräldrar.  Dock må, efter 
skolrådets förslag  och Domkapitlets beprövande, äfven  svenska barn i sådan 
skola intagas, derest antalet lappska barn i skolan ej är större, än att något 
hinder för  dessa senares undervisning derigenom icke förorsakas,  samt öfriga 
förhållanden  medgifva  en sådan utsträckning af  skolans undervisning, utan 
att derigenom någon särskild utgift  tillskyndas Ecklesiastikverket." 

En annan ändring var, att 
"Undervisningen meddelas på lappska språket och i den mån barnen lära sig 
att förstå  svenska, jämväl på sistnämnda språk." 

Likaså skedde en ändring i bestämmelserna om inackordering av barn i de delar 
av Lappmarken där fasta skolor ej förekom, som förhållandena var inom hela 
Åsele lappmark. 

I nya kungörelsen heter det: 
"I övriga delar av Lappmarken, hvarest svenska eller finska  språket 
allmännare begagnas, inaccorderas Lapparnes barn genom vederbörande 
kyrkoherdes försorg  till så stort antal, som de af  Oss för  ändamålet anvisade 
medel medgifva,  hos välkända och pålitliga hemmans- eller 
nybyggesinnehafvare,  helst i den socken, hvartill barnen höra, för  att, på 
enahanda sätt som öfriga  barn inom socknen, undervisas i socknens allmänna 
skolor, åtnjuta kristlig uppfostran  och omvårdnad samt öfvas  i nyttigt arbete." 

Nu är det icke de s.k. fosterföräldrarna som ska sköta undervisningen, utan nu 
får samebarnen gå i byns skola, som andra barn. 

I 1846 års skolstadga hade bestämmelserna om kateketerna försvunnit, men i 
kungörelsen av 1877 heter det om dessa i § 16: 

"Till  meddelande af  undervisning åt de lappska barn, för  hvilkas tillfälle  icke 
kan beredas att i lapp- eller folkskola  sådan erhålla, tillsätte Domkapitlet efter 
vederbörande skolråds hörande behöfligt  antal för  ändamålet skicklige 
kateketer, hvilka meddela undervisning företrädesvis  omfattande  läroämnen, 
som enl. § 4 i detta reglemente äro bestämda för  lappskolans lägre afdelning." 

På grund av att inom Åsele lappmark nu arbetade två missionsskolor, i Gafsele 
och i Bäsksele, där varje år gick uppåt ett fyrtiotal samebarn, kom bestämmelserna 
om inackordering och kateketer icke att betyda så mycket. Samerna uppskattade 
mycket de båda missionsskolorna dit de gärna ville sända sina barn. 
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Kapitel 2 . 

Reglementet av 1896 
Sedan det omfattande reglementet för ecklesiastikverket i Lappmarken utkommit 
1846 hade det gått femtio år utan några större förändringar av detsamma företagits. 

Under dessa femtio år hade det skett en betydande utveckling av 
folkskoleväsendet. En normalplan hade utkommit 1878 och 1882 en folk-
skolestadga, och 1889 kom en ny normalplan och 1897 var tiden inne för en ny 
folkskolestadga. 

För sameskolorna hade vi endast fått en viss ändring av reglementet 1877. 

Det var väl därför icke mer än naturligt, att sameskolorna fick ett nytt reglemente 
år 1896, varigenom bestämmelserna angående det lapska skolväsendet bragtes i 
närmare överensstämmelse med folkskolestadgan. 

I § 15 stadgas att 
"undervisningen för  lappska allmogens barn besörjes antingen i 
lapp folkskolor,  eller i kateketskolor eller i allmänna folkskolor." 

Även enligt detta reglemente skall kateketer finnas, 
"Kateketer, som hafva  till uppgift  att meddela barnaundervisning, under det 
de åtfölja  lapparna på deras vandringar, anställas i den mån nödigt pröfva." 

Bestämmelsen från 1877 om att fattiga samebarn ska kunna inackorderas hos 
bofasta och gå i vanlig folkskola återfinnes även här. 

I § 16 talas om att 
"hvarje lappfolkskola  bör vara indelad i en småskoleafdelning  och en 

folkskoleafdelning." 

Lärotiden skulle i regel vara fem år med 36 veckors läsning. Läroämnena skulle 
vara desamma som i den Allmänna folkskolan och lärokurserna upprättas med 
ledning av normalplanen för rikets folkskolor. 

Undervisningen skulle 
"så vitt ske kan, meddelas på svenska språket. Där undervisningen i 
lappfolkskolans  nedre avdelningar måste äga rum på lapska eller finska 
språket, bör åtminstone i de tvenne sista årsklasserna all undervisning ske pä 
svenska språket." 

Den närmaste tillsynen över skolorna skulle tillkomma skolrådets ordförande, d. 
v. s. församlingens kyrkoherde, och i övrigt hade folkskolinspektör och 
domkapitel att övervaka reglementets efterlevnad. 
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I början av 1900-talet hade man så fått icke mindre än fem olika former för 
undervisning av samernas barn, nämligen lappfolkskolor, kateketskolor, 
vinterkurser. Allmänna folkskolor, vilka besöktes icke blott av nomadbarn under 
deras vistelse i skogslandet under vintern, och slutligen de på enskilt initiativ 
inrättade miss ionsskolorna, vilka var spridda från Jämtland i söder till 
Karesuando i norr. 

Missionsskolorna drevs ju och underhölls, som vi redan sett, av Svenska 
Missionssällskapet och var egentligen vanliga folkskolor. 

Biskop Bengt Jonsson säger om dessa skolor, att de kan betecknas som en 
"pionjärinsats för  skolväsendet i lappmarkerna, detta ej minst tack vare den 
personliga omvårdnaden om barnen och lärarnas hängivna och 
samvetsgranna arbete." 

Denna mångfald av skolformer för samernas barn i början av 1900-talet blev 
föremål för stor uppmärksamhet och rönte ofta kritik både från samerna och 
andra, vilket till sist utmynnade i krav på en genomgripande omorganisation av 
skolväsendet för samernas barn. 
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Kapitel 2 

Olof Bergqvists utredning och förslag. 
Det missnöje, som gjort sig gällande rörande nomadskoleväsendet efter 1896 års 
reglemente resulterade i att Kungl. Maj:t den 13 dec. 1907 anmodade domkapitlet i 
Luleå att efter nödig utredning och vederbörandes hörande inkomma med förslag 
om nomadskoleväsendets omorganisation. 

Den 29 januari 1908 beslöt domkapitlet att överlämna denna utredning till biskop 
Olof Bergqvist. Han begärde hos ecklesiastikminister Hugo Hammarskjöld att få 
tillkalla två sakkunniga att biträda vid denna utredning. Denna hans 
framställning bifölls och Bergqvist kallade som sakkunniga folkskolinspektör K. 
Lor. Österberg i Lycksele för södra distriktet och folkskolinspektören, kyrkoherde 
Vitalis Karnell, Karesuando, för norra distriktet. 

Biskop Bergqvist säger att en omreglering av nomadskoleväsendet har av alla, 
som varit i tillfälle att närmare studera detta, ansetts som ett trängande behov. 
Även samerna själva, säger han, ha på flera orter uttalat sitt missnöje med 
skolförhållandena. 

Han sammanfattar sin kritik av samernas skolväsen på följande sätt: 
"1. Lappskolorna med sin helärsläsning och sin femåriga  kurs bidraga till att 
afvänja  lapparnas barn frän  nomadlivet och renskötseln. 

Det är en ingalunda sällsynt erfarenhet,  att lappbarn, hvilka vistas vid 
lappfolkskolan  nägra är, börja vänja sig vid bofast  lefnadssätt,  att de efter 
skoltidens slut visa föga  lust eller duglighet att återvända till nomadlivet. 

Det säger sig själft,  att de skola vara mindre väl skickade för  det hårda livet i 
skog och fjäll  med de långa ansträngande vandringarna och de tunga 
tältkåtorna som bostäder vinter som sommar, sedan de tillbragt en så lång tid, 
som fem  år, stundom kanske utan något afbrott,  i timrade hus med väl 
ombonade rum och varma bäddar. 

Därför  hafva  ock många lappbarn efter  skoltidens slut föredragit  att taga tjänst 
hos bönder och nybyggare eller slagit sig på annat kroppsarbete i stället för  att 
bli nomader och ägna sig åt renskötsel. 

Det är emellertid till stor skada, om den lapska ungdomen afvänjes  från 
nomadlifvet.  Dä lapparna öfvergä  till bofast  lefnadssätt,  räka de vanligen i 
största fattigdom  och elände, emedan de icke äga de fysiska  egenskaper, som 
fordras  för  ett regelbundet och tungt kroppsarbete, under det att de som 
renskötande lappar, äfven  om de sakna egna renar och måste taga tjänst hos 
andra lappar, kunde skaffa  sig en god utkomst. 
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De renägande lapparna klaga ofta  öfver  brist på tjänstefolk,  hvarföre  det är lätt 
få  dugliga renskötare, såväl manliga som kvinnliga, att betinga sig goda 
löneförmåner  hos dem. I lönen brukar vanligen ingå några renar årligen. 

Därigenom kan så småningom en hjord uppstå och tjänarna med tiden bli 
egen. Då renskötseln är en under gynnsamma förhållandena  synnerligen 
gifvande  näring, äro de renägande lapparna i regel ganska välbärgade. Om 
man jämför  deras ekonomiska ställning med de lapska nybyggarnas, finner 
man snart, att de senares villkor i allmänhet äro vida sämre än nomadernas. 

Vidare  är det en rent nationalekonomisk angelägenhet att lapparna bibehålles 
vid sin fäderneärfda  näring. 

De stora fjällvidderna  kunna icke på annat sätt komma till nytta än genom att 
användas som betesland för  renhjordar. Men så länge de få  tjäna detta 
ändamål, äro de af  stort värde, ty produkterna af  renskötseln lämna ett icke 
ringa till fyllandet  af  behofvet  af  födoämnen  m.m. för  befolkningen  i stora 
delar af  Norrland och långt därutöfver. 

Renskötseln kan emellertid ej med framgång  bedrifvas  i någon större 
utsträckning, därest renens vårdare ej följer  honom på hans vandringar. 
Renskötseln fordrar  därför  att lappen förer  ett nomadiserande lif. 

Detta fria  lif  är ock hans rätta element, hans lust och fröjd,  då han icke genom 
långvarig vistelse bland bofasta,  särskilt i ungdomsåren blifvit  förvekligad 
och obekväm för  nomadens mödosamma vandringar i fjällens  ödemarken 
under köld och snöstormar. 

2. Lappfolkskolorna,  sådana de hittills varit organiserade, ha icke förmått 
draga till sig något större antal lärjungar från  den nomadiserande 
befolkningen. 

Genom benämningen lappfolkskolor  är angivet att dessa skolor i främsta 
rummet äro afsedda  för  undervisning af  lapparnas barn. Emellertid har det 
visat sig, att det minsta antalet elever utgjorts af  barn till verkliga flyttlappar." 

Uppgifter hade införskaffats om de avgående eleverna under tioårs- perioden 1900-
1909. Från Arjeplogs lappfolkskola hade avgått endast tio elever av nomadlappar, 
d. v. s. en per år. Barn från bofasta lappar var 135 eller i medeltal 13,5 per år. Under 
samma tid hade 138 svenska barn avgått från skolan. 

"Från Skytteanska skolan i Tärna har ingen specificerad  uppgift  varit 
tillgänglig, men efter  hvad på annat sätt inhämtats, utgöra äfven  där 
flyttlapparnas  barn endast ett mindre tal. 

Häraf  framgår  att lappfolkskolorna  i sin nuvarande form  sakna 
existensberättigande, enär de icke i någon nämnvärd mån befrämja 
undervisningen af  flyttlapparnas  barn, för  hvilka de äro afsedda. 
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Hvad de bofasta  lapparna angår, kunna deras barn undervisas i de Allmänna 
folkskolorna  tillsammans med den öfriga  bofasta  befolkningens  barn. Der af 
förorsakas  ingen olägenhet för  barnen, och deras undervisning ställer sig på 
detta sätt billigare. 

3. Kat eket skolor na användes i för  liten utsträckning och kateketerna sakna 
ofta  kompetens att undervisa. 

Det är i huvudsak i tre lappmarksförsamlingar,  som kateketskolor under 
senare tider funnits,  nämligen Arjeploug, Jokkmokk och Gellivare. Inom 
Jukkasjärvi, där förut  flera  kateketer verkat, har under de senare åren endast 
en kateket, bedrifvit  undervisning bland lapparna och detta blott under 
sommarmånaderna, då de vistas uppe i fjällen. 

I alla öfriga  lappmarksförsamlingar  har dylik kateketundervisning i lapparnas 
kåtor och vid deras visten för  länge sedan alldeles kommit ur bruk till stor 
skada för  barnens undervisning. 

De kateketer som verkat, hafva  ock i flera  fall  saknat utbildning för  sitt kall 
och på grund deraf  varit mindre väl skickade att bedrifva  undervisning. Det 
finnes  flera  exempel på kateketer, som icke ens kunnat skrifva  sitt namn. Den 
undervisning dessa kunnat meddela har inskränkt sig till att nödtorftigt  lära 
barnen läsa innantill samt att låta dem läsa stycken ur katekesen och bibliska 
historien utantill. 

Orsaken till den brist på lämpliga kateketer, hvilken gjort sig gällande, har 
varit dels att endast få  nomadlappar funnits  villiga att söka inträde vid statens 
småskoleseminarium i Murjek (förut  i Mattisudden) med dess treåriga kurs, 
för  att där erhålla utbildning, 

dels att lärare och lärarinnor, som genomgått fullständig  seminariekurs, i 
regel icke varit hågade att begifva  sig till flyttlapparna  för  att följa  dem på 
deras vandringar, och dels att lönen för  kateketerna varit för  knappt tilltagen 
för  att locka in på denna bana. 

4. Ett stort antal lapska barn hafva  med den nuvarande organisationen af 
lappskoleväsendet blifvit  utan undervisning. 

Till  bekräftelse  härpå må meddelas, att, enligt uppgifter  till Luleå stifts 
prästmöte år 1908, exempelvis Sorsele af  20 nomadiserande lappbarn endast 2 
under år 1907 fingo  undervisning och i Karesuando af  100 barn endast 36. 

1 Vilhelmina  blefvo  under samma år 13 och i Jukkasjärvi 21 sådana barn utan 
undervisning. Detta otillfredsställande  förhållande  har gjort sig gällande trots 
det att enskilda sällskap i de nämnda församlingarna  underhållit skola och 
barnhem för  lappska barn. 
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Som bekant har nämligen Svenska missionssällskapet ett lapskt barnhem i 
Bäsksele inom Vilhelmina  och en missionsskola i Gargnäs inom Sorsele 
samt ett barnhem i Karesuando kyrkby, hvarjämte sällskapet lapska 
missionens vänner underhäller en lapsk missionsskola med barnhem vid 
Lannavara inom Jukkasjärvi." 

Under sommaren 1908 företog biskop Bergqvist och Österberg en resa genom vissa 
delar av Umeå lappmark ända upp till Mjölkbäcks nybygge nära norska gränsen 
inom Tärna församling varpå de besökte Sorsele församling. 

De gjorde emellertid icke något besök i Åsele lappmark. Bergqvist och Karnell 
gjorde sedan besök i flera församlingar inom Norrbottens län. 

I december 1908 sammanträdde utredaren och de sakkunniga i Luleå och 
utarbetade ett preliminärt förslag till nytt reglemente för Lappmarks 
ecklesiastikverk. 

Meningen från början var, att utredningen skulle vara klar under 1908 men på 
grund av mellankommande hinder för utredaren och Karnell, begärde utredaren 
att få fortsätta arbetet även under 1909, vilket också medgavs. 

Under 1909 gjordes nya resor inom Norrbotten, varvid de bl.a. sammanträffade 
med prosten Calleberg i Arjeplog och gjorde därvid en del ändringar i det 
preliminärt upprättade förslaget på grund av de påpekanden Calleberg gjorde. 

Biskop Bergqvist säger, att i förslaget 
"till omorganisation af  det lapska skolväsendet har det företrädesvis  varit 
tvenne synpunkter, som bestämt dess utseende. 
A ena sidan har det varit angeläget att söka bereda tillfälle  till en sä god 
undervisning som möjligt ät alla flyttlapparnas  barn, och ä andra sidan att 
ordna undervisningen så, att den icke afvänjer  barnen frän  nomadlifvet  och 
därigenom bidrager till att försvaga  och utrota lappstammen. 

För att vinna det förstnämnda  af  dessa önskemål har föreslagits  en 
utvidgning af  kateketskolr ef  ormen samt inrättandet af  ett flertal  skolor efter 
mönstret af  de vinterkurser, som sedan 1896 varit anordnade vid 
lappfolkskolan  i Jukkasjärvi, hvarjämte dessa båda skolformer  satta i ett 
sådant sammanhang med hvarandra, 

att de kunna pä bästa sätt samverka till den lapska ungdomens undervisning. 
Erfarenheten  har visat, att just dessa skolformer  lämpa sig bäst för  lapparnas 
barn och att deras undervisning blir bäst tillgodosedd, där sådana skolformer 
finnas. 

Det andra önskemålet har ansetts säkrast vinnas därigenom, att 
undervisningen af  flyttlapparnas  barn fullkomligt  skiljes frän 
undervisningen af  de svenska och finska  barnen, samt att läsåret i de 
föreslagna  fasta  lappfolkskolorna  bestämts till endast tre månader. 
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Den samundervisning mellan lapparnes och de bofastas  barn, som hittills 
existerat, har visat sig vara föga  hälsosam för  de förra,  och det oafbrutna 
femåriga  internatet i lappfolkskolorna  har icke heller bidragit att göra dem 
dugliga för  deras naturliga lifsuppgift. 

Beträffande  undervisningsspråket i de för  lapparnas barn afsedda  skolorna 
har i förslaget  icke upptagits några bestämmelser. 

Det synes vara lämpligast att domkapitlet i fråga  om de församlingar,  där icke 
svenskan självfallet  på grund af  redan vunnen häfd  bör vara 
undervisningsspråk, får  efter  vederbörande skolråds och i folkskolinspektörs 
hörande bestämmas, huruvida lapska språket må användas som 
undervisningsspråk. 

Hittills har undervisningen skett på lapska i kateketskolorna inom 
Arjeplougs, Jokkmokks och Gellivare församlingar.  I församlingarna  söder 
därom ha lappbarnen länge undervisats på svenska samt i de norrut belägna 
församlingarna  Jukkasjärvi och Karesuando företrädesvis  på finska. 

Då det fäderneärfda  språket förvisso  är ett af  de verksammaste medlen att 
bevara lappstammen från  att uppslukas af  andra folkelement  och gå under 
genom beröringen med deras kultur, torde det icke vara välbetänkt att 
afskaffa  lapska språket från  skolorna i de trakter, där undervisningen hittills 
skett på detta språk och där föräldrarna  önska få  sina barn undervisade på 
Lapska." 

Utredningsmannen betonar, att det av honom framlagda förslaget till 
omorganisation av det lapska skolväsendet huvudsakligen avser endast de 
nomadiserande lapparna. Hans förslag är mycket omfattande och grundligt. 

Det innehåller förslag till ändrad lydelse av stadgan angående folkundervisningen 
i "Reglementet för  Lappmarks ecklesiastikverk" av den 21 jan. 1896 omfattande 
paragraferna 15 till 54. Dessutom specialmotiveringar till de flesta paragraferna. 
Utredningsmannen har också lämnat en "Historisk överblick af 
lappfolkskoleväsendet  i vårt land". 

Utredningen avlämnades till domkapitlet den 21 okt. 1909. 

Sedan Luleå domkapitel inhämtat yttranden över förslaget överlämnades det med 
vissa ändringar till Kungl. Maj:t av domkapitlet såsom eget förslag. Från de 
omfattande yttranden över förslaget skall här anföras några. 

Gemensamma kyrko- och skolrådet i Vilhelmina lämnade den 27 dec. 1909 
följande utförliga och delvis kritiska uttalanden om förslaget: 

"Hade Domkapitlet i Luleå i skrifvelse  av den 22 nästlidne november 
infordrat  skolrådets yttrande öfver  till skolrådet överlämnat Förslag till 
omorganisation af  lappskoleväsendet. 
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Ehuru skolrådet saknar tillräcklig tid för  att taga ingående kännedom om 
nämnda förslag  och förty  ansåg sig icke kunna afgifva  yttrande beträffande 
dess detaljer, beslöt skolrådet efter  en längre öfverläggning  att med anledning 
af  det föreliggande  förslaget  såsom sin enhälliga mening uttala: 

att hvad Wilhelmina  församling  vidkommer det icke kunde visas, att den 
hittills varande anordningen med de af  svenska missionssällskapet inrättade 
fasta  folkskolorna  för  lappallmogens barn bidragit att minska lapparnas håg 
för  nomadlivet och sålunda varit till skada, lapparna hafva  själfva  vid 
sammanträde i Fatmomakke sommaren 1908 förklarat  sig nöjda med 
nuvarande ordning och önskade ingen ändring däri, 

att då strävandet med skolväsendet i allmänhet syftar  till att så mycket som 
möjligt inskränka och till fasta  skolor förvandla  s.k. flyttande  skolor, 
anordningen med kateketskolor, som skulle medfölja  lapparna under deras 
vandringar måste anses såsom en förändring  till det sämre och, hvad särskilt 
Wilhelmina  församling  vidkommer, synnerligen olämplig och 
oändamålsenlig enär 

dels lapparna inom denna vidsträckta församling  flytta  efter  många olika 
stråkvägar, som ligga flera  mil från  hvarandra och i olikhet med eller i större 
omfattning  än inom Norrbottens län för  en stor del af  lapparna sträcka sig 
från  fjällen  ända ner till kustlandet till trakterna omkring och mellan 
Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall och 

dels de olika lappfamiljerna  under sina flyttningar  äfven  efter  samma 
flyttningsväg  icke sällan äro skilda flera  mil ifrån  hvarandra hvadan det 
skulle möta stora för  att icke säga oöfverstigliga  svårigheter samt dessutom 
vara förenadt  med oberäkneligt stora kostnader att anskaffa 
livsförnödenheter,  transportera skolmateriel m. m. samt hålla barnen från 
vidt skilda lappfamiljer  tillsammans i en gemensam kateketskola, 

att då grundtanken i det föreliggande  förslaget  att staten hufvudsakligen 
skulle taga hand om lappskoleväsendet är den enda riktiga och rätta särskildt 
i vår tid med dess stora fordringar  på allmänhetens offervillighet  för 
allehanda slags frivillig  verksamhet, till följd  hvaraf  det måste vara otänkbart 
att enskilda föreningar  skola genom insamlandet af  frivilliga  gåfvobidrag 
kunna sättas i tillfälle  att draga försorg  om lapparnas skolundervisning, 

denna undervisning bör redan från  början grunda sig på härstädes för  handen 
varande förhållanden  med fasta  skolor, hvilka, rätt anordnade med kort 
lästid för  hvarje år, så att barnen årligen utom undervisningstiden beredas 
tillfälle  att med. sina anhöriga deltaga i nomadlivet, skulle blifva  fruktbärande 
för  undervisningen samt äfven  icke minst ur ekonomisk synpunkt mycket 
fördelaktigare  än kateketskolor samt, 
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att kostnaderna för  lappskoleväsendet böra årligen enligt af  vederbörande 
upprättat kostnadsförslag  förskottsvis  utbetalas enär det icke kan anses vara 
med billighet och rättvisa förenadt,  att de icke sällan fattiga 
lappmarks för  samlingar na, som årligen laborera med stora restlängder öfver 
obetalda utskylder för  kyrka, folkskoleväsendet  och öfriga  kommunala 
ändamål och ofta  hafva  svårt att få  debet och kredit att gå ihop, skola i saknad 
af  härför  tillgängliga medel, förskottera  ifrågavarande  kostnader." 

"Och beslöts att utdrag af  detta protokoll skulle såsom skolrådets yttrande i 
ärendet till vederbörande öfverlämnas." 

Länsstyrelsen i Östersund utgick från förslagets dubbla syfte, att bereda 
flyttlapparnas barn en undervisning, som dels var så god som möjligt, dels icke 
vande dem av från nomadlivet, och gjorde gällande, att därigenom en 
motsättning uppkommit, som gjorde uppgiften utomordentligt svår. 

"Då den nomadiserande lappbefolkningens  bevarande måste anses såsom det 
huvudsakliga målet, återstod tydligen ej annat än att skapa en sådan form  för 
undervisningens anordnande, som under gifna  förhållanden,  kunde anses 
såsom den bästa möjliga, även om den i och för  sig icke vore 
tillfredsställande.  Visserligen  komme nomadlapparnas barn härigenom i en 
sämre ställning än den bofasta  befolkningen. 

Men skälet låge i de säregna omständigheter, under vilka lappen måste söka 
sin existens, och det nämnda missförhållandet  kunde icke undvikas, hur 
livligt man än önskade, att lappen sattes i tillfälle  att inhämta samma mått av 
kunskaper som den bofasta. 

Statskontoret, som åberopade detta uttalande, anförde att förslaget i själva verket 
"avgjort och målmedvetet ville sänka lapparnas undervisning till ett lägre plan", 
än det höll på genom gällande reglemente. 

Men då det ej kunde betvivlas, att faran för nomadlivets, och renskötselns 
undergång var verklig och överhängande, och då lapparnas bibehållande vid sin 
fäderneärvda näring icke blott var ett livsvillkor för dem själva utan även en 
angelägenhet av stor nationalekonomisk betydelse, borde den av hänsynen härtill 
föranledda sänkningen av lappundervisningens nivå icke utgöra något hinder för 
förslagets antagande. Det kunde rent av ifrågasättas, om icke den flyttande 
kateketskolan borde göras till enda skolform. 

Domkapitlet i Luleå sade sig i förnyat utlåtande ha varit starkt betänkt på en sådan 
lösning men icke kunnat vidhålla sin avsikt. I lappkåtan, kateketskolans vanliga 
lärorum, kunde t. ex. undervisning i skrifning inte bedrivas med framgång, och 
det var nästan omöjligt att upphänga en karta. Domkapitlet vidhöll sin 
uppfattning, att det behövdes en fast lappfolkskola med förkortad årskurs som 
överbyggnad på kateketskolan. 
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Ärendet föranledde proposition (nr 97) till 1913 års riksdag. Departe- mentschefen 
ansåg en tillfredsställande lösning av frågan synnerligen svår att finna, då det 
gällde att tillgodose med varandra svårförenliga intressen: 

"Vi  önska, att den ras, vilken ensam är i stånd att utnyttja våra öde 
fjällvidder,  skall bibehållas vid det levnadssätt, som den ärvt av sina fäder 
och för  vilket den till själva sin natur är avpassad, men vi önska tillika, att 
den ej härigenom skall avstängas från  den grundläggande undervisning, som 
man vill låta varje medborgare i vårt land få  åtnjuta." 

Förslaget framställdes som en kompromiss, betingad av erfarenheten: 
"Under det man tidigare sökt grunda undervisningen uteslutande på endera 
av de motsatta skoltyperna (det stationera och den ambulatoriska) söker det 
nu föreliggande  organisationsförslaget  hålla en medelväg mellan 
ytterligheterna." 

Man bör nu göra "ett allvarligt försök" med den föreslagna anordningen: tänkbart 
är, att en mera fullständig övergång till vandrande nomadskola framdeles påkallas 
av förhållandena. Den vandrande nomadskolan bör så mycket som möjligt stödjas 
och utvecklas, medan undervisningstiden i den fasta nomadskolan bör bli så kort 
som möjligt och 

"Barnens inkvarteringsförhållanden  under vistelsen vid denna skola i 
görligaste måtto anpassas efter  deras vanliga levnadssätt." 

Förslaget upptog en bestämmelse om barnens inackordering: 
"hos lappar i närheten av skolan eller i för  dem särskilt anordnade lapska 
hushåll eller ock, om ej detta kan ske, i goda allmogehem eller hos skolans 
lärare." 

Av den livliga debatten i riksdagens andra kammare framgår, att man såg 
lapparnas undervisningsfråga liksom deras kulturella och sociala situation i stort 
sett ur tre synpunkter: Den humanitära, den nationalekonomiska och den 
etnografiska. 

Herr Persson i Stallarhult, som reserverat sig i statsutskottet, antydde, att det 
nationalekonomiska motivet var bestämmande för reformen, och fann det vara 
"ett hårt medel" och "icke människovärdigt handlat" att på det sätt som föreslagits 
utestänga lappbarnen från kulturlivets välsignelser. 

Han såg mörkt på rennäringen och nomadlivet över huvudtaget och ville inte gå 
med på någon ändring av undervisningens dittillsvarande organisation, 

"enär densamma berett tillfälle  för  en och annan av dem att komma ifrån 
detta elände." 

Departementschefen, statsrådet Fridtjuv Berg, genmälde, att även för honom den 
humanitära synpunkten varit den bestämmande, och att det var just därför som 
han funnit undervisningen böra rätta sig efter lapparnas nomadliv: 

"Vad  som för  den bofasta  befolkningen  är ett eländigt liv, är för  lapparna ett 
naturligt och pä grund därav jämförelsevis  lyckligt liv, och vad som för  den 
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bofasta  svenska befolkningen  är ett naturligt och lyckligt liv, är för  lapparna 
ett eländigt och bedrövligt liv". 

Det mest realistiska inlägget gjordes av herr Hellström, identisk med 
Hushållningssällskapets sekreterare i Norrbottens län, fil dr. Paul H. Hellström, 
sedermera jordbruksminister. Han menade att det fanns en "officiell  uppfattning" 
i lappfrågan, och att den som vågade hysa en annan åsikt var kättare. 

Felet med den officiella uppfattningen var, att "man alltför  mycket drev den 
etnografiska  synpunkten" , inspirerad av en del konstnärer, språkforskare, 
botanister och zoologer, som funnit det olyckligt, om lapparna och deras kultur 
skulle försvinna. 

Nationalekonomiskt behövdes renskötseln, bl.a. borde familjeflyttningarna 
upphöra och karlarna ensamma följa hjordarna. Själva det axiom, som utgjorde 
grundvalen för reformkraven, sattes i fråga: 

"Hela det där talet om att detta folkslag  skulle vara biologiskt utvecklat för  en 
viss näring, att lapparna skulle vara skapade för  renskötsel och därför  alltid 
måste förbli  nomader, det resonemanget saknar helt och hållet vetenskapligt 
underlag" . 

Dessa kätterier tycks dock inte ha gjort intryck på kammaren. 

Sedan riksdagen lämnat förslaget utan erinran, fastställdes förslaget genom nådig 
kungörelse den 12 sept. 1913 den nya ordningen för de flyttande lapparnas 
undervisning. 

Det reglemente som nu antogs, följde i stort sett det förslag som 
utredningsmannen biskop Olof Bergqvist framlagt. I lagtexten ändrades 
utredningens kateketskolor till vandrande nomadskolor och lappfolkskolor till 
fasta nomadskolor. 

En del andra förändringar gjordes också i departementet. Utredningen hade 
föreslagit att: 

"För att antagas till kateket fordras  a. att vara känd för  gudsfruktan  och sedlig 
vandel samt äga den stadga i karaktären och foglighet  i lynnet, som 
ungdomens ledning kräver." 

I den nya lagen kom detta kort och gott att lyda 
"a. att äga den lämplighet för  lärarkallet, som omförmäles  i folkskolestadgans 
§ 18 punkt a." 

Bergqvist hade i § 31 räknat upp de platser där lappfolkskolor skulle förläggas, bl.a. 
hade han nämnt Nästansjö by i Vilhelmina socken. I lagen säges, att 

"fasta  nomadskolor förläggas  till de platser, som bestämmas av Kungl. Maj:t 
på förslag  av vederbörande domkapitel." 

Den princip, som triumferade i och med 1913 års reform var alltså satsen att "lapp 
skall vara lapp". Samundervisning för svenskar och lappar hade utvecklats efter 
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1877, och det måste för många ha tett sig sannolikt, att denna praxis skulle officiellt 
och organisatoriskt bekräftas i och med de gamla lapska särskolornas nedläggande 
och ersättande genom den allmänna folkskolan. 

Då man i stället valde den motsatta vägen och radikalt återinförde 
särundervisningen, utformade man den på ett sätt som i förhållande till den fasta 
lappfolkskolan och den allmänna folkskolan betydde sänkt standard men i 
förhållande till den gamla kateketundervisningen ett steg framåt. På den nya 
ordningens kreditsida står främst, att man först genom den lyckades samla alla 
lapska barn till undervisning. 

Ett försök till jämförelse mellan lappars och icke-lappars skolförhållanden under 
olika tider kan här vara på sin plats. 

Före 1842, folkskolestadgans år, var lapparna klart gynnade genom bestämmelsen 
om en för dem avsedd internatskola i varje församling. Även därefter hade de 
länge i realiteten ett försprång, vilket bl. a. ledde till att lappskolorna i viss 
utsträckning kom att betjäna också den övriga befolkningen. 

Det kan väl inte sägas, att 1913 års reform på en gång förde ned undervisningen av 
lapparna till ett lägre plan än det som man vid denna tid lyckats uppnå för den 
övriga befolkningens del i samma bygder. 

Mindervärdiga skolformer, d.v.s mindre och flyttande folkskolor förekom i stor 
utsträckning överallt i Lappland, och ett antal både finsk- och svensktalande barn 
blev alltjämt utan undervisning. 

Ett riksdagsbeslut om upphjälpande av folkskoleväsendet i de finskspråkiga 
gränsområdena fattades emellertid 1911 och ett motsvarande för de svenskspråkiga 
lappmarksförsamlingarnas del år 1919, och därmed lades grunden till en kraftig 
och snabb utveckling av folkskolan i Övre Norrland, innebärande bl. a. att de 
bättre skolformerna vann mark och att skolhem upprättades i stort antal. I denna 
utveckling kunde nomadskolan inte följa med. 

Under det den flyttande, halvtidsläsande skoltypen målmedvetet trängdes tillbaka 
inom det allmänna skolväsendet, sökte man genom 1913 års beslut lika 
målmedvetet kvarhålla den inom nomadskolan. 
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Kapitel 2 . 

Nomadskolan efter 1913 års reform och fram till 1957. 
Som redari nämnts beslöt Kungl. Maj:t den 12 september 1913 om ganska 
omfattande ändringar av stadgan om undervisning av samernas barn av 1896. Icke 
mindre än 54 av stadgans 60 paragrafer ändrades. 

I paragraf 15 mom 1 säges att 
"Vid  undervisning av den lapska folkstammens  barn iakttages, att barn av de 
egentliga flyttlapparna  undervisas i för  dem särskilt avsedda skolor och att 
barn av bofasta  lappar undervisas tillsammans med den övriga bofasta 
befolkningens  barn". 

I mom 2 av samma paragraf heter det: 
"De för  flyttlapparnas  barn inrättade skolorna äro dels vandrande, dels fasta. 
De vandrande skolorna, som benämnas vandrande nomadskolor, skola 
åtfölja  lapparna på deras flyttningar.  De fasta  skolorna, som benämnas fasta 
nomadskolor, skola, där ej särskilda förhållanden  påkalla avvikelser, vara i 
verksamhet under flyttlapparnas  vintervistelse i skogslandet samt stationeras 
en var å viss plats, så belägen att lapparnas barn under nämnda tid lämpligen 
kan dit samlas för  att erhålla undervisning." 

Barnens skolplikt bestämdes till sju år från åttonde till fjortonde året. 

Lästiden för den vandrande nomadskolan skulle omfatta 28 veckor eller 168 
läsdagar, men kunde inskränkas till lägst 26 veckor eller 156 läsdagar. Den dagliga 
lästiden i denna skolform skulle vara fyra timmar. 

Stadgan säger, att 
"lokal för  undervisningen skall vid varje lappviste tillhandahållas av 
barnens föräldrar  eller målsmän." 

Likaså skall 
"ved och lyse för  vandrande nomadskola tillhandahållas av barnens 

föräldrar." 

Behörig att anställas som lärare vid vandrande nomadskola är småskol- lärare eller 
de, som fått utbildning i särskild kurs för utbildning av sådana lärare. 

Då man på goda grunder kunde förmoda, att det skulle bli svårt att få tillräckligt 
med lärare för de vandrande nomadskolorna ägnas åtta paragrafer i 1913 års stadga 
åt hur utbildningen av dessa lärare skulle ske. Varje sådan 

"kurs skall pågå under nio månader, fördelade  på två terminer med en 
månads ferier,  och ledas av därtill kompetent lärare, som på 
folkskolinspektörs  förslag  förordas  av vederbörande domkapitel." 
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En sådan kurs kom också att anordnas i Vittangi 1917- 1919, men innan dess hade 
en kunglig kungörelse av år 1916 utkommit där tiden för utbildningen bestämdes 
till 13 månader fördelade på tre år. (Se mer om denna utbildningskurs i särskilt 
kapitel). 

Beträffande den fasta nomadskolan säger stadgan, att den skall vara treårig och 
lästiden per år tre månader men kan utsträckas till fyra och en halv månad om 
domkapitlet så beslutar. 

"För att kunna anställas som lärare vid fast  nomadskola fordras  att hava 
avlagt examen vid någotdera av statens småskoleseminarier." 
Men om domkapitlet så finner erforderligt skall folkskollärare anställas. 

Lärarna vid nomadskolorna anställas av domkapitlet, men vederbörande skolråds 
ordförande skall utom att lämna uppgift på skolpliktiga samebarn, även utöva viss 
tillsyn över nomadskolorna och dess lärare. 

När 1913 års stadga kom till Vilhelmina avgavs följande utlåtande, daterat den 14 
april 1914: 

"Med anledning av föredragna  Kungl. Kung. den 12 sept. 1913 angående 
lappskolväsendet beslöt gemensamma kyrko- och skolrådet att med 
hänvisning till sitt den 27 dec. 1909 avgivna utlåtande i detta ärende såsom 
sin enhälliga mening uttala: 

att inrättande av vandrande nomadskola eller anställande av nomadlärare 
icke lämpligen kan anordnas inom Wilhelmina  skoldistrikt, 

att fast  nomadskola bör upprättas i Nästansjö by, där skollokal lämpligt kan 
anordnas i förefintliga  större boningshus och möjligheter förefinnes  att 
inackordera lappbarn i allmogehemmen, 

att inackorderingspriset bör bestämmas till belopp icke understigande 75 öre 
per barn och dag, 

att lappskolan bör kunna börja sin verksamhet nyåret 1915 under villkor att 
nöjaktig skollokal anskaffas  och iordningställes samt förses  med erforderlig 
skolmaterial samt ock skall detta förslag  överlämnas till folkskolinspektören  i 
och för  granskning och godkännande samt derefter  i erforderliga  delar 
underställas kyrkostämmas prövning och beslut". 

Som synes var skolrådet i Vilhelmina emot inrättande av vandrande 
nomadskolor inom socknen. Trots detta beslöt domkapitlet att två vandrande 
nomadskolor, en i Kittelfjäll och en i Lövberg, samt en fast nomadskola i Dikanäs 
skulle inrättas år 1915 inom Vilhelmina socken. 

Den 26 dec. 1914 beslöt gemensamma kyrko- och skolrådet i Vilhelmina att föreslå, 
att den fasta nomadskolan i Dikanäs skulle ta sin början den första mars och pågå 
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till den 5 juni, De vandrande nomadskolorna skulle börja den 8 april och pågå 
oavbrutet tills de föreskrivna 168 läsdagarna uppnåtts. 

Igångsättningen av nomadskolorna inom Vilhelmina blev emellertid försenade bl. 
a. på lärarfrågan, men till sist kom nomadläraren N. E. Johansson att förordnas till 
lärare både vid den fasta nomadskolan i Dikanäs och vid den vandrande 
nomadskolan i Kittelfjäll. 

Till lärare vid den vandrande nomadskolan för Vilhelmina södra lappby 
förordnades seminarieläraren G. Gudmundsson från Umeå. Skolan i Lövberg 
förlades till bofaste samen Kristoffer Kristofferssons gård och började den 1 juli och 
pågick till den 15 augusti, eller mindre än hälften av den föreskrivna tiden. 

Då läraren Gudmundsson på ett tragiskt sätt kom att möta döden i Lövberg efter 
fullgjord termin, skall ägnas ett särskilt avsnitt åt honom, (se Biografier). 

Vilhelmina skolråd ville helst slippa uppsikten över nomadskolorna, då det redan 
vid starten visade sig svårt att ordna både lärarfrågan och lokaler. Därför beslöt de 
den 14 okt. 1914 att föreslå domkapitlet att kapellpredikanten i Dikanäs skulle få i 
uppdrag att sköta skolfrågorna. 

Skolrådet skriver: 
"Med hänsyn till den alltmer kännbara svårigheten för  skolrådet att nöjaktigt 
kunna igångsätta och sköta nomadskolorna, då skolrådet ej kan komma i 
behövlig beröring med de avlägset boende och kringspridda lapparna men å 
andra sidan kapellpredikanten i Dikanäs, som bor och har sin verksamhet i 
närheten och bland lapparna med långt bättre resultat skulle kunna befrämja 
nomadskoleväsendet om han i stället för  skolrådet vore anmodad att handha 
ledningen av nomadskolorna inom Vilhelmina  skoldistrikt, beslöt skolrådet 
underdånigt hemställa till Domkapitlet i Luleå att skolrådet måtte blifva 
befriad  från  uppgiften  att handhava ledningen av nomadskolorna inom 
Vilhelmina  - Tärna skoldistrikt, och att kapellpredikanten i Dikanäs måtte i 
stället därtill anmodas." 

Något bifall till denna framställning erhöll emellertid icke Vilhelmina skolråd, 
men i 1916 års stadga kom skolråden att befrias från arbetet med skolorna. 

I april 1914 meddelade kyrkoherde Dahlstedt, att antalet skolpliktiga samebarn 
inom Vilhelmina församling var 29 st. 

När 1913 års skolreform skulle genomföras i praktiken, visade det sig, att den var 
behäftad med många olägenheter, som mötte mycken kritik från föräldrarnas sida. 
Förre nomadläraren sedermera kyrkoherden Gustav Park i Stensele, vilken själv 
var same, sammanfattade kritiken mot denna skolreform i ett föredrag på 
samernas första landsmöte i Östersund den 6 feb. 1918. 

Gustav Park var född den 9 mars 1886 i Arjeplog. Hans föräldrar var samen Lars 
Larsson i Semisjaurs lappby född 1851, och hans hustru Greta Kajsa Mårtensdotter 
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f. 1859. Åren 1902-1904 genomgick han seminariet i Mattisuddden och var något år 
lärare vid flyttande kateketskolan i Arjeplog och sedan vid fasta kateketskolan i 
Racksund. 

Han tog snart tjänstledigt från skolan för studier, vilka resulterade först i 
studentexamen och sedan efter teologiska studier prästvigning. Efter att först ha 
varit komminister i Glommersträsk blev han kyrkoherde i Stensele år 1927. 

Park var därför väl insatt icke blott i samernas skolförhållanden utan även i 
samernas levnadsförhållanden. Han måste därför betraktas som i högsta grad 
sakkunnig. Då hans i vida kretsar mycket uppmärksammade föredrag innehåller 
många intressanta, kritiska synpunkter återges här större delen av hans föredrag. 

Han inledde sitt föredrag med att säga: 
"Det är med mycken stor tvekan jag åtagit mig att med ett inledande föredrag 
öppna dagens förhandlingar  i den lapska skolfrågan. 

Anledningen till denna min tvekan är den, att jag i detta föredrag  tyvärr 
måste hävda en helt annan mening än t. ex. den officiella  lappolitikens män. 
Jag är också förvissad  om, att jag på grund av mina diamentralt motsatta 
åsikter i denna fråga  kommer att betraktas såsom kättare, som på ett eller 
annat sätt borde näpsas. 

Vad  sålunda mig personligen vidkommer, skulle jag helst vilja tiga i denna 
fråga.  Men det, som likväl tvingat mig att övervinna alla personliga 
betänkligheter, är min övertygelse, att den grundåskådning och uppfattning, 
som dirigerar den nu pågående omorganisationen av lappskoleväsendet, i 
många fall  är oriktig och vilseledande. 

Får den oantastad slå rot i det allmänna folkmedvetandet,  torde den därför  i 
väsentlig mån försvåra,  ja kanske rent av äventyra den nomadiserande 
lappbefolkningens  andliga utveckling och framtid. 

Icke så att förstå,  att jag anser mig vuxen den svåra uppgiften,  att lägga till 
rätta, vad som brister. Nej, ingalunda. Min uppgift  i dag är endast att peka pä 
en delvis eller helt och hållet oriktig uppfattning,  som utgör förutsättning  och 
motiv för  lapplagstiftningen  såväl i skolfrågan  som andra frågor.  Dessutom 
ämnar jag något granska den nya skolreformen." 

Park berör nu missionsskolorna och barnhemmen, som han lovordar mycket, se 
mer därom i kapitlet om Svenska Missionssällskapet. 

Han gick till skarpt angrepp mot Kungl. Maj:ts proposition av den 21 feb. 1913, som 
låg till grund för reglementet om den skolordning för same- skolorna samt mot 
nomadskolinspektör Karnell, som ville göra gällande, att de fasta skolorna tar 
lusten ur samerna för deras nomadiska levandssätt och fortsätter: 

"Alltså tror och påstår man, att fasta  lappskolor med en väl ordnad och 
grundlig undervisning göra nomadbarnen odugliga och obenägna för 
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nomadliv och renskötsel. Ja, över huvud taget är det mycket farligt  att låta 
flyttlapparna  få  någon del alls av kultur och civilisation. 

Därför  gäller det att, sä mycket det står i mänsklig makt och klokhet, förhindra 
dem från  sådant. Endast om lapparna hela sitt liv, utan något som helst 
avbrott, genom som det heter förständiga  och lämpliga lagar tvingas att bo 
blott i kåta och få  så liten kunskap och bildning som möjligt - och sä vitt och i 
den mån de genom kloka åtgärder isoleras från  den övriga befolkningen  i 
landet - endast under den förutsättningen  kunna och vilja de vara goda och 
dugliga nomader, som med intresse ägna sig ät en rationell renskötsel. 

Lappen är nu en gång född  och predestinerad till att leva generation efter 
generation i djup okunnighet och i det saliggörande naturtillståndet och 
saknar alltså all rimlig och mänsklig rätt till någonting bättre i kulturellt 
hänseende. Detta synes mig vara kontentan i åtminstone de största med 
Rousseaus anda och kraft  utrustade naturivrarnas uppfattning  och 
resonemang. 

Denna i grova drag skisserade uppfattning  utgör nu grunden och 
förutsättningen  för  bl. a. den nya lappskollagen, som - för  att tala med 
Norrbottenslapparnas utlåtande om denna lag i N. D. A [Nya Dagligt 
Allehanda] för  den 8 maj - avsöndrar lappen ifrån  det övriga folket  och binder 
lappen nästan olösligt fast  vid nomadlivet till en avsöndrad kast eller också, 
inburad inom lagens och okunnighetens järngaller. 

Emellertid är det alldeles oriktigt och osant, att fasta  skolor inplantat olust och 
motvilja hos flyttlapparnas  barn för  det nomadiserande levnadssättet och 
renskötseln. De män, som flitigt  driva den satsen, hava därför  icke heller 
kunnat framlägga  ett enda verkligt och övertygande bevis för  sina 
påståenden. Åtminstone har dä inte jag funnit  något sådant för  satsen, men så 
mycket oftare  en massa påståenden i olika variationer eller också 
hopfantiserade  kammarteorier, som erfarenheten  merendels vederlagt. 

Mig synes, som om man nu en gång för  alla hade gjort upp för  sig den teorin, 
att om nomadbarn undervisas under några år i fast  skola och därunder få  bo i 
timrade hus med väl ombonade rum, och sova i varma bäddar, så måste 
detta, med nästan naturnödvändighet ha den följden  med sig, att barnen 
mista håg och lust för  fädernas  levnadssätt och yrke. 

Och så tror man blint på sina tankefoster,  såsom något med verkligheten 
överensstämmande, i all synnerhet som gamla okunniga lappar, som ej alls 
vilja få  sina barn undervisade, eller som, om nu detta skall vara absolut av 
nöden, önska få  så ringa undervisning för  sina barn som möjligt, av tekniska 
skäl spela på samma sträng, till stor del bara för  att de veta, att myndigheterna 
av alla krafter  förfäkta  denna åsikt. 

Som sagt är, vederlägger dock den verkliga erfarenheten  denna dogm om de 
fasta  skolornas skadlighet för  flyttlapparnas  barn såsom någonting alldeles 



217 

osant och oriktigt. Ty från  alla missionsskolor och barnhem, som haft  sig 
anförtrodda  nomadbarns undervisning och fostran,  betygas det enstämmigt 
och kraftigt,  att dessa barn med glädje vänt åter till sina nomadiserande 
föräldrar  - nota bene, der est dessa av ekonomiska skäl efter  skoltiden kunnat 
taga hem sina barn - och blivit duktiga och skötsamma och kunniga nomader. 

Detta faktum  torde också med visshet kunna förklara  den omständigheten, 
att de fasta  lappskolornas belackare intill denna dag ej kunnat styrka sina 
påståenden med statistiska uppgifter  om huru många nomadbarn, som på 
grund av dessa skolor slutat upp med nomadlivet och renskötseln. 

Helt säkert skulle de ej ha underlåtit en så viktig och avgörande sak, derest 
några siffror  i den vägen funnes  att åberopa. Men trots det, att de, såsom jag 
tror, sökt efter  sådana med ljus och lykta, så hava de hittills ej kunnat lägga 
fram  något som helst statistik. 

Men som sagt, det finns  ej några siffror  att framdraga,  ty alla nomadbarn som 
det kunnat av ekonomiska skäl, ha gärna och med glädje efter  skoltiden 
återvänt till fjällen. 

Att nomadlapparnas barn, som fått  sin undervisning och fostran  i fasta 
skolor, med glädje återvänt till nomadliv och renskötsel, är ju i själva verket 
en ganska naturlig sak. Ty i allmänhet är det väl så, att barn i 8 - 14 års åldern 
knappast reflektera  över vad som är bäst, nomadliv eller bofast  liv. 

I stället torde det förhålla  sig så, att varje barn i den åldern styvt håller pä sina 
föräldrars  levnadssätt och är en rätt stor lokalpatriot; detta åtminstone i regel. 

I varje fall  neutraliseras hemkärleken, som ofta  är stark hos lappbarnen, samt 
vistelsen hos föräldrarna  under ferierna  alla tillfälliga  intryck frän  det bofasta 
livet, vilka eventuellt kunna inverka på barnet." 

Park visar också att i Jokkmokk socken fanns 250 nomadiserande samer men 300 
icke nomadiserande, trots att där de flesta nomader gått endast i kåtaskolor. Detta 
visar att kåtaskolorna 

"ingalunda är något trollmedel mot en oftast  av ekonomiska skäl 
framtvingad  övergäng från  nomadliv till bofast  sådant". 

Han framhåller att orsaken till att samerna överger nomadlivet är att samerna 
"ha som alla andra mänskliga varelser att kämpa en mycket allvarsam och 
bitter kamp för  tillvaron, en kamp, som blir så mycket svårare och bittrare, 
som de fullkomligt  äro slavar under naturens hänsynslösa nycker och 
oberäkneliga förändringar  och växlingar. Alltför  ofta  duka också många av 
dem under i denna kamp och bli då vanligen s.k. fattiglappar  utan någon 
möjlighet att existera som nomader, därest de ha familjer  att försörja". 

Svaret på hur det samiska proletariatet uppstått i lappmarken formulerar Park så 
här: 
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"Emedan dessa lappar misslyckats som nomader och blivit utan renar, hava 
de, ofta  mot sin vilja, måst slå sig ned som nybyggare eller fiskarlappar,  och 
ofta  få  de nu i denna egenskap skörda de bittra frukterna  av sina ekonomiska 
olyckor som nomader". 

Park vill också gendriva påståendet att samerna icke skulle duga som nybyggare 
genom att bl. a. anföra vad dr. Paul Hellström anförde i andra kammaren, när den 
lapska skolfrågan diskuterades vid 1913 års riksdag: 

"Vidare  påstår man att lapparna sakna kroppskrafter  för  att uthärda med 
jordbruksarbete. Hela det där talet om, att lapparna skulle vara skapade för 
renskötsel och därför  alltid måste förbli  nomader, det resonemanget saknar 
helt och hållet vetenskapligt underlag. 

Man har visserligen funnit,  att ifall  man tar dessa människor från  den näring 
de sysslat med, går det icke lätt att tvinga dem in i nya förhållanden,  men 
erfarenheten  har visat och genom egna iakttagelser har jag funnit,  att lappar 
och avkomlingar av lappar skött sitt jordbruk, om icke särskilt bra, så i alla fall 
lika bra som den svenska befolkningen  däruppe. 

Dessutom äro förhållandena  där närmast under fjällen  sådana, att jordbruk i 
egentlig mening icke kan där förekomma,  utan huvudvikten ligger på 
boskapsskötsel, och lapparna ha visat sig som mycket goda boskapsskötare, 
och det resultat, som de kunna erhålla genom boskapsskötsel är icke alls 
otillfredsställande." 

Park anför också vad professor K. B. Wiklund säger om samernas möjligheter att 
klara sig som jordbrukare och som försvar mot angrepp på dem av en norrman, Dr 
H. M. Hansen: 

"Är det icke i stället så, att de bragder, de för  varje dag utföra  i ur och skur på 
fjället  och i skogen, mera vittna om tränade sportsmän med senor av stål än 
om ett underhaltigt dödsdömt människoslag? 

Och att icke heller deras fastboende  avkomlingar äro att förakta,  sedan de väl 
kommit över den svåra övergångstiden mellan nomadlivet och jordbruket, 
det ser vi för  var dag i våra lappmarken. Giv dem blott rimliga villkor - nog 
klara de sig." 

Trots den hårda kritiken mot det nya skolväsendet har Park ändå hittat en del 
förtjänster i det. Han säger: 

"Det måste naturligtvis betraktas som ett betydelsefullt  framsteg  i 
lappskoleväsendet, att alla skolpliktiga nomadbarn utan undantag enligt det 
nya reglementet hädanefter  skola få  en av staten kontrollerad 
skolundervisning. 

Enligt den gamla ordningen hände det nog rätt ofta,  att när det gällde barnens 
undervisning kunde skolfientliga  och okunniga lappar komma undan för 
ganska gott pris. Nu är emellertid den tiden förbi.  Skada blott, att denna 
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obligatoriska undervisning, som nu skall givas är sa knapp och ringa. Dock är 
den ju naturligtvis bättre än så gott som ingen undervisning alls. 

Vidare  är det mycket bra, att nomadbarnen enligt det nya reglementet skola 
undervisas på svenska språket. Då lapparna äro svenska medborgare och de 
som sådana i alla viktigare saker och ärenden ha att underhandla med endast 
svenskar, är det givetvis av största betydelse, att de, så långt möjligt är, 
behärska svenska språket. Lapskan som samtalsspråk i kåtan och i arbetet med 
renarna kommer förklarligt  nog fördenskull  ändå icke ur bruk." 

Mot de kurser som ordnats för utbildning av nomadlärare är Park mycket kritisk. 
För kåtan som skollokal har han icke mycket till övers. Om den säger han: 

"Ännu en svårighet, som den vandrande nomadskolan måste finna  sig i, vill 
jag nämna, nämligen skollokalen, kåtan. För denna församling  torde jag 
knappast behöva framdraga  alla de hinder och svårigheter kåtan ställer i 
vägen för  en rationell undervisning. 

Det vet ni själva. Jag nöjer mig med att endast anföra  några ord härom av 
professor  K. B. Wiklund: 

»Röken är en stor plåga i en lappkåta. När det är vackert väder, går den 
nog ut genom rökhålet, men när det är dåligt väder, då det blir storm och 
regn, är det sämre. Då slår röken ned i kåtan, så att man blir alldeles ur 
stånd att se något. Vad  detta betyder för  skolundervisningen i kåtan 
under t.ex. höststormarna och regnet, kan envar lätteligen föreställa  sig.» 

Med den kännedom jag har om den lapska kåtaskolan skall det sålunda ej slå 
fel,  att nomadbarn, som fått  sin första  undervisning i denna, komma till den 
fast a skolan mycket okunniga och litet utvecklade.»" 

Men även mot den fasta nomadskolan är Park mycket sträng. Han säger: 
"Resultatet av den fasta  nomadskolans undervisning under 9 eller i bästa fall 
13 1/2 mån. fördelade  på tre år, torde alltså under sådana förhållanden  bli 
endast det, att nomadlapparnas barn efter  sin avgång från  skolan kunna - utan 
att så mycket förstå  det - rabbla upp något stycke här och där ur katekesen, 
några berättelser ur bibliska historien, litet huvudräkning och skriftlig 
räkning med synnerligen enkla tal, förmåga  att pä ett knaggligt och obegripligt 
sätt läsa innantill en svensk bok med enklaste normalprosa samt litet 
skrivning. Mera torde det knappast bli." 

"Den ytterst korta undervisningstiden, de långa ferierna  på 9 eller 7 2/2 mån. 
årligen under skoltiden, kunna som sagt icke ge annat än ett_ resultat: alldeles 
för  grunda och små kunskaper åt nomadernas barn. 

Samefolket  går i sanning en mörk framtid  till mötes i kulturellt hänseende. 
Bara detta faktum  vore ägnat att skrämma intelligentare individer från 
nomadlivet. Och jag fruktar,  att så kommer det att ske i framtiden,  till stor 
skada för  vårt nomadfolk  och vårt fosterland." 
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Hushållskåtorna är en annan sak, som Park går till skarpt angrepp mot. 
"Jag övergår nu till att tala om det, som utgör kanske ändå det mest 
betänkliga i hela den nya lappskolelagen, ja , som enligt vad jag kan finna,  är 
ett riktigt spektakel. Jag menar § 37 i den Kungliga Kungörelsen av den 23 
sept. 1916. Dess första  del föreskriver  nämligen följande: 

»Under den tid barnen bevista nomadskola eller, enligt vad i § 33 sägs, eljest 
undervisas av därvarande lärare, skola de, så vitt ske kan, bo och förplägas  i 
kåtor, som för  ändamålet skola vara uppförda  på lappmarks ecklesiastikverks 
bekostnad, enligt närmare bestämmelser av domkapitlet. 

Hushåll i sådan kåta, som här avses, skall på föranstaltande  av 
nomadskolinspektören anordnas antingen medelst anställande av lämplig 
hushållerska, som mot visst arvode ombesörjer hushållet för  lappmarks 
ecklesiastikverks räkning, eller så, att kåta upplåtes till lämplig person, hos 
vilka barnen för  ecklesiastikverkets räkning inackorderas.» 

Och i N. D. A för den 16 maj 1917 beskriver Karnell dessa kåtor litet närmare på 
detta sätt: 

»Då en oriktig uppfattning  råder om dessa kåtahushåll, vill jag nämna några 
ord därom. Invid skolan bygges nödigt antal fasta  hushållskåtor. De tillverkas 
efter  en av mig uppgjord plan, som för  kostnadsförslags  avgivande f.  n. är 
under utarbetande hos arkitekt, av spontade bräder på en syllring av spanar, 
beklädes utvändigt med papp och torv, förses  nedtill med torvslänt samt 
förses  inuti med en särskilt konstruerad kamin för  värme och kokning, men 
utrustas för  övrigt som en flyttbar  kåta med risgolv, renhudar, kuddar, fällar, 
ylleranor.» 

Endast under förutsättning,  att de fasta  nomadskolorna förlades  till 
vildmarken eller till byar med blott lapsk befolkning , vore dessa 
hushållskåtor ur pedagogisk synpunkt försvarliga,  ja, helt naturliga och därför 
på sin plats." 

Park framhåller hur förkastligt det är, om de fasta nomadskolorna förläggs till 
"större eller mindre kyrko- eller bondbyar". 

"Under nu nämnda förutsättningar  är experimentet med hushållskåtor 
vid de fasta  nomadskolorna absolut förkastligt.  Det blir i sanning ett 
ödesdigert försök  med barnasjälar, som icke äro skapade till objekt för 
intressanta experiment, som vore de några märkvärdiga växt- eller 
djurbiologiska företeelser.  Inom dessa och andra liknande områden må 
man anställa huru många experiment som helst, men icke med barn. 

En smula eftertanke  borde verkligen upplysa envar om att kåtan är en 
bostad, som mycket bra harmonierar med vildmarken och som därför  är 
en naturlig och hemtrevlig boning för  lappen, så länge han befinner  sig 
där. Men ställ upp en kåta på en kulturplats. Genast får  du då fram  den 
skarpaste kontrast, man gärna kan tänka sig." 
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Gustav Park konstaterar att svenska staten visserligen varit frikostig och välvillig, 
"när det gällt lapparnas undervisning", men att de, "oftast  misslyckats i sina 
ädla strävanden. Sä har fallet  ofta  varit förr  med alla dessa mänga lapska 
skolanordningar, som sett dagens ljus, och sä torde det ocksä vara med den 
ifrågavarande  undervisningsformen. 

Orsaken härtill tror jag, torde vara att söka i de förutsättningar  och 
förutfattade  meningar, man oftast  gär ut ifrån.  Man tror nämligen, att 
nomadliv och renskötsel icke gärna kan bedrivas av ett upplyst och 
någorlunda kultiverat folk.  Nej, det är endast »naturmänniskan», som kan 
trivas därmed. 

Därför  gäller det, att så mycket som möjligt hälla lappen, nomaden pä denna 
ståndpunkt. Genom en ringa skolbildning hoppas man nu kunna hålla 
honom kvar på »naturstadiet» och sämedelst bevara det etnografiskt 
intressanta hos honom. Härigenom blir också det nationalekonomiska 
intresset bäst tillgodosett, anser man enär lappen, tack vare låg skolbildning, 
icke gärna överger nomadlivet." 

Park avslutade sitt långa föredrag med uttalande av de önskemål han ställde på 
skolväsendet för samerna. 

"Vad  jag dä först  och främst  anser vara av nöden är, att missions- skolorna 
och barnhemmen, som intill 1915-16, mätte fä  stå öppna för  även nomadbarn. 

Ty jag vet, att det finns  föräldrar,  som hellre vilja sända sina barn till dessa 
anstalter än till statsskolorna. Misstar jag mig icke, så har den nya 
lappskoleordningens män, praktiskt taget, helt och hållet stängt vägen för 
nomadbarn till missionsskolorna. Nu anser jag det vara en billig önskan, att 
alla hinder från  statens sida härutinnan må försvinna. 

Vad  statsskolorna beträffar,  skulle jag helst vilja, att den vandrande 
nomadskolan helt och hållet avskaffas,  av skäl som jag redan nog så ingående 
förut  framhållit.  Det är tydligt, att enligt nutida kunskapskrav denna skolform 
knappast kan ge nomadbarnen ej ens den första  förberedande 
undervisningen. 

Enligt vad jag kunnat finna,  är denna skolform  också mycket förkastligt  för 
lapparna inom Västerbottens  och Jämtlands län, helt säkert beroende därpå, 
att dessa lappar i gemen stå på en högre kulturell ståndpukt, än vad fallet 
vanligen är i Norrbottens län. 

Vad  således de tvä sydligare länen angår, torde den vandrande nomadskolan 
där lätteligen kunna avskrivas och ersättas med fasta  skolor. 

De fasta  nomadskolorna borde helst omdanas till verkliga internat- skolor, 
barnhem för  endast nomadernas eller lapparnas barn men förlagda  så långt 
upp mot fjällen  som möjligt och skötta och ledda av - så vitt möjligt - lapska 
lärare eller lärarinnor med seminarieutbildning. 



222 

Det torde utan vidare vara klart, att jag förkastar  hushållskåtorna. I dessa 
internatskolor borde varje barn gå minst 4 år och få  en 34 1/2 eller 35 veckors 
ärlig undervisning. Under ferierna  skulle alla barn vistas hemma hos 
föräldrarna." 

Diskussionen efter Parks föredrag visade att samerna livligt understödde hans 
synpunkter. I resolutionen, som antogs av mötet heter det, att 

"de principer, som statsmakterna nu följa  vid skolväsendets organisation, äro 
alldeles felaktiga  och ej ägnade att skapa ett för  lappfolket  tillfredsställande 
undervisningsväsende." 

Mötet uttalade också som sin åsikt, att de vandrande nomadskolorna borde 
avskaffas och att de fasta nomadskolorna borde bli ordentliga barnhem med 
fyraårig undervisning och att dessa borde förläggas så nära fjällen som möjligt och 
att lärarna borde vara samer med seminarieutbildning. 

Att statsmakterna också så småningom tog intryck av den kritik och de åsikter Park 
hade framfört kan vi se i Kungl. Maj:ts stadga av den 31 dec. 1925 angående 
nomadundervisningen, vilken trädde i kraft den 1 jan. 1926. 

I denna stadga ändrades namnet på nomadskolorna till visteskola och byskola i 
stället för 1913 års vandrande och fasta nomadskolor. Denna stadga kom att i flera 
avseenden överensstämma med folkskolestadgan. 

Således säges att för behörighet som nomadlärare fordras: 
"att hava avlagt examen vid något av statens folk-  eller små-skoleseminarier 
eller efter  i annan ordning vunnen behörighet nu innehava anställning 
säsom lärare vid vandrande eller fast  nomadskola." 

I denna stadga tillkommer också en bestämmelse om nomadskole-fullmäktige. 

Varje lappby skall 
"inom sig utse två fullmäktige,  vilka hava till uppgift  att med 
nomadskolinspektören överlägga i frågor,  som röra nornadunder-visningen." 

Vidare stadgas att nomadskolinspektören är skyldig att minst en gång varje år hålla 
sammanträde med nomadskolefullmäktige. 

Detta är, så vitt vi vet, första gången samerna får vara med vid behandlingen av 
sina egna skolfrågor. Samerna har heller icke fått vara med vid någon utredning, 
där deras undervisningsfrågor behandlats. 

Varken Petrus Laestadius eller Biskop Bergqvist tycks ha tagit kontakt med samerna 
för att inhämta deras synpunkter på deras barns undervisning. Kanske var detta 
orsaken till att reformerna blev mer eller mindre misslyckade. 
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I 1925 års stadga skedde också en viss ändring i instruktionen för 
nomadskolinspektören, vilken hade tillkommit genom bestämmelserna av den 23 
sept. 1916. 

11925 års stadga heter det om de båda olika skolformerna: 
"I visteskola meddelas den grundläggande undervisningen. Sådan skola är 
avsedd att till väsentlig del vara verksamhet under nomadlapparnas uppehåll 
i fjälltrakterna  och skall i allmänhet vara förlagd  till eller i närheten av 
nomadlapparnas visten samt, där så erfordras  åtföljande  nomadlapparna 
under deras flyttningar. 

I byskola fullföljes  och avslutas undervisningen. Sådan skola skall, där ej 
särskilda förhållanden  påkalla avvikelse, vara i verksamhet under 
nomadernas vinteruppehåll i skogslandet samt vara förlagd  å viss plats, så 
belägen, att nomadlapparnas barn under nämnda tid lämpligen kunna dit 
samlas för  att erhålla undervisning." 

Visteskolan var en egenartad skolform, som uppmärksammades av besökande 
från när och fjärran, vilka ofta gav hänförda skildringar av dessa skolor. 

Författarinnan Ester Blenda Nordström, som för en kort tid undervisade i en 
sommarskola, skildrade sina upplevelser i boken "Kåtornas folk",  Stockholm, 
1916. 

Undervisningsrådet Kurt Falk, som studerat samernas skolväsen, skriver i 
"Aktuellt från  skolöverstyrelsen" följande om visteskolorna: 

"För en tillfällig  besökare måste en sådan kåtaskola te sig som en tjusande 
idyll. På kåtagolvets ris sitta barnen i sina färgrika  kläder i en krets runt arran. 
En liten svart tavla står lutad mot tältväggen invid lärarinnans plats vid 
'påssjon'. Och från  elden på arran ringlar röken upp genom taköppningen 
och håller de besvärliga myggen på avstånd. 

På en liten bräda, som vilar på barnens knän, ligger skrivboken, medan 
barnen skriva, och på tältduken bakom dem hänga bokväskorna. Pinglet från 
renarna hörs väl mera sällan, men däremot bräka getterna alldeles utanför 
tältdörren. Och runt omkring står den betagande fjällvärlden. 

De, som skapade denna skolform,  hade ett mycket allvarligt syfte  därmed. 
Skolan fick  icke ta barnen ur deras naturliga miljö. Man kunde eljest lätt 
skapa vanor, som drogo samerna bort från  nomadlivet. Därför  skulle skolan 
följa  dem pä deras vandringar. 

Men utformandet  av idén motsvarade inte syftet.  Skolorna kunde icke göras 
nomadiserande. De kommo visserligen att ligga uppe i »sommarlandet», 
men föräldrarna  och renhjorden befann  sig oftast  långt därifrån.  Och skolan 
kom därigenom att utgöra ett hinder för  barnen att under de bästa veckorna 
av året följa  med sina föräldrar  och lära sig de första  grunderna av nomadens 
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och renskötarens fria  liv. Och undervisningen måste naturligtvis bli lidande 
på att den bedrevs under så primitiva former." 

Nomadlärarinnan Kally Holmström skrev boken "Nomadskola. En lapp-
lärarinnas upplevelser", Stockholm 1938, där hon skildrar de många olägenheter, 
som var förknippade med kåtaskolan. Vi ska titta på några avsnitt i hennes bok: 

"Inte är lapparna riktigt nöjd med vinterskolan heller. Varför  hade man 
kommit med så många nya påfund.  Nu skulle lapparnas barn gå i särskilda 
skolor och bo i kåtor under skoltiden. 

Då hon gick i skola, fick  hon bo hos någon bonde, som hennes far  var god vän 
med, och fick  gå i skola med böndernas barn. Då voro nomadernas och 
böndernas barn goda vänner, men hur är det nu? 

Inte tror lappmor att de där kåtorna äro så bra heller. Varför  kunde inte 
lapparnas barn få  bo så fint  och bra som nybyggarnas barn i sina vackra 
arbetsstugor och skolhem? Lappmor funderar  på många saker, där hon sitter i 
vinterskymningen och syr, belyst endast av eldskenet". 

"Det är en kall dag. Barnen som vid denna skola ha en hel kilometer mellan 
hushållskåtorna och skolan, ha av kölden tvingats att ta på sina tjocka 
renskinnspälsar. Ja, de flesta  ha t.o.m två pälsar, en med håret inåt mot 
kroppen, en med håret utåt. Något avklädningsrum finns  inte, men de, som 
ha alltför  tjocka pälsar, få  ta av dem och lägga dem i ett hörn vid muren, en 
åtgärd, som är nödvändig, dels för  att barnen skola komma in i sina bänkar, 
dels för  att värmen innanför  pälsarna inte ska bli alltför  stor. 

På väggen innanför  dörren hänga pojkarnas mössor och flickornas  stora 
ylleschalar. Efter  en stund är luften  fylld  av stank från  fuktiga  skinnvaror och 
vått ylle och från  skor, insmorda med fett,  tjära och härsken levertran. 
Ävenså blandas däri en stark lukt av kåtarök, ty pälsarna är ganska inpyrda. 

Men de varma plaggen kunna behövas, ty nere vid golvet visar termometern 
många streck under noll, medan värmen i höjd med huvudet endast är + 10. 
Draget från  golvet är så starkt, att små pappersremsor inte ligga stilla där nere 
utan fladdra  som små vimplar. Inte ens lappbarnens skor och benklädnad av 
skinn förslå  vid sådana tillfällen.  De små fingrarna  äro så frusna  och valna, att 
de knappast kunna hålla i en penna. 

Trots detta kan dock vinterterminen uppvisa ett bättre arbetsresultat än 
sommarterminen, ty det är bra mycket lättare att arbeta i en riktig skollokal än 
i en lappkåta, där störningsmomenten äro så många fler.  Vi  behöva inte få 
regn i skrivböckerna, inte tårar i ögonen av kåtarök, inga surrande och 
bitande myggor, inga sällskapliga råttor och förbiresande  lämlar, inga 
skalbaggar och spindlar, vars äventyr och vandringar ha så lätt att ta vårt 
intresse från  livlösa bokstäver." 
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"Alltför  ofta  får  man höra: 'Bara lappar' . 'Inte ska lappar vara rena, inte ska 
lappar äta det och det. o.s.v. ' . Samma ord mötte mig, då jag kom till min 
»egna» skola. Den första  dagen kommer jag ned till hushällskåtorna och ser 
en syn som nästan skrämmer mig. 

Barnen sitta i ring på golvriset, och mitt i kretsen står ett stort emaljerat fat, 
rågat med blodpalt. Barnen tar en palt med fingrarna,  bita ett stycke, tappa den 
i riset, som är fullt  med renhår och smuts och där besökande gubbar och 
gummor spotta ut sina långa strålar av brun saliv, taga upp den och fortsätta 
att inmundiga födan. 

Den gamla lappkvinnan, som är husmor i kåtan, känner sig helt säkert 
förolämpad,  då jag frågar,  varför  hon inte dukat fram  maten ordentligt, men 
då jag gör en undersökning, upptäcker jag, att det inte finns  en enda 
bordskiva, inte en gaffel  eller en kniv. Djupa tallrikar och skedar finns 
verkligen, men de komma bara till användning, då man åt köttsoppa eller 
gröt. 

Husmor får  i alla fall  sätta fram  tallrikarna, och då jag sedan ser på disk- och 
tvättanordningar, finner  jag, att bland trettio barn, finns  ungefär  tolv 
handdukar. 

Då jag går till skolans tillsyningsman, en liten lapp och önskar få  en snickare 
att förfärdiga  bordskivor och ber honom rekvirera gafflar  och knivar, tvättfat 
och muggar, får  jag till svar: 

"Nej, det gör jag inte! Lappar ska inte äta med gaffel  och kniv. Dom ska 
äta med fingrarna!  " 

Inte ens mina detaljer rörande den tappade maten och det smutsiga riset med 
att dess uppspottade baciller får  honom att ändra uppfattning. 

Men jag fick  oväntad hjälp. Skolans inspektör infinner  sig och ger mig 
tillåtelse att ordna hushållet som jag önskar." 

"Inspektören hade gått in för  att genom skolan och de unga husmödrarna lära 
hemmen att tillaga och bättre taga tillvara de råvaror, som sedan gammalt 
funnits  i kåtan, och dels några nya, som de lätt kunde föra  med sig på sina 
vandringar. 

Nu är han redo att införa  ytterligare ett par nyheter och ger mig i uppdrag, att 
föra  upp dem på skolans matordning. Det är bruna bönor och makaroner och 
fläsk,  som skola förekomma  varannan tisdag." 

Den kritik, som Kally Holmström med flera framförde mot de hygieniska 
förhållandena i nomadskolorna hade till resultat, att Kungl. Maj:t den 17 juni 1846 
utfärdade en kungörelse om ändring i vissa delar av 1938 års stadga. 
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Denna kungörelse handlar helt om bestämmelserna rörande de hygieniska 
förhållandena i nomadskolorna, Lärarna åläggas 

"att med uppmärksamhet följa  lärjungarnas själsliga och kroppsliga 
utveckling", och "aktgiva på deras hälsotillstånd". 

I stadgan bestämmes att 
"vid varje nomadskola skall vara anställd en skolläkare och en 
skolsköterska." 

Byskolornas elever inackorderades i början vanligen enskilt, hos traktens 
bondebefolkning. I överensstämmelse med reglementet arbetade emellertid 
myndigheterna för att upprätta särskilda skolhushåll med lapsk prägel, och det 
blev under 1920- och 1930- talet vanligt att barnen bodde i kåtaliknande byggnader, 
där de vårdades av lapsk personal. Dessa hushållskåtor blev, som vi redan sett, på 
sina håll redan från början starkt impopulära bland målsmännen. 

För övrigt gjorde hushållskåtorna ett särdeles uppseendeväckande och onaturligt 
intryck, då de uppfördes intill de fasta skolorna i kyrkbyar och andra samhällen, där 
hela befolkningen - även de nomader, som uppehöll sig på trakten - bodde i 
vanliga hus utom just de lapska skolbarnen i deras kåtor. Under 1940-talet 
uppfördes tidsenliga internatbyggnader vid varje byskola, som då också fick ett 
modernt skolhus. 

11913 års reglemente bestämdes lästiden till tre eller högst fyra och en halv månad. 
Som vi sett, uttalade samerna på landsmötet i Östersund sig för en förlängning av 
lästiden. 

Lappkommittén, som tillsatts för att avgiva förslag om hur de nomadiserande 
samernas skolfråga borde ordnas, sade i sitt betänkande år 1923, att en förlängd 
skolgång icke menligt skulle inverka på ungdomarnas håg för nomadlivet. 

De betonade att samerna ej borde befinna sig på en lägre bildningsnivå än den 
övriga befolkningen i lappmarken. De föreslog, att lästiden borde förlängas till 
minst 17 2 /7 veckor, vilken tid domkapitlet kunde kunde förlänga till 34 4/7 
veckor, vilket också beaktades i 1925 års stadga. 

Den 7 maj 1943 utkom Kungl. Maj:ts stadga angående fortsättningsskolorna för 
nomadbarn. 

Genom denna stadga infördes obligatorisk tvåårig fortsättningsskola. Denna skola 
skulle "huvudsakligen vara inriktad på renskötsel och andra grenar av 
nomadlapparnas yrke." Fortsättningsskolans kurs, skulle omfatta 360 
undervisningstimmar fördelade på två år. 

Med avseende på det inre arbetet har nomadskolan i stort utvecklats på samma sätt 
som folkskolan och kommit att mer och mer närma sig denna. Sin särprägel har 
den fått genom de "lapska ämnen", nomadkunskap, lappslöjd och lapska språket. 
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Redan 1913 hade stadgats att i nomadskolans högsta klass de viktigaste 
renskötselföreskrifterna skulle genomgås. I början av 1920-talet verkade 
nomadskolinspektören för en mer allsidig undervisning om lappfolket, dess 
kultur och näringsliv. 

Genom 1925 års stadga sammanfördes de olika momenten till ämnet 
nomadkunskap, som skulle förekomma i byskolan, och som enligt 
lappkommitténs stadgeförslag var avsett att "hos barnen väcka till liv kärlek och 
intresse för  lapparnas urgamla huvudnäring." 

Meningen med denna »betoning av undervisningen i lapsk riktning» var 
uppenbarligen icke minst att motverka de fasta skolornas påstådda benägenhet att 
draga barnen bort från nomadlivet. 

De bästa tillfällena att lära känna nomadkulturens typiska miljö, fjällandskapet, 
gav hembygdsundervisningen i sommarvisteskolorna. 

Kursplanen upptog bl.a. rätt ingående studium av växtvärlden och de geologiska 
förhållandena i skoltrakten. De goda förutsättningarna kunde dock ej utnyttjas, och 
undervisningen gav aldrig vad man hoppats av den. 

Orsaken anges av nomadskolinspektören i hans utredning av 1949: 
"Eleverna pä visteskolans stadium var för  unga för  de i läroplanen upptagna, 
längtgäende och rätt systematiska naturiakttagelserna, barn pä 7 - 10 är kunde 
ej intresseras för  och fatta  de relativt invecklade sammanhang, som det var 
fräga  om." 

I 14-15-årsåldern däremot ansågs barnen vara mogna för direkta fjällstudier i 
fjällen. Tillfälle till sådana skapades genom att fortsättningsskolan utformades som 
en "fjällkurs". 

I motsats till 1913 års reglemente innehöll 1925 och 1938 års stadgor en föreskrift 
om undervisningsspråket: Där ej särskilda förhållanden annat föranledde, skulle 
undervisningen ske på svenska språket. 

Med en viss förenkling kan man säga, att i och med den nya nomadskole-
organisationens genomförande svenskan blev det reguljära undervisningsspråket 
och att detta innebar något principiellt nytt, då undervisningen tidigare bedrivits 
på lapska eller varit tvåspråkig åtminstone såtillvida som läroböcker med 
parallelltryckt lapsk och svensk text använts. 

Nomadskolinspektörernas årsberättelser ger vid handen, att de fann det 
nödvändigt för de lapska barnen att behärska svenska språket för att kunna reda sig 
i livet, och att de lade en mycket stor vikt vid att barnen i skolan övades i att 
använda detta. Med avseende därpå ansågs i regel lärare med svenskt modersmål 
överlägsna dem med lapskt, eftersom dessa senare själva kunde vara mindre säkra 
i användningen av svenska språket. Kunnigheten i lapska erkändes dock vara en 
fördel, ej minst vid förklaringen av svåra ord och uttryck i de högre klasserna. 
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Professor K. B. Wiklund, som utarbetade en handledning för den första 
undervisningen i svenska i nomadskolorna och tre läseböcker för samma skolor, 
ville helst att lapska språket icke skulle användas i nomadskolorna. 

I praktiken stötte detta dock på stora svårigheter, framför allt i de lägre klasserna 
inom de distrikt, där nybörjarna kunde ingen eller obetydlig svenska. Enligt 
inspektörsberättelsen 1938/39 var svårigheterna störst då det gällde ämnet 
kristendom. De flesta "fastare anställda" lärarna på visteskolstadiet behärskade 
lyckligtvis lapska, heter det, och undervisningsspråket i kristendom blev därför i 
stor utsträckning lapska under de två första skolåren. 
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Kapitel 2 . 

Snabbutbildning av nomadlärare 
När deri nya skollagen år 1916 efter många års utredningar utkom krävdes en 
väsentligt utökad lärarkår för nomadskolorna. För att så snabbt som möjligt fylla 
detta behov startades en utbildning av lärare i Vittangi under kyrkoherde Georg 
Bergfors ledning. 

Bergfors har lämnat en skildring av denna kurs. Han börjar med en motivering 
för den nya skollagens tillkomst enligt egna åsikter: 

"Den bärande principen för  denna nya skollag är, att den vill på 
ändamålsenligaste sätt och vid lämpligaste tid giva åt nomadlapparnas barn 
det värdefullaste  av deras nedärvda kultur och därtill sådana insikter, som 
mest kunna gagna dem i deras liv och levnadskall utan att deras 
undervisning förryckes  eller eftersättes  genom sammanblandning eller 
förening  med skolundervisning för  fastboende  barn och utan att avgörande 
vikt fästes  vid kostnaderna. 

Nomadlapparnas framtid  beror så mycket på den skolundervisning de få,  att, 
vill man rädda stammen och dess säregna kultur, måste man lägga största 
vikt vid en ändamålsenlig undervisning åt deras barn. 

En erfarenhet  är: lappen kan ej reda sig utan renhjord, renen lika litet utan 
lapp. Denna lärdom skall tillvaratagas. 

Ett annat rön: om barnen under tidiga är ryckas från  det härdade livet i kåtan 
och berövas kontakten med det verkliga lapplivet i fjäll  och bland renar, löpa 
de fara  att snart nog tappa hågen härför,  ehuru de ej äro skapade för  något så 
mycket som just detta rörliga, omväxlande, men på samma gång i helårstakter 
regelbundet upp- repade levnadssätt, pendlingen mellan fjäll  och havrike å 
den ena sidan samt skogslandet å den andra." 

"Det vore nog ur många avseenden fördelaktigt,  att även de årskurser i 
nomadskolan, som skulle motsvara folkskolan  på landet, vore flyttande. 

Men en del omständigheter ha gjort, att man sammanträngt denna 
undervisning till så kort tid som möjligt samt förlagt  den till fasta  skolor 
inom lapparnas flyttningsrayon. 

Men för  att den i minsta möjliga mån ska avvänja barnen från  deras 
ursprungliga liv, komma dessa att under denna tid bilda lapphushåll i kåtor 
invid skolorna." 

Efter denna deklaration, som helt överensstämmer med den uppfattning, som 
kommit till uttryck i Bergqvists utredning och i lagen, skildrar Bergfors hur 
seminariekursen i Vittangi kom till: 
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"Nu behövdes utbildade lärare för  såväl den ena som den andra av dessa 
skolformer.  Varifrån  taga dessa till den snara dag, då lagen skall börja 
tillämpas? Det var den första  frågan,  som uppstod hos den för  detta ändamål 
särskilt förordnade  nomadskolinspektören, förre  kyrkoherden i Karesuando, 
Vitalis  Karnell, den kände lappvännen med hjärta och huvud för  lapparnas 
väl. 

Knappt var han utnämnd, och skollagen i Svensk författningssamling  hade 
nätt och jämnt hunnit tryckas men näppeligen torka, förrän  han fått  klart för 
sig, att en kurs för  utbildning av vandrande nomadlärare skulle hållas här i 
Vittangi  och ledas av undertecknad, som i ett telegramliknande brev tillsades 
att rusta mig och lokal och allt i ordning för  kursen på nyåret. 

Lappfogdarna  blevo ombedda att utvälja och hitsända elever, något som de 
verkställde med fart  och god urskiljning. Skolmöbler, läseböcker och 
skolmateriel anskaffades  i alla hast. 

Och så kunde den 15 januari 1917 i Vittangi  gamla avlånga prästgård allmänt 
upprop hållas med 17 anmälda elever, endast flickor,  så när som en. 

De representerade alla Sveriges lappmarker utom Piteå lappmark, alltifrån 
Karesuando till och med Frostviken i Jämtland. 

Sällan har väl hänt, att så många lapska dialekter inom Sverige mötts på en 
plats. Och det var ej utan intresse att ge akt på den förvåning,  som uppstod i 
den lilla kretsen av unga lappflickor,  då de, efter  det den första  försagdheten 
övervunnits inför  de främmande  och i olika dräkter klädda stamförvanter 
från  mångmila fjärran  började låta litet lapska smådugga inom de smärre 
grupper, som voro från  samma trakt. 

Att lapskan kunde vara något olika inom de skilda lappmarkerna, hade väl de 
flesta  anat, men att det skulle vara helt främmande  och fullkomligt 
obegripligt språk för  andra lappar i landet, det var dock något oväntat. Man 
kunde omöjligen låta bli att skratta åt varandras konstiga lapska. 

Någon omfattande  allmänbildning, vare sig i bredd eller djup, är det 
ingalunda möjligt att bibringa dessa alumner under den tämligen begränsade 
tid (tretton månader fördelade  på tre år), som anslagits för  ändamålet. 
Kursplanen är utarbetad av nomadskolinspektören Karnell, professor  K. B. 
Wiklund  o. a. i lappundervisningen införsatta  personer och innehåller i 
huvudsak följande: 

Först en del allmänna skolkunskaper, en repetition av vad eleverna 
förutsattes  hava genomgått under sin föregående  skoltid, vidare en något 
närmare kännedom om deras land, dess olika regioner och djurvärld, något 
om lapparnas stamförvanter,  deras utbredning och historia, inclusive 
missionshistoria, läsning om andra nomadfolk  i världen, speciellt 



231 

renskötande; så en god kännedom om lappens husdjur, i främsta  rummet 
renen, dess vanor, föda,  fiender  etc. 

En mycket viktig uppgift  är att bibringa de blivande pedagogerna någon 
undervisningsförmåga.  De flesta  komma att omhändertaga barn, som är o 
fullkomligt  okunniga i svenska språket, och det drygaste arbetet blir säkert att 
lära dem detta. 

Härutinnan skulle nog båda jag och eleverna ha stått oss ganska slätt, om icke 
vid kursens början utkommit en av professor  Wiklund  utgiven 
"Handledning vid den första  undervisningen i svenska i nomadskolan", som 
systematiskt och pedagogiskt träffsäkert  går från  enklare till det svårare både i 
fråga  om stoff  och grammatik. 

Värdefullt  för  kursen har ock varit, att dugliga och i språkundervisning 
förfarna  lärarkrafter  skött dess övningsskola. Denna har bestått av lappbarn, så 
länge sådana under vintern kunnat uppbringas i och invid kyrkbyn, men 
sedan de dragit till fjälls,  av fastboende  barn." 

"Det har varit ett högeligen intressant arbete att syssla med dessa 
lappungdomar, om också i hög grad ansträngande, detta beroende mest därpå, 
att endast i ett fåtal  ämnen tillgängliga skolböcker kunnat användas. För varje 
dag har läraren varit nödsakad att ur större arbeten om Lappland och lapparna 
utsovra, sammanskriva och hektografera  uppgifter  till ledning och läxor. 

Ehuru elevmaterialet i stort sett synes vara det allra bästa - endast två ha på 
grund av ålder och svaghet i svenska språket nödgats avbryta arbetet -
förefanns  och förefinnes  ännu en stor ojämnhet i kunskaper hos dem. Men 
att på en så kort tid medhinna att fylla  dess luckor, och dessutom bygga på 
med något nytt, så att eleverna vid sitt inträde i skolarbetet skulle fylla  några 
uppdrivna anspråk på en teoretisk och praktiskt välrustad barnalärare, är ju 
mera en from  önskan än en möjlighet. Jag får  nöja mig, om jag lyckats sporra 
troheten och ambitionen hos dem i deras blivande kall. Och i detta stycke tror 
jag gott om mina elever. 

Det är en fröjd  att se, huru de dväljas i sin lapska värld, dit de i tankar och 
fantasin  försätta  sig, då de lämnas åt sig själva. Tydligast är detta fallet  med 
dem, som härstamma från  de nordligaste lappmarkerna där lapparna fått  leva 
jämförelsevis  mest ostörda av svensk-kulturens inverkan. 

Jag har kunnat konstatera detta, då jag givit dem valfria  ämnen för  uppsatser. 
De ha med förkärlek  tagit motiv från  sin egen äventyrsrika värld, flyttningar, 
jakter o.d. Vid  memorering av sagor och berättelser ha de lapska 
sagofigurerna,  stalot och uldat och deras mångfaldiga  släktingar frammanats.  I 
vinterkvällarnas dunkel ha jojkningarnas koloratur målat med ord och 
melodi fjället  och renar, kärestan och prästen och allt, som under himmelen 
finnes,  på det enkla men träffande  sätt, som endast oförfalskad  natursång 
förmår  det." 
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"Ett vackert och glädjande drag, som jag funnit  vara genomgående hos 
lappkvinnor i allmänhet och hos dessa unga flickor  i utpräglad grad, är deras 
ömma, moderliga och osökt förtroliga  sätt mot småttingarna. 

Denna medfödda  egenskap kommer säkerligen att betyda mycket för  deras 
framtida  arbete." 

Icke mindre än fem av dessa elever, som Bergfors hade, var från Fatmomakke, tre 
systrar Skott (Elsa, Magda och Margareta), Selma Larsson från Klimpfjäll och Lisa 
Kristoffersson från Kultsjölandet. 
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Kapitel . 

En vandring till skolan 
En av de mest avlägsna platser från vilka barn kom till skolan i Bäsksele var 
Ransarområdet. Fågelvägen från västra Ransarn till Bäsksele är 12 mil, men då 
inga vägar fanns ens till Kultsjön, vandrade barnen över Marsfjället och genom 
skogarna till Vilhelmina samhälle, och då blev deras skolväg minst ett tjugotal 
mil. Eldrid Frisk, som själv en lång tid bott vid Ransarn, berättar här om en sådan 
vandring till skolan i början av 1900- talet. 

"De samer och nybyggare, som bodde vid Ransarn, hörde till socknens 
avlägsnaste invånare. Och deras barn hade en mycket lång skolvandring höst 
och vår. Det låter fantastiskt  att lyssna till hur det var när barnen från 
Ljusliden, Grundvik och Ransarudden omkring 1910-1920 skickades ut 
ensamma på den långa vandringen till Bäsksele skola. 

Det var Helge från  Ljusliden, Beata, Gottar och Johan från  Grundvik och Elsa, 
Magda och Margareta från  Ransarudden. Deras ålder höll sig mellan 10 och 15 
år. Gustav Klemetsson, fader  till barnen från  Grundvik, följde  dem en bit på 
väg. Han rodde dem till Storudden tidigt en morgon. Det var väl i mitten av 
september. 

Sedan gick de genom skogen upp på liden mot Aunejaure, som ligger nära 
200 meter högre än Ransarn. Öst om sjön stannade Gustav, lyfte  armen och 
pekade mot Marsfjällsmassivet,  talade till barnen och undervisade dem om 
hur de skulle gå, över vilket lågfjäll  och mellan vilka toppar, vilka vatten de 
skulle titta efter,  vilka bäckar de skulle se efter  eller passera m.m. Sedan sade 
han dem adjö, lämnande dem i Guds händer och vände hemåt igen. 

Barnen fortsatte  energiladdade, som små batterier satte de fart  över höstbleka 
myrar, genom snärjande videsnår, grönmjuka knutbackar, lågfjäll  med 
virrvarr av dvärgbjörk, som raspade ettrigt mot kängskorna, rev mot byxor 
och strumpor, och vållade att de blev defekta  i toaletten; ett skoband gick upp 
eller ett snöre gick av, något av flickornas  strumpeband gick sönder, eller 
också kunde något så drastiskt hända, som att dragskon pä byxorna gick av. 
Det var det värsta som kunde hända en flicka.  Men det fanns  alltid någon 
snörstump, som man slet sönder och reparerade med. 

Så överraskades de av natten. Snabbt föll  mörkret över tjärnar, kullar, 
skogflikar  och fjäll.  Det blev att slå läger på någon backe och dra ihop ved till 
elden. I regel fanns  det gott om stubbar och halvt kullfallna  träd och snart 
flammade  brasan till värme och trygghet. Pojkarna kände sig som män, som 
visste sitt ansvar och nog skulle de freda  flickorna  för  nattens faror.  De 
kokade kaffe  och åt matsäck och vilade sedan mot ryggsäckarna på riset, de 
brutit att sitta på. När dagranden blänkte i öster, mornade de sig med att ge 
elden fyr  och koka kaffe,  stärkte sig ur matpåsarna och bröt upp. 
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Nu klev de upp pä fjället  igen. Det blev klar sikt i den bleka friska  morgonen, 
vars tunna luft  släppte igenom varje vildmarkens ljud; knäppandet i 
renklövar, skri från  stenfalk  eller ljungpipare och ho vet om inte en björn 
brummade i fjärran.  En sjö skymtade till vänster och barnen fick  nästan 
vingar. Snart bar det i väg neråt mellan blänkande stammar genom 
lövströdda slokande bladgräsrå till lapplägret vid Vallievardo.  Där fick  man 
sällskap med ett av barnen Hansson, som var kusin till barnen frän  Grundvik 
och Ljusliden. 

Sedan man fått  något till livs hos morbror och moster, gick färden  igen över 
myrar och backar. Närmaste mål var nu Grytsjö, dit man kom i god tid på 
aftonen. 

Väl  framme  såg man sig om efter  en lämplig stuga att gå och låna hus i. Det 
blev hos Jonas Erik. Barnen tyckte, att den stugan säg enklast ut, mest lik 
stugan där hemma. Därför  satte man kurs dit. Litet blyga men modiga på 
samma gång trängdes de i dörren och kom in, bockade och neg och frågade 
om de fick  låna hus över natten. Jo, det skulle ordnas, fick  man till svar. Nu 
blev man uppmanad komma in och sätta sig. En soffa  i ett hörn blev kvällens 
sittplats. 

Där satt man och tittade vaket pä allt som hände. Jordgolv var det i stugan. 
Det var det icke hemma. Där hade man alltid haft  trägolv, fastän  där inte 
fanns  granskog. Det fanns  ju här. I ett hörn låg en hög mossa. När vatten 
spilldes ut pä jordgolvet, kastade man en handfull  mossa dit. Mossan sög upp 
vattnet och golvet höll sig på så sätt torrt. I en låda med förhänge  hade man 
kaffekoppar  och dylikt. I ett hörn stod några trätråg. Vid  9-tiden pä kvällen 
kokades gröt. Barnen bjöds till bordet och fick  äta av den enkla men nyttiga 
maten. 

Sedan sov man över natten och hämtade krafter  för  nästa dags strapatser. Det 
blev vandring över Njakafjället  till Stalon och vidare till Marsvik, där man 
övernattade igen. Och nästa dagsetapp gick till Lövliden. I Lövliden tog man 
in hos samen John Andersson. 

Där hade barnen det bra och trivdes utmärkt. Bäsksele nästa. Men sista biten 
släpade man benen. Icke var det väl så roligt att gå i skola heller, och sä skulle 
man tala om, varför  man inte kommit punktligt till uppropet. När man gått 
till fots  18 mil. 

En ljusglimt för  barnen var överlärarbesöken. Det var Eugén Petré, som var 
överlärare i Vilhelmina  då. Och han bevarades i det bästa minne hos forna 
disiplar från  obygderna för  det vänliga personliga intresse och den förståelse 
för  svårigheterna de rönte frän  honom, hans levande vilja att tillvarata 
begåvningarna varifrån  de än månde komma och försöka  få  dem till fortsatta 
studier. 
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När färden  efter  skolavslutningen på våren gick hemåt, var barnen ystrare än 
någonsin, och äventyren var många. Då prövades gamla kvarnar och sågar 
efter  Malgomajdalen. Men en gång fick  man ta till flykten  för  en folkilsken 
tjur, som icke ville lyssna på några förklaringar.  Barnen klarade sig emellertid 
helskinnade från  äventyret tack vare ett brant stup, som de rullade utför. 

När de kom till Marsvik, fanns  inga karlar eller båtar till hands för  flyttning 
över Marsån. Kvinnorna uppmanade barnen att stanna kvar. Det var ju i alla 
fall  snart kväll och innan morgonen var nog karlarna hemma med båtarna. 
De var på fiske  just nu. 

Men barnen var gripna av friheten  och den väntande natten ljus, ljum och 
hemlighetsfull.  Därför  satte man iväg uppefter  ån. Den var både strid, bred 
och djup till att börja med, och det såg ut, som om man nog skulle få  gå runt 
ån och gå till Blaikliden. Men omedvetet grunnade man på ett sätt att ta sig 
över ån. Då rann en plan upp i någon av pojkarnas hjärna. En flotte  förstås. 
Upp med slidknivarna och på några inte allt för  grova björkstammar. Man 
snickrade och stod i som bävrar och fick  snart omkull björkarna. 

Kapade dem i bitar med slidknivarna och med en energi, som bara småpojkar 
kan prestera. Sedan letade man vidjor av Björk och vred dem smidiga och 
band ihop björkstockarna. Sedan tog man sina skoband och tjurade över 
vidjebanden på ställen, som såg osäkra ut. 

Jo, flotten  blev fin.  Två i taget fick  rum på den. Därpå flottades  barnen över en 
och en. De var sex till antalet. Så tog man igen sina skoband, band dem 
tillbaka över kängskokragarna och styrde kosan precis dit man ville. Om till 
Grytsjö, Stalon, Girisjön eller Marsliden spelade ingen roll. Man var ju fri, 
och följde  inga vägar. Det är vägarna, som tagit människorna fångna.  Barnen 
använde inte karta och kompass och villade aldrig bort sig." 



236 

Kapitel . 

Vitalis Karnells syn på samernas skolväsen 
När biskop Olof Bergqvist den 29 januari 1908 fick i uppdrag att utreda frågan om 
samernas skolväsen, fick han också ecklesiastikministerns tillstånd att tillkalla två 
sakkunniga, som skulle biträda vid hans utredningsarbete. 

Den ene av dessa sakkunniga blev förre kyrkoherden i Karesuando, 
folkskolinspektör Vitalis Karnell. Karnell hade därför varit med om att utarbeta 
det stadgeförslag, som låg till grund för 1913 års stadga, som 1916 ändrades i vissa 
stycken, bl. a. tillkom då bestämmelserna om att sameskolorna skulle ha egen 
skolinspektör. 

Det hade nämligen visat sig svårt för skolinspektörerna att vid sidan av sina övriga 
arbetsuppgifter kunna ägna nödig tid åt nomadskoleväsendet. Någon enhetlig 
ledning av detta kunde det heller icke bli, då det var fördelat på fem 
folkskoleinspektörer. 

Som förste nomadskoleinspektör utnämndes Vitalis Karnell från år 1917. Hans 
första förordnande gällde endast Jämtlands och Västerbottens län. 

Därför säger också Karnell som inledning till sin första verksamhets- berättelse: 
"Dä mitt förordnande  säsom nomadskolinspektör för  1917 gällde endast 
Jämtlands och Västerbottens  län, kommer denna berättelse huvudsakligen att 
avhandla nomadskolväsendet inom dessa län." 

Då Karnells uppfattning om sameskolor i många avseenden skiljer sig från den 
uppfattning många samer och framför allt Gustav Park hade, skall vi här se på 
Karnells synpunkter som de framträder i hans första ämbetsberättelse från 1918: 

"Redan vid förarbetet  till förslag  till ändring av reglementet för  Lappmarkens 
Ecklesiastikverks skolor var jag pä det klara med, att undervisningen ät 
flyttlapparnas  barn mäste fullständigt  skiljas frän  den bofasta  befolkningens 
undervisningsanstalter. 

Samma mening hyser jag ännu. Ty icke ens om dessa senare skolor skulle bli 
bättre ordnade och de bofastas  skolväsen nä en än sä god utveckling, skulle 
flyttlapparnas  barn därav ha föga  nytta. 

Lapparnas levnadssätt säväl som hela deras läggning och karaktär gör det icke 
möjligt för  dem att inpassa sig i ett skolväsen, som är ordnat säsom de 
bofastas,  och de bofastas  skolor giva icke ät nomadbarnen den undervisning 
eller den fostran  de behöva för  sitt liv. 

Vanligen  börja de bofastas  skolor pä hösten, i början av sept, dä samtliga till 
en by eller ett visst skolområde hörande barn skola infinna  sig i skolan. Vid 
denna tiden äro lapparna spridda på ett ofantligt  område och merendels på 
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vandring till höstvistet, beläget långt ifrån  bebyggda orter, där ingen skola 
finnes.  Icke en_ lapp på tio_ skulle ägna en tanke åt att föra  sitt barn till någon 
byskola på bestämd tid eller vilja offra  tid och pängar på att föra  barnet den 
långa vägen till denna skola. 

Och knappast någon lapp vill begripa vikten av att ett barn bör följa  med 
undervisningen från  början till slut. Lappen vill helst sätta sitt barn i skola 
om han behagar, när han behagar och varhelst han behagar. 

Om jag t. ex blott fäster  mig vid Västerbottens  nomadlappars tankar i detta 
hänseende - de lappar, som dock mest i vårt land synas yrka på en utmärkt 
skolbildning - så har förhållandet  bland dessa i nu berörda hänseenden varit 
typiskt. Intill 1917 kan jag säga, att deras barn huvudsakligen erhållit sin 
undervisning i länets tre missionsskolor, några få  i Skytteanska skolan i 
Tärna. 

Dessa skolor börja den 10 sept. Vid  den tiden torde kanske något barn infunnit 
sig, men de nio och nittio ha icke kommit. 

Och lapparna ha förklarat  för  mig, att de aldrig brukat sätta sina barn i dessa 
skolor förrän  vid den ålder barnen kunnat reda sig själva, 10, 11, 12 år. 

Undersökningen har givit vid handen att så varit, samt att lapparna satt sina 
barn i skolan just som ovan nämnts om, när, och varhelst de behagat samt 
först  vid barnens sena ålder. Jag påträffade  ock sådana här och där på 
obestämda tider i de bofastas  skolor instuckna stora barn, som höllo på att 
stava. 

Huru goda skolor de bofasta  än få,  säger det sig själv, att läraren icke kan ägna 
synnerlig uppmärksamhet åt att kanske mitt i terminen i skolan instucket 
barn. Det får  följa  med så gott det kan. 

Det blir därför  aldrig något helt med dess skolbildning. Missionsskolorna och 
även lappfolkskolorna  voro i första  hand undervisningsanstalter för  barnen i 
de byar, dit de voro förlagda,  därnest för  fattiga,  bofasta  lapparnas barn, och 
togo först  i tredje hand vård om de barn av flyttlappar,  som möjligen kunde 
komma. 

Icke heller i dessa skolor kunde huvudvikten läggas på undervisningen åt 
nomadbarnen, och särskilda lärokurser, lämpade för  lappbarn följas  aldrig. 
Många andra orsaker till nomadbarnens skiljande från  de bofastas  skolor hade 
jag och har fortfarande.  Ingen övervakade effektivt,  att flyttlapparna 
fullgjorde  sin skolplikt. § 51 i folkskolestadgan,  utan någon betydelse i 
allmänhet, tillämpades väl aldrig mot en flyttlapp. 

Ingenting var bestämt om, var deras barn skulle gå i skolan, statistiken skulle 
icke kunnat ge mig besked, om jag frågat  efter  huru särskilt nomadbarnen i 
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den eller den sockenen undervisats, och skolråden hade föga  att upplysa - allt 
gick på sin hale. Mycket annat att förtiga. 

Lägger jag härtill den omständigheten, att vänskapen mellan nomadbarn och 
bondbarnen i de gemensamma skolorna lämnade mycket övrigt att önska 
samt att de förra  - man må säga vad man vill däremot - vid de bofastas  skolor 
fingo  vanor, som förr  eller senare skulle komma dem att vantrivas med en 
lapps levnadssätt och längta efter  en bondes liv och fast  timrade hus, sä hade 
jag skäl nog för  att önska en annan ordning rörande nomadbarnens skolor. 

Lapparna i den del av värt land, där man mest sätter sig emot den ordning 
som inträdde genom K.K. den 23 sept. 1916 angående nomadskolväsendet, 
vilja visserligen påstå, att det gamla systemet var bra, och att de, som fått  sin 
undervisning i missionsskolorna eller bland böndernas barn, med glädje gått 
till nomadlivet och blivit nog sä goda renskötare. 

Erfarenheten  säger dock annat, ty just här - jag menar i Västerbotten  - strävar 
man med alla medel efter  ett bofast  levnadssätt i den tro, att det går att vara 
både bonde och en god renskötare, och just här kan var man se, att lapparnas 
med avseende på endera eller båda dessa näringsfång  gå till undergång. 

Till  sådant må skolan icke bidraga, även om hon icke kan helt råda bot 
däremot. 

Sedan jag kommit in i arbetet med nomadskolornas ordnande enligt nu 
gällande reglemente, har jag allt mera blivit övertygad om, huru väl detta 
reglemente i huvudsak tillgodoser flyttlapparnas  behov av undervisning för 
sina barn samt huru väl den nya ordningen är anpassad efter  dessa lappars 
levnadssätt - naturligtvis sä länge de förbli  flyttlappar. 

Att denna ordning på sina håll skulle ge anledning till motstånd och att detta 
motstånd skulle komma just från  de lappar, som börjat övergå till bofast 
levnadssätt, var att förutse.  Att det icke skulle bli lätt att fä  lapparna i 
allmänhet att lämpa sig efter  de nya förhållandena,  det visste jag också. 

Men motstånd och svårigheter skulle uppstått, huru man än försökt  ordna 
skolfrågan,  det visar gångna tider. På vilket område man än lagstiftar 
beträffande  lappar, ha de svårt att finna  sig rätt behandlade. 

Helst skulle de vilja leva fullkomligt  fritt,  obundna av lagar och förordningar, 
även om de därigenom skulle gä till sin egen undergång. 

Enligt det nya reglementet bekostar staten ju snart sagt alla utgifter  för 
skolorna. De få  utgifter,  som lapparna skola utgöra, såsom för  lokal, ved och 
lyse ät den vandrande skolan samt i vissa fall  50 öre per dag och barn för 
underhäll vid vandrande eller fast  nomadskola, vilja de icke betala. De har 
varit vana att i missionsskolorna fä  allt gratis ej blott undervisning utan även 
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kläder och föda  och - som en lapp skriver till mig - t. o. m. julklappar. Det där, 
att man kräver åtminstone något av dem, vilja de icke vara med om. 

Men det hindrar dem icke att på möten betyga, att de vilja betala för  sitt 
skolväsen i likhet med andra svenska medborgare. Ett sådant betygande går 
dock icke ut från  lapparnas egna hjärtan utan från  agitatorernas. Ord ha 
lapparna nog, men handling och ansvar ha de föga  av, löften  har de många, 
men ordhållighet är svår att finna. 

Den dag jag finge  erfara  mera ansvarskänsla hos detta folk,  skulle jag vara den 
förste  att släppa efter  tygeln - även i skolhänseende. 

Det motstånd och de svårigheter jag vid organisationsarbetet i Jämtlands och 
Västerbottens  län haft  att kämpa emot, har dock icke varit av beskaffenhet  att 
nedslå modet eller komma mig att misströsta om sakens framgång. 

I Jämtlands län kan jag för  övrigt icke tala om något egentligt motstånd eller 
större svårigheter. Vid  de möten jag höll med lapparna där för  att upplysa 
dem om inne-börden av den nya skollagen, hade de väl i början en del 
invändningar mot densamma, men detta mest på grund av okunnighet om 
vad lagen verkligen ville. Sedan de fått  detta klart för  sig, visade de sig mycket 
villiga att efterkomma  de nya bestämmelserna. 

Vid  ett möte i Härjedalen förklarade  en gammal lapp å de övrigas vägnar, att 
när staten gjort så mycket för  lapparna, så vore det nu deras skyldighet att göra 
vad de kunde. 

Agitationen mot nomadskolorna utgick icke heller från  Jämtland utan från 
Västerbottens  län, och efter  vad jag erfarit  har denna agitation icke förmått 
vinna, vare sig Jämtlands eller Norrbottens läns lappar. Jag tror icke heller, att 
den i längden skall kunna vidmakthålla det motstånd och den tredska, som sä 
starkt kommit till synes inom Västerbottens  län. Tecken till bättre förstånd 
om nomadskolorna börja nämligen visa sig även i detta län. 

Men säkert är det där nödvändigt, att de myndigheter, som hava skolväsendet 
om hand, icke släppa taget. 

Jag nämnde ovan, att detta nya skolväsen är väl anpassat efter  flyttlapparnas 
levnadssätt och väl tillgodoser deras undervisning för  sina barn. Barnen få 
visserligen icke mer än högst 4 månaders undervisning om året i vandrande 
såväl som fasta  nomadskolor, men de måste alla komma till dessa skolor och 
intet barn med mindre än tre år i den vandrande och tre år i den fasta  skolan, 
samt måste under dessa år genomgå vissa bestämda, i detalj och efter 
lapparnas förhållanden  väl avvägda lärokurser, varigenom något helt vinnes. 

Den vandrande skolan kommer till lapparnas visten under de tider av året, 
som bäst passar dem, d. ä. vår, sommar och höst, varigenom föräldrarna  icke 
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behöva besvära sig med att frakta  de små barnen långa vägar och till 
främmande  förhållanden. 

Det förhållandet,  att en del barn icke bo vid skolvistet utan någon mil därifrån 
och måste vid skolan inackorderas, kan icke åstadkomma något större besvär 
eller egentliga svårigheter för  lapparna, blott de ha litet god vilja, ty barnen 
komma icke utom sin egen lappby och icke till främmande  kamrater och 
förhållanden. 

Visar  det sig vara svårt att få  dem inackorderade, så får  man inrätta 
kåtahushåll för  sådana barn ungefär  som vid fasta  skolan - något som för 
övrigt skett på ett ställe i Västerbottens  län, där man gjort allt för  att hindra 
skolan. 

Jag kan medge, att den vandrande skolan har det svårare i Västerbotten  än i 
andra län, och det därför,  att Västerbottens  lappar icke som annorstädes bo i 
stora lappbyar eller lappkolonier på ett och samma viste under vår, sommar 
och höst, utan sitta en och en familj  eller högst två på var sitt fjäll.  I 
administrativt hänseende äro de indelade i lappbyar t.ex. Umbyns, Grans och 
Rans lappbyar. 

Om nu till Umbyns lappby höra sju familjer,  så ha en och en eller någon gång 
tvä familjer  tillsammans sitt särskilda renbetesfjäll  och bo där för  sig på 2 a 3 
mils mellanrum. 

Den vandrande skolan skulle nu egentligen vandra till varje familj  inom en 
sådan by. Men då de skolpliktiga barnens antal är 6 a 7 inalles, skulle detta 
vara opraktiskt och skolan ingenting kunna uträtta, såvida icke läraren kunde 
stanna hos varje familj  16 a 17 veckor per år. 

Det är därför  nödvändigt, att skolan slår upp sin kåta å det viste eller hos den 
familj,  som har de flesta  barnen, samt att de övriga inackorderas där i lappens 
kåta eller särskilt hushåll. Detta synes mig bättre än att förfara  såsom § 33 i 
Regi. ger hänvisning på, ty barnen komma härigenom icke bort från  fjällen 
och fjällivet. 

[I § 33 heter det bl.a. 
"Skulle för  vissa flyttlappars  barn vandrande nomadskola på grund av 
ogynnsamma flyttningsförhållanden  eller dylikt icke kunna anordnas 
för  den första  undervisningen, skola dessa barn inackorderas å plats, där 
fast  nomadskola är belägen, och undervisas av därvarande under den 
tid, då den fasta  nomadskolan icke är i verksamhet."] 

Flyttar lappen, där skolan är, så kan skolan följa  med till nästa viste. 

I Jämtlands och Norrbottens läns största lappmarker bo lapparna mera 
tillsammans i stora lappbyar med 5, 6, 10 familjer  eller flera  i ett viste, och kan 
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skolan därför  med fördel  hällas i detta och jämväl följa  dessa vid 
flyttningarna. 

Om den vandrande skolan med fördel  kan och bör hällas i fjällen,  sä bör den 
fasta  skolan däremot förläggas  till skogslandet, dit lapparna flytta  om vintern. 
Detta gäller Väster-  och Norrbottenslapparna. De stora barnen 11, 12, 13 och 14 
är gamla, kunna under vären, sommaren och hösten i fjällen  vara till stor 
nytta vid renvärden, men under vintern, jan. - april, behöver hjorden icke sä 
stor tillsyn, varför  barnen kunna utan nägon avsaknad under dessa mänader 
sättas i den fasta  skolan. 

Denna bör ligga sä, att lapparnas flyttningsvägar  till vinterlandet gä förbi  eller 
i närheten därav, varigenom de ha lätt att där sätta sina barn vid 
nedflyttningen  under förvintern  och återhämta dem vid upp flyttningen  om 
våren. 

Därav ha barnen även nytta för  sitt blivande liv på så sätt, att de tidigt få  lära 
sig, huru den mycket besvärliga renflyttningen  tillgår. Det skulle enligt min 
mening vara olyckligt, om, såsom jag har hört några önska, de fasta  skolorna 
skulle läggas i fjällen  eller pä gränsen mellan fjället  och skogslandet. 

Redan nu ha lapparna, särskilt i Västerbotten,  skaffat  sig nybyggen i stor 
mängd å eller vid gränsen av fjällandet,  och där sitta mödrarna med de 
mindre barnen och i många fall  även de större året om, under det att männen 
och de vuxna sönerna och döttrarna följa  renarna ner till skogen. 

Norrbottenslapparna ha det icke så, utan hela familjen  följer  renarna, som sig 
bör. Skulle nu i Västerbotten  de fasta  skolorna förläggas  i fjällområdet,  så 
skulle de större skolbarnen icke få  lära sig ren flyttningen,  en lärdom, som är 
nog så viktig. 

Vinterlandet  är ock platsen för  den fasta  skolan även på grund av tillgängen 
till skollokaler eller av möjligheten att billigare bygga sädana, vidare emedan 
livsförnödenheterna  för  barnens underhåll där lättare kunna erhållas och 
emedan klimatet är drägligare." 

Vitalis Karnell kom att vara nomadskoleinspektör endast tre år. År 1919 var hans 
sista år som inspektör. Sannolikt var det hans vacklande hälsa, som bidrog till att 
han icke kunde fortsätta detta arbete. Han dog i början av 1921. 

I sin sista berättelse berör han bl.a. frågan om hushållskåtorna, om vilka han 
skriver: 

"En detalj i reglementet, som visserligen ännu icke är på långt när 
genomförd,  men som dock står i reglementet, är, att vid de fasta 
nomadskolorna skola barnen förplägas  i hushällskäta. Denna § har utan mitt 
förvållande  kommit in i reglementet, men jag ansåg den praktisk och 
förmånlig  vid mitt tillträde 1917 och hörde då inte något emot den frän 
lapparnas sida. Så småningom har dock uppstått nägon ovilja emot den av 
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olika skäl. Då nu ingen sådan hushållskåta uppförts  i Jämtlands län, blott en i 
Västerbottens,  som även använts och varit omtyckt, samt tre på ett ställe i 
Norrbotten, som använts med fördel  av de flesta  av till den skolan hörande 
barnen, så är lapparnas motvilja framkonstruerad. 

I Västerbotten  håller man före,  att sådana kåtor skola stämpla lapparna som 
parias och av den bofasta  befolkningen  förlöjligas. 

Sådant har visserligen icke försports  på det enda ställe en sådan hushållskåta 
varit i verksamhet, men jag undrar om icke lapparna i Västerbotten  i sin 
längtan att i allt vilja likna bonden skämmas för  och vilja bort från  sin gamla 
bostad." 

I samma berättelse har han några berömmande ord om den snabbutbildning av 
nomadlärare, som föreskrives i 1916 års stadga, §§ 25 -31. 

"Ett gott grepp för  undervisningens främjande  var det, när staten bekostade 
utbildningen av vandrande nomadlärare. Dessa utexaminerades den 19 april 
1919 och missionerades till alla lappmarker omedelbart. 

Såväl den teoretiska som den praktiska examen, som hölls den 15-16 april 
visade, att eleverna väl inhämtat den föreskrivna  kursen och erhållit mycket 
goda vitsord. 

Men så hade också ledaren Pastor Bergfors  och föreståndaren  för 
övningsskolan folkskollärare  Nilsson med ospard nit lagt sig vinn om 
elevernas utbildning och särskilt om det egenartade i det värv, de skulle gå 
till. Jag kan icke i detta sammanhang underlåta att uttala nomadskolans 
varma tack för  deras nedlagda arbete". 

De mycket hårda ord, Karnell använder i sin första berättelse får väl anses vara ett 
svar på den kritik denna skolform utsattes för av Gustav Park i dennes föredrag på 
samernas första landsmöte i Östersund den 6 feb. 1918. 
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Kapitel 2. 

Ett besök i Velmesmakkie sameskola 
År 1934 gjorde författaren till detta arbete ett besök i Velmesmakkie nomadskola, 
ett besök som beskrevs i Svensk Lärartidning på följande sätt: 

"Jag och ett par andra personer beslöt en dag, dä vi var uppe i 
Vilhelminafjällen,  att vi skulle göra ett besök i Velmesmakkie  nomadskola, 
som var belägen nägra kilometer i väster frän  Klimpfjälls  by. 

Det är endast en smal gängstig, som slingrar sig mellan björkarna frän 
Klimpfjäll  till Velmesmakkie  sameläger och nomadskola vid en av 
Anger manälv ens källfloder,  längst uppe bland fjällen  icke sä längt frän 
norska gränsen. Gång efter  annan måste vi stanna och beundra den ståtliga 
utsikten mot öster med deltalandet vid Sunjemakkåns utflöde  i Kultsjön i 
förgrunden,  sedan Kultsjöns vattenspegel och längst bort vid horisonten 
socknens högsta fjäll,  Marsfjället,  som ännu har en del snödrivor pä sina 1500 
meter höga toppar. 

Snart är vi framme  vid skolanläggningen som består av tre kåtor och en liten 
förrådsbod.  Det är hushållskåtan, där barnen vanligen äter och sover 
tillsammans med hushållerskan, skolkåtan, där lektionerna hålles, samt 
lärarinnans bostadskåta, där skolans lärarinna fröken  Elsa Skott bor. 

Vi  får  stiga in i lärarinnans kåta där allt är snyggt och rent och ovanligt ljust, 
därför  att kåtan är i olikhet med en vanlig lappkåta försedd  med ett fönster.  I 
mitten av kåtan flammar  elden. Vi  får  slå oss ned pä mjuka renhudar, vilka 
är utbredda över björkriset på kåtans golv. 

Sedan lärarinnan berättat för  oss om hur samerna haft  det förr  i tiden, följer 
hon oss till skolkåtan, så att vi ska få  se hur den är inredd. Det är en vanlig 
lappkåta men den är försedd  med två fönster.  Barnen sitter med korslagda 
ben på golvet och vid skrivning, räkning och teckning ha de en liten träplatta 
de lägger skrivboken, räknehäftet  eller ritblocket på. En flicka  visar upp sin 
välskrivningsbok och vi måste beundra hennes utomordentligt vackra 
handstil. Lärarinnan sitter på en liten pall vid en kista, pä vilken finnes 
fjärilar,  skalbaggar och maskar, som barnen och lärarinnan samlat vid sina 
utflykter.  På kåtaväggen vid sidan av lärarinnan hänger en liten svart tavla. 
På motsatta sidan hänger ett par kartor bl. a. en över samebyarna. 

I närheten av skolkåtan är materialboden, där det finns  en rikhaltig samling 
kartor, läseböcker och annan undervisningsmateriel. Arbetssättet i skolan 
tycks vara i huvudsak som i en vanlig folkskola  trots de enkla lokalerna. 
Arbetsdagen är också densamma som i folkskolan. 

Lärarinnan berättar för  oss, att detta är en s. k. visteskola, i vilken endast de 
tre första  årsklasserna undervisas. I Velmesmakkie  pågår läsningen frän  den 
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1 juli till den 5 oktober. Visteskolorna  är förlagda  i närheten av samernas 
sommarvisten, så att barnen ska få  vara i närheten av hemmen och få  göra 
besök där och på samernas arbetsplatser, renskiljningarna. Barnen får  göra 
milslånga vandringar till fjällen  i väster. Lärarinnan berättar, att de nyss 
kommit hem från  en sådan lång fjällvandring,  som tagit fyra  dagar i anspråk. 
De ha vandrat över sex mil och bl. a. besökt två renskiljningar. 

Lärarinnan, som är same, berättar att hon tillsammans med två av sina 
systrar utbildats vid en särskild utbildningskurs i Vittangi  i Norrbotten, men 
annars utbildas nomadlärarna vid statens seminarier. Vanligen  är det samer, 
som utbildar sig till lärare vid nomadskolorna. 

Fröken Skott berättar att det finns  för  närvarande 35 visteskolor i vårt land 
varav 21 i Norrbottens län, 4 i Västerbotten  och 10 i Jämtlands län. Men utom 
dessa visteskolor finns  fasta  s. k. byskolor. I dessa undervisas klasserna 4-6. 
Byskolorna är förlagda  till skogslandet och arbetar under vintermånaderna. 
Av byskolorna finns  sammanlagt 8 st. 6 i Norrbotten och en vardera i 
Västerbottens  och Jämtlands län. 

Lärarinnan berättar, att hon undervisar på svenska, men någon gång, då 
barnen inte riktigt förstår  orden, uttyder hon dem på samiska. 

Innan vi lämnar skolanläggningen får  vi se skolans åtta elever i full  fart  med 
att leka renskiljning. Sju av barnen låtsas vara renar och springer omkring 
bland björkarna med en renkrona på huvudet, medan ett av barnen med en 
lasso försöker  med ett kast med sin töm fånga  någon "ren". 
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Kapitel . 

1957 Års nomadskoleutredning 
Trots att det under 1900-talet fram till 1957 utkommit flera kungl. förordningar om 
samernas skolväsen än sammanlagt under både 1700- och 1800-talet lät chefen för 
ecklesiastikdepartementet, statsrådet Persson, den 25 januari 1957 tillkalla fem 
sakkunniga för att utreda frågan om nomadskoleväsendets organisation och 
därmed sammanhängande problem. 

De fem sakkunniga blev landshövding T. F. Thunborg, Luleå, riksdagsman H. 
Larsson, Hednäset, nomadskolinspektör J.I. Ruong, folkskolinspektör J. E. 
Wikberg, och renägarhustrun I. K. Åstot. Sedan landshövding Thunborg avlidit 
den 10 maj 1957 utsågs i hans ställe landshövding H. M. E. Näslund och efter 
Wikbergs frånfälle den 30 juli 1957 skolinspektör K. L. E. Lundemark. Lektor B. 
Ollén, Luleå, var utredningens sekreterare. 

Den 25 november 1960 avlämnade de sakkunniga sitt digra utlåtande "Samernas 
skolgång" på 249 sidor med bilagor. 

Statsrådet Persson motiverade uppdraget bl. a. på följande sätt: 
"För att få  ett grepp om de olika problemställningarna torde det vid 
utredningen såsom en första  åtgärd bli nödvändigt att klargöra och precisera 
vilka förhållanden,  som motiverar att de nomadiserande lapparnas barn 
alltjämt böra helt eller delvis erhålla sin obligatoriska undervisning i 
särskilda nomadskolor. Med utgångspunkt häri bör sedan övervägas, vilka 
ändringar i nomadundervisningens innehåll och organisation, som kan 
anses påkallade med hänsyn såväl till strukturella förändringar  inom den 
lapska befolkningsgruppen  som till det allmänna och yrkesutbildande 
skolväsendets utveckling." 

"Jag vill endast understryka, att skolundervisningen för  nomadbarnen, hur 
den än ordnas, måste utformas  så, att den icke blott fyller  samma uppgift  som 
all grundläggande undervisning inom det svenska skolväsendet utan även 
bibringar de uppväxande samerna en riktig uppfattning  om och goda insikter 
i samekulturen och sådana övriga förhållanden,  som är speciella för  denna 
befolkningsgrupp  och som bör bevaras levande, " 

Utredningsmännen besökte sameskolor icke blott i vårt land utan även i Norge 
och Finland. De överlade med nomadfullmäktige och besökte Svenska samernas 
riksförbunds landsmöte. De sände enkäter till ett antal kommuner med delvis 
lapsk befolkning samt till nomadlärarna och lappfogdarna. 

Utredningen lägger icke fram något förslag till nya författningar med motivering 
att något beslut om enhetsskolans (grundskolans) definitiva utformning icke 
fattats. 
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Utredningen sammanfattar sålunda sitt uttalande: 
"Historiskt sett sammanhänger det förhållandet,  att samernas barn kommit 
att till stor del undervisas i särskilda, statliga skolor, med den renskötande 
befolkningens  egenartade, nomadiserande levnadssätt i äldre tid. Sedan detta 
numera avsevärt modifierats  i samband med att samerna blivit mer bofasta 
och även pä andra sätt närmat sig till huvudbefolkningens  livsform,  har den 
ursprungliga motiveringen för  nomadskolorna förlorat  sin giltighet. 

Utredningen finner  det dock av andra skäl, behövligt att samebarnen även i 
fortsättningen  erbjudes undervisning i för  dem särskilda former. 

Ett skäl därtill sammanhänger med de lapsktalande barnens språkliga 
situation, framförallt  med deras, som har inga eller obetydliga förkunskaper  i 
svenska, då de börjar skolan. Den ändamålsenliga undervisningen av dessa 
barn kan inte vara identisk med den som meddelas barn med svenska som 
modersmål. 

Det bildningsinnehäll, som skolan har att förmedla  till den svensktalande 
majoriteten i vårt land, kan inte gärna vara alldeles densamma som det som 
svarar mot den samiska minoritetens behov att vinna fäste  i två olika språk-
och kulturmiljöer. 

Vad  orienteringsämnena angår, är vissa förskjutningar  inte endast möjliga 
utan även erforderliga.  Vidare  bör i samebarnens bildningsinnehåll träning i 
användningen av det lapska modersmålet ingå som en integrerande del. För 
båda grupperna gäller det däremot i fråga  om vissa grundläggande färdigheter, 
främst  i svenska och matematik, att samma prestationsnivå bör uppnås. 

Nybörjarnas anpassning till skolmiljön främjas  vidare bäst därav att de, till en 
början, kan i större eller mindre utsträckning använda hemspråket i skolan. 
De här angivna önskemålen kan inte tillgodoses vid genomförd 
samundervisning. 

Vid  sidan av de pedagogiska och psykologiska synpunkterna motiverar 
sameminoritetens kulturella, och om man sä vill nationella, behov 
nomadundervisningens bibehållande i en eller annan form.  I den mån 
samerna själva vill få  sina barn fostrade  till kunskaper om och positiv känsla 
för  sitt folks  språk och övriga kultur, bör samhället medverka därtill genom 
lämpliga åtgärder pä skolans område. 

Nomadundervisningen föresläs  i princip bli tillgängliga för  alla samer, vare 
sig renskötande eller ej, och fullständig  valfrihet  bör råda, så att de 
skolpliktiga samebarnen i stället kan anmälas till reguljär undervisning 
tillsammans med övriga barn. 

På enhetsskolans låg- och mellanstadium föreslås  att de nuvarande 
nomadskolorna bevaras; de kommer då att i de flesta  fall  omfatta  årskurserna 
1 - 6. Då det gäller högstadiet har utredningen, med anledning av det ringa 
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och minskande elevunderlaget, ej funnit  sig kunna förorda  en särskild lapsk 
centralskola. I stället föreslås  särskild undervisning i lapska ämnen samt 
förberedande  yrkesutbildning i renskötsel komma till stånd vid två av de 
reguljära skolväsendets högstadieskolor, den ena i Kiruna C. och den andra i 
Jokkmokk. Till  dessa samegrupphögstadier skall all lapsk ungdom, således 
även från  andra kommuner, kunna anmälas. 

De ämnen som antingen endast förekommer  i nomadskola eller också läses 
där efter  särskild kursplan, lapska och nomadkunskap samt 
hembygdskunskap med arbetsövningar och slöjd, avses även i fortsättningen 
bilda kärnan i nomadundervisningen. På vilket sätt de lapska momenten 
skall beredas utrymme bland enhetsskolans övriga ämnen är emellertid en 
fråga,  som i detalj kan klarläggas först  sedan den definitiva  utformningen  av 
enhetsskolan med dess nya kurs- och timplaner fastställts.  På högstadiet 
förutsätter  utredningen ett system med tillvalsämnen skall skapa tillfällen  för 
studium av det lapska. 

Att förberedande  yrkesutbildning i renskötsel anordnas i årskurs 9 ter sig 
särskilt angeläget med hänsyn till att näringens drifts-  och 
organisationsformer  är på väg att förnyas  och till att yrkesundervisning på 
detta område hittills knappast i någon form  förekommit.  Tänkbart är att 9 y-
grenen för  renskötare måste centraliseras till en enda ort. 

Utredningen har uppmärksammat den pedagogiska frågan  om på vilket språk 
barnen skall erhålla den första  läsundervisningen. Att svenska skall vara det 
huvudsakliga undervisningsspråket är odiskutabelt. Gällande bestämmelser 
och praxis ger därjämte rum för  användandet av olika minoriteters 
modersmål i skolan såsom nybörjar- och hjälpspråk. Utifrån  denna 
bedömning synes ändrade författningsbestämmelser  icke vara erforderliga. 

Samernas rätt att välja skolform  förutsätter  att den särskilda skolplikt som nu 
gäller för  fjällsamernas  barn upphör och ersättes av bestämmelserna om 
allmän skolplikt. 

Detta betyder i sin tur en förlängning  av undervisningstiden till nioårig 
skolgång och 39 veckors läsår, d.v.s. till likställdhet med det reguljära 
skolväsendet, något som för  övrigt är oundgängligt, om de uppväxande 
samerna skall få  likvärdig allmänbildning och samma chans att taga sig fram 
i livet som den övriga ungdomen. 

Särskilda kvalifikationer  erfordras  hos de lärare, som skall undervisa i lapska 
ämnen. I syfte  att råda bot för  bristen på kompetenta lärare i lapska förordar 
utredningen, att en för  nomadlärare avsedd terminskurs i lapska språket 
anordnas vid Uppsala universitet. 

I fråga  om nomadundervisningens ledning och administration föreslås 
relativt djupgående förändringar.  Det lämpligaste sättet att skapa en lokal 
ledning av nomadskolorna har synts vara att underställa dessa skolstyrelserna 
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i respektive kommuner, något som bl.a. motiveras av behovet av samverkan 
med det obligatoriska skolväsendets övriga enheter samt av det förhållandet, 
att högstadieundervisningen i lapska ämnen under alla omständigheter 
måste förläggas  till kommunala skolor. Kommunerna och deras respektive 
organ föreslås  i huvudsak få  samma ställning till nomadskolorna, som till 
skolor, för  vilka de för  närvarande är huvudmän. 

Kostnaderna för  nomadundervisningen i dess helhet föreslås  dock liksom 
hittills bestridas av statsmedel. 

Vidare  förordas,  att länsskolnämnderna i Norrbottens, Västerbottens  och 
Jämtlands län blir mellaninstanser för  nomadundervisningen, och att 
nomadskoleinspektören blir tjänsteman vid dessa regionala myndigheter, 
med stationering - efter  en övergångstid - i Luleå. 

Utredningen förordar  som en ersättning för  nomadskolfullmäktige  och i 
avsikt att tillgodose önskemålen om samiskt medinflytande  i skolfrågorna,  att 
i varje kommun med nomadskola en företrädare  för  samerna skall ingå i 
skolstyrelsen med en ställning som motsvarar de nu förekommande 
fackrepresentanterna. 

Kostnader för  organisationens genomförande  hänför  sig till alldeles 
övergående del till automatiska utgiftsstegringar  på grund av skolpliktstidens 
förlängning  och vållas endast i ringa mån därav att vissa speciella 
anordningar just för  samerna föreslås. 

Lokaler för  undervisning och inackordering vid samegrupphögstadierna bör 
successivt färdigställas.  De första  elevgrupperna beräknas bli anmälda till 
denna skolform  senast vid början av läsåret 1964/65." 

Som synes vill utredningen att undervisningen av samebarnen i allt skall 
jämställas med den undervisning den övriga befolkningens barn erhåller. 

Denna utredning, där två samer deltagit, skiljer sig fördelaktigt från många av sina 
föregångare, med sin saklighet och sina realistiska och väl underbyggda förslag. 

Som redan nämnts infordrade utredningen yttrande från bl.a. även lapp- fogdarna. 
Då lappfogde Hilding Ritzéns, i Västerbottens län, vilken är född i Gafsele i Åsele 
Lappmark och väl känner samerna och deras levnadsförhållanden, yttrande är 
mycket intressant, återges det här: 

"Numera äro renskötande samer i Västerbottens  fjällappbyar  endast halvt 
nomadiserande. Redan för  flera  årtionden sedan började de mest välsituerade 
samerna att skaffa  sig fasta  bostäder inom fjällområdet.  I dessa bodde då 
familjerna  så länge renarna betade på trakten men flyttade  sedan med 
renhjorden till sommarlanden. 

Dessa bostäder lågo ofta  på större eller mindre avstånd från  byarna, men 
undan för  undan har renskötarfamiljerna  skaffat  sig nya bostäder och dä intill 
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den fasta  bebyggelsen. Under senaste åren har rätt många med hjälp av 
egnahemslån byggt sig villor med den standard bostadsmyndigheterna 
föreskriva. 

De familjer,  som ej kunnat bygga nytt, ha övertagit äldre hus eller hyrt bostad 
hos jordbrukare eller samer. Sistnämnda två bostadstyper fylla  oftast  inte 
fordringarna  på en modern bostad men äro å andra sidan inte nämnvärt 
sämre, än de många bofasta  på orten använda. 

Ett allmänt önskemål är numera att den fasta  bostaden (huvudvistet) ligger 
bekvämt till med hänsyn till vägar, butiker, elledningar och teleledningar. I 
dessa bostäder bo så gott som undantagslöst familjerna  under tiden april/maj 
- november/december och ibland ännu längre in på vintern. De arbetsföra 
männen vistas ute i markerna för  skötsel av renarna och bo därvid i kåtor och 
enklare bostäder. Så länge det finns  småbarn i familjen  stannar husmodern 
med dessa i nyss nämnda huvudvisten, men sedan barnen vuxit upp brukar 
hon oftast  för  en kortare tid bege sig till den trakt där mannen arbetar på 
sommarlandet. 

I ett mycket ringa antal förekommer  det att familjer  med underåriga barn 
flyttar  till sommarvistena. När så sker, är det endast för  kortare tider. När 
renarna på höstarna flyttas  mot vinterlandet, stannar husmor med barnen 
kvar i huvudvistet till dess att renflyttningen  är genomförd.  Hon flyttar  då till 
någon av mannen hyrd bostad på vinterlandet. Ofta  blir det år från  år till 
samma by, men det förekommer  även att vinterbostadsorten växlar. 

Någon gång förekommer  det t.o.m. att familjen  byter bostadsort under 
vintern men vanligast är att familjen  bor kvar på ett ställe. De bostäder som 
på vinterlandet stå till buds är oftast  mycket dåliga och knappast lämpliga för 
barn. 

Om renarna måste flyttas  från  grannskapet av bostaden, bo i regel de 
arbetsföra  männen kvar i hemmet och resa med egna eller arbetskamraters 
bilar eller bussar dagligen till och från  arbetsplatsen. Möjligen kan för  någon 
kortare tid mannen skaffa  sig tillfällig  bostad i närheten av renhjorden. I och 
med att vårflyttningen  börjar reser husmor med barnen till huvudvistet. 

I länet har samtliga renskötarfamiljer  i Grans, Rans, Umbyns och Vilhelmina 
norra lappbyar inom tjärroområdet bostäder i hus. I var och en av Vapstens 
och Vilhelmina  södra lappbyar är det en familj,  som saknar sådan bostad och 
bor därför  i kåta hela sommarhalvåret. Denna är dock uppförd  inom en 
kilometers avstånd från  väg och ändrar ej familjens  levnadsförhållanden  från 
allmänt brukliga. 

Annan ändring av nuvarande förhållanden  än förbättring  av 
bostadsbeståndet torde ej vara att vänta. Under de senaste åren har i samma 
mån som någorlunda goda hyresbostäder på vinterlandet blivit svåra att 
uppbringa, samerna blivit intresserade av att skaffa  egna bostäder. Några ha 
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redan gjort det och om nu gällande bestämmelser om lån och bidrag ändras, 
torde det bli allt vanligare att renskötarfamilj  en flyttar  från  en god bostad på 
tjärroområdet till en enklare på vinterlandet. 

På grund av berörda förhållanden  leva barn i förskoleåldern  tillsammans 
med den bofasta  befolkningen  och under ferier  blir förhållandet  detsamma 
med skolpliktiga barn. Med undantag för  något tillfälligt  besök på plats, där 
renar samlats för  skiljningar och dylikt, kommer barnen medan familjen  bor 
på huvudvistet först  efter  slutad skolgång i större kontakt med renar och 
arbetet med dessa. Under ledigheter från  skolan resa barnen till den ort, där 
föräldrarna  vistas och då kan givetvis de äldre barnen följa  med ut i arbetet. 

För renskötar familj  ens barn är säkerligen nomadundervisningen nyttig, om 
de få  följa  den, sedan de nått tillräcklig mognad. De kan genom den få  en 
överblick över näringen i större sammanhang, få  reda på samernas 
rättigheter och skyldigheter och vid en lämpligt upplagd undervisning få  en 
initiativrikare syn på näringen i sin helhet. 

Kännedom om förhållandena  på andra orter är säkerligen av värde och är nu 
något som ungdomarna själva i regel få  söka sig fram  till. Äldre i den 
nuvarande aktiva renskötar generationen äro särskilt individuellt inriktade 
och har förvånansvärt  lite kännedom om renskötseln på förhållandevis 
närbelägna trakter. Ungdomarna kommer i större kontakt med varandra 
genom resor i stora delar av renskötselområdet och ha i förhållande  till 
föräldrarna  en klarare och mera realistisk syn på näringen. 

Samtidigt förefaller  det, som om de ej längre vill "gömma" sig, när de komma 
ut i olika sammanhang, utan förefalla  i stället närmast vara stolta över att 
vara samer. Det är genomgående ett ovanligt gott förhållande  mellan 
föräldrar  och barn i samefamiljerna,  men trots detta tror jag inte, att en 
skolyngling i 12 års ålder blir riktigt hörd, om han till fadern  kommer med 
något nytt förslag  i renskötselfrågor.  Det är nog så, att den äldre anser sig på 
grund av erfarenhet  begripa saken bäst och skjuter förslaget  åt sidan. Innan 
sonen kommer ut i arbete och får  möjlighet att hävda sig kan han ha glömt, 
vad han lärt. 

På grund av dessa förhållanden  tror jag att före  de yrkesbestämda klasserna är 
det knappast lönt att ta upp ämnet nomadkunskap i vidare mån, än de 
bofastas  barn undervisas härom. På y-linjen däremot anser jag det vara 
synnerligen behövligt med en ännu mer omfattande  kursplan än den nu 
gällande. I samband med undervisning i ämnet kan praktisk undervisning 
vara av värde men ej oundgängligen nödvändig. 

Den fjällkurs  som nu användes i fortsättningsskolan  känner jag ej närmare 
till och kan ej yttra mig om densamma. Bland renskötande samer, såväl 
nordsamer som sydsamer, är det säkerligen ett allmänt önskemål att 
undervisning meddelas i lapska språket, nomadkunskap och sameslöjd. Jag 
har hört flera,  som varit ledsna över att barnen under skoltiden glömma den 
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lapska de lärt sig före  skolåldern, men samtidigt äro alla överens om att 
svenskan är det viktigaste språket. 

Nu är förhållandet,  att bland sydsamer finns  det ungdomar, som inte kan 
stort mera lapska än vad som behövs för  renskötseltermer och bland 
skogslapparna i Malå är det bara ett fåtal  som kan lapska. 

På grund av renskötselfamiljens  flyttningar  måste ett skolbarn, om det skall 
bo hos föräldrarna,  under läsåret först  börja i kommunskolan vid 
huvudvistet, sedan flytta  till skolan pä vintervistet för  att åter flytta  till den 
skola barnet började i pä hösten. Jag anser det därför  uteslutet, att 
renskötarfamilj  ernås barn under skolåret kan bo hemma. 

Under lågstadiet och mellanstadiet borde det kunna ske pä skolhemmet i 
hemorten. Där fä  de dä leva tillsammans med sina lekkamrater och i stort sett 
i den miljö de äro vana. 

Med föräldrar  och andra anhöriga fä  de lättare kontakt än om de gå vid en 
internatskola på annan ort. Jag anser, att denna fråga  varit lätt att ta ställning 
till om det funnits  skolhem i Ammarnäs, Tärnaby, Dikanäs och Saxnäs, men 
då utvecklingen tycks gå därhän att det kanske efter  bara något år endast finns 
kvar skolhem i Tärnaby blir frågan  mera svårlöst. 

Den kan nämligen under sädana förhållanden  bli fråga  om, att samebarnen 
placeras i skolhem i Sorsele municipalsamhälle och Vilhelmina  köping. Där 
få  de lekkamrater, som inte äro vana att se samer och därför  försöker  spela 
översittare och kan, åtminstone under första  åren, ställa till tråkigheter för  de 
nya kamraterna. 

Under de förhållanden  renskötande samer nu leva, tror jag inte att något kan 
vinnas på att isolera samebarnen frän  den bofasta  befolkningens  barn. 
Däremot kan en sådan isolering medföra  att det önskvärda goda förhållandet 
mellan bofasta  och samer blir svårare att nå och att samerna inte helt känna 
sig som kommunmedlemmar. 
Inte heller tror jag, att man genom en sådan kategoriklyvning gör något för 
bibehållandet av den samiska folkgruppens  särart. Denna folkgrupps  bestånd 
anser jag vara helt beroende på att renskötseln kan fortsätta  under former, 
som ger utövaren en fullt  jämförbar  ställning med övrig ortsbefolkning. 

Kan näringen ge inkomster, som möjliggör för  utövarna att följa  med i 
standardhöjningen, kommer sannolikt ungdomar av båda könen att bli kvar 
i sina fäders  yrke. För mycket omhuldande och dalt kan medföra  en 
minskning av den kamplust en framgångsrik  näringsutövare alltid behöver. 

I och med att det blir fråga  om yrkesutbildning under skolans högstadium 
måste givetvis sameungdomen sammanföras  till högst ett par skolor och dä 
syns internattypen vara den lämpligaste. Dä ha barnen också nått sådan ålder, 
att det kan vara av värde att få  träffa  jämlikar från  andra trakter. 
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I nuvarande nomadskolan går ett fåtal  barn av samisk härkomst vilkas 
föräldrar  upphört med renskötsel och ägnat sig åt annat arbete. Endast 
undantagsvis upptaga sådana barn den näring föräldrarna  lämnat. För sådana 
barn blir nomadundervisningen till ringa nytta men å andra sidan förlora  de 
ingenting på att ha undervisats i en annan skolform  än kommunskolans. När 
den nioåriga skolformen  genomförts,  anser jag att föräldrar  till barn, som äro 
berättigade bedriva renskötsel, skola få  välja mellan de undervisningsformer, 
som stå till buds. Detta oavsett om de äro renskötande eller ej." 

Ur utredningens demografiska undersökning är här nedan medtagna två tabeller 
rörande Västerbottens län, (se tabell 1 och 2). 

Fjällapparna i Västerbottens län visar en minskning totalt sett från 272 år 1958 till 
245 år 1973. Denna minskning berör alla åldersklasser, men är störst både absolut 
och relativt i årsklasserna från 65 år och uppåt. 

Den relativa fördelningen mellan de olika årsklasserna är i stort sett densamma år 
1973 som år 1958 och alltså av oförändrat vikande karaktär. Kvinnounderskottet är 
något mindre totalt sett år 1973. Trots flyttningsförlusten förblir antalet kvinnor i 
fruktsam ålder så gott som konstant under hela undersökningsperioden. Detta 
medför att åldersfördelningen vilar på en oförändrat smal bas. 

Enligt undersökningen fanns den 1 sept. 1958 inom Vilhelmina norra lappby 38 
män och 21 kvinnor eller tillsammans 59 personer. I Vilhelmina södra lappby 
fanns 27 män och 23 kvinnor, tillsammans alltså 50 personer. I hela Vilhelmina 
kommuns lappbyar fanns alltså vid detta tillfälle 65 män och 44 kvinnor eller 
tillsammans 109 personer. 
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Tabell 2: Den renskötande befolkningen 

AC FJÄLL 

Ålders- och könsfördelning. Absoluta och relativa värden. 
(Könsproportionen bland födda: 46,2% gossar, 53,8% flickor) 

Absoluta tal Relativa tal (%) 
Ålder och kön 1958 1963 1968 1973 1958 1963 1968 1973 
0-15 år 

Män 20 18 22 20 7,4 6,8 8,7 8,2 
Kvinnor 27 27 27 23 9,9 10,3 10,7 9,4 
Summa: 47 45 49 43 17,3 17,1 19,4 17,6 

15-65 år 
Män 108 106 99 102 39,7 40,3 39,3 41,6 
Kvinnor 70 67 63 65 25,7 25,5 25,0 26,5 
Summa: 178 173 162 167 65,4 65,8 64,3 68,1 

65 - « år 
Män 30 27 22 17 11,0 10,3 8,7 6,9 
Kvinnor 17 18 19 18 6,2 6,8 7,5 7,3 
Summa: 47 45 41 35 17,2 17,1 16,2 14,2 

0 - oa år 
Män 158 151 143 139 58,1 57,4 56,7 56,7 
Kvinnor 114 112 109 106 41,8 42,6 43,3 43,3 
Summa: 272 263 252 245 99,9 100,0 100,0 100,0 
Index 100.0 96.7 92.6 90.1 
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Kapitel . 

Önskemål rörande sameskolorna 
Trots att sameskolorna varit föremål för många omfattande reformer under 1900-
talet har samerna och deras förespråkare en hel del önskemål om reformer av den 
nuvarande skolan. Detta framkommer bl.a i sameutredningen, "Samerna i 
Sverige", som avlämnades i december 1975. 

Kungl. Maj:t beslöt den 11 dec 1970 bemyndiga statsrådet Lidbom att till- kalla fem 
sakkunniga med uppdrag att utreda frågan om åtgärder till stöd för samernas språk 
och kultur m. m. Den 29 januari 1971 tillkallades som sakkunniga landshövding 
Gösta Elfving, ordförande, hovrättsassesor Olof Köhl, departementssekreterare 
Thomas Rönström, rektor Lars Thomasson och renskötare Lars Utsi. Som 
sekreterare har tjänstgjort f. d. undervisningsrådet Ragnar Israelsson och som 
biträdande sekreterare departementssekreteraren Ulla-Britta Silén. 

Sameutredningen har som experter tillkallat professor Sten Henrysson, 
forskningsassisten Henning Johansson samt professorerna Hilding Eek och Israel 
Ruong. 

Det i december 1975 avlämnade materialet, "Samerna i Sverige", består av själva 
betänkandet, 245 sidor (SOU 1975:99), och bilagor, 491 sidor (SOU 1975:100). 

Utredningen har i ett särskilt kapitel, 11, behandlat de samiska utbildningsfrågorna 
på 43 sidor och i bilagan har professor Israel Ruong lämnat en historisk återblick 
rörande samerna på 58 sidor. 

Ur denna utredning anföres här några avsnitt. 
"Lärarutbildningen. 
De lärare, som undervisat i samiska ämnen i nomadskola har i mänga fall 
saknat erforderlig  ämnesutbildning för  denna uppgift. 

Viss  kursverksamhet i samiska spräket har dock förekommit.  Bl.a. har 
Samernas folkhögskola  i Jokkmokk under de senaste ären anordnat 
intensivkurser i samiska, delvis pä universitetsnivå. Detta har bidragit till att 
nomadskolan numera med något undantag har lärare med akademiska betyg 
i samiska. Någon metodisk och pedagogisk utbildning för  det speciella 
ämnesområdet har inte kunnat erbjudas dessa lärare. 

Flera av de lärare som anlitats för  undervisningen i samiska i den allmänna 
grundskolan saknar överhuvudtaget lärarutbildning. Den av 
sameutredningen föreslagna  tjänsten som professor  i samiska vid 
universitetet i Umeå inrättades den 1 juli 1975. Härigenom har ett första  steg 
tagits mot en förstärkt  lärarutbildning för  det samiska undervisningsområdet. 
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Läromedelsfrågor 
Produktionen av läromedel för  den samiska undervisningen fick  under de 
första  tio åren efter  1962 års nomadskolereform  inte tillräcklig omfattning. 
Vissa  betydelsefulla  projekt kunde dock genomföras  med ekonomiskt stöd 
från  SÖ, bl.a. Israel Ruongs lärobok i samiska, Min såmigiella. Inom ramen 
för  det av SÖ bedrivna utvecklingsarbetet beviljades även medel under 
budgetåren 1970/72 för  en kartläggning av samernas önskemål om 
sameundervisningens utformning.  Arbetet utfördes  inom pedagogiska 
institutionen vid universitetet och lärarhögskolan i Umeå. 

Budgetåret 1972-73 inledes, efter  initiativ från  Samernas folkhögskola  i 
Jokkmokk, ett planmässigt utvecklingsarbete för  framställning  av samiska 
läromedel på alla utbildningsnivåer. Projektet Läromedelsutveckling i 
samiska, som förestås  av en projektledare underställd länsskolnämnden i 
Norrbottens län, bedrivs i nära samarbete med Samernas folkhögskola. 
Projektet har vidare en referensgrupp  med företrädare  för  bl. a. SÖ och 
samelärarna. Kostnaderna beräknas till c:a 100 000 kr. årligen under 
femårsperioden  1973-1978. 

För budgetåret 1974/75 har institutet för  läromedelsinformation  bl. a. anslagit 
16 000 kr. till utarbetande av en samisk historia. 

Vissa  senare överväganden i fråga  om nomadskoleväsendet m.m. 
Länsskolnämndsutredningen föreslog  i sitt betänkande av 1973 (SOU 1973:48), 
"Skolans regionala ledning", att länsskolnämnderna skulle avvecklas. En 
särskild nomadskolestyrelse föreslogs  inrättad för  nomadskolorna. Den 
skolinspektör i Norrbottens län, som också är nomadskolinspektör, skulle 
under styrelsen sköta de uppgifter  som annars tillkommer skolchef  eller 
rektor. 

På uppdrag av Kungl. Maj:t tillsatte SÖ den 2 nov. 1973 en utredningsgrupp 
för  vissa frågor  angående organisationen av den regionala ledningen av 
skolväsendet i Norrbottens län. Gruppen skulle undersöka hur den 
nuvarande organisationen fungerat  sedan den infördes  år 1967. 

I fråga  om nomadskoleväsendet och undervisningen av samebarn i den 
obligatoriska skolan underströk SÖ:s utredningsgrupp vissa förhållanden; 
nämligen: 

att sameskolorna ska finnas  kvar så länge samerna själva önskar det, 

att frågan  om varje enskild sameskolas fortsatta  existens och utveckling dock 
kan medföra  mycket svåra ställningstaganden vid avvägningen mellan t. ex. 
sameminoritetens önskemål om vad som av den regionala skolmyndigheten 
bedöms var pedagogiskt och ekonomiskt försvarbart, 
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att med hänsyn till den nu rådande skolformen  vid sameskolor (B 2 b) den 
frågan  under de närmaste åren kommer att vara konstant aktuell och med 
hänsyn till att det rör en folkminoritet  också av en ömtålig natur och därför 
samtidigt utgöra en mycket grannlaga uppgift  för  nomadskolinspektör och 
länsskolnämnd, 

att^det vikande elevunderlaget överhuvudtaget i flera  lappmarkskommuner 
kan innebära att sameföräldrarnas  val av skolform  påverkas av andra 
faktorer,  än vad som avsetts när riksdagen fastslog  valfrihet  för  föräldrarna. 

att den nya situationen därför  kräver ökade insatser från  de ansvariga 
skolmyndigheterna i fråga  om, dels verksamheten vid sameskolorna, dels de 
nya behov undervisningen av samebarn i den obligatoriska skolan i övrigt 
ställer. 

I sina överväganden och förslag  anförde  utredningsgruppen att de språkliga 
och etniska minoriteterna ställer stora och berättigade krav på tillsyn, 
stimulans och allmän omsorg, och att detta kräver särskild språkkunskap, 
speciella insikter i minoritetskulturer och stor förtrogenhet  med glesbygdens 
skolfrågor. 

Sameutredningen anslöt sig i sitt remissyttrande till länsskolnämnds-
utredningens förslag  om en särskild nomadskolstyrelse. Genom detta förslag 
skulle samerna på ett helt annat sätt än tidigare få  ett inflytande  i fråga  om 
ledningen av berörda skolor. 

Sameutredningen förordade  vidare i nämnda yttrande att man skulle ta bort 
uttrycket "nomad" i alla sammanhang där det förekommer  i 
nomadskolstadgan (numera nomadskolförordningen)  och i stället tala om 
sameskolstadga, sameskola, sameskolinspektör, sameskolstyrelse och 
sameskolfullmäktige.  Skolöverstyrelsen hade i läroplanssupplementet (Lgr II 
Same) redan vidtagit en sådan ändring i terminologin. Även Svenska 
samernas riksförbund  framhöll  i sitt remissyttrande att det var angeläget att 
benämningen sameskola, sameskolinspektör etc. konsekvent infördes. 

Länsskolnämndsutredningens förslag  och inkomna remissyttranden 
överlämnades i april 1975 till utredning om skolan, staten och kommunerna 
(SSK) för  fortsatt  handläggning. Samtidigt överlämnades till SSK för 
handläggning ovannämna utredning rörande bl.a. nomadskolväsendet samt 
SÖ:s skrivelse med anledning av utredningsgruppens förslag. 

En samisk utbildningsväg. 
De samiska utbildningsfrågorna  diskuteras allt intensivare bland samerna på 
landsmöten, i samebyar och föreningar,  på kurser och konferenser,  i 
tidskriften  Samefolket  och i sameradion. Det samiska alternativet till den 
allmänna skolan är i dag i första  hand nomadskolan. 
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Det är naturligt att nomadskolans framtid  också kommit att stå i centrum för 
den samiska utbildningsdebatten. I samernas kulturpolitiska program, som 
antogs av den sjunde nordiska samekonferensen  i Gällivare år 1971, 
framhålls  att: 

»Skolan måste ge sameeleven en känsla av trygghet och harmoni genom 
att ge samernas språk, kultur och arbetsliv bredare utrymme i 
skolarbetet. Genom en utveckling och samordning av samiska skolor, 
från  nybörjarstadiet till universitetsnivå, får  vi möjlighet att använda 
och utveckla vårt modersmål, studera vår historia och samhällsliv och 
utifrån  denna artegna grund få  en god utbildning.» 

Samerna i Sverige framför  allt starkare önskemål om en utveckling av de 
samiska inslagen på alla stadier i utbildningssystemet. Samerna måste kunna 
'välja samiskt' alltifrån  förskola  till vuxenutbildning. 

En samisk utbildningsväg är med sameutredningens synsätt inte liktydigt 
med ett från  det svenska utbildningsväsendet i övrigt helt fristående  samiskt 
utbildningssystem. Sameutredningen har heller inte uppfattat  att man från 
samiskt håll skulle vilja bygga upp särskilda samiska institutioner för  varje 
utbildningsnivå. Den samiska utbildningsvägen kan sägas bestå av samiska 
inslag inom alla delar av utbildningssamhället. 

Samer i förskola. 
En viktig del av samhällets stöd åt samerna och deras kultur är de insatser 
som kan göras för  samernas barn i förskolan.  Möjligheterna till någon form 
av hemspråksträning under förskolåren  har fundamental  betydelse för 
samebarnens personlighetsutveckling. 

Enligt lagen (1973:1205) om förskoleverksamheten  skall kommunerna bereda 
plats i förskola  för  alla sexåringar. Barn med behov av särskilt stöd och 
stimulans skall så långt som möjligt anvisas plats från  tidigare ålder. 
Kommunerna skall genom uppsökande verksamhet ta reda på bl. a. vilka 
barn som är i behov av sådant stöd. I kommunens åliggande ingår sålunda att 
i förskoleplaneringen  särskilt beakta samebarnens särskilda behov. 

Sameskola och grundskola 
1962 års nomadskolereform  innebar ett åtagande från  samhällets sida att sörja 
för  att särskilda skolor fanns  att tillgå för  samernas barn, så länge samerna 
önskade sådana skolor. Detta framgår  klart av följande  uttalande av 
dåvarande ecklesiastikministern: 

»Ett tillhandahållande av sådana skolor av hög standard i förening  med 
nu nämnd valfrihet  synes nämligen vara den enda lösning, som medger 
allt undvikande av tvång i någon riktning. Samerna bör således ställas 
inför  två likvärdiga utbildningsmöjligheter och själva, genom sitt 
intresse för  den ena eller andra formen  av skolgång, bestämma, vilken 
omfattning  den särskilda undervisningen rent organisatoriskt skall ha. I 
utgångsläget anser jag det vara naturligt att räkna med oförändrade 
förhållanden  i fråga  om tillgäng pä skolor. Skulle det efter  valfrihetens 
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införande  visa sig, att behovet av nomadundervisning minskar, torde 
det fä  ankomma pä Kungl. Maj: t att besluta om erforderliga 
organisatoriska förändringar  och eventuell minskning av antalet 
nomadskolor.» 
(Prop 1962:51 s 49-50). 

Den starka nedgängen i elevantalet vid sameskolorna har lett till en allt 
intensivare diskussion om skolornas framtid. 

Frän samernas sida har man inte i första  hand uppehållit sig vid frägan  om en 
avveckling av sameskolorna. Debatten har snarare kretsat kring de ätgärder 
som skulle kunna vidtas för  att ge sameskolan den höga pedagogiska standard 
som avsägs med 1962 års reform  och vilka kompletterande ätgärder samhället 
borde vidta för  att tillfredsställa  de samiska utbildningsbehoven. 

Sameskolans läga elevantal sammanhänger främst  med den stora utflyttning 
frän  de samiska kärnområdena som ägt rum och med den allmänt sjunkande 
nativiteten. Endast till en mindre del kan elevsituationen förklaras  med att 
sameföråldrarna  föredragit  att sända sina barn till den allmänna 
grundskolan. I många fall  har det knappast varit fråga  om ett val på lika 
villkor mellan de två skolformerna.  Rekryteringen till sameskolorna 
påverkas självfallet  starkt av bl. a. sädana omständigheter som att sameeleven 
sällan kan bo hemma, om de välja att gä i sameskola. 

Trots att en viss stabilisering av boendeformerna  även bland renskötande 
samer, kvarlever dock traditionen att sända barnen till sameskola. A andra 
sidan är de renskötande samerna inte alltid bosatta inom rimligt avstånd från 
en sameskola. 

Bland samer, som inte förut  haft  sina barn i sameskolor och bland samer som 
lämnat rennäringen och renskö tar området föredrar  man många gånger att 
sända sina barn till närmaste skola, även om denna inte speciellt tillgodoser 
den samiska gruppens språk- och kulturbehov. 

För de icke renskötande samerna blir möjligheten att sända barnen till 
sameskolorna närmast illusorisk - eftersom  samtliga sameskolor ligger inom 
renskötselområdet och många samer flyttar  ut därifrån. 

Intresset för  undervisning i samiska i grundskolan har ökat under de senaste 
åren och allt fler  kommuner har infört  sådan undervisning. Denna 
utveckling har noterats i SÖ:s senaste anslagsframställning  och kan också 
utläsas ur de undersökningar rörande samiska skolfrågor  som utförts  av 
pedagogiska institutionen vid universitetet och lärarhögskolan i Umeå. 

I den första  undersökningen, som omfattas  av ca 100 såväl renskötande som 
utflyttade  samer, ställdes bl.a. frågan  om vilken skolform  som ansågs vara 
bäst i valet mellan sameskola och "vanlig" grundskola och grundskola med 
samiska inslag. Mer än hälften  av renskötarna och drygt 70 % av de utflyttade 
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uttalade sig för  en grundskola med samiska inslag. Det som framkom  vid 
undersökningarna stärker intrycket, att det många gånger är rent praktiska 
överväganden, t.ex. närheten till en viss skola, som varit och är styrande för 
samernas val av skolform. 

Undervisningen i samiska i grundskolan omfattar  enligt gällande 
bestämmelser högst två veckotimmar per årskurs. Den ersätter 
undervisningen i annat obligatoriskt ämne eller del av tillvalsämne. 

Samiska kan därutöver väljas som självständigt tillvalsämne på högstadiet. 
Om grundskolan skall kunna erbjuda en undervisning i samiska som 
motsvarar samiska önskemål och behov måste man enligt utredningen 
ompröva omfattningen  och organisationen av denna undervisning. 
Sameutredningen finner  det angeläget att förutsättningar  skapas för  en 
ökning av antalet veckotimmar i samiska, även om detta bl.a. kan medföra 
vissa schematiska och andra organisatoriska svårigheter. 

Man bör enligt utredningen i första  hand försöka  utöka timantalet i samiska 
genom ett flexibelt  utnyttjande av resurserna inom den fastställda  timplanens 
ram. Det bör t. ex. vara möjligt att, på det sätt som föreslagits  beträffande 
hemspråksundervisningen för  invandrarelever öka undervisningen i 
samiska genom ett friare  utnyttjande av det antal veckotimmar som enligt 
timplanen står till förfogande  för  ämnet svenska. Kommunen har ett ansvar 
för  att sameeleverna och deras föräldrar  informeras  om möjligheterna till 
undervisning i samiska och om den betydelse sådan undervisning kan ha för 
elevernas allmäna utveckling. Genom en aktiv kommunal insats kan 
sameelevernas behov av undervisning i det egna modersmålet tillgodogöras 
bättre än för  närvarande. 

Lärare och läromedel för  det samiska undervisningsområdet 
Bristen på lärare som utbildats för  samisk undervisning hindrar i stor 
utsträckning förverkligandet  av en samisk utbildningsväg. 

Sameutredningen framhöll  redan i betänkandet "Forskning och 
eftergymnasial  utbildning i samiska" nödvändigheten av att på olika sätt 
förstärka  lärarutbildningen. Lärarutbildningens behov var också ett av 
motiven för  den föreslagna  universitetsinstitutionen i samiska. 

Genom inrättandet av professuren  i samiska vid universitetet i Umeå den 1 
juli 1975 har möjligheterna till samisk ämnesutbildning förbättrats. 

Sammanfattningsvis  finns  enligt utredningen följande  omedelbara 
lärarutbildningsbehov för  det samiska undervisningsområdet: 

* För språkträningen i förskolan  behövs utbildning av tvåspråkiga 
förskollärare  och barnskötare. 
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* Vidare  behöver klasslärare vid sameskolor och grundskolans låg- och 
mellanstadier fä  ämnesutbildning och metodisk - pedagogisk utbildning. 

* Ämneslärare vid samehögstadiet i Gällivare, grundskolans högstadium och 
gymnasieskolan bör fä  möjlighet till ämnesteoretisk utbildning med samisk 
inriktning. Vidare  finns  ett behov av fortbildning  och vidareutbildning för 
lärare inom det samiska området pä alla nivåer. 

Sameutredningens förslag  om en förbättrad  sameskola och en starkare 
ställning för  de samiska inslagen i den allmäna grundskolan förutsätter  enligt 
utredningens mening en utbildning av klasslärare med samiska som 
modersmål. Utredningen föreslär  att behöriga sökande med samiska som 
modersmål antas i fri  kvot till klasslärarutbildningen vid lärarhögskolan i 
Umeå. SÖ bör få  i uppdrag att utforma  förslag  till särskild metodikutbildning i 
samiska. I fråga  om den samiska ämnesutbildningen bör lärarhögskolan 
samarbeta med institutionen för  samiska vid universitetet i Umeå. 

Sameutredningen föreslär  vidare att utbildningen av ämneslärare för 
samehögstadiet, grundskolans högstadium och gymnasieskolans organiseras 
vid universitetet och lärarhögskolan i Umeå. 

Den ämnesteoretiska utbildningen bör handhas av universitets-institutionen 
för  samiska och den praktisk-pedagogiska utbildningen bör förläggas  till 
lärarhögskolans ämneslärarlinje. 

Behovet av läromedel för  den samiska undervisningen är utomordentligt 
stort. Utredningen har redogjort för  det pågående utvecklingsarbetet. Detta 
arbete, som får  ekonomiskt stöd frän  SÖ och statens institut för 
läromedelsinformation,  bör enligt utredningen kunna leda till en väsentligt 
förbättrad  läromedelssituation på det samiska området. 

Sameutredningen vill särskilt framhålla  vikten av att alla stadier i 
grundskolan förses  med läromedel. Detta är en nödvändig förutsättning  för 
att de samiska utbildningsbehoven skall kunna tillfredsställas  inom den 
allmänna grundskolans ram. Det bör vidare understrykas att förskolan  också 
har behov av lekmaterial och läromedel med samisk inriktning. 

För att åstadkomma en utveckling på läromedelsområdet fordras  att man har 
tillgång till författare  som både behärskar det samiska stoffet  och som har 
nödvändiga pedagogiska förutsättningar  att ge läromedlen den uppläggning 
som den enskilda inlärningssituationen kräver. Ett annat problem när det 
gäller framställning  av läromedel för  samiska skolor och samisk utbildning 
över huvud är den ringa efterfrågan  upplagemässigt som föreligger. 

Att framställa  läromedel för  små grupper som det här är fråga  om kan ske 
endast med omfattande  subventioner, eftersom  läromedlen utan sådant 
produktionsstöd skulle ställa sig alltför  dyra i inköp. Mot denna bakgrund kan 
det enligt sameutredningen finnas  skäl att även överväga särskilt statsbidrag 
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till kommunerna för  läromedelskostnader i anslutning till 
sameundervisningen." 

Över sameutredningens betänkande om undervisningsfrågor har 
länsskolnämnden i Norrbottens län avgett utlåtande i början av 1976. 

Länsskolnämnden säger sig dela 
"utredningens uppfattning  om principerna för  hur de föreslagna  statliga 
stödåtgärderna skall förverkligas.  Det är en lång process, som fortgående 
måste anpassas till samhällets utveckling och till samernas egna önskemål 
inom denna. Det är därför  enligt länsskolnämndens mening riktigt att de 
synpunkter och förslag  som lämnas mera får  ses som en riktningsangivelse 
än som ett avslutat verk. Därför  är det av största vikt att det fortsatta 
stödarbetet genomförs  av ett handlingskraftigt  ledningsorgan med stort 
samiskt inflytande". 

Länsskolnämnden nämner att den inhämtat synpunkter från samtliga 
nomadskolfullmäktige. Beträffande sameslöjden säger länsskolnämnden att 

"eleverna vid sameskolan får  samiskt stoff  integrerat vid undervisningen i 
olika ämnen. Dessutom har de samiska och sameslöjd som särskilda ämnen 
på schemat. Länsskolnämnden anser det angeläget att även de sameelever 
som av olika skäl går i grundskolan i stället för  i nomadskolan i största 
möjliga utsträckning får  del av en likartad undervisning. Det finns  två 
områden där relativt snabba insatser kan göras - på språkets och slöjdens 
område." 

Länsskolnämnden föreslår att allmänna bestämmelser utfärdas med syfte att var 
helst det finns samiska elever i grundskolan möjliggöra inrättandet av särskilda 
slöjdgrupper (sameslöjdgrupper) eller att resurser på annat sätt ställs till förfogande 
så att de sameelever, som så vill kan få sameslöjd i sin undervisning. 

Länsskolnämnden föreslår tillika att slöjdlärare utbildas för ändamålet. 

Angående klasstorleken anför länsskolnämnden: 
"Ett sätt att förstärka  sameskolans pedagogiska standard enligt vad som avsågs 
med 1962 års reform  vore enligt länsskolnämndens mening att sänka 
delningstalet för  bibehållandet av två lärare på mellanstadiet från  nuvarande 
24 till 18 elever. 

Frän sameskolans lärare har framförts  förslag  om sänkning av detta tal till 15. 
Länsskolnämnden anser dock att alltför  små klasser inte ger den pedagogiska 
effekt  som är önskvärt. Motiveringen för  sänkningen av delningstalet är 
främst  det förhållandet  att sameskolan till skillnad från  grundskolan har ett 
avsevärt rikligare stoff  som eleverna skall ta del av. 

Eleverna vid sameskolorna skall lära sig allt det som bjuds i den vanliga 
grundskolan och därutöver det samiska stoff  som hör till varje ämne. 
Samiskt stoff  integreras på olika sätt och i olika grad i samtliga ämnen vid 
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sameskolorna. Detta ställer särskilt höga krav på de enskilda lärarna som regel 
inte fått  någon egen utbildning på detta område. Bristen på särskilda 
läromedel för  ändamålet är kännbar." 

Beträffande lärarutbildningen har länsskolnämnden också egna synpunkter. 
"Sameutredningen föreslår  att utbildningen av klasslärare och ämneslärare 

för  den samiska undervisningen inleds vid lärarhögskolan och universitetet i 
Umeå. Länsskolnämnden föreslår  att sådan utbildning också anordnas vid 
lärarhögskolan i Luleå. 

Länsskolnämnden vill därvid erinra om sitt yttrande över "Rapport från 
arbetsgruppen för  vissa lärarhögskolefrågor",  där länsskolnämnden säger: 

"Det görs idag stora ansträngningar för  att rädda och utveckla de samiska 
språken, som levande språk. Nordsamiska är det största samiska språket. Det 
talas av de flesta  samer i Norrbotten, men har relativt liten utbredning 
utanför  detta län. 

Länsskolnämnden har i stort sett sedan sin tillkomst i förekommande 
sammanhang försökt  påtala behovet av att lärarutbildningen åtminstone i 
någon mån anpassas till de berättigade krav som de urgamla norrbottniska 
minoritetsspråken ställer. Framgången därvidlag har hittills varit liten men 
kraven kan inte ges upp utan måste ständigt förnyas  tills någon förbättring 
sker. 

Undervisningen i samiska i sameskolan och grundskolan omfattar  enligt 
gällande bestämmelser högst två veckotimmar per årskurs. Den ersätter 
undervisningen i annat obligatoriskt ämne eller del av tillvalsämne. Samiska 
kan därutöver väljas som tillvalsämne på högstadiet. 

Sameutredningen finner  det angeläget att förutsättningar  skapas för  en 
ökning av antalet veckotimmar i samiska. Sameutredningen har icke gjort 
eller låtit göra någon undersökning som kan ligga till grund för  beslut om hur 
stor omfattning  samiska bör få  på timplanen eller från  vilket/vilka ämnen tid 
bör tas eller om det är möjligt att lägga undervisningen som ett tillägg till 
ordinarie timplan." 

Angående läromedlen rekommenderar nämnden särskilda åtgärder: 
"Behovet av läromedel för  den samiska undervisningen är utomordentligt 
stort enligt sameutredningen. Länsskolnämnden vill kraftigt  understryka det 
uttalandet och poängterar nödvändigheten av att det pågående 
läromedelsarbetet även i fortsättningen  erhåller erforderliga  resurser. Man 
kan inte enligt länsskolnämndens mening lita till de etablerade 
läromedelsförlagen  i denna fråga.  Läromedel för  den samiska undervisningen 
kan aldrig bli lönsam att framställa." 

Länsskolnämndens i Jämtlands län yttrande över sameutredningen berör enbart 
utbildningsfrågorna och då i första hand sydsamiska problem. 
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Nämnden konstaterar att läroböcker och annan undervisningsmateriel på syd-
samiska är mycket sparsam. 

De har vid överläggningar med föräldrar, som icke har sina barn i same- skolan, 
funnit att de har stort intressse av att deras barn får undervisning i samiska språket 
och i samiska kultur samt i sameslöjd. 

Länsskolnämnden anför bl. a. följande: 
"Tveksamt om det behövs särskild skolstyrelse för  sameskolor. Samebarn i 
Jämtlands län, vilka nästan alla har svenska som hemspråk, kan inte vara 
betjänta av minskning av timantalet i svenska för  nybörjarundervisning i 
samiska. 

En generell tilldelning av extra slöjdgrupper för  samebarn i vanlig grundskola 
förordas.  Särskilda insatser behövs för  att skaffa  fram  läromedel på 
sydsamiska. 

En samisk arbetsgrupp bestående av fyra  samer hade fått  till uppgift  att dra 
upp riktlinjer för  en samisk grundskola. De var färdiga  med sitt arbete i början 
av 1977. 

Gruppen föreslog  bl.a inrättande av en sameskolstyrelse, anställande av två 
samekonsulenter, vilka skulle samordna undervisningsmaterial och 
läromedel samt granska läromedelsutbud. 

All personal vid sameskolan ska gemensamt bygga upp en miljö där barnen 
kan känna igen sin egen hemmiljö och kan använda sitt eget hemspråk. I 
hela skolmiljön ska språket anpassas till barnens hemspråk. Den första 
undervisningen och därmed också läsinlärningen ska ske på barnens 
hemspråk. 

Grunden och utgångspunkten för  undervisning i orienteringsämnen ska vara 
samernas kultur och samhälle. 

I samernas tidning, Samefolket, har de senaste åren förekommit några artiklar och 
inlägg i deras skolfråga. Det är framförallt frågan om språk- undervisningen och 
läromedlen som diskuterats. De flesta har krävt mer undervisning i samiska och 
en stark prioritering av läromedlen. 
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Kapitel 5. 

Sameskolor i Vilhelmina efter 1900 
År 1896 års reglemente för Lappmarkens ecklesiastikverk var ganska omfattande 
och innehöll 46 paragrafer om skolväsendet, men då varken någon fast sameskola 
eller kateketskola fanns inom Åsele lappmark vid denna tid, kom den nya stadgan 
icke att betyda så mycket för samerna inom detta område. 

Av de fem olika former av undervisning för samebarn, som existerade i början av 
1900-talet, nämligen lappfolkskolor, kateketskolor, vinterkurser, allmän folkskola 
och missionsskolor, var det endast de två sistnämnda, som besöktes av samebarn 
inom Åsele lappmark. 

De utan jämförelse flesta barnen gick i missionsskolorna. Här fanns ju två sådana, 
nämligen Gafseleskolan, som varit i verksamhet sedan 1842 och skolan i Bäsksele, 
som upprättades år 1865. 

Vilhelmina skolråd ansåg därför att något behov av ytterligare skolor för samernas 
barn ej förelåg. Detta framgår tydligt av det uttalande de gjorde i sitt yttrande till 
domkapitlet den 27 december 1909 där det bl.a. heter: 

"att hvad Wilhelmina  församling  widkommer, det icke kunde visas, att den 
hittillsvarande anordningen med de af  svenska Missionssällskapet inrättade 
fasta  folkskolorna  för  lappallmogens barn bidragit till att minska lapparnas 
håg för  nomadlivet och sålunda varit till skada; lapparna hava själva vid 
sammanträde i Fatmomakke sommaren 1908 förklarat  sig nöjda med 
nuvarande ordning och önska ingen ändring däri". 

Först efter 1913 års stadga gjordes försök att starta fasta och vandrande 
nomadskolor inom denna lappmark. År 1915 startade en fast nomadskola i 
Dikanäs och vandrande nomadskolor i Kittelfjäll och Lövberg. 

Lärare vid både den fasta skolan i Dikanäs och den vandrande i Kittelfjäll var N. E. 
Johansson och för den vandrande nomadskolan i Lövberg G. Gudmundsson. Men 
dessa skolor pågick icke så lång tid som reglementet föreskrev. 

Även år 1916 pågick skolorna i Dikanäs och Lövberg som under 1915, men som 
lärare i Lövberg tjänstgjorde nu Paulus Granström, då Gudmundsson blivit 
mördad, när han 1915 slutat kursen. 

I detta sammanhang bör påpekas, att i 1916 års stadga för nomadskolorna befriades 
församlingarna från arbetet med nomadskolorna, vilket övertogs av domkapitlet 
och den då inrättade nomadskolinspektören. 

År 1917 pågick den fasta nomadskolan i Dikanäs endast under tiden 10 jan - 3 april. 
De båda vandrande nomadskolorna var icke i verksamhet detta år. 
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År 1918 flyttades den fasta nomadskolan från Dikanäs till Östernoret strax söder om 
Åsele samhälle. 

Lästiden för den fasta skolan där var 12 veckor och elevantalet 7. Den vandrande 
nomadskolan för Vilhelmina norra sameby förlades till Ransarens västra ände, där 
7 elever undervisades. 

Då det i Vilhelmina södra sameby endast fanns två elever flyttades de till den 
vandrande nomadskolan i Raukasel i Jämtland. 

Under 1919 pågick undervisningen på samma sätt som under 1918 med den enda 
skillnaden att elevantalet i Ransaren nu var 8. 

Antalet elever vid fasta nomadskolan i Söråsele framgår av nedanstående tabell. 
Den 1 dec. 1925 flyttade skolan från Söråsele till Östernoret inom Åsele församling. 
Den 1 juli 1926 flyttades den fasta nomadskolan från Söråsele till Skarvsjö by i 
Stensele församling. 

Västerbotten hade före den 1 juli 1926 varit indelad i två nomadskole- distrikt 
nämligen Sorsele - Tärna och Vilhelmina - Dorotea, men från den 1 juli 1926 
sammanslogs de båda distrikten till ett, kallat Västerbottens nomadskoledistrikt. 
Från samma tid upphörde de fasta nomadskolorna i Husbondliden i Lycksele och 
Söråsele i Åsele, vilka sammanslogs till en för hela Västerbotten gemensam 
byskola, som förlades till Skarvsjö by i Stensele socken. 

Nomadskoleinspektör Bergström motiverar sammanslagningen av skolorna och 
placeringen till Skarvsjö by med följande: 

"Denna plats har valts dels med hänsyn till att byn Skarvsjö är belägen i 
centrum av länets övre lappmarksområde, dels på grund av byns läge endast 
sex kilometer från  stationen Vinlidsberg  å inlandsbanan straxt söder om den 
viktiga knutpunkten Storuman. 

Sammanslagningen är betingad av det ringa antal skolpliktiga nomadbarn 
inom Västerbottens  län, som icke skäligen motiverar uppehållandet av två 
byskolor. En väsentligt bidragande orsak har även varit den betydande 
förbättring,  som kommunikationer inom Västerbottens  läns lapplandsdel 
under de senaste åren undergått, dels genom nya vägars anläggande och en 
omfattande  busstrafiks  igångsättande såväl sommar - som vintertid. 
Härigenom ha nomadbarnens färder  till och från  byskolan i hög grad 
underlättats, och det för  vissa av barnen något förlängda  avståndet till skolan 
har blivit utan praktisk betydelse." 

Beträffande de vandrande nomadskolorna upprättades år 1924 en vinterkurs i 
Östnoret med samma lästid som den fasta nomadskolan därstädes. (Se även 
tabellen). 

Enligt Kungl. Maj:ts stadga av den 31 dec. 1925 ändrades namnet fast nomadskola 
till byskola och vandrande nomadskola till visteskola. 
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Tabell 35.1 Elever vid vandrande nomadskolan i Östernoret från läsåret 1926-27 
visteskola: 

År Antal elever Lärotid Lärare 
G Fl. S:a veckor 

1924 2 4 6 201/7 Alice Andersson 
1925 5 3 8 15 i t 

1926- 1 6 7 
1927 

Läsåret 1927-28 flyttade även visteskolornas vin ter kurs till Skarvsjö by. (Angående 
elevantal m.m. se tabell 35.2). 

Vandrande nomadskolan och från 1926-27 visteskolan i Ransarn pågick i tio år 
eller från 1918 till läsåret 1927-28. Den flyttades då till Velmesmakkie några 
kilometer väster om Klimpfjäll. (Om antalet elever m.m. vid Ransarns och 
Velmesamakkie skolor, se tabellerna 35.3 och 35.4). 

I och med läsåret 1943-44 flyttades visteskolans sommarkurs från Velmes- makkie 
till Autostugan i Tärna. Lärare där var Hanna Bergman. 

Elevernas antal var 2 gossar och 13 flickor = 15 stycken. Lästiden var 13 6/7 veckor 
(1/7-5/10). 

Från läsåret 1944-45 flyttades både byskolan och visteskolans vinterkurs till 
Tärnaby. Ingen visteskola med sommarkurs fanns då inom Västerbottens län. Både 
vinter - och sommarkurserna kom att sammanslås och förläggas till Tärnaby. 

Skolan är från detta läsår 1944-45 enda skolan för samtliga samebyar inom 
Västerbottens län. För närvarande, läsåret 1975-76 är sameskolans låg- och 
mellanstadium förlagda till Skytteanska skolan i Tärnaby. 

Sameskolans högstadium för hela landet är förlagd till Gällivare. 

Läsåret 1944-45 fanns följande elever vid sameskolorna i Tärnaby. 

Tärnaby byskola 
visteskola 

8 gossar 16 flickor 
6 " 7 " 

= 24 st 
= 13 st 37 st. 
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Läsåret 1975-76 fanns följande sameelever från Vilhelmina kommun vid 
Skytteanska skolan i Tärnaby. 

Årskurs 1 = 1 elev 
2 = 0 " 
3 = 1 " 
4 = 1 " 
5 = 1 " 
6 = 1 " 

Summa 5 elever. 

Vid samehögstadiet i Gällivare gick läsåret 1975-76 inga elever från Vilhelmina. 

I Vilhelmina kommuns grundskolor gick läsåret 1975/76 följande sameelever: I 
årskurs 2: 1 elev 

4: 1 " 
5: 2 elever 
7: 1 elev 
9: 2 elever 

Summa: 7 elever 
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Tabell 35.2 By- och visteskolorna i Skarvsjö läsåren 1926/27 - 1943/44 

År Antal elever Lästid Typ av Skola 
G. Fl. S:a Veckor 

1926/27 7 6 13 27 byskola 
1927/28 5 6 11 34 4/7 

II 

i t 8 10 18 20 5/7 visteskola 
1928/29 3 7 10 34 4/7 byskola 

H 8 5 13 20 5/7 visteskola 
1929/30 4 9 13 34 4/7 byskola 

i i 13 5 18 20 5/7 visteskola 

1933/34 10 4 14 34 4/7 byskola 
1 ! 7 13 20 20 5/7 visteskola 

1934/35 10 6 16 34 4/7 byskola 
t i 12 13 25 20 5/7 visteskola 

1935/36 9 10 19 34 4/7 byskola 
t t 7 12 19 20 5/7 visteskola 

1936/37 5 12 17 34 4/7 byskola 
t i 13 12 25 20 5/7 visteskola 

1937/38 8 15 23 34 4/7 byskola 
t t 10 10 20 20 5/7 visteskola 

1938/39 8 11 19 34 4/7 byskola 
t t 8 9 17 20 5/7 visteskola 

1939/40 10 10 20 34 4/7 byskola 
t t 8 10 18 20 5/7 visteskola 

1940/41 9 9 18 344/7 byskola 
t t 10 11 21 20 5/7 visteskola 

1941/42 5 9 14 34 4/7 byskola 
t t 10 12 22 20 5/7 visteskola 

1942/43 5 8 13 34 4/7 byskola 
t t 7 17 24 20 5/7 visteskola 

1943/44 9 10 19 344/7 byskola 
t t 3 13 16 20 5/7 visteskola 

1944 flyttades skolorna till Tärnaby. 
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Tabell 35.3 Elever vid vandrande nomadskolan (efter 1925 viste-
skolan) vid Ransaren 1918-1928 

År Antal elever Lärotider Lärare 
G. Fl. S:a veckor 

1918 7 Signe Frank 
1919 8 ti 

1920 12 12 II 

1921 5 13 t i 

1922 3 4 7 11 1/7 Helly Blomkvist 
1923 4 5 9 11 5/7 t i 

1924 3 3 6 13 2/7 i t 

1925 5 3 8 13 1/7 II 

1926/27 3 6 9 13 1/7 1! 

1927/28 3 8 11 13 5/7 II 

Tabell 35.4 Elever vid Velmesmakkie visteskola tiden 1928-1943 

År Antal elever Lästider Lärare 
G. Fl. S:a veckor 

1928 3 4 7 13 3/7 Sigrid Andersson 
1929 7 3 10 13 3/7 t t 

1930 6 t i t t 

1931/32 Inga uppgifter 
1933/34 3 6 9 13 6/7 Elsa Skott 
1934/35 4 6 10 i t i t 

1935/36 2 4 6 t t i t 

1936/37 2 3 5 i t t t 

1937/38 4 6 10 t t t t 

1938/39 3 3 6 t t t t 

1939/40 3 5 8 t t t t 

1940/41 3 4 9 it Julia Huhtasaari 
1941/42 3 3 6 i i Elsa Skott 
1942/43 3 5 8 13 3/7 it 
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Kapitel . 

1967 års nomadskolstadga 
Först år 1967 utkom Kungl. Maj:ts nomadskolstadga, som byggde på 1957 års 
utredningsförslag. Den trädde i kraft den 1 juli 1967. Denna stadga är icke av 
samma omfång som föregående stadgor beroende på att den i långa stycken 
sammanfaller med skolstadgan. De synpunkter, som 1957 års ut- redning framfört 
förverkligas i stor utsträckning. 

I paragraf 9 säges att 
"Nomadskolan omfattar  nio årskurser som betecknas 1 - 9 och fördelas  på 
lågstadium, mellanstadium och högstadium. Varje  stadium omfattar  tre 
årskurser. Vid  nomadskola finnes  en eller flera  av årskurserna 1 - 6. I 
Gällivare finnes  högstadium av nomadskola, som samordnas med högstadiet 
i kommunen." 

Länsskolnämnden i Norrbottens län skall ha tillsyn över alla nomadskolor i hela 
landet. Nomadskolfullmäktige ska finnas kvar. 

"De har till uppgift  att överlägga med länsskolnämnden i frågor  som rör 
nomadundervisningen och avge yttranden i sådana ärenden." 

År 1971 utkom vissa ändringar av nomadskolstadgan för att bringa 
bestämmelserna i olika avseenden i överensstämmelse med skolstadgan. 

I paragraf 11 säges att 
"vid nomadskola tillämpas 1969 års läroplan för  grundskolan "och att 
"undervisningen meddelas på svenska och samiska" samt att "ämnet samiska 
förekommer  i samtliga årskurser.". 

[Märk att författningarna nu använder ordet samiska i stället för lapska!. 

Att sameskolorna efter 1967 års stadga integrerats i grundskolan hade till följd att 
Skolöverstyrelsen i läroplanens supplementdel utarbetade ett supplement kallat 
"Sameskolor", som utkom 1970. I detta lämnas förslag till intresseområden för de 
olika årskurserna på låg-, mellan- och högstadiet. 

Som en sammanfattning av nuvarande bestämmelser (1976) kan man konstatera: 

Att samernas barn har rätt att fullgöra sin skolplikt i nomadskola i stället för 
grundskola. 

Att nomadskolan är en statlig skola, som står under skolöverstyrelsens 
överinseende. 

Att länsskolnämnden i Norrbottens län har tillsynen av samtliga nomadskolor. 
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Att för nomadskolorna finnes en nomadskolinspektör, som tillhör 
länsskolnämnden i Norrbottens län. 

Nomadskolan omfattar liksom grundskolan nio årskurser. För Västerbottens län 
finns en nomadskola i Tärnaby för klasserna 1 - 6 . Då upptagningsområdet för 
Tärnabyskolan är mycket stort, är till skolan knutet ett elevhem, som utnyttjas i 
mycket stor utsträckning. 

För högstadiet, årskurserna 7 - 9, är endast en högstadieskola inrättad nämligen i 
Gällivare. 

Kungl. Maj:t har också medgivit att samiska på försök under läsåren 1975 - 78 får 
vara självständigt tillvalsämne utöver de i skolstadgan angivna tillvalsämnena på 
grundskolans och nomadskolans högstadier i Norrbottens län. 

Undervisningen i samiska som tillvalsämne omfattar fyra veckotimmar i årskurs 
7 och 9 samt tre i årskurs 8. 

Det bör tilläggas, att ämnet fritt valt arbete - två veckotimmar i årskurserna 7 - 9 -
kan ges en samisk inriktning varvid eleverna kan engageras för samiskt 
kulturarbete och få kontakter med samiska organisationers verksamhet. 

Vidare kan den praktiska yrkesorienteringen (tre studiebesök i årskurs 8 och två 
veckors vistelse på arbetsplats i årskurs 9) utformas så, att den bidrar till fördjupade 
kunskaper om de specifikt samiska problemen i arbetslivet. 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1976-77 säger Skolöverstyrelsen att ett ökat 
intresse för undervisningen i samiska i grundskolan kunnat förmärkas de senaste 
åren i ett flertal kommuner. I ett flertal kommuner ges nämligen undervisning i 
samiska i grundskolan. 
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Kapitel . 

Lagar och förordningar rörande skolor för samerna. 

Här lämnas en förteckning över de viktigaste förordningar och lagar, som rör 
samernas undervisning jämte en kort redogörelse för innehållet. 

1631 den 20 juni utfärdades Gustav II Adolfs förordning om Skytteanska skolan. Då 
denna är den första Kungl. förordning som endast rör samernas barn, återges den 
här i sin helhet dock med förenklad stavning: 

"Vi  Gustaff  Adolph med Guds Nåde Sveriges, Götes och Wendes  konung etc. 
Gör härmed veterligt, att ehuru wäl wår högährade S. Herr Fader höglovlig i 
hugkommelse K. Carl den Niende så wäl som wi sedan wi igenom Guds nåd 
till Konungslige regering kommen är öfver  vårt käre fädernesland  Swerige, 
har winnlagt ock beflitat  oss, att de wåra witt i Norrlanden besutne 
Undersåtar måtte blifwa  Underwiste i Bokliga konster, och Underrättade om 
deras Själars Salighet, 

så hafwer  det dock likwäl, alt här till för  de swåra krigsbeszuär som både 
högbemälte Wår  S. Kjäre H. Fader så wäl som Wi  har warit med belastade 
icke kunnat winna den framgång  som wi gärna ha åstundat, men så har icke 
dess mindre welat underlåta, till at widare låta dermed fortfara,  förmedelst 
några Nitälskande män till wår Christeliga religion, och de Bokliga konster 
Direction och för  den skull för  got funnit  dertill at förordna,  efter  som Wi  i 
detta wårt brews kraft  förordna  Wår  och Sweriges rikes troman Råd General 
Guvernör i Livland, Ingermanland och Karelen oss elskelige Ädle och 
Wälborne  Herr Johann Skytte Friherre till Dudenroff,  och till en Direktör 
öwer en skola inrättade i Lappmarken vilken skola wi tillstå honom inrätta i 
Umeå Lappmark till en början hållet allmänt till bemälte Lappars 
underwisning efter  som han själw Underdånigast hafwer  låwat der till all 
möda hafwa  ospart, så witt Gud till sin nåd förlänades  blifwer, 

wilket Direktion sedan framgent  hos wälbemälte Herr Johann Skytte och 
posteriet blifwa  skall, och uppå det at båda de personer som båda skall 
informera  samma Lappar så wäl som de der lust hafwa  till at öfwa  sig i 
Bokliga konster må ha något wist tillgå, af  wilket de där årlige uppehälle 
hafwa  må, så hafwa  wi af  gunst och Nåd Unt och efterlåtit  till samma skola all 
den kyrkotionde som årligen faller  af  Umeå socken, sedan all tillbörlig 
afkastning  är af  dragen wilka kyrkotionden wälbemälte Herr Johann Skytte 
och hans posteriet med samt wad mera inkomster de själfwa  förmedelst  sin 
flit  och försiktighet  der till bringa kan, skall hafwa  at anlägga på samma Skola 
efter  som de själwa befinna  bäst och nyttigast dock oss och wåre 
efterkommande  Konungar högsta disposition förbehålles. 

Till  yttermer wisso hafwa  wi detta med egen hand underskriwit som gifwet  är 
i Alten Stetin i Pommern den 20 juni år 1631." 
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Denna förordning skrev alltså konungen under något mer än ett år före sin död. 

1723 den 3 okt. utkom den första egentliga lagen om undervisning av samerna. 
Den heter 

"Kongl. Maj:tts Nådige Förordning om Lappländernes flitigare  undervisande 
i Christendomen och Scholors inrettande der i Orten. Gifven  Stockholm i 
Råd-Cammaren den 20 octob. 1723." 

1734 den 14 april utkom Instruktion för skolorna i Lappmarken. 

1739 den 12 jan. utkom Kungl. Maj:ts brev till Direktionen över Lappmarkens 
Ecklesiastikverk. 

1809 den 23 okt. utkom Kungl. Maj:ts nådiga ordning för Dess och Rikets Cansli. 
Även om Kanslistyrelsens uppgifter. 

1818 den 2 sept. Kungl. Maj:ts organisationsplan för lappskolorna. 

1846 av den 14 april. Kungl. Maj:ts Nådiga Reglemente för Ecclesiastik-Werket i 
Lappmarken. (Swensk författningssamling nr. 23 1846) 

1877 den 11 sept. Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse angående förändrad lydelse af 
vissa §§ i Kongl. reglementet för Ecklesiastikverket i Lappmarken av den 14 april 
1846. (Bihang till Svensk författningssamling nr. 47 1877). 

1896 den 31 jan. Kungl Maj:ts förnyade nådiga reglemente för Lappmarks 
ecklesiastikverk. (Svensk författningssamling nr. 3 1896) 

1913 den 12 september. Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse angående ändrad lydelse 
av vissa delar av reglementet för lappmarks ecklesiastikverk den 31 januari 1896. 
(Svensk författningssamling nr. 287 1913) 

1916 23 september. Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse angående ändrad lydelse av 
vissa delar av reglemente för lappmarks ecklesiastikverk den 31 januari 1896. 
(Svensk författningssamling nr. 463 1916) 

1916 23 september. Kungl. Maj:ts nådiga instruktion för nomadskolinspektören. 
(Svensk författningssamling nr. 464 1916) 

1925 den 31 december. Kungl Maj:ts stadga angående nomadundervisning i riket. 
(Svensk författningssamling nr. 511 1925) 

1925 den 31 december. Kungl. Maj:ts kungörelse om vissa ändringar i instruktioner 
för nomadskolinspektören den 23 september 1916. (Svensk författningssamling nr. 
512 1925) 

1938 den 17 juni. Kungl. Maj:ts instruktion för nomadskolinspektören. (Svensk 
författningssamling nr. 478 1938) 
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1938 den 17 juni. Kungl. Majtts stadga angående nomadundervisningen. (Svensk 
författningssamling nr. 479 1938) 

1943 den 7 maj. Kungl. Maj:ts stadga angående fortsättningsskolor för nomadbarn. 
(Svensk författningssamling nr. 378 1943) 

1946 den 14 juni. Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i vissa delar av stadgan den 
17 juni 1938 angående nomadundervisningen. (Svensk författningssamling nr. 369 
1946) 

1954 den 4 juni. Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring av stadgan den 17 juni 1938 
angående nomadundervisningen. (Svensk författningssamling nr. 416 1954) 

1955 den 23 maj. Instruktion för tillsynsman vid nomadskola fastställd av Kungl. 
Skolöverstyrelsen. 

1967 Kungl. Majt:s Nomadskolstadga. Träder i kraft den 1 juli 1967. (Svensk 
författningssamling nr. 216 1967) 

1969 den 1 augusti. Läroplan för grundskolan (Lgr 69 II Same) supplement II, 
fastställd av Kungl. Skolöverstyrelsen. Denna läroplan är rätt omfattande. Där 
säges bl.a. att: 

"För sameelever på grundskolans lågstadium och mellanstadium, vilka 
erhålla undervisning i sameskola, skall där är möjligt - anordnas obligatorisk 
undervisning i ämnet samiska. Med hänsyn till samebarnens speciella 
språkliga situation, framförallt  under de tidigare skolåren, måste man inom 
grundskolans ram erbjuda en undervisning som, såväl ifråga  om innehåll 
som metodisk uppläggning, är särskilt anpassad för  deras barn. De böra 
beredas möjlighet att använda sitt samiska modersmål i avsikt att grundlägga 
och utveckla en positiv inställning för  samiska och samisk kultur. Sådan 
särskild avpassad undervisning skall vara tillgänglig för  alla samebarn, 
oavsett om deras föräldrar  är renskötare eller inte. 

Undervisningen i samiska får  omfatta  högst två veckotimmar i varje årskurs 
av grundskolan." 

Förslaget till intresse- och arbetsområden för lågstadiet omfattar utom de olika 
årstiderna renen, hunden, renbetesmarker, hemtrakter och flyttleder. För 
mellanstadiet är upptaget följande intresseområden: renen, renskötseln, renens 
landskap, samerna och samhället och samernas historia. 

För högstadiet föreslås en mera ingående behandling av samernas historia och 
kultur, renskötseln, samernas religion och skolundervisning, befolkningens 
geografiska fördelning och utbredning samt samhällets utveckling inom samernas 
bosättningsområden. Till fritt valt arbete föreslås samisk slöjd och konsthantverk i 
trä, horn, rot och metallslöjd samt tenntrådsslöjd. 
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1971 den 4 juni. Kungl. Majrts kungörelse om ändring i nomadskolstadgan 
(1967 - 216), (Svensk författningssamling nr. 390 1971) 

1972 17 mars. Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i nomadskolstadgan 
(1967 - 216). (Svensk författningssamling nr. 89 1972) 
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Kapitel 1. 

Samekvinnan Margareta 
Samekvinnan Margareta, som i slutet av 1300-talet vandrade ända ned till 
Skåne och träffade drottningen, sin namne, anses av många, bl.a. professor 
K. B. Viklund, vara från Åsele lappmark. 

Han grundar detta sitt antagande på att samerna i dessa sydliga lappmarker 
voro mest hemmastadda i svenska språket. Men även om Margareta icke 
var från denna lappmark motiveras hennes omnämnande i detta 
sammanhang med det arbete hon utförde genom att göra samerna och deras 
land mera kända. 

Hon väckte intresse för dessa trakter, som växte för varje århundrade som 
gick. K. B. Viklund säger: 

"Bland alla dem, som under medeltiden verkade för  de hedniska 
lapparnas omvändelse till kristendomen, är lappkvinnan Margareta 
den utan jämförelse  märkligaste. Hennes verksamhet kom kanske 
icke att lämna så många spår efter  sig i lapparnas sinnen, men hennes 
uppoffrande,  nitiska och långvariga arbete är värt att med tacksamhet 
minnas. Hon är också den första  lapska kvinna eller man, som 
någonsin namnes vid namn eller överhuvudtaget särskilt omtalas i 
den verkliga historien." 

I flera brev från slutet av 1300-talet och början av 1400-talet omnämnes 
Margareta och hennes arbete. En av orsakerna till att vi nu vet så pass 
mycket om henne är, att hon vistades vid Vadstena kloster där en del av 
breven avskrevs av munkarna. 

Hur Margareta blivit kristen vet vi inte, men kanske var det en följd av en 
väckelserörelse, som utgått just från klostret i Vadstena, som grundats av 
den heliga Birgitta, vilken som bekant dog år 1373. Men det är kanske icke 
osannolikt, att Margareta blivit bekant med kristendomen från väster d.v.s. 
från Norge. 

Professor Karl Hampus Dahlstedt redogjorde i sitt högtidstal i Vilhelmina 
den 15 juli 1951 [infört i "Västerbotten",1953,  sid 41 o.f.] för hur väl 
beskrivningen i Egilssagan, som författades i början av 1200-talet och torde 
avse 1000- eller 1100-talet, av Finnmark, väl stämmer med Vilhelmina och 
dess grannsocknar i norr och söder. 

Not 1: Inga Serning skriver i "Lapska offerplatsfynd  från  järnålder och 
medeltid" (sid 109) bl.a följande: 

"Utan tvivel har lapparna redan på 1 000- 1100 - talet känt till korset 
som kristen symbol, dels genom kristna köpmän från  Skandinavien 
och kanske också från  Finland och dels genom färderna  till den norska 
Hålogalandskusten där kristendomen vid denna tid var allmänt 
antagen [författarens understrykning] och där kustlapparna åtminstone 
till namnet voro kristna." 
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Av dessa båda yttranden ser vi, att det icke är orimligt att antaga, att 
samerna på 1300-talet hade goda förbindelser med sina stam- fränder och 
andra vid Atlantkusten. Samerna i Norden är ju samma folk och talar i 
stort sett samma språk och uppehåller än i dag goda förbindelser med 
varandra. 

Från senare tid har vi ju också flera bevis på att fjällkedjan mellan Sverige 
och Norge i dessa trakter icke utgjort något hinder för livliga förbindelser. 

Karl Hampus Dahlstedt nämner [i "Det svenska vilhelminamålet" i not, sid 
113] att i den äldsta bevarade kyrkoboken från Åsele visas, att under åren 
1710-1728 bokfördes 94 vigslar och i tre fall var brudgummen och i fem fall 
bruden från Norge. 

När brännvinsförbudet hade införts i Åsele på 1740-talet och man ville 
upphöra med det, anförde kyrkoherde P. Forsberg, att om samerna icke i 
Åsele fick köpa brännvin, kunde de fara med sina skinn till Norge och där 
sälja dem och köpa de eftertraktade rusdryckerna. 

När de första nybyggarna kom till fjälldalarna längst upp i Vilhelmina och 
Tärna socknar for de över till Norge och gjorde där sina affärer. 

Vi vill också erinra om, att Vapstälven kommer från Virisen med flera 
sjöar inom Vilhelmina och flyter västerut till Norge. Där finns ingen 
fjällrygg att överfara för att komma västerut till Atlanten. 

Likaså erbjuder fjällen från Ransarådalen till Susendalen i Norge inga 
svårare hinder att överfara. 

Av detta förstår vi, att det är mycket som talar för att Margareta fick sin 
kristendomstro från sina stamfränder i väster och att hon verkligen var 
från Syd-Lappland. 

Sannolikt var det år 1388 som Margareta begav sig på sin vandring genom 
landet, som icke för länge sedan drabbats av digerdöden. Det troliga är väl, 
att hon startade resan under vintern, då hon kunde använda sina skidor. 

Samma fortskaffningsmedel, som en annan samekvinna, Maria Magdalena 
Mathsson, använde femhundra år senare, då hon skidade till Gävle från 
S. Lappland. 

Not 2. En gammal samekvinna, Stina Tomasson, Röberg, Vilhelmina, 
berättade för författaren en saga, som tydligen är från digerdödens tid på 
1300-talet, vilken visar, att samerna i Vilhelmina då hade förbindelser med 
Norge. Så här berättade hon: 

"Svarta döden gick en gång över Susendalen i Norge, så att alla 
människor dog. En lappgubbe kom dit och fann  hela trakten öde. Alla 
människor och djur var döda. Han åkte genast därifrån  och skulle fara 
hem till Sverige, men han kom ihåg, att Bahan [Satan eller Döden] 
kanske följde  honom. Han åkte därför  till Durrian, [ett kallt och ödsligt 
ställe på fjället] och satte sig där. När han setat en stund, hörde han en 
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röst, som kom från  hans skinnsäck, vilken sade: "Bär mig tillbaka, här 
är så kallt så jag dör. Då ska jag inte följa  dig mer." 

Lappgubben lovade att bära honom tillbaka, om han då stannade där. 
Han tog sin skinnsäck och åkte tillbaka till Susendalen. Men när han 
andra gången for  till Sverige, åkte han upp till Durrian och satte sig 
där, samtidigt som han sade: "Nu ska jag sitta här tills jag blir kall, då 
ska nog du också bli kall." 

När han setat en bra stund i Durrian fick  han åter höra rösten i säcken 
som bad: "Bär mig tillbaka. Jag ska aldrig mer följa  dig." Men 
lappgubben stod fast  vid sitt beslut och sa, att han skulle stanna i 
Durrian, tills han dog. Nu blev rösten ännu mera ödmjuk och bad 
lappgubben så bevekande att han skulle bära honom tillbaka, ty nu 
skulle han icke följa  honom någon mer gång. 

Lappgubben lät beveka sig och åkte åter med Bahan tillbaka till 
Susendalen. Men när han för  tredje gången var på väg tillbaka till 
Sverige, åkte han åter upp till Durrian. Då han kom dit, slängde han 
säcken och sade: "Nu ska jag ligga här och dö. Du blåsväder bär en 
hälsning till de mina, att jag ligger uppe i Durrian och är död. Jag finns 
icke mera till." 

En lång stund låg lappgubben i Durrian och väntade, att han på nytt 
skulle få  höra rösten från  sin säck, men allt var tyst. Dä förstod  han, att 
Bahan hade stannat kvar i Susendalen. Han tog därför  sin säck och 
åkte till de sina i Sverige, men Svarta döden kom aldrig dit." 

Margareta styrde kosan till Uppsala där ärkebiskopen bodde. Då hörde ju 
hela norra delen av landet till hans biskopsdöme. Där träffade hon dekanen 
Henrik och andra medlemmar av domkapitlet. 

Någon större förståelse för sitt arbete mötte hon tydligen icke i Uppsala att 
döma av den skrivelse hon här fick med sig. Denna skrivelse var ställd till 
"fäderna" varmed troligen menas munkarna i Vadstena kloster. I denna 
skrivelse säges det, att hon påstår sig ha sett övernaturliga syner och i dem 
mottagit uppmaningar, som hon ansåg sig minnas. Domkapitlet sände 
henne därför till "fäderna" och ber dem undersöka saken. 

De bör meddela, om de finner henne värd understöd eller om man skall 
tysta ned henne. De bör undersöka om hennes uppenbarelser härröra från 
den Helige Ande eller äro "den andre andens" bländverk. 

Hon tycks ha vandrat från Uppsala till Strängnäs där hon följande sommar 
träffar biskop Tord, som också giver henne ett brev till klosterbröderna i 
Vadstena. I detta brev skriver han: 

"Kanske är det icke utan ett inre mysterium denna enkla, fattiga  och 
elända kvinna, som icke söker denna världens rikedomar, njutningar 
och ära, utan allenast sträcker sin själs begär till det som Gud tillhör, 
med så stor nitälskan anropar de styrande, såväl präster som övriga; ja, 
kanske man får  tro, att Guds Son, som med sin Helige Andes eld 
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upptänt henne till dessa maningar, i dessa yttersta tider vill för  folket 
uppenbara sitt namn och Eder tro." 

Det borde, tycker biskopen, inte vara alltför svårt att skicka några andliga 
och i Guds ord lärda män, som predikanter till lapparna, vilka ju dock inte 
bodde så långt från Uppsala eller Åbo. [Hela Finland hörde vid denna tid till 
Åbo stift.] 

Denna kvinna visar nit för Guds lag, menar biskopen, och vad hon begär är 
heligt och förnuftigt. Hon måste därför vara ledd av en god ande, och 
bröderna i Vadstena anmodas höra henne med vördnad och tålamod. Om 
och när drottningen kommer till Vadstena bör de försöka förmå henne, att 
ålägga prelaterna i Uppsala och Åbo och de fogdar, som upptaga skatt av de 
hedniska lapparna, att de måtte visa verksam omsorg om detta högst 
beaktansvärda företag. 

Om Margareta verkligen besökte Vadstena vet vi icke, men år 1389 befann 
hon sig ända nere i Malmö. Här lyckades hon för sin sak vinna icke blott 
ärkebiskopen Magnus i Lund, apostoliska stolens ombud, utan t.o.m. 
drottning Margareta, vilken såsom unionsdrottning under sitt välde 
förenade alla fyra nordiska riken. 

Drottningen och ärkebiskop Magnus gav henne nu ett långt brev daterat 
den 6 aug. 1389. Detta brev är egendomligt nog avfattat på latin, trots att det 
avsåg det samiska folket, vars flertal icke ens kunde läsa svenska. Men av 
brevets formulering kan vi sluta oss till, att ärkebiskop Magnus avsåg att 
brevet först och främst skulle läsas av ärkebiskop Henrik i Uppsala och 
ståthållaren på Korsholms slott i Österbotten, Filip Karlsson, som vid denna 
tid hade överhöghet även över Norr- och Västerbotten. Men det borde 
också läsas av prästerna i Uppsala. Brevet börjar så här: 

"Margareta, med Guds nåde Norges och Sveriges drottning och rättelig 
arvinge till och furste  av konungariket Danmark, och Magnus, av 
samma nåde ärkebiskop av Lund, Sveriges primas och apostoliska 
stolens ombud, hälsa alla lappar, särskilt dem som höra under Sveriges 
krona, och önska att de måtte lämna alla villfarelser  och lära känna 
sanningens väg. Margareta, en kvinna från  Uppsala stift, 
överbringaren av detta brev, har för  oss berättat, att I ännu framhärda  i 
villfarelser  och otro och hitintills uppskjutit att mottaga den kristna 
tron till Edra själars fara  och skadlighet." 

Brevet, som är ganska långt, innehåller en sammanfattning av den kristna 
tron. Sannolikt hade prästerna i Lund för Margareta noggrant redogjort för 
brevets innehåll. Brevet från drottningen och ärkebiskop Magnus utgjorde 
också ett bevis för att Margareta icke var någon irrlärerska utan borde 
hjälpas och understödjas av kyrkans prästerskap. 

I brevets slutkläm, som också riktar sig till ärkebiskop Henrik i Uppsala och 
ståthållare Filip Karlsson, heter det: 

"Förövrigt mån i veta, att om I med Guds bistånd omvänden Eder, så 
vilja icke blott vi och våra ämbetsmän verkligen visa Eder tillbörlig 
hänsyn, utan vi önska även, att I stadigt måtte åtnjuta all den frihet 
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och ynnest och alla de förmåner  som vårt älskade kristna folk  i ljuvlig 
frid  får  glädja sig åt. 

Vidare bedja vi vördade fader  i Kristus, herr Henrik, med Guds nåde 
ärkebiskop i Uppsala och uppmana vi Filip Karlsson, båda av oss sant 
avhållna män att de månde söka, icke sitt eget, utan det Jesus Kristus 
tillhör och nogsamt och med all makt beflita  sig om att detta ärende 
beredes en tillbörlig utgång. Och att de skriva till oss om vad de 
härutinnan utfört,  så att deras nitälskan vid lämpligt tillfälle  må 
kunna rätteligen anbefallas  vid apostoliska stolen." 

Vart Margareta styrde sina steg när hon lämnade Lund, vet vi icke, men 
sannolikt besökte hon Vadstena kloster, ty det är tack vare den avskrift av 
drottningens brev, som hittades i klostrets kopiebok, som vi nu känner 
brevets innehåll. Det är väl också troligt, att hon besökte ärkebiskop Henrik 
i Uppsala men något bevis på att så skedde, har vi icke. 

För övrigt blir det tyst om Margareta i ett tjugotal år. Det är väl sannolikt, att 
hon återvände till sina stamfränder i Lappland och försökte verka bland 
dem. 

Först den 22 april förmodligen år 1413 möter vi Margareta i Stockholm där 
hon bl.a. träffar en franciskanermunk vid namn Philippus Petri. Han 
skriver ett brev avsett att av Margareta framföras till en norsk abbot med 
namnet Sten, vilken f.ö. lär ha haft stort inflytande hos konung Erik av 
Pommern, vilken år 1412 efterträtt drottning Margareta. 

I brevet skriver munken följande: 
"Då Gud äfven  hos det svagare könet verkar sina under, såsom det 

visat sig hos den heliga Birgitta och andra heliga kvinnor, därför  bör 
Margareta, som öfverlämnar  detta bref  och som länge under 
vandringar och besvärligheter verkat för  de otrogna, särskilt lapparnas 
omvändelse, icke föraktas  utan tåligt åhöras, äfven  om man har ringa 
gagn däraf. 

Ty det är möjligt, att Gud använder henne såsom sitt redskap, på det att 
de, som kunna gagna själarna men icke vinnlägga sig därom, må 
komma på skam. Därför  beder jag Ers härlighet, att I åhören henne 
med tålamod och, om så befinnes  lämpligt, skriver med henne till herr 
ärkebiskopen, att han må utöfva  sitt ämbeten genom att visitera i de 
kristna landsdelar, som ligga i närheten af  lapparna, och att han må 
reformera  de kristna sederna därstädes genom att förrätta 
konfirmationer,  åhöra klagomål, tillrättavisa prästerna och tillsätta 
någon, som kan och vill predika och undervisa folke t [författarens 
understrykning]. 

Om de kristna där blifva  förbättrade  och upplysta, så skola hed-
ningarna snarare, den ene efter  den andre församlas  och döpas. Ett 
sådant bref  bör kvinnan uppmanas att framföra  till ärkebiskopen, och 
hon bör icke af  blygsamhet låta hindra sig att fortsätta  hvad hon begynt. 
Till  äfventyrs  lyssnar ärkebiskopen hellre till Eder än till andra." 
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Som vi ser, var detta brev mycket positivt för Margareta, som sannolikt icke 
fått så särskilt mycket stöd från kyrkligt håll utom från ärkebiskop Magnus i 
Lund och drottning Margareta. 

År 1414 fanns Margareta i Vadstena kloster och där fick hon träffa abboten 
Sten från Munkalivs kloster i Norge, till vilken munken Philippus Petri 
ställt sitt brev. Även Sten greps av kvinnans förkunnelse och satte sig ned 
och skrev med stöd av Petri skrivelse ett brev till ärkebiskopen, som nu var 
den som oduglig betraktade Johannes Jerekasson, vilken 1408 hade efterträtt 
ärkebiskop Henrik, men avsattes 1419 för sitt lastbara leverne. 

I brevet säges, att Margareta i helig nitälskan för utbredandet av den kristna 
tron bland lapparna natt och dag drivits till sitt verk under fromma suckar, 
mödor och anfäktelser och att hon i många år vallfärdat till heliga orter och 
med böner och tårar oupphörligen anropat både konungen och drottningen, 
ärkebiskopen samt de förnämsta männen både i Danmark och Sverige om 
hjälp. 

Ärkebiskopen borde därför tillsammans med de maktägande i landet och 
prästerskapet göra vad på honom ankomme för att bringa det lapska folket 
till dopet och till kännedom om den allmänneliga kristna tron. 

Säkerligen hade samekvinnan Margareta mod att bära fram detta brev till 
ärkebiskopen. Hon var vid denna tid en person, som förmodligen inte svek 
sina höga mål. 

I och med Margaretas möte med den aktade norske abbotten Sten slutar vår 
kännedom om hennes vidare öden. Något synligt omedelbart resultat av 
hennes arbete känner vi icke till. 

Möjligen var ett resultat av hennes arbete, att drottning Margaretas 
efterträdare på tronen, Erik av Pommern, år 1419 gav en munk vid namn 
Toste ett rekommendationsbrev till domkapitlet i Uppsala, vilket hade 
följande lydelse: 

"Gode vänner! Eftersom  vår åstundan är stor till att kristendomen 
måtte ökas i våra länder och Guds heder utbredas, så bedja vi eder 
kärligen om denna brevförare,  herr Toste,  vilken vi hoppas hava stor 
kärlek till att alla de vilda lapparna måtte varda kristna och förbliva 
stadigen i Guds tro, 

att I honom tillstädjen och unnen, att han måtte allestädes där i 
landsändarna få  predika och säga mässa för  dem, döpa dem och höra 
deras skriftermål  och hava fullmakt  att avlösa dem från  deras synder, 
jämväl dem, som han haver förr  kristnat [författarens understrykning. 
Detta yttrande tyder på, att Toste förut varit uppe i lappmarken hos 
samerna, kanske t.o.m. i sällskap med samekvinnan Margareta.] och 
andra, som litet veta om Gud, 

och dessutom att han måtte kunna uppsöka någon tid på året och lära 
sitt själagagn och där taga emot Guds lekamen. Och bedja vi eder, att I 
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bestående med, Och är någon där i edert biskopdöme, som honom vill 
hjälpa i detta heliga ärende och när honom bliva, så unnen ock det och 
given därtill lov och makt, som först  sagt är, och bevisen eder på alla 
sätt häruti, som vi tilltro eder!" 

Vi vet icke något om resultatet av denna munks arbete i Lappmarken, om 
han nu överhuvudtaget fick göra en ny resa till de nordliga landsändarna. 

Förmodligen var det den heliga Birgittas kloster i Vadstena, som var den 
medelpunkt från vilken strävanden att missionera bland samerna utgick. 

Och man vet, att ännu hundra år fram i tiden intresset för samernas 
omvändelse levde kvar i Vadstena. Under 1400-talets strider och oro blev 
icke mycket gjort, men sedan unionen upplösts och Sverige blivit eget rike, 
började åter försöken att sprida kristendomen bland samerna. 

År 1523 säger konung Gustaf Vasa i ett brev till påven, att han vill omvända 
lappmarken, som är en del av det svenska väldet från avgudadyrkan till 
kristendomen. Och år 1526 utfärdar konungen ett öppet 
rekommendationsbrev för en Vadstenamunk, herr Bengt, vilken i brevet 
säges vara 

"stadd i sin rätta resa och ärende in uti Norrbotten  med vår tillåtelse 
och goda minne till att de fattiga  lappar och andra den landsändans 
urbyggare Guds tro och vad deras själs salighet tillyder förkunna,  och 
om så lägenheten tillsäger, att han må där upptaga en skola för 
förnämnda  lappars [författarens understrykning] skull och andra flera 
goda barn i den landsändan." 

I detta brev visar sig alltså åter det intresse för samerna, som sedan gammalt 
fanns i Vadstena, vilket till stor del torde bero på samekvinnan Margaretas 
uppträdande. 
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Faksimile av en samtida avskrift av drottning Margaretas och 
ärkebiskop Magnus brev till samerna utfärdad den 6 augusti 1389. 
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Kapitel 2. 

Maria Magdalena Mathsdotter 
Under förra hälften av 1800-talet levde sprintarsamen Mats Pålsson och 
hans hustru Maglena Andersdotter i Kittelfjäll - de är också antecknade 
under Fjällfjäll och Gitsfjäll - med sina fyra döttrar Segrid Regina, Maria 
Magdalena, Anna Lisa Sofia och Brita Margaret, vilken emellertid avled 
ett år gammal. Mats Pålsson tillhörde fjällsamerna och var en så kallad 
sprintare, vilket betyder, att han icke hade eget skatteland utan fick beta 
sina renar på andra samers områden. 

Under vintern från november till april vistades han med sina renar nere i 
skogslandet och for ofta ned till kustlandet i Ångermanland. Under sina 
flyttningsfärder från fjällbygden till skogslandet for de bl.a. förbi Dalasjö by 
i Vilhelmina socken. Där sammanträffade familjen tydligen med bonden 
Nils Nilsson, vilken umgicks med planer på att starta en skola för fattiga 
svenska barn i byn. (Se mera därom under kapitlet om Dalasjö skola). 

Sannolikt påverkades Mats Pålssons båda äldre döttrar, Segrid Regina och 
Maria Magdalena, av den djupt religiösa Nils Nilsson och hans tal om en 
skola i byn. Om han därvid framförde tanken, att i hans skola även skulle 
finnas plats för samernas barn är icke otroligt eftersom de båda same-
flickorna så helhjärtat gick in för att få till stånd en skola i Dalasjö. Men 
när skolan startade där, var den avsedd endast för fattiga svenska barn. 

Dottern Maria Magdalena hade gått åtminstone två år (1843-1844) i 
Gafseleskolan, men äldsta dottern, Segrid Regina, har icke kunnat åter-
finnas varken i Gafsele- eller Lyckseleskolans kataloger. 

Den 12 juli 1863 dog emellertid Segrid Regina medan familjen befann sig 
uppe i fjällen. 

Pastorn vid franska reformerta kyrkan i Stockholm, Henri Roerich, skrev 
en bok om Maria Magdalena, sedan han träffat henne i Stockholm. Han 
kallade sin bok "Lappland och Maria Magdalena Mathsdotter", vilken 
utkom först på franska men översattes till svenska redan 1866. I denna bok 
skriver han bl.a. följande om denna samefamilj: 

"Till  byn Dalasjö i Wilhelmina  af  Åsele Lappmark kom ofta  en 
nomadfamilj  bestående af  fem  personer fader,  moder och tre döttrar. 
Den äldsta, som med sin syster hade tillbringat flera  år i en av 
missionsskolorna, hade derifrån  medfört  så djupt intryck af  allt hvad 
hon lärt och hört, att hon ej kunde behålla allt det hon af  Gud fått, 
alla de skatter af  glädje och frid,  som kommit henne till del. 

Gå ut och lära blef  ett behof  för  henne; man såg henne begifa  sig till 
de jagande och fiskande  lapparne, inträda i deras boningar, följa  dem 
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på deras resor och öfver  allt, såsom en Jesu Kristi apostel lära, 
förmana,  trösta, söka att utveckla sina landsmäns själsförmögenheter 
och att låta uti de slumrande själarna intränga några af  de strålar, 
som upplyste hennes himmel och gjorde henne så lycklig. 

Men de mödor hon utstod voro utan tvivel en orsak till att 
sjukdomen hejdade henne i hennes hänförelse.  Det onda tilltog, och 
då hon märkte att hennes slut nalkades, kallade hon till sig den 
syster, som följt  henne i skolan och lät henne inför  Gud aflägga  det 
löftet,  att fortsätta  det verk hon börjat, och att göra något för  sitt folk. 
Sedan kallade Gud henne till sig." 

Roerich uppgift om att de båda systrarna samtidigt gått i skola är som 
redan påpekats felaktig, men hans uppgift om, att den äldre systern på sin 
dödsbädd tagit löfte av Maria Magdalena, att hon skulle fara till Stockholm 
och be kungen om en skola i Dalasjö, torde vi få godtaga, trots att Maria 
Magdalena icke med ett ord nämner om detta, då hon den 3 mars 1864 
talar med Aftonbladet om sin resa till Stockholm. 

Där säges, att 
"då hon med familjen  kommit ned till kustbygden, fattade  hon ett 
raskt beslut. Hon ville själv tala med kungen". 

(Se mera därom i det följande.) 

Att Roerich, som säkerligen skrev sitt arbete, sedan han lämnat Sverige, 
icke i detalj kunde minnas, vad Maria Magdalena berättat för honom är 
förståeligt, vilket framgår av flera av hans uppgifter. Så kan nämnas, att 
Roerich säger, att hon kom till Stockholm den 3 mars 1864, vilket visar sig 
vara felaktigt. 

Maria Magdalena gick redan som åttaåring i Gafsele missionsskola, där 
hon inskrevs år 1843 som nr. 27. Om henne heter det i visitations-
protokollet 1843: 

"Som siste år begynt med at stafva,  läste nu någorlunda innan och 
utantill Luth. Catechesen till 3:e Hufvudstycket." 

Vare sig i visitationsprotokollen eller i skolans dagbok finns hennes syster 
Segrid Regina antecknad. 

I visitationsprotokollet från den 12 dec. 1844 heter det om nr. 27: 
"Maria Magdalena Mathsdotter som sistl. år läste någorlunda innan 
och ur minnet till 3:e Hufvudstycket  i Luth. lilla Cateches, kunde nu 
läsa innan i bok med enahanda färdighet  och utantill Luth. Cateches 
och i förklaringen  deröfver  till 4 de Hufvudstycket." 

Om Maria Magdalena gick i Gafsele skola även år 1845 vet vi icke, då något 
visitationsprotokoll från detta år icke finnes. 
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Det löfte Maria Magdalena givit sin döende syster enligt Roerich var, att 
hon skulle fara till Stockholm och be kungen om två saker: 

1. att han skulle förordna nybyggarna att inhägna sina ägor, på det att 
samerna ej mer skulle behöva lida straff för fel, som de ovetande begingo, 
därigenom att renarna inträngde på andras mark. 

2. att han ville verksamt sysselsätta sig med grundandet av skolbarnhem 
för samernas barn, på det hennes folk skulle utbilda sig i kristelig riktning. 
Den första skolan ville hon ha byggd i Dalasjö by i Vilhelmina socken. 

Maria Magdalena, som ju gått i Gafsele skola, ville i Vilhelmina ha en 
liknande skola, där barnen kunde inackorderas hos närboende bönder 
under skolterminerna. De skulle då under skoltiden erhålla icke blott 
undervisning utan även bostad, kost och kläder utan kostnad för 
föräldrarna. 

Säkerligen går Maria Magdalena hela återstående tiden av sommaren och 
tänker på det högtidliga och bindande löftet, hon givit sin syster. Hur skall 
hon kunna utföra detta svåra uppdrag? Den långa resan genom ett för 
henne fullkomligt främmande område. Och hur skall hon i huvudstaden 
kunna uträtta något bland helt främmande människor, som kanske icke 
alls förstår hennes språk? 

Visserligen har hon i skolan läst svenska och själv talar hon det, då hon 
träffar nybyggarna, men det dagliga samtalsspråket är ändå lapska. 

Men Maria Magdalena känner, att alla hinder måste övervinnas. Hennes 
löfte inför Gud till systern skall hållas, kosta vad det kosta vill. På hösten, 
när hon kommer ned till skogslandet och får mer beröring med de 
svenska bönderna, börjar hon träna sig i svenska språket. Hon finner 
många villiga läromästare och snart känner hon med sig, att nog ska hon 
kunna göra sig förstådd bland endast svensktalande. 

Men ett ännu större hinder reser sig i hennes väg. Hon har ju far och mor. 
Kan hon lämna dem? De behöver ju hennes hjälp, och hon älskar dem 
ömt. 

Föräldrarna uppbjuder hela sin övertalningsförmåga för att kvarhålla 
henne. Hon vill ogärna göra dem emot. Hon är färdig att offra sig för dem. 

Men då dyker det heliga löftet åter upp. I hennes djupa religiositet erinrar 
hon sig bibelordet, som säger: "Den som älskar sin fader  och moder mer 
än mig, han är mig icke värd." Marias tro, att det är Guds ärende, hon 
skall utföra, gör att ingenting får hindra henne. Hon måste utföra Guds 
vilja. 
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Hon spänner skidorna på sig, omfamnar föräldrarna, besvarar deras sorg 
och fruktan med en brinnande tro och ett eggande hopp. Försedd med 
några rekommendationsbrev, vilka man givit henne, men framförallt 
med känslan av sin heliga kallelse, reser hon. 

När Maria Magdalena lämnar sina föräldrar vet vi icke, men sannolikt 
var det någon gång i februari månad 1864, då hon och hennes föräldrar 
troligen befann sig i Ångermanlands kusttrakter. 

Resan var lång och säkert mödosam för vår Maria, som ensam skulle ta 
sig fram genom stora okända skogar och trakter, hon aldrig förut sett. Hon 
berättade sedan, att överallt dit hon kom, mötte hon vänliga människor, 
som gav henne icke blott logi utan även kost. Man förstår, att hon måste 
väcka ett visst uppseende dit hon kom. Det var icke vanligt att se en 
ensam samekvinna komma åkande skidor iklädd den vanliga renskinns-
kolten. 

Ännu mera förvånade blev de säkert, när de hörde, att hon var på väg 
ända till huvudstaden för att träffa kungen. Hennes stora religiositet 
gjorde säkert också starkt intryck bland dem hon mötte. Folket på den 
tiden hyste ju i allmänhet stor respekt för religionen och de religiösa. 

Efter att ha åkt skidor ungefär trettio mil kom så Maria Magdalena till 
Gävle. På grund av snöbrist lämnar emellertid Maria här sina skidor och 
åker postskjuts till Stockholm. 

Roerich berättar, att Maria kom till Stockholm torsdagen den 3 mars 1864, 
men denna uppgift är felaktig. Sannolikt var det den dagen hon besökte 
honom. Maria Magdalena kom till huvudstaden någon av de sista 
dagarna i februari månad, ty redan den 1 mars besökte hon Svenska 
Missionssällskapets Direktions sammanträde där det i deras protokoll § 3 
heter: 

o 

"Lappflickan  Maria Magdalena Mattsdotter frän  Asele och Gitsfjäll 
företrädde,  och under anmälan om det stora behofvet  af  en 
missionsskolas inrättande i Dalasjö by af  Wilhelmina  församling  för 
de många barn, som i den trakten sakna undervisning, och med 
tillkännagifvande  af  det warma deltagande hwarmed denna sak 
omfattades  i orten och synnerligen af  byamennen i Dahlasjö, hwilka 
genom vald direktör listor för  insamlande af  bidrag för  skolan och 
begynt uppförande  af  ett skolhus anhöll, att Svenska 
Missionssällskapet måtte på något sätt understödja detta företag. 

I anledning deraf  beslöt Direktionen att skrivelse till Herr Prosten C. 
Grönlund och med Ordföranden  i Dalasjö skoldirektion N. Nilsson, 
och göra sig underrättad om rätta förhållandet  med frågan  om 
inrättandet af  en skola i Dahlasjö, samt att fatta  definitivt  besked, 
efter  erhållandet af  dessa upplysningar." 
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Enligt uppgift i Aftonbladet (se mera därom i det följande) var det 
"några personer härstädes, till vilka hon blifvit  hänvisad, har 
välvilligt tagit sig an henne." 

Det var säkerligen postdiligensens förare, som givetvis väl kände flera 
personer i Stockholm, som skaffade henne rum hos dessa personer, som 
tog väl /hand/ om henne. 

Säkert var det dessa personer, som satte henne i förbindelse med Svenska 
Missionssällskapets Direktion och rådde henne till att där framföra sina 
önskemål. Kanske var det också dessa, vilket Aftonbladet säger, som 
hjälpte henne till att få företräde för kungahuset. 

Att Maria Magdalenas ankomst till Stockholm måste ha skett någon gång i 
slutet av februari månad framgår också av Aftonbladet, som den 3 mars 
skriver ganska utförligt om henne och hennes ärende. Då tidningsartikeln 
i flera avseenden är ganska upplysande och verkar på vederhäftig sätt 
återge Marias berättelse återges den här. 

"Sedan några dagar uppehåller sig i Huvudstaden en ung 
lappqvinna, som kommit hit i ett ganska märkvärdigt ärende. 
Hemma i Åsele lappmark och tillhörande en lappfamilj,  som gör 
sina årliga vandringar emellan fjellen  och kusten utmed de åsar, som 
omgifva  Ångermanälfvens  vattendrag, har hon begifvit  sig hit ned 
för  att till konungen framföra  de bekymmer och bland den tänkande 
delen af  hennes folkstam  äro rådande öfver  det vanvårdade skick 
hvari folkupplysningen  i lappmarken befinner  sig, särskilt har hon 
för  ändamål att begära att folkskolor  måtte inrättas på några ställen i 
Wilhelmina  socken, den trakt där den gren af  lappbefolkningen 
hennes familj  tillhör, under större delen af  året uppehåller sig, 

dotter till en förmögen  nomadlapp har hon sjelf  i den ende torftiga 
skola, som finnes  i dessa vidsträckta obygder, lärt sig svenska, som 
hon ledigt och korrekt talar samt inhemtat ett litet kunskapsförråd, 
som öfvat  hennes tankekraft  och vidgat hennes blick öfver  lapparnas 
vanliga synkrets. 

Den djuriska råhet vari en stor del af  hennes stamförvanter  äro 
försänkta  synes på henne gjort ett djupt intryck och tidigt lett hennes 
tankar på möjligheten att upplyfta  dem utur detta 
förnedringstillstånd.  Efter  hennes egen berättelse har hon i flera  år 
grubblat härpå och mången bister vinternatt, då hon ensam vaktat 
renhjorden mot björnen och vargen, har detta ämne sysselsatt 
hennes tankar. 

Slutligen för  några veckor sedan, då hon med familjen  och renarna 
kommit ned till kustbygden fattade  hon ett raskt beslut. Hon ville 
sjelv tala med kungen om hvad som låg henne så nära på hjertat. 
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Sagt och gjort. Den modiga flickan  tar farväl  av de sina, som trodde 
sig aldrig mer få  återse henne, spänner skidorna pä fötterna  och efter 
en vecka i Gefle  medan hon på detta sätt tillryggalagt den sträcka af 
närmare 50 mil, som skiljer denna stad från  utgångspunkten för 
hennes färd. 

Emedan snön där tog slut, måste hon derifrån  begagna sig af  diligens, 
och på detta sätt anlände hon hit i början af  denna vecka. 

Några personer härstädes till hvilka hon blifvit  hänvisad har 
välvilligt tagit sig an henne och genom deras bemedling har det 
lyckats henne att erhålla företräde  hos de båda drottningarna, som 
skola livligt intresserat sig för  henne och det vackra syfte,  som fört 
henne hit. I dag på morgonen har hon besökt chefen  för 
ecklesiastikdepartementet statsrådet Carlsson och skulle längre fram 
på dagen blifva  mottagen af  konungen. Redan i morgon eller 
öfvermorgon  lärer hon ämna anträda återfärden  på samma sätt som 
hon kommit." 

Denna artikel är i många avseenden värdefull, då den tydligen försöker 
troget återge Maria Magdalenas berättelse. Tidningen säger, att hon kom 
till Stockholm i början av veckan, vilket torde betyda, att hon anlänt till 
staden på söndagen eller måndagen. 

Den tredje mars, då tidningen talar med henne, var nämligen en torsdag. 
Denna tidningens uppgift stämmer också med postdiligensens tidtabell 
mellan Gävle och Stockholm. Enligt denna ankom diligensen till 
Stockholm kl. 3 em torsdagar och måndagar. Vi torde därför med ganska 
stor sannolikhet kunna säga, att Maria Magdalena kom till huvudstaden 
kl. 3 em. måndagen den 29 februari 1864 [1864 var ju skottår]. 

Av tidningens uppgift att hon "spänner skidorna på fötterna  och efter  en 
vecka i Gefle"  torde tidningen endera vilja säga, att hon vistats en vecka i 
Gävle, vilket förefaller mindre sannolikt, eller att hon åkte från 
utgångsstället till Gävle på en vecka. 

Det sannolika är väl, att hon sagt sig ha avverkat de dryga 30 milen, som 
skiljer Härnösand från Gävle, på sju dagar. Det betyder, att hon åkt cirka 
fem mil om dagen, vilket den tjugonioåriga sameflickan säkert kunde 
klara av. Allt under förutsättning att hon startade från en plats i närheten 
av Härnösand. 

Tidningen upplyser om att Maria Magdalena redan träffat de båda 
drottningarna, kanske redan onsdagen den 2 mars. Den 3 mars hade hon 
träffat Statsrådet Carlsson och skulle samma dag träffa konungen, vilket 
sannolikt icke blev fallet, då hon enligt Roerich, kom till honom den 3 
mars. 
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Aftonbladets uppgift, att hon redan den 4 eller 5 mars skulle lämna staden, 
visar att Maria Magdalena ämnade göra besöket i Stockholm mycket kort, 
men efter det hon den 3 mars träffat Roerich, fick hon ändra tiden för 
avresan. 

Sannolikt kom hon att stanna i Stockholm till fredagen den 11 mars, då 
diligensen avgick ifrån staden och ankom till Uppsala lördagen den 12 
mars. Det uppges, att hon stannade några dagar i Uppsala och avreste 
därifrån måndagen den 14 mars, vilket måste vara felaktigt, då diligensen 
gick från Uppsala onsdagar och fredagar. Maria Magdalena åkte troligen 
kl.10 fm. den 16 mars från Uppsala och anlände till Gävle kl. 12.30 
torsdagen den 17 mars. 

Det möte, som Roerich berättar om i sin bok, ägde tydligen rum på efter-
middagen den 3 mars. Roerich tycktes tro, att Maria just då anlänt till 
staden, vilket ju, som vi sett, icke var fallet. Hon var ju då i stället fullt 
upptagen med besök hos olika personer. 

Sannolikt var hon på väg från något sådant möte, när hon träffar den 
främmande damen, som förde henne till Roerich, vilken berättade för 
henne, hur han redan i januari 1864 hade börjat propagera för stöd åt 
Svenska Missionssällskapet i deras arbete bland samerna i Lappland. Den 2 
mars hade han i samband med en sammankomst i franska kyrkan 
upptagit en kollekt för Lappland. 

[Illustrerad Tidning för den 2 april 1864 uppger, att den kollekt Roerich 
upptagit vid detta tillfälle inbragt 131 Rdr och 71 öre.] 

Roerich beskriver mötet med Maria på följande sätt: 
"Mig var det en stor glädje att se den fromma  lappska qvinnan och 
att samtala med henne. Föreställen er en person av medelmåttig 
växt, iklädd en drägt af  renhud och bärande på hufvudet  en stor röd 
mössa. 

Hennes anletsdrag voro öppna och intelligenta, hennes blick, hennes 
ord, allt tillkännagaf  en öfverlägsen  qvinna. 

Hon omtalade med lika mycken ödmjukhet som tro ändamålet med 
sin resa, och åhörde med ett uttryck af  glädje hvad jag sade henne om 
min sista föreläsning  öfver  missionsverksamheten och om den 
kollekt, som derstädes insamlades för  Lappland. Då hon gick, tryckte 
hon min hand och tackade mig varmt för  att jag tänkt på hennes 
folk." 

Maria stannade endast 12 dagar i Stockholm men dessa dagar använde 
hon väl. Trots att allt i den stora staden var henne nytt, lät hon sig icke 
förströs av något, som kunde väcka hennes nyfikenhet. En enda tanke 
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sysselsatte henne, en enda önskan uppfyllde hennes hjärta, nämligen 
skolan i Vilhelmina. 

Under dagarna i huvudstaden blev hon mottagen av konung Karl XV och 
drottningen. Hon fick också träffa änkedrottningen och statsminister De 
Geer samt flera högt uppsatta personer. Av dessa fick hon också fotografier 
med deras namnteckningar. 

Emile Flygare Carlén berättar i Illustrerad Tidning för den 2 april 1864 att 
prinsessan Lovisa varit värdinna vid en måltid för Maria Magdalena. Hon 
blev också mottagen av Missionssällskapet där hon framförde sina 
önskemål och fick löfte om hjälp. 

Hon blev också inbjuden till flera familjer där hon talade om sin strävan 
att få en skola med skolhem för samernas barn. Överallt möttes hon med 
förståelse och välvilja. De startade också en liten insamling till de 
behövande i hennes hemtrakter. Illustrerad Tidning uppger, att Maria 
hade fått för "den fattige  lappflickans  fattige"  37 rdr och för barnhemmet 
inberäknat de kungliga gåvorna 90 rdr. 

Maria Magdalena hade kommit med glatt hjärta till huvudstaden, och 
med glatt hjärta återvände hon, ty hennes böner hade blivit hörda. Hon 
hade funnit vänner som förstod henne och ville hjälpa henne i hennes 
strävan. 

På återresan från Stockholm stannade Maria Magdalena enligt uppgifter i 
tidningarna några dagar i Uppsala och avreste därifrån den 16 mars till 
Gävle. Där tog hon sina skidor och åkte den långa vägen upp till sina 
föräldrar, som sannolikt då fanns någonstans i skogstrakterna i 
Ångermanland. 

Denna sameflickas besök i huvudstaden uppmärksammades också av 
tidningarna. Stockholms dagblad hade redan den 7 mars några rader om 
hennes ankomst till staden och den 21 mars skriver tidningen: 

"Wz hafva  förut  omnämnt den lappflicka  - hon heter Maria 
Magdalena Mattsdotter - som företagit  den länga vandringen till 
Stockholm för  att hos konungen utverka några förbättringar  i 
folkskoleväsendet  för  lapparnas barn, och anse oss därföre  nu böra 
berätta det hon redan befinner  sig på hemväg och derunder passerat 
Upsala och Gevle, från  hvilken sistnämnda hon ämnar färdas  till 
hembygden på skidor eller "ränna" som den tekniska termen lyder. 
Hon medförde  fotografier  af  konungen och drottningen och flera 
högt uppsatta personer i huvudstaden". 

Hur länge resan tog för henne från Gävle till dess hon var hos sina 
föräldrar vet vi icke, men om reste från Uppsala den 16 mars, var hon vid 
middagstiden den 17 i Gävle enligt diligensens tidtabell. 
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Godtar vi uppgifterna i Aftonbladet, att hon hållit på en vecka att åka från 
utgångspunkten till Gävle, och att hon nu använde lika lång tid, så skulle 
hon vara hos sina föräldrar den 24 mars. Maria Magdalena skulle då ha 
gjort sin Stockholmsresa på ungefär 34 eller 35 dagar. 

Den 12 maj är Maria Magdalena säkerligen i sällskap med sin familj i 
Granberget i Dorotea på väg upp mot fjällen. Därifrån skriver hon ett brev 
till sina vänner i Stockholm. Så här skriver hon: 

"Dorotea och Granberget den 12 maj 1864. 

Kära vänner. 
Guds nåd och frid  vare med eder alltid. 

Jag skriver till eder några rader för  att tacka eder ur djupet af  mitt 
hjerta för  det bemötande jag rönte under mitt vistande hos eder och 
för  att låta eder veta att jag lyckligt återkommit till mina föräldrar  och 
min syster. 

Sedan jag lämnade eder har jag varit vid god helsa, det jag också 
önskar för  eder till Gud, från  hvilket allt godt kommer. Jag vill äfven 
säga eder, att min syster sedan min återkomst varit sjuk, men tycks 
nu vara bättre, hvilket är mig en stor anledning till glädje, fastän  all 
jordens glädje är fåfänglig. 

Käre vänner låtom oss alltid vara på vår vakt med det tveeggade 
svärdet i vår hand. Jag sänder eder alla denna förmaning:  Vaken och 
bedjen! Uttrötten eder icke fåfängligen  på vägen, som leder till det 
soliga land, hvarest alla trogna skola åter mötas en gång, ja, en gång 
och då för  evigt! Der hvarest glädjen är evig, der hvarest herskar en 
salighet, som ingen menniskotunga kan beskrifva.  Låtom oss skynda. 
Livet är kort. 

Jag önskar nu tala med eder om annat. Penningarna som ni lemnade 
mig att utdela bland de fattiga  för  att lindra deras stora nöd har jag 
gifvit  åt de olyckligaste, hvilka tacka och välsigna er derefter.  Men 
ropet bröd! ljuder ännu. 

Aldrig skall jag glömma de dagar jag tillbragte hos eder; min tanke är 
hvarje dag när eder. Helsen alla vännerna, visen utdelningslistan för 
fru  H och statsrådet N. 

Det gläder mig att meddela eder att skolan är börjad och att der äro 32 
barn. 

[Detta är dock inte den skola med barnhem, som hon avsåg att starta utan 
Nils Nilssons fattigskola i Dalasjö] 

Hvad beträffar  det kristliga lifvet,  tror jag mig kunna säga eder, att de, 
som då jag reste voro i tron på Kristus, ännu framhärda  i denna tro, 
och för  mig sjelf  tror jag, att mitt lif  är i Gud. 
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Helsen pastorn, fru  N. och med ett ord alla vänner, som I träffen. 
Käraste gif  mig ett ord till svar. 

Jag tecknar mig med kärlek och vinskap, 
Maria Matsdotter." 

När Maria skrev detta brev, var hon och hennes familj säkerligen färdiga 
att resa upp till fjällen med sina renar. Om hon fick något svar på detta 
brev från sina vänner i Stockholm, vet vi icke, men sannolikt var det 
flera, som ville skriva till den märkliga samekvinnan. 

Att Maria Magdalenas besök i Stockholm hade gjort visst intryck även i 
kungahuset ser vi av ett brev, som läraren vid Bäskseleskolan, J. D. 
Lindbom, skrev till Missionsstyrelsens Direktion den 14 jan. 1867, där han 
bl.a skriver: 

"Bland barnhemmets välgörare har man ock äran räkna Prinsessan 
Eugenia, som genom Lappflickan  Maria Magdalena Matsdotter 
förärat  barnhemmet ett större antal barnskrifter,  hvilka man haft 
glädjen utdela bland barnen med upplysning om att gåvan kommit 
från  själva kungahuset." 

Maria Magdalena var delvis orsaken till att Femöreföreningen bildades en 
månad efter hennes besök i huvudstaden. (Se kapitlet om 
Femöreföreningen). Maria fick också sin skola eller barnhem för sina 
anförvanters barn, som hon bett om, fast den kom att förläggas till 
Bäsksele i stället för Dalasjö (Se kapitlet om Bäsksele skola). 

Under ett par år var Maria hos sina föräldrar och hjälpte dem med 
renarna, men i slutet av år 1866 möter vi henne åter. Även nu är det 
pastor Roerich, som berättar om henne: 

"Det var tisdagen den 30 sistl. oktober på aftonen;  jag satt i mitt 
arbetsrum, då någon knackade på min dörr. Jag öppnar. Hvem ser jag 
inträda? Tvenne lappqvinnor, hvaraf  den ena är Maria Matsdotter. 
Min förvåning  var visserligen stor, men mitt hjerta fylldes  af 
outsäglig glädje. Maria Matsdotter här hos mig!. Jag som sedan länge 
velat höra något från  henne och ej fått  till svar annat än dessa ord: 
"Man vet ej hvar Maria är, hon irrar i Lapplands ödemarker med sin 
fars  renhjord" - och nu ser jag henne inträda i mitt rum och trycka 
min hand. 

Vid hennes åsyn har jag ej kunnat undertrycka denna känsla: Det är 
en ny kallelse från  Lappland till Sverige och till alla Evangeli vänner; 
låtom oss lyssna till den, Arbeta medan dagen är, natten kommer då 
ingen verka kan. 

Här hafva  vi nu åter Maria i Stockholm; och hvarför?  Hvar och en 
vet, att en del af  Lappland, i synnerhet den södra delen, är bebodd af 
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svenskar och finnar,  som ditflytta,  ej för  att omfatta  nomadlifvet, 
utan för  att uppslå fasta  bostäder och odla jorden. Dessa så kallade 
nybyggare erhålla af  staten ett visst stycke jord, som de förbinda  sig att 
odla. Hvad händer? 

Nybyggarna intränga i det inre af  landet och taga det i besittning, för 
att odla det; lapparna å sin sida vilja behålla landet för  sig, de behöfva 
det, för  att underhålla sina talrika renhjordar, som äro nästan deras 
enda rikedom. Och om olyckligtvis några renar komma in på 
nybyggarnas egor, fälla  dessa dem till marken med ett bösskott, utan 
vidare dom och rannsakning. Man kan förstå  huru oupphörliga 
misshälligheter derigenom skola uppkomma mellan lappar och 
nybyggare. 

Detta har denna sommar inträffat;  derför  hafva  de mest betydande 
medlemmarna af  Wilhelmina  församling,  dit man vet Maria 
Matsdotter hörer, kommit tillsammans för  att afhandla  frågan  om 
deras intressen. Det enda parti man kunde taga var att vända sig till 
konungen, underställa honom saken och begära hans mellankomst 
och hjelp. Man bestämde sig härför;  men hwem skulle göra resan? 

Ingen af  församlingens  män ville åtaga sig att blifva  fullmäktig;  alla 
finna  resan för  mödosam och svår. Blickarna riktas då på en qvinna, 
på Maria Matsdotter. Hon erbjuder sin tjenst, man antager hennes 
förslag  och hennes resa beslutas. 

Maria reser i sällskap med en af  sina kusiner. Det var säkert Guds 
vilja att det blef  så, ty Marias närvaro i Stockholm borde uppväcka 
nitet genom att värma allas hjertan. Det var således sistl. 3 okt. som 
Maria inträder hos mig. 

[Här föreligger tydligen ett skriv- eller tryckfel. Roerich sade, att 
Maria kom till honom tisdagen den 30 okt. vilket också 
stämmer med almanackan; den 30 okt. 1866 var nämligen en 
tisdag.] 

Som onsdagen var den bestämda dagen för  den syförenings 
sammankomst, der kläder förfärdigades  för  barnen i skolorna, bad jag 
henne naturligtvis att bevista den. Hvilken högtid var det ej för  alla 
unga arbeterskor att se denna qvinna, hvars tro de känna och för 
hvilken vi så många gånger bedit tillsammans. Och ni kan lätt fatta 
att högtiden ej var mindre för  Maria sjelf.  Hon är lycklig öfver  att 
känna sig bland vänner, som tala om hennes folks  elände och som 
vilja arbeta för  att påskynda dess afhjelpande;  hennes ansigte 
uttryckter lugn; blicken strålar af  outsäglig glädje. 

Tro  ej att Maria sitter overksam, hon tager en sax klipper mönster, 
gifver  råd, och hvar och en är glad att få  en så god undervisning. 
Detta är intet nytt arbete för  henne. I de öde trakterna, medan 
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renarna beta, syr lappqvinnan alla sina och sin familjs  kläder, och 
därför  bär hon alltid hängande vid sin gördel tråd, synålar och sax. 

Sammankomsten slutade som vanligt med läsning af  bibeln och en 
bön; den aftonen  gret Maria mycket; - tårar af  ödmjukhet, ty hon 
kände sig ovärdig Guds kärlek - tårar af  glädje, ty hon kände att Gud 
är kärleken. 

Under ännu två sammankomster hade vi den glädjen att få  rå om 
vår kära Maria, att samtala och bedja med henne. Måndagen den 5 
november hade föreningen  en extra sammankomst, för  att afsluta 
flera  påbörjade arbeten och för  att till Maria kunna lämna så mycket 
kläder som möjligt åt skolbarnen. 

En kollekt till förmån  för  de olyckliga lapparna i Bäsksele Barnhem 
och hvartill lades några enskilda gåfvor,  förskaffade  en summa af 
Rdr Smt 257:86 öre. 

Som Maria ej sjelf  ville medtaga dessa penningar lemnades de till 
Femöref'öreningens  styrelse, som enligt Marias uttryckta önskan 
lofvade  att utdela dem till de mest behöfvande  som af  henne skulle 
nämnas. Femör ef  öreningens styrelse hade äfven  en sammankomst 
för  att höra Maria och för  att genom tidningarna kunna gifva 
allmänheten del af  underrättelser, som uppmuntra att understödja 
det verk att fullföljas  i Lappland. Denna sammankomst var, som 
man kan förstå  af  stort intresse och mycket uppmuntrande; vi kunde 
försäkra  oss om, att vårt arbete är nödvändigt och att det äfven  är af 
Gud välsignat. - Lapparna se med glädje att nya skolor och barnhem 
öppnas och sända sina barn dit. 

Jag skulle omöjligt kunna säga dig, käre läsare, hvad förtroliga  samtal 
med denna qvinna, som jag skulle vilja kalla Nordens Apostel, göra 
själen godt, huru man på en gång känner sig förödmjukad  och 
uppmanad till arbete, då man befinner  sig i närvaro af  denna tro, 
denna djupa ödmjukhet, denna kärlek till själarna, detta nit för  Guds 
rikes framgång. 

Det som äfven  förvånar,  då man hör henne tala, är denna 
uppfattning  af  de menskliga lidandena, denna klarhet i begrepp, 
denna följdriktighet  i räsonemanget, denna bestämdhet i uttrycken. 
Maria uttrycker sig med största lätthet, ehuru utan all slags 
uppfostran,  samtalar hon med fullkomlig  ledighet och försvarar  sin 
mening, utan att låta sig förskräckas  af  dem, som åhöra henne. 

Det händer henne aldrig, att hon förlorar  sig i detaljer, såsom det ofta 
inträffar  med obildade personer; hon fullföljer  huvudbegreppet och 
återkommer alltid dertill, om bisakerna tvinga henne att göra en 
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afvikelse.  Vi kunna vara försäkrade,  att alla dessa gåfvor  äro 
företräden,  som tillhöra tron. 

Ingenting i världen kan förskräcka  den som tror, han må hafva  att 
tala inför  folket  eller inför  nationens äldste, emedan hans kraft 
kommer från  höjden och emedan Guds kraft  ej kan förminskas 
genom den menskliga svagheten. 

Den 11 november kl. 7 på morgonen afreste  Maria med ångbåt 
(Hernösand  II)  som skulle föra  henne till Hernösand; derifrån  skulle 
hon begifva  sig till Umeå, för  att tala vid landshövdingen, och sedan 
till fots  tillryggalägga omkring 40 mil säkert till stor del på sina långa 
skidor. 

[Avståndet från Umeå till Åsele är omkring 20 mil]. 
Det åtgår nära en månad, innan jag upphinner min familj  och mina 
renar, sade hon till mig vid afresan.  Hon förde  nu med sig ett stort 
paket kläder, men äfven  ett ej mindre stort paket goda minnen och 
ljuv tröst. Hennes sista ord, i det hon tryckte min hand var: Guds 
frid." 

Av Roerich berättelse får vi icke veta, om Maria fick träffa kungen och 
framföra sitt ärende. 

Att Maria Magdalena for hem till sina föräldrar och även i fortsättningen 
hjälpte dem att sköta renarna, ser vi bl.a. av ett brev som läraren vid 
skolan i Bäsksele, J.D. Lindbom, skrev till Direktionen den 30 maj 1871 där 
han säger att han mottagit de vantar, som Roerich sänt till Maria 
Magdalena Mathsdotter från Hamburg. 

Han hade lämnat dessa vantar till henne sannolikt då hon i maj månad 
flyttade tillsammans med föräldrarna och sina renar upp till fjällen. Hon 
hade varit mycket tacksam för dessa. 

Det sannolika är att Maria tillsammans med sin moder och sin yngre 
syster fortsatte att sköta renarna även efter faderns död. Av kyrkböckerna 
får vi veta, att hennes far, Mats Pålsson, dog som 59-åring 1868. Maria 
Magdalena blev heller icke gammal. Hon avled ogift den 31 mars 1873 
endast 38 år gammal i Nätra församling, Ångermanland. Sannolikt var 
hon där nere tillsammans med mor och syster och skötte deras renar. 
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Personuppgifter 

Mats Pålsson född 1809, gift 1831, död 23 feb. 1868. 
Hustrun Maglena Andersdotter född 1808. 

Dottern Segrid Regina född 5 april 1832, död 12 juli 1863. 
Maria Magdalena född 21 juli 1835, död 31 mars 1873. 
Anna född 1837, utflyttad till Föllinge 1859. 
Lisa Sofia född 1840 
Brita Margareta född 1844, död 1845. 
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Kapitel . 

Petrus Forsberg 
När skolan för samerna efter många års byggnadsarbete slutligen blev färdig 1731, 
så att den kunde tas i bruk i jan 1732, blev dess förste lärare Petrus Forsberg. Han 
var född den 13 juli 1703 i Forsmo, Eds socken i Ångermanland. Hans föräldrar var 
bonden Israel Hansson och dennes hustru Kristina Israelsdotter. Han inskrevs i 
Härnösands gymnasium hösten 1721 och blev student i Uppsala 1724. 

Då skolan för samernas barn skulle inrättas i Åsele, anmälde sig studeranden 
Petrus Forsberg som sökande till lärartjänsten därstädes. 

"Och emedan konsist. ledamöter hade sig välbekant denne studiosi kvickhet, 
vackra uppförande  och skickelighet till scholse sysslan, skulle han komma i 
behörig konsideration" 

[konsideration = åtanke] heter det i Härnösands stifts herdaminnen. 

Han inkallades den 18 dec. 1731 av domkapitlet för att undergå prästexamen och 
prästvigas dagen därpå. Bestämmelserna var nämligen de, att lärarna vid 
lappskolan skulle vara prästvigda. Skolan i Åsele öppnades den 1 jan. 1732 
samtidigt med visitationen i församlingen. 

Den 28-årige läraren lärde sig rätt snart lapska språket, så att han kunde undervisa 
och tala med sina elever på deras modersmål. När Forsberg blev kyrkoherde i 
Åsele behövde han icke som företrädarna anlita tolk utan kunde predika på lapska, 
då så behövdes. 

År 1734 ingick Petrus Forsberg äktenskap med kyrkoherdedottern Margareta 
Elisabeth Sundius från Boteå. Men henne hade han 12 barn av vilka sju dog i unga 
år och den åttonde vid tjugo års ålder. Av de återstående fyra barnen, tre pojkar och 
en flicka, blev två präster och en lantmätare. Flickan dog ogift vid femtio års ålder. 

Uppgifterna om Forsberg under den tid han var lärare vid skolan inskränker sig 
huvudsakligen till de utlåtanden, som avgavs vid visitationerna. Första 
inspektionen vid skolan förrättades den 21 nov. 1733 av kyrkoherde Sjöberg i 
Åsele. Av de sex gossar, som intagits 1732 utskrevs fyra, som sades äga goda 
kunskaper i kristendom och var "temligen nog öfwade"  i skrivning, och att 
skolmästaren med "största fägnad  " tjänat alla och själv gått före med goda exempel 
i gudsfruktan. 

Prosten Jonas Locknaaus i Själevad skriver i brev till biskopen den 16 jan. 1736 att 
Forsberg är en skicklig, flitig och aktiv man, som visar ett berömvärt nit vid 
undervisandet och gudaktighetens främjande. Detta visar han prov på under 
tingen och marknaderna, då han självmant håller bön i kyrkan både morgon och 
afton och anställer katekesförhör icke blott med skolgossarna utan med hela 
församlingen. Så ofta han får tid för arbetet i skolan, predikar han i kyrkan. 
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Locknaeus berömmer också skolgossarna, vilka ofta med egna ord kan svara på 
framställda frågor, men de kan också bestyrka sina svar med hänvisning till 
Luthers och Svebeli katekeser. Han påpekar också, att skolgossarna övas dagligen i 
skrivning. Forsberg såg också till att eleverna försågs nödtorftigt med kläder och 
mat, i övrigt var de väl underhållna fast anslagen till skolan icke kommo i rätt tid 
varför läraren måste lämna förskott därtill. 

Erik Johan Sjöberg, som varit kyrkoherde i Åsele sedan 1712 var, trots att han icke 
var mer än 56 år, då Forsberg kom till Åsele ganska sjuklig och den 5 okt, 1737 var 
han så pass krasslig och orkeslös, att Petrus Forsberg förordnades till vice pastor. 
Den 18 jan. 1740 dog Sjöberg, 59 år gammal, och Forsberg blev nådårspräst. 

Under den tid Forsberg uppehöll prästtjänsten i Åsele, fick han en studerande, 
Nordkvist, till hjälp att sköta skolan. Här bör anmärkas, att till skolans skötsel 
hörde icke endast undervisningen utan även att ha tillsynen av det till skolan 
hörande jordbruket. Eleverna, vanligen sex stycken, bodde ju vid skolan där de 
helt underhölls. Allt skulle han vaka över. Till sin hjälp hade han en 
hushållerska. 

Att Forsberg var en mycket verksam man med många idéer och uppslag framgår 
av de många skrivelser i olika frågor, som han avgav, bl.a. till konsistoriet. Så kan 
nämnas, att det var han som redan 1734 kom med idén om kateketerna. 

Redan från början hade man förväntat, att de elever, som genomgått skolan, 
skulle till syskon och grannar fömedla de kunskaper, som de inhämtat, men så 
skedde väl endast i undantagsfall. Petrus Forsberg insåg, att det behövdes klara 
bestämmelser om detta. 

Därför ingav han den 8 april 1734 till konsistoriet ett förslag om, att varje gosse (till 
en början var det endast gossar, som fick bevista skolan), som fyllt fjorton år och 
genomgått skolan skulle förpliktas att i tre års tid undervisa barn till förmögna 
samer, då kunskapen i svenska språket var ringa eller ingen i deras hem. 

Undervisningen skulle ske hemma hos vederbörande och barnens föräldrar skulle 
underhålla gossen med mat och kläder. På bestämda tider borde den undervisande 
inställa sig med sina elever i skolan för förhör. Då skulle kontrolleras icke blott vad 
som uträttats i undervisningsväg utan även "hur de hvar annan tillhanda gått i 
sämja, kiärlek och lydno". Efter tre års förlopp var det tid för en annan yngling att 
ta vid med undervisningen, till dess alla barnen i det hushållet var försvarligen 
lärda och övade. 

I skolinstruktionen, som utfärdades år 1735 stadfästes detta förslag. I instruktionen 
intrycktes en bestämmelse, som ålade prost och kyrkoherde att hålla lappallmogen 
till ett sådant utnyttjande av de utexaminerande eleverna. Lärjungen själv skulle 
vid avgången från skolan förmanas 

"at altid hafva  i minnet hwad han lärdt och det samma sig och sina 
hemmavarande medbröder till efterrättelse  dagligen bruka." 
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Petrus Forsberg visade sig framsynt även på ett annat område. När de s.k. 
lappskolorna inrättades var de avsedda endast för gossar. År 1740 föreslog prosten 
Salander i Piteå, att kyrkoherden Anders Alenius i Arvidsjaur skulle få ersättning 
om han antog några lappflickor för undervisning. 

År 1742 erbjöd sig Petrus Forsberg att ta emot 5 a 6 flickor mot 60 daler Kmt om 
året. Men undervisningen av dessa flickor skulle anförtros den bäste gossen i 
skolan under skolmästarens överinseende. De båda prästernas förslag realiserades 
icke, men det utgjorde början till att flickorna också fick tillgång till undervisning 
vid skolorna. 

Att Petrus Forsberg redan under sin tid som lärare vid skolan i Åsele gjort sig 
omtyckt av befolkningen där framgår också av det brev, som "Samtel. Svenska 
Församl. Ledamöter" skrev till biskopen den 17 juli 1737 för att få Forsberg till 
präst under kyrkoherde Sjöbergs sjukdom. 

De skriver bl. a: 
"Emedan det förnimmes,  at hos Högwärdiga Consistorium hafwer  vår 
kyrkoherde, ärevördige H. Eric Siöberg, anhållit thet honom för  hans ohälsa 
och många svagheter må tillåtas at efter  förening  och aftal  med 
Scholemästaren H. Petrus Forsberg, få  till honom öfwerlåta  hela sin 
församlings  skötseli och vår så mycket höga önskan at thenna högt angelägna 
sysslan må honom Forsberg, anförtrods  blifwa,  som han altid vist sig mycket 
sorgfällig  om allas vår uppbyggelse i Christendomen samt brukar therwid 
jemte goda gåfwor  äfwen  en synnerligen god lämpa; 

så är äfwen  för  wår del til Högwördiga Consistorium wår ödmiuka begäran at 
Högwärdiga Consistorium täckes till wår kyrkoherdes giorda ansökning 
gunstigt bifalla,  på thet at i synnerhet wår Församlings Lappska Ledamöter 
som ännu om Gudsfruktan  och sin Christendoms rätta öfning  okunniga äro, 
måge hädanefter  igenom Guds nådiga hielp någorlunda bättre uplysta blifwa; 

Viljandes sig gerna och med största nöje i alla delar anse berörd, Forsberg 
såsom wår egen Pastor wi hoppas ödmiukt Högwördiga Consistori bifall  till 
thenna wår ödmiuka begäran." 

Domkapitlet biföll denna begäran och utnämnde Forsberg till vice pastor i Åsele. 

Trots att Forsberg var omtyckt av både svenska befolkningen i Åsele och de flesta 
av samerna, hade han ändå av någon anledning fått en ovän i pärlinspektören 
Petter Edin, som i skrivelse av den 26 mars 1740 å Åsele allmoges vägnar begärde 
att prästval i vanlig ordning borde hållas, vilket innebar viss kritik mot Forsberg. 

Men redan den 6 sept. 1740 hade Edin och 15 övriga åselebor kommit på andra 
tankar och förklarar, att de icke önska något prästval utan önska gärna att Forsberg 
blir kyrkoherde och skolmästare. De berömmer honom för att han lärt sig lapska 
språket, för hans "ogemena flit  och goda lämpa vid Skolebarnens information". 



303 

För att ytterligare visa att Petrus Forsberg och Petter Edin m. fl. nu bilagt alla 
stridigheter, ingav de till tingen i Åsele den 8 jan. 1741 en samma dag uppsatt 
förlikningsskrift där det bl.a. heter: 

"Som ibland de lycksaligheter den alsmäktige, milde guden hafwer  täcks 
förläna  menniskorna uti detta timmeliga vandringsloppet enighet och 
christelig försonlighet  bör skattas ibland de förnämsta,  men twärtemot hat och 
utaf  den ondskefulla  fridstöraren  Satan härflytande." 

De återkallar allt vad de förut sagt och skrivit mot varandra och förbinder sig att i 
framtiden icke klandra eller åtala varandra mot "Etthundrade B. Silf  mt vite". 

Trots att Edins m.fl. framställning om att prästval i vanlig ordning skulle 
verkställas i Åsele återkallades, åstadkom den en hel del aktivitet hos både 
domkapitlet och länsstyrelsen. 

Den 13 feb. 1740 skriver domkapitlet till ärkebiskopen och Kungl. Direktionen och 
talar om, att det ställer sig svårt med ett prästval i Åsele församling med 79 
lapphushåll och 10 bönder, då den tid provpredikningar och val skulle hållas 
kanske lapparna med sina renar vistades i fjällen. 

De anser också, att lapparna har svårt att bedöma prästernas lämplighet. 

Domkapitlet hemställer därför om att få anställa Petrus Forsberg, som redan i två 
år varit vice pastor, till kyrkoherde i Åsele. Han har "någorlunda kunskap i 
lappskan samt är af  then vigeur och ålder" att han kan lära sig mycket mer. 

Domkapitlet beslöt också på grund av Petter Edins m. fl. skrivelse sända ledamoten 
av domkapitlet Elof Friesendahl till Åsele för att där verkställa visitation då 
ordinarie prosten på grund av sjukdom icke kunde göra detta. 

Friesendahl avgav den 25 feb. 1741 en 20 sidor lång redogörelse från sin visitation i 
Åsele den 4 - 6 jan. 1741. Han bilade också utdrag av protokollet från tinget i Åsele 
där Forsberg och Edin förlikts. Han intygar att Forsberg behärskar lapska språket 
och är flitig och skicklig för kyrkoherdetjänsten i "denna nog förfallna 
Församling." 

Friesendahl var mycket grundlig i sin undersökning av tillkomsten dels av en 
besvärsskrivelse från fiskalen Peter Bohm till "probstatinget" och dels en från Lars 
Bäckström till landshövdingen i Umeå. 

Bohm sade sig inlämna skrivelsen på nybyggarnas vägnar, men flera närvarande 
sade sig icke ens veta om skrivelsen, men sju bönder sade sig ha uppmanat Bohm 
att uppsätta den, därför att de fruktade att Forsberg skulle bli ordinarie präst i 
församlingen. 
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Beträffande Bäckströms skrivelse visade det sig att knappast någon ville erkänna 
att de undertecknat den. När visitator frågade den lapska allmogen, vad de ville 
anföra mot Forsbergs lära och leverne, blev svaren: 

"Hvad den förra  angår, kunde ingen annat än lämna honom therföre  sitt 
goda beröm och låford." 

"Hwad det senare, eller lefwernet  widkommer, så bekände " sjutton 
närvarande samer, "det de för  sin del, hade als intet att beswära sig öfwer  ej 
heller på något sätt af  Forsberg varit förolämpande.  I bland hzvilka Bäckströms 
fader,  Nils Jacobsson, berömde Forsberg för  des gifmildhet  emot sig och sina 
uti deras stora Fattigdom." 

Samen Tomas Larsson klagade över, att han fått plikta för försummad gudstjänst. 
Thomas Jacobsson sade sig ha fått några slag av Forsberg, men ville inte klaga 
däröfver, då han torde ha förtjänt detta. Han sade sig genom Forsbergs 
undervisning ha fått bättre kristendomskunskap. En del andra samer sade sig också 
ha blivit slagna av prästen. Thure Jonsson hade blivit tagen i hakan och förd till 
kåtan. Per Ersson hade inte fått tigga i Arnäs socken. Samen Thomas Nilsson Jong 
beklagade sig över att ha blivit utesluten från nattvarden för att han blivit beskyld 
för att använda spåtrumma. 

Av Friesendahls grundliga visitation framgick det, att Forsberg visserligen vid 
några tillfällen kanske brukat mer våld än vad nöden krävde, men att han av 
flertalet var avhållen och önskad som kyrkoherde. 

På tal om prästernas behandling av samerna skriver Malmerfelt följande om 
Petrus Forsberg: 

"Herr Forsberg har i sin tid icke spart att handleda dem både med katekes och 
stryk, så att jag tror, att lapparna därstädes äro väl tilltuktade och numera ett 
sedigt folk." 

Den 8 januari 1741 betygar Petter Bohm och Petter Edin å nybyggarnas vägnar att de 
vill ha Petrus Forsberg "til wår kyrkoherde nu och framgent." 

Sedan Friesendahls omfattande utredning om orsakerna och omfattningen av 
missnöjesskrivelserna från Åsele hade avlämnats och efter framställningar från 
församlingen om att få Forsberg till kyrkoherde, utnämndes han den 1 april 1741 
till kyrkoherde i Åsele församling. 

Genom en Kungl. förordning av den 3 okt. 1723 ålades lappmarksprästerna att 
flitigt resa omkring i sina församlingar och undervisa samerna i deras hem. Senare 
tillsatte man särskilda missionärer, vars uppgift var att resa bland samerna. Man 
förordnade också ordinarie prästmän att vid sidan av prästtjänsten vara 
missionärer. Petrus Forsberg hade under några år särskilt uppdrag att verka som 
missionär inom sin egen församling och uppbar härför särskilt tillägg till sin 
avlöning. 
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Petrus Forsberg torde vara den präst, som under 1700-talet reste flitigast inom sin 
vidsträckta församling. Så kan nämnas att han sommaren 1741 på Direktionens 
anmodan företog en resa till Norge för att med biskop H. Hagerup i Trondhjem 
samråda om sin verksamhet bland de svenska samerna. Han reste från Åsele 
uppefter Ångermanälven och efter de stora sjöarna Malgomaj och Kultsjön och 
vidare från Klimpfjäll över fjällen till Norge. 

Om denna sin resa skrev han en lång (16 sidor) och intressant redogörelse ur 
vilken vi anför följande: 

"Som jag i brist af  behörig vikarius, hvilken under mitt bortovarande den 
ordinarie gudstjänsten här vid kyrkan uppehålla skulle, nödgats med 
missionsförrättningens  företagande  dröja allt intill nästlidne juli månads slut 
och tiden således för  den mig förestående  resan till Norge skull ej syntes 
tillräcklig att, såsom eljest mitt uppsåt varit alla mina åhörare i deras 
hemvisten besöka; ty lät jag antyda dem, som i fjället  boende äro, att de skall 
enhälligt sig församla  pä ett inemot norska gränsen vid pass 20 mil härifrån 
beläget ställe, Rafsen  Glimp benämnd".* 

"Då jag emellertid och under min resa dit upp besökte de i vägen liggande sex 
hushåll och dem kateketice i deras kristendom underviste samt döpte några 
stycken deras nyss tillkomne barn och kommunicerade de sjuka och 
ålderstigna, som ej hafva  tillfälle  att detta högstnödiga salighetsmedel här vid 
kyrkan åtnjuta. 

Och sedan jag den 4 aug. om morgonen till nästberörde ställe anlänt och för 
de där församlade  38 personer hållit på deras språk en predikan om Frälsaren 
Kristi person och oss beviste välgärningar, blef  hela den öfriga  dagen använd 
till deras förhör  och undervisning i de nödigaste kristendomsstycken, såsom i 
synnerhet i Guds och Jesu Kristi rätta kännedom och den sanna bättringens 
förnämsta  delar med dess högstnödiga frukt  och bevis, en daglig lefvernes 
förnyelse; 

och det således, att en hvar om dessa stycken så länge frågades  och 
undervistes, till dess den därom någorlunda besked göra kunde; och slöts allt 
om aftonen  med tjänliga böner. Hvaruppå jag om morgonen därpå följande 
af  detta mitt arbete, Gudi ära fick  den frukten  förnimma,  att, förrän  jag 
hunnit uppstå, voro några själfmande  till mig ankomne med begäran, att dä 
åter för  dem upprepas måtte, hvad de af  det, som dagen förr  föreställdes, 
bortglömt hade, i synnerhet hvad som om den sanna bättringen och 
omvändelsen sagdt blifvit. 

*/Holmfrid Larsson i Klimpfjäll, vars fader var same och renskötare i dessa trakter 
i slutet av 1800-talet, säger, att Rafsen Glimp måste vara fjället väster om Övre- och 
Nedre Rafsensjöarna, vilket på generalstabskartan kallas Rapstentjåkko. Vid de 
nämnda sjöarna fanns ett stort sameläger, som Larsson såg resterna av i början av 
1900-talet. Detta läger låg fem kilometer från Klimpfjälls by. 
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Hvilket sedan man det med härlig glädje gjort hade och äter hållit bön samt 
döpt 3 stycken barn och de åldrige och bräckliga med den h. nattvarden 
betjänt, måste man till att, medan bekvämlig tid var, fortsätta  norska resan, 
taga afsked  i från  denna församling,  som man eljest gärna velat i några flera 
dagar på nu berörda sätt tillhandagå, hvarvid de på allt upptänkligt sätt 
förmantes  till ett dagligt beflitande  och tilltagande i den sanna gudaktighetens 
kunskap och öfning  med innerlig önskan och bön, att Gud dem därtill nåd, 
anda och kraft  förläna  ville." 

Forsberg berättar, att resan från Rafsen Glimp till Trondhjem tog tio dagar i 
anspråk, men då hade han gått 39 mil till fots över fjäll och farit 14 mil efter olika 
sjöar. Han stannade tio dagar hos biskop Hagerup. 

På grund av brist på kunniga vägvisare kunde han inte ta samma väg vid återresan 
som han önskat utan måste ta vägen över Jämtland tillbaka till Åsele. 

Forsberg lämnar en mycket nedslående bild av landskapet han reste igenom. 
Ingenstans någon lämplig plats för bosättning och odling. Fjällen var betäckta med 
ishård snö och i de djupa dalarna hade snön nyss smält bort och något nämnvärt 
gräs växte inte där. På den sandiga och steniga marken växte endast den vita 
mossan för renbete. Under tio mil av sin resa såg han knappast något som liknade 
träd. Och i de små och grunda träsken fanns endast i ringa antal små foreller och 
rödingar. 

Forsberg säger, att de som påstår, att det i fjällen finns någon fruktbar trakt, talar 
osanning. Han säger sig under denna resa icke ha träffat annat än tre ting, som han 
icke kunnat förklara. 

För det första en fågel, som lapparna kallade ti eran, som han aldrig förut sett. Han 
ville att lapparna skulle fånga en sådan och sända honom skinnet av den. 

För det andra hade han träffat på två slags gräs, det ena kallades av lapparna jarja 
och åts av dem. 

[Detta gräs var tydligen Mulgedium Alpinum, tolta, som på folkspråket i 
Vilhelmina än idag kallas järja. Av denna växt har både samer och 
nybyggare i Vilhelminas fjälltrakter alltid gjort en maträtt, som de 
kallade gompa.1 

Den andra växten var utan namn, men roten därav kunde inte ätas av renarna. 
[Denna växt kunde möjligen vara Angelica Archangelica, Kvanne, eller 
Aconitum Septemtrionale, Nordisk stormhatt] 

Den tredje egendomligheten han påträffade fyra mil från sista platsen i Norge var 
en stor sten, som kunde lyftas av ungefär 20 man, vilken vilade på fyra helt 
klotrunda stenar, stora som kanonkulor en under varje hörn. Ovanpå den stora 
stenen var tre stenar något större än en tegelsten. Hans norska följeslagare hade 
berättat för honom, att en liknande anordning fanns fyra mil längre söderut. 
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Norrmännen, som varit föregångsmän när det gällde missionen bland samerna, 
var nu inte så intresserade för den. Biskop Hagerup förklarade för Forsberg, att han 
ansåg ej missionsverket värt de stora uppoffringar man gjort för det samma, samt 
höll före, att det endast fanns en utväg att bibringa lapparne kristendom och 
civilisation, nämligen att tvinga dem att bli bofasta och lära sig svenska och norska 
språken. 

Forsbergs konferens med Hagerup ledde ej till något praktiskt resultat och 
uppmuntrade ej heller Direktionen till förnyade överläggningar med biskopen i 
Trondhjem. 

Petrus Forsberg reste, som redan är omnämnt, mycket inom sin stora församling 
icke minst till samerna inom Vilhelmina. Det är väl inte osannolikt att Forsberg 
redan under de första åren han var lärare i Åsele och fortfarande ogift - han ingick 
ju äktenskap 1734 två efter det han blivit lärare - av eget intresse för samerna och 
deras land företog resor upp till deras sommarvisten. Något som helst bevis på 
detta har vi dock inte, då Forsberg icke hade anledning eller tillfälle att berätta om 
en sådan eventuell resa. 

Att Petrus Forsberg icke hade något emot att vistas hos samerna, ser vi bl. a. av ett 
brev av den 4 mars 1740 från Direktionen för lappmarkens ecklesiastik verk till 
Härnösands domkapitel där det meddelas, att Forsberg förklarat sig villig att tre 
månader varje sommar mot en ersättning av 66 dir 21 2/3 öre vistas bland samerna 
i fjällen. Detta erbjudande blev emellertid icke antaget. 

Redan 1686 hade konsistoriet i Härnösand utarbetat ett förslag till hur man skulle 
komma tillrätta med lapparnas kristnande genom att prästerna besökte lapparna i 
deras kåtor. Men därav blev föga uträttat. I Kungl. Maj:ts förordning av den 3 okt. 
1723 bestämdes att prästerna i Lapmarken skulle resa omkring bland sina åhörare 
d.v.s. bland lapparna. Men även detta försök att förmå prästerna att besöka 
lapparna särskilt då sommartiden, då de flesta vistades vid sina sommarvisten 
uppe bland fjällen hade ringa resultat. 

Efter Direktionens tillkomst 1739 blev förhållandena på flera håll förändrade. 
Redan 1740 började Petrus Forsberg, innan han ännu hade blivit kyrkoherde i 
Åsele, resa upp till övre ändan av Malgomaj och hålla gudstjänst och förhör med 
samerna. Forsberg säger, att 1740 fanns 52 lappfamiljer med minst 250 personer 
som under sommartiden vistades uppe i fjällen. 

Enligt sägnen, som förefaller vara sannolik, skall Forsberg ha hållit sina möten 
med samerna på en holme vid övre ändan av Malgomaj, vilken kallas 
Prästholmen, en del kallar holmen Predikoholmen. Med all sannolikhet besökte 
han denna holme flera gånger. Så kan nämnas, att ett berg på norra sidan av 
Malgomaj ej långt från Prästholmen heter Forsbergsberget. Det säges ha fått sitt 
namn av pastor Petrus Forsberg, som brukade låta sina roddare ro iland och vila 
vid en liten holme nedanför det branta berget. Denna holme har nu genom ras 
från berget förenats med landet. 
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Forsbergs besök hos samerna vid övre ändan av Malgomaj hade blivit godtaget av 
domkapitlet som en lämplig samlingsplats för samerna inom Vilhelmina. Det ser 
vi av visitiationsprotokollet av den 6 jan. 1750 där Forsbergs efterträdare, Erik 
Wallinder, rapporterat att han sommaren 1749 hade gjort en resa till nedre ändan 
av Malgomaj men där kunnat samla endast 10 personer. Han uppmanas då att 
alltid resa "överst vid sjön, därest lapparna mestadels ligga." Här bör nämnas att 
varken Wallinder (1749-1765) eller Erik Forsner (1767-1781), vilka båda var sjukliga, 
gjorde några fjällresor till samerna. Det var först i och med att Per Rådström blev 
adjunkt åt Forsner 1779 som de av Forsberg påbörjade besöken hos samerna 
återupptogs. 

Forsberg fick också lovord för sitt arbete bland samerna. I visitations- protokollet 
från den 6 jan. 1743 i Åsele heter det bl. a: 
/att/ Lapparna hade då "ansenligt förkovrat  sig" , vilket sades bero på 

"kyrkoherdens flit  och goda methode, att genom frågor  och svar undervisa 
dem." 

Petrus Forsberg hade nämligen 1741 kommit med ett konkret förslag på hur 
undervisningen av lapparna skulle ske. I hans förslag heter det: 

"att lapska prästerna vid var och en av sina åhörares sammankomster på det 
flitigaste  i tydlig enfaldighet  catechetice dem undervisa, som jag verkligen 
erfarit  att med ett sådant lärosätt, hur på en eller halvannan timmes tid 
antingen i kyrkan eller hemma i mitt hus mera blivit uträttat än med många 
predikningar; af  orsak att det förra  mer än det senare förorsakar  dem att giva 
aktning på det som föreställes. 

I anseende vartill och näppeligen någon av detta folkets  själasörjare kan dem 
till behörig kristendomskunskap och övning handleda med mindre han så 
snart de komma till kyrkplatsen, det vare sig en socken- eller helgdag, genast 
sammankallar dem till kyrkan eller sitt eget hus till catechismi förhör  och far 
därmed fort  så länge de tillstädes äro och det jämväl morgon och afton  efter 
marknadstiderna." 

Snart började den ena lappmarksförsamlingen efter den andra följa Forsbergs 
förslag och 1742 förordnade Direktionen över Lappmarkens ecklesiastikverk förhör 
med samerna som i stort följde Forsbergs exempel. 

Omkring 1740-talet visade man på kyrkligt håll ett påfallande intresse för frågan 
om lapparnas bofasthet. Men även på annat håll fanns sådant intresse. 

Så kan nämnas, att Ehrenmalms resa genom Åsele lappmark 1741 hade bl.a som 
mål att se, om här icke fanns möjligheter att odla upp stora områden. 

Även här finner vi, att Petrus Forsbergs åsikter och initiativ gör sig gällande. Han 
experimenterade med rov- och potatisodling för att visa, att dessa växter också 
trivdes i Lappland. 
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År 1741 framhöll han, att lapparna 
"utan särdeles möda jämte sina renar" årligen även skulle kunna underhålla 
"till det minsta tre a fyra  kor, varav dem större näringsdel tillfälle  än af  mer 
än tjugo stycken renar." 

Vidare kunde de 
"upparbeta sina renvallar till bästa kornåker, samt och månget år medelst 
svedjande många tunnor råg sig förskaffa."  Men tillägger han omedelbart, att 
förmå dem till detta, därtill "fordras  mer än mycken konst och auktoritet." 

En brännande fråga, som vållade myndigheterna stort bekymmer var, att till 
Lappmarken få präster, som kunde lapska och att få böcker på lapska språket. Som 
vi redan sett, lärde sig Forsberg snart lapska språket, så att han utan svårighet 
kunde umgås med lapparna och predika utan tolk. Per Fjällström i Lycksele 
arbetade på att översätta flera arbeten till lapskan. 

I okt. 1743 kallades Forsberg till Lycksele som sakkunnig för att tillsammans med 
Fellström och Per Högström granska Fjällströms arbeten och yttra sig över dem. 
Året därpå, 1744, utkom följande arbeten översatta av Fjällström till lapskan, 
nämligen: ABC-bok, Lilla katekesen, kyrkohandboken, psalmboken med 
evangelier och handbok. 

Sedan länge hade fylleriet vid kyrkplatserna i Lappmarken varit ett stort problem, 
vilket hade till följd att Kungl. Maj:t genom brev av den 3 dec. 1740 förbjöd 

"all brännvins uppförsel  samt säljande och skänkande i svenska 
lappmarkerna både vid, under och mellan marknaderna och det vid 100 daler 
smt:s vite jämte varans konfiskation." 

Men att upprätthålla brännvinsförbudet var ingen lätt sak. 

Petrus Forsberg, som strävade efter att det skulle råda ordning på kyrkplatsen även 
när marknaderna hölls där, hade erfarit, att trots Kungl. Maj:ts förbud såldes 
mycket brännvin under marknaderna och detta icke minst till lapparna. Därför 
beslöt Forsberg och skolmästaren Olof Sebrelius att till Åsele häradsting den 5 jan. 
1745 inlämna en skrivelse med begäran 

"at bränvin i lappmarken så alldeles måtte förbjudas  at hädanefter  ingen här 
boende må äga frihet  at anten sjelf  tillwärka eller ifrån  andra orter införa  eller 
hos sig inkomma låta något slags bränvin, till hwilken ände alla här befintliga 
bränwinspannor borde förseglas  och i säker ort insättas till dess ägaren får 
tilfälle  hwar sin utom lapmarken föryttra,  jämväl at ingen hit resande må 
understå sig at med sig föra  något bränvin anten till eget eller andras behof." 

Slutligen hemställde Forsberg och Sebrelius att häradsrätten skulle undersöka om 
allmogen var med på deras förslag. Häradsrätten efterkom denna deras begäran och 
fann därvid att både lappallmogen och nybyggarna "förklarade  sig wara tillfreds 
därmed" att allt brännande skulle förbjudas. 

Häradsrätten översände protokollet till domkapitlet, som redan den 13 feb. 1745 
sände det till Kungl. Maj:t, vilken redan den 19 mars samma år stadfäste beslutet. 
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Men vid tinget påföljande år kom det emellertid fram, att ej ens förslagets 
upphovsman Petrus Forsberg hade hållit den ingångna överenskommelsen. 

Nybyggarna i Åsele ångrade snart, att de gått med på förslaget och då blev den 
träffade överenskommelsen av ringa betydelse. Frågan om brännvinsförbudet i 
Åsele fick följder som dess upphovsmän icke hade anat. Forsberg blir nämligen 
åtalad för att han brutit mot förbudet. 

Den 15 mars 1746 ingav Petrus Forsberg en 7 sidor lång skrivelse till Kungl. Maj:t 
där han talar om, att lapparna efter brännvinsförbudets införande i Åsele under 
vintern foro ned till Ångermanland där de sålde sina varor och där de få köpa 
brännvin så mycket de vilja. 

Han talar också om, att alla som bodde inom Åsele och de som kommo dit 
"af  godt upsåt lät åtskilliga Lappar af  thenna them så högt fägnade  dryck 
såsom en kjärlig skänk undfå." 

Därför väntade lapparna, att de av honom också skulle bli ihågkomna. När detta 
icke blev fallet, förlorade han deras vänskap och deras förtroende. 

Därför måste även han ge dem en skänk för att undanröja allt missförstånd. Han 
tycker också, att det är märkvärdigt, att trots att alla brutit mot överenskommelsen 
om brännvinsförbud, så är det endast han, som blir åtalad härför. 

Sist ber han Direktionen, att sedan han nu varit tio år vid Åsele skola och fem år 
som pastor och missionär och har arbetat så mycket och hälsan blivit mycket 
försvagad, och han blivit så utblottad, att han inte ser någon utväg att underhålla 
sina barn, må ihågkommas med befordran till någon lättare och fördelaktigare 
prästbeställning. 

Att Åseleborna snart ångrade, att de vid tinget den 5 jan. 1745 gått med på 
brännvinsförbudets införande framgår med önskvärd tydlighet av en skrivelse, 
som ingavs till Kungl. Maj:t den 21 maj 1746 på nybyggarnas vägnar av Petter 
Gavelin, Hans Eriksson och Jon Andersson. Denna skrivelse sades vara författad 
av studeranden Magnus Edenmark, som var systerson till Forsberg och var på 
tillfälligt besök hos honom. 

I den fyra sidor långa skrivelsen beklagade de sig över, att sedan de avstått från 
brännvin, hade de råkat i högsta "nöd och twångsmål" och bönfalla därför att få 
använda det till egen "nödtorft"  och förbinda sig att icke skänka det till någon 
lapp. Brännvinet säges ha varit deras enda medicin med vilken de styrkt sin hälsa, 
som nu "märkeligt" avtagit liksom krafterna. Om de icke får använda brännvin, 
är det "nästan omöjeligt blifwa  här på orten", och ännu omöjligare för några fler 
att bosätta sig här. 
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Att Forsberg redan efter några års vistelse i Åsele hade skaffat sig ett gott anseende 
och gjort sig känd som en duktig karl framgår av visitationsprotokollet från Åsele 
av den 1 jan. 1736. 

Sedan sedvanligt förhör hållits och "qwinfolken"  med ungdomarna lämnat 
kyrkan, "beskådades" den 1648 uppförda kyrkan, vilken är för usel och 
"oanständig" med mycket gammalt och skröpligt tak, ojämnt och uselt golv och 
förfallna bänkar, som dels luta och dels ligga. 

Framförallt är det ett mörkt hus. Halva fönstret i koret har blåst sönder och spikats 
igen med bräder. På hela norra väggen och västra gaveln finns inga fönster, varför 
halva kyrkan saknar ljus. Sakristian är en liten öppen glugg utan fönster. I 
anseende till allt detta ansågs att en snar förbättring av kyrkan måste ske innan allt 
blev en "ruin ". 

Församlingen ombad nu pedagogen Petrus Forsberg att framföra församlingens 
tankar. Att de vände sig till Forsberg och icke till församlingens kyrkoherde 
Sjöberg, visar att han tillvunnit sig åselebornas förtroende. 

Petrus Forsberg framsteg och yttrade dessa tankar: 
"Det här huset är redan så bristfälligt,  att ingen reparation är motiverad. Det 
har blivit uppsatt utan knutstenar endast på träklabbar, vilka för  länge sedan 
är uppruttnade. Därför  har väggarna tagit röta och sjunkit ned i jorden, så att 
man märker hur hela huset sänkt sig. Därför  är ingenting annat att tänka på 
än att bygga en ny kyrka. 

Församlingen är villig därtill, då de då får  ett prydligare och anständigare 
herrans tempel, där de men långt större glädje kan samlas än i denna kyrka. 
Vi vill därför  göra en ansökan hos 'Höga Överheten' om en kollekt, så att vi 
kan göra detta angelägna nybygge. Nybyggarna här är villiga att efter  råd och 
lägenhet bidra till bygget och vill uppsätta en såg för  att tillverka bräder till 
kyrkby gget." 

Forsberg förklarade sig villig skänka 50 Rdr samt underhålla en man så länge 
kyrkbygget pågick. 

Detta gillade och biföll med nöje församlingen och hoppades att "Öfwerheten" 
skulle förmås att hjälpa till, så att en ny kyrka kom till stånd. 

Genom Forsbergs initiativ upprättade Hans Beskop ritning och kostnadsförslag till 
en ny kyrka, som skulle kosta 1 708 rdr. Petrus Forsberg kom sedan att vara 
byggmästare Hans Norbergs medhjälpare vid kyrkobygget och han förde också 
räkenskaperna för bygget och såg till att de olika nybyggarna lämnade sina bidrag i 
form av arbete och materialer. 

Kyrkan var i det närmaste klar, när Forsberg 1749 flyttade till Alfta och han fick 
därför icke vara med vid kyrkans invigning, vilken skedde trettondagen 1750. 
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Petrus Forsberg var också den, som först framförde tanken på att en kyrka borde 
uppföras i nuvarande Vilhelmina församling. I oktober 1740 skrev nämligen 
Forsberg till domkapitlet i Härnösand och föreslog, att en kyrka borde uppföras vid 
norra ändan av Malgomaj. Kanske tänkte han då på Prästholmen, där man anser, 
att han hållit gudstjänster flera gånger. 

Kravet på en sådan kyrka framförde han både 1743 och 1744, men det kom att dröja 
i det närmaste femtio år innan hans krav kom att förverkligas. 

Sannolikt fann Petrus Forsberg rätt snart, att det inte var lätt att vara präst i Åseles 
väldigt stora församling. Icke minst var väl resorna genom det stiglösa landet 
krävande. Han började längta efter en mindre och mera lättskött församling. 
Redan den 16 juni 1744 anhöll Forsberg om att få ifrågakomma vid tillsättning av 
kyrkoherde "vid någon roligare beställning". Direktionen avstyrkte emellertid 
hans anhållan i skrivelse till Lappmarkens Ecklesiastikverk. Forsberg var 
visserligen då endast 41 år, men han hade dock varit i Åsele i 12 år. 

Den 6 aug. 1746 anhåller Forsberg på nytt att få "något regalt pastorat utom stiftet." 
Nu tillstyrkte consistoriet i Härnösand, men ändå utan resultat för honom. I 
november samma år söker Forsberg befordran till Sköns pastorat. Även nu 
tillstyrker domkapitlet men med samma negativa resultat. 

År 1748 sökte Forsberg till Alf ta i Hälsingland och se, nu lyckades det för honom. 
Han får tjänsten. Han tillträdde kyrkoherdetjänsten i Alfta år 1749. 

I det betyg från Härnösands konsistorium om hans tjänstgöring i Lappmarken 
heter det bl.a följande: 

"Att han bevisat sig vara en nitisk, trogen, ömsint och berömlig lärare 
varigenom Åsele lappmark blivit ansenligt förkovrad,  så uti kristendoms-
kunskap, seder och uppförande,  vartill denne mannens flit  och embetets 
möda mycket bidragit, i det han ej allenast vidlyftiga  samt tidiga 
omkringresor till lapparnas hemvisten sig företagit, 

utan på Kungl. direktionen över Eccles. verkets befallning  gjort en resa till 
Tronhjem i Norge att därstädes med prästerskapet överlägga uti vilka 
lappallmogens omvändelseverk kunde förbättras  och vad handräckning 
prästerskapet uti bägge rikena dertill varandra meddela kunde, varvid, så väl 
som vid sammanträdet år 1743 uti Lycksele till lappska språket och dess 
dialekts reglerande, samt katekesens och psalmbokens översättning, han gjort 
lappmarkerna i gemen nyttiga tjänster, ej till förtigande  att genom hans 
bedrivande nuvarande Asele kyrka och klockstapel blivit byggda, samt 
prästbordet därstädes iståndsatt m.m." 

Inom Uppsala stift förvärvade sig däremot Forsberg ringa beröm. Vid prästmötet 
1751 proponerade han på, att den borde blifva riksdagsman, som åtog sig det för 
minsta arvodet. Detta ogillades i högsta grad. År 1763 pliktade han inför domstol 
emedan han i flera personers närvaro med hugg och slag överfallit en korpral. 
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Som äldste prästman i kontraktet sökte han 1764 prostnamn, men domkapitlet 
avslog hans begäran i anseende till hans förövade oordentligheter och besynnerliga 
uppförande. 

År 1766 inlämnade han till domkapitlet en skrift kallad "De tio budorden i frågor 
och svar", vilka han fått av löjtnant Zackarias Renberg i Alfta. 

Domkapitlet fann skriften /vara/ ett "pastill [nidvisa] om Rikets då församlade 
ständer, Guds ord vanärat och ett grovt gäckeri med Hans Heliga lag bedrivet." 
Domkapitlet beslöt att rådfråga ärkebiskopen, vad författning härmed kunde tagas. 

Denne svarade, att han 
"av skriften  skulle göra det bruk, som med försiktighetens  regler tycktes bäst 
sammanstå." 

I kyrkans memorialbok nr. 5 heter det bl.a om kyrkoherde Petrus Forsberg: 
"Sedan denne kyrkoherde, efter  några års vistande i församlingen,  såg att för 
den folkets  skedda välsignelse förökelse,  voro ganska många som ej kunde få 
bänkrum i kyrkan, så begynte han under sina byförhör  föreställa  kyrkan högst 
nödiga utvidgande, vartill församlingen  enhälligt nekade, men efter  några år 
yttrade de sig vilja bygga en flygel  på norra och en på södra sidan av kyrkan. 

Men som pastor såg, att för  den trånga plan, som därtill var tillfinnandes, 
kunde ingenting med en slik byggnad mera uträttas, än att efter  få  års förlopp 
kyrkan åter skulle blifva  för  trång, lät han hela denna sak till högvördiga 
domkapitlets och vällovliga lands- hövdingeämbetets beprövande och 
gottfinnande  överlämna, vilka straxt efter  en behörig undersökning begärde 
församlingens  samtycke till bästa sättet till kyrkans utvidgande. 

Församlingen ville dock omöjligt frångå  sitt ovannämnda förslag,  nämligen 
att påbygga med en korsarm på vardera långsidan. Kyrkoherden gjorde då 
förslaget,  att kyrkans norra, östra och södra väggar skulle nedrivas och ånyo 
uppbyggas, åtminstone till 10 alnars mera bredd och 15 alnars längd, som han 
med flera  goda skäl bevisa bäst och nyttigast bliva, vilket också blev såväl av 
Domkapitlet som av landshövdingeämbetet erkänt. Församlingen nedkade 
dock sitt biträde härtill, varför  saken blev hänskjuten till Kungl. Maj:t, som 
fastställde,  att kyrkan skulle ombyggas i enlighet med kyrkoherdens förslag. 

Under följande  oktober och november månader 1765 lades grundvalen till 
den nya kyrkobyggnaden, till längd och bredd som ovan sagts, samt med en 
otrolig samhällighet och drift  nedlagd och fullbordad.  Av åtskilliga tvingande 
omständigheter blev sedan med byggnadens fortsättande  uppskjutet till våren 
1769. 

o 

Ar 1767  den 2 mars avled kyrkoherde Petrus Forsberg, sedan han med mycken 
heder, beröm och flit  förestått  sysslan härstädes inemot 18 år." 

Petrus Forsberg var vid sin död 63 år. 
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Familjeupp gifter 
Petrus Forsberg och hans hustru Kristina Israelsdotter hade 12 barn: 

1. Olof, född 1734 30/10. Pastorsadjunkt i Bollnäs. 
2. Israel, född 1736 2/6. Död 1742 26/5. 
3. Anders, född 1739 5/2. Kyrkoherde i Giresta. Död 1816 22/5. 
4. Pehr, född 1740 14/10. Död 1742 22/5. 
5. Margareta Kristina, född 1742 12/3. Död ogift 1793. 
6. Gustaf Adolf, född 1744 5/9 död 1781. 

Vice kommissionslantmätare i Blekinge. 
7. Israel, född 1746 25/5 död 1750 15/6. 
8. Fredrika Lovisa, född 1749 14/6 död samma år 6/12. 
9. Petrus, född 1750 14/8. 

Medicine studerande i Uppsala, död 1770 14/4. 
10. Lars Magnus, född 1750 14/8 tvilling med föregående. 

Död samma år 22/10. 
11. Johan Erik, född 1752 14/8. Död samma år 22/10. 
12. Johanna Catarina, född 1755 20/9. Död samma år 10/10. 
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Kapitel . 

Olof Sebrelius 
När Petrus Forsberg blev kyrkoherde i Åsele utnämndes Olof Sebrelius den 10 
juni 1742 till skolmästare vid skolan i Åsele, vilken syssla han kom att inneha i 
fyra år eller till 1745, då han blev utnämnd till kyrkoherde i Föllinge församling i 
Jämtland. 

Sebrelius var född 1717 i Sveg i Härjedalen och var son till kyrkoherde Erik 
Sebrelius och dennes maka Elisabet Huss. Efter studier i Uppsala blev han student 
där våren 1733 och fil kand. 1741, prästvigdes samma år. Promoverades till fil. 
mag. 1743. När han blev lärare vid skolan i Åsele var han endast 25 år och det var 
hans första tjänst. Hans tid som lärare vid skolan blev emellertid kort, endast tre 
och ett halvt år. Han blev nämligen år 1745 utnämnd som förste kyrkoherde i 
Föllinge, som då utbröts ur Lits församling och bildade eget pastorat. 

Tjänsten i Föllinge tillträdde han nyåret 1746. Föllinge nybildade församling 
omfattade Frostviks-, Hotagens-, och Offerdalsfjällen, ett väldigt område i 
nordvästra Jämtland. Till Sebrelius' tjänst knöts även skolverksamheten bland 
samerna i detta väldiga område. 

Sebrelius kom att stanna i sexton år som kyrkoherde i Föllinge eller till år 1762, då 
han utnämndes till kyrkoherde i Gudmundrå. Hans verksamhet karaktäriseras i 
Bygdéns herdaminnen som vidsynt och nitiskt icke minst när det gällde samernas 
själavård. Han gjorde också betydelsefulla insatser för nybyggarverksamheten 
inom församlingens vidsträckta fjälltrakter. Då han själv också var jordbrukare 
kunde han med klokhet och vidsynthet ge råd och upplysning till nybyggarna. 

Det är tämligen okänt att det var Sebrelius, som låg bakom tillkomsten av de flesta 
nybyggen, som under denna tid upptogs inom detta vidsträckta område. Under 
sina många och långa resor inom sin församling fick ha en klar blick över 
utvecklingsmöjligheterna där. 

Hur krävande det var för honom att resa inom sitt vidsträckta område förstår vi 
av, att för att besöka Frostviken, måste han först på slingrande stigar ta sig fram de 
mer än fem milen till Ströms vattudal och sedan med roddbåtar ta sig fram de 
nära tjugo milen upp till Frostviken. I bland tog han vägen över Sörli och Nordli 
i Norge, då han skulle resa upp till samerna i Frostviken. 

I Håkafot samlade han samerna och predikade för dem under bar himmel. Men 
då det var svårt för honom att på bestämd dag inträffa där, bad han samerna, att de 
skulle vänta minst en dag på honom, om han icke kom på utsatt tid. Han föreslog 
att de skulle bygga en "stuwa" för gudstjänstbruk och eventuellt en 
begravningsplats i Håkafot. Han vädjade till strömsborna, som hade sina vägar 
förbi till sina fisken i Kvarnbergsvattnet, att hjälpa till med detta bygge. 
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Redan första året Sebrelius var i Föllinge samlade han samerna i Nordli och 
föreslog då det norska nybygget Frostviken som lämplig samlingsplats för 
samerna. 

För att befrämja nybyggarverksamheten inom denna del av landet skrev han den 
13 dec. 1750 ett långt brev till landshövdingen i Gävle och talade om vilka goda 
nybyggesmöjligheter här fanns. 

Och mycket anmärkningsvärt är, att Sebrelius 225 år före gruvan i Stekenjokk i 
sitt brev säger: 

"Här finnes  äfwen  i närmast belägna fiell  anledning till kopparmalm, hwaraf 
hos herr Bergmästaren i orten jag godkänt prof  upwist. De hafwa  fördenskull 
för  10 a 12 år tillhakas haft  deputerande från  Trundhem,  som utsedt hela 
belägenheten i denna ödemark, och därföre  hafwa  de wid sista gräntze 
undersökningen gjort prsetension. Men som förmodligen  wid nu påstående 
gräntze Commission lärer determineras, hwad som dem med rätta 
tillkommer, så har jag ej kunnat denna traden oomrödd lemna." 

Den 11 april 1751 svarar landshövding A.J. Gripenberg Sebrelius och tackar 
honom för meddelandet och säger: 

"Att ett ganska stort land är emellan Norska och Swenska bygderna aldeles 
obebygd är nogsamt bekant, äfwen  som att samma land för  dess aflägsenhets 
skull blifwit  ansedt såsom af  det strängaste luftskifte,  som ej kunde tåla 
inwånare." 

Enligt då gällande bestämmelser hade lappmarksprästerna tillförsäkrats befordran 
till bättre pastorat efter någon tids tjänstgöring. Biskop Kiörning rekommenderade 
Sebrelius till något ledigt pastorat utom stiftet. Med anledning därav erhöll han 
1760 Önestads pastorat i Skåne, men Sebrelius, som nu var 43 år och hela tiden 
vistats i Norrland, tackade nej genom att återsända fullmakten. 

Den 27 okt. 1762 blev Sebrelius utnämnd till kyrkoherde i Gudmundrå församling 
i Ångermanland och tillträdde genast tjänsten. Där kom han också att stanna livet 
ut. Under fyra år (1769-1772) var Sebrelius riksdagsman för prästerståndet. År 1773 
blev han kontraktsprost. Den 20 juli 1795 avled Sebrelius 78 år gammal. 
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Familjeuppgifter 
Sebrelius gifte sig den 30/3 1753 med den 18-åriga Anna Elisabeth Funck de 
Tollbom, dotter till bataljonspredikanten vid Jämtlands regemente Matthias T. 
och dennes hustru kaptens dottern Maria Christina Carel. Fru Sebrelius dog 1797. 

Makarna Sebrelius hade icke mindre än 15 barn av vilka endast två nådde mogen 
ålder. Fyra barn dog 1766 i en epidemisk barnsjukdom och jordfästes samtidigt den 
21 maj samma år. 

Barnen: 
1. Elisabet Maria, f 22/2 1754, 

g. 6/6 1779 med prosten dr. H. Haselhuhn i Sollefteå, 
2. Barbro Regina, f 22/1 1757 död 1766, 
3. Erik Christoffer, f 26/12 1758 död 1762, 
4. Marta Christina, f. 11/11 1760 död 1766, 
5. Matthias, f. juli 1762 död 1766, 
6. Anna Catharina, f 1763 död 1766, 
7. Anna Christina, f. 26/3 1764, 
8. Brita Helena, f. 20/12 1765, 
9. Barbro Christina, f. 3/2 1767, 

10. Ulrika Eleonora, f 11/1 1768, 
11. Anna Margareta, f. 3/6 1769, död samma år, 
12. Olaus, f 30/7 1770, mantalskommissarie död 1830 på Hullsta, 
13. Erik, f. 6/71771, död samma år, 
14. Anna Martha, f 6/8 1 773, 
15. Petrus f. 20/2 1778. 
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Kapitel . 

Olaus Hedenstedt 
Olaus Hedenstedt föddes 1715 i Hössjö av bondeföräldrar. Student i Uppsala 1735, 
fil. mag. den 22 juni 1743 och prästvigdes samma år i Stockholms storkyrka. 

Under tiden 12 okt. 1743 - 1 maj 1744 uppehöll han tjänsten efter avlidne 
komminister M. Zellenius i Härnösand. Under denna tid studerande han flitigt 
lapska språket därför att han önskade söka till någon tjänst i lappmarken. År 1745 
var han adjunkt i Sunne /sydväst om Östersund/. 

Från jan. 1746 till april 1756 var han skolmästare i Åsele, där han bl.a. upprättade 
den värdefulla matrikel för skolan där bl. a. samtliga lärare och elever finnes 
antecknade. 

Den 1 maj 1756 tillträdde han kyrkoherdetjänsten i Refsunds församling i 
Jämtland, där han tjänstgjorde till sin död den 19 februari 1762 endast 47 år 
gammal. 

Familjeuppgifter 
Olaus Hedenstedt var gift med Ulrika Pelt f. 1724, dotter till provinsialläkaren Carl 
Pelt och hans hustru Elisabeth Honning. Fru Hedenstedt dog 1766 ett par år efter 
maken endast 42 år gammal. 

Barn: 
Ulrika, f. 1741 död d. 1/2 1769. 
Lisa Charlotta, f. 1748 död d. 5/2 1769. 

Båda flickorna dog med några dagars mellanrum i någon 
epidemisk sjukdom. 

Sara Greta, f. 1754. 



319 

Kapitel . 

Erik Forsner 
Erik Forsner född 1714 i byn Fors i Nätra socken. Hans föräldrar var jordbrukare 
där. Inskrevs i Härnösands gymnasium höstterminen 1735 och blev student i 
Uppsala 1739. Promoverades till fil. mag. 1749. Prästvigdes samma år till adjunkt 
åt prosten P. Fjällström i Lycksele. 

När skolmästartjänsten i Åsele år 1756 blev ledig genom att mag. O. Hedenstedt 
befordrades till kyrkoherde i Revsund, utnämndes Erik Forsner till skolmästare 
från den 1 maj nyssnämnda år. 

År 1762 sökte han ett lektorat i Härnösand efter avlidne P. Holmbom. 

Han framhöll därvid, att han tjänstgjort som adjunkt i Lycksele i sju år och som 
skolmästare i sex år. Under denna tid hade han haft det mycket fattigt och 
besvärligt. Han fick emellertid icke tjänsten som lektor men blev den 21 juli 1767 
utnämnd till kyrkoherde i Åsele. Denna tjänst innehade han i fjorton år eller till 
den 26 augusti 1781 då han avled 67 år gammal. 

Familjeuppgifter 
Erik Forsner gifte sig 1754 med Sofia Brita Ask f. 1731 dotter till skolmästare 
Bernhard Ask i Lycksele. Hon avled i Åsele den 3 maj 1807, 76 år gammal. 

Barn: 
Makarna hade 8 barn, nämligen: 
1. Brita Christina, f 1756 gift med komminister Pehr Åhrberg i Länna i 

Södermanland, dog där 1789. 
2. Anna Sofia, f. 29/6 1758 gift med skolmästare Per Rådström i hans 

första äktenskap, död 1814. 
3. Jonathan, f ? , Sidenfabrikör i Stockholm. 
4. Johan Peter, f ?, kryddkrämare i Stockholm. 
5. Eva Margareta, f ?, gift Edberg i Landskrona. 
6. Sara Magdalena, f. 1766 gift 1783 med pastor Erik Rhen i Åsele. 
7. Catarina Charlotta, f ?, ogift. Död i Länna prästgård vid 20 års ålder. 
8. Gustaf, f. 1776, student 1789, handelsbokhållare. 



320 

Kapitel . 

Daniel Edin 
Daniel Edin var född i Åsele den 6 okt. 1725, son till pärlfiskeriinspektoren Per 
Edin och dennes maka Catarina Ekeblad. I likhet med andra lappmarkssöner 
erhöll han statsunderstöd för studier i Härnösand. Student i Uppsala blev han 
vårterminen 1748. År 1757 reste han till Greifswalds universitet där han samma 
år blev fil. mag. I juni 1758 prästvigdes han till adjunkt åt pastor Wallinder i 
Åsele. 

År 1767 utnämndes han till skolmästare vid skolan i Åsele. En tjänst, som han 
uppehöll till 1781 då han utnämndes till kyrkoherde i Anundsjö församling i 
Ångermanland. Men efter endast två års tjänstgöring där avled han den 29 juni 
1783 endast 58 år gammal. 

Familjeuppgifter 
Daniel Edin ingick den 29 juli 1759 äktenskap med kyrkoherdedottern Margareta 
Sellin i Resele. Fru Edin avled den 7 juni 1807 i Sidensjö 76 år gammal. 

Barnen: 
Av deras fem barn är följande tre kända: 

1. Catharina Margareta, f. 1760. 
Gift med kyrkoherde Anders Lundström i Nätra. 

2. Per Erik, f. 1762. 
Ekonomieombudsman tillika länsman i Åsele 1790 död 1804. 

3. Maria Christina, f. 1763 i Resele. 
Gift 1790 med komminister Ol. Sidenmark. 
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Kapitel . 

Johan Edin 
Trots att kronolärismari Johan Edin endast en kort tid tjänstgjorde som 
vikarierande skolmästare vid skolan i Åsele, ska vi ändå lämna några biografiska 
anteckningar om honom, därför att han var en mycket verksam och originell 
person, som uträttade en hel del inom Åsele lappmark under senare hälften av 
1700-talet. 

Hans farfar, Daniel Edin, var den förste egentlige kyrkoherden i Åsele, då den 
först utnämnde, Johan Bechasus, dog efter att ha varit i Åsele endast 19 dagar. 
Redan 1693 kom Daniel Edin till Åsele som komminister. 

Dennes son, Per Edin, blev pärlfiskeriinspektör och ägare av nybygget Söråsele, 
vilket han överlät till sin son Johan Edin. Den legendariske prästen och 
kulturspridaren Johan Anders Linder (1783-1877) berättar i "Läsning för  folket"  år 
1852 bl.a följande om denne Johan Edin: 

"Johan Edin war en werksam, i orten aktad och i flera  avseenden 
märkwärdig man, för  hwilken folket,  särdeles Lapparne, Hwilka nära 
förgudade  honom, buro mycken respekt. Ännu yngling kom han såsom 
betjent till en läderhandlande i Stockholm, men hemkallades några år 
derefter  af  sin fader,  som war perlfiskeinspektör  i Lappmarken och innehade 
nybygget Söråsele, som han nu, trött af  ålder och mödor, wille ät honom 
öfwerlämna,  men för  hwars lösen från  widhäftande  skuld, sonen dock måste 
i Junsele upptaga ett lån, som i den tidens mynt, kopparplåtarne, utgjorde ett 
hästlass. 

Han blev sedan klockare och derefter  länsman derjemte. Idkade äfwen  något 
perlfiske  i bäckar hörande till Storåns floddal,  i Gide elfwen  m. fl.  och hade 
liksom fadern,  uppsikt öfwer  denna handtering, som likwäl redan war i 
aftagande  så wäl i den södra som norra Lappmarken. 

Han war i sin tjenst outtröttlig, wandrade flitigt  omkring i Ödemarken och 
uppsökte nybyggeslägenheter, dem han insynte och äfwen  försåg  med åboer, 
hwartill han ej allenast sjelf  uppsökte raska drängar utan wanligen äfwen 
förbehöll  sig walet af  hustru åt dem, och bidrog genom sin rastlösa 
werksamhet ganska mycket till befrämjande  af  nybyggesodlingens framsteg  i 
orten. 

Wäl  gick han derwid något godtyckligt tillväga, emedan han ofta  tog ägor 
från  det ena nybygget och tillade ett annat, utsättande råmärken där han 
tyckte lämpligast war a. 

Men detta förutan  hade kanhända mången nuvarande större by i denna 
Lappmark ej existerat, emedan begäret efter  stora områden icke sällan af 



322 

auktoriteterna understöddes, wilket säges hafwa  warit ett betydligt hinder för 
odlingens framgång. 

Emellanåt uppehöll han sig bland lapparne på fjellen,  skiftande  Lapplanden 
dem emellan och afgörande  deras twister. Wid  återresor från  fjellen 
medförde  han på båt qvarnstenar, brutna i ett berg wid Wojmåns  källor och 
befor  djerft  de största forsar."  1 * 

"I sitt för  öfrigt  berömliga nit för  ordning och skick gick han äfwen  längre än 
tillbörligt war, enär han ej allenast egenmäktigt afgjorde  twistemål, utan 
äfwen  straffade  förbrytelser  utan laga rannsakan och dom. Derwid tillgick 
wanligen så, att sedan han i parternas närwaro genom wittnen öfwertygat  sig 
att brottet war begånget, lades den felande  öfwer  en bänk och undergick 
bastonad. 

Laga ting hölls blott en gång om året i Åsele. Man hade merendels lång väg 
till domstolen och åtnöjde sig med den för  handen warande lagskipningen, 
öfwer  hwilken ingen klagan förspordes.  Till  tänkesätt och uppförande  war 
han ganska religiös och wälmenande." 

Kanske är ändå länsman Johan Edin mest känd för sina kyrkobyggnader i 
Vilhelmina. Han uppförde nämligen församlingens två första kyrkor, kyrkan i 
Fatmomakke, och på kyrkplatsen, som blev Vilhelmina samhälle. 

Fatmomakkekyrkan uppförde han sannolikt under försommaren 1791. Pastor Per 
Gavelin skriver nämligen i sitt brev till konsistoriet den 3 sept. 1791 bl. a. 

"Den 30 juli woro de församlade  till Capellet, som förra  söndagen warit 
hemma." 

Detta är första gången vi får veta, att det fanns ett kapell i Fatmomakke. Då detta 
kapell var mycket enkelt, torde det icke ha varit någon svårighet för några duktiga 
timmermän att uppföra det på mycket kort tid, kanske endast en vecka. 

Länsman Edin åtog sig också att uppföra bostad åt prästen, som 1783 hade placerats 
i Vilhelmina. Likaså åtog han sig att uppföra en kyrka där. Men på grund av 
svårigheterna för Edin att utfå ersättningen för dessa arbeten, kom det att dröja 
flera år, innan kyrkan blev färdig. 

I brev den 20 jan. 1787 berättar Edin, att syn för kyrka och prästgård i Volga 
förrättades den 12 juli 1781 och att han den 5 aug. 1783 fick order av 
landshövdingen att uppföra båda dessa byggnader, men att kyrkan skulle uppföras 

/Rune Väster lund, arkivarie vid Dialekt- och Folkminnes arkivet i 
Uppsala och själv från Mattsdal, berättar, att det funnits en plats, som 
kallades Björkbränna, mellan Mattsdal och Dikanäs, där man förr huggit 
ut kvarnstenar ur berget, men om det var just där Edin tog sina 
kvarnstenar vet vi icke. 
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först. År 1785 var kyrkan uppförd och försedd med tak och fönster, så att 
gudstjänster kunde hållas där. Men helt färdig blev den icke förrän 1793 eller 1794. 

Att länsman Johan Edin till alla andra sysslor han hade, även kom att bli lärare 
vid skolan i Åsele berodde på, att hans broder Daniel Edin 1781 förordnats till 
kyrkoherde i Anundsjö församling, och därför måste lämna sin lärarsyssla vid 
skolan. Den 27 april 1781 förordnade domkapitlet i Härnösand länsman Johan 
Edin att uppehålla lärartjänsten vid skolan tills ny innehavare av lärartjänsten 
utsetts. 

När visitationen vid skolan den 2 jan. 1782 verkställdes av kyrkoherde Carl 
Genberg, fick Johan Edin beröm för skötseln av skolan. Han hade bl. a. lärt barnen 
sjunga ur den lapska psalmboken, 

"som skedde med den smak at man ej utan nöje och rörelse kunde det 
afhöra",  som det heter i visitationsprotokollet. 

Hans tjänstgöring vid skolan som föreståndare varade endast ett år, ty redan 1782 
blev Erik Rhen utnämnd till lärare vid skolan. 

Sedan Johan Edin varit länsman i 40 år eller från 1750 till 1790 efterträddes han av 
sin brorson P. E. Edin. Själv upptog han ett nybygge i Tennsjö, där han bodde till 
sin död 1824, 94 år gammal. 

Strax före sin död sammankallade han släkt och vänner och höll gravöl över sig 
själv med bön och sång. Strax därefter avled han. Under hans säng hittades en 
mängd gudabilder av trä, som han samlat bland samerna under sina resor uppe 
bland fjällen. 

År 1793 skänkte Johan Edin en kyrkklocka till den av honom uppförda kyrkan i 
Vilhelmina. Han uttalade en önskan, att när han jordfästes i Åsele, skulle det 
ringas även i Vilhelmina med den av honom skänkta klockan. Men när han dog 
mer än trettio år därefter, var prästen, som mottagit klockan för länge sedan död, 
och hans efterträdare O. Lindahl, kanske icke fick reda på när Edin skulle 
jordfästas i Åsele och därför blev det ingen ringning i Vilhelmina. Strax efter gick 
klockan i Vilhelmina sönder, och allmogen ansåg, att det berodde på den 
uteblivna ringningen vid Edins jordfästning. 
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Kapitel . 

Erik Rhen 
Erik Rhen föddes den 16 november 1751 och var son till kyrkoherde Erik Rhen 
och dennes hustru Elisabeth Catarina Gedda, först i Älvkarleby och sedan i Piteå. 
Erik Rhen inskrevs i Piteå skola år 1763 och blev student i Uppsala 1768. Åren 
1769 och 1770 vistades han på stipendium i Jokkmokk för studier i lappska 
språket. 

Den 29 mars 1776 prästvigdes han som adjunkt till kyrkoherde E. Lindahl i 
Lycksele. Denna tjänst innehade han i sex år eller till 1782, då han utnämndes till 
skolmästare i Åsele. 

Under sin tid som skolmästare erhöll han av landshövdingen den 16 februari 
1784 tillstånd att under namn av Kullerbacka nybygge få intaga och i femtio år 
inneha vissa å Åsele skolbord den 25 september 1783 utsynta lägenheter. 

[År 1835 blev Kullerbacka återförd i kronans ägo och 1908 uppläts det till 
prästbord åt innehavaren av en nyinrättad komministertjänst i Åsele]. 

Den 28 december 1799 blev Erik Rhen utnämnd till kyrkoherde i Åsele, en tjänst 
som han tillträdde den 1 maj 1800. Han innehade emellertid sin ordinarie tjänst 
som lärare vid skolan i Åsele till maj 1802. Den 30 juli 1811 avled Rhen i Nätra 
där han vistades för brunnsdrickning. Han blev endast 60 år. 

Familjeuppgifter 
Erik Rhen ingick äktenskap i februari månad 1783 med den ej fullt sjuttonåriga 
Sara Magdalena Forsner f. den 16 maj 1766, dotter till pastor Erik Forsner och hans 
maka Sofia Brita Ask. Fru Rhen avled på Kullerbacka den 26 december 1828, 62 år 
gammal. 
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Barnen 
Makarna Rhen hade tolv barn, sex gossar och sex flickor. 

1. Elisabet Sofia, f. 23/11 1783 gift med bonden och gästgivaren Erik 
D. Gavelin i Gafsele, dog där 1852. 

2. Abraham Bernhard, f 22/2 1787 pastorsadjunkt i Lycksele död 1817. 
3. Erik Samuel, f. 1791, lantmätare bosatt på Kullerbacka. 

Död i Sorsele 1860. 
4. Christina Magdalena, f. 1792, gift 1812 med expeditionsfogden 

Erik Holmström i Lycksele, död i Umeå stad 1877. 
5. Gustaf Edvard, f. 1795 kyrkoherde i Älvkarleby, död 1865, 
6. Eleasar, f. 1801 död 1802. 
7. Anna Carolina Mathilda, f. 1803 ogift dog på Kullerbacka 1825. 
8. Eleasar, f. 1805 kronolänsman i Dorotea, dog där 1877. 
9. Elias Gideon, f 1807 kyrkvärd, bosatt på Kullerbacka, död 1880. 
10. Brita Catharina, gift med adjunkten Mårten Strömgren. 
11. Sara Lovisa, g. 1826 med målaren och bonden Mårten Lindström i 

Fredrika. 
12. Eva Agata, gift med bruksinspektör Höjer på Galtströms bruk i 

Medelpad. 
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Kapitel 10. 

Erik Millén 
Erik Millén föddes den 27 juli 1763 på Solvall i Sollefteå. Föräldrarna var 
kommissionslantmätare Erik Mellin och Elisabeth Sundius, båda av prästsläkt. 
Fadern var kyrkoherdeson från Lövånger och modern prästdotter från Sollefteå. 
Erik Millén intogs i Härnösands gymnasium 1669 och blev student i Uppsala 1784. 

Den 20 september 1796 prästvigdes han till adjunkt åt prosten dr. Hasselhuhn i 
Sollefteå. 1794 var han adjunkt åt komminister Kåhre i Hackås och 1796 blev han 
pastorsadjunkt åt kyrkoherde M. Degerman i Åsele. 

Under sin tvååriga tjänstgöring i Åsele lärde han sig lapska, så att han kunde 
förordnas till nådårspräst efter kyrkoherdens död 1798. År 1801 blev han vice 
skolmästare i Åsele och 1802 ordinarie efter Erik Rhen. 

När Erik Rhen avled 1811 uppehöll Millén pastorstjänsten till den 9 mars 1814 då 
han blev utnämnd till kyrkoherde men bibehöll ändå skolmästartjänsten tills 
skolan indrogs 1820. Efter en längre tids sjukdom avled han den 21 juni 1823 
endast 60 år gammal. 

Familjeuppgifter 
Erik Millén ingick äktenskap med Eva Kristina Degerman f. 1777 dotter till 
kyrkoherde Degerman i Åsele och hans hustru Anna Barbro Alenius. Fru Millén 
dog 1854, 77 år gammal. 

Barnen 
Makarna Millén hade sex barn, tre gossar och tre flickor. 
1. Babba Lisa, f. 1799 dog i Lungsot 1816. 
2. Eric Magnus, f. 1801 dog samma år. 
3. Eva Erica, f. 1802 gift 1826 med bonden Nils Jonsson på nybygget 

Borgen i Åsele. De flyttade sedan till ett inköpt hemman i Stennäs i 
Fredrika. Hon dog 1838 - tre dagar efter flyttningen till Fredrika. 

4. Anna Greta, f. 1805 gift 1826 med kapellpredikanten P. Söderlund i 
Alanäset. 

5. Johan Anton, f 1811, teol dokt. biskop i Karlstads stift, död 1863 i 
Stockholm under riksdagen. 

6. Carl Erik, f. 1813 folkskollärare i Dorotea. 
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Kapitel 1 . 

Kateketer inom Åsele Lappmark 
Vi ska här försöka göra en förteckning över de samer, som tjänstgjort som kateketer 
inom Åsele lappmark. Visitationsprotokollen ger inte alltid fullständiga 
upplysningar om kateketerna. 

Den, som först tjänstgjorde som ett slags kateket, var: 

Thomas Swangrip. Om honom berättar visitiationsprotokollet från den 1 jan. 1742, 
vilket fördes av P. N. Holmbom: 

"Förhördes de uti Catechesmi huwudstycken. Och befant  man at den älsta, 
som längst gått i Scholan Thomas Swangrip, wäl kunde Lutheri lilla Cateches 
utantill på swenska, men mycket litet af  Svebelii. 

Hans begrepp befants  eljest nog swagt; dock så at han någorlunda förstå  det 
angelägnaste. Och ehuru han i anseende til denna sin swaga kundskap tyckte 
behöfwa  längre continuera [fortsätta] wid Scholan; samt man icke desto 
mindre nödigt at dimitera [utskriva] honom, dels emedan han redan 3 års tid 
warit wid Scholan, dels och emedan han efter  herr kyrckioherden intygande ej 
skall hafwa  gåfwor  at fatta  hwad honom föreställes;  kan ock hända, at där 
oförmögenhet  til at läsa, til någon del härrörer deraf,  at han ganska illa förstår 
det swenska språket, på hwilket han i Scholan lärdt, undantagandes, att han 
lärdt ABC Boken på lappska både utan och innan. 

I anseende til hwilket senare han och efter  herr kyrckioherdens Forsbergs 
förslag  och försäkran  blef  förordnat;  at komma til fiell  Lappen Thomas 
Andersson Prost, at til en början lära dess Barn läsa ABC Boken och 
Catechesen, försäkrandes  herr kyrckioherden at wara answarig, så wäl för  des 
skicklighet til detta, som ock at sedan förse  bemelte lapp med en som kan wara 
bättre och aldeles förswarlig.  Jag för  min del påstod wäl at få  någon bättre; men 
som herr kyrckioherden ej wisste at gifwa  förslag  på någon sådan, som kunde 
och wille sig det åtaga, så måste det derutinnan förblifwa." 

Som framgår av protokollet tvingades denne gosse att i skolan läsa både svenska 
och lapska, vilket var hans modersmål. Att detta varit en svårighet för honom insåg 
också kyrkoherde Forsberg. 

Eftersom Thomas Swangrip blev anställd av samen Thomas Andersson Prost, som 
sannolikt var en förmögen same, vilken icke blott kunde kosthålla en lärare för sina 
barn, utan även kanske lämna en viss lön åt honom, kan man betrakta honom som 
den förste kände kateketen inom Åsele lappmark. Hur länge Swangrip var lärare 
hos Thomas Andersson vet vi icke. 
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Lars Langwasser är den förste, som anställdes med namnet kateket inom Åsele 
lappmark. Om honom är i visitationsprotokollet av den 4 jan. 1745 följande 
antecknat: 

"Lars Langwasser, antagen den 24 juli 1743, född  den 14 dec. 1731. Läser 
innantill rent både Lapska och Swenska, utantill ABC Boken, Lutheri Cateches 
samt Svebeli förklaring.  Har och läsit uti Swenska Bibelen till Exodi 21 Cap. 
samt hela Lilla Ewangelii till inhämtandet af  thet angelägnaste utaf  Gaml. och 
nya Testamentets  historia. 

Kunde siunga en del psalmer i Swenska Psalm boken, then han och genast 
ewen siunger efter  then Lapska. Skrifwer  någorlunda efter  Föreskrift. 

Förblifwer  wid Scholan än et åhr till ernående af  bettre mogenhet både i ålder 
och uti förenade  stycken, på thet han må blifwa  skicklig catechet hwartill han 
wid siste åhrs wisitation blef  utsett § 4 n. 6 af  1744 åhrs wisit act 1. Hwarföre  och 
Scholmästaren påmintes at genom flitig  repetition upöfwa  honom till en 
grundelig kundskap uti thes christendoms stycken." 

Redan då han inskrevs i skolan hade han lärt sig läsa av sin broder Olof, som 
tidigare gått i Åsele skola. Som framgår av skolkatalogen var båda bröderna tydligen 
mycket begåvade, och det var därför Lars kvarhölls i skolan för att han sedan skulle 
bli kateket. Han var ju rätt ung, endast något över elva år, när han inskrevs i skolan. 

År 1748 skrev Direktionen, att Lars Langwasser skulle "brukas till catechet, då han 
når tillräcklig ålder." Då var han ändå 16 år gammal. 

Men vi har inget, som talar för, att Lars Langwasser verkligen blev kateket. I 
visitationsprotokollet av den 6 jan 1750 heter det, att han icke ville bli kateket "för 
sina föräldrars  skull, som äro däremot." I skolkatalogen är antecknat att Langwasser 
drunknade år 1751, 20 år gammal. 

Thomas Tonsson omtalas endast en gång, nämligen i protokollet av den 1 jan. 1750, 
där det säges att han var "antagen af  Forsberg till kateket i fjällen".  Detta skulle då 
ha skett medan Forsberg var kvar i Åsele. Han tillträdde ju kyrkoherdetjänsten i 
Alfta 1749. I lön för 1749 hade Thomas Jonsson uppburit 5 dir Smt, men då han 
undervisat endast ett barn i ABC - boken krävdes lönen tillbaka. 

Thomas Saltén, född omkring 1730, inskrevs i skolan 1738 och utskrevs 1740. Saltén 
gick i skolan innan skolkatalogen upprättades och därför är om honom antecknat 
endast namnet samt intagnings- och utskrivningsåret. 

Sannolikt är det samma yngling, som inskrevs i skolan 1747 under namnet Thomas 
Sabmén. Då det vid flera tillfällen visat sig, att samma person kunde ha flera 
efternamn kan det t. o.m. tänkas, att Thomas Jonsson, Thomas Saltén och Thomas 
Sabmén är samme person. Tomas Sabmén utskrevs år 1748 och säges då ha antagits 
till kateket. Av visitationsprotokollet från den 24 feb. 1759 ser det ut som om han 
skulle ha börjat sin lär ar verksamhet som privatlärare. Han utsågs emellertid nu till 
kateket. 
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År 1766 gifte han sig "med en någorlunda förmögen  änka, som har skatteland." 
Han ville nu avgå som kateket, men man lyckades förmå honom att kvarstå ända 
till år 1769. 

Därefter fortsatte han ytterligare tre år att mot halva lönen undervisa samernas barn 
i det närmaste grannskapet. Då en andra katekettjänst inrättades år 1795 förklarade 
sig Saltén hågad att ånyo börja som kateket. I sju års tid verkade han som lärare, 
delvis som kollega åt Jonas Ahlmark. 

Saltén var kateket även sedan Ahlmark slutat som kateket. I ett protokoll av den 9 
sept. 1799 heter det: 

"Enligt intyg af  presterskapet har Catecheten Saltén fullgjort  sin skyldighet wid 
barnaunderwisningen förledne  winter här i nedre landet och förledne  sommar 
uppe i fjellen,  der han för  sin flit  och beskedliga förhollande  förwerwat  sig ett 
godt förtroende.  Och som Saltén lofwade  att fortfara  med lika flit  i tjensten, så 
lär er högwärdiga domcapitlet täckas befordra  honom till åtnjutande af  den 
wanliga lönen." 

År 1802 är sista året Saltén är kateket. I visitationsprotokollet av den 2 feb. 1803 heter 
det nämligen: 

"Både af  Prästerskapet och allmogen intygades at Catecheterne Saltén och 
Anders Andersson nu som förr  fördt  anständigt lefwerne  och med flit  sökt 
fullgöra  sina skyldigheter, hwilket och det, med de tillstädeswarande 
Lappbarnen skjedda förhöret  witsordade; men som Saltén för  ålder och 
förswagad  syn icke hädanefter  med den drift  som wederbör, tyckes kunna sköta 
sin syssla; ty skulle Lappdrängen Thomas Lorentsson detta året [1803] biträda 
Saltén wid hans göromål," 

Vid detta tillfälle begärde församlingen att Saltén skulle få "ett litet årligt 
underhåll". Men något sådant understöd hördes icke av från vederbörande. 

Därför beslöt samerna vid visitationen den 1 jan. 1804, sedan det visat sig att Saltén 
under 1803 på grund av sjukdom och ålderdom icke kunnat tjänstgöra, så att han 
kunde påräkna någon kateketlön, att göra ett sammanskott av 

"4 sk på röken för  at till någon del uppehålla ett liv, som af  allmosogift 
kommer at hädanefter  helt och hållet bero." 

Sameallmogen visade sig ha större förståelse för en gammal sjuk och orkeslös 
statens tjänare än vederbörande myndigheter. 

Året därpå, den 5 aug. 1804 dog Saltén omkring 70 år gammal. Saltén är tillsammans 
med Anders Andersson de två samer, som verkligen med nit och trohet verkat som 
kateketer längre än någon annan inom Åsele lappmark. 

Nils Persson Schickenberg var född 1743 och gick i Åsele skola åren 1756-58. I 
skolkatalogen heter det om honom: 
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"Nils Persson 13 ähr gammal, Fadern Per Persson död. blef  inskrifwen  den 10 
april 1756. Den 7 jan. 1757  befans  han wid examen kunna läsa rent innan till i 
lapska Salmboken, läste Luthers Cateches helt färdigt  utan till, sä och 3 
hufwudstycken  i D. Svebelii Spörsmål, gorde och godt besked efter  förståndet 
om det han läst; befinnes  wara af  en särdeles qwickhet. 

Hwad som fattades  af  sistnämnde Catechet har han intet allenast förswarligt 
utfylt  utan ock försökt  med Past. Högströms frågor,  begynt S. Mathei 
Ewangelium och igenom repetitioner förskaffat  sig ett godt förstånd  i sina 
Christendoms stycken, lärt sig tydeligen läsa Lapska Postillan och Salmboken 
samt begynt lära sig skriwa, fåt  nu lov at resa hem den 10 samma åhr." 
[Samma år som föregående elev d.v.s. år 1758]. 

Åren 1765 - 68 försökte man göra honom till kateket i Thomas Salténs ställe, men på 
grund av att han hade eget hushåll, kunde han icke helt ägna sig åt kateketsysslan. 
Den 23 jan. 1768 skriver pastor Eric Forsner om denna kateket: 

"Nils Persson Schickenberg, som förledet  år blef  antagen til Catechet i Thomas 
Salténs ställe, eger wäl god Kunskap i sin Christendom, så at han är skicklig til 
at wara Catechet, men har dock i förledit  år intet mer gjort än at han i fjellet 
har om sön- och helge-dagar kallat Lappallmogen til samman och hållit bön, 
läst för  them i Lappska postillan och något underwisat them, som tå warit 
tilstädes, 

då likwäl Catecheten thesutom borde för  sin lön underwisat Lappbarnen om 
söcknedagarna och nu någon tid wara hos them och nu åter hos en annan lapp, 
som eger barn at låta lära i bok, men han säger sig icke hafwa  tilfälle  til thet 
samma, emedan han hafwer  eget hushåld, som han om söckendagar måste 
skjöta. 

Dock som ingen annan nu finnes  wara skicklig at wara Catechet så behåller 
förenämnda  Schickenberg wid Catechet sysslan i thetta år, helst som lön för 
honom är reqwirerad; Höga Wederbörande  torde nog finna  at någon i fjället 
måste om sommartiden kalla Lapparna tilsamman och om sön- och 
högtidsdagar läsa för  them i Postillan och hålla bön; 

men som Catecheten nog borde för  sin lön om söckendagama undervisa 
Lappbarnen, så har jag ej annat kunnat än innehålla Catechetens halfwa  lön för 
thetta år til dess som Höga Wederbörande  Höggunstigt torde sig härom utlåta, 
om han skal få  hela lönen eller ej, då han icke informerar  Lappbarnen och om 
för  honom skal reqwireras full  lön til et annat år och tils någon annan torde 
finnas  skicklig som kunde både underwisa Lappbarnen om söckendagama, så 
och om sön- och helgdagarne kalla Lapparna tillsammans och hålla bön." 

Nils Persson Schickenberg saknade eget skatteland och måste därför tidvis arbeta 
hos andra för att få ha sina renar på deras områden. 

Han var dock villig att flitigt undervisa samerna i sitt grannskap och 1774 förordade 
häradsrätten att alla samer, som behövde undervisning för sina barn, skulle 
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mottaga honom på sitt skatteland. Vid flera tillfällen uppbar han halv kateketlön. 
Han säges ha varit nykter, allvarsam och respektingivande, vilket allt var 
nödvändiga egenskaper hos en kateket. 

I visitationsprotokollet från Åsele av den 1 jan. 1822 heter det om denna kateket: 
"Nils Persson Skola [här har namnet Schickenberg utbytts mot Skola] hade 
enligt presterskapets anmälan, tidt och ofta  lagt hand vid Barna 
undervisningen. 

Hans skicklighet och nit under de 15 är han tjent som Catechet berömmes 
allmänt. Och som han nu fattig  och sjuklig ingenting äger till uppehälle för  ett 
lif,  som under mödor och besvär så nyttigt blifvit  använd till medmänniskors 
gagn och bästa; så vågar man allerödmjukast anmäla honom till nådgunstigt 
undfående  af  något årligt understöd, hvarigenom han på ålderdomen kan 
undgå känna det obehagliga, dagligt tryckande behof  medföra." 

Trots dessa vackra och uppskattande ord av visitator, känner vi icke till att det ledde 
till något resultat. 

Familjeuppgifter 
I "Catechizations- och Communion- Bok för  Åsele församling  Inrättad Åhr 1772"  är 
antecknat under Nourte Fjelde: 

Nils Persson Skikkenberg född 1745 gift 1767 
h. Ella Thomasdotter f. 1752 
B. Daniel f. 1770 

Lisa f. 1774 
Susanna f. 1777 
Lars f 1780 
Nils f. 1783. 

Lars Matsson. I Åsele skolkatalog finnes endast denna korta anteckning om denna 
kateket: 

"Lars Matsson, afledne  Mats Hinderssons son från  fjellet,  nio år gammal, 
började med abc boken och kunde 1766 lika med föregående  äfwen  wid 1767  års 
wisitation och dimiterades." 

Matsson inskrevs den 11 jan. 1765 och utskrevs den 10 jan 1767. Om den 
"föregående" eleven Thomas Nilsson är beträffande kunskaperna antecknat 
följande: 

"läste 1766 någorlunda innantill på Lapska språket och utan abc boken, Lut. 
Cateches utantill, kände hustaflan  och symbolum och första  huwudstycket i 
Svebelii. Han kunde nu nogorlunda alltsamman utantill och hade äfwen  godt 
begrepp om Christendomens nödwändigaste delar." 

År 1772 var han bland flera lämpliga kateketkandidater den ende, som var villig att 
åta sig denna syssla. Han anställdes då som kateket för hela församlingen. 
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Redan 1774 ville han emellertid bli befriad från uppdraget på grund av svag syn och 
samernas ovillighet att ta emot honom. Dessutom ansågs han till följ av sin 
"blödiga" natur mindre lämplig som kateket. Han kvarstod ändå som kateket till 
1783. 

När Per Rådström 1781 besökte Fatmomakke 
"hade Lappallmogen, genom Catecheten Lars Mathssons anstalt, icke allenast 
förut  den 8 julii där församlats  efter  förrättad  bön af  Catecheten den påföljande 
dagen uppfört  twenne rymliga kåtor, jämte ett stort skjul på stolpar, under 
hwilket man, i händelse af  owäder skulle kunna hålla Gudstjenst, utan woro 
ock nu på utsatt dag den 3 Augusti enhälligt tillstädes, då de med mycken 
fägnad  och kärlek emottogo mig wid framkomsten," 

skriver Rådström i sin berättelse. 

Man kan därför säga, att kateketen Lars Matsson var den, som uppförde första 
gudstjänstlokalen, kyrkkåtan, i Fatmomakke och invigde platsen som kyrkplats. 

Tonas Kristoffersson Ahlmark. I Åsele skolkatalog är om denne yngling antecknat 
följande: 

"Drängen Jon Christophersson, Skattelappen Christopher Ahlmarks son, angaf 
sig såsom förut  känd för  synnerlig qwickhet hugad at till widare underwisning 
uti läsande och skrifwande  blifwer  i Scholan antagen i den i koppor afledne 
Hans Hanssons ställe. Fans nu wid anstäldt förhör  skicklig att antagas till 
Catechet i Norr-Fjelde,  der han antyddes att förswarligen  samma syssla förestå." 

Han skrevs in 1782 och utskrevs 1783. 

Jon Christoffersson Ahlmark - det namn som i visitationsprotokollen användes om 
honom - började tydligen redan 1783 som kateket tillsammans med Lars Matsson, 
men året därpå var han ensam, då Matsson slutat, då det i protokollet från 
visitationen den 1 jan. 1785 heter: 

"Den wid sidsta Probstwisitationen föreslagna  Nils Olofsson  hade sedermera ej 
funnit  sig wid att blifwa  Catechet i stället för  den afgångne  Lars Matsson. Ej eller 
war för  thet närwarande tillgång til någon annan som samma syssla både 
kunde och wille sig åtaga. Således hade Jon Christoffersson  Ahlmark warit 
nästledne året [1784] ensam Catechet." 

Han begärde därför, att hans lön skulle fördubblas. Då han visat nit och skicklighet 
lovade visitator Hesselgren, att han skulle medverka därtill. 

Ahlmark var ensam kateket till år 1787, då han slutade. Men år 1792 blev han åter 
kateket. I visitationsprotokollet från den 1 jan. 1792 heter det: 

"Sedan förre  Catecheten Nils Bäckström sjelf  öfwergifwit  sin syssla, den han 
inte gjort under nästföregående  året, och dessutom wisat sig mycket ostadig, 
antogs nu i dess ställe på allmogens åstundan, Skattelappen Jonas Ahlmark, 
som ock någon tid warit Catechet, och hwilken nu till den ändan examinerades 
i både Swenska och Lapska språket, samt sedan han blifwit  skicklig befunnen, 
underwisades om sin skyldighet." 
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Ahlmark tycks sedan ha tjänstgjort till 1798. I visitationsprotokollet från den 9 sept. 
1799 heter det nämligen: 

"I stället för  den förut  afskedade  Catecheten Ahlmark anmältes behof  af  ännu 
en Catechet, som måtte med Saltén dela de widsträckta trakter barna 
underwisningen tarfwas.  Och föreslogs  härtill af  presterskapet Lappmannen 
Anders Andersson." 

Jon Christoffersson Ahlmark blev 1800 sexman och dog den 23 nov. 1811 i en ålder 
av 46 år. 

Nils Olofsson Bäckström 
Om denne elev finner vi följande antecknat i Åsele skolkatalog: 

" Sprint er lapp en Olof  Nilssons son 10 år gammal, började också med abc boken 
på swenska, läste wid samma wisit. allenast Luth, Cateches utantill med abc 
boken. 1774  dimiterades ifrån  Scholan med det omdöme at han både innan och 
utan kunde sin christendom ganska wäl." 

Inskrevs den 6 jan. 1772 och utskrevs den 3 jan. 1774. 

I visitationsprotokollet av den 1 jan. 1788 heter det: 
"Som ingen Catechet för  Lappska barnen under någon tid funnits  i 
Församlingen hwilken likwäl efter  fleres  yttrande wore ganska nödigt 
efterfrågades  om någon härtill tjenlig person kunde föreslås. 

Häruppå anmälte sig Sprint. Lappen Nils Baeckström, förklarade  sig hugad at 
emot den lön, som wanligen plägar bestås, förrätta  denna syssla; och som han 
har godt loford  om sin frägd  af  dem, som honom kände, njutit underwisning 
wid Scholan härstädes, samt efter  anstäldt förhör  befants  jämte god 
Christendomskundskap ega färdighet  i både Lappska och Swenska språket, blef 
han nu till Catechet antagen, med förmaning  at redligen och wäl förhålla  sig i 
denna kallelse, ej allenast med Catechetiska underwisningen utan ock med 
lefwernet,  hwaruti barnen äfven  böra förelysas  med goda efterdömen." 

Bäckström som nu blev antagen till kateket blev icke så väl mottagen av samerna på 
en del ställen, därför att han hade sin hustru med på sina resor. 

Till sist tröttnade han också på att resa omkring som kateket. 

I protokollet av den 1 jan. 1792 säges att: 
"Sedan förre  Catecheten Nils Bäckström sjelf  öfwergifwit  sin syssla, den han 
inte gjort under nästföregående  året och dessutom wisat sig mycket ostadig, 
antogs nu" i hans ställe en annan till kateket. 

Bäckström var därför kateket endast i tre år. 

Nils Bäckström dog den 18/3 1810 i Brattsjö i Anundsjö, 54 år gammal. 
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Anders Andersson 
Född omkring 1770. Han var också elev i Åseleskolan, men anställdes som kateket 
först sedan han närmade sig de trettio åren. I visitationsprotokollet av den 9 sept. 
1799 heter det: 

"I stället för  den förut  afskedade  Catecheten Ahlmark, anmältes behof  af  ännu 
en Catechet, som måtte med Saltén dela de widsträckta trakter, der 
barnaunderwisning tarfwas,  och föreslogs  härtill af  presterskapet Lappmannen 
Anders Andersson; som njutit underwisning i Scholan, och befants  ega full 
skicklighet att antaga Catechet-skolan, 

hwartill han sig nöjd förklarade,  och underrättades derföre  om sina 
skyldigheter, dem han förmanades  att med all flit  fullgöra,  då han kunde 
hoppas, att igenom Högwördiga Dom Capitlets ynnestfulla  befordran  winna 
den, som kunde swara emot hans flit  och bemödande." 

Denne man kom jämte Saltén att tjänstgöra till sin tragiska död 1825, då han frös 
ihjäl. I det ena visitationsprotokollet efter det andra i början av 1800-talet prisades 
Andersson för "flit  och redlighet i sina skyldigheters fullgörande." 

Trots att Andersson var ofärdig hindrade icke detta honom från att i allt fullgöra 
sina skyldigheter som kateket. 

I Visitationsprotokollet från den 1 jan. 1811 heter det om honom: 
"Catecheterne Anders Andersson och Thomas Lorentsson hafwa  gjort sin plikt 
att besöka Lapparna och underwisa deras Barn, serdeles äger den förre  Lapska 
Allmogens witnesbörd om oförtrutenhet  att ehuru ofärdig,  färdas  zvidt 
omkring i de många spridda kåtalagen." 

I visitationsprotokollet från 1814 i Åsele heter det om kateket Anders Andersson: 
"Har äwen för  år 1813 ensam bestritt Catechetsysslan och efter  förmåga 
oförtrutet  sökt förestå  sin tjenst. Likwäl måste han beklaga, det han som mycket 
ofärdig  och haltande, det sistförflutna  året då lapparne under wintermånaderna 
nödsakades för  de skingrade renkreaturen hafwa  sina wistelser mera widt 
spridde ifrån  hwarandra, haft  nog swårighet at kunna bewista alla ställen der 
hans tjenst warit af  nöden, och derföre  under loppet af  samma år, föga 
medhunnit underwisa flere  Barn, än blott halfwa  antalet af  de förr  wanliga." 

Gång efter annan lämnar Andersson fram förteckningar på elever, som han 
undervisat. Vid visitationen i Åsele den 1 jan. 1812 lämnar han fram en förteckning 
på 12 elever från 9 till 17 år, som han under 1811 lärt läsa. 

Nio av dessa var närvarande och "examinerades" av pastor. År 1823 den 6 februari 
"examinerade" kyrkoherde O. L. Lindahl icke mindre än 33 barn i åldern från 7 till 
17 år, som Anders Andersson undervisat under 1822. 

Trots tilltagande ålder och invaliditet fortsatte Andersson att sköta den krävande 
tjänsten som kringvandrande kateket. Men vid visitationen den 1 jan. 1824 begär 
han avsked från tjänsten. I protokollet heter det: 
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"Catecheten Anders Andersson anmälte, det han, i anseende till sin svaga syn 
och bräcklighet, emedan han ej kan gä utan kryckor, vore nödsakad inom kort 
begära afsked  från  sin uti öfwer  20 års tid innehafda  Catechet beställning. 

Men som han under sin mästa tjenstetid haft  swaga Löne-willkor och nu 
befinner  sig uti knappa omständigheter, ty wågade han allra ödmjukast anhålla 
om M. V. Consistorii högt gällande förord  till bekommande af  något underhåll 
för  framtiden,  då han ej förmår  genom arbete sig lifnära;  hwartill han och 
synes hafwa  gjort sig förtjent  genom den flit  han alltid ådagalagt wid 
Barnaundervisningen och i öwrigt wisade wälförhållanden." 

Trots denna anhållan om befrielse från katekettjänsten, finner vi i 
visitationsprotokollet från 1825 att han även under 1824 

"ordentligt och flitigt  uppfyllt  sina skyldigheter som förut." 

Men i visitationsprotokollet av den 6 jan. 1826 heter det helt kort 
"Anders Andersson hade under 1825 gått wilse och frusit  ihjäl." 

Ett i sanning tragiskt slut för en nitisk barnalärare bland samerna. 

Thomas Lorentsson var född 1784. I Åseleskolans katalog är följande antecknat om 
honom: 

"Son af  Lappmannen Lorent Christophersson, Nuorte fjelde.  Läste wid förhöret 
1798 innantill Lutheri Cateches jämte 3 af  Högst, frågor  och wiste skicklighet til 
skrifwande  omnämntes til det bästa af  Högährewördiga säger om honom i 
acten 1799 at han främst  äger godt begrepp. Skriwer någorlunda efter  föreskrift 
och tyckes bli ett skickligt ämne til Catechet framdeles^.  Denne har antagligen 
warit det skickligaste ämne till studios idkande, som i Åsele skola funnits  sedan 
1782 äfwen  funnos  föräldrarna  hugade at låta honom göra försök.  Han 
anmältes och genom Scholsemästaren, antagligen hos Wederbörande  wördade 
förmän  för  at erhålla understöd, men dimitterades." 

Inskrevs 1797 och utskrevs 1799. 

Vid visitationen i Åsele den 2 feb. 1803 meddelas att kateketen Thomas Saltén på 
grund av ålder och försvagad syn icke 

"med den drift  som wederbör, tyckes kunna sköta sin syssla: ty skulle 
Lappdrängen Thomas Lorentsson el. Loren Alke, hwilken wid 1799 års 
wisitation i Scholan blifwit  ansett såsom et skickligt Catechetämne, och som 
wid förhöret  i kyrkan äfwen  nu befants  redigt läsa både Swenska och Lappska 
innan och utan, samt hade derjemte godt loford  af  prästerskapet, nybyggare och 
Lappar för  ett stilla lefwerne, 

detta året biträda Saltén hwars gjöromål, och nu förut  antingen af  Herr Scholx 
Mästaren Millén el. Herr Comminister Lindahl handledas och underwisas uti 
Catechization." 

År 1803, som skulle bli sista året för Saltén, blev således första kateketåret för 
Thomas Lorentsson. I protokollet av den 1 jan. 1804 säges nämligen, att Saltén på 
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grund av sjukdom och ålderdom ej kunnat sköta kateketsysslan. Lorentsson får 
redan från första året de bästa vitsord. I protokollet heter det nämligen bl.a. följande: 

"i synnerhet lemnades Lorentsson ett så hedrande witsord och flit  och 
skicklighet wid underwisningen samt et dygdigt och wackert uppförande." 

Vid visitationen den 1 jan. 1805 meddelades att gamle Saltén avlidit 
"och allas önskan war at Thomas Lorentsson måtte i stället till ordinarius 
blifwa  antagen." 

Så blev också fallet och vid 1806 års berömmes Thomas Larsson - här har visitatorn 
kallat honom Larsson i stället för Lorentsson -

"för  flit  och skicklighet wid catechisationen, ett dygdigt och hederligt 
uppförande." 

År 1808 ingår Lorentsson äktenskap, vilket kanske i viss mån inverkar på hans 
arbete som kateket. I visitationsprotokollet från den 1 jan. 1811 säges nämligen att 
Lorentsson under 1810 huvudsakligen undervisat sina släktingars barn. År 1811 är 
tydligen sista året Lorensson är kateket, då det år 1812 blir en ny kateket. 

Per Göransson, född 1760.1 Åseleskolans katalog är följande antecknat om honom: 
"Afledne  Skattelappens Göran Nilssons son 10 år gammal, läst på Swenska abcd 
Boken och 2 hufwudstycken  i Doc. Luth. Cateches. Kunde nu wid examen 1771 
någorlunda läsa innantill samt Lutheri Cateches och de 3 första  huwudstycken 
af  Svebelii Spörsmål utantill. Wid  wisitationen 1772  sedan spörsmålen utantill, 
Dimitterades." 

Inskrevs den 26 feb. 1770 och utskrevs den 8 jan. 1772. 

Enligt visitationsprotokollet från Åsele år 1814 anställdes då Per Göransson som 
kateket som hjälp åt Anders Andersson, som år 1813 varit ensam kateket. I 1814 års 
protokoll heter det: 

"Och är i afseende  härpå, Lappklockaren och Lappspr intar en Pär Göransson, 
som äger någon skicklighet uti läsning och sång och derjemte wisat 
ordentlighet i lefwernet,  samt för  någon tid tillbaka njutit 2 ne års 
underwisning i Skolan, så wäl af  en del Lappar, som och af  Pastor i Wilhelmina 
föreslagen,  at åtminstone för  ett år på prof  med Anders Andersson dela 
widsträckta trakter, der underwisning, postillaläsning och Bönehollning med 
Lapparne i synnerhet tarfwas  hwartill bemälte Pär Göransson förklarat  sig 
willig och om Catecheternas skyldigheter underrättad, lofwat  densamma med 
drift  och wärdighet fullgöra." 

Per Göransson, som vid tillträdet till katekettjänsten var 53 år gammal, kom att vara 
kateket endast ett år, ty den 12 februari 1815 avled han i lungtuberkulos. 

Thomas Månsson 
Var född 1793. Om honom är i skolkatalogen antecknat följande: 

"Lappen Måns Zakrissons son 15 år gammal, kände förut  Bokstäfwerna  och 
gjort någon början med osäker stafning. 
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Lärde 1 ta året läsa rent innan Lapskan och utan till Lutheri, Högströms och en 
del af  Svebelii Cateches - gorde äfwen  någon början med skrifning 

- Lärde 2 dra året läsa rent innan äfwen  Swenskan samt Lapskan ännu bättre 
och gorde nöjaktigt besked för  både Svebelii och Högströms Catecheser utan till 
jämte Hustaflan  och Athanasii Symbolum hwarjämte han öfwades  i 
förståndsfrågor  och gorde nogodt ytterl. e framsteg  i skrifwande  ägde godt 
begrep och war ibl. de snällaste. Dimitterades." 

Inskrevs 1807 och utskrevs 1809. 

År 1815 tjänstgjorde han som kateket första året. I protokollet av den 1 jan. 1816 
heter det bl.a: 

"Antagne kateketen Thomas Månsson hwilken efter  Per Göranssons död, hela 
året förestått  sysslan ansågs och hafwa  uppfyllt  sitt kall, och antogs ännu på ett 
år. 

Den 20 dec. 1817 lämnar Thomas Månsson in en förteckning på 13 elever från 9 till 
18 år, som han under året lärt läsa. Hur länge han tjänstgjorde som kateket har icke 
kunnat konstateras. 

Måns Månsson Fjällström, född 1786. 
Denne man går både i Åsele skolkatalog och i visitationsprotokollen under namnet 
Magnus Månsson. Någon med namnet Måns Månsson finnes icke för den aktuella 
tiden upptagen i skolkatalogen eller i visitationsprotokollen, varför det måste vara 
samma person. 

Orsaken till denna skiljaktlighet ifråga om förnamn torde härröra därav, att 
anteckningarna om eleverna hade blivit försummade någon tid, vilket påpekades 
av visitator Henric Hasselhun i hans protokoll av den 2 jan. 1799 där han säger: 

"Att Scholse Matrikeln ifrån  1794 completteras lofvade  Sholse Mästaren besörja 
innan nästa visitation." 

Det är tydligt att vid denna komplettering har Månsson fått förnamnet Magnus, 
vilket han också har i visitationsprotokollen. Det kan också tänkas, att Månsson 
hade två förnamn, d.v.s. både Måns och Magnus och att han i skolan kallades 
Magnus och sedan som vuxen kallades Måns. 

I skolkatalogen är under 238 bl.a. antecknat följande: 
"Magnus Månsson. Lappspr intar en Måns Jonssons son hvid 12 års ålder til 
Scholan antagen - då förhöret  bemälte år höls med Scholsebarnen hade börjat 
a.b.c. boken med särdeles framgång  med stafningen,  des framgång  på för  1 a 
Scholae året se af  herr kyrkoherde Hasselhuns förbemälte  visitations act den 2 
jan. 1799. 

I Hasselhuns visitationsprotokoll av den 2 jan. 1799 heter det: 
"lappspr intar en Måns Jonssons son Magnus vid 12 års ålder intogs 1798. Läser 
någorlunda rent innan Lappskan äfven  Svenskan. Läser utantill Lutheri 
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Cateches väl, Svebelii förklaring  l:sta hufvudstycket  samt det andra till 3 de 
artikeln någorlunda." 

I visitationsprotokollet på dagen ett år senare skriver samma visitator: 
"Lappsprintaren Måns Jonssons Son Magnus, i skolan antagen 1798, läser både 
Svenska och Lappska rent innan samt hela Catechesen jemte Språken väl 
utantill på Lappska. Förstår frågor,  som föreställas  på Svenska, då Han svarar på 
Lappska. Har också läst Bibliska Historien, samt skrifver  någorlunda efter 
föreskrift,  förtjenar  at nämnas, såsom snäll och kommer nu at afgå  från 
Scholan." 

Sedan Åseleskolan indragits skulle ju prästerna, som vi sett utbilda lämpliga samer 
till kateketer. Måns Månsson var en av dem, som pastor Millén utbildade och som 
blev examinerad i Åsele den 3 januari 1821 av pastor Nils Sundelin. 

I detta protokoll heter det: 
"Måns Månsson Fjällström född  år 1788 dimitterades ur Scholan 1799 [båda 
dessa årtal är felaktiga] mottogs af  Herr pastor Millén till undervisning sistlidne 
october månad i Nils Pehrssons ställe, som i början af  januari till den 19 april 
sistl. då han afled  hos nämnde pastor, njutit undervisning och kost. 

Berörde Måns Månsson Fjellström läser med färdighet  innan i Bok både 
Svenska och Lappska, har försvarligt  begrepp i Christendomsläran, samt 
skriver någorlunda stil; och som han af  pastor äger vitsord att vara allmänt 
känd för  ärlig och beskedlig lefnad,  så antogs han till Catechet, och skulle i 
tjenstebefattning  ingå." 

Som vi sett av kapitlet om kateketerna tjänstgjorde Måns Månsson till 1829, då han 
avsattes från sin tjänst. Kyrkoherde P. O. Grönlund ville återanställa honom 1830 
och han säger, att orsaken till att Månsson försummat sin tjänst berodde på hans 
och hans hustrus sjukdom. Men på den tiden tog de tydligen ingen hänsyn till 
sådant. 
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Kapitel 1 . 

Läraren Jonas Daniel Lindbom, Bäsksele 
Lindbom har själv den 11 mars 1862 berättat något om orsaken till att han blev 
lärare. Han skriver: 

"Undertecknad är född  1836 den 24 januari i Njurunda af  christliga 
föräldrar,  hos hvilka jag var hemma tills jag fyllt  11 är. Mina föräldrar, 
synnerligen min moder, som sjelf  erfarit  Nåden, sökte nog att gifva  mig en 
så god uppfostran  som möjligt, men när jag efter  mitt elfte  år kom bort att 
tjena, och kom så ut i verlden, blef  jag snart en full  mästare i synder. Efter 
två års tjenst kom jag i skomakerilära, hvarvid jag ock lärde mig att lefva 
efter  världen, tills tiden kom, att jag skulle beredas till min första 
nattvardsgång. Den tiden flöt  förbi  utan något djupare intryck af  ordet på 
mitt hjerta. 

Sedan kom jag till en annan mästare, och kärleken till verlden fick  så 
öfverhand  att jag ej synnerligen bra trifdes  hemma, der jag stendigt hörde 
min moders förmaningar.  Ifrån  16 till 20 år växte jag till i synder öfver 
många mina likar, dock hade jag mången gång starka dragningar till Guds 
ord, några gånger var jag svårligen sjuk, några gånger var jag i 
utomordentlig lifsfara,  då insåg jag väl, att Guds hand var med; men allt 
detta kunde dock ej komma mig att stanna i mitt syndalopp, dock blef  jag 
till slut svårligen rädd för  döden. 

Om sommaren, när jag var på mitt nittonde år, kände jag en tryckning 
över hjertat och likasom en röst, som sade mig, att jag ej hade lång tid att 
lefva.  Så gick tiden tills jag blef  på mitt tjugonde år, så kom det så fort  öfver 
mig och ropade till mina föräldrar,  att de skulle bedja för  mig. När det gick 
bort, var kärleken till verlden så stark, att jag lefde  som förut,  tills det kom 
öfver  mig mäst hvar dag, med sådana samvetsqval, att jag ej visste hvart 
jag mig skulle vända till dess jag entligen måste öfvergifva  verlden, fly  till 
Guds ord och bönen hvari jag funnit  tröst och frid. 

Nu allt sedan Herren fick  draga mig ifrån  verlden, har det varit mig starkt 
före  huru jag på något sätt skulle kunna komma i en sådan lägenhet att så 
verka för  missionen, synnerligen när jag läst missionsberättelser. Nu som 
jag saknar tillgångar och väl kommit långt i ålder, har jag ej vetat på vad 
sätt jag skulle kommit dertill. Entligen i detta år måste jag uppenbara det 
för  Pastor Brundell, och han gaf  mig det löftet  att skrifva  om mig till 
Doctor Fjellstedt." 

Den 14 mars 1862 skriver pastor Brundell i Sundsvall ett brev till Svenska 
Missionssällskapet där han talar om Lindbom och sänder hans ovan återgivna 
levnadsteckning och frågar om Direktionen kan ge upplysningar om hur 
Lindbom bör förbereda sig och om han bör börja skolan våren 1863 och alltså 
vara hemma över vintern. 
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Men redan våren 1862 är det klart att Missionssällskapet tillmötesgår Lindboms 
önskan att utbilda sig till kateket. Han reser till pastor Ahlbergs skola i Vetlanda 
och påbörjar sin utbildning. 

Den 17 april 1863 intygar P. A. Ahlberg, Vetlanda, att 
"Eleven J. D. Lindbom frän  Njurunda, som har njutit undervisning här 
vid skolan i tvenne terminer, har därmed ådagalagt berömlig flit,  goda 
lärargåfvor  och en i allo kristlig vandel. 

Jag har därhjämte sökt att pröva hans kallelse för  den Lappska missionen 
och jag har icke kunnat finna  annat än att han dertill skall blifva  skicklig 
och passande, så fort  som han har kunnat genomgå lärokursen härstädes 
ännu i tvenne terminer. 

Nämnde J. D. Lindbom varder derföre  till blifvande  inträde i Sv. Missions-
sällskapets tjenst till det allra bästa förordad." 

Den 25 maj 1864 avlägger Lindbom sin examen vid Ahlbergs läroanstalt. 

Men redan den 19 jan. 1864 skriver Lindbom till Missionsstyrelsen och säger, att 
han i maj 

"skulle vara färdig  att mottaga den plats, som Direktionen skulle finna  för 
gott att anvisa honom på missionsfältet  i Lappmarken." 

Direktionen beslöt med anledning därav att skriva till 
"kateketen J. Nordfjell  i Gafsele  med hemställan om han ville antaga 
honom till sitt biträde och derjemte meddela undervisning i Lappska 
språket, på de villkor att Direktionen bekostade hans vivre." 

Den 2 juni 1864 är J. D. Lindbom hos Missionsstyrelsens Direktion i Stockholm 
och får då besked, att han är antagen som elev hos kateketen Nordfjell vid 
Gafsele missionsskola. Vid samma tillfälle erhåller Lindbom 100 Rdr som 
resebidrag till Gafsele. 

Nordfjell meddelade Direktionen, att han var villig att mottaga Lindbom som 
elev, och i juli 1864 meddelar han, att Lindbom anlänt till Gafsele den 22 juni 
och omedelbart börjat lära sig lapska språket. 

"Herr Nordfjell  går mig dervid såväl som uti allt annat kärleksfullt 
tillhanda", 

skriver Lindbom till Direktionen. 

Lindbom kom att stanna ett år hos kateket Nordfjell i Gafsele eller från juni 
1864 till juni 1865. 

Den 21 april 1865 beslöt Missionsstyrelsens Direktion, att J. D. Lindbom skulle bli 
lärare i den skola, som skulle förläggas till den därtill lämpligaste byn inom 
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Vilhelmina socken. Sedan bestämdes, att barnhemmet skulle förläggas till 
Bäsksele by. 

Den 19 augusti beslöt Direktionen att J. D. Lindbom skulle erhålla en lön av 400 
rdr Rmt räknat från den dag han tillträdde tjänsten. 

När Lindbom kom till Bäsksele, var skolhuset icke färdigt, varför skolan var 
inhyrd i en bondgård i byn. 

Lindbom kom år 1866 att gifta sig med änkan Gustava Maria Johanna Jonsson f. 
Forsbom, vilken var född den 25 nov. 1825 och således 11 år äldre än maken. 
Gustava Maria var änka efter bonden Salomon Jonsson sedan den 30 december 
1861. Hennes gård var belägen på andra sidan byavägen mittemot gården där 
Lindbom höll skola, varför han ofta hade tillfälle att besöka hennes gård. 

I och med äktenskapet med änkan blev Lindbom ägare till ett förhållandevis 
stort hemman. Han blev också styvfader till änkans åtta barn. 

Jonas Daniel Lindbom kom genom sitt giftermål att stanna i Bäsksele hela sitt 
liv. Han var lärare i 39 år eller till 1903, då han pensionerades. 

Redan från första åren i Bäsksele blev Lindbom en aktad och respekterad man 
icke blott av sina grannar i byn, utan även av de många samer, som sände sina 
barn till Bäsksele skola. 

Lindbom var djupt religiös och hade varje söndag söndagsbön i skolan. Dessa 
gudstjänster blev mycket uppskattade av byborna och besöktes flitigt av både 
äldre och skolbarnen. 

Lindbom kom också att bli stöttepelare i Vilhelmina missionsförening, där han 
ofta predikade, han hade ett efter dåtida förhållanden stort bibliotek på över 300 
band, vilket ännu finns kvar i byn. 

O. P. Petterson säger kanske med någon överdrift i "Gamla byar i Vilhelmina" 
(I, s 15-16) följande om Lindboms fostrargärning: 

"Förrän denna skola inrättades hade denna bys befolkning  rykte om sig att 
vara ett ohyfsat  och moraliskt förfallet  släkte, men genom Lindboms 
verksamhet har den blivit den mest kultiverade inom hela Vilhelmina 
socken." 

Trots att Lindbom utom sin lön även hade sitt stora jordbruk, kunde det bli 
svårt för honom att alla gånger klara uppehället för sig och sin stora familj. 
Detta framgår bl.a. av det brev, som han skrev till Direktionen den 19 november 
det stora svagåret 1867, där det heter: 

"Under det jag skriver och reqvirerar medel för  Barnhemmet dristar jag att 
i och med detsamma till Höglofliga  Direktionen i all ödmjukhet framställa 
en bön, hvartill jag tvingas af  tidens förhållanden  här uppe. 
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Den hårda nöd, som i detta år så svårligen trycker nästan hela Norrland, 
torde vara Höglofliga  Direktionen väl bekant. Denna nöd gifver  sig 
ingalunda minst tillkänna inom Lappmarken der många svårigheter 
gifves,  som nedre landets inbyggare icke hafva  känning utaf,  synnerligen 
den långa kommunikationen som mycket försvåras  derigenom att 
sommarvägar saknas och man måste hemskaffa  under vintern alla sina 
behofver  för  hela året. 

För denna orsak skall och i följd  af  de utomordentligt höga 
spannmålspriser, som nu äro gällande här, vågar jag ödmjukas framställa 
en bön om 100 Rd kunde lemnas mig i förskott  på lönen till det 
kommande året att avdragas vid nästa halfårs  räkning. 

Ogärna hade jag velat framställa  denna begäran helst Höglofliga 
Direktionen så nyligen förhöjt  min lön, men i dessa ovanligt hårda tider, 
hvars like ingen här på orten minnes, är det en alldeles nödvändighet att 
hemskaffa  sitt uppehälle den tid på året detta låter sig göras, då man å 
andra tider härstädes icke får  köpa ett pund mjöl till hvad pris som helst, 
hvadan jag skall känna mig hjärtligen tacksam, om detta förskott  kunde 
mig beviljas". 

Givetvis beviljade Direktionen Lindbom det begärda förskottet på lönen. 

Fullt upp med arbete hade Lindbom alltid. Samebarnen, vanligen ett 20-tal, 
ibland flera ibland färre, skulle inackorderas hos bönderna i byn. 

Han skulle se till, att de hade det bra icke blott med mat och omvårdnad utan 
även med kläder, vilka han lärde sig att sy åt dem. När skolan var slut för året 
hade han sitt stora jordbruk att sköta. 

Lindboms efterträdare J. G. Johansson, senare Brundell, berättar följande om sin 
företrädare: 

"Bland de första  som jag lärde känna i Bäsksele, var min företrädare  J. D. 
Lindbom. Efter  sin utbildning till kateket hade han först  kommit till 
Gafsele  i Åsele och därifrån  1864 till Bäsksele, där han med ett kortare 
avbrott verkat till 1903, då jag kom dit. 

Man vågar säga, att det var ett välsignelserikt arbete Lindbom utförde 
under alla dessa år icke blott i skolan genom undervisning och fostran  i 
kristen anda utan även som en andlig ledare för  sin by - min lilla 
församling  - som han kallade den, och därtill för  hans trosfränder  inom 
Vilhelmina församling;  han tillhörde ju Missionsförbundet,  men man kan 
säga, att han på samma gång var en god ekumen; man såg honom sålunda 
i kyrkan under helgens gudstjänster. Ja, vid många tillfällen  predikade han 
i Vilhelmina kyrka, då kyrkoherden av någon orsak var förhindrad  att 
tjänstgöra. 
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Hemma i Bäsksele fick  också genom honom de söndagliga byabönerna en 
stadga och ett innehåll, som kanske inte var så allmänt förekommande. 
Aktad och vördad blev Lindbom också. Jag fick  en god och förstående  vän i 
honom, som gav råd och anvisningar då det behövdes, och det var ju fallet 
särskilt i början." 

J. D. Lindbom avled den 10 aug. 1921 i 85 års ålder. Hans maka hade gått bort den 
30 september 1909. 

Det berättas att Lindbom var mycket vänlig och en god människa samt mycket 
allvarlig. Grannarna sade, att de aldrig sett honom le. Själv medgav han detta 
men sade, att man i bibeln kunde läsa om, att Jesus arbetade, grät och var 
hungrig, men aldrig att han skrattade, vilket alltså ej behövdes. 

Lindboms hemman i Bäsksele övertogs av sonen Johan. Två av hans döttrar 
blev lärarinnor liksom en av hans sondöttrar. 
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Kapitel 1 . 

Johan Gerhard Johansson / Brundell, Bäsksele 
Deri andra läraren vid missionsskolan i Bäsksele blev Johan Gerhard Johansson, 
vilken sedermera tog sig namnet Brundell. Han var lärare i Bäsksele under 
tiden 1903-1910. han berättar följande om sin tid i Bäsksele: 

"Det var i slutet av augusti 1903, som jag anlände dit för  att börja min 
tjänst vid Svenska Missionssällskapets skola där. Det hade varit ett helt 
litet företag  att komma dit, dä samfärdsmedlen  inte voro pä långt när så 
utvecklade som nu. Från Anundsjö järnvägsstation hade jag haft  att färdas 
18 mil landsväg, och den sista biten fram  till byn fick  jag ta mig fram  med 
rodd och gång. 

Jag hade inte sökt tjänsten utan blivit erbjuden att ta den, vilket gjort mig 
åtskilligt tveksam, då jag föreställt  mig, att jag skulle bli helt isolerad 
däruppe utan möjlighet till kontakt med människor. Dess bättre fann  jag 
snart, att dessa farhågor  voro överdrivna - helt ogrundade. Jag fick  snart 
vänner och bekanta bland befolkningen  i byn. Det gick också helt lätt att 
finna  sig tillrätta med de för  mig nya förhållanden,  som rådde här, inte 
minst i fråga  om samfärdsel,  då ju byn saknade landsväg åt alla håll. 

Till  Vilhelmina kyrkplats fick  man sålunda ta sig fram  gående, åtminstone 
då marken var bar. På vintern kunde man ju åka släde men vägen liknade 
på många ställen en berg- och dalbana med alla sina ojämnheter. 

Skolan i Bäsksele var från  början grundad av den s.k. Femöreföreningen 
och avsåg att bereda undervisning åt lapska barn, men föreningens 
verksamhet utövades genom Svenska Missionssällskapet, och någon 
kontakt med Femöreförening  hade jag icke. Skolan var treårig, och 
förutsättningen  för  att eleverna på den tiden skulle hinna tillägna sig något 
så när med kunskaper var, att de kommit något till ålders, då de började; 13 
år och mer var den vanliga åldern vid intagningen. 

I den första  uppsättningen jag hade, fanns  elever på 16 a 17 år, medan jag 
deras magister, bara var 21 år, då jag började. Mer eller mindre uppträdde 
man väl med den något av den auktoritet, som tjänsten gav. 

I regel voro lappbarnen pigga och lätthanterliga och disciplinen vållade 
därför  inte heller några större problem. Föräldrarna voro till övervägande 
del renskötande och hörde hemma i Dikanäs och Fatmomakke kapell-lag. 
Något enstaka barn kom från  Norge. Under terminerna voro barnen 
inackorderade hos bönderna i byn, men då ferierna  kommo sökte de 
självmant sina föräldrar,  vilka under somrarna voro tillfinnandes  i fjällen 
och på vintern nere i kustlandet. Det var väl något av ett naturfolks 
instinkt, som vägledde dem, så att de inte togo miste om färdriktningen  åt 
ena eller andra hållet. 
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Lapska språket var ju deras modersmål och de använde sig av det, då de 
samtalade sinsemellan. Men de behärskade också svenskan på vilket 
undervisningen skedde. 

Den tiden gingo alla, svenskar såväl som samer, i rundbottenpjäxor 
stoppade med skohö [skofor], och det hade här sedan länge varit sed, att 
lappbarnen fingo  ledigt från  skolan en dag tidigt på hösten för  att gå ut och 
leta starrhö, vilket de sedan finfördelade  genom häckling och fogade  ihop i 
knippen. 

Jag minns särskilt, att barnen första  hösten begåvade mig med var sitt 
knippe skohö. Det räckte länge åt mig, sedan jag börjat använda den 
nämnda fotbeklädnaden.  Till  den hörde också de mer eller mindre för  sig 
gjorda lappskoband, med vilka vristen omlindades. Den nu beskrivna 
fotbeklädnaden  passade onekligen bra för  gång på den tidens vägar, som 
ofta  gick över sanka myrar. Nu är den väl till det mesta borta, åtminstone 
vad det gäller den bofasta  befolkningen. 

Eftersom  skolan underhölls av ett missionssällskap, var det också i 
reglementet särskilt poängterat, att kristendom skulle vara ett 
huvudämne; 

»den skulle genom undervisning göras tillgänglig för  barnens 
förstånd  och genom tillämpning levande i deras hjärtan» hette det. 

Och gamle Lindbom hade nog på sin tid särskilt haft  hjärta och sinne för 
att dessa önskemål skulle förverkligas. 

Ofta  undrar jag över, vad han skulle haft  att säga om vår tids krav på att 
religionsundervisningen skall vara objektiv. Barnen deltogo också i 
söndagarnas byaböner; till vilka även byns befolkning  samlades. 

Dessa andaktsstunder följde  i något sammandragen form  gången av en 
högmässogudstjänst. Det var en s. k. läsgudstjänst, eftersom  predikan 
lästes. 

När jag kom till Bäsksele fördelade  Lindbom och jag uppgiften  så, att han 
utförde,  vad som motsvarade prästens uppgift,  medan jag ledde 
psalmsängen till orgeln. Det hände dock ofta,  då Lindbom var förhindrad, 
att jag kom att leda det hela. Det får  här sägas, att vuxna som barn gingo till 
dessa byagudstjänster med samma känsla, som man gå till kyrkan. Och de 
voro ju allmänt förekommande,  där avståndet till sockenkyrkan var långt. 

Någon gång varje vinter, medan det var skidföre,  tog jag barnen med på en 
utflykt  till kyrkplatsen, då vi bevittnade högmässan i kyrkan. Vid ett sådant 
tillfälle  blevo vi fotograferade  utanför  prästgården i Vilhelmina, dit 
kyrkoherde Dahlstedt med fru  bjudit oss på kaffe. 
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Roliga minnen frän  mina år i Bäsksele. Bland sådana kan - utöver de 
nämnda skidfärderna  - nämnas julfesterna.  Till  dessa kommo gåvor i 
mängd från  skolans vänner i Stockholm och annorstädes, och det blev för 
varje gång ett litet bestyr med att på lämpligaste sätt fördela  dem. Härvidlag 
hade jag god hjälp av Lindbom och hans dotter Märta. Det var allt ett kärt 
besvär, man kände sig ha haft,  då man såg barnens glädje, när de fingo  sina 
gåvopaket. 

Andra roliga minnen har jag från  de uppvaktningar på min födelsedag, 
som samebarnen flera  gånger gjorde för  mig. Från ett sådant tillfälle  har jag 
ännu som minne kvar en liten väl utförd  penningpung. Till  trevnaden 
och den goda samvaron i Bäsksele bidrog väl också, för  min del särskilt, att 
jag här fann  en livskamrat, som följde  mig, då jag flyttade  härifrån,  och 
som jag räknar som det värdefullaste  utbytet av min lappmarksvistelse. 

Ett minne av motsatt slag var det, då en lappflicka  den 24 april 1906 
omkom genom drunkning i Vojmån nedanför  byn, då hon jämte några 
kamrater var pä hemväg efter  att ha besökt anförvanter,  som var på färd 
upp mot fjället. 

Isen över strömfåran  brast, och alla flickorna  kommo i vattnet. Flickan -
Kristina Kristoffersson 1 - blev kvar, medan kamraterna räddades av 
personer, som åsett händelsen och skyndade till hjälp. Det var en påtagligt 
gripen skara barn, som påföljande  morgon samlades till dagens arbete i 
skolan, då vi ju hade anledning att erinra om vad som skett. Den 
drunknade flickan  återfanns  några dagar senare, sedan man sågat upp isen 
efter  strömfåran. 

En normal arbetsdag i skolan förlöpte  ungefär  på samma sätt som den 
gjorde i landsbygdsskolorna på den tiden. Middagsrasten var lång för  att 
alla barn skulle hinna hem och äta. Någon matsäck förekom  icke. 

Byns barn erhöllo ju också undervisning i skolan och umgänget mellan 
dem och samebarnen var på det hela taget gott. Skolan i Bäsksele var ju på 
sin tid den enda heltidsläsande skolan i Vilhelmina, varför  den också fick 
ett särskilt anseende. Det hände därför,  att även barn från  andra byar 
kommo hit för  att få  undervisning. 

På min tid i Bäsksele började i tidningar och eljest höras kritiska röster som 
förmenande,  att samebarnen förvekligades  genom att gå i skolor av den 
gängse typen och härigenom miste intresset för  nomadlivet. Så vitt jag 
kunde finna  det, var dessa farhågor  ogrundade. Det visade sig bl.a. i den 
iver, med vilken barnen vid terminernas slut återvände till föräldrarnas 

1 Kristina Elisabet Kristoffersson var dotter till Kristoffer Kristoffersson 
och hans hustru Kristina i Lövberg. Kristina Elisabet var född den 9.11 
1891 och var således vid sin död fyllda 14 år. 
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visten, eller som de ådagalade för  att få  träffa  sina anförvanter,  när dessa på 
sina färder  med renhjordarna kommo dragande förbi  byn." 

Under Brundells tid här i Vilhelmina behandlades skolfrågorna på 
kyrkostämmorna. Han brukade i regel besöka dessa. Han berättade här minnen 
från en sådan stämma: 

"Det var Andersmässhelgen är 1904. Som vanligt hade mycket folk  samlats 
på kyrkplatsen, och det var ju vanligt, att stämmorna utlystes till helger, då 
man kunde få  ett större antal deltagare till dem. Så också nu. Den gamla 
hederliga sockenstugan [nuvarande muséet] var fylld  av dannemän, då 
kyrkoherde Dahlstedt öppnade den till dagen utlysta kyrkostämman. Här 
skulle nu ritningar till en skolhusbyggnad å kyrkplatsen presenteras. De 
voro, om jag ej missminner mig, uppgjorda av en byggmästare Erik 
Larsson från  Dorotea. Kyrkoherde Dahlstedt demonstrerade ritningarna 
och kommenterade dem. Det skulle förutom  lärosalar bli en större 
samlingssal, avsedd ej endast för  skolan utan även för  allmänt bruk vid 
föreläsningar  och möten. 'Jägmästaren t. ex. kunde föreläsa  i skogsskötsel' 
kommenterade ordf.  bl.a. Och för  en manlig lärare hade ritningarna 
upptagit en lägenhet om tre rum och kök mot då lagstadgade 2 rum och 
kök. 

Då fanns  vid denna tid i Vilhelmina en jägmästare Cassel, vilken av någon 
anledning kommit att ställa sig i opposition mot kyrkoherde Dahlstedt och 
hans skolbyggnadsplaner, enligt vad jag någon gång tyckt mig höra, skulle 
det ha berott på att jägmästaren icke gillade kyrkoherdens åtgöranden att 
medgiva rätt till bebyggelse på prästbolets ägor i utkanten av samhället. 

Och nu stod jägmästaren Cassel upp och kritiserade det framlagda  förslaget 
till skolhusbyggnad. Den föreslagna  samlingssalen var onödig, och 
lärarbostaden kunde bantas ner till vad lagen då föreskrev,.Visst  fanns  det 
åtskilliga på stämman, som ville antaga förslaget  oförändrat.  Gästgivar 
Jonsson som var ledamot av skolrådet, talade ivrigt härför.  Men många av 
de närvarande tyckte väl, att det hela verkade för  stort tilltaget, och beslutet 
blev sålunda, att förslaget  skulle omarbetas i enlighet med jägmästar 
Cassels förslag.  En kommitté tillsattes för  ändamålet, där J. D. Lindbom, 
min företrädare  i Bäsksele, utsågs till ordförande.  Emellertid förklarade 
Lindbom senare för  mig, att han icke ville taga någon befattning  med 
ärendet, då han ansåg, att bostaden borde få  tre rum och kök. 

Hur det sedan gick, känner jag icke närmare till, men det planerade bygget 
kunde i alla fall  påbörjas 1910, samma år jag flyttade  från  Vilhelmina. Då vi 
tre år senare gjorde det första  besöket i Vilhelmina efter  flyttningen  till 
Ljustorp, stod nu skolhuset färdigt,  och vi hälsade på hos Albert Johansson, 
en bygdens son, som nu var lärare här och bodde i skolhuset. Men på 
hösten samma år brann det ned till grunden. Albert Johansson, som hade 
sin lägenhet i övre våningen, hade enligt en tidningsnotis kunnat ta sig ut 
med sin familj  endast med tillhjälp av en stege, som restes upp mot ett 
fönster. 
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På tal om det ödelagda skolhuset kan nämnas, att det var byggt å Baksjönäs 
något ovanför  vägen. Någon hade vid den relaterade stämman menat, att 
det kunde få  ett bättre läge nedanför  vägen. Härtill genmälde Kalle 
Hellgren, ägare till Baksjönäs, att det skulle kosta pengar: 'Vad som kunde 
fås  för  100 kronor ovanför  vägen kunde inte fås  för  1 000 kronor nedanför'. 
Där var åkerjorden, som var värdefullare. 

För kyrkoherde Dahlstedt, som i sin egenskap av skolrådets på den tiden 
självskrivne ordföranden  också hade mycket arbete med att bringa 
skolväsendet i sin församling  på fötter,  måste beslutet på stämman 1904 ha 
känts som en verklig motgång. Vi kom att tala om den, då han några 
veckor senare var hos mig i min skola på årsexamen, och han kunde inte 
annat än beklaga sig över det motstånd han fått  röna." 

Brundell berättar, att han efter att ha varit endast fjorton dagar i Bäsksele första 
gången såg sin blivande hustru, Olga Sehlström. 

"Det var efter  byabönens slut den 13 september 1903, då bönfolket  reste sig 
för  att gå ut. Det var hennes för  åldern, 15 år, resliga gestalt, som jag nog 
tyckte verkade tilldragande." 

Rätt snart blev de fästefolk men förlovade sig icke förrän 1910 och gifte sig 
midsommardagen samma år i Vilhelmina kyrka, innan han tillträdde tjänsten i 
Ljustorp. 

Om orsaken till att Brundell flyttade från Bäsksele skriver han i sina omfattande 
dagboksanteckningar: 

"Visst hade jag trivts bra i Bäsksele alltifrån  det jag kom dit och 
bekantskapen med Olga bidrog ju att öka trivseln. Men jag hade dock hela 
tiden en känsla av, att jag inte skulle stanna där för  gott, min organist och 
kyrkosångarexamen gjorde ju, att jag ville söka en förenad  tjänst, som det 
hette på den tiden. 

o o 

Redan 1905 hade jag sökt Asele utan att dock komma på förslag.  Aret därpå 
lämnade jag in ansökning till Nordingrå,  där jag kom med som andre 
man av två sökande. Men han, som var förste  man på förslaget  och hade 
styvare papper och längre tjänstgöring, fick  därför  tjänsten. 

1907 var tjänsten vid kyrka och skola i Ar näs ledig. Vi var fyra  sökande 
och jag hade kanske nått förslagsrum,  om inte mina ansöknings-
handlingar förklarats  ofullständiga.  Och orsaken härtill var, att jag inte 
bifogat  intyg om godkänd skicklighet i vaccinationens verkställande. Jag 
hade visserligen ett sådant intyg, som jag skaffat  mig i 
Kyrkomusikerkursen 1902. 

I början av 1908 inlämnade jag ansökan till den lediga tjänsten i Fors, men 
även där var det vikarien, som fick  tjänsten. Våren 1910 sökte jag tjänsten 
i Ljustorp, som jag också fick.  Saken var nu klar och jag kunde börja 
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vidtaga förberedelserna  för  avflyttning  och vad viktigare var, Olga och jag 
fick  anledning att sätta våra giftermålsplaner  i verket." 

Brundell tillträdde den förenade tjänsten i Ljustorp den 1 juli 1910 och 
tjänstgjorde där till sin pensionering 1943. 

Personuppgifter 
Johan Gerhard Johansson-Brundell född den 24 sept. 1883 

gift den 24 juni 1910 
dog den 12 aug. 1968 

Hustrun Olga Kristina f. Sehlström född den 22 april 1888 
dog den 15 sept. 1941 

Barnen 
Sven Johan, född den 6 maj 1911, folkskollärare, dog 1971 
Anna Margareta (Greta), född 1 dec. 1916 folkskollärare. 
Rut Gertrud, född den 17 aug. 1923, sjuksköterska. 
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Kapitel 1 . 

Johan Gottfrid Lindberg, Gafsele 
Den lärare, som utan jämförelse tjänstgjort längst vid Gafsele missionsskola är 
folkskolläraren Johan Gottfrid Lindberg, vilken med undantag för en kortare tid, 
tjänstgjort där från år 1900 till sin pensionering 1934. Skolan övertogs av Åsele 
kommun år 1921. 

Lindberg var född 1871 i Ytterlännäs församling i Ångermanland och genom-
gick folkskoleseminariet i Härnösand där han avlade examen år 1900. Redan i 
unga år hade han blivit intresserad för missionsverksamheten och under 
seminarietiden bestämde han sig för att bli lärare vid Gafsele missionsskola. 
Lindbergs intresse för ämnet kristendomskunskap under seminarietiden 
avspeglas i att han i avgångsbetygen erhöll betyget Berömlig i kristendoms-
kunskap. 

Redan från första början i Gafsele blev Lindberg mycket uppskattad av byborna 
för sitt alltid lugna och hänsynsfulla uppträdande. Han fortsatte traditionen med 
de söndagliga byabönerna. Under många år var han ledare för Åsele Lutherska 
missionsförening, där han redan från ankomsten till Gafsele blev medlem. 

Under flera perioder var han ledamot av Åsele kommunalfullmäktige, där han 
under ett par perioder var ordförande. En tid var han också ordförande i 
pensionsnämnden i Åsele. 

Då han under lång tid var kassör både i Gafsele Såg och Kvarn AB och i 
Hällaströms Kraft AB var hans fritid nästan helt upptagen av bokföringen för 
dessa föreningar. Kunde han få någon ledig stund därutöver, var han sysselsatt i 
slöjdsalen, där han tillverkade möbler åt både sig själv och åt sina barn. 

Johan Gotthard Lindberg född i Ytterlännäs den 10/4 1871. Hans föräldrar var 
Hans Lindberg och hans hustru Eva Katarina Klementsdotter. Ingick äktenskap 
med lärarinnan Tekla Ingeborg Augusta Hellman f. 5/8 1871 den 17/8 1902. Död 
28/4 1913. Lindberg dog 11/2 1962. Makarna Lindberg hade sex barn. 



351 

Kapitel 1 . 

Sameläraren Perols Gustav Gudmundsson 
År 1915 när man skulle starta nomadskolor i Vilhelmina enligt 1913 års 
reglemente skulle en vandrande nomadskola inrättas i Lövberg för samernas 
barn i Vilhelmina södra lappby. Här ska vi nu berätta om den förste läraren vid 
denna skola, som här mötte ett så tragiskt slut. Vi ska se varför en lärare från 
seminariets övningsskola kom upp till sameskolan i Fatmomakke. 

I Lövberg började han nedskriva en skildring av resan från Umeå till Fatmo-
makke och om orsakerna till att han sökte platsen. Hans avsikt torde nog vara, 
att sedan skildra arbetet med samebarnen i Lövberg, men döden kom emellan. 

Han berättar: 
"Vad det var, som först  kom mig att syssla med frågan  om nomadskolor, 
minns jag inte nu, men troligen var det den hårda nödvändigheten att på 
något sätt förenkla  'madstrevet', som kom mig att se mig om efter  någon 
plats för  sommaren. Under dessa mindre angenäma tankar, kom jag att i en 
tidning se en artikel om att en tidningsmänniska skulle anställas som 
vandrande nomadlärare i Norrbotten  och vips var den tanken framme. 
Varför  kan inte också jag förena  intresse med det nödvändiga och försöka 
få  tillfällig  anställning som nomadlärare. Pä det viset skulle jag också få 
tillfredsställa  en många gånger nog så stark vandringslusta. Ja, sådan var 
tanken, men beslutet var därför  inte fattat. 

Hur den realiserades steg för  steg, det har jag nu glömt. Jag minns bara, att 
jag hade en stor portion tur, och att om ej en hel mängd lyckliga 
tillfälligheter  spelat in, jag näppeligen haft  tillfälle  att nu sitta och göra 
dessa anteckningar. 

Alltnog, en vacker dag kommer påstötning från  inspektör Svedberg, att jag 
skall insända mina ansökningshandlingar, så har jag utsikten att få  tillfällig 
anställning som vandrande nomadlärare i Vilhelmina skoldistrikt. 

Ansökan sändes och i och med utsikten att få  platsen kom eftertanken.  För 
första  gången på långa tider kunde jag icke sova, då jag lagt mig. Tankarna 
tumlade om från  fjäll  till fjäll,  från  kåta till kåta d.v.s. medan de 
föreställningar  jag då gjorde mig av dessa företeelser  och jag började ur 
minnets dunkla gömmor leta fram  det lilla jag visste om Lapparna och 
deras land, deras liv och seder. 

I detta fick  jag nog också hjälp av välvilliga människor. Jag var naturligtvis 
mycket tacksam för  alla upplysningar jag kunde få,  men efteråt  har jag 
funnit,  att de inte voro tillförlitliga  och redan då kände jag, att många inte 
voro uppmuntrande. De mörka sidorna gjordes mörkare än de sedan 
visade sig vara, och de ljusa sidorna framställdes  inte så ljusa som jag i 
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verkligheten sett dem. Men det lägger jag ingen till last. Jag är själv 
oförmögen  att skildra det naturtroget. 

Jag fick  platsen och efter  en mycket bristfällig  utrustning gav jag mig iväg 
lördagen den 26 juni." 

Gudmundsson berättar hur han åkte med tåget till Hällnäs och cyklade sedan till 
Lycksele där han övernattade. Dagen därpå cyklade han till Vilhelmina över 
Siksjö och Dalasjö. 

I Vilhelmina får han reda på att Lundberg av någon anledning icke kan gå med 
sin båt på Malgomaj. Han måste stanna tre dagar i Vilhelmina, innan han i 
sällskap med folkskolinspektör Svedberg kan åka i August Grönlunds motorbåt 
från Vilhelmina upp till Stalon. Från Volgsjön måste de med häst köra båten 
över Storholmen upp till Maksjön. 

På kvällen går de sedan från Turistnäset upp till Bångnäs, där de övernattar. 

Dagen därpå går Gudmundsson och karlarna i sällskapet, som de stött på under 
vägen, över Njakafjället till övre ändan av Bielite, där de sammanträffar med 
damerna i sällskapet, som färdats med båt från Bångnäs. 

Om rasten vid Bielite låter vi Gudmundsson själv berätta: 
"Men vi fortsätter  vandringen efter  en liten klättring i bergen äro vi snart 
framme  vid Bielite och med det framme  vid Bieliteforsen.  Jag hade nog 
förut  åtskilliga gånger använt uttrycket, »Något vackrare kan man inte få 
se» men inför  Bieliteforsen  förstummades  vi alldeles och vi satte oss tysta 
ned att beundra det storslagna fallet  och få  sig en dusch av det fint 
sönderpiskade vattnet. 

Utifrån  sjön ter sig fallet  som en väldig snödriva. Här gjorde vi en ganska 
läng rast. Vi åto middag och kokade kaffe  och njöto således av god mat och 
vacker natur. Stämningen var också den allra bästa och den steg ännu 
högre när inspektör Svedberg vid uppbrottet med några kraftiga  och varma 
ord utbringade ett leve för  vårt vackra land. Och jag vågar påstå, att det 
besvarades icke bara med kraft  utan också med känsla. Och det var nog icke 
bara mina ögon som tårades, när vi sedan sjöng 'Du gamla du fria!'  Jag 
skulle önska att många, många i Sveriges land känt detsamma som vi i den 
stunden. Alla hos vilka fosterlandet  håller på att värka bort, borde beredas 
tillfälle  att göra en färd  som denna och jag tror, att de skulle vara kurerade." 

Gudmundsson och hans sällskap gick sedan de tre kilometrarna upp till 
Kultsjön, varefter de fortsatte med båt till Fatmomakke. Där fick Gudmundsson 
träffa samerna och han fick bo hos några sameungdomar i deras kåta. 

Här slutar hans anteckningar, som tydligen tänkte göra färdigt sedan han 
kommit tillbaka till Umeå. 
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Från Fatmomakke följde han med roddbåt till Lövberg där han bodde och höll 
skola hos samen Kristoffer Kristoffersson, som hade en stor och rymlig gård på 
sitt hemman. 

Här undervisade han några samebarn i en och en halv månad till den 15 
augusti. Han hade haft examen med sina barn och skulle dagen därpå resa från 
Lövberg. 

Men den 15 augusti hade till Kristoffer Kristofferssons gård också kommit en 
norsk same, Jon Jacksson, som hans föräldrar hade sänt i väg för att besöka 
läkare i Östersund, då de fruktade att han var sinnessjuk. 

Under kvällen märkte Gudmundsson, att Jacksson gick ute på gården och 
småsjöng och hade sin slidkniv i handen dold bakom ryggen. Gudmundsson 
gick då till närmaste granne, Karl Näsström, och talade om för honom, att den 
norske samen uppträdde mycket underligt. 

De fick då se, att Jacksson också kom till Näsströms gård. När de gick ut för att 
tala med honom, uppgav han ett tjut och sprang mot en granngård bortom 
Kristofferssons. Gudmundsson och två av Näsströms pojkarna samt 
Kristofferssons dräng satte efter honom. 

Samen hade emellertid fått så stort försprång, att de inte såg honom. Han sprang 
emellertid till närmast belägna granngård, slog sönder ett fönster och kröp in 
och stack ned mannen i gården och skadade livsfarligt sonen i gården. 

När Gudmundsson kom in genom dörren i granngården blev han nedstucken 
av samen, som sedan fått ett slag av en av de efterföljande, sprang ned till 
Kultsjön och dränkte sig. 

Den på detta sorgliga sätt omkomne Gudmundsson var endast 29 år gammal och 
efterlämnade maka och två små barn i Stumsnäs i Dalarna. 

Rektor N. H. Nyman vid folkskoleseminariet i Umeå skrev bl.a. följande 
eftermäle om Gunnar Gudmundsson: 

"Jag har lärt mig att sätta det största värde pä honom som människa, och 
det var mitt hopp, att han för  beständigt skulle bli fästad  vid seminariet. 
Hans lugna sansade övertygelsefyllda  väsen, hans gedigna kunskaper och 
hans enkla flärdfria  sätt, hans intresse för  sig kall och hans duglighet som 
lärare, allt gjorde honom omtyckt och värderad. Det blir sorg i 
kamratkretsen och sorg vid seminariet." 
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Perols Gunnar Gudmundsson var född i Stumsnäs, Rättviks socken, den 21 okt 
1885, gift 1910 med Maria Eriksson. Avlade folkskollärarexamen i Strängnäs 
1909. Anställdes samma år som lärare vid kyrkskolan i Malung, där han 
tjänstgjorde till 1914 då han blev övningsskollärare vid Umeå 
folkskoleseminarium. 

Barn: 
Gustav född 19 juni 1911. 

Teknisk direktör vid flygmotor i Trollhättan, 
Sven Erik född den 13 feb. 1915. 

Civilingenjör. 
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Kapitel 1 . 

Kyrkoherde Gustav Park 
På grund av den framträdande roll kyrkoherde Gustav Park haft i diskussionen 
om en reform av sameskolan är det motiverat att här lämna en kortare biografi 
av honom. 

Gustav Lars Larsson Park är född den 9 mars 1886 i Arjeplog. Hans föräldrar var 
Lars Larsson i Semisjaurs sameby född 1851 och hans hustru Greta Kajsa 
Mårtensdotter född 1859. 

Park gick först i Svenska Missionssällskapets skola i Racksund och sökte sedan 
som sextonåring till seminariet i Mattisudden där han gick åren 1902-1904. 

Som nybliven lärare tjänstgjorde han först vid flyttande kateketskolan i 
Arjeplog och sedan vid fasta kateketskolan i Racksund. Efter studier vid 
Fjellstedska skolan i Uppsala avlade han studentexamen 1914 och studerade 
därefter teologi och prästvigdes 1920 för Lule stift. 

Han fick sin första tjänstgöring som komminister i Glommersträsk och blev 
kyrkoherde i Stensele år 1927 där han tjänstgjorde till sin pensionering 1955. 

År 1907 ingick Gustav Park äktenskap med lärarinnan vid Racksunds 
missionsskola Anna Kristina Eliasson född 1861. 

Park berättar här om sin tid som samelärare: 
"Hösten 1904 skulle undertecknad hålla kateketskola, d.v.s. vandrande 
nomadskola, som den tiden var vanlig bland samerna. På våren samma år 
hade jag som 18-årig yngling tagit lärarexamen vid Mattisuddens lapska 
småskoleseminarium, den sista som för  övrigt hölls där, enär detta 
följande  läsår flyttades  till Murjeks stationssamhälle. Jag var således 
fullproppad  med de kunskaper och den pedagogiska visdom, som kunde 
inhämtas under ett par år vid 'semis' den tiden. 

Eggad av nyfikenhet  och arbetslust reste jag vid höstterminens början i 
mitten av september till min skola, som var av en sannskyldig 
vandraretyp. Under läsåret, som omfattade  endast 28 veckor, skulle den 
ambulera under höstterminen mellan tre och under vårterminen mellan 
fyra  stationer. Det var sålunda en föga  avundsvärd skolform,  som jag hade 
att bemästra. 

Resan till den första  skolstationen, ett sameviste i övre ändan av Sädvajaur 
i Arjeplogs socken, gav mig den första  känningen av blivande mödor, ty 
kommen till Jäckvik, där alla kulturella bekvämligheter tog slut, måste jag 
göra resan dels i roddbåt och dels med apostlahästar. På Sädvajaur, som är 
cirka 2 mil lång, låg västanvinden hårt emot, så att både postföraren  och jag 
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måste av alla krafter  hjälpas åt för  att pressa fram  båten genom de vresiga 
vågorna. 

Efter  flera  timmars kamp vid årorna kom dock båten omsider fram  till 
Lillviken, där jag under två veckors tid skulle på modersmålet undervisa 
tvenne samepojkar. De båda nomad familj  er, som bodde här, hade vardera 
en liten fyrväggig  stuga, men de föredrogo  att bo i kåta, så länge det var 
barmark. Jag fick  därför  den ena stugan till skolsal och bostad, där jag själv 
fick  laga min mat bäst jag ville och kunde. 

Mötet med mina skolbarn, tvenne kraftigt  byggda pojkar, frapperade  mig, ty 
de voro nästan lika långa och gamla som undertecknad, deras blivande 
lärare. Men de sågo snälla och hyggliga ut, ett intryck, som också sedan 
visade sig vara riktigt. 

Deras förre  lärare var en vaken och klipsk nomad, som saknade 
lärarexamen och som nu därför  måste vika undan för  den unge och 
oerfarne  läraren, som med examensbetyget på fickan  trängde ut den gamle 
och välbeprövade hedersmannen, vars minne jag ännu vördar. 

Nog av detta, att jag, unge spoling, hade företräde  framför  den gamle 
gjorde, att jag i början betraktades med blandade känslor, i synnerhet som 
en av pojkarna var ende sonen till min företrädare. 

Redan vid första  lektionen, som utgjordes av en allmän orientering i 
kristendomskunskap, blev det mig klart, att mina första  'skolbarn' voro 
tämligen otränade, när det gällde att uppfatta  frågor  och giva svar. 

Intrycket av mina blivande lärjungars kunskaper och allmänna mognad 
blev därför  ganska nedslående. Detta förtätades  alltmer under dagens lopp 
vid proven även i andra ämnen. 

Den unge läraren, som vid seminariet hade fått  en god insikt om hur en 
skola borde vara inrättad och huru den skulle arbeta för  att komma till ett 
gott resultat, blev rent av förtvivlad  vid tanke på de korta 12 dagar, under 
vilka han nu hade att undervisa dessa pojkar. 

Så gott det lät sig göras, tvingades han nu att i strid mot alla goda 
seminarieregler pröva en undervisningsmetod, som på denna korta tid 
skulle kunna både väcka dessa normalt begåvade pojkars intresse för 
skolans läroämnen och även giva dem en smula vägledning i fortsatt 
förkovran  i kunskaper och läs- och skr ivfärdighet  er. 

Det värsta av allt var dock, att den skolmaterial som fanns,  bestod endast av 
några exemplar Åta Testamenta,  Psalm-kirje, katekes och bibi. historia, 
Odhners fäderneslandets  historia, alla dessa böcker på lapska språket, samt 
dessutom några griffeltavlor  och välskrivningsböcker. Jag minns ännu, 
vilka kval jag led, när jag förgäves  grubblade på huru jag i en sådan 
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underligt ordnad skola skulle kunna bibringa mina lärjungar det 
minimum av kunskaper och färdigheter,  som jag ansäg vara absolut 
nödvändiga. Jag kom naturligtvis ingen vart vid lösningen av detta 
problem, men så ofta  jag sedermera fått  tillfälle  att giva uttryck åt min 
mening om nomadskoleväsendets anordning, har jag haft  en oerhört stor 
nytta av mitt första  undervisningsår som vandrande nomadlärare. 

De två veckor skolan pågick här och även sedan vid efterföljande  kurser 
under läsåret, bedrevs arbetet så intensivt och så länge varje dag utöver den 
fastslagna  tiden, att både lärarens och barnens krafter  blevo rent av 
överansträngda. Och när 'examensdagen' kom, så var det inte 
kunskapsproven som präglade den, utan hellre de mer eller mindre goda 
råd om huru de långa ferierna  skulle användas, så att lärjungarna under 
dessa skulle kunna få  en smula fortsatt  förkovran  i olika kunskaper och 
färdigheter. 

Sedan blev det att packa ihop sina skolgrejor och resa till nästa viste. 
Tjärnberg,  beläget ungefär  en halv mil norr om östra ändan av Sädvajaur. 
Här skulle skolan pågå i hela 6 veckor med fyra  stycken barn. Men då dessa 
voro i olika åldrar och utvecklingsgrader, så hade detta med sig den 
olägenheten, att de måste uppdelas i olika klasser. De fastslagna  veckorna 
flögo  emellertid hastigt bort och med bättre resultat än vid förra 
skolstationen huvudsakligen av den anledningen, att läraren fått  ett bättre 
grepp om den undervisningsmetod, som visade sig vara nödvändig i en 
sådan kortvarig skola. 

Efter  vinterns inbrott i första  veckan i november månad blev det att åter 
bryta upp och begiva sig till den tredje skolstationen under terminen, 
Wuonatjviken  vid sjön Rebnesjaur. Med tillhjälp av en bärare kunde 
skolans tillhörigheter fraktas  över fjället  Rebneskaise, en sträcka på ungefär 
2 1/2  mil från  Tjärnberg  till sistnämnda skolstation, som utgjorde en 
verklig oas i ödemarken, ty här hade både läraren och barnen, fyra  till 
antalet, rent av furstligt,  vad lokaler beträffade. 

Vårterminen  1905 blev synnerligen strapatsrik, ty under den kallaste tiden 
från  mitten av januari till slutet av mars månad måste min skola hållas på 
två stationer i tältkåta, emedan föräldrarna  till de barn, jag hade att 
undervisa, under den tiden vistades med sina renar i skilda grupper mitt i 
vildmarken på norra sidan av den sex mil långa sjön Hornavan. Det blev 
en spännande och ur många synpunkter läro- och minnesrik tid, som jag 
med tanke på mina senare strävanden varit synnerligen glad över att få 
uppleva. 

På det ena vistet måste undervisningen ske i samma tältkåta, som familjen 
bebodde. Därvid apterades den ena halvan av kåtan till lärosal och 
lärarebostad, medan den andra samtidigt användes av familjen.  Det gällde 
nu både att ha ett stort tålamod och att taga det hela från  den humoristiska 
sidan för  att överhuvud kunna komma till rätta med skolarbetet, som 
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alltså måste pågå, samtidigt som familjemedlemmarna  på andra sidan 
eldhärden utförde  sina sysslor eller meddelade sig med varandra eller 
hundarna, som minst man det anade, rusade ut och gåvo ett 
öronbedövande skall. 

Det var i sanning ingen lätt sak att under sådana förhållanden  fånga 
barnens intresse, så att de kunde få  någon behållning av undervisningen, 
låt vara att de voro blott två stycken. Den största svårigheten var emellertid 
att kunna klara sig mot kölden. Under flera  dagar under dessa vinterkurser 
rådde det 30-40 graders kyla. 

Inte underligt, om barnens fingrar  mången gång blevo så stela av köld, att 
de med sina grifflar  eller blyertspennor inte kunde skriva bokstäver eller 
siffror,  som hade någon rimlig fason.  Det var emellertid blott ett läsår, som 
jag hade tillfälle  undervisa i en nomadskola av den form  som den 
ifrågavarande.  Ett följande  läsår, innan jag började mina studier för 
studentexamen, fick  jag nämligen förmånen  att undervisa i en tillfälligt 
anordnad fast  kateketskola, där jag sålunda praktiskt fick  uppleva, huru 
mycket kunskaper och färdigheter  nomadbarn kunde inhämta i en 
rationellt ordnad skola. Mina erfarenheter,  vunna dels i vandrande och 
dels i fast  nomadskola, ha sedan varit mig till ofantligt  stor hjälp vid de 
överväganden och överläggningar jag fått  deltaga i, när det gällt att utforma 
riktlinjerna för  de nuvarande nomadskolorna." 

Gustav Park visade redan i ungdomen stort intresse för samernas organisations-
frågor, vilket väcktes i samband med att den första sameföreningen bildades i 
Fatmomakke år 1904 efter föredrag av samekämpen Elsa Laula. 

I samband med denna första sameförenings bildande uppstod en strävan bland 
samerna att organisera sig, vilket gick under namnet Vilhelmina- rörelsen. 

Detta år bildades också Lapparnas Centralförbund och man försökte utge en 
Lapparnas Egen tidning, vilken emellertid icke utkom med mer än fem 
nummer. Centralförbundet blev heller icke långlivat men hann ändå med att 
starta en kurs för nykterhetsundervisning i Stockholm vid årsskiftet 1904-05. 
Bland deltagarna i denna kurs fanns den unge Gustav Park. 

Som bevis på vissa myndighetspersoners syn på samerna och deras strävan till 
organisation och framåtskridande kan anföras vad kyrkoherde Vitalis Karnell, 
som ändå ansågs vara samevän, skrev med anledning av deras nykterhetskurs i 
Stockholm: 

"När en lapp eller lappska börjar spatsera i Stockholm i mer eller mindre 
vanställd lappdräkt, när lapparna börja bilda föreningar  och hafva  sin egen 
tidning, när de börja tillegna sig folkhögskolebildning,  då är det totalt slut 
med dem som lappar och då bliva de, de eländigaste människor man gärna 
kan tänka sig." 
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Allt vad Karnell här räknar som dödssynder för samerna, föreningsbildande, 
tidning och folkhögskolor, kom Park att med framgång kämpa för. Föga anade 
väl Karnell, att en av de män, som han här angrep skulle utveckla sig till en 
sannskyldig samehövding. 

Detta fick han i rikt mått erfara när samerna den 5-9 feb. 1918 höll sitt första 
landsmöte i Östersund. 

Vid detta möte hade teologistuderanden Gustav Park efter stor tvekan åtagit sig 
att hålla huvudföredraget om samernas skolfrågor. 

Han kritiserade våldsamt den nomadskolereform, som genomfördes efter 1913 
års nomadskolereglemente, se mer därom i särskilt kapitel. 

Park, som var same och levt deras liv, men även varit kateket både vid 
vandrande och fast kateketskola, kunde som verkligt sakkunnig behandla 
samernas skolfrågor. Karnell, som också var närvarande vid landsmötet, fick 
vara med om att landsmötet i sin resolution helt instämde i Parks nedgörande 
kritik. 

Gustav Parks kritik kom så småningom att resultera i vissa ändringar i 
samernas skolorganisation. 

Trots att Park 1927 blev kyrkoherde i Stensele övergav han på intet vis sitt arbete 
för samerna och deras problem. I Stensele prästgård släcktes lampan i hans 
arbetsrum sist av alla, men tändes ändå på morgonen där tidigare än på något 
annat ställe. 

Samefolkets Egen Tidning, som han varit med om att starta övertog han 
redaktörskapet för 1940, då dess första redaktör, Torkel Tomasson, avled. 

Under de tjugo år han var redaktör för tidningen, blev den även ett språkrör för 
nykterheten bland samerna. Han visste mer än väl, vilken fara för samerna 
spriten var. 

Särskilt 
"från  många, som för  billigt pris vill komma åt deras renar, Samernas 
historia intill våra dagar är full  av sådana varnande exempel. Därför  gäller 
det nu att se upp för  farorna  i samband med renaffärer.  Det blir i sanning 
synd om den same, som faller  i armarna på den, som viftar  med 
brännvinsflaskan.,"  skrev Park 1955 i sin tidning i samband med 
motbokens avskaffande. 

Länsmyndigheterna i Norrbotten såg inte med blida ögon samernas strävan att 
organisera sig och att själva vilja i någon mån föra talan i sina egna 
angelägenheter. 
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Detta framgick med önskvärd tydlighet då länsstyrelsen i Norrbottens län 1931 
hade beordrat tvångsslakt av renar i Arjeplog, vilket ledde till väldigt prisfall på 
renkött. Park reste upp till marknaden i Arjeplog för att träffa de samer, som 
drabbades av denna tvångsslakt. 

Landshövding Gärde i Luleå infann sig också i Arjeplog och kallade samerna till 
sammanträde i tingshuset, där han redogjorde för motivet till tvångsslakten, 
nämligen reninvasionen i Norge. 

När ordet förklarades fritt, var det Park, som först begärde att få tala. Men 
landshövdingen förklarade, att han icke kommit för att höra på kyrkoherden 
från Stensele utan ville höra samerna. Park blev emellertid icke svarslös, utan 
förklarade, att det var just samernas talan han skulle föra, på detta hade han 
papper. Park fick ordet, och han talade så att länsstyrelsen måste häva beslutet 
om tvångsslakten. 

När samernas andra landsmöte hölls i Arvidsjaur den 4 - 7 oktober 1937, var det 
Park, som var den drivande kraften bakom dess tillkomst och genomförande. 

Även nu ville länsstyrelsen i Norrbotten icke blott försöka hindra mötets 
tillkomst utan även bestämma var det skulle hållas. Likaså ville länsstyrelsen 
ensam föra protokoll vid mötet, vilket givetvis icke Park gick med på. 
Länsstyrelsens anteckningar medtogs endast som ett P.M. till protokollet. 

Då landshövding Gärde i spetsen för den s.k. lapplandsadministrationen på alla 
sätt ville motarbeta Parks och Torkel Tomassons ställning som talesmän för 
samerna, inlämnades vid landsmötet 1937 en motion där det heter: 

"Då det gång på gång betonas från  olika håll att redaktör Torkel  Tomasson 
och kyrkoherde Gustav Park icke kunna ha den samiska opinionen bakom 
sig i sina uttalanden i varjehanda lappfrågor,  utan att det i stället förhåller 
sig så, att den lapska befolkningen  vore av en helt annan mening, än vad 
dessa förespråkare  för  samefolket  förfäkta,  vill landsmötet härmed en gång 
för  alla hava uttalat, att samefolket  står fullkomligt  enigt och solidariskt 
med dessa sina förespråkare,  på samma gång som landsmötet vill uttala sin 
erkännsamma tacksamhet för  deras insatser för  samefolkets  bästa." 

Av de nära sexhundra mötesdeltagarna röstade alla utom fyra för motionen. 

Gustav Park var också en av de kraftigaste tillskyndarna vid tillkomsten av 
Samernas folkhögskola i Jokkmokk år 1942. 

Två gånger hade Gustav Park försökt bilda en hela landet omfattande 
organisation för samerna, år 1905 och 1918, men båda gångerna hade 
organisationen efter några år avtynat och dött. 

Men skam den som ger sig, tänkte Park, och efter grundliga förberedelser frågade 
Gustav Park på samernas landsmöte i Jokkmokk den 3 - 5 okt. 1950 om mötet 
var berett att bilda Svenska Samernas Riksförbund. 
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Mötet beslöt enhälligt att bilda den riksomfattande organisationen, vilken kom 
att ledas av Park till 1960 då nomadskolinspektör Israel Ruong övertog 
ledningen av förbundet. 

Gustav Park avled den 9 mars 1968 då han fyllde 82 år. 
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Del III 

Bilagor 
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Lärare vid sameskolan i Åsele 

1732 - 1741 Petrus Forsberg 
1741 - 1746 Olof Sebrelius 
1746 -1756 Olof Hedenstedt 
1756 -1767 Eric Forsner 
1767 -1781 Daniel Edin 
1782 -1799 Eric Rhén 
1799 -1820 Eric Millén 

Lärare vid missionsskolan i Gafsele 

1842 -1848 Jakob Olof Nordenstam 
1849 -1850 Anders Fredrik Nordenstam 
1850 Fredrik Norberg 
1851 -1857 Läsningen vid skolan inställd. 
1858 -1862 C. L. Tellström med biträde av Israel Nordfjell 
1862 -1876 Israel Nordfjell 

1867 -1872 är Anders Nordkvist biträdande lärare. 
1873 är sameflickan Maria Fjellberg biträdande lärare 
1874 - 75 är Anna Matilda Jonsson biträdande lärare 
1875 -1876 är S. Ljunglöf biträdande lärare där. 

1876 -1884 S. Ljunglöf 
1884 -1900 E. Holmberg 
1900 -1933 J. G. Lindberg, ^ 

(1921 övertog Åsele skoldistrikt missionsskolan i Gafsele.) 

Lärare vid missionsskolan i Bäsksele. 

1865 -1903 Jonas Daniel Lindbom 
1903 -1910 Johan Gerhard Johansson/Brundell 
1910 - 1945 Anna Granath 

(1921 övertog Vilhelmina skoldistrikt missionsskolan i 
Bäsksele. Svenska missionssällskapet lämnade emellertid 
visst understöd till samebarnen fram till 1945.) 

Nomadskoleinspektörer 

1916 -1919 Vitalis Karnell 
1920 -1932 Erik Bergström 
1932 -1947 C. A. Calleberg 
1947 -1967 Israel Ruong 
1967 - Gösta Andersson 



364 

Präster i Åsele. 

1648 -1700 O. A Anzenius. Fråri 1652 kyrkoherde i Anundsjö med Åsele 
som annex. 

Komministrar i Åsele till 1700 

1653- 54 Olof Stephani Graan 
1657- 87 Per Junzelius 
1687- 92 Nils Spolander 
1692- 93 Olof Bremning 
1693- 1700 Daniel Edin 

Kvrkoherdar i Åsele 

1700 Johan Bechaeus 
1701 - 08 Daniel Edin 
1708- 10 Eric Sjöberg 
1710- 11 Petrus Anzenius 
1711 - 40 Eric Sjöberg 
1741 - 49 Petrus Forsberg 
1749- 65 Erik Wallinder 
1767- 81 Erik E. Forsner 
1783- 98 Magnus Degerman 
1800- 11 Erik Rhen 
1814- 23 Erik Millén 
1826- 28 Olof Lindahl 
1854- 82 Conrad Grönlund 
1884- 1917 Johannes Arbman 
1919- 1934 Gustaf Bäckman 
1936- 1943 Manfred Björnegård 
1944- 1954 Valentin Nilsson 
1954- 1975 Bengt Sundqvist 
1975- Carl-Axel Björhem 
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Präster i Vilhelmina. 

1783- 1796 Per Gavelin, kapellpredikant 
1796- 1813 Olof Lindahl d. ä, komminister 
1814- 1828 Olof Lindahl d.ä. 
1829- 1846 Per Olof Grönlund 
1848- 1873 Magnus Hultin 
1875- 1898 Olof Lindahl d.y. 

(Tjänstledig 1883 - 1898 med Lars Dahlstedt som vikarie) 
1898- 1915 Lars Dahlstedt 
1916- 1938 G. A. Nordenfors 
1939- 1952 Olof Genberg 
1953- 1960 Folke Wahlquist 
1961- 1968 Åke Sundelin 
1969- 1977 Sven Billfors 
1977- Bengt Wahlberg 
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Käll - och litteraturförteckning 
I. Otryckt material 

Riksarkivet  (RA) 
"•Direktionens över Lappmarkens Ecklesiastikverk arkiv 
"•Kammararkivet 
^Skrivelser till och från Kungl. Maj:t 

Härunder återfinns även Kungl. Kanslistyrelsens skrivelser. 

Kungliga  biblioteket  (KB) 
*Svenska Missionssällskapet 

Handlingar rörande dess verksamhet vid Åsele lappskola 

Landsarkivet  i Härnösand  (HLA) 
"•Domkapitelarkivet i Härnösand: 

Visitationsprotokoll ang. Åsele och Vilhelmina 
Manualhandlingar 
Skrivelser till konsistorienotarien 

"•Åsele kyrkoarkiv: 
Skolrådshandlingar: visitationsprotokoll och andra handlingar rörande Åsele 

lappskola 

Vilhelmina  kommuns arkiv 

II. Tryckt material 

Andreas, Nicolao 

Arndt, Ernst Moritz 

Bergfors, Georg 

ABC-book på Lappesko Tungomål. Stält och reformerat 
aff Nicolao Andreas. Stockholm 1619. (Facsimilieutgåva, 
Stockholm 1922, med efterskrift av K,B, Wiklund I: Om 
de svenska lapparnas undervisning i äldsta tid). 

Resa genom Sverige år 1804, del 1-4. 
Övers. J. M. Stjernstolpe. Karlstad 1807-1808. 

Kursen för utbildning av vandrande nomadlärare i 
Vittangi. I: Från Bygd och Vildmark. Luleå stifts julbok 
1917. Stockholm 1917. 

B[ergman], E. W. B. Anteckningar om Lappmarken, särskilt med hänseende 
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