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Där spekulationen slutar, vid det verkliga livet, där börjar 
alltså den verkliga positiva vetenskapen, framställningen 
om människans praktiska verksamhet, om hennes praktiska 
utvecklingsprocess. Fraserna om medvetandet försvinner, 
och verkligt vetande måste träda i deras ställe. 

Karl Marx, Den tyska ideologin (2003) s. 112–113

Tingens för oss viktigaste aspekter är fördolda genom sin 
enkelhet och vardaglighet. (Man kan inte märka en sak – 
därför att man alltid har den för ögonen.) […] Och det vill 
säga: Vi märker inte det som, när vi en gång sett det, är det 
mest påfallande och starkaste. 

     Ludwig Wittgenstein, Filosofiska undersökningar 
(1992) § 129
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Förord

Till vetenskapens viktigaste uppgifter hör att förklara den värld vi lever 
i: naturens artrikedom, planeternas rörelser, äpplens fall till marken. 
Historiker ägnar sig åt samhället och dess förändring i stort och i 
smått. Själv studerade jag förskolans pedagogiska förändringar i mitt 
avhandlingsarbete, och har därefter framförallt arbetat med olika pro-
blem rörande folkskolans historia. I den här boken har turen kommit 
till frågan om skolväsendets framväxt, som för oss med historieveten-
skapliga intressen tillhör en av de absolut viktigaste.

Ämnet för denna bok är alltså stort, och mina ambitioner likaså. 
Syftet är att åstadkomma ett perspektivskifte eller en nyorientering 
i sättet på vilket skolväsendets framväxt förklaras. Jag vill alltså vri-
da och vända lite på skolans historia, försöka se den från en något 
annan vinkel och analysera de mönster som uppstår då. Boken är i 
det avseendet ett slags experiment. Vad händer om man bortser från 
vad skolundervisningen betyder för människor och samhällen och i 
stället studerar de betingelser under vilka skolan växte fram? Vilka nya 
saker kan man se om man studerar skolans historia med utgångspunkt 
från skolbyggen och sådant som deras organisation, arbetskraft och 
finansiering?

Hur väl jag lyckats med mina ansträngningar är upp till läsaren att 
bedöma. Helt oavsett har resultatet blivit en ovanlig bok för sin genre. 
Trots att boken är avsedd att vara ett viktigt bidrag till studiet av skolans 
historia, handlar den mycket litet om elever, lärare och undervisning, 
och mycket mer om allt från sådana påtagliga ting som timmer och 
inredningsarbete till mer generella historiska processer som de obesuttna 
klassernas tillväxt och kreditmarknadens förändring under 1800-talet. 
Detta är också en av bokens huvudpoänger. Trots att skolor under visar 
barn, innebär det inte att skolans förutsättningar handlar om barn 
och undervisning. Ibland, tycks det mig, är det som om vi inte kan 
se skolan för vad den är, eftersom den skyms av alla elever, lärare och 
pedagogiska målsättningar.
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Med högt ställda ambitioner följer risker. Boken kan lätt framstå som 
alltför banal, eller som alltför pretentiös. Som om den åstadkommer 
alltför litet, eller greppar över alltför mycket. Men inom ett så välbe-
forskat område som skolans framväxt finns inga alternativ. Arbetar 
man inte medvetet och metodiskt för att se något nytt, finns risken att 
man bara kommer att upprepa den tidigare forskningens ståndpunk-
ter. Oavsett hur denna bok uppfattas, är det dock viktigt att läsa den 
som en inledning, inte som ett slutgiltigt svar. Med sin nyorienterande 
karaktär handlar den lika mycket om att besvara frågor som att öppna 
upp för fortsatta studier av skolans historia.

I likhet med det skolväsende som studeras, har också den här boken 
sina förutsättningar. Vid sidan av de självklara och övergripande – 
allt från efterkrigstidens utbildningsexplosion som gjort det möjligt 
för en bondpojke från Missjön (Lövångers församling) att läsa vid 
universitetet, till historievetenskapens breddning, akademiseringen av 
lärarutbildningen och den utbildningshistoriska forskningens expan-
sion – finns ett antal ytterligare omständigheter, utan vilken denna 
bok inte hade kunnat skrivas. En beskrivning av dessa har dessutom 
en viktig poäng: den visar ytterligare en gång att bokskrivande är 
långt ifrån en individuell insats, och att forskning alltid frambringas 
av ett kollektiv. Eftersom mitt vetenskapliga sammanhang varit det 
bästa, klargör en sådan beskrivning också att bokens brister endast 
kan hänvisas till mig. 

Bokens tillblivelse vilar till stor del på Donald Broadys och Esbjörn 
Larssons axlar. Efter disputation försåg de mig med en anställning vid 
Nationella forskarskolan i utbildningshistoria, utan vilken min tid 
vid universitetet sannolikt strax tagit slut. När universitetet med sin 
administration och sina möten ofta varit ett hinder för att få något 
gjort överhuvudtaget, har Donald alltid uppmuntrat, underlättat och 
påskyndat. Det har varit mycket förmånligt att arbeta i samma korridor 
som Esbjörn Larsson, en av Sveriges kunnigaste och hjälpsammaste 
utbildningshistoriker. Han har generöst bistått med många goda för-
slag och kommentarer.

En bok kräver mycket tänkande, skrivande och praktiskt forsknings-
arbete. Trots att samtalen är färre har många av resonemangen i denna 
bok uppstått ur de diskussioner som förts med Jonas Lindström sedan 
slutet av 1990-talet. Vid sammanställandet av denna bok har Germund 
Larsson gjort ett stort arbete med excerpering av räkenskapsmaterial, 
kopiering och fotografering, och personalen på biblioteket i kv. Blåsenhus 
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har på allra bästa sätt försett mig med allt stöd en forskare kan behöva. 
Karin Sundell, Olof Ulander och Laila Grubb har varit mycket behjälp-
liga med studiens bildmaterial, och Madeleine Michaëlsson har bland 
annat bistått mig med några uppteckningar. Mai Bylund har besvärats 
med många frågor om källmaterial vid Landsarkivet i Härnösand, och 
EDU:s prefekt Henrik Edgren med andra frågor och önskemål. Carla 
Aubry möjliggjorde min forskningsvistelse i Zürich under vårterminen 
2011, vilket bidrog till mycket läs- och skrivro. Ett stort tack riktas 
också till Annika Olsson, min förläggare vid Nordic Academic Press, 
som med fast hand hjälpte mig att slutföra bokprojektet.

Avgörande för manusets utformning har varit alla de som läst och 
kommenterat mina texter under de senaste åren. Göran Ulväng kom-
menterade på ett föredömligt sätt ett näst intill fullständigt manus våren 
2013, och därtill har Anne Berg, Lars Garpenhag, Esbjörn Larsson och 
Jonas Lindström läst mer än ett kapitel var. Enskilda kapitel har dess-
utom förtjänstfullt kommenterats av Stina Bohman, Samuel Edquist, 
Erik Nydahl, Johan Prytz, David Sjögren och Andreas Åkerlund.

Konferenser och symposier har varit viktiga för bokens tillblivelse, 
och mer eller mindre halvfärdiga utkast har presenterats på Svenska 
Historikermötet, Nordiska utbildningshistoriska konferenser, ISCHE 
och ESSHC. Jag vill särskilt tacka för att jag fått ventilera texter vid 
forskningsprojektet Gender and Work:s seminarium i Uppsala, under 
ledning av Maria Ågren, och Jürgen Oelkers seminarium vid univer-
sitetet i Zürich.

Grundläggande är förstås också alla kommentarer, tankar och tips om 
källmaterial och litteratur som jag erhållit från kollegor här i Uppsala, 
och då inte minst vid det utbildningshistoriska seminariet i kv. Blå-
senhus. Mina stundtals korta fikaraster och luncher har varit ett stort 
slöseri i en korridor fylld av sådana som Anne Berg, Peter Bernhardson, 
Germund Larsson, Sofia Lindgren, Esbjörn Larsson, Sara Backman 
Prytz och Samuel Edquist. Bara på andra sidan Engelska parken har 
jag dessutom haft möjlighet att äta lunch med Lars Garpenhag, Jonas 
Lindström, David Sjögren och Andreas Åkerlund. Inget har saknats 
mig därvidlag.

Trots denna sociala och vetenskapliga miljö hade det inte blivit någon 
bok om inte de ekonomiska förutsättningarna funnits där. Vetenskaps-
rådets generositet har gjort det möjligt att genomföra den omfattande 
forskningsinsatsen, och därutöver har diverse rese- och tryckbidrag 
gjort det möjligt att skriva och trycka denna bok.
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I jämförelse med den betydelse som min familj haft – min fru Elsa 
och våra barn Elisabeth och Josef – är dock allt detta inget. När jag 
påbörjade denna bok hade inget av våra barn fötts. Skönt att de inte 
hann börja skolan innan jag blev färdig.

Ulleråker, en eftermiddag i november 2014

Johannes Westberg
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kapitel 1

Skolväsendet och  
samhällsomvandlingen

Under 1700- och 1800-talen inträffade en rad grundläggande sociala, 
ekonomiska, tekniska och kulturella förändringar som brukar beskrivas 
i termer av de agrara och industriella revolutionerna. I centrum för båda 
dessa skeenden stod England. Dess jordbruk upplevde tidigt stora pro-
duktionsökningar som innebar att endast 60 procent av arbetskraften 
ägnade sig åt livsmedelsproduktion vid sekelskiftet 1700. England var 
också den första nationen som industrialiserades under perioden, följt av 
den tidiga industrialiseringen i USA, Tyskland, Frankrike och Belgien.1

Dessa omvälvningar inbegrep en rad olika förändringar, exempelvis 
befolkningsökning och kraftiga produktionsökningar inom jordbruk 
och industri samt en tilltagande social differentiering och en övergång 
från naturahushållning till penningekonomi. Järnplogen, skiftesreformer, 
aktiebolagslagstiftning och ångmaskiner hör till periodens teknologiska 
och organisatoriska innovationer.2

En av de viktigaste förändringarna under denna period var det ökade 
antalet folkskolor. Analogt med hur den industriella revolutionen skild-
rats som ”the great divide” mellan en värld med långsam och en värld 
med snabb ekonomisk tillväxt, kan 1800-talet beskrivas som ett skifte 
mellan ett samhälle med mycket få skolor för folket, och ett samhälle 
där skolan blivit en självklar institution i stora delar av västvärlden.3 
Från att ha varit ett undantag blev det vid sekelskiftet 1900 vanligt att 
föräldrar i västvärlden och dess kolonier skickade sina barn till skolor 
under en längre eller kortare tid.4 De effekter denna utbildningsrevolu-
tion har haft på såväl människors uppväxt, fostran och kunskaper som 
samhällets ekonomiska utveckling är närmast oöverskådliga.5 

Den historiska betydelsen av skolväsendets framväxt har innebur-
it att en omfattande forskning ägnats åt ämnet ur ett växande antal 
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perspektiv. Vi vet allt mer om skolornas skolhus, skolgårdar, lärare, 
elever, skolämnen, undervisning och läromedel. Bland mycket annat 
har studier av svenska förhållanden presenterat uppskattningar av folk-
skoleväsendets tillväxt i termer av skolår och närvaro samt belyst dess 
sekularisering och modernisering, förändringar i skolans kunskapsinne-
håll samt lärarkårens feminisering och professionalisering.6 Utmärkta 
introduktioner till detta allt mer svåröverskådliga forskningsfält har 
skrivits av framträdande forskare som Marc Depaepe, Ruben Donato, 
Jurgen Herbst, Marvin Lazerson och Pavla Miller.7 

Till forskningsfältets centrala problem hör de offentliga skolväsen-
denas uppkomst och expansion under 1700- och 1800-talen.8 Varför 
allt fler allmänna eller offentliga skolor inrättades för de breda befolk-
ningslagren – så kallade almueskoler, common schools, folkskolor och 
Volksschulen – är en fråga som har formulerats på olika sätt. Bland annat 
har analyser ägnats åt motiven bakom inrättandet av nationella skol-
väsenden, skolornas samhälleliga funktioner och nationella och inter-
nationella mönster i skolväsendets expansion. Såväl rena text analyser 
som avancerade statistiska metoder har använts för att försöka lösa den 
gåta som skolväsendenas utveckling erbjuder. Ett antal studier har nått 
långt i sina ansträngningar och till de mest inflytelserika publikationer-
na inom området hör de som författats av Samuel Bowles och Herbert 
Gintis, Andy Green, Peter Lindert, John Meyer samt E. P. Thompson. 
Bland de centrala svenska verken bör John Bolis, Bengt Sandins och 
Lars Pettersons monografier nämnas.9 

Trots dessa studiers omfång och fruktbarhet kvarstår frågor om hur 
skolväsendets framväxt ska förklaras och hur relationen mellan skola 
och samhälle ska förstås. Inte minst framstår analysen av detta samband 
som alltför tunn: trots att forskarna har eftersträvat gedigna förklaringar 
har de uteslutit stora delar av samhället från analysen.

Det är för att komma tillrätta med dylika problem som det över-
gripande syftet med denna studie är att ge en ny förklaring till skol-
väsendenas framväxt under 1800-talet genom att analysera det svenska 
folkskoleväsendets historiska förutsättningar i ett samhälle präglat av 
de agrara och industriella revolutionerna, 1840–1900. Vilka var de 
samhälleliga mekanismerna bakom denna avgörande förändring som 
innebar en dramatisk ökning av antalet lärare och placerade ett skolhus 
i var och varannan by? Vad var det som krävdes för att skolväsendet 
skulle expandera och bli en självklar del av människors liv och under-
visningen bli en viktig del av barndomen?
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skolväsendet och samhällsomvandlingen

För att åstadkomma en i flera avseenden ny förklaring till skolväsendets 
framväxt inom ett så väl beforskat område – en analys som behandlar 
förhållandet mellan skolan och 1800-talets samhällsomvandlingar vilar 
på en (åtminstone) halvsekel lång tradition – har jag följt tre allmänna 
regler som kommer att presenteras närmare längre fram. Skolväsendet 
har inte analyserats som i första hand ett utbildningsväsende, utan har 
studerats med utgångspunkt från dess skolhus, och mer specifikt från 
skolbyggnadsprocessen: det förlopp som inleds med att uppförandet 
av ett skolhus diskuteras och avslutas när det färdigställts. I stället för 
att söka efter den grundläggande orsaken till skolväsendets utveckling 
har jag genomfört en bred studie av skolväsendets förutsättningar. För 
att möjliggöra detta är undersökningen utformad som en omfattande 
fallstudie av skolbyggnadsprocessen i Sundsvallsregionens tolv lands-
bygdsförsamlingar (se karta 1). När jag i fortsättningen skriver om 
Sundsvallsregionen är det dessa församlingar jag avser.

Ambitionen med de metodologiska val som jag gjort har inte i första 
hand varit att motbevisa eller ifrågasätta tidigare förklaringar. Snarare 
än att kritisera handlar boken om en om- eller nyorientering. 

Förutom att jag presenterar ett antal grundläggande fakta om skol-
husen och skolväsendets framväxt innebär mitt angreppssätt att jag kan 
presentera en ny bild av skolans förhållande till såväl bondesamhället 
som den industriella revolutionen, samtidigt som nytt ljus sprids över 
statens och lokalsamhällets roll i skolväsendets framväxt. Folkskole-
stadgans och folkskoleinspektörernas betydelse kommer därmed att 
kontextualiseras, samtidigt som en tämligen ny bild ges av motiven 
bakom skolväsendets framväxt.

Framförallt innebär perspektivskiftet att jag kan uppmärksamma 
en rad faktorer som tidigare inte tillskrivits nämnvärd betydelse i 
skolans historieskrivning. Vid sidan av välkända förhållanden som 
befolkningsutvecklingen och skoldistriktens föränderliga organisation 
i stämmor och skolråd knyts skolväsendets framväxt även till sådana 
vitt skilda fenomen som fastighetsmarknadens liberalisering, stads- 
och lanthandelns utveckling, 1800-talets föränderliga kreditmarknad, 
de obesuttnas arbetskraft samt det sockenkommunala skatteväsendets 
utveckling. Därigenom får även sådant som byggningabalken i 1734 
års lag, entreprenadauktionerna, jorddelningsinstitutets jordavsönd-
ringar, prästbordens historiska utveckling, lanthantverkets utveckling, 
landsbygdsbefolkningens mångsyssleri, ångfartygens utbredning, 
avvittringsprocessen, hundskattens introduktion och införandet av 
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amorteringslån äntligen sin rättmätiga plats i folkskolans historie-
skrivning.10

Som en följd av detta behöver de förklaringar som givits till folk-
skoleväsendets framväxt nyanseras och kompletteras. I denna studie 
framstår nämligen folkskoleväsendets framväxt mindre som en fråga 
om samhällets behov, social disciplinering, framväxande nationalsta-
ter eller en kamp mellan olika sociala grupper, och i högre grad som 
resultatet av en mängd olika processer som hör såväl det agrara som 
det industriella samhället till. Förutom att enbart besvara redan ställ-
da frågor väcker därför den här boken en lång rad nya. Till dessa hör 
vilken betydelse den ekonomiska konjunkturen, kreditmarknaden och 
naturaekonomin har haft och vilken roll status och prestige har spelat 
i skolans historiska utveckling.

Bokens resultat har även implikationer för andra forskningsfält. Av 
störst intresse är den måhända för bebyggelsehistoriker. Skolhusen var 
en viktig del av ett fullt utbyggt sockencentrum, bestående av kyrka, 
prästgård, klockargård, fattigstuga, tiondebod, sockenmagasin och 
kyrkstallar.11 Hur det gick till när dessa och andra byggnader på den 
svenska landsbygden uppfördes är ett tämligen outforskat område. Vi 
vet jämförelsevis mycket om resultatet, om hur böndernas mangårds-
byggnader och uthus såg ut och om sockenkyrkor, tingshus, militära 
boställen, prästgårdar och herrgårdar.12 Men vi vet mycket litet om 
hur arbetet med sådana byggnader organiserades, vilka som levererade 
byggnadsmaterialet och hur byggnaderna finansierades. Brittiska fors-
kare har däremot ägnat stort intresse åt byggnadsprocesser för bland 
annat herrgårdar, kyrkor och fängelser.13 Min studie av skolhusen, som 
vid sekelskiftet stod för uppskattningsvis 71 procent av värdet på de 
svenska landskommunernas fastigheter, bör kunna inta en tämligen 
central plats i ett sådant forskningsläge.14

Min studie är också ett bidrag till den socken- och kommunalhisto-
riska forskningen, som växte fram som en följd av historievetenskapens 
orientering mot socialhistoria.15 Skolhusen var landskommunernas 
största investering i fastigheter vid sekelskiftet 1900. Hur uppförandet 
av skolhus organiserades och finansierades var alltså en av de största 
uppgifterna som socken- och kyrkostämmorna åtog sig vid denna tid. 
En studie av skolhusen torde vara en mycket god utgångspunkt för att 
förstå hur det kommunala arbetet fungerade under perioden och hur 
det förändrades över tid.
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I de agrara och industriella revolutionernas tidevarv
I likhet med andra länder omstöptes Sverige under 1700- och 1800-talen. 
Befolkningen ökade från 1,8 till 3,5 miljoner 1750–1860 och jordbru-
ket gav ett ej tidigare skådat överskott. Sverige, som importerat stora 
mängder brödsäd vid 1700-talets mitt, började under 1830-talet att 
exportera spannmål, och under 1880-talet stod spannmål för 18 pro-
cent av det totala exportvärdet.16 

Denna utveckling påverkade och påverkades av en rad andra sam-
tida förändringar. Tilltagande arbetsdelning, professionalisering och 
marknadsintegration bidrog till jordbrukets utveckling tillsammans 
med nyodlingar och förbättrade jordbruksmetoder. Den svenska staten 
bidrog till samhällets omvandling genom att bland annat genomföra 
skiftesreformer, öka möjligheterna till hemmansklyvningar och jord-
avsöndringar, avreglera spannmålshandeln och införa näringsfrihet.17 

Produktions- och befolkningsökningen gav en ökad social differentie-
ring. Antalet bondehushåll ökade endast med tio procent 1751–1850, 
medan antalet obesuttna (torpare, backstugusittare, inhysehjon med 
flera) mer än fyrdubblades under samma period. Någon tilltagande 
urbanisering kan man dock inte tala om, utan ungefär tio procent av den 
svenska befolkningen bodde i städerna under 1800-talets första hälft.18 

Jordbrukets produktionsökning påverkade levnadsförhållandena på 
landsbygden. Den förbättrade lönsamheten ledde till att böndernas 
bostadshus blev större och mer påkostade och överskottet stimulera-
de även tillväxten av en inhemsk marknad där bönder både kunde få 
avsättning för sina varor och omsätta sina vinster i inköp av varor. Till 
denna utveckling, som innebar att hushållen i allt mindre utsträckning 
själva producerade det som de konsumerade, bidrog en förändrad 
inställning till köpesvaror: hushållen föredrog i allt högre grad dessa 
framför egenproducerade varor. Till penningekonomins utbredning 
bidrog dessutom tillväxten av obesuttna, vars jord inte kunde täcka 
deras behov av livsmedel.19

Den agrara omvandlingen skapade förutsättningarna för den indust-
riella revolutionen, karaktäriserad av en kraftig ekonomisk tillväxt och 
en expanderande industrisektor. Den inleddes i Sverige relativt sent 
vid 1800-talets mitt, och perioden 1890–1930 har beskrivits som det 
moderna industrisamhällets genombrott.20 Redan på 1830-talet hade 
ett antal större bomullsspinnerier inrättats, och fabriksdriften inom 
tryckeriindustrin samt socker- och pappersbruken börjat breda ut sig. 
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Före seklets mitt etablerades också den mekaniska verkstadsindustrin. 
1850-talet var sågverksindustrins genombrottsperiod, och därefter 
följde vad som beskrivits som verkstadsindustrins frammarsch under 
1870-talet, en kraftig utvidgning av järn- och stålproduktionen fram 
till första världskriget, och pappersmasseindustrins genombrott under 
1880-talet. Vid 1900-talets början var den första industrialiseringsfasen 
genomförd. Industrin hade blivit en större näringsgren än jordbruket.21

Med expansionen av den industriella produktionen, vilken bland 
annat hade sin förutsättning i kreditmarknadens utveckling och den 
hemmamarknad som uppkommit som en följd av inkomstökning-
en inom jordbruket, följde en social revolution. En växande grupp 
människor fördes från jordbruket till fabrikerna, där krav ställdes på 
punktlighet och uthållighet, och till de barackområden som växte upp 
omkring de större industristäderna. Industrialiseringen skapade en 
arbetarklass, med en framväxande arbetarklassidentitet, som försörj-
de sig inom industrin. Fortfarande vid sekelskiftet 1900 bodde dock 
endast 20 procent av Sveriges befolkning i städerna, och endast i fyra 
städer utgjorde fabriksarbetarna mer än 20 procent av befolkningen.22

Folkskoleväsendets expansion
Samtidigt med denna samhällsomvälvning spred sig skolväsenden 
över världen. Folkskolorna fick tidigt ett starkt fäste i Nordeuropa och 
Nordamerika. Preussens berömda skolstadga var den första att skapa 
ett nationellt folkskoleväsende 1763, och därefter följde stadgor i bland 
annat Danmark (1814), Frankrike (1833), Kanada (1841), Sverige 
(1842), Norge (1848), England (1870) och Schweiz (1874). I USA:s 
nordstater infördes ett allmänt skolväsende under perioden 1830–1860, 
och därefter i sydstaterna efter inbördeskriget. Allmänna skolväsenden 
inrättades under perioden 1869–1882 i femton av det habsburgska 
rikets kronländer, fyra av Australiens delstater samt Nederländerna, 
Skottland och Nya Zeeland.23

Under 1800-talet ökade också skolgångens omfattning. Allt fler barn 
gick i skolan, närvaron steg och skolåret blev längre. Vid sekelskiftet 
1900 gick till exempel 94 procent av alla USA:s barn (5–14 år) i sko-
la; 90 procent av Kanadas, 86 procent av Frankrikes, 77 procent av 
Preussens och 72 procent av Danmarks.24 Lärarna blev fler och allt fler 
skolhus byggdes. I Frankrike ökade antalet skolhus från 52 900 (1837) 
till 81 400 (1898), och kring sekelskiftet fanns det 39 000 landsbygds-
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skolor i den europeiska delen av Ryssland (1894), 32 500 folkskolor i 
Tyska Riket (1911) och 212 000 one-room schoolhouses i USA (1913).25 

I Sverige hade folkundervisningen under 1600- och 1700-talen i 
huvudsak baserats på den så kallade hemundervisningen, vars riktlin-
jer lades fast i 1686 års kyrkolag. Föräldrarna och hushållet hade haft 
stort ansvar för barnens undervisning i framförallt läsning och kristen-
domskunskap, vars resultat prövades vid återkommande husförhör.26 
Under 1700-talets sista och 1800-talets första decennier kompletterades 
hemundervisningen av allt fler skolor. Denna utveckling var kraftigast i 
Lunds stift, där omkring 150 skolor var verksamma redan vid 1800-talets 
början, och enligt tillgänglig statistik hade de svenska församlingarna 
sammanlagt 1 030 avlönade ständiga lärare och 938 egna skolhus 1839. 
Fortfarande saknade dock mer än hälften av församlingarna skolor vid 
denna tidpunkt.27

Sverige fick sin första skolstadga 1842 och skolväsendet utvecklades 
därefter jämförelsevis snabbt: år 1900 fanns det 16 619 lärare och 8 910 
skolhus. År 1910 deltog 75 procent av alla barn i skolans undervisning 
och hade en genomsnittlig närvaro på 80 procent under skolårets 166 
dagar. Kvaliteten på folkskolans undervisning kan naturligtvis diskuteras, 
men skrivkunnigheten hade ökat från mellan 20 och 40 procent vid tiden 
för folkskolestadgan till närmare 100 procent vid sekelskiftet 1900.28

Visserligen har det svenska skolväsendet beskrivits som statsstyrt i 
internationella studier, men dess decentraliserade karaktär slogs fast redan 
i 1842 års folkskolestadga.29 Enligt stadgan skulle Sveriges sammanlagt 
2 308 församlingar (1839) bilda skoldistrikt, ensamma eller gemensamt 
med en annan församling. Dessa skoldistrikt, vilka i många avseenden 
hade rättigheter och skyldigheter liknande amerikanska school districts, 
kanadensiska school sections, franska communes och tyska Schulsozietä-
ten, skulle skötas av en skolstyrelse som hade det ekonomiska ansvaret 
för att finansiera såväl lärarens lön som skollokalernas anskaffning och 
underhåll, bland annat med lokala skatter. Skolstyrelsen hade också rätt 
att dela in distriktet i mindre delar (rotar) när så behövdes.30

Enligt folkskolestadgan skulle skoldistrikten inrätta minst en skola, 
som antingen kunde vara fast eller ambulatorisk, inom fem år från 
folkskolestadgans utfärdande. Där till exempel fattigdom eller bris-
tande elevunderlag förelåg kunde flera församlingar dela på samma 
skola. Skolans lärare skulle vara seminarieutbildad och undervisningen 
skulle omfatta läsning, religionskunskap, biblisk historia, kyrkosång, 
skrivning och räkning.31
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Arbetet i skoldistrikten var nära knutet till kyrkan. Skoldistrikten 
administrerades av en skolstyrelse, där församlingens kyrkoherde var 
självskriven som ordförande. Denna intima relation mellan kyrka och 
skola markerades även genom att det föreskrevs att skolhuset helst skulle 
placeras nära kyrkoherdens bostad så att han lättare skulle kunna ha 
uppsikt över verksamheten.32 1862 års åtskillnad mellan den borgerliga 
och kyrkliga kommunen förändrade inte detta. Det numera så kallade 
skolrådet, där prästen även fortsättningsvis skulle vara självskriven 
ordförande, underställdes kyrkostämman, som hade att hantera frågor 
rörande kyrka och folkskola, medan fattigvård och andra ekonomiska 
frågor tillföll den borgerliga kommunen.33

Under 1800-talets andra hälft genomfördes vissa förändringar i det 
svenska skolväsendets organisation. Skolformerna diversifierades. Från 
och med 1850-talet introducerades småskolor för de yngre barnens 
första undervisning och så kallade mindre folkskolor avsedda för skol-
distriktens mer avlägsna områden. Under slutet av 1800-talet inrättades 
också så kallade fortsättningsskolor för barn som klarat av folkskolans 
kurser och ersättningsskolor för barn som inte hade haft möjlighet att 
genomgå en fullständig folkskoleutbildning. Försök gjordes även med 
en högre avdelning, en ett- eller tvåårig påbyggnadsutbildning avsedd 
att förbereda skolbarnen för yrkesverksamhet.34 

Staten engagerade sig också allt mer i skolväsendets utveckling. För-
utom 1842 års folkskolestadga och de förnyade stadgorna 1882 och 
1897 publicerades även normalritningar för skolhus 1865 och 1878 
samt normalplaner för skolornas undervisning 1878, 1889 och 1900. 
Skoldistrikten var ålagda att följa stadgorna, medan normalritningarna 
var rekommendationer som skulle höja kvaliteten på skolornas loka-
ler och göra dem mer enhetliga. Normalplanerna utgjorde utarbetade 
förslag på vad eleverna skulle läsa i olika skolformer. 1878 års normal-
plan innehöll till exempel distinktioner mellan olika fyra olika slags 
småskolor, hälften fasta och hälften ambulerande.35 

Statens kontroll över skolväsendet stärktes också genom tillsättandet 
av de första statliga folkskoleinspektörerna 1861. Vid sekelskiftet 1900 
fanns det 47 inspektörer som skulle övervaka de 2 393 skoldistrikten (en 
ökning från 2 353 distrikt 1882).36 I likhet med i exempelvis Belgien, 
England, Frankrike och kungariket Bayern fördelade även den svens-
ka staten statsbidrag bland skoldistrikten.37 1842 års folkskolestadga 
hade stipulerat att bidrag skulle delas ut till behövande församlingar, 
men det var först vid 1844–1845 års riksdag, när svårigheterna att 
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genomföra stadgans påbud i Sveriges ofta glesbefolkade och resurs-
fattiga skoldistrikt blivit kända, som de första generella statsbidragen 
delades ut. De fördelades efter storleken på skoldistriktens befolkning. 
Med tiden utvecklades statsbidragssystemet och flera sorters statsbidrag 
introducerades. Bland annat anvisade 1859–1860 års riksdag ett bidrag 
till småskolors inrättande och 1862–1863 års riksdag ett understöd åt 
medellösa församlingar. Kritiken mot ett allt mer komplicerat stats-
bidragssystem ledde fram till 1871 års statsbidragsreform, som etable-
rade det övergripande system som kom att gälla seklet ut. Statsbidraget 
baserades därefter i huvudsak på lärarlönerna och fördelades i enlighet 
med en motfinansieringsprincip och olika maxnivåer. År 1871 täckte 
statsbidragen halva lönen för en folkskollärare, 1875 höjdes andelen 
till två tredjedelar.38 

Samtidigt som det alltså går att skönja en stärkt statlig styrning, en 
ökad statlig kontroll och ett allt större statligt ekonomiskt stöd, bör 
det noteras att det svenska skolväsendet hade en mycket stark lokal 
karaktär under hela 1800-talet. Folkskoleväsendets organisation förblev 
decentraliserad, och fortfarande vid sekelskiftet 1900 var skolväsendet 
till omkring 67 procent finansierat av lokala skatter.39 Att tala om ett 
”förstatligande” av folkskolan under denna period, vilket förekommit 
i litteraturen, är alltså mycket tveksamt.40

Förklaringar till skolväsendets framväxt
Omfattningen av de studier som ägnats skolväsendets framväxt gör 
det svårt att överblicka de sätt på vilket skolväsendets framväxt under 
1700- och 1800-talen kopplats till samtida samhällsförändringar. Ett 
enkelt sätt att få en viss överblick över dessa förklaringar är att läsa de 
översikter över svenska folkskolans historia som publicerats i populära 
sammanhang, läroböcker och översiktsverk. Folkskolan betraktas i 
dessa bland annat som en följd av samhällets demokratisering och den 
liberala ideologins genomslag, som ett sätt att kontrollera den framväx-
ande underklassen och som en del av den svenska statens utveckling. 
I folkskolan ser författare ett försök till att fostra och kontrollera det 
ökande antalet fattiga barn, en strävan efter att fostra medborgare för 
den nya nationalstaten, och en konsekvens av de olika funktioner som 
skolan fyllde för såväl progressiva bönder som städernas borgerskap och 
konservativa grupper inom kyrka och adel.41 

En närmare inblick i dessa förklaringsmodeller kräver en mer omfat-
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tande litteraturgenomgång. Den avslöjar en stor bredd i de perspektiv 
som anlagts på skolväsendets framväxt, från de som betonat skolans 
samhälleliga funktion och beskrivit skolan som ett sätt att upprätthålla 
samhällsordningen, till de som framhållit konflikten mellan olika soci-
ala grupper, den framväxande nationalstaten och dess agerande, och 
lokalsamhällets betydelse. Gemensamt för många förklaringar är att de 
låtit industrialiserings- och urbaniseringsprocesser spela en central roll 
i analysen.42 Förklaringarna har också i stor utsträckning karaktären av 
ändamåls- och orsaksförklaringar.43

Ur ett konflikt- eller konsensusperspektiv
En grundläggande förklaringsmodell, vars form och innehåll även präg-
lat senare förklaringar, är den som behandlat skolväsendets framväxt 
ur ett funktionalistiskt konsensusperspektiv. Med utgångspunkt från 
Émile Durkheim och Talcott Parsons betraktades skolornas framväxt 
som en följd av det industrialiserade samhällets behov. I det tradi-
tionella samhället, som enligt detta perspektiv kännetecknades av en 
tämligen homogen kultur och en låg arbetsdelning, kunde hemmet 
och familjen förse individen med de kunskaper, värderingar och fär-
digheter som samhället krävde. Industrialiseringens ökade arbetsdel-
ning och högt uppdrivna komplexitet innebar att den gemensamma 
kulturen och arbetsformerna ersattes av ett ständigt ökande antal 
av sociala sammanhang och yrken, och hemmet kunde därför inte 
längre förse barnen med den fostran som samhället krävde. Livet i 
familjen räckte helt enkelt inte för att barnet skulle kunna tillägna sig 
de färdigheter och de värderingar som krävdes såväl på arbetsplatsen 
som i det sociala livet. Skolväsendet växte därmed fram som ett svar 
på både enskilda individers behov av kunskaper och färdigheter och 
samhällets behov av individer med gemensamma värderingar och 
specifika kunskaper.44 

Utifrån snarlika konfliktorienterade perspektiv har skolans tillkomst 
förståtts i termer av bland annat social kontroll och disciplinering. 
Dessa så kallade revisionistiska, marxistiska eller historiematerialistiska 
förklaringsmodeller utgår antingen från de härskande klassernas behov, 
i enlighet med ett funktionalistiskt betraktelsesätt, eller så tar de fasta 
på de explicita syften som den politiska och ekonomiska eliten hade 
med folkskoleväsendet. Ur sådana perspektiv låter sig skolväsendet för-
klaras som ett redskap i den styrande klassens händer som uppstod för 
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att upprätthålla den sociala ordningen under en period när samhället 
förändrades i grunden.45 

Ett sådant perspektiv, som vunnit ett stort inflytande inte minst 
i den svenska forskningen, lägger tyngdpunkten på olika samband 
mellan skolan och den samhälleliga utvecklingen. Till exempel har 
skolväsendet betraktats som ett sätt att sprida den borgerliga ideo-
login över befolkningen, eller att förbereda samhällets invånare för 
deras medborgerliga uppgifter i en modern stat.46 Skolväsendet har 
också, inte minst av amerikanska historiker som Michael Katz och 
Marvin Lazerson, betraktats som ett sätt att kontrollera den växande 
fattiga urbana underklass som följde i industrialiseringens fotspår.47 I 
linje med ett sådant tänkande beskrev Bengt Sandin folkskolan ”som 
en konsekvens av fattigdom, befolkningsökning och myndigheternas 
behov av kontroll”. Enligt Sandin var folkskolan ”ett instrument för 
att forma underklassens medvetande”.48

Andra framträdande historiker har lagt större vikt vid de förändringar 
som fabrikerna och lönearbetet innebar. Lawrence Stone har framhållit 
att det engelska skolväsendets utveckling var ett uttryck för de övre 
klassernas strävan efter att vaccinera den växande befolkningen mot 
radikalism och revolutioner och skapa den utbildade befolkning som 
det industrialiserade samhället krävde, och sedermera även för behovet 
av att sysselsätta de barn som lagstiftades bort från industriarbetet.49 
E. P. Thompson har uppmärksammat att skolan med sin betoning på 
punktlighet och ordning tränade barnen i de vanor som industriarbetet 
krävde.50 På svensk mark har Lars Petterson uttryckt detta som att folk-
skolans växelundervisning syftade till att anpassa barnen till maskinens 
krav; växelundervisningen var enligt Petterson ett pedagogiskt uttryck 
för en samhällsordning baserad på lönearbete.51

Nationalstaten, sociala grupper och lokalsamhället
Delvis som en kritik av de förklaringar som presenterats ovan har studier 
under de senaste 40 åren även analyserat den roll som nationalstaten, 
lokalsamhället och konflikter mellan olika sociala grupper spelat för 
skolväsendets framväxt. 

Till de mer uppmärksammade förklaringsmodellerna hör Margret 
Archers. Enligt henne var det kampen mellan olika aktörer och socia-
la grupper som var ursprunget till utbildningssystemets förändringar 
under 1800-talet. Till exempel innebär detta att det engelska skol-
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väsendet betraktas som en följd av en allians mellan den handlande 
och industridrivande medelklassen och olika religiösa grupper, och 
den franska skolan som en följd av en kamp mellan borgerskapet och 
den katolska kyrkan.52 

Även andra studier betonar förhållandet mellan inflytelserika aktö-
rer. Internationella jämförelser har visat att samarbetet mellan staten, 
kyrkan och en rad framträdande sociala grupper (exempelvis adeln) 
var avgörande för etablerandet av skolväsenden. Till exempel kunde 
starka nationella skolväsenden etableras tidigt där stat och kyrka var 
nära allierade, medan utvecklingen gick långsammare i länder där så 
inte var fallet.53 Detta perspektiv ger också viktiga insikter i den svens-
ka folkskolans historia. 1842 års folkskolestadga var en kompromiss 
mellan konservativa krafter som förordade en begränsad folkundervis-
ning med fokus på läsning och kristendomskunskap, och liberaler som 
förordade en medborgarskola som skulle förse eleverna med en bred 
utbildning.54 Folkskolans införande kan också betraktas som en seger 
för borgarklassen, eftersom den samlade de egendomslösas barn och 
skiljde ut dem från bourgeoisiens barn i läroverken.55

En aktör som tillskrivits särskilt stor vikt är nationalstaten. Som 
noterats av Raymond Grew och Patrick Harrigan, författarna till stan-
dardverket om det franska skolväsendets utveckling under 1800-talet, 
har ett allmänt skolväsende på samma sätt som grundlagar och natio-
nalsånger ofta betraktats som ett direkt uttryck för en nationalstat som 
har agerat för att göra skolan tillgänglig för alla sina medborgare.56 
Studier har exempelvis ägnats åt statens roll i skolväsendet, på svensk 
mark bland annat genom begreppsparet (statlig) formuleringsarena och 
(kommunal) realiseringsarena. Skolväsendet har därmed framställts som 
ett resultat antingen av statligt agerande i form av stadgor, inspektörer, 
statsbidrag och normalplaner eller av samspelet mellan nationella och 
lokala nivåer.57 

I kontrast till en sådan ofta politisk och legislativ historieskrivning 
har studier med ett bredare samhällsteoretiskt perspektiv framhållit 
nationalstatens behov av en gemensam kultur. Det kapitalistiska pro-
duktionssättet krävde att befolkningen hade en betydande geografisk 
och social rörlighet. Ett gemensamt språk och en gemensam kultur 
var en förutsättning för detta, och det kunde nationalstaterna endast 
åstadkomma med hjälp av ett skolväsende.58 Eric Hobsbawm har till 
exempel pekat på hur viktiga skolorna var för att sprida föreställningen 
om en nation och skapa lojalitet till land och flagga.59
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Det inflytelserika statsformeringsperspektivet (state formation theory), 
som framförallt definierats av Andy Green, har stora likheter med detta 
sätt att betrakta förhållandet mellan stat och skolväsende.60 Enligt detta 
perspektiv framstod skolan som ett svar på nationalstaternas olika behov 
av att skapa en nationell identitet, ett språk och en kultur. Skolväsendets 
utveckling har därför varit som intensivast där statsformeringsproces-
sen varit som kraftfullast som en följd av en revolution (Frankrike), en 
kamp för självständighet (USA) eller militära konflikter (Preussen).61 
Statsformeringsperspektivet har också vissa likheter med John Meyer, 
Francisco Ramirez med fleras inflytelserika nyinstitutionalistiska syn 
på skolväsendet som en del av en nationalstatsmodell: skolväsendet 
spreds över världen på grund av att folkskolan hade etablerats som ett 
grundläggande kännetecken och ett kriterium för nationalstaten. När 
allt fler stater ville bli erkända som nationalstater inrättades allt fler 
skolväsenden.62

Som en reaktion mot denna statscentrerade historieskrivning har 
en del forskare, framförallt med början på 1980-talet, betonat den roll 
som lokalsamhället spelat för skolväsendets framväxt. De har i kritiska 
ordalag talat om att skolans historia har varit särskilt drabbad av ”poli-
tikens illusion”: föreställningen att skolan förändras som en följd av en 
serie politiska beslut som påtvingats ett ofta motsträvigt lokalsamhälle.63 

I denna forskningsinriktning har amerikanska studier varit tongivan-
de. William Link har exempelvis framhållit att skolväsendets framväxt 
i USA föregick delstatliga och federala ingripanden. I stället var det 
lokalsamhället som drev utvecklingen framåt och skapade ett skolsystem 
anpassat efter sina egna, snarare än lagstiftares och pedagogers, behov. 
Som Carl Kaestle påpekat inrättades därigenom ett lokalt organiserat 
skolväsende som erbjöd en grundläggande utbildning till en låg kostnad 
för skoldistrikten utan att eftersträva höjda lärarlöner och förlängda 
skolår.64 Liknande slutsatser har dragits i studier av ryska och svenska 
förhållanden. Ben Eklof har visat att det ryska skolväsendets expansion 
finansierades av bönderna och Mats Sjöberg har visat att barnens skol-
gång i Bolstads pastorat i Dalsland villkorades av såväl kristen tradition 
som bondesamhällets behov av barnarbetskraft.65

Lokalsamhället har också en framträdande roll i Peter Linderts decen-
traliseringstes, som vunnit allt större inflytande under de senaste åren. 
Baserat på internationella jämförelser har Lindert hävdat att det inte 
var det statliga inflytandet som avgjorde i vilken takt ett skolväsende 
utvecklades före första världskriget, utan hur decentraliserat skolväsen-
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det var. Decentraliserade skolväsenden lät de enskilda skoldistrikten 
finansiera och organisera satsningar på skolväsendet som av politiska 
och praktiska skäl aldrig hade kunnat genomföras från en statlig nivå. 
Enligt detta sätt att se var det alltså inte Napoleons seger över Preussen 
vid Jena 1806 som bidrog till det preussiska skolväsendets expansion, 
utan de preussiska distriktens goda möjligheter att själva styra över sitt 
skolväsende.66

Ett mångfaldigande av skolväsendets orsaker
Trots alla dessa perspektiv på skolväsendets framväxt kvarstår frå-
gor om förhållandet mellan skola och samhälle under 1700- och 
1800-talen. Till exempel kan Archers teori inte förklara varför olika 
sociala grupper har dragits in i en kamp om skolväsendets utveckling 
och det finns goda empiriska belägg för att lokalsamhället, snarare 
än staten, var den drivande kraften i skolväsendets utveckling i vissa 
länder.67 Det finns alltså anledning att fortsätta studera den betydel-
se som sociala grupper samt staten och lokalsamhället har haft för 
skolväsendets utveckling.

De invändningar som rests mot ett nära samband mellan skola 
och industrialisering är också intressanta. Undersökningar har visat 
att folkskoleväsenden introducerades och expanderade i stora delar av 
Väst europa och USA redan innan dessa områden industrialiserades. 
Sverige, vars folkskolestadga tydligt föregick det industriella genom-
brottet, är ett gott exempel på detta. Skolväsendet utvecklades därtill 
snabbare i Skottland och Preussen än i det långt mer industrialiserade 
England. I extremfall har skolväsenden till och med inrättats i nord-
amerikanska nybyggarområden innan skoldistrikten ens haft barn i 
skolåldern.68 Fördjupade studier kring den roll som industrialiseringen 
spelade framstår därigenom som nödvändiga. Skolväsendens tillväxt 
i agrara regioner väcker också många frågor som ännu inte fått till-
fredsställande svar.

Vidare saknar många av förklaringarna konkretion. Det framstår 
exempelvis som rimligt att så grundläggande samhälleliga processer 
som industrialisering, urbanisering och nationalstatens utveckling 
påverkade skolväsendets utveckling. Av Linderts internationella jäm-
förelser att döma framstår också en decentraliserad organisation som 
fördelaktig för många skolväsendens utveckling under 1800-talet. Men 
hur sådant som industrialisering eller en decentraliserad organisation 
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faktiskt påverkar skolväsendet har dock givits jämförelsevis liten upp-
märksamhet. Snarare än att vara förklarande riskerar därmed sådana 
förklaringar att framstå som ett mantra som upprepas i såväl veten-
skapliga som populära texter.69

Framförallt framstår de befintliga förklaringsmodellerna som alltför 
begränsade. I stor utsträckning belyser de endast skolväsendets relation 
till en eller ett par faktorer. Oavsett om dessa faktorer har en förklaran-
de kraft, blir analysen av nödvändighet kringskuren, och kan endast 
belysa skolväsendets utveckling i relation till exempelvis fabriksarbe-
tets utbredning, statsformeringsprocessen eller skolväsendets decen-
traliseringsgrad.70 Som en följd av detta har endast ett fåtal aspekter 
av de agrara och industriella revolutionerna knutits till skolväsendets 
framväxt. Fortfarande kvarstår därför frågor kring vilken betydelse 
sådant som marknadsekonomins tillväxt, böndernas ökade välstånd 
och 1800-talets föränderliga kreditmarknad hade för skolväsendets 
framväxt. Detta är det viktigaste skälet till att nya perspektiv behöver 
anläggas på skolväsendets historia.

Skolhusen och deras historieskrivning
Den första allmänt hållna regeln för denna framställning – att stu-
dera skolväsendet med utgångspunkt från skolhusen – är den kanske 
viktigaste avgränsningen. Bland allt det som är skolan – lärare, elever, 
läromedel, undervisningsformer och kunskapsinnehåll – ägnar jag mig 
endast åt skolbyggena. 

Tillsammans med lärarna hade skolhusen en central position i de 
framväxande skolväsendena, vilket gör dem till en tacksam ingång till 
skolans historia. Vid sidan av att skolhusen var en grundläggande del 
av denna utveckling, och genom sitt stora antal innebar en betydande 
investering, kom de också att betraktas som ett uttryck för civilisation, 
ett monument över den nationella kulturen och en symbol för skol-
väsendet som sådant.71 Att fokusera på skolhusen gör det också möjligt 
för mig att erbjuda en ny förklaring till skolväsendets framväxt, eftersom 
tidigare förklaringar i stor utsträckning utgått från skolundervisningens 
innehåll och form. 

Skolhusens historia är dock långt ifrån okänd, och deras arkitekter 
och arkitektur har varit föremål för en växande litteratur sedan början 
av 1950-talet.72 Arkitekturhistoriker placerar inte sällan in skolhusen 
i en nationell och internationell arkitekturhistorisk kontext. I deras 
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forskning får även andra slags byggnader en plats, tillsammans med 
bland annat pedagogiska idéströmningar och enskilda arkitekter.73 Ett 
illustrativt exempel är Hjördis Kristensons standardverk Skolhuset. Idé 
och form (2005), som beskriver den stora variation av arkitektoniska 
uttryck som karaktäriserade svenska folkskolor, läroverk, flickskolor 
och folkskoleseminarier under i huvudsak 1800- och 1900-talen. Där 
behandlas bland annat Helgo Zettervalls arbete som skolarkitekt, den 
vikt som lades vid folkskolehusens skönhet samt modernismens intåg 
i skolarkitekturen under 1900-talet.74

Skolhusen har även blivit föremål för socialhistoriska studier. Dessa 
fokuserar inte på skolhusens arkitekter och arkitektur, utan i stället 
placerades skolhusen i sitt lokala sociala och ekonomiska sammanhang. 
Skolhusens utformning framstår därigenom i stor utsträckning som ett 
resultat av landsbygdsbefolkningens behov. På samma sätt som lands-
bygdsbefolkningen endast ansåg sig behöva en enklare undervisning 
behövde de ett enklare skolhus, placerat på ett lämpligt ställe. Trots de 
brister som skolinspektörer kunde se i byggnadsmaterial, inredning och 
utrustning kunde skolhusen ändå skapa en känsla av tillfredsställelse 
hos lokalbefolkningen.75

Under de senaste tio–femton åren har det växt fram ett nytt forsk-
ningsfält som intresserar sig för skolan som materiell kultur, erfarenhet 
samt pedagogisk diskurs och praktik.76 Förklaringar av fenomen och 
förändringar, vilket framstår som tämligen centralt för de socialhisto-
riskt orienterade studierna, står i dessa studier tillbaka för tolkningar 
och omtolkningar av fenomen. Resultatet blir olika slags historiska och 
pedagogiska analyser, ofta av tämligen postmodern karaktär, som vill 
avslöja hur skolhusen har fungerat som ”fragmenterade platser av kultu-
rella minnen och tillblivelse” och analysera deras lokaler som ”punkter 
i den organiserande diskursen, som källor för moderniseringsmyter och 
styrande bilder, som uttrycket för punkter inom nätverk”.77 

Trots att skolhusen väckt sådant stort historievetenskapligt intres-
se har dock få hittills ägnat sig åt absolut fundamentala frågor om 
skolbyggnadsprocessen, till exempel vad skolhusen kostade att bygga 
och hur uppförandet finansierades och organiserades. Denna bok om 
skolhusens och skolväsendets gemensamma historia bidrar även till att 
fylla denna lucka.
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Från enskilda orsaker till historiska förutsättningar
Föreliggande arbete utmärks också av att jag eftersträvat en bred skildring 
av skolväsendets historiska förutsättningar. Utmärkande för de befintliga 
förklaringsmodellerna är att de i stor utsträckning är monokausala eller 
analytiska.78 Forskare har med andra ord ägnat sig åt beskrivningar av 
den huvudsakliga orsaken eller de viktigaste bakomliggande föränd-
ringarna till att folkskoleväsendet etablerat sig. De kopplar skolväsendet 
till en viss samhällsprocess eller ställer upp konkurrerande hypoteser 
som antingen styrks eller avvisas.

Detta sätt att närma sig förklaringar har resulterat i enklare historie-
vetenskapliga resonemang, tesdrivna framställningar och hypotes-
testande. Forskare har till exempel beskrivit folkundervisningens utveck-
ling mot bakgrund av fattigdom och befolkningsökning, ställt frågan 
huruvida det är demokrati eller den politiska organisationen av de 
fattiga som leder till ett offentligt finansierat skolväsende, eller prö-
vat en rad antaganden om den svenska folkskolans framväxt.79 Andra 
forskare har utfört mer tekniskt formulerade och samhällsvetenskapligt 
utformade randomiserade naturliga experiment och internationella 
jämförelser. Sådana undersökningar har till exempel testat hypoteser 
om sambandet mellan skolors finansiering och avståndet mellan medel- 
och medianinkomster inom ett område, eller analyserat förhållandet 
mellan skolväsendets införande och graden av urbanisering, andel vit 
befolkning, och andelen kristna.80 

Jag anknyter i stället till den diskussion kring förklaringar inom 
historievetenskapen som förts i termer av strukturella förklaringar, 
mångkausala förklaringar och contingency.81 I stället för att fråga var-
för det svenska skolväsendet hade etablerat sig vid sekelskiftet 1900 
kommer jag att fråga hur denna utveckling åstadkoms. Det innebär 
inte att de förklarande ambitionerna överges. Hur-frågor är snarare ett 
stöd för tanken, eftersom varför-frågor alltför enkelt besvaras med en 
beskrivning av en eller ett par orsaker till en utveckling.82

I denna studie avser hur-frågan att leda forskarens blick till de 
historiska förutsättningar som krävdes för att ett stort antal skolhus 
skulle kunna uppföras i Sverige under 1800-talet. Det rör sig alltså inte 
om en studie av logiska premisser eller motsvarigheten till en språklig 
grammatik för uppförandet av skolhus, utan om en slags mångkausal 
analys av alla de sammanflätade processer som gjorde det möjligt att 
uppföra skolhus.83

Ett sådant mångfaldigande av orsaker leder, för att låna en formu-
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lering från Foucault, till att analysen omfattar historiska fenomen av 
såväl social som ekonomisk, kulturell, pedagogisk och organisatorisk 
karaktär. Börjar man i skolbyggnadsprocessen hamnar man snart i 
frågor om allt från skolhusens arkitektur till arbetsorganisation på 
landsbygden och stadshandelns utveckling. Framställningen kan inte 
begränsa sig till utbildningens historia utan kommer även att beröra 
agrarhistoria, bebyggelsehistoria, kyrkohistoria, socialhistoria och kon-
sumtionshistoria.84 

De förutsättningar som behandlas i denna framställning kommer 
också att befinna sig på olika abstraktionsnivåer. Analysen kommer att 
omfatta enskilda händelser och konkreta omständigheter, men även 
de mer allmänna processer, skeenden och strukturer som de ingår i.   
I denna studie berörs följaktligen såväl införandet av hundskatten och 
det kommunala skatteväsendets förändring som penningekonomins 
utbredning och den agrara revolutionens produktionsökning.85

Som en följd av detta angreppssätt skapas också ett tydligt avstånd 
till studier som upphöjer skolväsendets utveckling till en fråga om 
avgörande händelser, stora män, omvälvande samhällsförändringar eller 
fundamentala sociala konflikter.86 Uppdelat i sina minsta beståndsdelar 
får även genomgripande förändringar som skolväsendets framväxt ett 
enkelt ursprung, och analysen får inte blunda för småaktiga motiv eller 
de misstag och bakslag som präglade denna process. För att tala med 
Friedrich Nietzsche blir studiet av skolväsendets många orsaker därmed 
studiet av dess vanhedrande ursprung (pudenda origo).87

En studie av skolbyggnadsprocessen och dess resultat
Ambitionen att ge en så bred skildring av skolhusens och skolväsendets 
gemensamma förutsättningar kan framstå som både alltför storslagen 
och alltför begränsad. Ger inte ett så öppet syfte undersökningen en 
oklar och osäker inriktning? Blir inte undersökningen för bred, så att 
den kan handla om allt eller inget? Och innebär inte ett sådant syfte att 
forskaren abdikerar från sitt uppdrag och i stället för att presentera en 
slutgiltig förklaring nöjer sig med att endast ange de många omständig-
heter som möjliggjorde skolväsendets framväxt?88

Till stor del är sådana invändningar missriktade eftersom de snarare 
uppmärksammar förklaringssättets styrkor. Att öppet studera skol-
väsendets förutsättningar kan beskrivas som att sträva efter att inte ha 
alltför bråttom i den empiriska analysen, eller som att försöka överläm-
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na en lite större del av resultatet till den empiriska undersökningen.89 
I stället för att pröva eller tillämpa teorin som ett schema eller recept 
kombinerar jag teoretiska reflexioner med empiriska studier. Teorin, 
den antyder enbart ordningar och relationer.90 

En studie av historiska förutsättningar innebär inte heller att mål-
sättningarna med studien sänks. I stället rör det sig helt enkelt om ett 
annat slags förklaringssätt, där målet inte är att fastställa en entydighet 
(det var orsaken) utan att kartlägga en mångfald.91 Utan att gå närmare 
in på denna metods fördelar – det kan dock noteras att angreppssätt 
där man ställer två förklaringar av skolväsendets framväxt mot varandra 
sällan varit särskilt fruktbara – framstår mångkausala förklaringar som 
särskilt betydelsefulla inom områden som detta, där de kan komplet-
tera undersökningar vilka i huvudsak haft en monokausal inriktning.

Det är emellertid riktigt att den här undersökningen behöver något 
mer specificerade utgångspunkter än de ovan angivna för att vara 
genomförbar. I detta fall handlar det om att jag måste kunna avgöra 
vad som är betydelsefullt i en skolbyggnadsprocess och begripa vilken 
roll så vitt skilda saker som 4 000 tegelstenar, amorteringslån och dags-
verken spelade vid skolhusens uppförande. För att kunna göra detta 
har jag tagit hjälp av historiska studier av engelsk byggverksamhet 
under tidigmodern och modern tid. Richard Wilson och Alan Mack-
leys undersökningar av engelska herrgårdar (country houses) har varit 
särskilt viktiga för mig, eftersom de åstadkommer ett perspektivskifte 
som liknar det som jag eftersträvar i denna bok. I stället för att stude-
ra herrgårdarnas arkitekter och spektakulära arkitektur ställer Wilson 
och Mackley byggarna och byggnadsarbetets sociala och ekonomiska 
historia i centrum. De skriver bland annat om varför herrgårdarnas 
ägare lade ner så stora summor på sina byggnader, om hur byggnads-
arbetet gick till och om vilka kostnader dessa ofta storslagna byggnader 
faktiskt innebar.92 

Jag har också haft stor nytta av Christopher Chalklins omfattande 
studier av offentliga byggnader: kyrkor, fängelser, broar, teatrar och 
bibliotek. Chalklin har studerat varför och när de uppfördes, hur 
byggnadernas kostnader fördelades på olika kostnadsslag samt hur 
projekten finansierades och organiserades. Han har även ägnat stort 
intresse åt sådant som förändrad byggnadsteknik och de individer och 
institutioner som investerade i byggnaderna.93

Tillsammans med dessa arbeten har även Christopher Powells studie 
av den brittiska byggnadsindustrin bidragit till att identifiera de teman 
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som varit vägledande för denna bok. Powell behandlar byggnadsindu-
strin ur vad han beskriver som ett utifrån- och ett inifrånperspektiv. Ur 
utifrånperspektivet uppmärksammas samhällets behov av byggnader, 
hur detta påverkas av samhälleliga förändringar, och hur industrin 
möter dessa förändringar. Inifrånperspektivet uppmärksammar vad 
han kallar för ”industrins produktionsmedel”, det vill säga industrins 
struktur, organisation och verksamhet. I fokus står där sådant som bygg-
nadsindustrins yrkeskategorier, arbetsförhållanden, byggnadsmaterial, 
finansiering och olika former för upphandling.94

Med utgångspunkt från den ovan anförda litteraturen avser jag att 
uppmärksamma såväl de skolhus som uppfördes som viljan och för-
mågan att uppföra dem. Vid sidan av de färdiga skolhusen och deras 
kostnad analyserar jag i var sitt kapitel följande förutsättningar för 
byggnadsprocessen: byggprojektens (1) motiv, (2) organisation, (3) 
mark, (4) arbetskraft, (5) byggnadsmaterial och (6) finansiering. När-
mare definitioner av dessa begrepp ges, när så funnits vara nödvändigt, 
i bokens kapitel. 

Avsikten har inte varit att skapa en systematisk teori om skolbyggen som 
innehåller generella satser om skolbyggnadsprocessen och skol väsendets 
framväxt. I stället är dessa tämligen allmänna kategorier närmast en rang-
lista eller en arbetshypotes som definierar ett sätt att se på skolhus och 
skolväsendet, vilket flyttar fokus från skolundervisningen till i huvudsak 
sociala och ekonomiska förutsättningar för skolhusbyggande.95 Katego-
rierna ger också en övergripande uppfattning om hur skolhusbyggandet 
gick till och vilka några av dess grundläggande förutsättningar var.

Samtidigt som begreppen är perspektiverande, får de också konkreta 
konsekvenser för hur undersökningen genomförs. I stället för att defi-
niera en fördjupande studie av enbart det framväxande skolväsendets 
diskurs eller ekonomiska processer, formulerar de utgångspunkterna för 
en bred analys av allt från de motiv och argument som hördes i debatten 
kring folkskolan till byggnadsarbetarnas sociala struktur, de kostnader 
som skolhusen innebar och hur skoldistrikten täckte dem. Det som de 
enskilda analyserna förlorar i djup, vinner hela framställningen i bredd.

En studie av Sundsvallsregionens skolhus
Med utgångspunkt från detta sätt att se på förklaringar och betrakta 
skolbyggnadsprocessen har jag genomfört en omfattande fallstudie 
av skolbyggen i Sundsvallsregionens tolv landsbygdsförsamlingar  (se   
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karta 1). Dessa församlingar kallades för olika saker under undersöknings-
perioden. I 1842 års folkskolestadga betecknades de som socknar, i 1882 
års folkskolestadga som kyrkoförsamlingar och under 1800-talets andra 
hälft kunde de även beskrivas som kyrkliga kommuner.96 

För en studie av 1800-talets folkskola är landsbygdsförsamlingar 
ett lämpligt undersökningsobjekt: fortfarande vid sekelskiftet 1900 
ägde landsbygdens skoldistrikt 8 591 av Sveriges totalt 8 910 skol-
hus.97 Tolv skoldistrikt framstår också som en lämplig avgränsning. 
Eftersom källmaterialets omfattning och innehåll skiljer sig så mycket 
mellan olika församlingar, kan inte tre eller fyra församlingar förse 
undersökningen med ett tillräckligt brett och varierat källmaterial. 
Många fler församlingar än tolv hade gjort undersökningen alltför 
tidsödande att genomföra.

Avgränsningen till landsbygdsförsamlingar innebär att Sundsvalls 
stadsförsamlings skolor inte ingår i denna undersökning. Den omfattar 
inte heller de skolhus som självständigt uppförts av byar eller skoldistrik-
tens rotar, utan inblandning från distriktens skolstyrelser. Sågverkens 
och bruksförsamlingarnas skolhus ingår inte heller i analysen, vilket 
även gäller baptisternas så kallade vardagsskolor.98 Det är rimligt att 
anta att sådan skolverksamhet hade andra förutsättningar än de skolor 
jag har studerat. 

I tid avgränsas studien till det offentliga skolväsendets framväxt 
i Sverige, 1840–1900. I fokus står alltså inte inrättandet av de allra 
första skolorna i Sverige under 1600- och 1700-talen, utan införandet 
av det som i samtiden betecknades som den offentliga folkskolan som 
vid sekelskiftet 1900 var etablerad i Sverige.99 För Sundsvallsregionens 
församlingar, liksom mer än hälften av Sveriges församlingar, handlar 
det alltså om den utveckling som innebar att församlingar gick från att 
sakna fasta eller ambulerande skolor 1842 till att driva minst en skola 
bara några decennier senare.100

Fallstudier passar för en bred analys av skolväsendets historiska förut-
sättningar. Hade avsikten varit att testa olika förklaringsmodeller hade 
ett stort och gärna internationellt statistiskt material varit att föredra. 
Men när avsikten är att åstadkomma en ingående beskrivning av hur en 
historisk process gick till erbjuder inte kvantitativt material en tillräcklig 
empirisk bredd; med nödvändighet kommer majoriteten av alla historiska 
fakta inte att kunna ingå i en sådan studie.101 I fallet med skolbyggen är 
heller inte en sådan kvantitativ analys möjlig; statistiskt material saknas 
med avseende på de flesta aspekter av skolbyggande i Sverige.
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Studier som avgränsas till en plats erbjuder också ytterligare möjlig-
heter. Ägnar man sig åt ett sådant utsnitt av historien blir det möjligt att 
låta analysen inkludera en omfattande social, ekonomisk och geografisk 
kontext, vilket inte är möjligt i en studie av nationella förhållanden. 
Risken att man tar med strukturer eller processer som faktiskt inte 
verkade på det aktuella studieobjektet minskar, samtidigt som möj-
ligheten ökar för att man ska ta med faktorer som tidigare inte upp-
märksammats.102 Man kan dessutom identifiera och kombinera olika 
källmaterial för att bredda bilden av undersökningsobjektet: protokoll 
och räkenskaper kan kompletteras med bilder från regionens museum, 
kartor över församlingen, brandförsäkringar från länet, domslut från 
tingslaget och uppteckningar från socknen.103

Sverige och Sundsvallsregionen är ett lämpligt val för fallstudien. Ska 
förutsättningarna för skolväsendets framväxt under 1800-talet studeras, 
görs detta med fördel utifrån ett av de länder där skolväsendet faktiskt 
hade en relativt kraftig utveckling. Rent historiografiskt intar också den 
svenska utvecklingen en jämförelsevis central position i ett forskningsfält 
som ägnat särskild uppmärksamhet åt norra och centrala Europa.104

Som ett av de områden i Sverige som kanske mest förknippats med 
den svenska industrialiseringen är Sundsvallsregionen en självklar 
utgångspunkt för den som vill bidra till ett forskningsfält där många 
studier betonat betydelsen av 1800-talets samhällsomvandlingar. Områ-
dets kraftiga utveckling och den därpå följande starka tillväxten av 
antalet skolor innebär att skolväsendets förhållande till det omgivande 
samhället kan tänkas framstå i särskilt tydlig dager. Det finns också 
materialmässiga skäl till att välja Sundsvallsregionen. Eftersom områ-
dets skolväsende ökade kraftigt i omfång har skoldistrikten efterläm-
nat ett ovanligt stort källmaterial, och jag har haft unika möjligheter 
att besvara frågor om skolbyggenas arbetskraft och byggnadsmaterial 
tack vare de uppgifter om regionens befolkning som tillgängliggjorts 
av Demografiska databasen vid Umeå universitet.105

En dylik fallstudie väcker naturligtvis frågor kring generaliserbarhet, 
och vad en studie av Sundsvallsregionen kan säga om skolväsendets 
nationella eller internationella utveckling. Trots allt hade områdets 
skoldistrikt en särpräglad karaktär, formad av den kraftiga samhällsom-
vandling som följde i sågverksindustrins spår. 

Det kan direkt sägas att skolväsendets utveckling i Sundsvallsregionen 
sannolikt inte var representativ för Sverige som helhet. Men det beror 
inte på att Sundsvallsregionen var unik utan på att 1800-talets skolväsen-
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den generellt kännetecknades av stora lokala och regionala variationer. I 
Sverige fanns det stora skillnader mellan stad och land, norr och söder, 
bondedominerade och godsdominerade socknar, slättland och skogsrika 
områden.106 Sannolikt kan de svenska skoldistrikten inordnas i ett antal 
olika typer, och Sundsvallsregionens skolväsende hade antagligen mest 
gemensamt med det i andra skogsrika landsbygdsområden som saknat 
skolor före 1842. Utan en analys av variationerna bland Sveriges mer 
än 2 300 skoldistrikt, är det dock svårt att uttala sig närmare om vilka 
skoldistrikt som hade störst likheter med Sundsvallsregionens.

Trots detta erbjuder en fallstudie möjligheter att uttala sig om de 
generella förutsättningarna för skolväsendets utveckling i Sverige, Europa 
och Nordamerika under 1800-talet.107 Eftersom jag inte enbart skriver 
om ett antal skolbyggen och deras specifika historia utan i första hand 
om skolhusens mark, motiv, finansiering, organisation, arbetskraft 
och byggnadsmaterial belyser jag mer generella förutsättningar för 
skolväsendets framväxt, vilkas relevans inte begränsas till en specifik 
region eller ens ett land. Sundsvallsregionen var förstås inte ensam om 
att omformas av de agrara och industriella revolutionerna. Folkskole-
stadgor, skolinspektörer, ett decentraliserat skolväsende, en tilltagande 
penningekonomi och ett expanderande kreditväsende var dessutom 
inte unikt för Sundsvallsregionen eller ens Sverige. För att illustrera 
detta har jag, när så varit möjligt och angeläget, infogat nationella och 
internationella jämförelser i analysen. 

Sundsvallsregionens skoldistrikt
Sundsvallsregionens landsbygdsförsamlingar var tydligt agrara vid 
1800-talets mitt. Vid sidan av jordbruket förtjänade befolkningen sitt 
levebröd bland annat genom fiske, och betydande verksamhet bedrevs 
även vid järnbruk och skeppsvarv.108 Under de följande femtio åren 
förändrades området i grunden. Bondeägda vattensågar hade försett 
hushållen med sågat virke allt sedan medeltidens slut, och vid 1850-talets 
började verksamheten expandera. Sågverk som Tunadal, Kubikenborg 
och Ankarsvik inrättades och träpatroner som Friedrich Bünsow, Oscar 
Dickson, Johan August Enhörning och G. P. Braathen gjorde sig ett 
namn. Industrins snabba utveckling och de ständigt stigande trävaru-
priserna innebar att det rådde högkonjunktur fram till 1870-talets 
andra hälft, då den avlöstes av en lågkonjunktur som höll i sig fram till 
1890-talets mitt. Sammantaget var dock utvecklingen monumental. 
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Exporten av sågade trävaror från Sundsvallsregionen nästan tjugofaldi-
gades 1860–1890, och vid seklets slut var Sundsvallsregionen världens 
kanske största sammanhållna sågverksområde.109

Bakgrunden till denna utveckling är omdiskuterad, men en rad regi-
onala, nationella och internationella faktorer har framhållits. Sågverken 
gynnades av förändringar inom lagstiftning och politik, bland annat 
infördes näringsfrihet och en ny aktiebolagslag stiftades. Efterfrågan 
på virke ökade tack vare byggnadsindustrins expansion i Västeuropa 
och avskaffandet av importtullar på trävaror i bland annat England 

Karta 1. Sundsvallsregionens tolv landsbygdsförsamlingar.
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och Frankrike. Samtidigt säkrades tillgången på råvaror genom att skog 
inköptes från bönder, vilka hade erhållit stora skogsarealer efter avvitt-
ringen av kronans mark.110

Att sågverken fått representera det industriella genombrottet är inte 
oväntat. Sågverksindustrin var i sig storindustriell med sina iögonfallande 
såghus, moderna ångmaskiner och en stor och växande grupp arbeta-
re; vid sekelskiftet 1900 var 12 800 arbetare anställda vid sågverken i 
Västernorrland. Det var också vid sågverken som den dittills största 
strejken utbröt 1879: Sundsvallsstrejken, då omkring 5 000 man lade 
ner arbetet.111 Vidare innebar sågverksindustrin att Sundsvallsregionens 
befolkning nästan tredubblades från 18 500 invånare 1840 till 54 300 
år 1900, vilket kan jämföras med att Sveriges totala befolkning ökade 
1,4 gånger under samma period.112 

Trots att jag i huvudsak har ägnat mig åt skolbyggnadsprocessen i 
Sundsvallsregionen som helhet bör det noteras att utvecklingen i regi-
onens skoldistrikt varierade. Rent geografiskt skiljde sig exempelvis 
Ljustorps vidsträckta skoldistrikt om 461 kvadratkilometer från Alnös 
69 kvadratkilometer – huvudsakligen bestående av Sveriges trettonde 
största ö Alnön – och Sköns 47 kvadratkilometer.113 Tynderö skol distrikt 
på ett näs i Bottenhavet, Hässjös kuperade kustland, och Selångers 
dalgångar är andra exempel på områdets variationsrika natur. 

Näringsmässigt kännetecknades också området av vissa skillnader. 
Fiske var till exempel en angelägenhet för kustförsamlingarna, med 
fiske lägen i Alnö, Njurunda och Tynderö. Industrin var likaledes ojämnt 
fördelad. Selånger och Tynderö saknade i stort sett industriell verksam-
het vid 1800-talets mitt, medan det fanns järnbruk vid Matfors i Tuna, 
Sörfors i Attmar och Norafors i Sättna.114 

Framförallt präglades vissa områden mer än andra av den expande-
rande sågverksindustrin. Förändrade sysselsättningsmönster innebar 
att de som arbetade med jordbruket och dess binäringar blev till en 
minoritet i sågverksindustrins kärnområden (Alnö, Njurunda, Skön, 
Timrå) där sammanlagt 36 sågverk var i drift vid sekelskiftet 1900.115 
I Timrå fanns sågverksindustri vid Vivstavarv, som sedan starten 1791 
ägnat sig åt skeppsfart, skogshantering och trävaruförädling, och på 
Alnön fanns sågverk vid Gustavsberg, Johannesvik och Eriksdal. I Skön 
byggdes sågverk i Tunadal, Skönvik och Kubikenborg och i Njurunda 
Essvik och Juniskär.116 I kontrast mot dessa församlingar stod Tynderö, 
där endast tio procent av befolkningen var arbetare vid sekelskiftet.117 

Dessa skillnader påverkade befolkningsutvecklingen. I Skön ökade 
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befolkningen hela elva gånger 1850–1900, i Alnö sju gånger och i 
Timrå fem gånger, medan skoldistrikten i andra fall berördes mindre av 
den aktuella utvecklingen. I Tynderö ökade till exempel befolkningen 
endast 1,6 gånger, i Indal 1,4 gånger och i Sättna 1,3 gånger.118 När 
sådana skillnader har betydelse för analysen kommer jag att uppmärk-
samma dem.

Källor och disposition 
Sammanlagt omfattar denna studie av skolhusens och skolväsendets 
gemensamma förutsättningar i Sundsvallsregionen 66 skolbyggen. 
Under insamlingen av källmaterialet har jag intagit en källpluralistisk 
ståndpunkt. Janken Myrdal har presenterat källpluralismen som en 
strategi för att hantera de problem som historiker ställs inför när de 
ska undersöka särskilt svårutforskade områden som källmaterialet talar 
tyst och sällan om, som vardagslivets kulturhistoria. Myrdal ställer käll-
pluralismen mot den weibullska skolans angreppssätt, som i stället för 
att låta en studie omfatta så många slags material som möjligt strävade 
efter att identifiera de bästa källorna.119 

I min studie fyller begreppet källpluralism en dubbel funktion. 
Dels används det för att belysa hur mitt angreppssätt skiljer sig från 
äldre traditioner inom utbildningshistorisk forskning, som i huvudsak 
håller sig till tryckt material.120 Dels uppmärksammar begreppet att 
mitt angreppssätt skiljer sig från det som strävar efter ett väl avgränsat, 
enhetligt eller representativt urval av material. Visserligen är källorna 
till skolhusens historia under 1800-talet bättre än de som exempelvis 
handlar om vardagens kulturhistoria, men för att kunna presentera en 
studie med tillräckligt djup och detaljrikedom är representativitet inte 
det avgörande problemet, utan snarare att lyckas samla in ett tillräckligt 
brett och omfattande material.

Min undersökning omfattar material från sammanlagt mer än trettio 
arkivbildare på olika administrativa nivåer.121 I föreliggande studie ryms 
följaktligen allt från Ecklesiastikdepartementets statistiska primäruppgif-
ter och konseljakter, Nordiska museets uppteckningar, brandstodshand-
lingar från Brandförsäkringsverket och kartor från Lantmäteriverkets 
arkiv, till material från landskansli, landskontor, tingslag, häradsrätt 
och den mångfald av handlingar som återfinns i kyrkoarkiven. Av stor 
betydelse är också det 40-tal fotografier av skolhus som finns bevarade 
vid Sundsvalls museum.
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Det viktigaste källmaterialet är det som skoldistrikten efterlämnat 
i kyrkoarkiven i Landsarkivet i Härnösand. Jag har läst de bevara-
de socken- och kyrkostämmoprotokollen 1840–1900 från samtliga 
distrikt, inklusive skolrådens protokoll, skolkassornas räkenskaper och 
skolrådens övriga handlingar. Relevant material under andra arkivserier 
ingår också i studien.

Skoldistriktens protokoll och räkenskaper har varit centrala källor. 
Skoldistriktens räkenskaper, som kan upplysa om både kostnader för 
den löpande verksamheten och investeringar i skolhus, är i regel täm-
ligen välbevarade. Förutom från Hässjö finns i regel omkring 40 års 
skolräkenskaper bevarade per skoldistrikt, oftast för åren 1849–1889. 
Protokollen innehåller också mycket information. Även om de inte är 
en säker källa till hur alla beslut fattades och hur diskussioner faktiskt 
gick, torde de i allmänhet ge en god bild av de frågor som behandlades 
och de beslut som fattades i stämmor, styrelser och kommittéer.122 De 
bevarade socken- och kyrkostämmoprotokollen från Sundsvallsregio-
nen täcker undersökningsperioden tämligen väl, och skolrådsprotokoll 
finns bevarade från i genomsnitt 34 år per skoldistrikt.

Förutom protokoll och räkenskaper innefattar kyrkoarkivens mate-
rial bland annat byggnadskassor, kostnadsberäkningar och utredningar 
om byggnadsprojekt samt byggnadskommittéers handlingar, ritningar, 
verifikationer och köpehandlingar. Om protokollen och räkenskaperna 
utgör grunden för en framställning som denna, är det dessa material-
kategorier som ger en breddad och fördjupad bild av de processer som 
behandlas i de protokoll jag har undersökt. 

Kring detta källmaterial i kyrkoarkiven har ytterligare material sam-
lats. Eftersom ansvaret för skolväsendets överfördes från de kyrkliga 
församlingarna till den borgerliga kommunen under 1900-talets första 
hälft, finns också en del äldre material bevarat i stads- och kommun-
arkiven.123 Material rörande skolan samt förskolan och annan barn-
omsorg har även samlats in av Sveriges stads- och länsmuseer.124 Därför 
har jag även sökt och identifierat relevant material vid Medelpads arkiv 
i Sundsvall, Sundsvalls museum och Västernorrlands länsmuseum.

Den empiriska undersökningen har sedan lämnat skolväsendets loka-
la organisation för det källmaterial som efterlämnats på skolväsendets 
regionala och nationella nivå. För Härnösands stift har domkapitlets 
arkiv konsulterats, och framförallt domkapitlets serier för manualhand-
lingar och handlingar angående folkskolor. Detta material inkluderar 
bland annat inspektörers handskrivna berättelser om skoldistriktens 
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verksamhet och cirkulär utsända från domkapitlen. Fördjupade upp-
gifter angående skolfrågor som fått rättslig prövning har jag hämtat 
från tingslagens arkiv och Västernorrlands läns landskansli, uppgifter 
angående Västernorrlands markegångstaxor från Västernorrlands läns 
landskontor och uppgifter rörande bland annat jordavsöndringar från 
Lantmäterimyndigheternas och Lantmäteristyrelsens arkiv.125

På nationell nivå har jag utnyttjat Ecklesiastikdepartementets kon-
seljakter och statistiska uppgifter. Konseljakterna innehåller samtliga 
handlingar som ingår i underlaget för Kungl. Maj:ts beslut i ett ärende 
och ger en god inblick i frågor angående bland annat inrättandet av 
skolor och skoldistriktens upplåning.126 Relevanta försäkringshandling-
ar från Brandförsäkringsverkets arkiv, med ingående beskrivningar av 
skolhusens utformning, ingår också i undersökningen. 

Av de tryckta källor som jag har använt är folkskoleinspektörernas 
tryckta berättelser (1861-) och Bidrag till Sveriges officiella statistik 
(BiSOS) bland de viktigaste. För att kunna placera skolhusen i deras 
rättsliga sammanhang har jag gått igenom samtliga förordningar, författ-
ningar och cirkulär som berör folkskolan i Svensk författningssamling 
(SFS) samt annan relevant lagstiftning. Därtill har jag även använt mig 
av riksdags-, tidnings- och tidskriftsmaterial.

Slutligen har jag hämtat uppgifter ur ett antal databaser. Information 
om de individer som behandlas i min undersökning har hämtats med 
hjälp av sökverktygen Indiko, Tabellverket och Folkmängd vid Demo-
grafiska databasen (Umeå universitet), och Svensk arkivinformations 
(SVAR) databas Folkräkningen. Därtill har uppgifter om arkitekter 
hämtats från Arkdok (Arkitektmuseet), och om församlingarna från 
Skatteverkets databas över Sveriges församlingar. Relevanta konseljakter 
och brandförsäkringar har också identifierats genom SVAR:s digitala 
register.

Disposition och framställningssätt
Boken är tematiskt organiserad i åtta empiriska kapitel som belyser 
olika aspekter av skolhusens och skolväsendets gemensamma förut-
sättningar med utgångspunkt från olika källmaterial, forskningslägen 
och perspektiv. 

I kapitel 2 inleds undersökningen med en beskrivning av de skolhus 
som uppfördes i Sundsvallsregionen. Detta kapitel placerar Sunds-
vallsregionens skolhus i en nationell och internationell kontext. Jag 
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analyserar såväl de allt fler skolhusen som deras utformning, och jäm-
för Sundsvallsregionens skolhus med normalritningarnas anvisningar. 
I kapitel 3 analyserar jag de kostnader som dessa skolhus medförde, 
kostnadernas utveckling över tid samt de grundläggande skillnaderna 
mellan olika slags skolhus och byggnadsprojekt. 

I de därpå följande kapitlen presenterar jag bokens övergripande argu-
ment genom att undersöka de omständigheter som gjorde skolhusen, 
och därmed skolväsendet, möjliga. Tillsammans syftar de till att ge en 
första inblick i skolhusbyggnadsprocessen, som även innebär en till stora 
delar ny skildring av, och förklaring till, skolväsendets framväxt. Kapitel 
4 handlar om varför skoldistrikten valde att bygga skolhus och kapitel 
5 om hur byggandet organiserades; för att åstadkomma något utöver 
det som en individ kan göra måste det till någon form av organisation. 

I kapitel 6 får läsaren en inblick i de sociala mekanismer som gjorde 
det möjligt att anskaffa en skoltomt, och i kapitel 7 och 8 behandlas 
det arbete och det byggnadsmaterial som skolhusen förutsatte. Fram-
ställningen avslutas därefter med en analys av skolhusens finansiering 
i kapitel 9. Efter de empiriska kapitlen följer en sammanfattande dis-
kussion av undersökningens resultat i kapitel 10. 

I de empiriska kapitlen har en ingående och fyllig skildring av 
skolbyggnadsprocessen eftersträvats. Som en del av denna ambition 
är framställningen rik på exempel, och de personer som deltagit i ett 
arbete eller ett beslut namnges i stor utsträckning. Tillsammans med 
konkreta detaljer, kartor och fotografier har persondata varit viktiga 
för att knyta skolväsendets framväxt till alla de processer som utgjorde 
dess förutsättningar.

För att tydliggöra både det särpräglade och det allmängiltiga med 
Sundsvallsregionen presenterar jag genomgående exempel från bland 
annat engelska, franska, ryska och nordamerikanska skolhus. Jämförel-
ser ger också en uppfattning om proportioner. Dyrt eller billigt, stort 
eller litet – allt är relativt. Denna strävan efter att ange proportioner 
kännetecknar texten även när exakta procenttal inte finns att tillgå. 
Ofullständiga listor och beskrivningar av flera fall kan åtminstone ge 
en inblick i hur fördelningar kunde se ut.

För att underlätta läsningen har några åtgärder vidtagits. För att iden-
tifiera byggnadsprojekten, som finns listade i bilaga 1, anges i löpande 
text årtalet för skolhusets färdigställande inom parentes efter orts- eller 
församlingsnamn. Längd- och rymdmått (aln, fot, fjärdingsväg, kapp-
land, kvadratrevar, kubikfot etc.) har konverterats till metersystemet. 
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Samtliga kostnadsuppgifter har omvandlats från riksdaler riksmynt, 
riksdaler riksgälds och riksdaler banco till svenska kronor.127 Prisupp-
gifter har justerats efter ett byggnadskostnadsindex (se bilaga 5) om inte 
annat anges. För att inte tynga texten med fler tabeller än nödvändigt 
har jag placerat några sådana som fördjupar och kompletterar läsningen 
i bilaga 7. I bilagorna finns ytterligare diskussioner om källmaterial och 
metod, och kommentarer för att hjälpa läsaren vidare till källmaterialet 
finns i förteckningen över otryckta källor.
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kapitel 2

Sundsvallsregionens skolhus 

De färdiga skolhusen har, i relation till andra aspekter av skolbygg-
nadsprocessen, fått en jämförelsevis stor uppmärksamhet i den utbild-
ningshistoriska forskningen. Arkitekturhistoriskt orienterade studier 
har redogjort för samtida ideal i svenska normalritningar och i kontrast 
till det har socialhistoriska studier spridit bilden av hur bristfälliga de 
faktiska skolhusen var. Under de senaste två decennierna har en rad 
studier beskrivit skolhuset i termer av diskurs, erfarenhet och materiell 
kultur, och uppmärksammat såväl upplevelsen av att gå i skola som 
skolhusets mytologiska och symboliska aspekter.1

Trots denna mångfald av studier kvarstår dock mycket att göra. 
Vi har visserligen fått en inblick i hur engelska, franska, tyska, ryska, 
amerikanska och svenska skolhus var byggda och inredda, men några 
närmare studier av hur skolhusen var konstruerade, från grunden upp 
till taket, har mig veterligen inte gjorts.2 Mycket av den kunskap som 
vi har om herrgårdar, prästgårdar och bondgårdar har saknats när det 
gäller skolhus.3

I detta kapitel fyller jag denna lucka med en närstudie av Sundsvalls-
regionens skolhus. Efter en introduktion till frågan om landsbygdens 
skolhus och en kontextualisering av de svenska normalritningarna 
följer en analys av skolhusens storlek, planlösning, uppvärmning och 
isolering samt av hur deras lärosalar, avklädningsrum och lärarbostäder 
var utformade. 

Syftet med analysen är dubbelt. För det första skapas en utgångs-
punkt för de studier som redovisas i de följande kapitlen, där kost-
naderna och förutsättningarna för dessa skolhus analyseras närmare. 
För det andra ges en fördjupad inblick i hur svenska skolhus faktiskt 
kunde vara utformade. I det avseendet är kapitlets främsta bidrag att 
det belyser både de statliga normalritningarnas och de traditionella 
byggnadstypernas inflytande över skolbyggandet. Dessa två faktorer 
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tillskrivs stor betydelse i de svenska skolhusens historieskrivning trots 
att deras inflytande inte studerats närmare.4 Med utgångspunkt från 
mitt insamlade material kommer jag också att kunna diskutera frågan 
om skolhusens brister på ett mer kvalificerat sätt än tidigare. 

Vid sidan av kyrkoarkivens protokolls- och räkenskapsmaterial, bygger 
detta kapitel på statistiskt material, tidskrifts- och riksdagsmaterial samt 
folkskoleinspektörernas berättelser och Kungliga Över intendentsämbetets 
normalritningar. Till detta kommer ett antal avbildningar av skolhus på 
vykort producerade av gårdstecknaren Bror Bodingh (1859–1938) samt 
fotografier av 39 skolhus vilka i huvudsak finns bevarade vid Sundsvalls 
museum. Sannolikt som en följd av sågverksindustrins expansion fanns 
en tydlig marknad för fotografer i Sundsvall – för tiden 1865–1920 har 
ett 40-tal fotografer förtecknats i området – vilket kan förklara varför 
Sundsvallsregionens skolhus är tämligen väldokumenterade.5 

Skolhus på landet
I allmänhet brukar landsbygdens skolhus under 1800-talet beskrivas 
som mycket bristfälliga. Forskare som framhållit skolhusens förtjänster 
har påpekat att de var billiga och praktiska och därmed passade bra i 
en resursfattig omgivning.6 De som har velat visa hur outvecklat skol-
väsendet var har framställt skolhusen som närmast hälsofarliga. Till 
forskarnas ofta färgstarka beskrivningar hör de av 1870-talets franska 
skolhus, vilka tecknar en bild av fallfärdiga ruckel med trasiga fönster, 
sönderfallande tak och kollapsande golv.7 Engelska skolhus kunde 
vara av en liknande karaktär, och beskrivningar av trånga, fuktiga och 
mörka skolrum återkommer också rörande amerikanska, italienska, 
kanadensiska och ryska skolrum.8 

Landsbygdens enkla skolhus var av olika slag. Den nordamerikanska 
landsbygden dominerades under 1800-talet av relativt enhetliga one-
room schoolhouses, vilka fick en närmast ikonisk status som levt vidare 
bland annat tack vare tv-program som Lilla huset på prärien. De var 
byggda i en våning av antingen timmer eller plank och rymde i de 
flesta fall endast ett klassrum. Väggarna var i allmänhet isolerade med 
lera eller mossa och barnen skyddades från jordgolvets kyla genom att 
det täcktes med halm. Skolhusen hade oftast bara ett fönster, som var 
täckt av en filt, ett djurskinn eller infettat papper, och inredningen var 
enkel: några träbänkar för eleverna, ett skrivbord för läraren och en 
järnkamin för värmens skull.9
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De ryska skolhusen förefaller ha uppvisat större variation. Förutom 
av trä byggdes de i norr av sten och tegel, och i söder av lera, halm och 
sly – material som förekommer i skiftesverkshus.10 I allmänhet var de 
byggda i en våning, hade plåt- eller trätak och värmdes upp med rys-
ka eller holländska kakelugnar. Ofta var väggarna varken murade eller 
gipsade, vilket försämrade deras isoleringsförmåga. Vid sekelskiftet 
1900 blåste vinden rakt igenom väggarna i 14 procent av skolhusen i 
provinsen Kherson i södra Ukraina.11

En liknande variation förefaller ha kännetecknat 1800-talets franska 
skolhus. I en översikt över dessa har en distinktion gjorts mellan enklare 
äldre skolhus, nya skolhus och blandformer. De äldre skolhusen, vilka 
utgjorde nära hälften av skolhusen i det nordfranska departementet 
Seine-Maritime 1875, liknade vanliga bostadshus: låga envåningshus 
med träväggar och stenlagda golv, ofta med en trädgård och något uthus. 
De nya skolhusen bestod i sin enklaste form bara av ett rektangulärt 
klassrum, men det var vanligt att de även inrymde en lärarbostad, 
bestående av ett kök och två eller tre rum.12

Även de svenska skolhusen kunde se olika ut, inte minst innan de 
första statliga normalritningarna publicerades 1865. Byggnaderna hade 
olika storlek och utformning och i litteraturen beskrivs skolhus byggda 
i tegel, timmer eller korsvirkesteknik.13 Kvaliteten var också blandad. I 
Skåne uppfördes flera välbyggda skolhus i sten och tegel under 1800-talets 
första hälft, men i regel brukar tidens skolhus beskrivas som tämligen illa 
ihopsatta byggnader som var osunda, kalla, dragiga och opraktiska.14 En 
skarp kritiker i samtiden var skolmannen och pomologen Olof Eneroth 
(1825–1881), som under 1850-talet reste genom hundratals skoldistrikt 
från Småland i söder till Gästrikland i norr.15 Enligt honom uppfyllde 
skolhusen i allmänhet inte ens de lägst ställda kraven:

Se dessa skolor sammanbyggda med fattigstugan, med stigor och 
sophögar och stinkande uthus inpå väggarne; se dessa skolor som 
ligga fulldammade både utan- och innantill utmed sjelfa landsvägen, 
utan någon annan lekplats för barnen än denna; se dessa fullproppade 
kyffen med det uslaste bohag, med den qvafvaste luft, med den mest 
tryckande anblick, huru talrika äro de icke ännu!16

Hur bristfälliga svenska skolhus i allmänhet var under 1800-talet, och 
huruvida tillståndet förbättrades med tiden, är svåra frågor att besvara. 
Det är dock klart att missförhållanden fortfarande kunde kvarstå under 
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1800-talets sista två decennier.17 Folkskoleinspektörernas berättelser ger 
exempel på trånga, smutsiga och stundtals förfallna skollokaler, och 
de tre skolhygieniska studier som utfördes under perioden 1888–1894 
bekräftade denna bild.18 Enligt August Goldkuhls undersökning av det 
sanitära tillståndet i omkring 1 250 folkskolor vid 1890-talets början 
erbjöd nära hälften av skolorna endast 2–4 kubikmeter per elev, vilket 
är att jämföra med de 5,2 kubikmeter som 1878 års normalritning 
förordade som minimum. Trångboddheten åtföljdes av bristande ren-
lighet: 36 procent av skolorna skurades endast 3–4 gånger per år och 
45 skolor skurades aldrig.19 

Sådana statistiska uppgifter kompletterade Goldkuhl med mer 
anekdotiska beskrivningar av rådande missförhållanden. Dramatiska 
skildringar visade att det kunde både regna och snöa in genom otäta 
fönster, att skolhus kunde vara svåra att värma upp till mer än 10–12 
grader och att rummen kunde vara så kalla som fyra plusgrader. När 
väl sådana lokaler blev varma, kunde väggarna bli så fuktiga att vatten 
till och med rann från dem.20

Denna bild av 1800-talets svenska skolhus behöver dock nyanseras 
något. Det är först och främst viktigt att se skolhusen som en del av 
landsbygdens bebyggelsehistoria. Visserligen uppfyllde många skolhus 
ännu vid 1800-talets slut inte borgerlighetens, folkskoleinspektörernas 
eller framtidens krav på utrymme, hygien, värme och ljus, men det 
innebar inte att folkskolehusen uppfattades som bristfälliga av de som 
använde dem eller att de var sämre än andra byggnader under perioden. 
Många skolhus må ha varit smutsiga, trånga och kalla, men de var inte 
nödvändigtvis smutsigare, trängre eller kallare än böndernas bostadshus.

I forskningslitteraturen finns många exempel som speglar de breda 
befolkningslagrens inställning till kyla och smuts samt överhetens 
föreställningar om den arbetande befolkningen. Från 1800-talets 
andra hälft finns berättelser om hur allmogen i Uppland vintertid 
trängdes tillsammans med sina djur i ”den mest skärande osnygghet”, 
och om trånga, dragiga och kalla bostäder i Ångermanland där vatt-
net kunde frysa till is under natten. Till detta kan läggas etnologiska 
uppteckningar från 1900-talets början som vittnar om hur böndernas 
bostäder endast städades två gånger om året; då tömdes golven med 
hjälp av en skyffel.21

Kritiken mot skolhusen hade sannolikt också inslag av genrekon-
vention, vilket var något som präglade beskrivningar av landsbygdens 
bebyggelse. Ortsbeskrivningar och årsberättelser av präster och lands-
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hövdingar under 1700- och 1800-talen återkom ständigt till brister i 
bebyggelsen och beskrev ladugårdar som fallfärdiga, trånga och mörka.22

Det finns dock källor som ger en positivare bild av det sena 1800-talets 
skolhus. Återkommande i folkskoleinspektörernas berättelser är beskriv-
ningar av skoldistriktens stora ansträngningar och uppoffringar, och 
inspektörerna gav ofta skolhusen goda omdömen.23 Skollokalerna fick 
också tämligen positiva omdömen i de skattningar som inspektörerna 
vid några tillfällen gjorde i löpande text. Värdet av dessa omdömen 
kan förstås ifrågasättas, både med utgångspunkt från vilka skolhus 
som råkade ingå i inspektörernas undersökningar och inspektörernas 
sannolikt varierande bedömningskriterier. En sammanställning av dessa 
skattningar ger dock resultat som är anmärkningsvärda mot bakgrund 
av den tidigare forskningens beskrivningar: de statliga inspektörerna 
bedömde skicket på i genomsnitt 72 procent av de 1 377 undersökta 
skollokalerna som gott eller mycket gott (se tabell 1). Endast 12 procent 
bedömdes vara i undermåligt eller otjänligt skick.
Samtidigt som tabellen visar på den uppskattning skolhusen faktiskt 
fick i samtiden, väcker den också frågor kring folkskoleväsendets regi-
onala variationer. Vilka sociala, ekonomiska eller kulturella faktorer 
kan exempelvis förklara att skolhusen i Västerås stift uppfattades som 
bättre byggda än de i Uppsala? 

Tabell 1. Folkskoleinspektörernas omdömen om skollokaler 1893–1898.
Kontraktets 
stiftstillhörighet

Mycket 
goda (%)

Goda (%)
Medel-
måttiga (%)

Undermåttan 
eller otjänliga (%)

Antal 
lokaler

Uppsala   60 30 10 *
Uppsala   61 29 10 336
Skara   75 11 14   72
Västerås   96   0   4 179
Växjö   67   0 33 *
Göteborg   78 20   2 442
Härnösand 25   40 22 13   90
Medelvärde:   72 16 12  

Tabellen omfattar 1 377 lokaler. Asterisk (*) markerar att antalet inspektera-
de skollokaler inte finns angivet. Notera att kontrakten i Härnösand tillhör 
Jämtlands län. Källa: Bearbetning av Berättelse om folkskolorna i riket för åren 
1893–1898 (1900).
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Normalritningar och exempelsamlingar
Oavsett om de var uppfattade eller verkliga ställde skolhusens fel och 
brister skolmän och regeringar inför uppenbara utmaningar i en tid då 
allt fler barn gick i skolan. Vilken arkitektonisk form skulle skolhusen 
ha och hur skulle klassrummen vara utformade? Hur skulle kvaliteten 
på skolhusen kunna stärkas?24

Redan under 1800-talets första hälft presenterade skriftställare, 
pedagoger och arkitekter förslag på hur det goda skolhuset skulle vara 
utformat. I Frankrike försåg A. Bouillons De la construction des maisons 
d’école primaire (1834) de skolhus som byggdes efter 1833 års skol-
stadga med vissa riktlinjer.25 I England gav pedagogiska innovatörer 
som Joseph Lancaster och Andrew Bell (växelundervisningen), Samuel 
Wilderspin (småbarnsskolorna) och David Stow (The training system) 
tidigt olika övergripande svar på denna fråga.26 Lancaster framkastade 
med utgångspunkt från den växelundervisningsmetod han förespråka-
de den tämligen revolutionerande tanken att skolbarnens bänkar inte 
skulle placeras efter skolsalens väggar utan i stället i rader vända mot 
läraren – detta i skolrum som enligt ritningar från 1811 skulle kunna 
rymma hela 320 barn.27 

I USA vände man sig tidigt till de brittiska öarna för inspiration, 
och i New York och Philadelphia byggdes skolsalar som efter Lancasters 
mönster rymde 250 elever. När växelundervisningens ställning försva-
gades under 1830-talet utforskades andra alternativ, till exempel den 
preussiska modellen där eleverna fördelades på flera mindre klassrum. 
Egna inhemska förslag utformades dessutom. Av stor betydelse var 
Henry Barnards skrifter, däribland hans internationellt berömda School 
architecture som kom ut i flera upplagor 1838–1848, och Alonzo Pot-
ters och George B. Emersons The school and the schoolmaster (1842).28

Tillsammans med pedagoger och skolmän engagerade sig statsmak-
terna för att utveckla skolbyggnadernas kvalitet. I England (1833) och 
Frankrike (1885) introducerades statsbidrag, och statliga normalritningar 
sammanställdes i Danmark (1829, 1857, 1900), England (1840, 1845, 
1851), Norge (1863), Sverige (1865 och 1878) och Finland (1893).29 
De första engelska normalritningarna var ett rent informationsmaterial. 
Syftet med dem var att skolornas huvudmän skulle undvika onödiga 
utgifter vid uppförandet av skolhus och att de erfarenheter som gjorts 
vid skolhusbyggen skulle spridas. De danska normalritningarna 1857 
var snarare att betrakta som mönsterritningar och föreskrifter, vilket 
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även 1851 års engelska normalritningar var. Om inte deras anvisningar 
följdes kunde inte skolbygget få statsbidrag.30

I Sverige var normalritningarna resultatet av den debatt om skol-
husens brister som växte i omfattning under 1850-talet, sannolikt som 
en följd av att de problem som uppstod när folkskolestadgan skulle 
implementeras hade blivit kända.31 Ett uttryck för detta ökade intresse 
för skolhusarkitektur var att Kungliga Akademien för de fria konsterna 
(Konstakademien) utlyste ”En folkskola” och ”Ett skolhus på landet” 
som tävlingsämnen 1850 respektive 1854.32 Ritningar för folkskolehus 
publicerades också i Tidskrift för praktisk byggnadskonst och mekanik, 
med den franske arkitekten Paul-Eugène Lequeux ritningar som för-
laga. Dessa ritningar presenterade en tämligen hög stenbyggnad i två 
våningar (se ritning 1) med en lärarbostad på övervåningen och en 
skolsal på nedervåningen. Utmärkande för denna arkitektoniska vision 
var att skolans pojkar och flickor skildes åt, bland annat genom separata 
ingångar och en skärm som delade skolsalen i två hälfter.33 

Pedagogiska föreningens upprop i Aftonbladet 1853 fick särskilt 
stort genomslag i debatten. Uppropet, av föreningen som hade bildats 
i Stockholm 1846, argumenterade för vikten av goda och välutrustade 
skollokaler samt kritiserade befintliga skolhus för att de saknade sam-
lingssalar, kapprum och lekplatser och för att skolsalarna var små och 
bristfälligt inredda.34 Dessa ståndpunkter utvecklade senare skolmannen 
Per Adam Siljeström i föredraget ”Skolhusen och skolmaterielen”, som 
hölls vid Pedagogiska föreningens årsmöte 1853.35

Som en följd av uppropet i Aftonbladet lade sidenfabrikören K. A. 
Almgren fram en motion i borgarståndet vid 1853–1854 års riksdag 
där han explicit hänvisade till Pedagogiska föreningens årsmöte. Enligt 
Almgren var det tveksamt om det fanns ett enda skolhus som inte 
uppvisade stora hygieniska brister, och han krävde därför långtgående 
reformer. Bland annat propagerade han för utfärdandet av statliga nor-
malritningar för uppförandet och inredandet av skolhus, vilka bland 
annat skulle omfatta föreskrifter för ändamålsenlig ventilation och ange 
ett minimiutrymme per elev.36

Almgrens motion föll men den offentliga debatten fortsatte. Av stor 
betydelse var Siljeströms Inledning till skol-arkitekturen och Bidrag 
till skolarkitekturen (båda 1856).37 Siljeströms utgångspunkt var den 
amerikanska skolarkitekturen, framförallt Barnards School archi-
tecture, av vilken han erhöll ett dedikerat exemplar 1849.38 Inledning 
till skol-arkitekturen är i huvudsak att betrakta som en bearbetning 
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av Barnards verk och flera av bokens planscher är direkt kopierade 
därifrån.39 

Siljeström lade, liksom Barnard och Lequeux, vikt vid att flickor och 
pojkar skulle åtskiljas, och han förespråkade även att lärarens bostad 
borde skiljas från skolhuset. Till exteriören skulle skolhuset undvika 
lyx och ett alltför massivt utförande, och eftersträva en ren och enkel 
skönhet. Skolhuset skulle snarare likna ett hem och arbetsrum än en 
monumental byggnad.40 I detta låg Siljeström delvis nära Barnards 
ståndpunkt, vilken kategoriserats som amerikansk renässans.41 Det 
innebar också att Siljeström tog avstånd från vad han beskrev som de 
engelska skolhusens ”gamla medeltidsstil”, med vilket han antagligen 
avsåg den gotiska stil som karaktäriserade många av dessa skolhus.42 
Enligt Siljeström skulle Homeros vara föredömet för skolhusen.43 

Ritning 1. Projekt till socken-skolhus (1850). Notera de separata ingångarna 
för pojkar och flickor. Källa: Tidskrift för praktisk byggnadskonst och mekanik 
(1850) Fig. 1 och 4.



53

sundsvallsregionens skolhus

Debatten om folkskolehusen fortsatte under 1860-talet, och återigen 
framfördes önskemål om statliga normalritningar. Till exempel menade 
folkskoleinspektörerna vid sin sammankomst vid halvårsskiftet 1862 att 
en normalplan för skolhus skulle fastställas och att inget skolhus skulle 
få byggas utan att ritningarna granskats av vederbörlig myndighet.44 
Med hänvisning till detta möte lade därefter domprosten C. O. Björling 
fram en motion vid 1862–1863 års riksdag om att Kungliga Överin-
tendentsämbetet skulle upprätta en normalritning för folkskolehus. 
Överintendentsämbetet var från 1700-talets mitt fram till 1900-talets 
början den överordnade myndigheten för offentlig arkitektur.45 Enligt 
Björling skulle normalritningen utformas för att säkerställa både barnens 
hälsa och deras undervisning, samtidigt som största möjliga sparsamhet 
skulle kunna iakttas vid skolhusens färdigställande.46

Björlings motion gillades och uppdraget att utarbeta normalritning-
arna gick till Överintendentsämbetet. Bakom 1865 års normalritningar 
stod ämbetets arkitekt Per Ulrik Stenhammar (1829–1875), och de 
följdes av en bearbetad och uppdaterad upplaga 1878, skapad av Emil 
Viktor Langlet (1824–1898).47

Normalritningarna var inte avsedda att fungera som ett tvingande 
regelverk. Det skäl som angavs till detta var att staten svårligen kunde 
förutse varje enskilt skolbygges omständigheter och behov. Ett skol-
distrikt kanske önskade att förena skolhusen med en annan allmän 
byggnad, medan det var mest fördelaktigt för ett annat att inreda ett 
redan befintligt hus. Att ställa krav på att skoldistrikten måste följa 
normalritningarna ansågs därför kontraproduktivt.48

I stället var 1865 och 1878 års normalritningar att betrakta som 
exempelsamlingar som skulle utveckla skolhusens praktiska utformning 
och sänka anläggningskostnaderna.49 Normalritningarna kom därför 
att behandla i stort sett hela husbyggnadsprocessen, från valet av bygg-
nadsplats, byggnadsmaterial och plandisposition till utformningen av 
fönster, väggar och skolbänkar. Till normalritningarna hörde även ett 
antal ritningar och fasadskisser för skolhus av olika storlekar. 

1865 års normalritningar
Såväl 1865 som 1878 års normalritningar var verkligen tidstypiska. 
Vissa av Siljeströms formuleringar återkommer ordagrant och vissa 
internationella influenser kan även skönjas, inte minst från debatten 
om skolhusens hygien och ventilation. Bland annat refererar 1865 års 
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normalritning till den franske fysikern Eugène Péclets arbete Traité de 
la chaleur considérée dans ses applications.50 Skolhusens exteriör hade 
tydliga drag av Charles Emil Löfvenskiölds typritningar för lantbruks-
byggnader, vilka i sin tur var inspirerade av samtida engelsk och tysk 
litteratur i ämnet.51 Enligt Hjördis Kristenson ligger normalritningarna 
och Löfvenskiölds typritningar varandra så nära att det ibland är svårt 
att se någon avgörande skillnad mellan ritningar för bondens bostad 
och för ett folkskolehus.52

Löfvenskiölds typritningar kännetecknades av en prydlig ändamåls-
enlighet till låg kostnad. I likhet med normalritningarna var de också 
influerade av schweizerstilen, som var en viktig riktning inom träbygg-
nadsarkitekturen under 1800-talets andra hälft. Dess kännetecken var 
väl tilltagna taksprång, det vill säga tak som fortsatte långt utanför 
väggen, och generöst med träornamentik kring tak och balkonger (så 
kallad snickarglädje).53

I jämförelse med Siljeströms visioner var normalritningarna enklare. 
Lärarens bostad placerades i själva skolhuset och åtskillnaden mellan 
könen hade mildrats avsevärt. I normalritningarna var det framförallt 
i avträdet som flickor och pojkar skiljdes från varandra.

I 1865 års normalritningar förespråkades skolhus byggda av sten, 
vilket ansågs öka varaktigheten och minska brandrisken. Sten var också 
det material som Kungl. Maj:t tidigare hade förespråkat för exempelvis 
kyrkor, residens, hospitaler och andra offentliga byggnader.54 Normal-
ritningarna angav tegel som det bästa stenmaterialet. Om skoldistriktet 
saknade tillräckliga resurser för att uppföra ett stenhus eller låg på en 
plats där det rådde brist på mursten och fanns god tillgång på billigt 
virke kunde dock skolhusen byggas i trä.55 I så fall skulle man använda 
moget och friskt tallvirke. Ytterväggarna skulle timras med upprättstå-
ende timmer, kläs med brädor och målas. Invändigt föreslogs att väg-
garna putsades med kalkbruk, kläddes med panel upp till 1,5 meters 
höjd och målades i en vacker ljus limfärg. Tapeter skulle inte användas 
eftersom de ansågs binda fukt. Som takbeläggning rekommenderades 
svenskt takskiffer eller vanligt taktegel, vilket ansågs vara såväl billigt 
som varaktigt och brandsäkert. Billigast blev det om skolhusets tak 
kläddes med takspån.56

Oavsett byggnadsmaterial skulle skolhuset ha ”ett trefligt och inbju-
dande yttre”. Eftersom skolhuset var en offentlig byggnad, som enligt 
normalritningen ofta var placerad i en kyrkas närhet, borde exteriören 
kännetecknas av en viss värdighet, och av enkelhet snarare än en rik 
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arkitektonisk form. Det noterades även att en ”passande prydlighet” 
kunde uppnås utan att byggnadskostnaderna ökade.57

Det gavs även mer specifika råd. Enligt normalritningens författare 
borde folkskolor helst inte uppföras i två våningar annat än när särskilda 
lokala förhållanden så krävde. Det motiverades med att flera våningar 

Ritning 2. Skolhus av trä för 50 barn (1865). Den vinkelform som känne-
tecknade dessa normalritningar fick stort genomslag bland skolhusen i Sunds-
vallsregionen. Källa: Öfverintendentsembetet (1865) pl. 2.
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försvårade uppvärmningen av skolhusen och ökade spridningen av stö-
rande ljud från bottenvåningens skolsal till övervåningens lärarbostad 
samt att två våningar gav byggnaden ett mindre vackert skåpliknande 
utseende.58 De typritningar som ingick i 1865 års upplaga föreställde 
endast envåningshus med vind.

De låga 1–1,5-våningshus som förespråkades hade alla en liknande 
planlösning med en farstu, ett avklädningsrum, en lärosal och ett antal 
rum avsedda för läraren. Lärarbostaden kunde bestå av ett skafferi, ett 
kök, en kammare och en stuga, och därtill en studerkammare på vin-
den och en matkällare. I avklädningsrummet skulle barnen förvara sina 
ytterkläder och sin medhavda mat. Vintertid skulle barnen även kunna 
leka och äta sin lunch där. Noterbart är att ritningarna endast omfattade 
skolor med en enda lärosal som rymde allt från 50 till 150 barn; trots 
att växelundervisningen offentligt övergavs 1864 då ett kungligt cirku-
lär stadgade att läraren skulle undervisa barnen direkt innehöll alltså 
1865 års normalritningar förslag som förutsatte växelundervisning.59

De flesta av ritningarna som ingick i 1865 års normalritningar löste 
det arkitektoniska problemet med att sammanfoga en större lärosal och 
en mindre lärarbostad på samma sätt. Sex av åtta ritningar hade tak 
byggda i vinkel, med lärosalen under ett tak och lärarens bostad under 
ett annat. Ritning 2 illustrerar hur denna lösning såg ut i en folkskola 
i trä avsedd för 50 barn. I enlighet med rekommendationerna hade 
lärosalen en avlång rektangulär form: den var 11,9 × 6,5 meter och 
hade 3,6 meter i takhöjd. Lärosalen inreddes med en kateder vid ena 
kortsidan och var därtill försedd med lådor och väggskåp, en svart tavla 
och en kartställning.60

Eftersom lärosalen i sådana skolhus fick tre ytterväggar, blev upp-
värmningen en viktig fråga. Normalritningarna rekommenderade en 
enkel eldstad, till exempel en järnkamin eller en kakel- eller tegelugn. 
Kakelugnarna ansågs ge en jämnare och längre värme, medan järn-
kaminerna värmdes upp snabbare; i idealfallet skulle båda typerna 
inköpas. Skolsalen skulle ha en medeltemperatur på omkring 16 grader.61

1878 års normalritningar
Den andra omarbetade upplagan av normalritningarna, som publi-
cerades 1878, kom att gälla under lång tid. Visserligen började ritning-
arna framstå som föråldrade kring sekelskiftet 1900, men det var först 
1920 som nya normalritningar publicerades.62 I jämförelse med 1865 



Ritning 3. Folkskolehus för 48 barn med slöjdsal (1878). Källa: 
Öfverintendentsembetet (1878) pl. 9.
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års upplaga var 1878 års mer innehållsrik. Den innehöll fler ritningar, 
över fler sorters skolbyggnader, och de kompletterades med ritningar 
för en- och tvåsitsiga skolbord, pulpeter och avträden. Sammanlagt 
ingick ritningar av 20 folkskolehus, från småskolor för 30 barn till 
kombinerade folk- och småskolehus och stora skolhus för städerna. 
En mycket detaljerad förteckning över det arbete och det material som 
krävdes medföljde dessutom varje ritning.

Flera av förändringarna i den andra upplagan handlade om att 
anpassa skolhusen till skolans förändrade organisation och till nya 
pedagogiska idéer. Det ingick ritningar för småskolor, en slags folksko-
lor som sedan introduktionen under 1850-talet ökat kraftigt i popu-
laritet.63 Vid 1870-talets slut hade växelundervisningen länge ansetts 
vara föråldrad, och de stora salarna i 1865 års upplaga ersattes med 
lärorum som rymde maximalt 60 barn. 1878 års upplaga inkluderade 
även slöjdsalar, vilket kan förstås mot bakgrund av slöjdens genomslag 
under 1800-talets andra hälft.64 

Anpassningar gjordes också till folkskolans praktisk-pedagogiska 
verklighet. I stället för att kalkrappa insidan av skolans väggar skulle 
man klä dem helt i panel eftersom det ansågs vara mer hållbart när 
åskådningsmaterial skulle fästas på väggarna. De praktiska erfarenhet-
erna kan också vara en förklaring till att normalritningarna inte längre 
förespråkade järnkaminer utan i stället antingen kakelugnar eller eld-
städer som kombinerade kakelugnarnas och järnugnarnas egenskaper. 
Det noterades därvidlag att Gurneyugnar (Gurney stoves), vilket var 
fen- eller flänsförsedda järnkaminer med ett system för luftfuktning, 
”hafva visat sig ganska lämplig[a]”.65

Skolhusen i 1878 års upplaga hade alltså en något förändrad plan-
lösning: de kunde innehålla flera lärosalar, och därtill en slöjdsal som 
komplement till de vanliga lärosalarna.66 Ritning 3 visar också att 
1878 års normalritningar kunde förespråka skolhus med en något 
annan form. Fortfarande hade skolhusen bara en våning, men nu 
ifrågasattes den vinkelform som tidigare dominerat ritningarna. Över-
intendentsämbetet menade att den medförde högre byggnads- och 
underhållskostnader och endast kunde vara aktuell för skolhus som 
skulle innehålla flera lärosalar. Lärosalarnas avlånga form övergavs 
för en mer kvadratisk form som ansågs underlätta upprätthållandet 
av disciplin och också innebar att fler barn kunde inrymmas på en 
mindre yta. I folkskolehuset avsett för 48 barn var skolsalen 8,6 × 8,3 
meter och hade 4,2 meters takhöjd.67
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Skolhusen i Sundsvallsregionen
Sveriges församlingar ägde enligt tillgänglig statistik 938 skolhus 1839. 
Mer än hälften av församlingarna saknade fasta eller ambulerande 
skolor. Därefter skedde en tämligen kraftfull ökning och 1850 hade 
näst intill alla församlingar inrättat någon form av skola. Allt fler 
skolhus byggdes också. År 1865 ägde skoldistrikten enligt uppgift 
2 959 skolhus, vilket mer än fördubblades till 6 365 1880. Därefter 
avtog byggnadstakten. Skoldistrikten ägde 7 630 skolhus 1890 och 
8 910 vid sekelskiftet 1900.68

Eftersom närmare studier av skolhusbyggandets lokala variationer 
saknas, är det svårt att uttala sig om i vilken mån Sundsvallsregionens 
skolhus följde eller avvek från den allmänna utvecklingen i Sverige. 
Det står dock klart att Sundsvallsregionens landsbygdsförsamlingar, i 
likhet med 83 procent av församlingarna i Härnösands stift, saknade 
skolor och skolhus före 1842 års folkskolestadga. I stället undervisades 
barnen inom ramen för hemundervisningen, kompletterad med bland 
annat undervisningsinsatser från klockaren och hyrda skollärare.69 
Efter folkskolestadgan färdigställde elva av tolv skoldistrikt skollokaler 
under 1840-talet, framförallt mot decenniets slut. Skolhusbyggan-
det blev därefter mindre intensivt; endast sammanlagt sju ytterligare 
byggnadsprojekt genomfördes under 1850- och 1860-talen. I slutet 
av 1870-talet tillkom ytterligare åtta skolbyggnader i området, vilket 
framstår som preludiet till 1880- och 1890-talets skolbyggnadsboom 
då 14 respektive 26 skolhus uppfördes (se figur 1). Till skillnad från i 
Sverige som helhet byggdes alltså skolhusen i Sundsvallsregionen till 
största del under 1800-talets sista två decennier.

Under 1800-talets andra hälft kom folkskoleväsendet att omfatta 
fler skolformer. För att tillgodose de yngre barnens första undervis-
ning inrättades småskolor, och mindre folkskolor utformades för 
skoldistriktens mer avlägsna trakter.70 I Sundsvallsregionen byggdes 
till en början huvudsakligen skolhus avsedda för folkskolor, men från 
och med 1870-talet uppfördes såväl småskolehus som hus för mindre 
folkskolor och kombinerade folk- och småskolehus. Av regionens 66 
byggnadsprojekt resulterade mer än hälften (35) i folkskolehus, 14 
i småskolor, 9 i kombinerade folk- och småskolor och 8 i mindre 
folkskolor.71

Som byggnadsprojekt betraktade var Sundsvallsregionens skol-
byggen av tre olika slag (se figur 1). Den vanligaste lösningen var 
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nybyggda skolhus: av områdets 66 skolbyggnadsprojekt var mer än 
två tredjedelar nybyggnationer. Dessa 47 skolhus uppfördes helt från 
grunden, antingen på en ny plats eller på en befintlig skoltomt. Som 
framgått av den offentliga debatten kring skolhusen, och enstaka 
belägg i den tidigare forskningen, byggdes emellertid alla skolhus 
inte från grunden.72 Det förekom även att skoldistrikten lade bud 
på befintliga hus, exempelvis skolhus som ägdes av ett sågverksbolag, 
en handelsbod eller en vanlig mangårdsbyggnad. Elva av skolhusen, 
det vill säga något mindre än en femtedel, anskaffades på detta sätt. 
Slutligen förekom det att någon av församlingens egna byggnader, till 
exempel en sockenstuga eller en befintlig skola, byggdes om, förläng-
des eller försågs med en övervåning. Åtta av de 66 byggnadsprojekten 
var om-, till- eller påbyggnader.73 

Som framgår av figur 1, var det tämligen vanligt att skoldistriktens 
första skolhusprojekt under 1840- och 1850-talen var ett om-, till- eller 
påbyggnadsprojekt. Av sammanlagt fjorton projekt var sex ombyggna-
tioner, sex nybyggen och två inköp. Därefter, under folkskoleväsendets 
expansionstid, blev nybyggnation vanligast, tillsammans med inköp av 
olika slags byggnader. 
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Figur 1. Antalet skolbyggnadsprojekt efter projekttyp, 1840–1900. 
Diagrammet omfattar 66 skolbyggen som också finns listade i 
bilaga 1. Källa: Databasen Folkskolehus (bilaga 2).



61

sundsvallsregionens skolhus

Skolhusens storlek, uppvärmning, väggar och golv
I jämförelse med till exempel amerikanska eller ryska skolhus framstår 
Sundsvallsregionens skolhus som tämligen välbyggda. Med få undantag 
var de byggda av trä, i regel var de timrade och brädfodrade. Grund-
läggningsteknikerna varierade – bland annat förekom olika former av 
stengrunder – och taken täcktes bland annat av asfaltpapp, spån eller 
tegel.74 Det var ganska vanligt att skolhusens ytterväggar förblev omå-
lade. När de fotograferades, vilket i regel inträffade under 1900-talets 
första decennier, var endast 19 av 39 skolhus målade, i antingen rött 
eller vitt.75

De 23 skolhus vars dimensioner har kunnat fastställas var i genom-
snitt 16 × 11 meter. Det minsta var 9,5 × 7,4 meter och det största 
21,7 × 17,8 meter. Ofta hade byggnaderna mer än en våning. Av till-
gängliga fotografier och material från kyrkoarkiven framgår att 17 av 
de 37 skolhus vars våningsantal kunnat fastställas hade två våningar. 
Med andra ord hade nästan hälften av skolhusen två våningar som var 
i stort sett lika stora. Tolv skolhus hade 1,5 våningar, där den halva 
vindsvåningen ofta var en del av lärarbostaden, och sex hade en våning. 
Endast två hade 2,5 våningar.76 

Landsbygdens skolhus har ofta betraktats som små, men det beror 
förstås på vad man jämför med. I jämförelse med Stockholms så kallade 
folkskolepalats framstod de självklart som små, men i jämförelse med 
annan landsbygdsbebyggelse var de inte det. Vanliga mått på bostadhus 
i Ångermanland vid 1800-talets mitt var 13 × 6 meter, 15 × 9 meter 
och 7,5 × 5 meter.77 Skolhusen var ungefär så stora som 1865 och 1878 
års normalritningar föreskrev. Enligt 1865 års upplaga hade exempelvis 
ett skolhus i trä avsett för 50 barn måtten 17 × 12 meter.78 

Sundsvallsregionens skolhus värmdes av antingen kakelugnar eller 
järnkaminer. I Sverige hade kakelugnarna växt i popularitet under 
1700- och 1800-talen, och de fick tack vare fabrikstillverkning en större 
spridning bland bredare befolkningslager från och med 1860-talet.79 
Järnkaminer och järnspisar vann också insteg under 1800-talets andra 
hälft. Vid denna tid installerades järnkaminer i kyrkor, och i bondgår-
darnas kök återfanns allt oftare järnspisar fram emot sekelskiftet 1900.80 
Järnkaminerna fick också stor betydelse inom skolväsendet. Den ovan 
nämnde Goldkuhls studie av 1 250 svenska skolrum 1893 visade att 
57 procent av dem värmdes av en järnkamin och 10 procent av en 
ventilationsugn, vilket var ett slags järnkamin. 27 procent värmdes av 
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kakelugnar och 5 procent av rörspisar, så kallade fattigmanskakelugnar. 
Några skolor hade redan vid denna tid centraluppvärmning.81 

Någon närmare analys av förekomsten av kakelugnar och järnspi-
sar ryms inte inom ramen för denna studie, men i Sundsvallsregionen 
installerades de första kakelugnarna under 1840- och 1850-talen och 
järnkaminerna förefaller ha vunnit insteg med början på 1880-talet. 
Det första inköpet av en järnkamin gjordes visserligen i Alnö redan 
1866, men därefter finns belägg först från Hässjö 1880 och därefter i 
rask takt från Njurunda (1885), Indal (1886), Alnö (1887) och Attmar 
(1887). År 1890 inköptes två järnkaminer i Selånger och en järnkamin 
placerades i avklädningsrummet i Sättna folkskola.82

Hur skolhusens väggar, golv och fönster var utformade är en knepig 
fråga som det är svårt att ge något allmänt svar på. Generellt sett tycks 
bostadshusen i Västernorrland ha varit tämligen otäta under 1800-talet. 
Enligt provinsialläkares rapporter var såväl arbetarstugor som bondgårdar 
bristfälligt isolerade, och i beskrivningen av Ljustorps pastorat (1858) 
noterades att böndernas mangårdsbyggnader var stora, men dragiga och 
illa ombonade.83 Västernorrlands bostadshus tycks dock ha blivit allt mer 
välisolerade under 1800-talets andra hälft. Tätningen av timmerväggarna 
förbättrades när mossa övergavs till förmån för säcktrasor och linavfall 
och när det blev vanligare att husen brädfodrades invändigt. Innerväg-
garna rappades också i högre grad, och försågs med papp och tapeter.84

Skolhusen höll ute kylan med hjälp av trägolv; tapetserade, rappade 
eller brädfodrade innerväggar och en-, två- eller treglasfönster.85 Till 
exempel valde Alnö skolråd att 1875 klä en skolsal med panel och 
måla väggarna ljusgråa och taket vitt.86 Tapeter och papp förekom i 
både lärarens bostad och undervisningslokalerna. I Alnö skulle skol-
salens väggar förses med papp och målas sommaren 1849, i Sättna 
var väggarna klädda med papp som målats med vattenfärg 1852 och 
i Selånger försågs skolsalen 1856 med ”machinpapper”, vilket täcktes 
med tapeter som sedan stänkfärgades. När skolsalen i Tuna renoverades 
1889 inköptes 20 tapetrullar.87 

Hur dessa skolhus ska beskrivas i den tidigare forskningens termer 
av brister och förtjänster är oklart. Det faktum att man redan 1846, 
när regionens bostadshus i allmänhet tätades med mossa, angav att 
skolhus inte skulle tätas med mossa, tyder måhända på extra omsorg 
om skolhusen. Vid denna tidpunkt var det inte ovanligt att bostads-
husets viktigaste rum – köket – tätades på moderna sätt, och övriga 
rum med mossa.88
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Skolhusen fick också tämligen goda omdömen av skolinspektörer-
na. I 1864–1866 års rapport över skolväsendet i Medelpad och delar 
av Ångermanland riktades visserligen en del kritik mot skolrummens 
omboning och inredning, men flera av lokalerna beskrevs ändå som 
”väl ombonade och särdeles snygga, så att man vid inträdet emottager 
ett gott och angenämt intryck”.89 Över tid förefaller också skolhusens 
kvalitet ha stärkts. Efter att befintliga skolhus hade reparerats och nya 
hade byggts hävdade skolinspektören 1876 att Medelpads skolhus ”nu 
mera [var] i godt, stundom i utmärkt skick”. I Ångermanland och 
Medel pad 1882–1886 var de flesta skolhusen enligt inspektörsrapporten 
minst medelmåttiga, det vill säga prydliga, rymliga och sunda. Av 160 
inspekterade skolhus klassades 46 procent som goda, 49 procent som 
medelmåttiga och 5 procent som under medelmåttan.90 

Dessa omdömen innebar dock inte att skolhusen saknade brister, 
och i skoldistriktens protokoll framfördes inte sällan klagomål. I Tuna 
konstaterades till exempel 1848 att skolhusets väggar varken höll regn 
eller blåst ute, och i Indal anmälde läraren 1864 att skolsalen hade ett 
sådant golvdrag att barnen tvingades värma sina fötter vid kakelugnen. 
I Indal återkom klagomålen några år senare. Det konstaterades att man 
kunde se igenom golvspringorna och att bjälkarna under kakelugnen 
var så ruttna att den hotade att rasa samman. Att dröja med reparatio-
nen beskrevs följdriktigt som ”ett mord på de arma barnen”, eftersom 
vintern var så kall.91

Skolsalen, avklädningsrummet och lärarbostaden
I skolhusen fanns förutom skolsalen eller lärosalen, vilket var det största 
rummet, i regel en förstuga (farstu) innanför ytterdörren, ett avklädnings-
rum för barnen och en tjänstebostad för läraren. Under undersöknings-
periodens andra hälft tillkom slöjdsalar och särskilda materialrum, där 
läromedlen förvarades.92 Stundtals inreddes dessutom övernattningsrum 
för de barn som bodde långt från skolan, och det förekom att kommu-
nalrum eller tingsrum fick plats i skolhuset.93

Skolhusen kännetecknades dock av en stor variation. I sin enklaste 
form kunde skolan, som den som inrymdes på övervåningen till Tynderö 
sockenstuga (1850), inkludera en förstuga, en lärosal och ett bonings-
rum för läraren.94 Folkskolehusen kunde också vara större och innehålla 
fler rum. Enligt beslut i Skön 1867 skulle ett skolhus om 25,5 × 11,3 
meter uppföras, som utöver en skolsal rymde ett kommunalrum, två 
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boningsrum och kök i nedre våningen, samt vindsrum för läraren. Om 
det ansågs vara nödvändigt, skulle ett avklädningsrum inredas för barnen 
på nedervåningen, och ett på vinden.95 

I vilken mån Sundsvallsregionens skolhus var konstruerade för att 
skilja flickorna från pojkarna är svårt att avgöra.96 Det verkar inte ha 
varit ovanligt att pojkar och flickor undervisades i samma lektionssal.97 
Samtidigt förekom det att pojkar och flickor skiljdes åt, vilket inte är 
förvånande med tanke på att flickors och pojkars skolgång kunde skilja 
sig åt till omfattning och innehåll.98 I Njurunda satt pojkar och flickor på 
varsin sida av mittgången i skolsalen, och det finns flera belägg från andra 
skoldistrikt som tyder på separata omklädnings- och övernattningsrum 
för pojkar och flickor. I Alnö var övernattningsrummen separata och i 
Sättna åt pojkar och flickor sin medhavda mat i olika rum.99

De olika rummen utformades för att fylla olika funktioner. Mest mång-
sidigt förefaller avklädningsrummet ha varit. Avklädningsrummet var ett 
kapprum där barnen tog av och på sig samt förvarade sina ytterkläder. 
Det var även där barnen åt sin medhavda mat och tillbringade raster 
och fritimmar. Avklädningsrummet kunde dessutom fungera som ett av 
lärarens bostadsrum när skoldagen var slut, ett övernattningsrum för barn 
med lång skolväg och ett kapprum för kyrkobesökare under helgerna.100

Detta ställde krav på avklädningsrummet. Skoldistrikten noterade 
att det behövde vara tillräckligt stort för att både rymma barnens kläder 
och barnen själva medan de åt lunch. Avklädningsrummet krävde en 
kamin för att kunna användas vintertid och det fanns även önskemål om 
att det borde placeras på lämpligt avstånd från lärarens bostad. I Indal 
beklagade sig skolläraren Åström över att avklädningsrummet låg så 
nära hans studerkammare att han vid flertalet tillfällen hade besvärats av 
barnen under middagsrasten. Han krävde därför att avklädningsrummet 
flyttades, helst till en tillbyggnad av skolhuset.101

Som noterats ovan, inrymde skolhusen i regel en lärarbostad. I Sunds-
vallsregionen varierade lärarnas tjänstebostäder kraftigt i storlek: enligt 
Ecklesiastikdepartementets statistiska primärmaterial kunde de 1879 bestå 
av allt från ett till sex rum och kök.102 Av kyrkoarkivens handlingar att 
döma fanns den största lärarbostaden i Vallens skolhus (1848) som 1863 
omfattade tre inredda boningsrum, kök med skafferi och två oinredda 
kammare avsedda för förvaring av kläder och andra effekter.103 Bostä-
derna var dock i regel mindre än så. Till exempel bestod lärarbostaden i 
Ljustorps första folkskola (1847) av en kammare, en förstuga och ett kök 
på bottenplan och en vindskammare på andra våningen.104
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För bondehem i södra Norrland gällde i allmänhet att köket var 
allrummet; det var där maten tillagades och åts, det var där kvinnor 
kardade ull och män lagade redskap och det var där man sov om natten. 
Inredningen var dock enkel. Vid spisen, eller sammanbyggd med den, 
fanns en vedlår och mitt emot stod i regel högsängen.105 Hörnen på 
spisens sida av rummet var försedda med hörnskåp och närmast spisen 
stod en grytskänk och en tallrikshylla. Därutöver fanns ett köksbord – 
antingen ett långbord eller ett slagbord – och några stolar. Väggur var 
ett standardinventarium, gardiner var vanliga och såväl speglar som 
rullgardiner förekom i viss utsträckning. Mot seklets slut blev järnspisar 
allt vanligare och ibland placerades kommoden, där tvättfat, tvättkanna 
och potta kunde förvaras, i köket, bredvid vedlåren eller högsängen.106

Det är dock svårt att ge en närmare bild av en lärarbostad under 
1800-talet. Av ritningar att döma fanns det en köksspis i lärarens kök 
och en kakelugn i dennes kammare. Ibland innehöll lägenheten även 
ett skafferi eller en platsbyggd garderob.107 Skoldistriktens protokoll 
fördjupar denna bild, och ger en inblick i hur en lärarbostad kunde vara 
inredd framförallt mot seklets slut. Då var bostadsrummen möblerade 
med åtminstone en kakelugn, en säng, ett bord, några stolar och en 
kommod. I köket förväntades en järnspis, garderober och ett skafferi 
ingå och det framstod i vissa protokoll som självklart att läraren skulle 
ha tillgång till en bakugn i skolhuset eller i en separat bagarstuga.108 

Protokollen ger även inblick i andra krav som ställdes på lärarens 
bostad. Enligt Tynderös skolråd skulle lärarens rum vara i fullt använd-
bart skick, det vill säga ”snygga, varma och dragfria”, väl ventilerade 
och försedda med innanfönster. Ordet ”snygga” innebar inte att läraren 
kunde förvänta sig en vacker bostad – den estetiska innebörden i ordet 
är tydligare idag – utan det handlade snarare om att den skulle vara ren 
och prydlig, fri från smuts.109 

Det förefaller ha funnits ett motstånd mot att lärarbostaden placerades 
på skolhusets andra våning. I Tynderö menade folkskoleinspektören att 
den planerade trappan skulle vara alltför mödosam för läraren. I Tuna 
påstod läraren helt frankt, och ogrundat, att placeringen av ett bostads-
rum på övervåningen var oförenlig med lagens krav.110

Från lärarhåll fanns det dessutom önskemål om att lärarbostaden 
skulle erbjuda en viss avskildhet och tystnad, vilket dock inte alltid 
kunde åstadkommas. Förutom stojet från avklädningsrummen kunde 
läraren bland annat störas av de ”bullrande nöjen” som Godtemplarna 
organiserade i skolsalen. Om bristande avskildhet berättar också avskedet 
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av småskolelärarinnan Anna Karlsson. Hon fick lämna sin tjänst efter 
att hon fått besök om natten, vilket noterats av närgångna vittnen som 
kunde berätta om lärarbostadens låsta dörrar och om vems röst som 
hörts i hennes bostad klockan två nattetid.111 

Skolsalen var skolhusets viktigaste rum. Det var avsett för undervis-
ning och användes också till bland annat skolrådsmöten.112 Skolsalarna 
var antingen avlånga i enlighet med 1865 års normalritningar eller 
kvadratiska i enlighet med 1878 års normalritningar. De första folksko-
lorna i Njurunda och Ljustorp hade långsmala skolsalar med måtten   
16,6 × 7,1 meter och 16 × 7,7 meter. Till de kvadratiska skolsalarna 
hörde de i Sköns skolhus (11 × 10,7 meter), färdigställt 1868, och Sättna 
skolhus (7,4 × 5,2 meter) som inköptes av skoldistriktet 1848.113 De 
fåtaliga mått på takhöjd som återfunnits uppvisar en variation från 2,1 
meter till 3,4 meter i de fall skolhusen inte följde normalritningarnas 
anvisningar om en takhöjd på 3,6–4,8 meter (1865) eller maximalt 
4,2 meter (1878).114 

För att förse dessa lärosalar med tillräckligt ljus installerades ett mer 
eller mindre stort antal fönster. I de avlånga lärosalarna, som placerades 
efter skolhusets ena långsida, fanns det från tre upp till åtta fönster på 
skolsalens långsida och ena kortsida.115 I folkskolor som byggts i enlighet 
med normalritningarnas populära vinkelform fanns goda möjligheter att 
placera fönster på tre av skolsalens fyra väggar. Enligt en bevarad ritning 
från skolbyggen i Timrå under 1880-talet, föreslogs att sammanlagt sex 
fönster skulle placeras på två av väggarna, vilket också var den lösning 
som föreslogs för skolhuset i Gustavsberg i Alnö som färdigställdes 1888 
(se ritning 7 och 9 nedan). 

De sammanlagt tio stycken inventarieförteckningar som bevarats upp-
visar i flera avseenden en stor kontinuitet över tid, och ger en närmare 
bild av skolsalarna och deras inredning.116 Katedern, svarta tavlan, barnens 
bänkar, bokhyllan och skåpet förefaller tillsammans med kakelugnen 
eller järnkaminen ha utgjort den grundläggande möbleringen. Till detta 
kom kartor och kartställningar och ibland porträtt över svenska regenter 
eller ett väggur, samt naturligtvis diverse läroböcker och undervisnings-
material.117 Skolsalen i Ljustorp var 1849 försedd med en kateder, ett 
väggur, två bokhyllor, sju sittbänkar och sjutton skrivbänkar samt olika 
former av läromedel. Skolsalen i Gustavsberg skulle 1898 förses med 
”nödiga skolmöbler”, vilket inkluderade bänkar, kartställ, materialskåp, 
bord och en svart tavla.118 

Inventarieförteckningarna antyder vissa förändringar i skolsalarnas 
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inredning. Långbänkar där barnen hade suttit i rader övergavs till förmån 
för en- eller tvåsitsiga skolbänkar. Goda exempel på denna utveckling 
är de 31 tvåsitsiga pulpeter tillhörande Vi småskola i Alnö, och de 100 
ensitsiga skolbänkarna i Berge folkskola, Timrå. Andra inventarier tillkom 
dessutom. Under undersökningsperiodens andra hälft finns belägg för 
att fotogenlampor, ventilationsanordningar, gardiner och rullgardiner 
inköptes till skolhusen.119 Det var också framförallt under denna peri-
od som skolorna försågs med kammarorglar (harmonium, ofta kallad 
tramporgel), bland annat i Tuna 1864, Skön 1871, Indal 1874, Timrå 
och Tynderö 1886.120

En närmare inblick i hur sådana skolsalar kunde se ut får vi av ett antal 
fotografier av skolsalen i Bredsjöns skolhus i Ljustorp, som den flitige 
amatörfotografen Albin Lindström tog under 1910- och 1920-talen. 
Skolan hade uppförts av J. A. Enhörnings Trävaruaktiebolag strax före 
sekelskiftet och 1901 skänkts till Ljustorps skoldistrikt. Förebilden var 
normalritningarnas vinkelformade byggnad och skolhuset omfattade två 
lärosalar, ett avklädningsrum, ett materialrum och en bostadslägenhet 
om två rum och kök.121

Fotografierna visar inte hur de tidiga folkskolehusen var inredda, 

Bild 1. Skolklass i sal med trägolv, enkelsitsiga skolbänkar, stora fönster och 
rullgardiner, i Bredsjöns skolhus. Lägg märke till den höga takhöjden. Foto-
graf: Albin Lindström. Datering: 1925. Källa: Fo-10820, LHf.
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men skolhuset torde vara ganska representativt för de som färdigställdes 
i Sundsvallsregionen under 1890-talet. Av fotografierna, som föreställer 
en skolklass och Bredsjöns sångkör ur olika vinklar, framgår hur nor-
malritningarnas panelklädda väggar och väl tilltagna takhöjd kunde ta 
sig ut i praktiken. Det grova trägolvet, de enkelsitsiga skolbänkarna, 
Sverigekartan och kartupphängningsanordningarna syns också (se bild 
1 och 2), samt skolsalens höga dubbeldörrar, skåp, åtminstone fem 
stora fönster och rullgardiner.122 

Mellan normalritningar och lokal byggnadskultur
Trots de studier som ägnats åt folkskolans historia vet vi fortfarande 
mycket litet om skolhusens arkitektur före 1865 års normalritningar. 
Lars-Eric Jönsson har konstaterat att det är svårt att få en uppfattning 
om hur de tidiga folkskolehusen såg ut men att mycket tyder på att de 
i stor utsträckning anslöt sig till ett traditionellt byggnadsskick. Hjördis 
Kristenson intar en liknande ståndpunkt och hävdar att de första sko-
lorna liknade enkla stugor och tog intryck av lokal byggnadstradition.123 

Utan tvekan erbjuder studiet av 1800-talets skolhus stora utmaningar. 

Bild 2. Sångkör vid lärarens kateder, framför Sverigekarta och ljust målad 
panelad vägg, i Bredsjöns skolhus. Fotograf: Albin Lindström. Datering: 
1919. Källa: Fo-10874, LHf.
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En viktig sådan är de fåtaliga ritningar av skolhus som bevarats, vilket 
är ett problem som gäller generellt för undersökningar av landsbygdens 
bebyggelse. Kravet på bygglovsritningar är ett betydligt mera sentida 
fenomen, och i arkivhanteringen har ritningarna ofta brutits ut från 
sina ursprungliga handlingar. Ritningarna verkar inte heller ha varit lika 
oumbärliga som de är idag, eftersom man ofta utformade byggnader 
efter förlagor och följde etablerade traditioner.124 

Jag har bara funnit ritningar över sju skolhus i mitt källmaterial, 
men kyrkoarkiven samt bevarade fotografier en god inblick i utform-
ningen av sammanlagt 47 av Sundsvallsregionens skolhus. Av detta 
material framgår att de traditionella byggnadstyperna dominerade 
skolhusbyggandet före 1865 års normalritningar; samtliga byggnads-
projekt resulterade i skolhus utformade som framförallt parstugor och 
halv- och helkorsbyggnader. Efter 1865, när allt fler skolhus byggdes i 
enlighet med arkitektritningar eller normalritningar, förefaller sådana 
skolhus ha blivit ovanligare. Det finns dock belägg för att åtminstone 
åtta skolhus som baserades på dessa traditionella byggnadstyper upp-
fördes efter normalritningarnas publicering.125 

I parstugan placerades två så kallade enkelstugor bredvid varan-
dra, med förstugan och kammaren i mitten av huset och större rum 
på vardera sidan av det avlånga huset. I bostadshus användes det ena 
rummet (vardagsstugan) som bostad, kök och sovrum för familjen och 
det andra (anderstugan) som förvaringsrum eller till kalas. Skolhusen 
i Nora (1883) och Indal Baggböle (1897) var båda av denna modell. I 
Nora rymde skolhusets två våningar en lärosal, ett kapprum samt två 
lärarbostäder om tillsammans tre rum och två kök. Skolhuset i Bagg-
böle var en variant på detta tema och hade en större skolsal samt ett 
mindre kök, en kammare och en farstukvist.126 

Halv- och helkorsbyggnaderna var bredare än parstugor. Halv-
korsbyggnader kunde ha närmast kvadratiska proportioner och innehöll 
som bostadshus tre egentliga rum utöver farstun: kök, kökskammare 
och sal. Byggnadstypen var mycket vanlig i Ångermanland och användes 
där även som tingshus och skolhus.127 Vallens skolhus i Sättna (1848) 
förefaller ha varit en halvkorsbyggnad. På nedre våningen fanns en 
lärarbostad om tre rum och kök och på övre våningen fanns lärosalen 
samt två kammare (se ritning 4).128

Helkorsbyggnaderna kan beskrivas som två halvkorsbyggnader intill 
varandra. Bottenplanet innehöll vanligtvis fem rum och en förstuga. 
Liksom i parstugan var huvudrummen de stora gavelrummen, van-
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Ritning 4. Vallens folkskola i Sättna (halvkorsbyggnad, 1848). Ritningen 
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Folkskolestyrelsen Sättna landskommun, MA. 
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Ritning 6. Folkskolan i Tuna (helkorsbyggnad, 1848). Ritningen är baserad 
på teckning i Ss 22/2 1846, K1:4, Tuna ka, HLA.
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ligtvis köket och salen.129 Tre av 1840- och 1850-talens sex nybyggda 
skolhus var helkorsbyggnader (Ljustorp, Njurunda, Tuna), och denna 
byggnadstyp förefaller ha givit formen åt åtminstone ett bygge under 
1860-talet (Hässjö).130

I helkorsbyggnaderna kunde skolsalen placeras som en kvadrat 
på skolhusets ena sida (se ritning 5), men vanligast var att den lades 
längs hela byggnaden; så gjorde man i Ljustorp, Njurunda och Tuna. 
En särskilt god inblick i den senare planlösningen ger skolhuset i 
Tuna, över vilket en skissartad ritning finns bevarad (se ritning 6). 
Skolhuset var 16 meter långt och 10,7 meter brett och byggt av både 
liggande timmer och restimmer på en grund av huggen och ohuggen 
granit. Det hade två våningar med en skolsal och sidorum på våning 
två samt fem rum och kök på nedervåningen. Minst tre av rummen 
skulle användas till lärarens bostad.131 Folkskoleinspektören beskrev 
byggnaden som ”mycket rymlig” och försedd med en ”särdeles väl 
ordnad lärosal”.132 

Normalritningarnas möte med lokal byggnadskultur
Det fanns olika skäl till att de traditionella byggnadstyperna förlorade sitt 
inflytande över skolbyggena efter 1865. Delvis berodde det sannolikt på 
att de växande barnkullarna i vissa fall krävde större skolhus, vilka inte 
rymdes inom den ram som de äldre husformerna satte. Skolhusbygge-
nas förutsättningar förändrades också något i och med 1865 och 1878 
års normalritningar. De innebar att det fanns en statligt sanktionerad 
exempelsamling att ta ställning till när nya skolhus skulle uppföras. 
Deras inflytande ökade sannolikt också som en följd av att de från och 
med 1877 skulle distribueras kostnadsfritt till samtliga skolstyrelser och 
folkskoleinspektörer. Samma år stärktes också det statliga inflytandet 
över skolbyggena genom att inspektörerna fick rätt att granska alla 
ritningar över skolor innan bygget satte igång.133 

Eftersom inga empiriska studier av de svenska normalritningarnas 
betydelse har genomförts saknas underlag för att uttala sig om den roll 
som de spelade, men att döma av de allmänna omdömen som fällts 
i forskningen hade de stort eller mycket stort genomslag. Kraftigast 
betonas normalritningarnas betydelse av Cathrine Mellander. Sannolikt 
som en följd av att hennes studie behandlar Överintendentsämbetet, 
hävdar hon att regionala skillnader i skolhusens yttre i stort sett försvann 
som en följd av ämbetets normalritningar. En mer nyanserad bild ger 
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Hjördis Kristenson: hon menar att ritningarna framförallt påverkade 
klassrummens storlek och förhållande till skolans bostadsdel, och note-
rar även att den vinkelform som kännetecknade normalritningarnas 
skolhus blev omåttligt populär bland skoldistrikten.134

En genomgång av den internationella litteraturen ger dock vid 
handen att genomslaget av dylika exempelsamlingar inte var själv-
klart. Visserligen är det rimligt att anta att Potters och Emersons The 
school and the schoolmaster (1842), som bland annat distribuerades till 
alla skoldistrikt i delstaten New York, påverkade hur skolor byggdes 
i den regionen. Det är också troligt att de engelska normalritningar-
na påverkade skolhusbyggandet, eftersom skoldistrikten annars inte 
skulle erhålla statsbidrag för det.135 Men avståndet mellan normalrit-
ningarnas idealitet och skolhusens realitet förefaller ofta ha varit stort. 
I Frankrike kunde kontrasten mellan de skolhus som presenterades i 
Bouillons De la construction des maisons d’école primaire (1834) och de 
skolhus som faktiskt byggdes vara mycket slående. Likadant var det i 
den amerikanska Mellanvästern, där intresset för det stora utbudet av 
tryckta skolritningar var litet.136 

Även i Sundsvallsregionen var avvikelser från normalritningarna van-
liga. Regionens folkskoleinspektör noterade själv att hans synpunkter 
inte alltid respekterades av skolråden, och att landshövdingeämbetet 
hade fastslagit att skoldistrikten visserligen var ålagda att förevisa rit-
ningar för inspektören men inte att följa dennes råd.137 

Skälen till att skoldistrikten inte följde normalritningarna förefaller 
ha varierat beroende på om skolhuset var dyrt eller billigt. Dyra bygg-
nader, som Ortvikens skolhus i Skön (1884), Berge skolhus i Timrå 
(1899) och Skönsberg i Skön (1899), avvek ofta eftersom de var större 
än de som avbildades i normalritningarna. Billiga skolhus avvek anting-
en eftersom de var byggda i enlighet med en äldre byggnadstradition, 
som de i Indal (1882) och Sättna (1883), eller eftersom de var inköpta 
bostads- eller handelshus som inreddes till skolor, som Vivsta skolhus 
i Timrå (1884) och Nylands skolhus i Indal (1895).138

Oavsett skolhusets storlek togs i regel beslut som avvek från Över-
intendentsämbetets intentioner när dessa stred mot lokala byggnads-
traditioner eller innebar praktiska problem. Bara hälften av Sundsvalls-
regionens skolhus var målade, trots att normalritningarna förespråkade 
målning, och skolsalar tapetserades, trots att normalritningarna angav 
att tapeter band fukt. I Västernorrland var det helt enkelt så man gjor-
de. Länets hushållningssällskap ställde så sent som 1895 frågan varför 
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länets allmoge, till skillnad från grannlänens, inte målade sina byggna-
der, och det var jämförelsevis vanligt att bostadsrummen tapetserades 
i detta område.139 

Skoldistrikten tycks också ha haft en annan syn på tvåvåningshus, 
vilket även det bör förstås i sin agrara kontext. Trots att båda upplagorna 
av normalritningar förordade skolhus med 1–1,5 våning hade omkring 
hälften av alla skolhus som byggdes efter 1865 två våningar eller fler. Det 
torde delvis ha varit följden av praktiska hänsynstaganden: tvåvånings-
hus erbjöd större utrymme för lärarbostaden. Det ökade välståndet på 
landsbygden, som innebar att allt fler bönder bodde i tvåvåningshus, 
torde också ha varit ett skäl till att skolhusen byggdes högre än vad 
normalritningarna avsåg.140 Annars kunde normalritningarnas skolhus 
”se för nedtryckt ut”, vilket det gjorde i Skön.141

Normalritningarna kunde inte heller styra uppvärmningen av skol-
husen. Visserligen installerades kakelugnar och de Gurneyugnar som 
normalritningarna föreslog. Men påbudet i 1878 års upplaga hindrade 
inte att det av praktiska och ekonomiska skäl installerades järnkaminer. 
De kunde värmas upp snabbare än kakelugnarna och ansågs även vara 
bränslesnålare.142 

Som mönster och vinkelform
Även om skoldistrikten inte följde normalritningarna slaviskt – det är 
svårt att hålla med Mellander om att regionala skillnader i hög utsträck-
ning utraderades efter 1865 – fick normalritningarna stort inflytande 
över skolhusens utformning i Sundsvallsregionen.

Inflytandet kan till att börja med skönjas i skolhusens detaljer. Nor-
malritningarna bidrog säkerligen, tillsammans med slöjdens popula-
ritet och särskilda statsbidrag för slöjdundervisning, till att slöjdsalar 
inrättades i skolhusen.143 Deras inflytande tog sig också uttryck när 
skoldistrikt väckte frågan om ett skolhus ”lagliga form” eftersom det 
saknade de avklädningsrum som normalritningarna föreskrev, eller när 
tveksamheter uppstod kring en tilltänkt skolsals rektangulära form eller 
lärarbostadens utformning.144 Skoldistrikten kunde också själva ta över 
de åsikter som framfördes i normalritningarna, som när en byggnads-
kommitté noterade att vinkelbyggda skolhus i enlighet med 1878 års 
normalritning blev dyrare än vad annars hade varit fallet.145

Vid sidan av sådana enskilda frågor påverkade normalritningarna 
skolhusens övergripande utformning. I bevarade foton är det enkelt att 
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urskilja normalritningarnas formspråk i skolhusens exteriör, och som 
Kristenson uppmärksammat blev normalritningarnas vinkelformade 
skolhus (se ritning 2) mycket populära. I Sundsvallsregionen fick vin-
kelformen stort genomslag. Efter 1865 hade 19 av de 38 skolbyggnader, 
vars design kunnat fastställas, denna form (se bild 3).146

Vinkelformens stora genomslag är särskilt intressant med tanke på 
att denna form samtidigt var en av de mest iögonfallande punkterna 
där skolhusen avvek från Överintendentsämbetets riktlinjer. Trots att 
vinkelformen ifrågasattes av 1878 års normalritning eftersom den ansågs 
innebära högre byggnads- och underhållskostnader, föredrogs den ändå 
av många skoldistrikt även fortsättningsvis. Efter 1878 byggdes 19 av 
de 36 skolhus vilkas form jag har kunnat fastställa i vinkel.147

Hur vinkelformens popularitet efter 1878 års normalritning kan 
förstås som ett uttryck för relationen mellan stat och lokala skoldistrikt 
är värt en närmare diskussion, som även kommer att föras i bokens 
avslutande kapitel. Det kan dock redan här noteras att det säger något 
om den statliga skolpolitikens villkor under 1800-talet; vad man vill 
ha, är inte alltid det som man får. 

Varför vinkelformen förblev så populär kräver också ett fördjupat 
studium. Det kan vara så att den erbjöd ett praktiskt sätt att placera en 
större skolsal under samma tak som lärarens mindre bostadsrum, eller 
att den hade etablerats som ett så starkt kännetecken för ett skolhus 
att den inte kunde ifrågasättas, inte ens av Överintendentsämbetet 
självt. Det kan också vara så att vinkelformens popularitet berodde på 
vad som inom nyinstitutionell organisationsteori kallas för mimetisk 
isomorfism: skolhus fortsatte att byggas i vinkelform eftersom distrikten 
imiterade näraliggande församlingars skolhus.148 

Om man bortser från vinkelformens genomslag, påverkade normal-
ritningarna skolbyggena även som en konkret förebild eller mönster. 
För tolv skolhus, alltså närmare en fjärdedel av de 50 som uppfördes 
efter 1865, eller 31 procent av de 38 vars form jag kunnat fastställa, 
har jag kunnat avgöra vilken normalritning som använts. Populärast 
var plansch 11a (folkskolehus, 64 barn med slöjdsal) från 1878 års 
upplaga, som användes vid fem tillfällen, och plansch 2 (folkskolehus, 
50 barn) från 1865 års upplaga, som användes vid fyra. Från 1878 års 
upplaga användes även planscherna 1a (folkskolehus, 30 barn), 6a 
(folkskolehus, 64 barn), och 9 (folkskolehus, 48 barn med slöjdsal) 
vid ett tillfälle vardera.149

Folkskoleinspektörerna bidrog sannolikt till att normalritningarna 
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fick ett så pass stort genomslag. Även om deras önskemål inte alltid 
tillgodosågs hade de ansvar för att granska skoldistriktens ritningar, 
vilket de gjorde bland annat i Ljustorp 1878, Sättna 1880 och 1883 
samt Skön 1898.150 

I regel innebar inspektörernas granskning att de fick möjlighet att 

Bild 3. Skoldistriktens tolkningar av normalritningarnas vinkelform. Bilderna 
föreställer i tur och ordning småskolan vid Karlsvik (1898), folk- och småsko-
lan vid Ankarsvik (1898), småskolan vid Hovid (1898), småskolan vid Nacka 
(1898), folkskolan vid Hovid (1889) och folkskolan vid Näset (efter 1900). 
Bildkällor: Fo-5995, Fo-5987, Fo-5991, Fo-5994, Fo-5985, Fo-5986, SuM.



att bygga ett skolväsende

76

se på ritningarna och därefter föreslå mindre förändringar rörande 
exempelvis fönstrens placering.151 Men det förekom även att de föreslog 
större förändringar, som i Tynderö 1876 redan ett år innan inspektö-
ren formellt fick rätt att granska byggnadsritningar. I det fallet ansåg 
inspektören och den mycket produktiva läroboksförfattaren Jonas 
Bäckman att skol huset borde byggas i en våning, vilket låg i linje med 
normalritningarnas mönsterhus. Trots att kyrkostämman tidigare god-
känt planer för en tvåvåningsbyggnad valde sockenmännen att följa 
inspektörens förslag.152

Normalritningarnas genomslagskraft kan också, som Kristenson 
påpekat, förklaras av att de erbjöd skoldistrikten en grundläggande 
struktur som de kunde utgå från när de uppförde skolhus.153 När nor-
malritningarna togs upp till diskussion i skoldistrikten framstod de 
ofta som självklara förlagor. I avsaknad av andra ritningar och förslag 
var de en enkel och tacksam hjälp vid byggandet av ett nytt skolhus. 
Så var det till exempel vid byggandet av Åsängs skolhus i Ljustorp 
(1900), där skolstyrelsen helt enkelt valde att följa plansch 2 i 1865 
års normalritningar och i Rude (Tuna 1884), där beslut togs om att 
tillämpa plansch 9 från 1878 års upplaga.154 

Ritningarna för Gustavsbergs folkskola i Alnö (1888) är ett exempel 
på hur en sådan tämligen nära tolkning av normalritningarna kunde se 
ut. Byggmästaren Gustaf Lundberg följde plansch 11a i 1878 års nor-
malritningar (se ritning 8) när han ritade skolhuset och gjorde endast 
några smärre förändringar, bland annat med avseende på skolhusets 
uppvärmning och entréer (se ritning 7).155

Det förekom även större avsteg från normalritningarna, till exempel 
eftersom man ville anpassa skolhuset efter antalet barn i trakten. När 
skolhuset i Björkön (1898) skulle byggas valde skolrådet att använda sig 
av plansch 1a (1878) som förlaga men förlängde huset så att lärosalen 
skulle kunna rymma ytterligare tio elever.156 När plansch 11a (1878) 
användes vid skolbygget i Vapelnäs (1899) bytte skoldistriktet av samma 
skäl ut planschens slöjdrum mot en lärosal för småskolebarn som var 
något större än den ursprungliga slöjdsalen. För att rymma dessa barn 
utvidgades också skolans avklädningsrum.157

Skoldistrikten kunde ibland göra justeringar i normalritningarna på 
grund av att vissa byggnader redan fanns tillgängliga för läraren eller 
av andra praktiska eller estetiska skäl. Skolhuset på kyrkvallen i Skön 
(1890) utgick från plansch 11a, men med vissa förändringar. Efter-
som det redan fanns en bagarstuga utrustades inte lärarbostaden med 



Ritning 7. Gustavsbergs folkskola (1888). Källa: Folkskolebyggnad 
vid Gustafsberg 1887, O6c:1, Skön ka, HLA.

Ritning 8. Folkskolehus för 64 barn. Källa: Öfverintendentsembetet 
(1878) pl. XIa.
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en bakugn, och i stället för kakelugnar skulle huset värmas upp med 
vad som beskrevs som mer tidsenliga ugnar. Skolhuset skulle slutligen 
byggas något högre än vad normalritningen angav.158 

Hur sådana smärre justeringar kunde se ut illustrerar de osignerade 
ritningar som skulle användas vid byggandet av tre skolhus i Timrå 
skoldistrikt under tidigt 1880-tal (se ritning 9). De hade plansch 2 i 
1865 års upplaga som förlaga och behöll mycket från normalritning-
arna (se ritning 10). Exteriören gick i samma stil, lärosalen såg likadan 
ut och såväl avklädningsrummet som lärarbostaden fanns kvar. Dock 
gjordes några förändringar i lärarens bostad: bagarstugan flyttades till 
ett separat hus, vilket innebar att lärarens kök förstorades och lärarens 
kammare flyttades till ett annat hörn av skolhuset.159 

Ritning 9. Skolhus för 50 barn (Timrå). Källa: Ritning å skolhus för 50 barn 
(1880-tal), K4c:3,Timrå ka, HLA.
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Sammanfattande diskussion
I detta kapitel har jag analyserat Sundsvallsregionens växande antal 
skolhus och satt in dem i såväl ett nationellt som ett internationellt 
sammanhang. Det har framgått att de flesta skolhus uppfördes efter 
1870- och 1880-talens kraftiga befolkningsökningar, och att det 
fram till 1870-talet uteslutande rörde sig om folkskolehus. Därefter 
uppfördes även hus för småskolor och mindre folkskolor och dess-
utom större kombinerade folk- och småskolehus. Till största del 
inrymdes skollokalerna i hus som byggdes för ändamålet, men det 
förekom även att byggnader köptes och att befintliga hus byggdes om. 
Ombyggnationerna förekom framförallt på 1840- och 1850-talen, 
och på 1890-talet var det jämförelsevis vanligt att skoldistrikt köpte 
in byggnader.

I relation till tidigare arkitekturhistoriska studier har kapitlet givit 
en fördjupad inblick i hur skolhus kunde utformas på den svenska 
landsbygden under 1800-talets andra hälft. Sundsvallsregionens skolhus 
var av trä och rymde i regel åtminstone en farstu, en skolsal, ett avkläd-
ningsrum för barnen och en bostad för läraren bestående av mellan ett 

Ritning 10. Skolhus för 50 barn. Källa: Öfverintendentsembetet (1865) pl. II.
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och sex rum och kök. Skolsalen var det största rummet, medan avkläd-
ningsrummet var det avgjort mest mångsidiga: det kunde fungera som 
omklädningsrum, lunchrum, lekrum och övernattningsrum för barnen, 
kapprum för kyrkobesökare och bostadsrum för läraren. 

Till kapitlets viktigaste resultat hör ifrågasättandet av den delvis 
mycket negativa bild av 1800-talets skolhus som presenterats i den 
tidigare forskningen. Som framgått ansåg skolinspektörerna att mer 
än två tredjedelar av de skolhus som de kartlade under 1890-talet höll 
god kvalitet, och de skolhus som uppfördes i Sundsvallsregionen var 
långt ifrån de ruckel som uppmärksammats av den tidigare forskningen. 
De var i stället tämligen enkla hus som i stor utsträckning baserades 
antingen på traditionella byggnadstyper eller på de normalritningar 
som publicerades 1865 och 1878.

Jag har också belyst skolhusens förhållande till de statliga normal-
ritningarna och den lokala byggnadskulturen. Framförallt har jag 
nyanserat betydelsen av normalritningarna, vilka långt ifrån utraderade 
alla regionala skillnader från skolhusen. Skolhusen uppvisar en mängd 
avvikelser från normalritningarna, något som till stor del kan förklaras 
med lokala och praktiska omständigheter. I likhet med områdets bebyg-
gelse i övrigt förblev skolhusen ofta omålade, och distrikten valde heller 
inte de låga hus som normalritningarna förespråkade. Detta faktum 
har jag kopplat till böndernas ökade välstånd och de tvåvåningshus 
som detta tog sig uttryck i, vilka fick normalritningarnas skolhus att 
framstå som låga. Att många skolhus var smutsiga och dragiga måste 
likaledes förstås i ljuset av en samtida okänslighet för sådana frågor på 
landsbygden. Skolhusens utformning påverkades även av antalet barn 
i skoldistrikten samt av vilka andra byggnader som fanns tillgängliga 
för läraren.

Normalritningarna hade dock viktiga konsekvenser för skolhusens 
utformning. Dels fick den vinkelform som förespråkades av 1865 års 
normalritningar stort genomslag; den tillämpades i hälften av de skolhus 
som jag har kunnat studera närmare trots att den inte rekommendera-
des i 1878 års upplaga. Dels användes normalritningarna som direkt 
förlaga i nära en tredjedel av skolbyggena.

Kapitlet ger ett antal uppslag för vidare forskning. Bland annat väcker 
det frågor om skolhusens lokala och regionala variationer, normalrit-
ningarnas implementering, de svenska skolhusens standardisering och 
inte minst det anmärkningsvärt stora genomslaget för den vinkelform 
som förespråkades av 1865 års normalritningar men inte av 1878 års. 
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De traditionella byggnadstypernas betydelse för skolhusens arkitektur 
kräver också ett vidare studium, samt de svenska skolhusen i en inter-
nationell kontext.

Framförallt har beskrivningarna av Sundsvallsregionens skolhus 
lagt en grund för analysen i följande kapitel, som går närmare in på 
uppförandet av dessa skolhus och allt det som detta förutsatte. Till att 
börja med undersöker jag hur mycket skolhusen kostade att bygga.
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kapitel 3

Skolhusens kostnader

Som framgick av inledningskapitlet, skedde en kraftig ökning av anta-
let skolhus i västvärlden under 1800-talet, vilket innebar att det vid 
sekelskiftet fanns 81 400 skolhus i Frankrike och 212 000 små skolhus 
på den amerikanska landsbygden. I Sverige ökade antalet skolhus som 
ägdes av skoldistrikten själva från drygt 900 år 1839 till mer än 8 900 
skolhus vid sekelskiftet.1

Såväl dessa kraftiga investeringar i skolväsendet, som de skolbygg-
nader som presenterades i föregående kapitel, väcker ett antal frågor 
som kommer att besvaras i detta kapitel.2 Vad kostade det att bygga 
skolhus? Hur förändrades kostnaderna över tid? Hur varierade kost-
naderna mellan olika slags byggnadsprojekt och hur fördelade de sig 
mellan arbets- och byggnadskostnader? Trots att sådana frågor är avgö-
rande för att förstå byggnadsprojekt, och har behandlats med avseende 
på exempelvis engelska teatrar, konserthus, kyrkor och herrgårdar, har 
skolhusens kostnader ännu inte studerats närmare inom den utbild-
ningshistoriska forskningen.3 

Undersökningen av detta i huvudsak obeforskade område ligger till 
grund för de analyser som genomförs i följande kapitel av motiven bakom 
skolbyggena samt skolhusens tomter, organisation, arbetskraft, byggnads-
material och inte minst finansiering. I relation till tidigare forskning bidrar 
detta kapitel framförallt med några grundläggande utgångspunkter för 
fortsatta och fördjupade studier i ämnet. Detta är också det kapitel som 
kanske tydligast presenterar en ny bild av skolhusets 1800-talshistoria. I 
stället för att, som tidigare forskning i ämnet, ägna stort intresse åt skol-
huset som arkitektur, materiell kultur eller ett uttryck för pedagogiska 
idéer, framställer jag skolhuset som ett i första hand ekonomiskt fenomen. 
Jag kommer därmed att kunna uppmärksamma andra fundamentala 
skillnader och utvecklingstendenser än den tidigare forskningen, som 
framhållit de skillnader mellan olika arkitektoniska stilar och byggnads-
typer som var föremål för analysen i föregående kapitel.4
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Att fastställa skolhusens kostnader
Detta kapitel handlar om de penning- och naturakostnader som uppstod 
under skolbyggnadsprocessen, det vill säga från och med att beslutet 
om att uppföra ett skolhus fattades till dess att skolhuset stod färdigt. 
De inkluderar kostnader för skoltomten, vilka registrerades i skolkassor 
och lagfartsprotokoll, för frakter och själva uppförandet av skolhuset, 
vilka registrerades framförallt i byggnadskassor och protokoll, samt för 
de smärre arbeten som därefter krävdes för att färdigställa skolhuset, 
vilka i regel registrerades i skolkassorna. De sistnämnda kostnaderna 
kunde uppstå upp till några år efter att skolhuset byggts eftersom man 
ibland väntade med att lägga sista handen vid skolhuset tills dess att 
huset satt sig och virket torkat.5

Kostnaderna för skolbyggen tillhör de svåraste forskningsuppgifterna 
i folkskolans ekonomiska historia, för i jämförelse med skolväsendets 
löpande kostnader för löner och underhåll av byggnader har kostnader 
för uppförandet av skolhus lämnat jämförelsevis litet källmaterial efter 
sig.6 Ett skäl till detta är att den svenska staten framförallt intresserade 
sig för skolväsendets löpande kostnader och hur de täcktes. Redan 1846 
fick skoldistrikten i uppdrag att redovisa statsbidragens användning för 
länsstyrelsens landskontor, och enligt 1862 års kyrkostämmoförordning 
ålåg det skolrådet att sammanställa skoldistriktets räkenskaper för det 
gångna kalenderåret. År 1860 och 1865 utgick cirkulär som närmare 
angav vilka ekonomiska uppgifter som skoldistrikten skulle redovisa 
för domkapitlen.7 Några liknande anvisningar för hur räkenskaper 
skulle föras vid skolbyggnader utfärdades inte, vilket skedde exempelvis 
rörande kyrkobyggen, och någon nationell statistik över skolbyggenas 
kostnader har följaktligen inte upprättats.8

Byggnadsprojektens organisation är sannolikt ett annat skäl till att 
dess ekonomi är så svårfångad. Eftersom ansvaret för skolbyggnationerna 
ofta låg på en byggnadskommitté, en byggmästare eller en entreprenör 
fördes räkenskaperna av dessa aktörer och bevarades sällan i kyrkoarki-
ven, där skolrådens och stämmornas arkivserier finns. Uppskattningar 
av den totala kostnaden, antecknade i skolråds- eller stämmoprotokoll 
före eller efter skolhusets färdigställande, är vanligare än detaljerade 
byggnadskassor eller kostnadsförslag. 

Dessa svårigheter kan dock övervinnas om man använder ett brett 
källmaterial, vilket en fallstudie av detta slag tillåter.9 Jag har komplet-
terat skolråds- och stämmoprotokoll med uppgifter från genomförda 
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byggnadsprojekt i byggnads- och skolkassor och förväntade utgifter i 
godkända kostnadsförslag och beräkningar, samt med uppgifter från 
bland annat brandförsäkringsmaterial och Ecklesiastikdepartemen-
tets konseljakter. På så sätt har jag kunnat kombinera noteringar om 
penningkostnader från byggnadskassor, skolräkenskaper och protokoll 
med uppgifter om naturakostnader från framförallt protokoll och 
kostnadsförslag, och upplysningar om kostnaderna för slutarbetet från 
räkenskaper och protokoll. Med utgångspunkt från kostnadsförslag, 
skoldistriktens egna uppskattningar, byggkassor, beskrivningar av kost-
nader i protokoll och enstaka brandförsäkringar, vilka följde skolbygg-
nadskostnaderna tämligen nära, har jag kunnat fastställa kostnaderna 
för 60 av Sundsvallsregionens 66 skolbyggen.10

Trots att många av källmaterialets utmaningar varit möjliga att han-
tera på detta sätt, har byggnadsprojektens naturadel varit särskilt svår 
att beräkna. Eftersom den delen var större under undersökningsperi-
odens första hälft kan jag ha underskattat kostnaderna för de skolhus 
som byggdes då. 

Allt fler och allt dyrare skolhus
Kostnaderna för Sundsvallsregionens skolhus bestod i huvudsak av 
poster för det arbete och det byggnadsmaterial som åtgick för frakt, 
grundläggning, upptimring, golv- och takläggning samt inredning. För 
att kunna studera dessa kostnaders förändring över tid måste man ta 
hänsyn till att skolbyggen var ett av de områden där den ekonomiska 
konjunkturen på ett mycket konkret sätt påverkade folkskoleväsendets 
verksamhet. När priser för varor och tjänster förändrades, förändrades 
också kostnaderna för byggnadsarbete och byggnadsmaterial. 

1800-talet kännetecknades av en generell prisökning. Priserna på 
spannmål steg i allmänhet fram till 1800-talets mitt, och sett till hela 
1800-talet ökade priserna på animalieprodukter. Under 1850- och 
1870-talen inträffade särskilt kraftiga prisstegringar, vilka följdes av 
prisfall. Perioden 1873–1896 har beskrivits som den stora depressionen 
i Västeuropa, kännetecknad av fallande efterfrågan på såväl industri- 
som jordbruksvaror. Under 1890-talet repade sig dock den svenska 
ekonomin. Industrin ökade sin produktion, jordbrukskonjunkturen 
var god och priserna steg samtidigt med arbetarnas reallöner.11

Figur 2 visar förändringen av priserna för dagsverken och de viktigaste 
byggnadsmaterialen, vilka följde den allmänna ekonomiska utveckling-
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en under perioden. Vi ser 1850-talets prisstegringar, 1870-talets boom 
och de efterföljande svaga åren med sjunkande priser som ersattes av 
prisökningar vid seklets slut. 

Diagrammets svängningar beskriver den regionala utvecklingen i 
Västernorrland, som i stor utsträckning påverkades av sågverksindustrins 
utveckling, som i sin tur var beroende av den internationella markna-
den. Trots att det svenska skolväsendet i första hand var en lokal affär 
under 1800-talets andra hälft, och i andra hand en nationell fråga för 
stadgor, normalritningar, folkskoleinspektionen och statsbidrag, var 
alltså skolväsendet också föremål för internationell påverkan som gick 
utöver de pedagogiska och arkitektoniska influenser som uppmärk-
sammades i kapitel 2.

De särskilt kraftiga ökningarna i priset på timmer, brädor och dags-
verken under 1870-talet kan förklaras av de ovanligt gynnsamma förut-
sättningarna för export i Västernorrland och de ökade dagsverkspriser 
som följde av sågverkens oerhörda arbetskraftsbehov.12 Sågverksindustrins 
utveckling låg även bakom de sjunkande priserna på arbete och bygg-
nadsmaterial under 1870-talets andra hälft. Priserna på sågat virke hade 
börjat sjunka på världsmarknaden redan 1873, och under den senare 
delen av 1870-talet ersattes högkonjunkturen av en lågkonjunktur.13
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Figur 2. Kostnaden för dagsverken m.m. i Västernorrland, 1840–1900. Index 
(1860=100). Eftersom markegångstaxor för stångjärn och tegel saknas för Väs-
ternorrland har jag använt siffror för Gästrikland respektive Halland. Källa: 
Bearbetning av Jörberg (1972a). 
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För att identifiera de faktiska förändringarna i kostnaderna för skolhus 
måste man ta med dessa förändringar i beräkningen. Jag har justerat 
källmaterialets kostnadsuppgifter efter ett byggnadskostnadsindex med 
basår 1860 som beaktar priserna på dagsverken, timmer, brädor, tegel 
och stångjärn. En närmare presentation av detta index ges i bilaga 5.

Ökade investeringar i skolhus
Justerat efter byggnadskostnadsindex är det möjligt att erhålla en över-
gripande bild av skolhusens kostnader i Sundsvallsregionen. Det står 
då klart att de allra flesta skolhusen kostade under 10 000 kronor, i 
genomsnitt 7 610 kronor. Samtidigt som skolhusen blev fler, blev de 
också dyrare. Som framgår av tabell 2 ökade den genomsnittliga kost-
naden från 3 321 kronor på 1840-talet, till 9 024 kronor på 1880-talet 
och 8 541 kronor på 1890-talet. Den särskilt höga medelkostnaden för 
1870-talet berodde på inköpet av ett ovanligt dyrt skolhus i Skönsmon 
(1879). 

Eftersom allt fler och i genomsnitt allt dyrare skolhus byggdes öka-
de den totala kostnaden. De sammanlagt 26 566 kronor som 8 av 
1840-talets 11 skolbyggnadsprojekt kostade, mångdubblades till 222 079 
kronor för de 26 skolhus som byggdes under 1890-talet. Skolbyggnads-
branschen växte alltså mycket kraftigt under undersökningsperioden.

En studie av investeringarna i skolhus kan följaktligen blottlägga 
förändringar som är minst lika viktiga som införandet av normalrit-
ningar och arkitektoniska förändringar. Inte minst kan man urskilja 
två perioder i Sundsvallsregionens skolhusbyggande. Under åren 
1840–1869 uppfördes ett litet antal mindre kostsamma projekt, som 
med två undantag kostade mindre än 5 000 kronor. I kontrast upp-
fördes ett större antal skolhus under de följande decennierna, vilka 
var avsevärt dyrare: hela 37 av totalt 47 projekt kostade nu mer än 
5 000 kronor.

En sådan analys kompletterar också den traditionella historieskriv-
ningen om skolhusens homogenisering. I stället för att i normalrit-
ningarnas efterföljd se en likriktning av skolhusens arkitektur avtäcks 
skillnader i skolhusens kostnader.14 Sett till kostnader förefaller skillna-
derna mellan skolhusen ha växt, snarare än minskat, under 1800-talets 
andra hälft.

En fullständig förklaring av byggnadskostnadernas utveckling skul-
le kräva ett mer informationsrikt källmaterial. Jag har till exempel 
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inte kunnat avgöra om kostnadsökningen berodde på att skolhusen i 
genomsnitt blev större eller på att deras kvalitet förbättrades. Jag har 
heller inte kunnat ta hänsyn till eventuella produktivitetsökningar 
som kan ha inneburit att bättre skolhus kunde uppföras till en lägre 
kostnad.

Byggnadsprojektens karaktär framstår dock som avgörande för hur 
dyra de blev. Som framgick av föregående kapitel utmärktes 1840- 
och 1850-talen av en hög andel om-, till- och påbyggnationer. Dessa 
var, vilket framgår nedan, jämförelsevis billiga projekt där kostnader 
för skoltomt, byggnadsmaterial och arbete kunde hållas nere. Att 
skolhus i regel antingen köptes eller nybyggdes under undersöknings- 
periodens andra hälft innebar att den genomsnittliga kostnaden då 
ökade.

Ett annat skäl till att den genomsnittliga kostnaden per skolhus 
ökade var att ett antal större och dyrare skolhus uppfördes från och 
med 1870-talet (se tabell 3). År 1879 färdigställdes de två första skol-
husen som kostade mer än 10 000 kronor, och under de år som följde 
införskaffades ytterligare femton skolhus som kostade mer än 10 000 
kronor. De ökade skillnaderna mellan billigare och dyrare skolhus kan 
beskrivas i statistiska termer. Standardavvikelsen ökade från 1 120 kronor 
på 1840-talet till 5 700 kronor på 1890-talet. Variationskoefficienten, 
som tar hänsyn till att skolhusen blev allt dyrare, steg från 34 till 75 
procent under samma period.

Tabell 2. Kostnader för skolbyggen 1840–1900.

    Löpande priser     Fast pris (1860)

n (N) År   Totalt Medel   Totalt Medel

8 (11) 1840–1849   21 649   2 706   26 566   3 321

3 (3) 1850–1859     1 312      437     1 397     466

2 (4) 1860–1869   10 082   5 041   11 160   5 580

8 (8) 1870–1879   72 173   9 022   78 067   9 758

13 (14) 1880–1889 107 165   8 243 117 310   9 024

26 (26) 1890–1899 204 833   7 878 222 079   8 541
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Tabellen omfattar 60 skolbyggen. Källa: Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
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Tabell 3. Skolhusens byggnadskostnader över sex intervall 1840–1900.

Intervaller
1840–
1849

1850–
1859

1860–
1869

1870–
1879

1880–
1889

1890–
1899 S:a

0–5 000 7 3 1 1 2   7 21

5 000–10 000 1 1 5 5 11 24

10 000–15 000 1 5   5 10

15 000–20 000   2   2

20 000–25 000 1   1   2

25 000–30 000       1       1

Tabell 4. Kostnader per skolbygge fördelade på församlingar 1870–1900.

Församling
Antal

skolbyggen
Kostnad

per skolhus
Befolkning

år 1900
Intäkter
år 1900

Skön 8 14 980 11 744 83 153

Tynderö 1 10 928   1 376   3 103

Timrå 6   9 271   5 706 35 687

Selånger 2   8 780   2 642   7 838

Alnö 9   8 554   6 841 49 165

Njurunda 6   8 140   8 292 26 934

Hässjö 2   8 034   3 787   9 103

Tuna 4   7 317   3 577 11 014

Ljustorp 3   5 782   2 595   5 317

Sättna 3   4 862   2 067   4 882

Indal 4   3 471   2 615   8 397

Den ökade spännvidden mellan billiga och dyra skolhus berodde san-
nolikt till stor del på sågverksindustrins expansion i Sundsvallsregionen. 
I industrins kärnområden (Alnö, Njurunda, Skön och Timrå) ökade 
befolkningen mycket snabbare än i församlingar som Attmar, Indal, 

1860 års priser. Tabellen omfattar 60 skolbyggen. Källa: Databasen Folk-
skolehus (bilaga 2).

1860 års priser. Tabellen omfattar Sundsvallsregionens 48 skolbyggen 1870–
1900. Källa: Databasen Folkskolehus (bilaga 2). Uppgifterna om skoldistriktens 
befolkning och intäkter är hämtade från Statistik rörande folkundervisningen 
(1900), H3aaa:537–538, Statistiska avdelningen, ED, RA. 
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Ljustorp och Sättna. Denna demografiska utveckling ledde till skillnader 
i både behovet av skolhus och möjligheten att uttaxera kostnaderna för 
dem, och den tog sig tydligt uttryck i skolbyggnadskostnaderna. Som 
framgår av tabell 4 uppfördes de dyraste skolhusen i befolkningsrika 
skoldistrikt som Skön och Timrå, medan mindre tätbefolkade områden 
som Sättna och Indal nöjde sig med billigare. 

Skoldistriktens val framstår som självklara mot bakgrund av distrik-
tens skilda förutsättningar. Befolkningsrika distrikt med stora barn-
kullar behövde rymliga skollokaler och hade det skatteunderlag som 
krävdes för att finansiera dem; som noterats av tidigare forskning finns 
ett tydligt samband mellan skoldistriktens resurser och skolväsendets 
utveckling.15 Mindre skoldistrikt hade både mindre behov av skolhus 
och mindre resurser för att uppföra dem.

Som framgår av tabell 4 kunde dock skoldistrikten ha olika skol-
byggnadsstrategier. Små skoldistrikt kunde välja att bygga få och stora 
skolhus. Till exempel uppförde Tynderö, som var det minst befolkade 
skoldistriktet vid sekelskiftet 1900, endast ett skolhus under 1800-talets 
tre sista decennier, men det var en stor träbyggnad som kostade 10 928 
kronor att bygga. Selånger satsades på ett praktfullt skolhus i sten 
(11 683 kronor, 1892) som sedan kompletterades med en mindre 
folkskola (5 877 kronor, 1898). Större skoldistrikt, som Alnö och 
Njurunda, kunde välja att investera i många men billiga skolhus. På 
Alnön uppfördes visserligen imponerande skolhus, till exempel folk- 
och småskolan i Ankarsvik (19 770 kronor 1898), men därtill också 
sex mindre småskolehus som sänkte skoldistriktets genomsnittliga 
kostnad för skolhus.

Nybyggen, ombyggnationer och inköp
Den viktigaste skiljelinjen bland Sundsvallsregionens skolhus var den 
mellan de olika projekttyperna. Skoldistrikten skaffade skollokaler 
genom att antingen bygga nya skolhus, köpa en byggnad eller genom 
att bygga om ett befintligt hus. Med en genomsnittlig kostnad om 
8 674 kronor per hus var de nybyggda skolhusen både de vanligaste och 
mest kostsamma byggnadsprojekten, följda av de inköpta skolhusen 
(6 902 kronor) och de ombyggda skolbyggnaderna (1 181 kronor).16
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Kostnader för arbete och byggnadsmaterial vid nybyggnationer
De 47 nybyggda skolhusen var inte bara den största gruppen av skol-
hus utan också gruppen med den största kostnadsspridningen, från 
1840-talets enklare folkskolor till senare decenniers smäckra småskolehus 
och de stora skolhus som uppfördes framförallt under undersöknings-
periodens andra hälft. 

Till de dyraste nybyggda skolhusen hörde de kombinerade folk- och 
småskolehusen. Eftersom de rymde lärosalar för både folkskolebarn 
och småskolebarn var de jämförelsevis stora, och de framstod i flera 
fall som tämligen exklusiva byggnader. Det ståtliga skolhuset i Sköns-
berg (24 040 kronor, 1899) var ett av de största och dyraste skolhusen 
med sina två våningar och måtten 23,2 × 16 meter. På första våning-
en fanns två folkskolesalar för vardera 64 barn och två småskolesalar 
för vardera 48 barn, tillsammans med fyra avklädningsrum. På andra 
våningen fanns lärarinnans bostad och en slöjdsal med materialförråd 
och avklädningsrum. Alltsammans var ritat av Sundsvalls stadsarkitekter 
Gustaf Hermansson och Natanael Johannes Källander.17

Till de nybyggda skolhusens mellanskikt hörde flera av småskolorna 
och de mindre folkskolorna, till exempel Alnöns småskolehus i Nacka 
(8 687 kronor) och Karlsvik (8 784 kronor) som avbildas i bild 3, kapi-
tel 2. Dessa vinkelbyggda skolhus färdigställdes 1898 efter ritningar av 
stadsarkitekten Källander och var avsedda för 48 elever. De hade en 
skolsal och en veranda för barnen. Lärarinnans bostad omfattade ett 
kök, ett rum, en veranda och en källare.18 

Skolhusen kunde dock kosta avsevärt mindre. Till de billigaste 
nybyggda skolhusen hörde 1840-talets folkskolehus, som skolhuset i 
Indal (2 017 kronor, 1845) och i Ljustorp (3 061 kronor, 1847). Skol-
huset vid kyrkan i Ljustorp (se bild 4) mätte 16 x 11,3 meter och hade 
två våningar och en vind. Skolsalen omfattade hela husets längd och 
nästan åtta meter av dess bredd, och domkapitlets inspektör beskrev 
den som rymlig och väl inredd. Skolhuset var även inrett med ett kök, 
en förstuga och en kammare, samt en vindskammare.19

Bebyggelsehistorisk forskning har givit en inblick i hur byggnads-
kostnader fördelat sig mellan olika kostnadsslag. Vid omfattande bygg-
nadsprojekt som engelska herrgårdar (country houses) kunde arbetet 
stå för mellan 52 och 67 procent av den totala kostnaden, materialet 
mellan 29 och 45 procent och frakten mellan 3 och 11 procent.20 På 
svensk mark kunde kostnaderna för ett bostadshus (en högloftsstuga) 
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1810–1815 till 78 procent bestå av kostnader för arbetskraft, vilket 
berodde på att trävarorna i huvudsak sågades och färdigställdes på plats. 
Resterande kostnader fördelades mellan kringarbete, entreprenad- och 
arbetsplatsomkostnader (17 procent) samt byggnadsmaterial (5 procent). 
Kostnaderna för ett svenskt kyrkobygge (färdigställt 1849), oräknat 
uttaxerad arbetskraft, fördelade sig mellan sten och kalk (44 procent), 
virke (18 procent), övrigt material (12 procent) samt snickarnas och 
murarnas arbete (26 procent).21

Föreliggande studie av skolbyggenas kostnadsslag baseras på de bygg-
nadskassor och kostnadsförslag som sex av de 47 nybyggda skolhusen 
efterlämnat, totalt 513 poster. Framförallt byggnadskassorna är en infor-
mationsrik källkategori som ger en god inblick i hur byggnadsarbetet 
genomfördes, vilka som utförde arbetet och vilket byggnadsmaterial 
som användes. I bilaga 3 ger jag en närmare beskrivning av detta käll-
material och hur det bearbetats.

Bild 4. Ljustorps folkskola (1847) var ett tidigt, och billigt, folkskolehus. Dess 
placering i landskapet, i församlingskyrkans närhet, framgår av bild 10 och 
14. Bildkälla: Fo-11923, LHf. Datering: 1940.
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Skolhus (plats)        År
Kostnad 
(kronor)

Arbete 
(%)

Material 
(%)

Övrigt 
(%)

Tuna (kyrkan) 1846–1848   5 181 58 41 1

Timrå (kyrkan) 1847–1850   4 065 38 62 0

Alnö (kyrkan) 1865–1869   7 376 53 44 3

Tynderö (kyrkan) 1876–1879 10 928 53 46 1

Alnö (Röde)* 1878   3 864 38 60 2

Ljustorp (Åsäng)* 1898   4 027 43 57 0

Tabellen omfattar sammanlagt 513 utgiftsposter, och därtill kostnader i 
natura. Kostnadsförslagen (*) anger beräknad kostnad och inkluderar inte 
naturakostnader. 1860 års priser. Källa: Databasen Byggnadskassor och kost-
nadsförslag (bilaga 3). 

De byggnadskassor och kostnadsförslag som jag lutar mig mot har 
vissa begränsningar. Vid sidan av att kostnadsförslagen inte tillåtit 
analysen att inkludera naturakostnader, har flera andra frågor kring 
byggnadsprojekten inte kunnat besvaras. Det har till exempel inte varit 
möjligt att analysera förhållandet mellan arbete och kringarbete, eller 
kostnadernas fördelning mellan arbete, material och frakt. Det senare 
eftersom frakt i regel inkluderades i kostnaderna för byggnadsmaterial. 

Om man gör en enkel distinktion mellan arbete, byggnadsmaterial 
och övriga kostnader kan man dock dra vissa slutsatser (se tabell 5). 
Kostnaderna för arbete och byggnadsmaterial var i genomsnitt ungefär 
lika stora (47/52). Variationer förekom naturligtvis. Störst betydelse 
förefaller arbetskostnaderna ha haft vid skolbygget i Tuna (1846–1848), 
vilket delvis berodde på höga kostnader för snickeriarbeten, bygg-
mästare och arkitekt. Byggnadsmaterial stod för den största andelen 
av kostnaderna i Timrå (1847–1850), där kostnaderna för virke var 
tämligen stora, och Alnö Röde (1878), där stora summor lades på den 
krita, kalk, lera och sand som användes vid skolhusets revetering.22 
Den höga andelen materialkostnader i Röde torde också förklaras av 
att kostnadsförslaget inte inkluderade det arbete som enligt förslaget 
skulle uttaxeras från skoldistriktets befolkning.

Dessa siffrors tillförlitlighet påverkas av svårigheten av att fastställa 
värdet av det arbete och byggnadsmaterial som uttaxerades in natura 
och av det faktum att byggnadsmaterial ibland inkluderades i poster 

Tabell 5. Byggnadskostnader fördelade på kostnadsslag 1840–1900.
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för arbete och vice versa. Det är dock inte oväntat att kostnaderna 
fördelades tämligen jämnt mellan arbete och byggnadsmaterial. Vid 
beräkningar av byggnadskostnader och byggnaders värde i Sverige 
under 1800- och tidigt 1900-tal har fördelningen mellan arbets- och 
materialkostnader uppskattats till omkring 40/60.23 Inför byggandet 
av Alnö skolhus (1865–1869) antogs också att byggnadsmaterial och 
arbete var ungefär lika stora utgiftsposter.24

Vad som ingick i de olika kostnadsslagen kan illustreras av skolbygget 
i Tynderö.25 Det visar att målning, inredning och upptimring stod för 
de största kostnaderna för arbete vid detta bygge, följt av snickring, 
grundläggning och murning. Därtill tillkom golvinläggning, sågning 
och drevning samt glasarbete. Till de tyngsta materialposterna hörde 
timmer och plank som levererades in natura samt virke, tegel och 
kakelugnar som köptes kontant. Järnvaror, glas och övrigt material – 
däribland kalk, krut och kakel – förtecknades också i räkenskaperna.

Tynderö byggnadskassa ger också exempel på vad som kunde ingå 
under övriga kostnader. De innefattar inte smärre kostnader för skol-
tomter som vid de två skolhusbyggena i Alnö eller utgifter för papper 
och porto som i Tuna, utan ränta på lånade medel, bland annat från 
skolkassan, en försäkring av skolhusbygget samt vissa förändringar av 
en budkavle.

Överkomliga om-, till- och påbyggnader
De åtskilliga och kostsamma nybyggnationernas motsats var de fåta-
liga och mycket överkomliga om-, till- och påbyggnaderna. Dessa var 
avsevärt billigare än de skolor som köptes eller byggdes från grunden. 
Trots att åtta skolhusbyggnadsprojekt (12 procent) tillhörde denna 
kategori stod de för mindre än 2 procent av den totala kostnaden för 
Sundsvallsregionens skolhus.

Att den billigaste lösningen för skoldistrikten var att bygga om ett 
hus som de redan ägde genom att inreda ett rum till skolsal, förlänga 
byggnaden eller tillföra en extra våning är föga förvånande. Projektens 
begränsade omfattning innebar att kostnader för byggnadsmaterial och 
arbete kunde hållas nere, och ofta kunde kostnader för skoltomt och 
grundläggning undvikas helt.

Den diskussion som fördes i Tynderö visar att de ekonomiska fördelar-
na också kunde vara ett skäl till att skoldistrikten valde en ombyggnation. 
Under 1840-talets andra hälft vacklade församlingens sockenstämma i 
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frågan om den kommande skolan skulle placeras i en påbyggnad eller i 
ett nytt skolhus. Ärendet avgjordes när sockenmännen inte var villiga 
att köpa en tillgänglig tomt, och i stället antog det billigare förslaget 
om att förse sockenstugan med en övervåning.26 

Det kunde också finnas andra lokalpolitiska och rent praktiska skäl 
till ombyggnationer. När sockenstämman i Hässjö inte kunde enas 
om var skolhuset skulle placeras beslöts att en skolsal tills vidare skulle 
inredas i sockenstugan.27 I Timrå var det en fråga om tid: processen 
fram till skolhusbyggandet hade framskridit mycket långsamt, och det 
var mot bakgrund av en uppriven uppgörelse om att bygga ett större 
skolhus i församlingen som stämman 1846 valde att inreda ett läserum 
i sockenstugan som skulle stå färdigt innan folkskolestadgans femåriga 
tidsfrist löpte ut den 18 juni 1847.28

Den billigaste sortens ombyggnation var att bygga om ett befintligt 
rum till en skolsal. Att inreda Alnö sockenstuga till läsesal 1856–1857 
kostade exempelvis endast 202 kronor. Kostnaderna för virke var låga, 
antagligen tack vare att det bara krävdes smärre inredningsarbeten. 
Endast en kostnad à två kronor för ett dussin bakar – ytvedsbrädor 
med en plan och en rundad sida – från Tunadals sågverk bokfördes. 
De största posterna var räkningar från handelsmän i Sundsvall för 
diverse materialier, arbete utfört av enskilda individer i trakten samt 

Bild 5. Folkskolan i Indal beskrevs före tillbyggnaden (1854) som mörk och 
otrevlig. Det tankefel som föranledde skolhusets uppförande 1845 beskrivs 
närmare i kapitel 5. Bildkälla: Ahlberg et al. (1952) s. 67.
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färg, måleriarbeten, tegel och en kakelugn.29 Sparsamheten imponerade 
dock inte på domkapitlets inspektör, som 1859 anmärkte att lärosalen 
visserligen var rymlig, men illa inredd.30

På- och tillbyggnader kunde kosta något mer. Skolhuset i Indal för-
längdes 1854 (se bild 5) för att skolsalen bedömdes vara för liten och 
dessutom ”låg, mörk och otreflig”. Arbete och material för tillbyggnaden 
kostade 556 kronor och värdet av leveranserna av virke in natura kan 
uppskattas till 175 kronor, vilket ger en total kostnad om 731 kronor.31 
Några år senare beskrev domkapitlets inspektör den färdiga lärosalen 
som rymlig och väl inredd.32 

Något mindre kostade det sannolikt att bygga en ovanvåning på 
Tynderös sockenstuga. Av bevarat källmaterial framgår att en trappa 
skulle inredas vid sockenstugans norra vägg, som skulle leda upp till 
en maximalt 1,8 meter bred förstuga som ledde till övervåningens 
lärosal och lärarbostad.33 Det står också klart vilka kostnader som 
skulle uttaxeras på skoldistriktets befolkning: timmerstockar, plank, 
tunnbrädor, fönster, takspån, spik, murtegel och arvode till byggmäs-
tare och murmästare, tillsammans med annat arbete för påbyggnadens 
färdigställande.34 Lärosalen beskrevs 1859 som ”försvarligt inredd”.35

Köp av skolhus, bostadshus och handelslokaler
De elva inköpta skolhusen var i regel billigare än de nybyggda. I genom-
snitt kostade de 6 902 kronor 1840–1900, jämfört med de nybyggda 
som kostade 8 674 kronor. I många fall berodde det helt enkelt på 
att de skolhus som köptes var mindre och enklare än de som byggdes 
från grunden, men beslutet att köpa ett skolhus kunde även fattas på 
ekonomiska grunder. Skoldistriktet i Timrå ställdes inför två alternativ. 
Det första var att bygga ett större skolhus, med två skolsalar, ett avkläd-
ningsrum samt två lärarbostäder bestående av två rum, kammare, kök 
och förstuga, till ett pris av 11 800 kronor i löpande priser. Det andra 
var att köpa den så kallade Fredrikssonska gården och inreda mangårds-
byggnaden till en skola samt bygga ytterligare en skola på gårdsplanen. 
Byggnadskommittén menade att det senare projektet kunde genomföras 
för 10 870 kronor, och skoldistriktet valde det billigare alternativet.36 

I jämförelse med de nybyggda eller ombyggda skolhusen hade inkö-
pet av skolhus en något annorlunda kostnadsstruktur. Vad som ingick 
i köpen och vilka kostnader de innebar berodde bland annat på vad 
det var för slags byggnad och var den låg. Om skoldistrikten köpte ett 
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befintligt skolhus behövde inga kostnader utöver köpeskillingen uppstå. 
När Alnö skoldistrikt köpte skolan i Vi för drygt 4 600 kronor 1898 
ingick en komplett välfungerade byggnad om 1,5 våning (se bild 8 i 
kapitel 6) med alla tillbehör. Dessa inkluderade skolhusets inventarier 
– bland annat tjugo skolbänkar, ett bord, en stol, en svart tavla och två 
taklampor – och en rad uthus.37 

Om skoldistrikten valde byggnader som inte var skolhus kunde dock 
olika kostnader tillkomma. Så var det när Njurunda skoldistrikt köpte 
en gammal handelslokal i Nolby 1896. Allt sedan 1889 hade traktens 
byamän velat ha en egen skola, och när Qvitsle handelsförening sålde 
sin fastighet på exekutiv auktion inropades den av en hemmansägare 
som sedan sålde den vidare till skoldistriktet för 4 400 kronor. Mycket 
arbete och byggnadsmaterial, till en kostnad av omkring 1 300 kronor i 
löpande priser, krävdes dock innan lokalen kunde användas som skola. 
Bland annat togs en mellanvägg bort mellan magasinet och järnboden, 
nya golv lades in och fler fönster installerades.38

Kostnader utöver köpeskillingen uppstod även när distrikten förvär-
vade bostadshus, som i fallet med den Fredrikssonska gården. Köpet 
av det som skulle bli Vallens folkskola i Sättna (1848) är ett annat 
exempel på detta. För det jämförelsevis låga priset 1 249 kronor ingick 
en mangårdsbyggnad i två våningar med måtten 9,5 × 7,4 meter och 
en bit tomtmark. På nedre våningen fanns tre rum och kök, på övre 
våningen en lärosal och två mindre kamrar.39 Att renovera byggnaden 
kostade runt 600 kronor, vilket täckte utgifter för bland annat taktegel, 
skjuts, nio par innanfönster samt nytt golv i skolköket. Utgifter för ny 
farstubro samt för att flytta och inreda skolans uthus tillkom också. 
Trots dessa utgifter var Vallens skolhus en bra affär, kostnaderna låg 
klart under genomsnittet för 1840-talets byggnadsprojekt.40

I enstaka fall tillkom fraktkostnader. I Indal anmälde en av skolrådets 
ledamöter 1893 att ett ändamålsenligt hus fanns att köpa i Gravtjärn i 
grannförsamlingen Sättna. Huset skulle kosta 700 kronor och var också 
möjligt att flytta till den avsedda skolhusplatsen i Nyland, ett avstånd om 
3,2 kilometer fågelvägen. Skolrådet ansåg att priset var fördelaktigt och 
föreslog att kyrkostämman skulle godkänna köpet. Efter vad som beskrevs 
som en stunds tankeutbyte valde kyrkostämman att kontraktera torparna 
Jonas Grafström och Matts Sjölinder för att köpa huset, flytta det till 
Nyland och inreda det till ett skolhus, alltsammans för 2 532 kronor.41 

Distrikten ådrog sig framförallt kostnader när gamla handelshus och 
bostadshus skulle anpassas till skolans verksamhet, men det förekom 
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också att inköpet av befintliga skolhus medförde ytterligare utgifter. 
Baggböle skolhus, inköpt av Indals församling för 2 198 kronor i juni 
1897, innehöll en skolsal, ett kök och en kammare och hade en trappa 
upp till vinden där ytterligare ett rum skulle kunna inredas. Enligt ett 
utlåtande var lärarens kök och kammare någorlunda varma och hade 
innanfönster, spis och kakelugn i oklanderligt skick. Men skolsalen var 
kall och kunde vid stark köld inte värmas till mer än tio plusgrader. 
Tämligen omfattande reparationer krävdes för att skolhuset skulle bli 
användbart. Enligt stämmans utlåtande behövde husets väggar tätas, 
väggpappen lagas och taket isoleras. Därtill borde kökslåren lagas och 
vindstrappan förses med handräcken.42 Inklusive bland annat skol-
husets golv, inredningen av vindsrummet och arbetet med fastukvisten 
kostade renoveringen omkring 480 kronor.43

Vid sidan om att dessa skillnader mellan nybyggda, ombyggda och 
inköpta skolhus är viktiga för att förstå de investeringar som det fram-
växande folkskoleväsendet innebar är de viktiga mot bakgrund av den 
forskning som huvudsakligen har ägnat sig åt att kartlägga skillnader 
mellan olika arkitektoniska stilar och byggnadstraditioner. För engelskt 
vidkommande har distinktioner gjorts mellan klassisk och gotisk stil, i 
USA har en särskild amerikansk renässans identifierats, och som fram-
gått av föregående kapitel kan skolhusen sorteras efter i vilken mån 
de utformats i enlighet med statliga normalritningar eller traditionella 
byggnadstyper.44 Som framgår ovan, fanns det dock skillnader mellan 
skolhusen som var minst lika viktiga som dessa. Dit hörde onekligen 
de olika projekttyperna.

Skolformer, normalritningar och byggnadstyper
Förutom att kostnaderna för skolhus varierade mellan undersöknings-
periodens första och andra del, mellan sågverksindustrins kärn- och 
ytterområden samt mellan de olika formerna av byggnadsprojekt, 
varierade de av andra skäl. Dessa är till stor del svårfångade eftersom 
uppgifterna om skolhusens storlek och kvalitet är jämförelsevis fåtaliga 
och på olika sätt begränsade. Det är till exempel inte möjligt att fastställa 
huruvida skolhusens kvalitet höjdes med tiden, och jämförelser baserade 
på kostnaden per elev har ett mycket begränsat värde: uppgifterna om 
skolbarnens antal är få och resultatet av sådana beräkningar påverkas 
mycket av lärarbostadens storlek och den eventuella förekomsten av 
slöjdsalar och materielrum.
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Trots detta kan något ytterligare sägas om de variationer som känne-
tecknade kostnaderna för byggnadsprojekten. Framförallt är det uppen-
bart att kostnaderna varierade med den skolform som skulle inrymmas i 
skolhuset. Folkskolehusen stod för den största totala kostnaden eftersom 
det var den vanligaste skolformen, och de relativt fåtaliga husen för 
mindre folkskolor stod för den minsta totala kostnaden. I genomsnitt 
var de stora folk- och småskolehusen i en helt egen prisklass: 16 237 
kronor per skolhus, att jämföra med 6 462 kronor för folkskolor, 6 143 
kronor för småskolor och 4 556 kronor för mindre folkskolor.45

Det kanske intressantaste med denna jämförelse är att små- och 
folkskolehus kostade ungefär lika mycket. Trots att införandet av små-
skolor brukar beskrivas som en besparingsåtgärd, med tanke på de låga 
småskollärarlönerna, kostade småskolehusen endast något mindre än 
folkskolor, och avsevärt mer än mindre folkskolor.46 Skälet till detta 
var att Sundsvallsregionens skoldistrikt i regel valde att antingen köpa 
eller själva uppföra småskolehusen från grunden i stället för att låta 
inrymma småskolorna i en billigare om-, till- eller påbyggnad.

Normalritningarnas betydelse är en angelägen fråga. De avsåg ju att 
stärka skolhusens kvalitet, och man kan förvänta sig att de medförde 
ökade byggnadskostnader. Något säkert svar på den frågan går dock inte 
att ge, inte minst eftersom det var långt fler skolhus som tog intryck 
av normalritningarnas anvisningar än de tolv som explicit följde dem. 
En närmare analys av skillnader i byggnadskostnader mellan skolhus 
som följde och inte följde normalritningarna kräver dessutom att man 
tar hänsyn till skolhusens storlek. 

En jämförelse mellan de tolv skolhus som utformades direkt efter 
normalritningarna och övriga skolhus ger inte några särskilt intressanta 
svar. De tolv skolhus som följde normalritningarna kostade i genomsnitt 
7 394 kronor, vilket var tydligt lägre än den genomsnittliga kostnaden 
för skolhus under 1800-talets sista tre decennier. Skälet var framförallt 
att de största och dyraste skolhusen inte följde normalritningarna. 
Bryter man ner siffrorna och jämför skolhusen skolform för skolform 
visar det sig att normalritningarnas skolhus var ungefär lika dyra som 
andra skolhus. De fem folkskolehus som byggdes i enlighet med nor-
malritningarnas anvisningar 1865–1900 kostade i genomsnitt 9 374 
kronor och de tio andra nybyggda folkskolehusen under denna period 
i genomsnitt 9 526 kronor.

En sorts prislista över skolhus byggda i enlighet med normalritning-
arna och i enlighet med traditionella byggnadstyper ger ett mer infor-



99

skolhusens kostnader

mativt resultat (se tabell 6). En sådan förteckning visar att skolhusen 
kunde kosta olika mycket, även om de byggdes med utgångspunkt i 
samma normalritning. Ett skolhus som följde plansch 2 (1865) kunde 
kosta från 6 022 kronor till 7 555 kronor och ett skolhus som följde 
plansch 11a från 6 061 kronor till 13 415 kronor.

Bland normalritningarnas skolhus var föga förvånande de största 
skolhusen dyrast. De fem folkskolehusen byggda efter plansch 11a (64 
barn med slöjdsal) kostade mest: i genomsnitt 9 239 kronor. Därefter 
följde Nylands skolhus i Njurunda (1892) som uppfördes i enlighet 
med plansch 6a i 1878 års upplaga (64 barn), och de fyra skolhus som 
byggdes i enlighet med plansch 2 i 1865 års upplaga (50 barn). De 
kostade i genomsnitt 6 405 kronor att färdigställa. Billigast var Björköns 
mindre folkskola i Njurunda (1898) som följde plansch 1a i 1878 års 
upplaga (30 barn). Den kostade endast 3 978 kronor.

Även om inga betydelsefulla prisskillnader kan identifieras mellan 
normalritningarnas skolhus och andra folkskolor i allmänhet, kan 
det noteras att några av de skolhus som uppfördes i enlighet med 
traditionella byggnadstyper framstår som relativt billiga. De kostade i 
genomsnitt 3 413 kronor, att jämföra med 7 394 kronor för skolhus 
som följde normalritningarna (se tabell 6). Någon fördjupad analys av 
i vilken mån de traditionella byggnadstyperna faktiskt var billigare, och 
i så fall varför, ryms inte inom ramen för denna studie. Jag kan endast 
konstatera att en del av skillnaderna sannolikt kan förklaras av att de 
traditionella husen var mindre, eller att de, som i fallet med skolhuset 
i Sättna, köptes jämförelsevis billigt.

Skolhus och andra byggnadsprojekt
Efter en översikt över kostnadernas utveckling, hur de skiftade mellan 
projektslag och varierade mellan olika slags skolhus i Sundsvallsregio-
nen, behöver dessa skolbyggnadskostnader placeras in i sitt samman-
hang. Att tala om dessa kostnaders storlek blir meningsfullt först när 
de jämförs med andra kostnader.47

Sundsvallsregionens skolhus skiljde sig inte från andra folkskolehus i 
landet. Lokalhistoriska nedslag kan visa på skolhus som i löpande priser 
kostade 375 kronor (Danmarks socken i Uppland 1847), 1 300 kronor 
(Markaryds socken i Småland 1865), 2 100 kronor (för två skolhus 
i Jämjö socken i Blekinge 1875) och 11 300 kronor (Vara socken i 
Västergötland 1880).48 
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Det främsta statistiska jämförelsematerialet som finns bevarat gäller 
Lunds stift. En bearbetning av en förteckning över de 480 skolhus 
som användes i Malmöhus län under 1860-talet visar att Sundsvalls-
regionens skolhus var jämförelsevis billiga under 1840-talet. I löpande 
priser kostade 250 skolhus i Malmöhus län i genomsnitt 3 400 kronor 
under detta decennium och Sundsvallsregionens åtta skolbyggnads-
projekt endast 2 706 kronor. Mot bakgrund av de exempel som finns 
på skånsk stenhusarkitektur från tidigt 1800-tal är detta inte förvå-
nande.49 Sundsvallsregionens två byggnadsprojekt under 1860-talet 
kostade dock 5 041 kronor i genomsnitt, medan de tretton skolhus 
som uppfördes i Malmöhus län 1860–1862 kostade drygt 4 100 kro-
nor.50 Lunds stift erbjuder också jämförelsepunkter från 1890-talet. 
Enligt en förteckning över 48 skolbyggnadsprojekt i 44 av Lunds 
stifts skoldistrikt 1893–1898 kostade de i genomsnitt 7 685 kronor i 

   Normalritning/
Församling Plats År byggnadstyp Kostnad

Njurunda Björkön 1898 pl. 1a 3 978
Ljustorp Åsäng 1900 pl. 2 (1865) 7 555
Timrå Lunde 1884 pl. 2 (1865) 6 022
Timrå Norrberge 1884 pl. 2 (1865) 6 022
Timrå Laggarberg 1884 pl. 2 (1865) 6 022
Njurunda Nyland 1892 pl. 6a 8 102
Tuna Rude 1884 pl. 9 5 618
Skön Kyrkvallen 1890 pl. 11a 13 415
Alnö Gustavsberg 1888 pl. 11a 10 600
Hässjö Ala 1886 pl. 11a 9 239
Hässjö Strand 1891 pl. 11a 6 098
Njurunda Vapelnäs 1899 pl. 11a 6 061
Sättna Vallen 1848 halvkorsbyggnad 1 714
Tuna Prästgårdsmon 1848 helkorsbyggnad 5 181
Njurunda Kyrkmon 1848 helkorsbyggnad 3 696
Ljustorp Kyrkan 1847 helkorsbyggnad 3 061

Tabell 6. Kostnader fördelade efter normalritningar och byggnadstyper.

1860 års priser. Kostnaderna inkluderar inte ev. kostnader för skoltomter. 
Uppgifterna för de tre skolhusen i Timrå (1884) är baserade på samtida upp-
skattningar. Källa: Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
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löpande priser, att jämföra med 7 878 kronor för Sundsvallsregionens 
26 skolhus under 1890-talet.51

Som framgick av kapitel 2 brukar 1800-talets lantliga skolhus i regel 
beskrivas som billiga byggnader, vilka i värsta fall var bristfälliga och till 
och med hälsofarliga. I likhet med andra skolhus i Sverige och utom-
lands var också Sundsvallsregionens skolhus på många sätt jämförelsevis 
enkla. De kostade långt mycket mindre än de skolpalats som byggdes i 
Stockholm under 1880- och 1890-talen för mellan 305 648 kronor och 
467 895 kronor i löpande priser.52 Inte heller kan skolhusen jämföras 
med andra publika byggnader i Stockholm som Nya Elementarskolan 
(85 000 kronor, 1860), Stockholms Enskilda Bank (400 000 kronor, 
1860) eller Kungliga biblioteket (850 000, 1877).53

Skolhusen stod sig däremot väl i jämförelse med andra byggnader i 
Sundsvallstrakten. Ett gravkapell i värdig och vacker stil beräknades till 
exempel kosta omkring 5 400 kronor att uppföra i Skön 1887.54 Trots 
att varken brandförsäkringsvärden eller taxeringsvärden var identiska 
med byggnadskostnaden, även om skolornas brandförsäkringsvärden 
i regel låg nära byggkostnaden, kan de ändå tjäna som referenspunk-
ter. År 1891 var 23 bönhus i Alnö, Skön och Timrå taxerade till ett 
genomsnittligt värde av 3 900 kronor.55 Jägmästare Wilhelm Fellenius 
stora mangårdsbyggnad i Selånger, med sex inredda rum och kök, var 
1875 försäkrad till 8 000 kronor, alltså under medelvärdet för skol-
husens byggnadskostnader under 1870-talet.56

Jämförelser bör även göras på en mer aggregerad nivå. Någon när-
mare analys av det totala svenska skolhusbeståndet har inte gjorts, 
men med ledning av tillgänglig offentlig statistik över utvecklingen av 
antalet skolhus kan man grovt uppskatta den totala svenska skolbygg-
nadskostnaden för Sveriges 2 301 landsbygdsförsamlingar och städer-
nas 92 skoldistrikt 1868–1900.57 Givet att sammanlagt 4 900 skolhus 
uppfördes i Sverige under denna period, och att kostnaderna för dessa 
utvecklades på samma sätt som medelvärdet för skolhuskostnaderna 
i Sundsvallstrakten, kan den totala kostnaden för skolhus i Sverige 
1868–1900 beräknas till 45 miljoner kronor. 

Denna kalkyl ska naturligtvis tas med en stor nypa salt; en uppskatt-
ning av kostnaderna för 4 900 skolhus baserad på Sundsvallsregionens 
skolbyggen kan inte vara annat än preliminär. Det understryks av att 
virkespriserna kunde variera med 100 procent under 1800-talets andra 
hälft, även inom tämligen korta geografiska avstånd, och att kostnaderna 
för frakt sannolikt varierade kraftigt mellan områden där byggnads-
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materialet var lättillgängligt, som Sundsvallstrakten, och områden där 
det inte var det.58 Skolbyggnadskostnaderna i landsbygdsförsamlingar 
i Medelpad kan heller inte sägas motsvara de höga kostnaderna för 
skolhus i Sveriges städer, bland vilka Stockholms så kallade skolpalats 
stod i särställning.59

Trots detta är en räkneövning av detta slag viktig. Liknande upp-
skattningar saknas för skolbyggnader, till skillnad från för många andra 
aspekter av Sveriges ekonomiska utveckling, och beräkningar av det 
svenska skolhusbyggandet som helhet kan utgöra en utgångspunkt för 
vidare diskussioner om skolhusbyggandets utveckling i Sverige under 
1800-talet.60 Framförallt är sådana beräkningar viktiga för att man 
ska kunna jämföra skolhusen med byggnadsverksamhet inom andra 
områden. Används skattningar i detta begränsade syfte gör det inte så 
mycket om medelvärdet för de svenska skolhusen egentligen var 1 000 
kronor lägre (vilket skulle ge en total byggnadskostnad om 40 miljoner 
kronor) eller 1 000 kronor högre (50 miljoner kronor).

På en sådan aggregerad nivå är det anmärkningsvärt att skolhusen, 
som var för sig var tämligen små investeringar, tillsammans bildade 
en viktig ekonomisk process. I jämförelse med större statliga bygg-
nadsprojekt framstår skolbyggena som en viktig investering i Sveriges 
infrastruktur. Byggnadskostnaderna för skolhusen var avsevärt större än 
byggnadskostnaderna för Göta kanal (1810–1832), vilka har uppskat-
tats till motsvarande 13,4 miljoner kronor i löpande priser.61 Statens 
satsningar på järnvägarna 1868–1900, en investering som tillskrivits 
en fundamental betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling, var vis-
serligen flera gånger större än satsningen på skolhusen (214 miljoner 
kronor i löpande priser), men även jämfört med dem framstår skol-
husbyggandet som en avsevärd samhällelig investering.62 

Denna slutsats håller också vid en jämförelse med de totala kostna-
derna för kommunala nybyggnationer. De svenska stads- och lands-
kommunerna uppförde under 1800-talet en stor mängd olika slags 
byggnader. Utöver folkskolehus bland annat sockenstugor, socken-
magasin och fattigstugor på landet, och stadshus, vattenledningar och 
gasverk i städerna.63 Utgår man från min uppskattning av de svenska 
skolhusens kostnader uppgick dessa till 45 procent av de beräknade 
totala kostnaderna för byggnads- och anläggningsverksamhet inom 
kommunal förvaltning 1868–1900.64 

Den relativa betydelsen av skolbyggnadsverksamheten styrks av 
Statistiska centralbyråns samtida undersökning av värdet av de svens-
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ka städernas och landskommunernas fastigheter vid sekelskiftet 1900: 
enligt den motsvarade folkskoleväsendets byggnader 22 procent av det 
sammanlagda värdet av stads- och landskommunernas egendomar år 
1900. Att denna andel är lägre än byggnadskostnaderna 1868–1900 
är förväntat, eftersom en betydande del av stadskommunernas fastig-
heter vid sekelskiftet hade uppförts före 1868. Det kan vidare noteras 
att folkskolebyggnadernas ekonomiska betydelse var avsevärt högre 
på landsbygden: enligt SCB stod folkskolehusen för 71 procent av 
de svenska landskommunernas fastigheters värde, följt av fattigvårds-
anstalter (18 procent) och jordbruksfastigheter (5 procent).65

Sammanfattande diskussion
Detta kapitel har ägnats åt att fastställa några grundläggande fakta om 
skolbyggenas kostnader. I relation till den tidigare forskning som fram-
förallt ägnat sig åt skolhusens arkitektoniska, pedagogiska och kulturella 
historia, innebär detta att en rad olika grundläggande skillnader har 
kunnat identifieras, vilka tidigare inte uppmärksammats. Framförallt 
har detta kapitel visat hur Sundsvallsregionens skolhus blev både fler 
och dyrare, och att skolhusbyggandet i detta avseende förefaller ha 
karaktäriserats av två perioder. Under den första (1840–1869) byggdes 
få och relativt billiga skolhus; alla utom två kostade under 5 000 kro-
nor att färdigställa. Under den andra (1870–1900) byggdes många och 
jämförelsevis dyra skolhus; de flesta kostade nu mer än 5 000 kronor. 
Fortsatta studier krävs för att fastställa huruvida detta var en skillnad 
som kännetecknade de svenska skolhusen i allmänhet. 

Min analys av denna förändring har blottlagt vissa mönster. Till viss 
del kan de ökade kostnaderna förklaras av att skoldistrikten i mindre 
hög grad genomförde billiga om-, till- och påbyggnader, för att i stäl-
let framförallt bygga nya skolhus. En annan förklaring är att ett antal 
avsevärt dyrare skolhus anskaffades från och med 1870-talet, vilket var 
en utveckling som hade en viktig geografisk aspekt. De stora skillna-
derna i befolkningstillväxt mellan skoldistrikten i sågverksindustrins 
kärn- och ytterområden innebar att befolkningsrika distrikt som Skön 
och Timrå både hade behovet av och skatteunderlaget för att uppföra 
stora och dyra skolhus, medan mer glest befolkade distrikt som Sättna 
och Indal i regel satsade på billigare alternativ.

Jag har även analyserat skolbyggenas kostnadsstruktur. Undersök-
ningen har visat att kostnaderna vid nybyggnationer fördelade sig 
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tämligen jämnt mellan arbete och byggnadsmaterial, vid ombyggna-
tioner kunde kostnader för tomtmark och grundläggning undvikas 
och vid inköp kunde kostnader för frakt och renovering tillkomma 
utöver köpeskillingen.

Som en följd av mina resultat måste vissa antaganden revideras 
eller kompletteras. Studier av skolhusens arkitektur har framhållit att 
skolhusen homogeniserades som en följd av normalritningarnas infly-
tande, men jag har visat att skillnaderna i skolhusens kostnader snarare 
var större bland 1890-talets skolhus än bland de första skolhusen som 
byggdes efter 1842 års folkskolestadga. Sett till kostnaderna förefaller 
alltså skolhusbyggandet ha kännetecknats av ökad diversifiering, sna-
rare än likriktning. 

Genom att inte bara studera skolhusbyggandet på de enskilda skol-
husens nivå har detta kapitel också kunnat visa att skolhusbyggandet 
som helhet var en omfattande investering, även om de enskilda skol-
husen måhända inte hade samma glans som samtidens mer storslagna 
byggnader. Utifrån en grov uppskattning var den sammanlagda kost-
naden för Sveriges skolhus avsevärt högre än byggnadskostnaderna för 
Göta kanal och motsvarade 45 procent av kommunernas kostnader 
för byggnads- och anläggningsverksamhet 1868–1900. Enligt SCB 
motsvarade skolhusen 71 procent av landskommunernas fastigheters 
värde vid sekelskiftet 1900 och 22 procent av värdet hos stads- och 
landskommunernas fastigheter vid sekelskiftet 1900.

Att skolhusen utgjorde en betydande och ökande kostnad för skol-
distrikten väcker en lång rad frågor, inte minst kring hur de kostsam-
ma skolbyggena kunde genomföras och finansieras. Detta kapitel har 
också visat att skoldistriktens olika strategier för skolbyggande förtjänar 
ett närmare studium. Framförallt väcks dock frågor kring varför skol-
distrikten valde att uppföra dessa skolor, vilket är ämnet för följande 
kapitel. Distrikten var ju därtill inte tvungna; folkskolestadgan gav 
distrikten stor frihet att själva besluta om sitt skolväsendes utveckling. 
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kapitel 4

Många skäl till  
att uppföra skolhus

Argumenten för det svenska folkskoleväsendets införande är välkända. 
I nationell politisk debatt motiverades folkskolan bland annat med 
hjälp av resonemang om folkundervisningen och dess plats i ett med-
borgerligt samhälle. Mot den konservativa hållningen att folket endast 
behövde en begränsad utbildning anpassad efter samhällsposition, stod 
den liberala ståndpunkten att folkskolan behövdes för att förse barnen 
med den bredare bildning som det svenska medborgarskapet krävde. 
Till detta lades argumenten som baserades på folkskolans tilltänkta roll 
som en social anstalt. Folkskolan sågs som ett sätt att kontrollera och 
disciplinera en växande underklass av jordbruksarbetare, torpare och 
backstugusittare. Folkskolans undervisning betraktades med andra ord 
som ett sätt att stävja brottslighet, osedlighet och lastbarhet, och forma 
en underdånig befolkning.1 

Denna offentliga diskussion var inte unik för Sverige. Före 1930-talet 
handlade debatten i de flesta länder om hur de breda befolkningslag-
rens barn skulle förses med en grundläggande utbildning som kunde 
motverka föräldrarnas bristande uppfostran och samhällets moraliska 
förfall. Skolan förespråkades som ett skydd mot fattigdom och social 
instabilitet – enligt Mary Jo Maynes utvecklades skolan i rädslans teck-
en – men också för att skolorna skulle kunna sprida grundläggande 
medborgerliga och moraliska förmågor bland befolkningen.2 

I detta kapitel vidgar och nyanserar jag bilden av 1800-talets folkskole-
debatt genom att analysera den diskussion som fördes på lokal nivå när 
nya skolor inrättades och nya skolhus byggdes i Sundsvallsregionen. Jag 
har funnit att det fanns många, och till stora delar andra, skäl till att 
bygga skolhus än de som uppmärksammats i den tidigare forskning-
en. Vid sidan av 1842 års folkskolestadga och folkskoleinspektörerna 
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utgjorde både befolkningstillväxten och de befintliga skolhusens brister 
skäl till att skolhus uppfördes. Därtill kan jag visa hur skoldistrikten 
uppmärksammade problemen med långa skolvägar och hyrda skolhus, 
samt inte minst tog såväl ekonomiska som statusmässiga hänsyn när 
skolväsendet växte fram. Implikationerna av detta för vår förståelse 
av skolväsendets funktioner och syften kommer också att diskuteras.

I detta kapitel belyser jag även varför det svenska folkskoleväsendet 
fortsatte att växa efter 1850-talet, när skoldistrikten hade uppfyllt folk-
skolestadgans krav på ”minst en, helst fast, skola”.3 På en mer generell 
nivå ger min undersökning en inblick i de motiv som underbyggde vad 
som karaktäriserats som skolväsendens systematiska tillväxt: det faktum 
att skolor oundvikligen följs av fler skolor och att regioner med ett väl 
utvecklat skolväsende behåller sin ställning över tid.4 

Med sitt fokus på lokal skoldebatt fyller kapitlet också en lucka i 
forskningen. Trots att 1800-talets offentliga skolpolitiska debatt i många 
avseenden är väl genomlyst, vet vi relativt litet om den diskussion som 
fördes på lokal nivå.5 Om orsakerna till detta kan man spekulera. Kanske 
har skoldistriktens diskussioner framstått som jämförelsevis obetydliga 
eftersom de inte fick samma spridning som den offentliga debatten i 
tidningar och riksdag. Kanske har det att göra med den lokala debattens 
avsaknad av litterära kvaliteter eller med att den nationella offentliga 
nivån framstått som central i ett traditionellt politiskt-historiskt eller 
pedagogisk-historiskt perspektiv: det är där besluten formuleras, för 
att sedan realiseras på lokal nivå.6 Länge ägnade sig också historie-
vetenskapen framförallt åt rikspolitik, inte kommunalpolitik.7

Den debatt som fördes på lokal nivå var dock avgörande för 1800-talets 
skolväsende. Som Peter Linderts översikt över Europas och Nordameri-
kas folkskoleväsende visar var 1800-talets folkundervisning till största 
del lokalt finansierad, och utan lokala beslut hade skolväsendet följ-
aktligen inte kunnat expandera. Skolväsendets utveckling var, som 
Lindert noterat angående Preussen, ”resultatet av tusentals skoldistrikts 
självständiga politiska vilja till att beskatta sin befolkning”.8 Så också 
i Sverige: 1865–1900 täckte skoldistrikten mellan 63 och 69 procent 
av folkskoleväsendets löpande utgifter samtidigt som lokalsamhällets 
kostnader för skolan mångdubblades under samma period.9 

Källmaterialet för detta kapitel utgörs i huvudsak av skolråds-, socken- 
och kyrkostämmoprotokoll, vilka tillsammans utgör en god ingång till 
den lokalpolitiska debatten. Eftersom protokollen formulerades både för 
att godkännas av församlingsborna och för att redovisa kyrkoherdens 
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arbete inför domkapitlet, finns det goda skäl att förvänta sig att såväl 
kyrkoherdens som församlingsbornas åsikter nedtecknades i protokol-
len.10 I regel har så också varit fallet, och skoldistriktens protokoll förser 
ofta läsaren med många olika resonemang och argumentationslinjer 
för och emot uppförandet av nya skolhus. 

Det bör dock betonas att protokollen också begränsades av sin till-
komstsituation. Alla argument och ståndpunkter redovisades sannolikt 
inte och protokollen talar ofta tyst om den diskussion som föregick 
så kallade enhälliga beslut. Eftersom både socken- och kyrkostämman 
leddes av kyrkoherden kan dessutom en prästvänlig och folkskolevänlig 
tendens förväntas prägla protokollets referat.11 Stämmor och skolråd 
var också ett annat slags fora än småskrifter, tidskrifter och riksdags-
debatt, vilket sannolikt påverkade den diskussion som fördes. Vilka 
konsekvenser detta får för analysen återkommer jag till nedan.

Problemet med skolhusens kostnader
I likhet med den nationella debatten kännetecknades diskussionen på 
lokal nivå av en konflikt mellan dem som förespråkade en snabbare 
utveckling av skolväsendet och dem som förespråkade en mer försiktig 
satsning. Tidigare studier i ämnet har visat att olika former av aktivt och 
passivt motstånd var återkommande när skolväsendet spreds över världen. 
Det kunde omfatta allt från elevernas frånvaro och organiserandet av 
skolpolitiska möten till skolbränder och lärarmisshandel. Därtill kom 
mer eller mindre grova skämtsamheter på lärarens bekostnad, som att 
skolans dörr spikades igen, att dynga placerades på lärarens stol eller 
att skott avfyrades i lärarens riktning.12 

Även i Sundsvallstrakten förekom ett lokalt motstånd mot skolväsen-
det. Ett exempel på den negativa attityd som kunde finnas mot skolorna 
är den nedtecknade sentensen ”Skola är som Egyptens gräshoppor. 
Jola blir alldeles svart efter undervisningen där”, uttalad av en gumma 
i Sköns församlingar vid 1800-talets slut.13 Gräshoppor som åt upp 
markens grödor var en av de tio plågor som Gud sände över Egyptens 
folk i Gamla Testamentet.14 

Som många folkliga politiska kulturer var skolmotståndet i Sunds-
vallsregionen såväl bråkigt som organiserat, och omfattade både med-
vetna motståndshandlingar och passiv försummelse, enskilda tillgrepp 
och lokalpolitiska inlägg.15 Föräldrar kunde vägra skicka sina barn till 
skolan, ett agerande som beskrevs som ”många föräldrars och veder-
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likars motvilja och försumlighet i afseende på barnens […] skolgång”. 
Det förekom också att familjer hemsökte läraren med vad som beskrevs 
som otidigheter och hotelser, att ledamöter inte infann sig vid skol-
rådsmöten och att torpare vägrade betala skolskatt.16

Sundsvallsregionens skolhus blev föremål för en mängd mindre 
tillgrepp och busstreck av det slag som kännetecknade folkligt mot-
stånd mot det framväxande folkskoleväsendet, om det vittnar såväl 
skolkassornas återkommande räkningar för fönster som protokollens 
berättelser om ungdomars ”ofog” med skolans och skolbarnens till-
hörigheter under gudstjänsttid, torparsöners ”skamliga förorenande” 
av skolans brunn och bonden Erik Nilssons upphuggande av bryggan 
vid skolhusets brunn.17

Skolor möttes också av ett mer eller mindre organiserat lokalpolitiskt 
motstånd. I likhet med all skoldebatt i Sundsvallstraktens stämmor 
och skolråd utgick motståndet sällan från några politiska eller ideolo-
giska ståndpunkter, utan det tog i stället fasta på konkreta sakfrågor 
eller förblev omotiverat. Det långsamma färdigställandet av en skola i 
Tynderö under 1840-talet var en följd av det senare. Sockenstämman 
beslöt 1844 att en fast folkskola skulle inrättas, men kunde tre år senare 
konstatera att sockenmännen inte hade velat verkställa beslutet. I stället 
för att bygga ett skolhus ägnades år 1847 åt att diskutera hur skollokaler 
skulle färdigställas, och först i februari 1848 kunde beslut tas om att 
inreda en skola i en påbyggnad till sockenstugan.18

Diskussionen i Alnö sockenstämma 1855 ger exempel på de skäl 
mot investeringar i skolan som anfördes i den lokalpolitiska debatten. 
Vid majstämman motsatte sig vissa av de församlade sockenmännen 
planerna på nya eller ombyggda skollokaler utan någon närmare för-
klaring. Andra ansåg att den befintliga läsesalen var fullt tillräcklig 
för socknens behov och ytterligare några menade att frågan inte var 
särskilt brådskande.19 

Denna blandade ovilja kom åter till uttryck vid junistämman. För-
slaget att inreda en ny läsesal i sockenstugan, vilket förespråkades av 
sockenstämmans ordförande komministern Pehr Backman, möttes 
av stora protester. I protokollen nedtecknades återigen åsikten att 
skollokalen var tillräckligt stor med tanke på att många skolbarn 
tenderade att utebli från undervisningen. Några av de närvarande 
motsatte sig ombyggnationen eftersom de underkände den tilltänk-
ta byggmästaren, andra godkände förslaget under förutsättning att 
endast de som gillade förslaget skulle stå för kostnaden, och vissa 
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konstaterade att de vägrade befatta sig med någon kostnad innan 
lagen tvingade dem att göra det.20 

Mats Sjöberg har poängterat att motståndet mot nya folkskolehus i 
Bolstad pastorat i Dalsland inte framförallt var en kostnadsfråga, utan 
att det handlade om att lokalbefolkningen hade en annan målsättning 
med folkskolan än staten.21 Huruvida detta även gällde andra områ-
den i Sverige är svårt att avgöra. I riksdagen hade missnöjda bönder 
motsatt sig folkskolestadgan på ekonomiska grunder: de menade att 
stadgan utgjorde en alltför stor börda för folket, som stadgan gjorde till 
offer för upplysningen snarare än något annat.22 Det står också klart 
att många av argumenten mot ytterligare skolhus i Sundsvallstrakten 
hade ekonomisk karaktär, vilket ur ett internationellt perspektiv inte 
är förvånande. Kostnadsfrågan återkom när skolhus skulle uppföras i 
den nordamerikanska mellanvästern och när lärarlöner skulle finansie-
ras i norra Provence. Offentlig byggnadsverksamhet mötte av liknande 
kostnadsskäl även motstånd i England.23

I Sundsvallsregionen dominerades diskussionen i flera fall av ekono-
miska argument. Sockenborna tvekade sällan när de beskrev försam-
lingens svåra ekonomiska situation. Skuldsatta invånare, stenig mark, 
förlustbringande strömmingsfiske och liten befolkning var några av 
de bekymmer som återkom i diskussionerna om skolhusbyggnader, 
lärarlöner och statsbidrag, tillsammans med begrepp som ”svagår”, 
”knappa tider”, ”tryckta tider” och ”dyrtider”.24 I exempelvis Indal 
drog skolrådet 1893 slutsatsen att man under de rådande ekonomiska 
omständigheterna inte borde tynga församlingen med ytterligare pålagor. 
Ett nytt skolhus var inte att tänka på, i stället skulle goda skollokaler 
hyras vid behov.25 

Hänvisningar till det svåra ekonomiska läget kompletterades med 
argument som utgick från de kommunala utgifter som uppstått både 
inom och utanför skolväsendet. De svenska skoldistrikten hade visser-
ligen egen budget och egna räkenskaper, men deras utgifter kunde inte 
isoleras från övriga kommunala kostnader; det var ju samma befolkning 
som beskattades oavsett ändamål.26 Även om 1800-talets sockenpoli-
tiska expansion inte förefaller ha inneburit ett ökat reellt skattetryck 
innebar den ökade kostnader som kunde anföras som argument mot 
fortsatt skolhusbyggande.27 Enligt offentlig statistik ökade till exem-
pel de svenska kommunernas kostnader för fattigvård från 6,5 till 15 
miljoner kronor och för kyrkliga angelägenheter från 5,3 till 12 miljo-
ner kronor under åren 1874–1900, allt i löpande priser. Sammanlagt 
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uppfördes 470 kyrkor i Sverige 1850–1890, och bland annat som en 
följd av folkökningen förekom ett antal om- eller nybyggnationer i 
Medelpad. Till exempel färdigställdes nya kyrkor i Skön (1849), Alnö 
(1857) och Njurunda (1862).28 

De argument mot nya skolhus som utgick från denna sockenkom-
munala expansion tog fasta på olika slags kostnader. De som tyckte att 
ytterligare skolor blev för dyrt kunde peka på de utlägg som församlingen 
redan haft för sitt skolväsende. Allt från mindre utlägg som reparationer 
av lärarens bostad till att ett dyrbart skolhus redan uppförts eller att 
skoldistriktet redan upptagit stora amorteringslån anfördes mot upp-
förandet av nya skolhus.29 Motståndare mot fler skolhus pekade också 
på de kostnader som drabbat församlingen på grund av fattigvårdens 
utvidgning, arbeten med församlingens kyrkogård och köpet av en ny 
kyrkorgel. Vid några tillfällen anfördes de utgifter som församlingarnas 
kyrkobyggnader innebar, till exempel uppförandet av en träkyrka i Alnö 
1861–1862, omfattande renoveringar av interiören och inredningen av 
Timrå kyrka och en grundlig reparation av Hässjö kyrka.30

Folkskolestadgan och folkskoleinspektörerna
Trots motståndet mot investeringar i skolhus fanns det en lång rad 
skäl till att Sundsvallsregionens skoldistrikt genomförde 66 skolbyggen 
1840–1900. Det sannolikt starkaste skälet till att skolhus inrättades 
under 1840-talet var 1842 års folkskolestadga. Den ålade församling-
arna att inrätta en fast eller flyttbar skola inom fem år från stadgans 
utfärdande den 18 juni 1842. Församlingar i samma pastorat tilläts 
dock dela på en skola om omständigheterna så krävde.31

Statens agerande i folkskolefrågan, genom stadgor, inspektörer och 
statsbidrag, har traditionellt stått i fokus för historieskrivningen.32 I 
ett sådant perspektiv, där utvecklingen antas ha drivits framåt av cen-
tralmakten och hållits tillbaka av lokalsamhället, har folkskolestadgan 
uppfattats som en milstolpe i folkundervisningens historia. Den var 
Sveriges första skolstadga och innebar att Sverige fick ett offentligt 
skolväsende.33 Under de senaste trettio åren har dock bilden av folk-
undervisningens utveckling förändrats: forskarna har uppmärksammat 
den läs- och skrivkunnighet som fanns redan innan folkskolestadgan 
och den tröghet som präglade folkskolans etablering på lokal nivå.34 
Folkskolestadgan har framstått som endast en bekräftelse på eller legi-
timering av en redan etablerad praxis.35



111

många skäl till att uppföra skolhus

I relation till detta forskningsläge är det intressant att 1842 års 
folkskolestadga, till skillnad från 1882 års förnyade stadga som inte 
omnämndes i den lokala debatten, spelade en avgörande roll för Sunds-
vallsregionens församlingar. Före 1842 saknade dessa församlingar 
skolor och 1850 hade de allihop, i likhet med de allra flesta av Sveri-
ges församlingar, inrättat skolor.36 Detta var heller inte oväntat. Som 
Selångers kyrkoherde hade förutsett redan 1813 skulle befolkningens 
motvilja mot de kostnader som skolväsendet innebar lätt kunna brytas 
av ett kungligt påbud.37

Stadgan var dock inte en mekanism som automatiskt skapade skol-
distrikt, skolor och lärare i församlingarna. Som framgår av detta 
och följande kapitel krävdes därtill mycket mer för att skolhus skulle 
uppföras. Folkskolestadgan hade heller ingen självklar betydelse utan 
dess pålagor var i stället föremål för olika tolkningar av lokalsamhället.

Sundsvallsregionens skoldistrikt uppfattade, föga förvånande, folk-
skolestadgan som bindande. Visserligen kan dess formulering om att 
det i varje församling ”bör finnas minst en, helst fast, skola” uppfat-
tas som försiktig i eftervärldens ögon.38 Men för Sundsvallsregionens 
församlingar rådde ingen tvekan om att stadgan krävde att de skulle 
organisera skoldistrikt, försedda med skolor och lärare. I tolkningen 
lades dock särskild vikt vid tidsgränsen fem år, och följaktligen gjorde 
sig församlingarna ingen brådska. Det första skolhuset färdigställdes i 
Indals församling 1845, två församlingar fick skolhus 1847, fem 1848 
och tre 1849, och den sista av de tolv församlingarna 1850.39 

Detta mönster var inte unikt för Sundsvallsregionen. Av de 243 
skolhus som uppfördes i Malmöhus län 1842–1849 blev endast 19 
procent klara under stadgans första tre år, 38 procent 1847 och 27 
procent under de följande två åren.40

Trots att alla skolhus inte stod klara 1847, vilket kan förklaras av 
det motstånd som redovisats ovan och skoldistriktens organisation 
som analyseras närmare i kapitel 5, uppfattade skoldistrikten stadgans 
formuleringar som att 18 juni 1847 var en slags deadline. När planerna 
för skolbygget presenterades i Ljustorp 1845 noterades att skolhuset 
beräknades vara färdigt inom den av Kungl. Maj:t bestämda tiden.41 
I Skön upplästes i oktober 1845 ett cirkulär från domkapitlet där för-
samlingen erinrades om att med ”flit och skyndsamhet” försätta sitt 
skolväsende i full verksamhet före den 18 juni 1847, och stämman 
beslöt att omedelbart bilda en skolstyrelse. När föga ännu hänt i maj 
1846 noterades att arbetet måste påskyndas.42
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Detta sätt att tolka stadgan tog sig också uttryck när dess tidsram 
ifrågasattes. Tuna folkskola stod färdig först 1848, och sannolikt var det 
mot bakgrund av detta som församlingens kyrkoherde och riksdags-
ledamot Johan Adolf Säve motionerade i riksdagen den 11 december 
1847 om att stadgans tidsfrist behövde förlängas. Som skäl angav han 
bland annat att prästerna såväl i Tuna som i andra stift hade ”mött 
mycken obenägenhet för Folkskolans ordnande”.43

Alla skoldistrikt var inte lika noga med datumet. I Timrå noterade 
sockenstämman visserligen 1846 att skollokalerna borde vara färdiga 
innan 18 juni 1847, men tillade vid ett senare möte att skolhuset borde 
stå färdigt innan kung Oscar I besökte trakten i mitten av juli 1847. I 
eftervärldens ögon kan detta framstå som minst lika passande, eftersom 
kronprins Oscar som tillförordnad regent deltagit i det arbete som ledde 
fram till folkskolestadgan 1842. I Tynderö noterades att folkskolestadgans 
författning skulle verkställas innan juni månads slut 1847, och stämmans 
ord förande uppmärksammade därefter de församlade på det ansvar och 
de ej närmare preciserade ledsamheter som annars kunde tänkas uppstå.44 

Skoldistrikten gjorde också liknande tolkningar av stadgans formule-
ring om ”minst en, helst fast, skola”. Samtliga distrikt i regionen byggde 
fasta skolor, trots att stadgans formulering ”minst en, helst fast, skola” 
tillät ambulatoriska skolor, vilket hade varit ett lämpligt alternativ givet 
de stora avstånden i flera av regionens skoldistrikt. 

När resonemang förekom kring valet mellan en ambulatorisk eller 
fast skola, presenterades olika skäl för det senare alternativet. I Tynderö 
motiverades den fasta skolan med att församlingen var så liten att barnens 
skolväg inte skulle bli särskilt lång.45 I det avlånga distriktet Tuna ansåg 
sockenstämman först att en flyttbar skola vore mest ändamåls enlig, men 
ekonomiska argument vägde tyngre: skoldistriktet hade fått en större 
donation från stadsmajoren Erik Nordlander, född i Tuna och bosatt 
i Stockholm, som förutsatte att ett skolhus uppfördes.46

I Ljustorp anfördes dels folkskolestadgans formuleringar, dels peda-
gogiska och ekonomiska argument för inrättandet av en fast folkskola. 
Sockenmännen noterade att den tillåtelse som folkskolestadgan gav 
fattiga församlingar att inrätta flyttbara skolor inte kunde tillämpas 
på Ljustorp. De hävdade dessutom att ambulatoriska skolor skulle 
bli dyrare på lång sikt, på grund av kostnader för själva flyttningen av 
skolan, lärarens kosthåll och den rumshyra som stämman antog skulle 
höjas efter hand. Därtill konstaterade sockenmännen att undervisningen 
i en flyttbar skola aldrig kunde bli så fullständig som i en fast skola.47
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Bland skoldistrikten rådde dock delade meningar om huruvida stad-
gan även krävde att uthus skulle uppföras. Stadgan angav endast att 
skoldistrikten skulle ”anskaffa och underhålla tjenliga rum” för folksko-
lorna, att läraren skulle förses med ”tjenlig bostad” samt bränsle, foder 
för en ko och lön i spannmål och penningar.48 I Ljustorp tolkades detta 
som att distriktet borde förse läraren med ett fähus för dennes kor, i 
Timrå som att läraren borde ha en bryggstuga och i Tynderö som att 
läraren hade rätt till en källare.49

Avslutningsvis kan det konstateras att ingen av församlingarna kom 
överens om att dela på ett skolhus, vilket folkskolestadgan faktiskt till-
lät. Detta val kan tyckas märkligt. Genom att dela på ett skolhus hade 
skoldistrikten kunnat spara pengar. Att så inte skedde är dock intressant 
eftersom det illustrerar hur folkskolestadgan inte utfärdades i ett tom-
rum, utan att dess betydelse påverkades av en rad olika omständigheter, 
däribland att Sverige var indelat i församlingar.

På grund av de uppenbara ekonomiska fördelarna gjordes dock 
försök i den riktningen. Sättna och Selångers församlingar avsåg 
att dela skolhus, men Sättna drog sig ur överenskommelsen 1847.50 
Efter att Tuna erhållit den Nordlanderska donationen tog Attmars 
församling, som låg i samma pastorat, ett initiativ till samarbete och 
argumenterade för att församlingarna skulle dela på donationen och 
det skolhus som den finansierade. Tunas församling ställde sig dock 
skeptiska till detta. Visst kunde tio–tjugo barn från Attmar få använda 
sig av Tunas folkskola, men mot en viss avgift per barn och endast i 
mån av utrymme.51

Det fanns även planer för att uppföra ett gemensamt skolhus i Timrå 
för församlingarna Alnö, Skön och Timrå, vilka fram till 1892 ingick i 
samma pastorat. Då skulle man kunna anställa en prästutbildad lärare 
som även kunde tjänstgöra som präst i Timrå församling.52 Denna plan 
ledde till en överenskommelse, och en ansökan om att bedriva gemen-
sam skolverksamhet skickades till Kungl. Maj:t 1844.53 

Som en följd av att samarbetet skulle ske mellan tre församlingar med 
skilda ekonomier och olika avstånd till den planerade skolbyggnaden, 
uppstod snart konflikter. De illustrerar det principiella problem som 
uppstår när flera församlingar ska samsas om ett skolhus. Eftersom 
skolan skulle byggas i Timrå, tyckte Alnö och Sköns sockenmän att 
Timrå borde bära en större andel av kostnaderna. Skoldistrikten kunde 
dock inte komma överens om hur en rättvis fördelning av kostnaderna 
skulle se ut och Alnöns och Sköns sockenmän valde därför att inrätta 
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egna skolor. En ansökan om att Alnö och Sköns skoldistrikt skulle få 
inrätta var sin skola skickades följaktligen till Kungl. Maj:t 1847.54 

De ekonomiska tvisterna nämndes inte i denna ansökan, utan i 
stället anfördes andra skäl till att den tidigare överenskommelsen skul-
le rivas upp. Till dessa hörde att det drygt en kilometer breda sundet 
mellan Alnön och Timrå, vilket avbildas i karta 6 (kapitel 9), utgjorde 
ett besvärligt och stundtals livsfarligt hinder på barnens skolväg. En 
ensam lärare ansågs inte heller kunna stärka pastoratets skolbarn i 
sedligt eller moraliskt avseende på samma sätt som om skoldistrikten 
hade haft var sin lärare.55

Folkskoleinspektörernas arbete
Även folkskoleinspektörerna bidrog till att fler skolhus uppfördes. De 
första statliga folkskoleinspektörerna tillsattes 1861, och 1863 stadga-
des det att de skulle inspektera varje skola minst en gång per år. För 
att kunna nå detta mål i ett växande skolväsende ökade snart antalet 
inspektörer som på hel- eller deltid ägnade sig åt skoldistriktens skolor. 
Vid sekelskiftet 1900 övervakade 47 inspektörer det svenska skolväsen-
dets då 2 393 skoldistrikt.56

I takt med att de distrikt som varje enskild inspektör ansvarade för 
blev färre, intensifierades inspektörernas kontroll över folkskolorna. I 
Sundsvallsregionen var denna utveckling dramatisk under undersök-
ningsperioden. Sven Wagenius, inspektör och föreståndare för folkskol-
lärarseminariet i Härnösand, ansvarade för 90 skoldistrikt i Härnösands 
stifts södra del under sin första inspektionsperiod 1861–1863, medan 
Carl Nordlander endast inspekterade Medelpads 19 skoldistrikt från 
och med 1899. Under drygt tjugo år, 1877–1898, förblev dock antalet 
inspekterade skoldistrikt mellan 51 och 57 per inspektör.57 

Inspektörernas roll vid skolhusbyggandet utvecklades över tid. Till 
en början var deras uppgift endast att rapportera in lärorummens antal 
och dimensioner samt några uppgifter om lärarens bostad. År 1877 
tillkom att inspektörerna skulle granska ritningar till skolhus och avge 
yttranden över lokalernas lämplighet, vilket bekräftades av den nya 
folkskolestadgan 1882. År 1899 utvidgades uppdraget till att även 
omfatta granskning av skoltomter.58

Folkskoleinspektionen har tillsammans med 1842 års folkskolestad-
ga, lärarseminarier, normalplaner, höjda statsbidrag och förnyade folk-
skolestadgor betraktats som ett steg på vägen mot en statligt styrd 
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folkskola.59 Av tidigare svensk och nordisk forskning i ämnet framgår 
att folkskoleinspektörerna påverkade folkskoleväsendet på olika sätt. 
Bland annat bidrog de till att lärarkåren professionaliserades och till 
att undervisningen utvecklades i riktning mot en bredare medborgerlig 
utbildning.60 

När det gällde skolhusbyggandet spelade folkskoleinspektörerna olika 
roller. De kunde påverka skolhusens utformning genom att kommen-
tera byggnadsplaner och föreslå både mindre och större förändringar. 
Det förefaller rimligt att anta att de därigenom stärkte de statliga nor-
malritningarnas genomslag, även om skoldistrikten inte alltid följde 
inspektörernas förslag.

Skolinspektörernas agerande kunde också vara ett bidragande skäl 
till att skoldistrikten uppförde nya skolhus. Ibland påtalade de behovet 
av skolhus i områden som saknade sådana, som när folkskoleinspektö-
ren Nordlander vid sekelskiftet 1900 ansåg att en skola måste inrättas 
i Strands skolrote.61 I andra fall förespråkade de uppförandet av nya 
skolhus på grund av att de befintliga inte höll tillräcklig kvalitet. Folk-
skoleinspektören Malte Hamnström kritiserade till exempel småskolan 
vid Tuna kyrka för att dess skolsal var för ”trång, låg och osund”, dömde 
ut den som oduglig och föreslog att en ny skollokal skulle anskaffas.62 

En liknande insats gjorde Hamnström i Njurunda, där han genom-
förde mätningar av den hyrda skolsalen i Majs skolrote (se karta 2). 
Han konstaterade 1889 att skolsalen var 64 kubikmeter stor och att 
Kungliga Överintendentsämbetets normalritningar förordade omkring 
5,2 kubikmeters volym per barn. Skolsalen i Maj var följaktligen lämp-
lig för 12 barn men inhyste vid Hamnströms besök hela 43 barn, vilka 
alltså erhöll endast 1,5 kubikmeter var. Detta missförhållande fick 
honom att förorda uppförandet av ett nytt skolhus, vilket dock kom 
till stånd först 1896.63

Skolinspektörens förslag genomfördes i regel inte direkt men ofta 
på sikt. Redan 1888 påpekade Hamnström att Karlsviks småskola på 
Alnön behövde en bättre lokal. Med en formulering som var snarlik 
den han använde om småskolan i Tuna beskrev han den nuvarande 
lokalen som ”trång, dragig och osund”. Skolrådet menade dock att 
Alnö församling inte hade råd att bygga en ny skola eftersom den redan 
hade bekostat en kraftig expansion av skoldistriktets verksamhet. En 
ny småskola färdigställdes därför först tio år senare, 1898.64

Anledningarna till att det kunde dröja innan folkskoleinspektörer-
nas förslag genomfördes är en viktig delfråga för studiet av folkskole-
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inspektörernas roll i skolväsendets framväxt. Utan tvekan begränsade 
skoldistriktens vilja och förmåga att uppföra nya skolhus den roll som 
skolinspektörerna kunde spela i denna process. Folkskoleinspektörer i 
andra stift anmärkte att inspektörer inte kunde ”gå alltför bröstgänges 
tillväga” mot församlingar som redan byggt skolhus, eftersom kostna-
derna kunde bli väl betungande för den skattedragande allmänheten. 
Erfarenheten visade att skoldistrikten kunde acceptera ganska stora 
skolbyggen om inspektören i stället för att gå ”för häftigt till väga” lät 
frågan mogna under ett eller några år.65 

I Sundsvallsregionen förekom dock vid några tillfällen att folkskole-
inspektörerna formulerade sig hårdare, vilket också ledde till att skol-
distrikten tog snabbare beslut. Trots allt kunde faktiskt inspektörerna 
ställa krav på skoldistrikten. Enligt en kungörelse från 1871 måste 
folkskoleinspektörerna vitsorda skoldistriktens begäran om statsbidrag 
för att en utbetalning skulle ske.66 Det var dock endast vid ett fåtal 
tillfällen som inspektörerna använde sig explicit av sin maktställning: 
vid två tillfällen anmälde inspektörer skoldistriktens ovilja att uppföra 
skolhus till Härnösands domkapitel, och vid fyra andra tillfällen riktade 
de regelrätta hot mot skoldistrikten.67 

De tydligaste kraven ställdes på skoldistrikten i Tuna och Sättna. 
Inspektören Hamnström noterade 1896 att skolväsendet i Tuna var 
i behov av ett antal förbättringar. Bland annat borde Allsta skolhus 
inköpas av skoldistriktet, för annars, skrev han, ”kommer svårigheter 
att möta vid statsbidragets reqvirerande”.68 Skolrådet beslöt att helt 
uppfylla inspektörens önskemål, uttryckligen för att statsbidraget inte 
skulle gå förlorat. Folkskoleinspektören Nordlander formulerade sig på 
ett liknande sätt i en skrivelse till Sättna skoldistrikt i juli 1899. Han 
krävde att de hyrda skollokalerna ersattes av ett tidsenligt folkskole-
hus i Bjärne och varnade för att skoldistriktet svårligen skulle kunna 
erhålla statsbidrag ”därest ej denna nödvändiga förbättring i socknens 
skolväsende skyndsamt vidtages”.69 Vid samma möte som skrivelsen 
upplästes beslutade kyrkostämman att uppföra ett skolhus. Efter att 
tidsplanen ändrats något färdigställdes ett inköpt hus år 1901–1902.70 

Befolkningen, de befintliga skolhusen och upplysningen
Folkskoleinspektörerna och 1842 års folkskolestadga var dock långt 
ifrån de enda skälen till att skolhus uppfördes i Sundsvallsregionen. 
Skolväsendet var inte enbart eller ens främst ett statligt projekt, utan ett 
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projekt där såväl staten som lokalsamhället deltog. I till exempel Frank-
rike, Ryssland och USA drog till exempel landsbygdens befolkning ett 
tungt lass för att skapa ett skolväsende anpassat efter deras egna behov.71 

Även Sundsvallsregionens lokalsamhällen arbetade aktivt för att nya 
skolor skulle inrättas. Flera aktörer var inblandade, däribland socken- 
och kyrkostämmor, skolråd, lärare och representanter för enskilda 
byar. Skälen till att dessa olika aktörer ville uppföra skolhus var också 
många. Det fanns långt ifrån bara en anledning till att skoldistrikten 
valde att uppföra skolhus; skolväsendet kunde uppfylla många syften 
och lösa många problem.

Att uppmärksamma denna mångfald av syften är viktigt. I relation 
till de studier vilka velat framhålla ett huvudsakligt syfte med skol-
väsendet – exempelvis att disciplinera den obesuttna befolkningen – 
visar detta kapitel att det kunde finnas många syften med att inrätta 
skolor och bygga skolhus. I stället för att vara endast den härskande 
klassens redskap, framstår skolväsendet snarare som ett mycket mång-
sidigt verktyg.72

Detta är inte ett ifrågasättande av teoribyggen som på en övergri-
pande nivå gör gällande att skolväsendets funktion är att upprätthålla 
sociala, ekonomiska, politiska och kulturella ordningar. Skolan som en 
ideologisk statsapparat som anpassar barnen till lönearbete eller skolan 
som en maskin som producerar patriotiska och gudfruktiga medbor-
gare kan fortfarande vara goda beskrivningar av skolans funktion eller 
konsekvenser.73 Däremot kan man utifrån denna studie argumentera 
för att sådana teorier inte har ett lika stort värde när skolväsendets 
framväxt ska förklaras. Skolväsendet växte fram som en följd av en 
rad olika motiv och fyllde en rad olika funktioner för en rad olika 
grupper av människor. I detta ligger också sannolikt en förklaring till 
skolväsendets framgång.

Upplysning, gagnande undervisning och kravet på utbildning
Till skillnad från den nationella debatten formulerades diskussionen i 
stämmor och skolråd sällan i ideologiska eller pedagogiska termer. Att 
sådana argument förekom i Sundsvallsregionen står dock klart. Till 
exempel samlade Sköns kyrkoherde Josef Backlund sina principiella 
resonemang i en småskrift i ämnet, och Västernorrlands landshövding 
Curry Treffenberg resonerade kring skolans moraliska och intellektuella 
fostran i sin utredning efter Sundsvallsstrejken 1879.74
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Vissa ideologiska och pedagogiska argument förekom även i skol-
distriktens diskussioner. I Ljustorp ansågs en fast skola vara att föredra 
framför en ambulerande eftersom den erbjöd bättre förutsättningar 
för att bedriva ”en fullständig, hel och gagnande undervisning”.75 När 
behoven av nya skollokaler hade blivit akuta i Tuna 1884 anfördes ett 
slags pedagogiskt skäl: de praktiskt-pedagogiska svårigheterna med att 
samtidigt undervisa dem som tillgodogjort sig folkskolans minimikrav 
och dem som aldrig tidigare gått i skola.76 

Argument som tog sin utgångspunkt i samhällets behov av utbildning 
och en strävan efter att förbättra sedligheten bland de bredare befolk-
ningslagren var också ovanliga. Skolan framhölls aldrig som ett redskap 
för att disciplinera befolkningen, trots de stora samhällsförändringar 
som drabbade Sundsvallsregionen, och det var endast i Selånger och 
Njurunda som debatten hänvisade till samhällets bildningsbehov och 
utbildningens samhälleliga nytta. 

I Selånger låg framtida samhällsbehov bakom inrättandet av en ny 
skola. I oktober 1890 menade skolrådet att ett nytt småskolehus behöv-
des för att väcka sockenbornas ”håg och intresse” för barnens skolgång. 
Församlingen hade ett dyrbart skolväsende, men dess samhälleliga nytta 
motsvarade inte kostnaderna: endast ett fåtal av de skolpliktiga barnen 
gick i skolan, och de som gjorde det hade alldeles för låg närvaro. Med 
hänvisning till ”framtida kraf på folklig bildning” fastslog skolrådet att 
detta ointresse för barnens uppfostran var en viktig utmaning, som kunde 
mötas genom inrättandet av sunda, rymliga och ordentliga skollokaler.77

I Njurunda församling anfördes sedlighet och upplysning som argu-
ment för ett nytt skolhus. År 1889 förordade Nolby byamän (se karta 
2) inrättandet av en skola i trakten med den närmast sarkastiska moti-
veringen att upplysning och sedlighet borde ligga både prästerskapet 
och andra varmt om hjärtat. Detta argument, som hämtade näring ur 
den offentliga politiska debatten, bet dock inte på skolrådet. Dess leda-
möter ansåg sig visserligen vara lika ivriga förkämpar för sedlighet och 
upplysning som någon annan, men de menade att dessa dygder bäst 
förmedlades i hemmen genom förmaningar, goda exempel och vaksam-
het över barnens uppförande. En ny skola skulle bli alltför kostsam.78

Att så lite av den offentliga debatten om skola, medborgerlig bildning, 
samhällsomvandling och social disciplinering märktes i stämmor och 
skolråd är anmärkningsvärt, inte minst mot bakgrund av den kraftiga 
befolkningsutvecklingen i området, framväxten av en arbetarklass vid 
sågverken och den sociala oro som ändå fanns där. I Sundsvallsregio-



Karta 2. Njurunda skoldistrikt. Källa: Sockenkarta med beskrivning (Njurunda 
sn, 1855), X37-1:4, LMS. © Lantmäteriet.
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nen kulminerade den i Sundsvallsstrejken 1879, vilken var en följd av 
sänkta löner i lågkonjunkturens kölvatten. Strejken spred sig över hela 
sågverksdistriktet från Njurunda i söder till Hässjö i norr och omfattade 
22 av de 23 sågverk som vid denna tidpunkt var i drift. Sammanlagt 
strejkade mellan 5 000 och 6 000 arbetare, och nämnde Curry Treffen-
berg kallade på strejkens sjätte dag in sex kanonbåtar och omkring 1 000 
soldater.79 Trots allt detta förekom ingen hänvisning i skoldistriktens 
protokoll till vare sig strejken eller den sociala utvecklingen i regionen, 
och rädslan för den ”farliga underklassen” som ansetts känneteckna 
skolväsendets framväxt kan man heller inte se här.80 

Skillnaden mellan nationell och lokal debatt kan förstås på olika sätt. 
En förklaring är att stämmor och skolråd kanske inte var ett forum 
som passade för mer generella resonemang om skola och samhälle. Med 
undantag av prästerna hade stämmornas deltagare sannolikt inte samma 
intresse för samhällsanalys som den medelklassintelligentia som uttryckte 
sig i skrift. Valet av argument kan också ha handlat om diskussionens 
inriktning. Generella resonemang hade sin styrka i övergripande debatter 
kring folkundervisningen, men när specifika frågor kring skolväsendets 
utveckling skulle diskuteras uppfattades kanske konkreta argument 
som mer passande. Kyrkoherden Josef Backlund kontrasterade i sin 
småskrift ”blotta ord och fagert tal och digra Committé-luntor” mot 
dem som talade om metoder för att uppfylla ett ändamål.81

Trots att det sannolikt ligger en del i en sådan förklaring, och att 
stämmor på många sätt var ett annat forum än tidnings- och tidskrifts-
debatt, bör det dock noteras att skoldistrikten inte enbart intresserade 
sig för konkreta sakfrågor, utan det förekom att skoldistrikten lyfte 
blicken och diskuterade samhällsfrågor. Den ekonomiska situationen 
i området kunde som sagt beskrivas i termer av svagår, knappa tider 
eller dyrtider och skoldistriktens representanter kunde spekulera över 
utvecklingen av församlingens näringar eller ett skolhusbygges konse-
kvenser för den lokala ekonomin.

Oavsett varför den nationella debattens innehåll var i stort sett 
frånvarande i skoldistriktens diskussioner, kännetecknades den lokala 
skolpolitiska debatten av andra skäl än de pedagogiskt och ideologiskt 
färgade. Vid sidan av folkskolestadgans och folkskoleinspektörernas 
krav, vilka beskrivits ovan, motiverades investeringar i skolväsendet 
bland annat av områdets befolkningstillväxt, problemen med de hyrda 
skolhusen och statusmässiga och ekonomiska hänsyn. 

Tillsammans ger dessa argument en inblick i varför svenska försam-
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lingar fortsatte att inrätta nya skolor även efter att folkskolestadgans krav 
hade uppfyllts samt i motiven bakom det som har kallats skolväsendets 
systematiska tillväxt.82 Att skolhus ger fler skolhus tycks åtminstone 
delvis bero på att skolväsendet blir till sitt eget motiv. Skolhus ger fler 
skolhus eftersom befintliga skolhus kan uppfattas som otillräckliga och 
bristfälliga. Skolhus ger fler skolhus eftersom skolvägen till befintliga 
skolhus kan uppfattas som för lång och hyrda skollokaler som dåliga 
jämfört med distriktens egna skolhus. Byggs skolhus finns också skäl 
att ta möjligheterna till att göra en bra affär, och fler skolhus i andra 
skoldistrikt manar till ytterligare skolhus i det egna. 

Befolkningstillväxten och skolhusens brister
Den ökande folkmängden och det ökande antalet skolbarn var viktiga 
skäl till att nya skolhus uppfördes. Sådana motiv formulerades såväl 
i de församlingar där befolkningsökningen var som allra kraftigast 
(Alnö, Njurunda, Skön, Timrå) som i andra skoldistrikt.83 I oktober 
1890 uppmärksammade till exempel bybor att folkmängden i Juni 
och Nylands skoldistrikt (se karta 2) ökat under de senaste åren, och 
att den hyrda skollokalen hade blivit för liten. Enligt byborna kunde 
en ändamålsenlig undervisning inte bedrivas utan en tillräckligt stor 
lokal, varför ett nytt skolhus borde uppföras i Nyland. Så skedde också 
1892.84 Liknande resonemang framfördes 1883 i debatten om ett nytt 
skolhus i trakterna av Skönsberg och Ortviken. Den processen drevs 
inte av enskilda bybor utan av Sköns skolråd, som förespråkade att ett 
nytt skolhus skulle färdigställas under 1884 för att hantera det växande 
antalet skolbarn, vilket också skedde.85 

Som John Richardson anfört angående amerikanska förhållanden 
kunde skolväsendet även påverkas av en förväntad ökning av antalet 
skolbarn.86 I Njurunda noterades till exempel 1846 att det tilltänkta 
skolhuset inte bara borde avpassas efter områdets nuvarande antal barn 
utan även efter den befolkningsökning som troligen skulle bli följden 
av socknens goda fiskevatten och tillväxten av andra näringar. I Sättna 
konstaterade skolrådet 1879 att församlingen sedan länge behövde ett 
nytt skolhus, och eftersom barnantalet förväntades öka i framtiden 
och det gamla skolhuset i Vallen därmed skulle bli för trångt, borde 
ett nytt skolhus byggas inom den närmaste tiden. Vallens nya skolhus 
stod färdigt 1882.87 

Argument baserade på regionens befolkningsökning vävdes ofta 
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samman med beskrivningar av de befintliga skolhusens trängsel, kyla 
och bristfälliga inredning som i regel hängde ihop med de högre för-
väntningar på skolhusens inredning och isolering som karaktäriserade 
1800-talets andra hälft. Delvis berodde förväntningarna på de krav 
som normalritningar och folkskoleinspektörer ställde på skolans lokaler 
samt på böndernas ökade välstånd och därmed högre bostadsstandard.88 
Delvis berodde kraven på de timrade skolhusens relativt korta livslängd. 
Fram till mitten av 1800-talen blev timrade träbyggnader i regel inte 
mer än omkring 40 år, och av socken- och skolrådsprotokollen att döma 
åldrades skolhusen ganska snabbt.89 Kakelugnar brändes ut, dörrar 
torkade ihop, bjälkar ruttnade och råttor åt upp golvens isolering.90

I Alnö 1854 efterfrågades exempelvis ett nytt skolhus eller en ombygg-
nation av de befintliga lokalerna eftersom skolsalen var trång, bänkar 
och annan inredning var bristfällig och kakelugnen var så nedbrunnen 
att barnen som satt närmast utsattes för stark hetta medan de som satt 
längre bort frös.91 Bristande uppvärmning var också ett av skälen till att 
folkskolläraren Johan Nyberg och Axel Lindblad, inspektor vid Vaple 
ångsåg, uppmanade Njurunda skolråd att ”åtminstone börja tänka på 
uppförandet af ett tidsenligare skolhus” i Vapelnäs (se karta 2), där 
barnen enligt uppgift satt i skolsalen och darrade av köld.92 

Den trängsel som rådde i Alnö 1854 återkom i en beskrivning 1884 
av skolväsendet i Tuna, som enligt skolrådet varken kunde försvaras inför 
människor eller Gud. Enligt skolrådet saknade mer än 200 skolpliktiga 
barn möjlighet till skolgång på grund av för små lokaler och för få lära-
re, och i folkskolan vid kyrkan undervisades i regel mellan 90 och 100 
elever på en gång. De problem som en så stor grupp innebar förvärrades 
av att skolhusets lärosal var för liten – den inrymdes i ett skolhus med 
dimensionerna 16 × 10,7 meter – vilket innebar att några av barnen måste 
sitta på en liten bänk vid skolsalsdörren utan något stöd framför sig.93 

De långa avstånden och de hyrda skollokalerna
Nya skolhus var dock inte bara en angelägenhet för de som ville följa 
folkskolestadgans och folkskoleinspektörernas påbud eller lösa de pro-
blem som befolkningstillväxten och de befintliga skolhusens brister 
hade skapat. Nya skolhus var också angelägna för dem som ansåg att 
barnens skolvägar var för långa och dem som fick uppleva de problem 
som hyrda skollokaler kunde innebära.

Långa skolvägar är ett utmärkt exempel på ett argument som under-
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bygger en systematisk utveckling av ett skolväsende. Förekomsten av en 
lång skolväg förutsätter existensen av åtminstone en skola, och eftersom 
avståndet till skolan alltid är relativt (det är långt bara i jämförelse med 
andra barns skolväg) kan det fortsätta att vara ett argument trots att 
fler skolor inrättas.

Långa och stundtals svåra skolvägar var utan tvekan ett grundläggande 
kännetecken för landsbygdens skolväsende under 1800-talet, både i Sverige 
och annorstädes. Huvudorsaken var kombinationen av få skolor och en 
utspridd befolkning, men också vattendrag, dåliga vägar och illa valda 
skoltomter försvårade barnens skolgång. Skolvägarnas längd varierade: 
3–5 kilometer i den amerikanska Mellanvästern, upp emot 6,5 kilome-
ter på den kanadensiska prärien och 5–8 kilometer i franska Savojen.94 

För att fastställa hur lång elevernas skolväg var i Sundsvallsregionen 
krävs en särskild undersökning, men tillgängligt material kan ge en 
fingervisning. När skoldistrikten under 1840-talet endast hade en skola 
var skolvägen av naturliga skäl ofta lång. Skolbarnen kunde ha 7,5–10 
kilometer till skolan (Ljustorp) eller 5–20 kilometer (Njurunda), och 
även senare förekom sträckor upp mot 8 kilometer.95 Av offentlig sta-
tistik framgår att 14 procent av eleverna i Härnösands stift hade mer 
än 5 kilometer till sin skola år 1865, en andel som tre år senare hade 
sjunkit till 11 procent.96 

Folkminnen ger en inblick i de skolvägar som band samman områdets 
skolor. När möjligheten fanns, tog barnen inte landsvägen till skolan 
utan genade hellre genom skogen. Under snörika vintrar kunde några 
hushåll gå samman och organisera skolskjuts med långsläde, men i annat 
fall fick barnen pulsa till skolan genom snön.97 De problem som dylika 
skolvägar kunde ge upphov till noterades i skoldistriktens protokoll. 
Bland annat omtalas de krav som långa avstånd ställde på matsäckar och 
övernattning, och de svårigheter som regionens vattendrag, däribland 
Indalsälven, skapade när barnen skulle ta sig till skolan.98 

Med sådana avstånd och under sådana förhållanden var det inte 
underligt att skolvägens längd var ett av skälen som anfördes när nya 
skolhus skulle inrättas. I Njurunda förespråkade byamän från Maj 1884 
att ett nytt skolhus skulle uppföras i deras trakter. De konstaterade att 
vägen till folkskolan på Kyrkmon, belägen inte långt ifrån församlingens 
medeltida kyrka strax invid Ljungan, översteg en halv mil enkel väg (se 
karta 2).99 Enligt byamännen var det  för ansträngande för barn mellan 
åtta och tolv års ålder att gå över en mil per dag, och det var också en 
av anledningarna till att många barn inte gick i skolan.100 
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En liknande argumentation återkom några år senare i samma skol-
distrikt. Skolläraren och klockaren Anders Vistrand menade att en ny 
småskola behövde inrättas för att stödja Kyrkmons folkskola. Det fanns 
fler skolbarn i Kyrkmons skolrote än som kunde undervisas i skolhuset, 
och en småskola behövdes även för att korta ner de långa skolvägar 
som innebar att föräldrarna inte lät barnen börja skolan förrän vid nio 
eller tio års ålder.101 

Argument som tog fasta på de långa skolvägarna räckte dock inte 
alltid för att beslut skulle fattas om ett nytt skolbygge. En fast folkskola 
i närheten av Maj inrättades först 1896 i Ulvberg (se karta 2), tolv år 
efter bybornas skrivelse, och en fast småskola vid Kyrkmon tillkom först 
med den kombinerade folk- och småskola som uppfördes samma år. 
Ibland fick byamännen direkt avslag på sin begäran. Boende i Sörberge 
by (Timrå församling) föreslog 1896 att en småskola skulle inrättas i 
byn eftersom det var långt till skolan i Lövudden. Bland annat för att 
byborna inte dittills hade klagat på avståndet, som kan uppskattas till 
omkring 2,8 kilometer fågelvägen, avslog skolrådet deras förslag.102 

Problemen med hyrda skolhus
När skolvägens längd diskuterades återkom i regel frågan om ambu-
lerande skolor. Skoldistrikten ställdes nämligen i regel inför två alter-
nativ. För att göra barnens skolväg kortare kunde distrikten antingen 
uppföra ett skolhus eller inrätta en ambulerande skola i hyrda lokaler.

Fördelarna med att hyra lokaler var uppenbara. De löpande kostna-
derna för en ambulerande skola kunde visserligen bli tämligen höga – en 
ambulerande folkskola beräknades kosta omkring 280 kronor per år i 
Tuna 1864, vilket inkluderade kosthållning, skolmaterial, husrum, ved 
och ljus – men jämfört med den mångdubbelt större investering som 
ett nytt skolhus krävde framstod en hyrd skollokal oftast som billig.103

Ett av de viktigaste skälen till att distrikten byggde skolhus i stället 
för att hyra dem var att tillräckligt stora skolsalar helt enkelt inte kun-
de hyras. Visserligen hade landsbygdens bostadshus blivit större under 
1800-talet, men det hade också skarorna av skolpliktiga barn.104 I Selång-
er konstaterades till exempel att det var mycket svårt att överhuvudtaget 
hitta någon lokal att hyra; det var hart när omöjligt att frambringa ett 
rum som ens rymde hälften av områdets skolpliktiga barn. I Njurunda 
beskrevs detta problem mer specifikt: skolrådet behövde hyra ett rum 
som rymde minst 50 barn, och något sådant kunde inte uppbådas.105
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Skolbyggnadsprojekt kunde också motiveras av ökade kostnader för 
de hyrda skollokalerna. I mars 1881 konstaterade Timrås skolekonom 
att de skolsalar som hyrts antagligen inte skulle vara tillgängliga nästa 
år. Om nya skolsalar skulle hyras skulle de troligen betinga ett högre 
pris, eftersom bränslekostnaderna varit höga under den gångna kalla 
vintern. Att uppföra ett nytt skolhus framstod som ett bättre alternativ.106

Vid sidan av svårigheten att överhuvudtaget hyra lokaler, fanns det 
brister i de hyrda lokalernas kvalitet. Sådana problem var välkända 
i samtiden. På nationell nivå riktades kritik mot de ambulatoriska 
skolorna, bland annat beskrev skolmannen Olof Eneroth de hyrda 
skollokalerna som ”små, låga qvalmiga kyffen med några bänkar utan 
ryggstöd och några låga bord till möbler”.107 I Västernorrland ankla-
gade folkskoleinspektören Hamnström vissa skoldistrikt för att bara 
vilja hyra så billiga skollokaler som möjligt, utan hänsyn till om de var 
tillräckligt rymliga, varma eller på annat sätt lämpliga.108

Skoldistrikten var medvetna om problemet och beskrev inte sällan 
de hyrda skollokalerna som trånga, olämpliga och skadliga för under-
visningen.109 En översikt över de små och stora bekymmer som ambu-
latoriska skolor kunde medföra presenterades i en skrivelse till Attmars 
skolråd 1878, författad av en småskollärarinna. Enligt skrivelsen led 
såväl lärare som elever av de ohälsosamma rum som distriktets gårdar 
erbjöd skolan. Undervisningen försvårades av att gårdsfolket måste bo 
och laga sin mat i de rum där undervisning försiggick. Därtill stör-
des undervisningen av en mängd saker som lärarinnan inte såg som 
passande att nämna, samt av att rummen ofta var så kalla att barnen 
behövde samlas runt spisen för att värma sig. Hon påpekade även att 
alla gårdar inte kunde förse läraren med den mat som kontraktet med 
skoldistriktet garanterade: ibland räckte hushållens matvaror inte ens 
till för gårdsfolket, och än mindre till läraren.110

Ekonomiska och statusmässiga hänsyn
Utöver den mångfald av argument som presenterats ovan fanns det 
avslutningsvis även sociala och ekonomiska skäl till att uppföra skol-
hus. Om inte deltagare vid stämmor och skolråd kunde uppskatta de 
andra bevekelsegrunderna fanns det alltså ändå anledningar till att 
bygga skolhus. Ytterligare skolhus kunde tilltala såväl den sparsamme 
som personer med en känslighet för status och det socialt passande.

Sveriges skoldistrikt var inte främmande för att ta ekonomiska hän-
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syn. Innan folkskolornas statsbidrag blev baserade på en motfinansie-
ringsprincip efter statsbidragsreformen 1871 var det inte ovanligt att de 
svenska skoldistrikten använde statsbidragen för att förstärka skolkassan 
snarare än för att utvidga sitt skolväsende. Sundsvallsregionens skol-
distrikt var också duktiga på att anpassa sig till förändrade ekonomiska 
förhållanden. När taket för statsbidraget per lärare höjdes i juni 1883 
beslutade Sättna om höjda lärarlöner redan i september och Attmar 
och Hässjö i oktober.111

När skolhus skulle byggas anfördes inte sällan krassa ekonomiska 
skäl: en skänkt skoltomt, en donation eller möjligheten att uppföra 
ett skolhus till ett förmånligt pris.112 När Tuna skoldistrikt erhöll den 
villkorade donationen från stadsmajoren Erik Nordlander valde de att 
bygga ett skolhus i stället för att inrätta en ambulerande skola, vilket 
var sockenmännens förstaval.113 Beslutet om Nylands skolhus (1895) 
fattades i Indal när ”ett lägligt tillfälle att för ett någorlunda billigt pris 
erhålla ett skolhus” hade uppstått, och skolhuset i Björkön (1898) tillkom 
för att Njurunda skolråd ville gripa tillfället att bygga ett skolhus för 
ett ”jämförelsevis billigt pris” på en tomt som också ”torde bli billig”.114

Det ekonomiska värdet av ett skolhus för bygden och dess invånare 
kunde också vara ett argument för att uppföra skolhus. I Alnö kunde 
sockenmän tänka sig att godkänna sockenstugans ombyggnation om de 
själva fick utföra arbetet och därigenom tillgodogöra sig de uttaxerade 
pengarna. Några år senare framkom önskemål om att distriktets nya 
skolhus skulle uppföras som ett gjuthus, eftersom det byggnadssättet 
skulle gynna kalkbränningen, en av Alnöns viktigaste binäringar.115 

Valet mellan att bygga eller inte bygga ett skolhus påverkades av pri-
serna på arbete och byggnadsmaterial. Som noterats i kapitel 3 följdes 
prisökningar under 1850- och 1870-talen av prisfall, och nya prisstegringar 
under 1890-talets andra hälft. För att illustrera de drastiska sänkningarna 
av löneläget under 1870-talets slut, vilket var det som ledde till Sunds-
vallsstrejken 1879, kan nämnas att medelårslönen för en dräng sjönk från 
220 kronor 1877 till 150 kronor 1880 i löpande priser.116 

Dessa konjunktursvängningar gick inte traktens invånare obemärkta 
förbi. Såväl i inspektionsberättelser till Härnösands domkapitel som i 
Kunglig Befallningshavandes femårsberättelse för Västernorrlands län 
noterades ökade lönekostnader under 1850- och 1870-talen. År 1875 
beklagades till exempel att tjänstefolkens löneanspråk hade ökat, vilket 
man ansåg bero på att arbetarna inom skogs- och sågverksindustrin erhållit 
orimligt höga löner. De höga arbetspriserna angavs också som förklaring 
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till att vägbyggen hade blivit dyrare än beräknat vid 1870-talets mitt, och 
vid denna tid klagade även lärare på att penningen förlorat sitt värde.117 

När prisläget var högt hände det att uppförandet av skolhus förse-
nades eller förhindrades. I mars 1897 hölls en entreprenadauktion i 
Indal på virke till den tilltänkta skolbyggnaden i Östanskär, men det 
lägsta anbudet godtogs inte. Budet ansågs vara för högt, vilket enligt 
stämman berodde på att virkespriserna för närvarande var mycket höga. 
Kyrkostämman beslöt att nya bud skulle inkrävas före den 1 september 
samma år. De höga priserna på arbetskraft och byggnadsmaterial låg 
också bakom att skolrådet i Hässjö inte ville uppföra ytterligare skolhus 
vid sekelskiftet 1900.118 

Skolbyggandet påverkades också av sjunkande priser. Skolbyggnads-
verksamheten låg nere under stora delar av 1870-talet när priserna på 
arbete och byggnadsmaterial var som högst; under denna tid färdig-
ställdes endast skolhuset i Timrå (1877) och fortfarande 1878, när 
priserna var på väg ner, hänvisade Alnö skoldistrikts representanter till 
”de i allmänhet tryckta penningetiderna” när de ville vänta med ett 
skolhusbygge.119 Men när priserna sjönk inleddes en intensiv skolbygg-
nadsperiod och enbart under 1879 färdigställdes sju skolhus. I Skön 
anfördes prisläget explicit som en anledning till att bygga skolhus. I 
stället för att bekymra sig över vad den sjunkande konjunkturen skul-
le innebära, exempelvis i termer av social oro, gladdes kyrkostämman 
1878 över de sjunkande dagsverkspriserna och föreslog att ett planerat 
skolbygge borde påskyndas för att utnyttja konjunkturen.120 

Ekonomin var dock inte allt, utan det är uppenbart att skolbygg-
nadsprojekten hade sociala och statusmässiga aspekter som inte kan 
utelämnas från analysen. Detta kan te sig förvånande utifrån tidigare 
studier av den svenska folkskolans historia som inte har tillskrivit pre-
stige och heder någon större betydelse för folkskolans utveckling. Det 
är dock mindre förvånande givet den ständigt växande forskning som 
behandlar statusmanifestation, sociala nätverk och lyxkonsumtion. 
Den har visat att byggnader har haft viktiga funktioner som tydliga och 
ständigt närvarande påminnelser om sociala relationer och hierarkier.121

Godsägare använde sig av sina byggnaders planlösningar, formsys-
tem och byggnadselement för att markera sin status, och när präster-
nas position stärktes under 1700-talet var byggnadsmaterialet ett sätt 
för dem att särskilja sig från bönderna och deras byggnader. Även för 
bönder var byggnadernas utformning viktig, bland annat som en del i 
upprätthållandet av de sociala kontakter som var nödvändiga för hus-
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hållets existens. De stora Hälsingegårdarna har i linje med ett sådant 
betraktelsesätt tolkats i termer av statuskonsumtion och heder och 
beskrivits som en slags tävlingsform.122

På samma sätt som godsägares, prästers och bönders byggnader 
påverkades av det sociala sammanhanget var förhållandet mellan olika 
skoldistrikt en av anledningarna till att skolhus uppfördes. Skolhus i 
Frankrike och USA uppfördes i lokalpatriotisk tävlan mellan skol distrikt, 
och i USA förekom offentliga rankningar av skoldistrikt i syfte att stär-
ka konkurrensen mellan dem.123 Vilka organisatoriska enheter som var 
inbegripna i de sociala manifestationerna var följden av en historisk 
process. I USA fick bönder möjligheten att själva skapa skoldistrikt, 
äga skolhus och bedriva skolverksamhet. När skolvägen var för lång 
eller konflikter uppstod kunde följaktligen en grupp bönder skapa ett 
nytt skoldistrikt.124 I Sverige baserades skoldistrikten på landsbygdens 
indelning i kyrkliga församlingar, och skolhusen handlade följaktligen 
framförallt om relationen mellan dessa skoldistrikt.125

Status, det vill säga ära, prestige och heder i egna och andras ögon, 
var uppenbarligen viktigt när skolhus skulle byggas i Sundsvallsregi-
onen.126 På samma sätt som status kunde markeras i bondesamhället 
med tapeter, porslin, tvåvåningsbyggnader och punschdrickande kunde 
det också markeras med skolhus.127 Skolhusets utformning kunde till 
exempel vara en klassmarkör: vid 1800-talets slut målades en del skol-
hus vita, en färg som bönderna använde för att särskilja sina bostäder 
från torpares och andra jordlösas. Den vita färgen var ett uttryck för 
en formering av bondeklassen – i äldre forskning kallad förborgerli-
gande och numera även förbondeligande – som innebar att bönderna 
särskilde sig från andra sociala grupper genom bland annat klädsel och 
bostadshusens storlek och möblering.128 

Framförallt förefaller dock skolhusen ha varit en fråga om skoldistriktets 
anseende. Såväl skolrådets ordförande komminister Jakob Hammargren 
som hemmansägaren Erik Viklander menade att det skulle innebära 
en förödmjukelse för Hässjö församling om dess skoldistrikt ålades av 
domkapitlet att uppföra ett skolhus. Skolbyggena rymde vidare ett visst 
mått av uppvisning inför överheten, som när skolan i Timrå skulle stå 
färdig innan dess att kung Oscar I skulle resa genom församlingen.129 

Det faktum att skolhusen byggdes i ett socialt sammanhang tog sig 
olika uttryck. I den vikt som lades vid att bygga ett vackert och väl 
placerat skolhus kan man kanske skönja en viss strävan efter att skol-
huset skulle vara representativt för bygden. I Alnö ville sockenborna att 
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skolhuset skulle placeras högt så att det skulle bli till en bättre prydnad, 
och i Njurunda motiverades valet av skoltomt bland annat med att 
dess placering förskönade utsikten över kyrkan.130 

Andra församlingars skolhus kunde också fungera som förebilder. Att 
organisationer inte bara förändras på grund av formella eller informella 
påtryckningar – i detta fall stadgor och inspektörer – utan även på grund 
av att organisationer imiterar varandra och använder sig av andra orga-
nisationers lösningar, så kallad mimetisk isomorfism.131 Det kan vara en 
förklaring till att Sundsvallsregionens skolhus ofta liknade varandra i 
vissa avseenden, och det finns flera exempel på att skoldistrikten explicit 
tog hänsyn till skolhus i andra distrikt i den egna byggnadsprocessen. 
I Ljustorp antog sockenstämman ritningen för Tuna folkskola (1848) 
som uttalad förebild för sitt skolhus, i Hässjö uppfördes skolhuset i 
Strand med skolhusen i Norrberge och Lunde (Timrå) som mönster, i 
Timrå nämndes Gärde skolhus i Skön som referenspunkt, och i Skön 
skulle ett nytt skolhus uppföras på kyrkvallen som uttryckligen skulle 
ha ”ungefär samma beskaffenhet” som skolhusen i Gustavsberg och 
Hovid på Alnön. Talande är att ritningen till skolhuset i Gustavsberg, 
som alltså hörde till Alnö skoldistrikt, endast finns bevarad i Sköns 
kyrkoarkiv.132

Framförallt var andra församlingar viktiga referenspunkter när beslut 
om nya skolhus skulle tas. Det viktiga var huruvida skoldistriktets sats-
ningar var mindre eller större än andra församlingars. Var de jämförelsevis 
stora behövdes inga ytterligare skolhus: i Hässjö menade skoldistriktets 
företrädare att dess skolväsende var jämförbart med Sundsvalls stads och 
Ljustorps och Tynderös, och alltså behövdes inga ytterligare skolhus.133 
Var satsningen jämförelsevis liten behövdes ytterligare skolhus: i Nju-
runda argumenterade ovan nämnde ångsågsinspektor Axel Lindblad 
för inrättandet av ytterligare skolhus eftersom skoldistriktets kostnader 
var små i förhållande till folkmängden.134 

Diskussionen i Hässjö 1898 illustrerar hur skolhusbyggen kunde 
påverkas av jämförelser mellan skoldistrikten, och att jämförelserna 
inte behövde begränsa sig till lokala förhållanden i Sundsvallsregionen. 
Skolrådets ordförande menade att inrättandet av en ny folkskola vis-
serligen skulle kosta en hel del, men om en liten kommun som Högsjö 
församling strax norr om Härnösand kunde uppta ett amorteringslån 
på 38 000 kronor för att förbättra sitt skolväsende, borde Hässjö för-
samling klara av att inrätta ytterligare en skola. Folkskollärarna Karl 
Österberg och Lars Petter Larsson instämde. De menade att Hässjös 
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skolväsende inte tillnärmelsevis motsvarade det blomstrande skick som 
skolväsendet i näraliggande Timrå och Skön befann sig i. De noterade 
dessutom att även skolorna i det avlägsna Dorotea (Västerbotten) var 
långt bättre ordnade än i Hässjö.135

Sammanfattande diskussion
Detta kapitel har visat att motiven bakom uppförandet av skolhus tydligt 
skiljde sig från de argument som framfördes på nationell nivå. Diskus-
sionen som fördes i stämmor och skolråd om uppförandet av skolhus 
saknade i regel de ideologiska färger som återfanns i den nationella 
offentliga debatten. Till exempel spelade distinktionen mellan en konser-
vativ ståndspedagogik, enligt vilken undervisningen skulle anpassas efter 
samhällets fyra stånd, och en liberal position, enligt vilken skolväsendet 
skulle fostra ansvarsfulla medborgare, ingen roll i den lokala debatten, 
trots att den var central i debatten inför folkskolans införande. Rädslan 
för en växande underklass eller behovet av social disciplinering disku-
terades inte heller på stämmor och skolråd, vilket är anmärkningsvärt 
med tanke på sågverksindustrins utveckling och den stora strejken 1879.

I stället hördes en stor mängd skäl till att skoldistrikten skulle utsätta 
sig för de kostnader som skolhusen oundvikligen innebar. Folkskolestad-
gan och folkskoleinspektörerna var bara två av skälen. Folkskoleväsendet 
påtvingades inte skoldistrikten uppifrån utan framstår snarare som ett 
gemensamt projekt där såväl stat som lokalsamhälle deltog. Det är en 
viktig slutsats som kan dras av detta kapitel.

Ett fåtal argument för skolbyggande hänvisade till upplysning, sed-
lighet och framtidens behov av utbildning, och många hänvisade till 
befolkningstillväxten och till att de befintliga skolhusen var trånga, 
kalla och bristfälligt inredda. Barnens långa skolväg och de många 
problem som hyrda skolhus skapade – svårigheten att hyra tillräckligt 
stora lokaler, lokalernas pris och de brister som karaktäriserade de rum 
som kunde hyras – var också anledningar till att bygga skolor.

Därtill tog skoldistrikten statusmässiga och ekonomiska hänsyn. De 
tog gärna tillvara på möjligheten att göra en god affär och påverkades 
av prisläget på byggnadsmaterial och arbete. Skolhusen var dock inte 
bara en ekonomisk investering, utan även en social. Att bygga skolhus 
kunde vara en fråga om församlingens heder och den färdiga byggnaden 
kunde fungera som en klassmarkör och en prydnad för församlingen. 
Andra skoldistrikt hade stor betydelse när beslut om det egna skol-
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distriktet skulle tas: var skolväsendet i andra distrikt bättre, var det ett 
skäl till att stärka de egna skolorna.

Denna mångfald av argument utgör sannolikt en delförklaring till att 
skolväsendet fortsatte att utvecklas även efter det att skoldistrikten hade 
uppfyllt folkskolestadgans krav. Dessutom kan de belysa den systematiska 
tillväxt som skolväsenden uppvisat även internationellt och som känne-
tecknas av en tröghet och kontinuitet; ett skolhus ger fler skolhus. Ett 
skolhus följdes av fler eftersom de befintliga skolhusen inte rymde alla 
barn, inte hade tillräckligt hög standard, låg för långt från skolbarnen 
eller bedömdes som otillräckliga i jämförelse med andra skoldistrikts.

Övergår man från denna konkreta empiriska nivå till den generella 
har detta kapitel bidragit till analysen av hur 1800-talets skolbyggan-
de påverkades av större samhälleliga processer. Bland dessa märks den 
befolkningsökning som följde på sågverksindustrins expansion, som 
hade såväl regionala som nationella och internationella förutsättning-
ar, den västeuropeiska depressionen som sänkte byggnadskostnaderna 
under en period, böndernas ökade välstånd som bidrog till höjda för-
väntningar på skolhus, samt 1800-talets sockenkommunala expansion 
och de kostnader som den innebar. Även indelningen i skoldistrikt, 
som byggde på församlingarnas gränser, påverkade skolväsendet. Denna 
indelning påverkade både möjligheterna för flera distrikt att samarbeta 
om ett skolhus, och skolhusens roll som statusmanifestation skoldi-
strikt emellan.

I relation till den tidigare forskningen innebär en sådan bred skildring 
av den lokala skolpolitiska debatten ett viktigt bidrag. Vid sidan av att 
kapitlet belyser en debatt som, trots sin stora betydelse i ett decentra-
liserat skolväsende, tidigare inte givits någon större uppmärksamhet, 
kan den också ge en tämligen ny bild av motiven bakom skolväsendets 
framväxt. Där tidigare forskning kontrasterat liberala ståndpunkter 
mot konservativa och framhållit viljan att disciplinera en växande 
underklass, visar denna studie att skolväsendets framväxt på lokal nivå 
främst motiverades av helt andra skäl. I stället för att motiveras av en 
rädsla för social oro eller brottslighet, motiverades den av många andra 
känslor, däribland missnöje och prestige. Och uttrycktes känslor för 
oro, var det inte för den farliga underklassen utan för att skolbyggena 
skulle bli för kostsamma.

I vilken mån de skäl som angivits i stämmornas och skolrådets pro-
tokoll var de egentliga skälen till skolväsendets expansion, eller om de 
ideologiska motiven var bakgrunden till den lokala debatten trots att de 
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inte nedtecknats i protokollen, är dock inte en fråga som kan besvaras 
av denna studie. Det enda som står klart är att när beslut fattades om 
skolväsendets utveckling, på den lokala nivå där skolväsendet i huvudsak 
organiserades och finansierades, så var det i huvudsak omständigheter 
som det statliga agerandet, befolkningstillväxten samt ekonomiska och 
sociala faktorer som angavs som skäl när skolhus skulle byggas. Oav-
sett hur protokollens argument ska uppfattas, innebär det att bilden 
av motiven bakom folkskoleväsendets utveckling måste breddas till att 
även omfatta de mer praktiska och konkreta skälen som behandlas i 
den lokala skolpolitiska debatten. 

Med tanke på den stora vikt som tillskrivits status och mimetisk 
isomorfism som drivkraft i andra sammanhang väcker detta kapitel 
också frågan huruvida sådana faktorers betydelse för skolväsendets 
framväxt bör uppvärderas. Folkskolan hade kanske sitt ursprung min-
dre i politiska och pedagogiska överväganden, och mer i behovet av att 
markera den egna församlingens status och imitera andra församlingars 
skolhus. Det framstår också som viktigt att studera de ekonomiska 
motiven närmare och inte minst att uppmärksamma den betydelse som 
den ekonomiska konjunkturen hade för utvecklingen av skolväsenden 
såväl i Sverige som i andra länder.

Framförallt är det dock viktigt att notera att skolväsendet fyllde många 
behov, svarade mot många syften och passade många grupper på flera 
olika sätt. Skolan passade inte bara den liberale som ville ha medborgerlig 
bildning eller den som oroade sig för kravaller och ökad brottslighet, utan 
även dem som ville undvika trängsel i skolhusen eller inte ville att barnen 
skulle frysa i äldre skolhus. Nya skolhus var också viktigt för bybor som 
ville undvika långa skolvägar, skolråd som erfor svårigheter när skollo-
kaler skulle hyras, skolrådsledamöter som oroade sig för församlingens 
heder och lärare som fick uppleva de ambulatoriska skolornas nackdelar. 
Snarare än ett redskap för den härskande klassen framstod skolväsendet 
i den lokala debatten som en nyckel som passade flera lås. I detta ligger 
sannolikt också en viktig förklaring till skolväsendets expansion.

Sådana insikter kan öka vår förståelse för skolväsendets utveckling 
internationellt. Det som utifrån teorier om industrialisering och urba-
nisering framstår som paradoxalt – att skolor utvecklades snabbare i 
agrara än industrialiserade områden och att skolväsenden till och med 
etablerades i områden utan egentlig befolkning – framstår mot bakgrund 
av detta kapitel som rimligt.136 Det kunde som sagt finnas många skäl 
till att inrätta en skola.
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kapitel 5

Skolbyggnadsprocessens  
organisation

För att uppföra ett skolhus krävs mer än bara vilja. Till att börja med 
krävs en organisation, det vill säga ett mer eller mindre medvetet sam-
arbete mellan människor som gör det möjligt att åstadkomma sådant 
som en enskild individ inte klarar av.1 Det fordras med andra ord 
någon form av sociala mekanismer som innebär att byggnadsplaner 
kan godkännas, skoltomter bestämmas och byggnadsarbete utföras. 

I Sverige försåg häradet, församlingen och byn landsbygdsbefolkningen 
med olika möjligheter att fatta och genomföra beslut. Vid häradstingen 
behandlades exempelvis länge skatte-, post- och skjutsfrågor samt använ-
dandet av allmänna skogs- och betesmarker. De kyrkliga församlingarna 
skötte initialt i huvudsak sådant som rörde kyrkan och prästens försörj-
ning, och med byn som utgångspunkt kunde byalagen koordinera sådant 
som skördearbete, brunnsgrävning och vägbyggen samt organisationen 
av kvarnar, sågar och begravningar. Arbete kunde organiseras genom 
byteslag, bjudlag, bårlag, olika former av arbetslag eller dagsverken.2

Sundsvallsregionens skolhus var möjliga att uppföra tack vare försam-
lingarnas förvaltning och arbetets organisationsformer på landsbygden. 
I fokus för detta kapitel står organisationen av den beslutsprocess och 
det byggnadsarbete som skolbyggen förutsatte. Jag beskriver hur skol-
väsendets framväxt var beroende av såväl 1800-talets lokalpolitiska arbete 
i socken- och kyrkostämmor, skolstyrelser och byggnadskommittéer 
och hur själva byggnadsarbetet organiserades i dagsverken, beting och 
entreprenader. Med hjälp av bevarade protokoll men även domböcker 
och tidningsannonser ges inblickar i skoldistriktens politiska kultur 
och mer specifikt i vilka det var som bestämde i skolhusfrågor, hur 
beslutsprocessen förändrades över tid samt vilka för- och nackdelar 
olika kontraktsformer hade vid skolbyggen.3
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I detta kapitel ges därmed en närmare bild av den lokala skolorgani-
sation som till exempel Nancy Beadie, Carl Kaestle och Peter Lindert 
tillskrivit en så stor betydelse.4 Som framgår nedan var det som sked-
de i stämmor, skolstyrelser och kommittéer avgörande för att skolhus 
skulle kunna uppföras. Samtidigt breddas bilden av de organisatoriska 
förutsättningarna för skolväsendets framväxt till att omfatta lokalsam-
hället, och hur byggnadsarbetet där organiserades i dagsverken, beting 
och entreprenader.

Till skillnad från de många studier som beskrivit hur skolväsendets 
framväxt orsakades av genomgripande samhälleliga förändringar som 
industrialisering, urbanisering eller modernisering visar kapitlet dess-
utom att skolväsendet inte bara frambringades av det som var nytt för 
1800-talet utan även stöttades av det som funnits där sedan gammalt.5 
Detta är kanske det av bokens kapitel som tydligast visar hur skol-
väsendet var beroende av ett äldre bondesamhälle och dess församlingar, 
stämmor och kommittéer. 

Samtidigt ger detta kapitel den kanske tydligaste kontrasten till de 
studier som får skolväsendets ursprung att framstå som storslaget och 
betydelsefullt. I en äldre historieskrivning är det stora personligheter, 
politiker och tänkare som förändrar den pedagogiska historiens rikt-
ning, och historien är i stor utsträckning något att vara stolt över. Den 
svenska folkskolestadgan har bland annat beskrivits som en lyckad 
slutpunkt på en lång vandring och förärats ett antal jubileumsfiranden.6 

Också mer sentida utbildningshistorisk forskning har upphöjt skol-
väsendet till en fråga om övergripande samhällsomvandlingar, grund-
läggande sociala konflikter eller avgörande ideologiska motsättningar.7 
Det finns måhända inget hedersamt i att skolan och dess pedagogik 
är en konsekvens av industrialiseringens och urbaniseringens sociala, 
demografiska och ekonomiska förändringar, men det ger skolväsendets 
framväxt en monumental karaktär och en antydan av storslagenhet. 
Studerar man skolväsendets historiska förutsättningar ser man i stället 
det som Friedrich Nietzsche kallade historiens pudenda origo (van-
hedrande ursprung): historien är ”en ständig upprepning av girighet, 
hat, missbedömningar och orättvisor”.8 Man får dessutom en ny möj-
lighet att diskutera det som beskrivits som skolväsendets långsamma 
utveckling och den tröghet som sägs ha kännetecknat dess framväxt.9 
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Skoldistriktens organisatoriska förutsättningar
Det antagligen bästa exemplet på det svenska skolväsendets beroende 
av äldre strukturer är de socknar med medeltida rötter som skoldistrik-
ten baserades på. Under 1300-talet antas Medelpad ha varit indelat 
i elva storsocknar med sex annex. Sundsvallsregionen organiserades 
vid denna tid av huvudsocknarna Skön, Tuna, Njurunda, Ljustorp, 
Selånger, Indal och Hässjö. Annexförsamlingarna Timrå och Alnö 
hörde till Skön, Attmar till Tuna och Sättna till Selånger. Det områ-
de som sedermera kom att läggas under Tynderö församling låg vid 
denna tid under Hässjö.10

Socknarna hade sitt ursprung i den medeltida kristna kyrkans behov 
av att organisera och finansiera prästlöner och kyrkobyggnader, och 
redan under medeltiden var socknen en organisation som kunde åstad-
komma saker. Åtminstone fem kyrkor byggdes i Sundsvallsregionen 
under 1200-talet, dopfuntar importerades från Gotland och skulpturer 
och altarskåp färdigställdes.11

Socknarnas verksamhetsområde och territoriella utsträckning för-
ändrades över tid. Under 1600-talet var till exempel kyrkotukten en 
viktig uppgift, vilket gav församlingarnas sockenstämma tydliga drag 
av kyrklig domstol. Även under 1700-talet var rättskipning en viktig 
fråga för sockenstämmorna – bland annat behandlades fylleri, förtal, 
äktenskapsbråk och bristande kyrkodisciplin – men de behandlade också 
i allt högre grad ekonomiska frågor som framförallt angick jordägande 
bönder: kostnader för att tillhandahålla fattigvård, driva sockenmagasin 
och bygga prästgårdar och skolhus.12 Samtidigt som sockenstämmans 
ansvarsområden därigenom vidgades blev församlingen en allt viktigare 
administrativ enhet på bekostnad av inte minst häradet.13

Socknarna, som kom att utgöra basen för det svenska skolväsendets 
organisation, fick sin första nationella lagstiftning med 1817 års socken-
stämmoförordning, som i huvudsak gjorde stadga av den praxis som 
i allmänhet redan varit gällande. Enligt denna förordning var prästen 
stämmans självskrivna ordförande och sockenbornas rösträtt graderades 
efter jordägande. Den lokalpolitiska makten hamnade därmed många 
gånger hos de självägande bönderna.14 

Som en följd av den faktiska och uppfattade samhällsomvandlingen 
och den debatt som fördes om näringsfrihet, tryckfrihet och represen-
tationsreformen, presenterades en ny sockenstämmoförordning 1843. 
Den vidgade rösträtten till att omfatta alla med beskattningsbar inkomst 
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och fastlade den övergripande strukturen för hur folkskolefrågor skulle 
behandlas inom ramen för sockenstämmans verksamhet.15

Förhandlingarna vid sockenstämman skulle ledas av dess självskrivna 
ordförande, kyrkoherden eller hans företrädare. Till sockenstämmans 
ansvarsområden lades allt det som handlade om ”kyrkans wård samt 
Socknens hushållning och allmänna angelägenheter”, vilket konkretise-
rades i 21 punkter. Vid sidan av frågor rörande fattigvård, försäkringar, 
väghållning och anställandet av sockenhantverkare, gavs sockenstämman 
det övergripande ansvaret för folkskolorna. Sockenstämman tillsatte 
och avskedade skoldirektionens ledamöter, skollärare och klockare samt 
ansvarade för uppförandet och underhållet av skolhuset, sockenstugan 
och skollärarens bostad. Dessutom skulle stämman granska skolornas 
räkenskaper och fatta slutgiltiga beslut om skolväsendets kostnader.16

Skoldirektionens eller skolstyrelsens arbete beskrevs närmare i 1842 
års folkskolestadga. Skolstyrelsens arbete skulle ledas av församlingens 
kyrkoherde eller dennes företrädare, som också var ansvarig för skol-
styrelsens protokoll. Skolstyrelsens uppgift var att sköta skoldistriktets 
skolor och se till att skolbarnens undervisning var väl ordnad. Därtill 
skulle skolstyrelsen formulera ett skolreglemente som bland annat styrde 
skolans förvaltning och undervisningsmetod.17

Dessa organisatoriska förutsättningar för skolväsendet förändrades 
något i och med 1862 års kommunalförfattningar. I takt med att såväl 
befolkningsökningen som 1842 års folkskolestadga och 1847 års fattig-
vårdsstadga vidgade sockenstämmornas arbetsområde ställdes nya och 
utökade krav på dess organisation. Som en följd av detta infördes efter 
flera års debatt en ny sockenorganisation 1862, vilken i stor utsträck-
ning var baserad på den gamla.18

Till den nya kommunallagstiftningens stora nyheter hörde röst-
rättsreformen. Rösterna, även kallade fyrkar, fördelades nu efter taxe-
rad inkomst enligt den så kallade aktiebolagsprincipen. I likhet med 
aktieägare som röstar för sina aktier i ett företag på bolagsstämman 
röstade skattskyldiga på kyrko- och kommunalstämman för sina fyrkar. 
Rösträtten blev därmed kraftigt graderad: fattiga fick några få röster 
eller inga röster alls och rika kunde få tusentals.19

Med 1862 års lagstiftning genomfördes också en arbetsdelning mellan 
kyrkliga och sekulära frågor. Skol- och kyrkofrågor tillföll kyrkostäm-
man, medan bland annat fattigvård och hälsovård tillföll kommunal-
stämman. Kyrkostämman blev därigenom det forum där skolråd och 
folkskollärare tillsattes, skolräkenskaper granskades och beslut togs 



137

skolbyggnadsprocessens organisation

om uppförande och underhåll av skolhus.20 Trots att kyrkostämman 
var resultatet av en principiell åtskillnad mellan den kyrkliga och den 
borgerliga kommunen bör man dock inte överdriva den förändring 
som kyrkostämmans införande innebar. Det fanns församlingar där den 
huvudsakliga konsekvensen var att församlingsprästen förde stämmans 
protokoll i två olika protokollsböcker.21 

Under kyrkostämman, där kyrkoherden eller hans företrädare för-
delade ordet, fanns ett kyrkoråd som hade ansvar för ”hwad till reli-
gionens och sedernas wård hör” och ett skolråd som skulle ”utöfwa 
den wård om och befattning med folkskolan, som hitintills, enligt 
gällande stadga, warit serskild skolstyrelse uppdragen”.22 Detta innebar 
att skolrådet skulle verkställa kyrkostämmans beslut, utöva närmare 
översyn över skolverksamheten, presentera förslag på förändringar 
av skol väsendet samt avge utlåtanden när kyrkostämman så krävde. 
Skolrådet, eller andra särskilt utsedda personer, skulle också bereda 
ärenden för kyrkostämman.23

Även om kyrkostämman hade den avgörande beslutsrätten var alltså 
skolrådet en viktig instans som beredde och yttrade sig i de ärenden som 
behandlades i kyrkostämman. Skolrådet fick också ett stort ansvar för 
skolväsendets budget. Inför varje år skulle skolrådet presentera en budget 
som inkluderade både utgifter som stämman godkänt och utgifter som 
skolrådet såg som nödvändiga. Beskattningen av kommunens invånare 
verkställdes därefter av kommunens kommunalnämnd. Kyrkostämman 
hade också rätt att låna pengar om skolväsendets utgifter så krävde. Var 
återbetalningstiden längre än två år, behövde dock stämmans beslut 
underställas Kungl. Maj:ts prövning.24

Skolrådets uppgifter specificerades i 1882 års förnyade folkskole-
stadga, som var avsevärt mer mångordig i frågan än sin föregångare. 
Till de uppgifter som angivits i 1842 års folkskolestadga lades bland 
annat att skolrådet skulle upprätta en läroplan som följde den statliga 
normalplanen och ett reglemente som skulle prövas av domkapitlet och 
folkskoleinspektören. 1882 års folkskolestadga gav också uttryckligen 
skolrådet ansvaret för skolhusens underhåll, uppvärmning, städning 
och ventilation samt ansvaret för vården om undervisningsmaterial 
och inventarier.25

Skolväsendets lokala organisation i stämma och skolstyrelse tiller-
kändes alltså omfattande rättigheter under 1800-talet, men den var 
naturligtvis inte helt oavhängig regionala och statliga nivåer. Folkskole-
väsendet stod formellt sett under biskopens och domkapitlets uppsikt, 
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och biskopen hade exempelvis möjlighet att påverka skoldistrikten vid 
sina visitationer. Skoldistriktens beslut påverkades av folkskoleinspek-
törerna, vilka tillsattes av Kungl. Maj:t efter biskopens förslag, och 
uppstod oenighet kunde frågor avgöras i länsstyrelsen eller häradsrätten. 
Dessutom styrdes skoldistriktens agerande av villkoren för statsbidrag, 
vilka efter 1871 baserades på lärarnas lön, och skulle församlingen uppta 
längre lån eller avsöndra ett stycke jord från prästbordet (den mark som 
användes för att försörja prästen), krävdes ansökan till Kungl. Maj:t.26 

I ett internationellt perspektiv innebar dock det svenska skol väsendets 
organisation, sannolikt eftersom den baserades på de kyrkliga försam-
lingarna, att skoldistrikten fick jämförelsevis omfattande rättigheter. Till 
skillnad från i England, Irland och Kanada satte statliga författningar 
inga gränser för skoldistriktens rättigheter att finansiera sin verksamhet.27 
Skoldistriktens förmåga att ta ut skatter begränsades heller aldrig som i 
Preussen, där de i stor utsträckning måste förlita sig på elevavgifter för 
att täcka sina kostnader.28 I stället föreskrev 1842 års folkskolestadga 
att skoldistrikten skulle täcka kostnader för skollokaler och lärarlöner, 
antingen som stadgan föreslog eller på annat sätt.29

Stämma, skolråd, kommitté och byggmästare
I lagens mening hade alltså socken- och kyrkostämman det övergripande 
ansvaret för skoldistriktens skolor. Det var på dem såväl skolbyggena 
som skolväsendet i stor utsträckning vilade. Stämmornas faktiska bety-
delse i den beslutsprocess som ledde fram till ett skolhus varierade dock 
både mellan byggnadsprojekt och över tid. 

Under undersökningsperiodens första hälft spelade stämmorna en 
mycket stor roll för de beslut som togs om skolhuset och dess placering 
och utformning. Ett skäl till detta var att stämman av tradition varit den 
verkställande kraften i socknens angelägenheter, ett annat var sannolikt 
att byggnadsprojekten under denna tid var få och i regel billiga; det 
fanns ingen direkt anledning att delegera arbetet när de flesta besluten 
kunde tas av sockenmännen gemensamt. 

Sockenstämmans betydelse tycks ha varit störst vid enklare skol-
husprojekt, till exempel ombyggnader eller inköp. När de första skol-
lokalerna skulle uppföras i Hässjö (1849) fördes hela diskussionen i 
sockenstämman. Åsikterna var delade om var skolhuset skulle placeras, 
och man beslutade att sockenstugan skulle inredas till en skolsal under 
bonden Per Mattsons ledning.30 Samma beslutsprocess föregick inköpet 
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av skolhuset i Nävsta (1848). Stämman hade gillat förslaget att köpa ett 
skolhus och det återstod att bestämma vilket hus som skulle förvärvas. 
Det föreslogs att skoldistriktet skulle köpa klockaren och organisten 
Johan Söderbergs hemman och stämman beslöt att köpa halva Söder-
bergs hemman jämte åbyggnader.31

Eftersom sockenstämman i flera fall både beredde och beslutade i 
skolhusfrågor kunde debatten röra sig på en högt uppdriven detaljnivå. 
I april 1848 beslöt till exempel Tynderö sockenstämma att sockenstugan 
skulle utökas med en påbyggnad, men man var oeniga om hur trappan 
upp till påbyggnaden skulle utformas. Några sockenmän tyckte att den 
skulle placeras på husets utsida, vid sockenstugans farstubro, andra att 
den skulle placeras vid insidan av sockenstugans norra vägg. Majorite-
ten förordade det senare förslaget som godkändes av stämman. Beslut 
fattades därefter också om hur själva trappan skulle konstrueras.32

Debatten i stämman kunde vara livlig. Av tidigare forskning att döma 
förefaller stämmornas politiska kultur ha präglats av ett konsensusideal, 
vilket dock försvagades något under 1800-talets andra hälft. Visserli-
gen kunde tvister förekomma, men idealet förefaller ändå ha varit att 
ordföranden presenterade förslag som efter en diskussion ledde fram 
till ett enhälligt beslut.33

I relation till sådana beskrivningar av sockenstämmans politiska kultur 
framstår diskussionerna kring skolhusen som ett uttryck för ett försvagat 
konsensusideal. Visserligen kan enighet och samstämmighet tidigare ha 
varit viktiga ideal i sockenstämmorna. Men när alla skattepliktiga fick 
möjlighet att diskutera såväl viktiga som, i eftervärldens ögon, ovik-
tiga frågor rörande skolhusen och de kostnader som de innebar blev 
stämningen lätt irriterad. Ordföranden fick vid sådana tillfällen lugna 
de församlade genom att uppmana dem att ”änteligen förena sig” eller 
att ”i stillhet och lugn öfverväga, med noggrannhet granska alla till en 
sådan skolas inrättande hörande omständigheter”.34 Vid andra tillfällen 
konstaterade ordföranden bara att diskussionen blev ”lång och tvistlig” 
eller att en ”ganska liflig” debatt inleddes, eller så beskrev debatten vid 
stämman som den ”till gräl gränsande och fridstörande diskursen”.35

Den debatt som fördes i Alnö sockenstämma under maj och juni 
1855 är ett bra exempel på hur det kunde se ut. Som framgått av före-
gående kapitel framfördes all möjlig kritik mot förslaget att bygga om 
skollokalerna i sockenstugan. Vissa invände mot valet av byggmästare, 
andra menade att ombyggnationen var onödig och några meddelade 
att de inte skulle bidra till kostnaderna för projektet om de inte blev 
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tvingade därtill av lagen.36 Trots det stora missnöjet lyckades socken-
stämmans ordförande driva igenom renoveringsplanerna. Beslutet möt-
tes av mycket missnöje och ordföranden antecknade till protokollet att 
han hade tvingats tillrättavisa några av sockenborna med formuleringar 
som ”det angås dig icke” och ”I förstån alls icke”.37

Sådana oenigheter bryter mot berättelsen om ett konsensusideal, men 
de är inte oväntade. Skolhistoriska studier har givit gott om exempel på 
möten som urartat i gräl och beskyllningar, möten som ogiltigförklaras 
och till och med diskussioner om skolhusets placering som lett till att 
ledamöter olovligen flyttat skolhus utan föregående beslut. Författare 
som Mark Twain (1835–1910) och Frans G. Bengtsson (1894–1954) 
har också i barndomsminnen beskrivit vad den senare kallade ”ursinniga 
och av stark komik präglade skolstrider”.38 Av traderade folkminnen 
att döma kunde debatten i Sundsvallstrakten vara het även utanför 
sockenstämman. Till exempel lär Sköns kyrkoherde Josef Backlund ha 
sökt upp en av sockenstämmans talare vid ett tillfälle under 1840-talet 
och sagt: ”Om du int tig på näste sockenstämme, du Jon Larsa Filla, så 
ska ja ta en becksudd och klämmä igen käften på dä ja.”39

Vilka som var mest inflytelserika i Sundsvallsregionens stämmor är 
en svår fråga som inte ryms inom ramen för denna studie. Av befintlig 
forskning framgår det dock att prästen i regel spelade en viktig roll i 
egenskap av ordförande. I vissa frågor hade han avgörande inflytande, 
som när det gällde tillsättningen av klockare och lärare, men i övrigt 
fungerade han som en styrelseordförande eller en verkställande direktör. 
Prästen kunde åstadkomma mycket, men inte driva igenom förslag mot 
stämmans vilja.40 Stämmorna tycks i övrigt ha dominerats av de besuttna 
klasserna (bönder, godsägare, fabriksägare). Deras röstmässiga överläge 
spelade en roll i detta, men omröstningar var bara ett av många sätt på 
vilket dessa grupper utövade sin makt. Formella omröstningar förefaller 
framförallt ha hört seklets sista decennier till, vilket hängde samman 
med den försvagning av konsensusidealet som jag tog upp ovan.41 

Av de bevarade protokollen framgår det att prästerna var drivande 
i skolfrågor och spelade en viktig roll i beslutsfattandet. Därutöver 
framstår bönderna i Sundsvallsregionen som den sociala grupp som 
hade störst inflytande. Visst förekom att obesuttna torpare och deras 
jämlikar deltog i sockenstämmor, men även om de kunde påverka 
besluten är det övergripande intrycket att det i huvudsak var bönders 
och hemmansägares röster som nedtecknades till protokollet.42 

Anmärkningsvärt är dock att ägare till bruk och sågverk, som på 
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grund av sågverksindustrins vinster hade massiva fyrktal i sågverks-
industrins kärnområden, sällan yttrade sig vid stämmornas möten. 
Varför så var fallet är en fråga som kan diskuteras närmare; exempel 
finns från Ångermanland där bolagen tog en mycket aktiv del i lokal-
politiken.43 Bidragande faktorer var sannolikt att sågverken ofta hade 
egna skolor och att deras ägare i många fall inte hade någon lokal för-
ankring i församlingarna. Endast vid ett fåtal tillfällen när större beslut 
direkt berörde industrimännen – som i frågan om upptagandet av ett 
stort amorteringslån i Njurunda i början av 1890-talet – genomdrev 
sågverksägarna sin vilja.44 

Skolrådet och skolstyrelsen
Samtidigt som socken- och kyrkostämmans ansvar för skolfrågor förblev 
densamma under hela undersökningsperioden, kom skolstyrelserna 
och skolråden att spela en allt större roll vid skolbyggena, vilket ligger 
i linje med den tendens till reglering, formalisering och rutinisering av 
stämmornas arbete som identifierats av tidigare forskning. Stämmor-
nas verksamhet blev fastare reglerade i och med förordningarna 1817, 
1843 och 1862, vilket ledde till en formalisering av stämmornas möten. 
Stämmornas ökade ansvarsområden, tillsammans med instiftandet av 
skolråd och fattigvårdsstyrelser, innebar att de fick en mer rutinartad 
form. Ärenden var i praktiken redan avgjorda i styrelser och kommittéer 
innan de presenterades för stämman.45

Det fanns sannolikt också viktiga praktiska skäl bakom skolrådens 
ökade betydelse. Skolväsendet ökade kraftigt i omfång under andra 
hälften av 1800-talet, och vid sidan av alla beslut om skolhus måste 
många beslut fattas angående lärarna, vilka i Sundsvallsregionens tolv 
skoldistrikt ökade från 11 personer 1850 till 115 vid sekelskiftet 1900.46 

De skolstyrelser som tillsattes i Sundsvallsregionen var av varieran-
de storlek. Enligt kyrkostämmoförordningen skulle de bestå av minst 
fem personer, och att döma av folkskoleinspektörens rapport styrdes 
Medelpads skoldistrikt av allt mellan fem till tolv personer.47 Att döma 
av nedslag i samtliga av Sundsvallsregionens skoldistrikt deltog ofta 
mellan fyra och åtta personer i skoldistriktens möten, med prästen 
som självskriven ordförande.

Den roll som skolstyrelserna spelade vid skolbyggen varierade. I regel 
verkar de framförallt ha berett ärenden och skapat underlag för stämmans 
beslut, till exempel kunde de sammanställa detaljerade byggnadsplaner 
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för sockenstämmans räkning. I Skön fick skolstyrelsen i uppgift att ta 
fram ett detaljerat byggnadsförslag som omfattade både skolhusets uthus, 
skolhusets planritning och utformningen av skolmästarens boningsrum 
i husets övre våning. För att underlätta detta arbete utnämnde man 
skeppsbyggmästaren vid Vivstavarv i Timrå, Eric Abraham Hägglund, 
till hedersledamot i skolstyrelsen.48

Skolrådens beredande roll fick inte förbigås, det stod tydligt vid ett 
tillfälle i Tuna när kyrkostämman hade beslutat om att överta ett skolhus 
i Allsta. Detta beslut överklagades till landskansliet, den avdelning vid 
länsstyrelsen som handlade ärenden som inte främst gällde skatteförvalt-
ningen.49 De klagande anförde att ärendet inte nämnts i kungörelsen av 
kyrkostämman och inte heller hade beretts i skolrådet på det sätt som 
lagen krävde. Landshövdingeämbetet bedömde att de klagande hade 
rätt och kyrkostämman ålades att fatta nytt beslut i ärendet. Ärendet 
blev med tiden synnerligen känsligt och ett nytt beslut om skolhuset 
i Allsta kunde därför fattas först fjorton år senare.50

Skolstyrelsen kunde också få ett större ansvar för skolbyggnaderna. 
I Skön beslöt kyrkostämman på skolrådets inrådan att ett nytt skolhus 
skulle uppföras på kyrkvallen. Beslutet skulle verkställas av skolrådet, 
som även hade att fatta det slutgiltiga beslutet om husets ritningar.51 
Särskilt stort inflytande förefaller skolrådet ha haft i Njurunda under 
1890-talet: där angav kyrkostämman framförallt de ekonomiska ramar-
na för verksamheten. Endast när kostnaderna för ett planerat skolhus 
översteg den summa som anslagits av kyrkostämman, behövde skol-
rådets förslag underställas stämmans granskning.52

Skolrådens arbete styrdes alltså av församlingsprästen, som var själv-
skriven ordförande, och i övrigt dominerades skolråden av personer 
med stark social, ekonomisk eller offentlig ställning i lokalsamhället. Mot 
bakgrund av hur viktiga de nära banden mellan den svenska folkskolan 
och kyrkan var är det inte förvånande att kyrkvärdar, som innehade 
ett av de högsta uppdragen inom församlingen, i regel även deltog 
som ledamöter i skolråden.53 Bandet mellan skolråd och kyrkoråd, där 
kyrkvärdarna var självskrivna ledamöter, var också nära. Det förekom 
att skolrådet och kyrkoråd höll gemensamma möten och att skolrådens 
och kyrkorådens protokoll fördes i samma protokollsbok.54

Även funktionärer från den borgerliga kommunen, civilförvaltningen 
och rättsväsendet var väl representerade vid skolstyrelsernas samman-
träde. Framförallt verkar detta ha gällt nämndemän. Nämndemän vid 
häradsrätten ingick i skolstyrelser i Njurunda, Selånger och Timrå; i 
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Hässjö deltog två nämndemän vid skolstyrelsens möten, och i Sättna 
tre. En kronofogde, som sorterade under länsstyrelsen, och en kom-
munordförande var ledamöter i Hässjös respektive Timrås skolstyrelse.55

Byggnadskommittéer, byggmästare och arkitekter
Tillsammans med stämmor och skolråd spelade byggnadskommittéer, 
som även kallades för byggnadsdeputerade, byggnadskommissioner eller 
byggnadsnämnder, en viktig roll vid skolbyggena.56 De hade inrättats 
bland annat för att organisera kyrkobyggen och användes för första 
gången vid ett skolbygge i Ljustorp under 1840-talet.57 Därefter inrät-
tades byggnadskommittéer i Hässjö 1861, Alnö 1863 och Skön 1867, 
men det var först under det ökade skolhusbyggandet under 1870-talet 
som sådana kommittéer blev vanligare.58 Under perioden 1870–1900 
deltog byggnadskommittéer vid 17 av 39 om- och nybyggnadsprojekt.59 

Kommittéerna kunde vara stora eller små, och deras sammansätt-
ning förefaller ha fyllt olika funktioner. De kunde utformas för att ta 
olika gruppers intressen i beaktande. När ett nytt skolhus skulle upp-
föras i Skön valdes 1867 en kommitté bestående av elva personer, med 
representanter för hemmansägarna, torparna, arbetarna, hantverkarna 
och båtsmännen. I många fall var kommittén mindre och kunde då 
ha karaktären av en expertpanel. När skolrådet i Selånger föreslog 
hemmansägarna Isak Sundberg, N. O. Wallmark och Nils Frånberg 
(se bild 6) angavs explicit att det var en kommitté av byggnadskunniga 
personer som hade utsetts.60 

Liksom skolstyrelserna verkar kommittéernas ledamöter i stor 
utsträckning ha haft en stark ställning i lokalsamhället. Även där ingick 
kyrkans män samt funktionärer inom häradsrätt och civilförvaltning: 
kyrkvärdar, sockenskrivare, ledamöter vid häradsrätten, nämndemän 
och häradsdomare, en hederstitel som tilldelades den nämndeman som 
innehaft sin befattning längst.61 

Inte sällan var byggnadskommittéerna sammansatta av personer 
som innehade flera funktioner. I Ljustorp bestod 1878 års byggnads-
kommission av tre ledamöter; nämndemannen och kyrkvärden Olof 
Wiklander, häradsdomaren Erik Pehrsson samt skolekonomen Pehr 
Björklund. I Sättna bestod kommittén av bonden och gästgivaren 
Erik Ytterström samt kyrkvärden Isak Åhlén, före detta nämndeman 
och fjärdingsman. I Tynderö valdes en fem man stark kommitté som 
inkluderade kyrkvärden och sedermera häradsdomaren Hans Olof 
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Åkerberg, bonden och senare kyrkvärden Hans Amelin, lanthandlaren 
Jonas Brundin samt ytterligare två personer. Brundin innehade ingen 
offentlig position men hade flest fyrkar av alla i Tynderö församling.62 

Byggnadskommittéerna hade också gott om ledamöter med uppdrag 
under länsstyrelsen. På landsbygden var varje län indelat i fögderier 
som i sin tur bestod av länsmansdistrikt och fjärdingsmansdistrikt, där 
fjärdingsmannen var underställd länsmannen som i sin tur sorterade 
under kronofogden. Dessa funktionärer skulle verkställa länsstyrelsens 
befallningar i lokalsamhället – bland annat hantera skattläggning, 
skatteuppbörd och verkställande av domstolsbeslut – och det var 
bland kronolänsmännen och fjärdingsmännen som byggnadskom-
mittéerna hämtade sina medlemmar.63 I Sättna var nämndemannen 
och fjärdingsmannen Isak Åhlén ledamot i byggnadskommittén, och 
i Tynderö byggnadsdirektion var bonden och fjärdingsmannen Isak 
Sundholm en av ledamöterna. I Attmar tog sockenskrivaren och 
fjärdingsmannen Erik Söderlund särskilt ansvar vid uppförandet av 
skolhuset i Attmar, och kronolänsmannen Hampus Fredrik Sjödin 
gjorde detsamma i Indal.64

Bild 6. Isak Sundberg (f. 1865) och N. O. Wallmark (f. 1863) var ledamöter i 
Selångers byggnadskommitté 1896. Fotografierna är tagna av Alex Gylfe och 
Adéle Kindlund, sannolikt under 1890-talet. Källa: fotografi nr 7423 och 
7671, Selångers hembygdsförening. 
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Byggnadskommittéerna hade olika relationer till stämmor och skol-
styrelser. De kunde vara underställda kyrkostämman, som i Skön 1867.65 
I andra fall underställdes kommittén skolrådet. När ett skolhus skulle 
byggas i Ala erhöll Hässjös skolråd kostnadsförslag och underlag för 
valet av plats från byggnadskommittén. Förslaget, som bland annat 
innebar att skolhuset skulle inrymma både en folkskola och en små-
skola, gillades av skolrådet och skickades vidare till sockenstämman för 
slutgiltigt godkännande.66

Byggnadskommittéernas arbetsuppgifter varierade. Ibland ägnade 
de sig huvudsakligen åt att förse skolråd och kyrkostämmor med ett 
gott beslutsunderlag. Kommittén i Skön tillsattes 1867 för att utföra 
tre uppgifter: den skulle informera sig om huruvida arbetarbarnen vid 
Tunadals och Skönviks lastageplatser skulle läsa vid sågverkens skolor 
eller om de skulle behöva platser i det planerade skolhuset vid Skönvik; 
den skulle med hjälp av sakkunniga utreda fördelarna med att uppföra 
skolhuset enligt gjuthustekniken, vilket innebar att väggarna byggdes av 
kalkbruk och natursten; och den skulle uppdra åt en fullt kompetent 
byggmästare att upprätta ritnings- och kostnadsförslag.67

Byggnadskommittén i Sättna 1879 hade också ett omfattande upp-
drag. Den skulle färdigställa ett fullständigt förslag till ny skolhusbygg-
nad som inkluderade val av skoltomt, ritningar samt en plan för hur 
byggnadsmaterialet skulle anskaffas och hur arbetet skulle utföras. Till 
ledning för sitt arbete fick de kommitterade ett exemplar av Överin-
tendentsämbetets normalritningar för skolbyggnader.68

Byggnadskommittéerna kunde också ha en verkställande funktion. 
I Ljustorp fick kommittén i uppdrag att bestämma var skolhuset, de 
nödvändiga uthusen samt det mindre planteringslandet skulle placeras 
på den utsedda jordlägenheten. Kommittén skulle även sköta anskaff-
ningen av byggnadsmaterialet och allt som rörde uppförandet och 
inredningen av skolhuset och de andra uthusen.69 

En liknande roll spelade kommittén under skolbyggnadsprojektet i 
Alnö 1865–1869. Kyrkostämman hade beslutat att uppföra skolhuset 
i timmer och att bygget till största del skulle läggas ut på entreprenad. 
Det ålåg kommittén att verkställa stämmans beslut under ”oinskränkt 
fullmakt”: den fick å församlingens vägnar fatta de beslut som den fann 
riktiga, inklusive beslut om penninglån, utan att konsultera kyrko-
stämman.70

Störst roll tycks byggnadskommittéerna ha spelat när skoldistrik-
ten skulle möta det sena 1800-talets kraftiga befolkningsökning i 
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sågverksindustrins kärnområden. I Alnö, Njurunda, Timrå och Skön 
fick kommittéerna stort ansvar för skolväsendets utveckling, och i de 
tre sistnämnda distrikten presenterade byggnadskommittéerna omfat-
tande handlingsplaner. I Skön föreslog byggnadskommittén 1878 att 
ett skolhus skulle inköpas och ytterligare fyra skolhus byggas för totalt 
58 500 kronor, samt att ytterligare en kommitté skulle tillsättas för att 
genomföra planen. I Njurunda föreslog kommittén i maj 1891 att sju 
nya skolhus för i genomsnitt 70 barn per skolhus skulle byggas för att 
förbättra distriktets skolväsende. Skolhusen beräknades kosta mellan 
3 000 och 9 800 kronor, totalt drygt 41 000 kronor.71

I Timrå omfattade byggnadskommitténs förslag fyra skolhus. Ett 
skolhus för 55 barn i Norrberge, där hemmansägare P. Hallerström 
hade skänkt en skoltomt; ett skolhus för 45 barn i Lunde, där en 
tomt kunde köpas av Sunds aktiebolag; och ett skolhus för 50 barn 
i Laggarberg, där också en tomtlägenhet fanns till salu. I Skyttberg 
eller Merlo hade kommittén inte hittat någon passande plats, så de 
gav kyrkostämman två alternativ: att köpa kapten Fredrikssons gård 
i Vivsta med tillhörande hus eller att uppföra ett nytt skolhus på 
Fredrikmons svedja.72

Byggmästare och arkitekter
Vid sidan av sockenstämma, skolråd och byggnadskommitté, deltog 
även byggmästare och arkitekter i beslutsprocessen (se tabell 7). Det 
var långt ifrån självklart att yrkesverksamma arkitekter deltog vid upp-
förandet av skolhus. Sådana anlitades endast vid elva av de sammanlagt 
47 nybyggen som jag har undersökt. Vanligare var att skoldistriktet 
kontaktade en byggmästare när ett skolhus skulle uppföras – oftast 
en byggmästare på orten, men det förekom att byggmästare deltog i 
skolbyggen i andra skoldistrikt. Arbetaren, gårdsägaren och byggmäs-
taren Abraham Wiklund arbetade med skolbyggen i tre skoldistrikt och 
arbetaren och byggmästaren Gustaf Lundberg i två.73

När arkitekter anlitades för att rita skolhus gick uppdraget oftast till 
Sundsvalls stadsarkitekter eller stadsbyggmästare, till exempel Johan 
August Mesch, Natanael Källander och Gustaf Hermansson. Därutöver 
ritades fyra skolhus av arkitekten Per Österlund, som senare blev känd 
som skolarkitekt i Medelpad.74 
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Tabell 7. Arkitekter vid uppförandet av 33 skolhus i Sundsvallsregionen.

Arkitekt Född Yrke Antal skolor

Abraham Wiklund 1858 byggmästare, verksägare 7

Natanael Källander 1867 stadsarkitekt 4

Per Österlund 1861 arkitekt 4

Gustaf Lundberg 1865 arbetare, byggmästare 3

Johan August Mesch 1824 stadsbyggmästare, arkitekt 2

Claes Westberg 1802 bruksägare 2

Johan Adolf Säve 1800 kyrkoherde 2

Pehr Dahlberg 1812 bruksbyggmästare 2

Jonas Sidner 1843 skollärare, organist 1

Eric Hägglund 1803 skeppsbyggmästare 1

Gustaf Hermansson 1864 stadsarkitekt 1

Georg Arnell 1858 ritare 1

J. A. Häggström ? byggmästare 1

Olof Noren 1821 bonde 1

Reinhold Hörnell 1851 inspektor, grosshandlare 1

Arkitekternas och byggmästarnas roll i beslutsprocessen varierade. 
Ibland hade de en mer tillbakadragen roll som rådgivare, som i Skön, 
där skeppsbyggmästaren Hägglund utsågs till hedersledamot i skol-
styrelsen. I Attmar erbjöd brukspatronen och grosshandlaren Johan 
Kasper Holmqvist skolstyrelsen att ta hjälp av Sörfors bruks byggmäs-
tare Anders Wahlqvist med att ta fram kostnads- och ritningsförslag.75

Arkitekternas och byggmästarna kunde också spela en viktigare roll. 
I Timrå fick nämnde skeppsbyggmästare Eric Hägglund troligtvis större 
inflytande över skolhusets utformning än vad han fick som hedersledamot 
i Sköns skolstyrelse. Stämman beslöt att sockenstugan skulle rivas och 
återuppbyggas som ett skolhus som var fyra eller fem meter längre än 
sockenstugan hade varit. Med detta som utgångspunkt fick Hägglund 
i uppdrag att utforma en ritning med åtföljande kostnadsförslag. Dessa 
dokument ”förevisades och betraktades” vid sockenstämman, som beslöt 
att genomföra byggnadsföretaget i enlighet med Hägglunds planer.76

Byggmästarnas eller arkitekternas förslag godtogs inte alltid utan 

Källa: Databasen bönder och arkitekter (bilaga 4).
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förändringar. I Alnö fick Sundsvalls stadsbyggmästare Johan August 
Mesch 1865 i uppdrag att färdigställa en ritning över ett skolhus i trä 
och bifoga ett kostnadsförslag. Sockenstämman underkände dock rit-
ningen och gav Mesch i uppdrag att förenkla den. Först därefter god-
kändes hans konstruktion, men sockenstämman förbehöll sig rätten 
att göra en rad smärre förändringar om så ansågs vara nödvändigt.77

Det förekom också att skoldistrikten, i linje med Överintendentsäm-
betets rekommendation inför kyrkobyggande, begärde flera alternativa 
ritningar.78 Stadsbyggmästaren Mesch fick till exempel 1867 i uppdrag 
av Sköns skoldistrikt att rita utkast till flera alternativa skolhuskon-
struktioner, för att sedan färdigställa en fullständig ritning utifrån den 
skiss som stämman valde.79 Liknande uppdrag tilldelades arkitekter och 
byggmästare på andra håll. I Njurunda 1894 presenterade byggmästare 
Wiklund två skisser till en skolhusbyggnad på Kyrkmon: den ena beräk-
nades kosta 19 000 kronor och den andra närmare 13 000 kronor.80 I 
Timrå tilldelades arkitekten Östlund år 1898 uppdraget att färdigställa 
tre konceptskisser: (1) för ett helt nytt skolhus med två lärosalar och 
lärarbostad; (2) för en påbyggnad av Berge skolhus som innebar att 
skolhuset skulle utvidgas med en lärosal på den nedre våningen och en 
slöjdsal på den övre; och (3) för en ombyggnad av Berge skolhus som 
skulle resultera i en byggnad med två lärosalar samt slöjdsal och rum 
för läraren på bottenvåningen och en lärarbostad på vinden.81 

Dessa byggmästare och arkitekter var tillsammans med stämmor, 
skolråd och kommittéer en del av de organisatoriska förutsättningar-
na för såväl skolhusens som skolväsendets framväxt. Det var tack vare 
samspelet mellan dessa organ – format av lagstiftning, personer med 
en stark ställning i lokalsamhället och en politisk kultur som åtmins-
tone öppnade upp för konflikter – som beslut kunde fattas rörande 
skolväsendets utveckling.

En mycket mänsklig organisation
Det var emellertid långt ifrån en perfekt fungerande organisation som 
frambringade Sundsvallsregionens skolväsende. Skoldistriktens organi-
sation fungerade tillräckligt väl för att uppföra 66 skolhus men var, för 
att tala med Friedrich Nietzsche, något ”mänskligt, alltförmänskligt”.82 

Det finns, och har framförallt funnits, romantiska föreställningar 
om byggnadsprocesser och organisationer i allmänhet. Organisationer 
har beskrivits som kännetecknade av en rationell målmedvetenhet och 
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det har till och med hävdats att varje byggnad som någonsin byggts har 
uppstått ur ett noggrant övervägt beslut.83 Men alla beslut om skol-
väsendet i Sundsvallsregionen var inte noggrant övervägda. När Ljustorps 
byggnadskommitté inte kunde enas om hur många fönster skolsalen 
skulle ha, avgjordes frågan med en lottdragning som resulterade i att 
salen fick fem fönster.84 Kommunikationen mellan dem som deltog i 
beslutsprocessen var heller inte alltid den bästa: det kunde hända att 
ett skolhus fick en extra våning för att byggmästaren inte hade följt 
ritningen och att hans arbete inte hade följts upp tillräckligt.85

Alla beslut var heller inte tillräckligt noggrant övervägda. I Indal ställ-
des sockenmännen inför valet mellan att placera skolan i en påbyggnad 
eller att bygga ett helt nytt skolhus. Först beslutade sockenmännen att 
bygga på sockenstugan med en övervåning, där både skolsal och lärar-
bostad skulle inrymmas, men på klockaren Carl Gustaf Malms inrådan 
revs beslutet upp. Malm menade att skoldistriktet borde uppföra ett 
nytt skolhus; det skulle enligt honom bli en billigare affär. Trots att detta 
påstående stred mot sunt förnuft och att sådana påbyggnader faktiskt 
var billigare än nybyggnationer beslöt sockenstämman att ett helt nytt 
skolhus skulle byggas på en plats som kallades för Långtå, dit klockaren 
själv hade fraktat det timmer som skulle ha använts till påbyggnaden.86 

Som väntat blev det nybyggda skolhuset dyrare än den planerade 
påbyggnaden, vilket gav upphov till konflikter. Trots att sockenmännen 
hade godkänt klockaren Malms förslag, lade de allt ansvar för beslutet 
på honom och menade att han ensam skulle bekosta grundläggning-
en. Det vägrade han förstås, men kyrkoherden Pehr Svedberg lyckades 
åstadkomma en kompromiss. Svedberg argumenterade för att grund-
läggningskostnader hade uppstått oavsett vilket förslag som valts, men 
eftersom det var Malms fel att kostnaden blev högre än förväntat skulle 
han bidra med penningar och säd motsvarande knappt 60 kronor.87

En viktig konsekvens av skoldistriktens mycket mänskliga organisa-
tion var att beslut om skolbyggen kunde dröja flera år. Att döma av de 
28 fall där jag kunnat tidsbestämma beslutsprocessens förlopp tog det 
i genomsnitt ungefär 4,5 år mellan första gången ett projekt nämndes 
och att ett beslut fattades.88 Variationen var dock stor och beslut kunde 
fattas tämligen omgående efter det att frågan tagits upp i stämma och 
skolråd. Sättnas sockenmän konstaterade i juni 1879 att behovet av ett 
nytt skolhus i Vallen länge varit känt, och i maj följande år angavs att 
grundläggningsarbetet skulle påbörjas så snart som möjligt. Skolhuset 
stod sedan färdigt 1882. I Tuna uppmärksammades frågan om ett nytt 
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skolhus i Rude i december 1883, och första räkningen till byggmästaren 
betalades redan i juli 1884.89 

Beslutsprocessen drog dock inte sällan ut på tiden. Nedan presente-
ras tre olika fall som visar hur sockenorganisationen fungerade och de 
olika skäl som fanns till att det kunde vara svårt att ens inleda ett skol-
byggnadsprojekt. De illustrerar också en viktig aspekt av skol väsendets 
framväxt: att skolväsendet och dess skolhus åtminstone delvis uppstod 
ur småaktiga strider, egenintresse, misstag och underlåtenhet. 

Den längsta beslutsprocessen utspelade sig i Indals skoldistrikt. När 
beslutet att bygga ett skolhus i Baggböle drog ut hela 18 år, berodde 
detta på flera olika faktorer. Konflikter mellan olika byar förefaller ha 
varit en av dem. År 1879 meddelade Baggböle byamän kyrkostämman 
att de, med tanke på de knappa tiderna, var redo att skänka en bit 
mark för uppförandet av ett skolhus i Baggböle. I protokollen framstår 
byamännens erbjudande som rimligt: tomten låg mitt i upptagnings-
området och eftersom den var donerad av byn hölls kostnaderna för 
bygget nere. Alla andra byar i den delen av skoldistriktet vägrade dock 
att acceptera förslaget, med motiveringen att platsen var otjänlig.90 

Året efter togs frågan återigen upp, och även denna gång motsat-
te sig alla utom Baggböle byamän förslaget. Frågan om ett skolhus i 
Baggböle fick därefter vila. Tio år senare återkom byamännen med 
ett nytt erbjudande om en centralt belägen byggnadstomt. Efter en 
diskussion valde skolrådet att föreslå för kyrkostämman att den skulle 
acceptera erbjudandet och uppföra ett skolhus på platsen, som skulle 
stå färdigt senast hösten 1892. Efter ett ”lifligt tankeutbyte”, under vil-
ket omkostnaderna för ett sådant hus sades vara avskräckande, avslogs 
dock skolrådets förslag. I stället kunde stämman först 1897 godkänna 
inköpet av ett skolhus i Baggböle.91

I Alnö var det huvudsakligen debatten om skolhusets utformning 
som försenade skolbygget. I januari 1863 konstaterade skolrådet att ett 
lämpligt och ändamålsenligt skolhus, till ett billigt pris, borde uppföras 
så snart som möjligt. Vid samma möte presenterades byggmästare J. P. 
Björns ritning på en skola i kalkbruksmaterial, och i mars samma år 
ställdes denna mot civilingenjören och byggmästaren Ander Olssons 
ritning på ett trähus. Sockenstämman kunde inte enas om vilken ritning 
som var bäst eller ens om huruvida stämman borde rösta om saken. 
När väl röstningen genomfördes den 8 mars 1863 fick Björns skiss 29 
röster och Olssons endast två röster.92

Vägen tycktes därmed stå öppen för ett snart uppförande av ett nytt 
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skolhus. Men redan vid samma sockenstämma började problemen hopa 
sig. Trots att flera av sockenborna föreslog att en byggnadskommitté 
skulle utses, utsågs ingen kommitté. Oenighet rådde kring valet av 
byggnadsplats, röster ifrågasatte byggmästare Björns kostnadsförslag 
och fler procedurfrågor och stridigheter följde. I september 1864 hade 
stämman fortfarande inte kunnat komma överens om var skolhuset 
skulle byggas.93

År 1865 tog dock frågan fart igen och sockenstämman lyckades enas 
om skolhustomtens placering. Samtidigt tog processen ett steg tillba-
ka: beslutet att anta byggmästare Björns ritning revs upp och i stället 
anlitades stadsbyggmästaren Johan August Mesch för att färdigställa 
en ritning av ett skolhus i trä. I september underkändes dock denna 
ritning av stämman, för att slutligen godkännas i oktober 1865. Över 
2,5 års intensivt lokalpolitiskt arbete hade nått sitt slut.94

Om debatten kring skolhusets lokalisering och utformning i socken-
stämman var det problem som behövde övervinnas i Alnö 1863–1865, 
var det snarare byggnadskommittén som förlängde beslutsprocessen i 
Tynderö. Där slog skoldistriktets representanter något slags regionalt 
rekord i tvister, oenighet och otillräcklighet åren 1872–1877, under 
en beslutsprocess som mycket väl illustrerar de mindre vackra sidorna 
av skolväsendets framväxt.95

Beslutsprocessens början hade lovat gott. Efter att röster höjts för 
förbättrade skollokaler under 1872 godkände kyrkostämman i maj 1873 
planerna på ett nytt skolhus. Skolrådet debatterade hur kostnaderna 
för bygget skulle uttaxeras och en skolhusbyggnadsdirektion med fyra 
medlemmar tillsattes för att upprätta ritningar och kostnadsförslag. 
Direktionen hade några avgörande frågor att besvara, som huruvida 
skolhuset skulle timras med liggande eller vertikala stockar eller upp-
föras som ett gjuthus. Några svar kunde de dock inte leverera, och när 
en planeringskommitté ersatte den gamla skolbyggnadsdirektionen i 
oktober 1875 hade inget underlag kunnat presteras. Den nya kommittén 
lyckades färdigställa ritningar och kostnadsförslag till kyrkostämmans 
möte i december samma år, där de godkändes.96

Två och ett halvt år efter stämmans ursprungliga beslut tycktes 
alltså detta skolbygge kunna påbörjas under vintern 1875–1876. För 
att organisera arbetet tillsattes en ny byggnadsdirektion med fyra med-
lemmar, vilken fick i stort sett fria händer i arbetet med att uppföra 
skolhuset. Byggstarten försenades dock av folkskoleinspektören, som 
sent omsider ifrågasatte direktionens planritning. En ny ritning, för ett 
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lägre och bredare skolhus, färdigställdes av folkskolläraren Jonas Sidner 
och godkändes av stämman i oktober 1876.97

Ett hinder kvarstod dock: skolhusets placering. Sidner menade att det 
gamla skolhuset borde rivas och det nya skolhuset placeras på samma 
plats. Byggnadsdirektionen menade först att skolhuset skulle placeras 
bredvid landsvägen till Öde by och ändrade sig sedan till att skol huset 
skulle placeras på en tomt invid det gamla skolhuset, i närheten av 
Tynderö kyrka. Det senare alternativet vann också omröstningen i 
kyrkostämman den 13 oktober 1876.98

Återigen stod alltså vägen öppen mot en snar byggstart, denna 
gång vintern 1876–1877. Folkskoleinspektören hade inte längre några 
invändningar mot byggnadsplanerna och stämman hade godkänt en 
ritning och en byggnadsplan. Av bevarade räkenskaper framgår också 
att grundläggningsarbetet hade påbörjats under december 1876.99 I 
detta läge skakades dock byggnadsdirektionen av ett gräl mellan dess 
tre ledamöter annandag jul 1876. Bonden och fjärdingsmannen Isak 
Sundholm hade inför kyrkostämman beklagat sig över att de brädor som 
bonden Erik Frånberg hade köpt till skolhuset var av för dålig kvalitet. 
Enligt Tynderös byggnadskassa rörde det sig om så kallade vrakbrädor, 

Bild 7. Tynderö folkskola (1879). Kostnaderna för detta skolhus, som var 
föremål för allehanda tvister, behandlades närmare i kapitel 3, och dess geo-
grafiska placering framgår av kartorna i kapitel 7 och 8. Bildkälla: Fo-A23523, 
Bildarkivet, LMV. Fotograf: Bo Hellman. Datering: 1976.
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vilket var billigare brädor med många kvistar och sprickor.100 Frånberg 
höll inte med och klagade å sin sida på att han ännu inte hade fått 
ersättning för brädinköpet. Riksdagsmannen Pehr Tjernlund kritiserade 
Sundholms agerande och anklagade honom för att ha agerat ”lömskt 
och på bakvägen” eftersom han vänt sig till stämman. Sundholm verkar 
då ha tappat humöret och fräst åt komministern när denne ställde en 
enligt protokollet vänlig fråga.101

Efter en sådan konflikt kunde byggnadsdirektionen inte längre 
fungera. Kyrkostämmans ordförande försökte redan på annandagen 
lösa tvisten genom att entlediga Sundholm från hans uppdrag. Detta 
godkändes dock inte av de församlade sockenmännen, och Sundholm 
föreslog då att direktionen skulle utökas med två ledamöter. Frånberg 
och Tjernlund opponerade sig, men stämman gillade förslaget, vilket 
slutgiltigt beseglade denna byggnadsdirektions öde. Det redan förse-
nade skolbygget skulle nu ledas av fem personer, varav två inte ville 
samarbeta med de övriga.102

Som en följd av dessa motsättningar stod arbetet med skolhuset 
stilla. I mars 1877 avskedade skolrådet byggnadsdirektionen och till-
satte i stället en mindre tvåmannadirektion som äntligen kunde sätta 
planerna i verket. Byggnadsarbetet återupptogs i april och skolhuset 
färdigställdes under 1878 och 1879.103

Skolväsendets mycket mänskliga organisation förklarar också den 
tröghet som tillskrivits skolväsendets framväxt både i Sverige och inter-
nationellt. Traditionellt har trögheten förklarats med landsbygden och 
landsbygdsbefolkningen. Med utgångspunkt i motsatspar som tradi-
tion–rationalitet (Max Weber), Gemeinschaft–Gesellschaft (Ferdinand 
Tönnies), folkligt–urbant (Robert Redfield) och tradition–modernitet 
(Daniel Lerner) har skolan kontrasterats mot lokalsamhället, och fors-
kare har uppfattat landsbygdsbefolkningens motstånd eller ointresse 
som ett avgörande skäl till skolväsendets långsamma utveckling. Denna 
ståndpunkt har även nyanserats i studier där statens strävan efter ett 
skolväsende ställts mot lokalsamhällets behov av en annorlunda slags 
skola.104 

Även om det fanns ett visst mått av motstånd bland Sundsvallsregi-
onens befolkning, vilket framgick av kapitel 4, visar dock detta kapitel 
att skoldistriktens organisation inte bara gjorde skolväsendet möjligt, 
utan också var ett skäl till att dess framväxt kunde dra ut på tiden. Det 
är inte enkelt att ta beslut om skolhus när besluten ska tas i stämmor, 
skolråd och kommittéer, när sockenmännen bor i olika byar och har 
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olika intressen, och när sockenmännen dessutom är människor med 
allt vad det för med sig.

Dagsverken, beting eller entreprenad
När väl beslutet om att uppföra ett skolhus hade tagits och skoltomten 
valts ut kvarstod byggnadsarbetet, som även det krävde sin organisation. 
Tidigare forskning har givit goda inblickar i hur arbete utfördes på 
landsbygden, till exempel har äldre etnologisk forskning uppmärksam-
mat de så kallade bytes- eller bjudlagen. Från Bureå, två mil söder om 
Skellefteå, berättas att varje gård brukade utföra tre eller fyra dagsverken 
vid större byggen inom byn.105 Studier av kyrkbyggen och tingshus 
har visat att byggnadsarbete kunde organiseras i såväl dagsverken som 
beting och entreprenader.106 Som framgår nedan, var de tre sistnämn-
da organisationsformerna fundamentala vid uppförandet av skolhus i 
Sundsvallsregionen. 

Liksom skoldistriktens organisation i stämma, skolråd och bygg-
nadskommitté är byggnadsarbetets organisation i dagsverken, beting 
och entreprenader intressant eftersom den bryter mot tanken att skol-
väsendets framväxt i huvudsak kan förklaras av samhälleliga föränd-
ringar. Byggnadsarbetet vid skolhusen baserades i stället på sedan länge 
förekommande organisationsformer.

Dagsverken
Dagsverken var ett vanligt sätt att organisera lönearbete och beskatta 
befolkningen som omnämndes redan i de medeltida landskapslagar-
na. Fortfarande vid 1800-talets slut var dagsverken i form av skjuts, 
väghållning och byggnadsskyldighet en viktig del av skattesystemet.107 

Ett dagsverke bestod, som ordet antyder, av en dags arbete. Fram 
till 1800-talets slut motsvarade detta i regel tolv timmars arbete, som 
inleddes klockan fyra på morgonen, omfattade fyra timmars rast för 
mat och vila, och avslutades klockan åtta på kvällen. Dagsverkets 
längd varierade med årstiden och arbetsuppgifterna, och förändrades 
över tid. Inom den offentliga sektorn finns uppgifter som talar för att 
arbetsdagarna kortades från elva eller tolv timmar per dag före 1890 
till i allmänhet tio timmar vid sekelskiftet 1900. Inom jordbruket var 
arbetsdagar om fjorton timmar vanliga fram till 1880- och 1890-talet, 
varefter tolvtimmarsdagar började introduceras. För många sågverks-
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arbetare förefaller dock arbetsdagens längd ha varit tämligen oförändrad 
under perioden 1860–1890.108 

Vid skolbyggen förekom både att dagsverken uttaxerades på den 
manliga vuxna befolkningen och att de utfördes mot betalning. Uttax-
erade dagsverken kallades ofta för gångled och verkställdes enligt en 
särskild ordning, en gångledslista eller gångledsdaglista.109 Skoldistrikten 
valde i regel att uttaxera dagsverken på enklare arbetsuppgifter, med-
an mer krävande arbeten avlönades. Snickeriarbeten kunde skötas av 
en byggmästare biträdd av skickliga hantverkare, medan sådant som 
hantlangning, färdigställande av murbruk och arbeten med undergolv 
uttaxerades i dagsverken.110

Vid skolbyggen förekom karl- eller drängdagsverken, det vill säga en 
dags arbete för en man, och häst- eller ökedagsverken som inkluderade 
en eller två dragdjur. Ersättningen var högre för hästdagsverken efter-
som de involverade dragdjur och krävde en viss yrkesskicklighet. Vid 
tiden för skolhusbygget i Alnö 1865–1869 kostade ett hästdagsverke 
2,5o kronor och ett drängdagsverke 1,25 kronor.111 

Hur stor del av arbetet vid skolbyggena som utfördes i form av 
dagsverken är svårt att avgöra. Av verifikationer framgår att många 
arbetare avlönades per dag, trots att detta inte framgår av andra bygg-
nadsräkenskaper. När dagsverken anges i kassor och protokoll rör det 
sig framförallt om fall då arbetare utfört ospecificerade arbeten vid 
skolbyggena. Dagsverken kunde dock uppgå till 19 procent av kost-
naderna för arbetet med skolbygget i Tuna 1846–1848 och 13 procent 
i Timrå 1847–1850.112 

I allmänhet verkar dagsverken ha avlönats kontant, men under 
undersökningsperiodens första hälft förekom även att kost var en del 
av lönen. Kosthåll ingick vid arbeten på Tynderö folkskola, och när 
skolhuset i Ljustorp skulle uppföras åtog sig den före detta nämnde-
mannen Anders Andersson att leda murningsarbetet för fri kost och 
en krona om dagen.113 

Priserna för dagsverken varierade. Vid skolbygget i Tuna (1848) 
utfördes åtminstone 79 dagsverken, utöver arbetet på beting och entre-
prenad.114 I genomsnitt kostade dessa en krona, vilket också var marke-
gångstaxan för drängdagsverken 1846–1848. Det billigaste dagsverket 
utfördes av bonden Hans Backlund i september 1846, det enda dags-
verke han utförde under bygget. Det dyraste utfördes av torparen och 
inhysehjonet Nils Olofsson. Han utförde 18 dagsverken vid bygget för 
1,20 kronor stycket.115 
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Vid skolbygget i Alnö (1865–1869) upptecknades 74 dagsverken 
närmare. De kostade i genomsnitt 1,34 kronor, att jämföra med mar-
kegångstaxans medelvärde på 1,28 kronor under dessa år. Torparen 
Pehr Åkerdal stod för de billigaste, fem dagsverken à 1 krona, och 
bonden Nils Harling för de dyraste, sju dagsverken à 1,50 kronor.116 
Variationerna berodde åtminstone delvis på dagsverkets karaktär. Av 
kronofogdens prisstatistik framgår att murare kunde få 2,50 kronor 
per dagsverke 1879, en timmerman 2 kronor och en hantlangare 1,25 
kronor.117 Sådana prisvariationer framgår också tydligt i de fall när 
byggnadsprojektets kvitton finns bevarade. Till exempel erhöll bonden 
Fredrik Söderberg 1,50 kronor för en dags arbete med att köpa isole-
ringsmaterial i Sundsvall, medan en dags arbete för att köpa en kamin 
i samma stad kostade 1 krona. Dagsverken av kvalificerad arbetskraft 
kunde också vara avsevärt mer välavlönade: när fiskaren Nils Lund 
arbetade åtta dagar med grundläggningen av Alnö skolhus i oktober 
1865 fick han 2,50 kronor per dag.118 

Beting
Vid sidan om dagsverken utfördes byggnadsarbetet på beting. Sunds-
vallsregionens skoldistrikt använde denna term på två olika sätt. Beting 
kunde beteckna avlönade dagsverken, det vill säga betingade (lejda eller 
anställda) dagsverken i motsats till uttaxerade dagsverken (gångled). 
Skoldistrikt kunde alltså ställas inför valet mellan att låta byggnads-
arbetet utföras av gångledspersoner eller att lägga arbetet på beting till 
bästa möjliga pris.119 

Beting kunde också beteckna utförandet av en viss arbetsuppgift 
mot en fastställd ersättning.120 Sådana beting hade under 1700-talet 
blivit ett allt vanligare sätt att organisera jordbruksarbete. I stället för att 
ersätta arbetaren per dagsverke, oavsett hur mycket han åstadkommit, 
innebar betingsprincipen att arbetaren hade att utföra en uppgift mot 
en viss betalning, oavsett hur lång tid uppgiften tog att slutföra. Detta 
innebar att en snabb arbetare kunde arbeta kortare tid med bibehållen 
lön, medan en långsammare arbetare fick samma lön även om arbetet 
tog längre tid.121 

Detta system hade uppenbara fördelar för lantbruk som ville undvika 
att dagsverken utfördes ineffektivt. Samtidigt kunde betingen innebära 
att arbetarna slarvade för att bli färdiga snabbare. Komplicerade arbeten 
som åkerarbeten ansågs följaktligen vara lämpligare för dagsverken, 
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medan tydliga uppgifter som gärdesgårdsarbete eller dikning passade 
för betingsarbeten. Bland de beting som nämns i litteraturen ingår till 
exempel att sprida hundra lass gödsel, att hugga 1 1/3 famn ved och 
tröska en tunna råg.122 

Vid skolbyggen lades ofta hantverkares arbeten ut på beting. 
Kakelugnsmakare, smeder, glasmästare eller kopparslagare ersattes 
sällan för dagsverken utan för de beting som de erhållit.123 Exempel på 
sådana beting är uppsättandet av kakelugnar och det arbete på fönster 
och dörrar som snickaren skulle utföra i Alnö folkskola, tapetseringen 
och målningen av skolhuset i Ljustorp samt glasarbetet vid Tynderö 
folkskola.124

Även andra mindre kvalificerade arbeten lades ut på beting, framför-
allt väl avgränsade uppgifter. Johan Söderberg ersattes exempelvis för 
att skjutsa tolv dussin brädor från Sunds bruk till Alnö skola, båtsman 
Bårman för att dreva skolhuset, och torparen och kyrkoväktaren Eric 
Norberg för att bland annat dreva sexton fönster och sex dörrar samt 
skura fem rum.125 

Skolhus på entreprenad
En betydande del av arbetet vid skolbyggena lades ut på entreprenad. I 
likhet med beting användes begreppet entreprenad på olika sätt. Ordet 
kunde användas synonymt med beting, och då i motsats till uttaxerade 
dagsverken. Till exempel ställdes Tuna sockenstämma inför valet att 
lägga ut byggnadsarbetet på entreprenad eller på dagsverken.126 Men 
det verkar i allmänhet ha avsett något annat, som när kyrkostämman i 
Timrå ställdes inför valet att verkställa byggnadsarbetet genom beting 
eller lägga ut det på entreprenad.127 

Att lägga ut byggnadsarbetet på entreprenad innebar i regel att ge 
en enskild entreprenör ansvaret för en större del av uppförandet av ett 
skolhus, till exempel grundläggningen, upptimringen, takläggningen 
eller inredningen. Skillnaden mellan beting och entreprenad verkar ha 
bestått i arbetets omfattning; Nordisk familjebok definierar ”entreprenad” 
som en ”vanlig benämning på arbetsbeting av större omfattning”.128 
I Sundsvallsregionens skoldistrikt vidgades dock begreppet ibland till 
att även inkludera mindre arbetsuppgifter som ålades vinnaren av en 
entreprenadauktion.

Entreprenad var inget nytt för 1800-talet utan ett väletablerat för-
farande. Skatteuppbörd och postgång lades ut på entreprenad under 
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1600-talet, saltlagring och sjösäkerhet under 1700- och 1800-talet, och 
kyrkbyggen och flottning under 1800-talet.129 I skoldistriktens ekono-
miska liv intog entreprenaden helt tydligt en central position under 
1800-talet och användes för att organisera allt från vedanskaffning till 
ambulerande skolor.130

Entreprenören utsågs på olika sätt. I allmänhet verkar individer med 
hög social ställning eller kopplingar till institutionen ifråga haft ett 
försprång när entreprenader fördelades.131 Institutionen ville försäkra 
sig om att entreprenaden blev väl utförd och då vägde kännedom om 
budgivaren och hans förmåga att leverera tungt. Det fanns sannolikt 
också inslag av nepotism. I amerikanska Mellanvästern kunde gynn-
samma entreprenader fördelas till skolstyrelsemedlemmar även om 
deras anbud var långt ifrån det lägsta, och liknande har förekommit 
i Sverige.132

I vilken mån nepotism kännetecknade skolbyggena i Sundsvalls-
regionen är oklart, likaså hur eftertraktade entreprenader på skolhus 
var. Det var inte alltid enkelt att hitta någon som ville åta sig entrepre-
nader för ett rimligt pris. Men visst förekom det att skolrådsledamöter 
tilldelades entreprenader utan att några närmare överväganden nedteck-
nades i protokollen. Skolrådsledamoten Jonas Grafström föreslog till 
exempel att skoldistriktet borde köpa och flytta ett skolhus; ett uppdrag 
som Grafström sedan tog emot tillsammans med sin samarbetspart-
ner Matts Sjölinder.133 Det finns även exempel på att entreprenaden 
fungerat som en form av belöning. Efter att byggnadsentreprenören 
Abraham Johansson donerat en skoltomt till Indals skoldistrikt erhöll 
han ansvaret för att uppföra skolhuset mot ersättning.134 

I Sundsvallsregionen var auktioner ett vanligt sätt att fördela entre-
prenader på; de förekom vid åtminstone 24 av skolbyggnadsprojek-
ten.135 Entreprenadauktioner har beskrivits som en metod för att få en 
uppgift utförd till ett så lågt pris som möjligt, där den lägst bjudande 
spekulanten erhåller entreprenaden. Auktionsförfarandet inleddes med 
att auktionen annonserades eller utlystes, och villkoren för entrepre-
nadens utförande angavs antingen vid detta tillfälle eller när själva 
auktionen inleddes. Den som lade ut arbetet (utbjudaren) var i regel 
inte förpliktigad att anta det lägsta budet. För att han skulle kunna 
välja bland buden förekom det att spekulanterna var bundna vid sitt 
bud även om det inte var lägst. När ett bud antogs tillkännagavs detta 
med ett klubbslag, och utbjudaren förbehöll sig ofta rätten till en viss 
betänketid innan budet slutgiltigt godkändes.136
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I Sundsvallsregionens skoldistrikt utlystes entreprenadauktioner 
antingen i en separat annons i lokaltidningen, på tidningens minneslista 
över kommande sammanträden och möten eller från predikstolen.137 I 
allmänhet utlystes auktionen till en specifik tid och plats, i regel söndagar 
eller måndagar klockan elva eller tolv och ofta i sockenstugan. För att 
kunna motta bud från dem som inte kunde delta vid auktionen godtog 
distrikten emellanåt förseglade anbud som inlämnats inför auktionen.138 

Något särskilt auktionstillfälle behövde dock inte vara avsatt. När 
Attmars skolhus 1848 skulle förses med fönsterglas och tre kakelugnar 
annonserade skoldistriktet i tidningen Nytt Allvar och Skämt. I annon-
sen uppmanades Sundsvalls glasmästare och kakelugnsmakare att före 
juli månads slut ange för fjärdingsmannen och sockenskrivaren Erik 
Söderlund till vilket pris de ville utföra arbetet.139 

Entreprenadens former och utfall
De entreprenader som lades ut på Sundsvallsregionens skolbyggen var 
av olika slag och olika omfattning. Ibland utauktionerades ett kontrakt 
på uppförandet av skolhuset i sin helhet, som Granlo skolhus (1892) 
eller Röde skolhus (1879).140 Troligtvis för att man skulle få fler bud att 
välja på förekom att skolbygget bjöds ut både som helhet och i några 
större moment. Denna metod användes exempelvis i Njurunda vid 
entreprenadauktionen måndagen den 25 januari 1892. De närvaran-
de kunde välja mellan att bjuda på byggnadsmaterial eller arbete eller 
både och. Auktionen omfattade bland annat byggnadstimmer, 3 500 
murtegel, upptimringen av skolhuset och uppmurning av två stommar 
med plats för fyra kakelugnar och en köksspis.141

Ibland lade skoldistrikten ut endast mindre delar av skolbygget. 
I Skön auktionerade man bara ut upptimringen 1867, vilket tycks 
ha varit tämligen vanligt under framförallt undersökningsperiodens 
första hälft, och det förekom även att mindre snickeriarbeten lades ut 
på entreprenad. I Hässjö lades sex mindre poster ut var för sig: elva 
korsbandsfönster, två mindre frontespisfönster, ett litet fönster, fyra 
enkla dörrar, en dubbeldörr till skolsalen och slutligen en fönsterför-
sedd farstudörr.142

Både del- och slutbetalningar användes för att ersätta entreprenören. I 
Östanskär (Indal) fick entreprenören betalt först när bygget blivit färdigt 
och avsynat och i Tuna när skolhuset upptimrats den 26 juli 1846.143 
Delbetalningar förekom både vid större och mindre entreprenader. I 
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Selånger fick skolhusets byggmästare sju större utbetalningar och två 
mindre. De större utbetalningarna gjordes framförallt i början av varje 
månad, från 3 mars till 10 oktober 1892, och uppgick till mellan 1 100 
och 1 500 kronor. Samma tillvägagångssätt tillämpades vid inredningen 
av Tynderö skolhus. Byggmästare Daniel Nyberg erhöll sammanlagt 
944 kronor för sitt inredningsarbete i Tynderö skolhus, uppdelat på 
åtta utbetalningar på mellan 8 kronor och 213 kronor från 22 juni till 
7 september 1878.144 

Oavsett omfattning och ersättningsformer fanns mer eller mindre 
noggranna anvisningar häftade vid entreprenaden. Vid sidan av rit-
ningar och kostnadsförslag, som kunde studeras inför auktionen på 
pastorsexpeditionen eller hos en ledamot i byggnadskommittén, angavs 
även andra villkor.145 De kunde handla om byggnadsmaterial och bygg-
nadssätt: vid entreprenadauktionen på Östanskärs skolhus noterades att 
entreprenören hade rätt att använda torrt timmer, med undantag för 
tomtbjälkarna som skulle vara av rå, frisk och stark tall.146 I Ljustorp 
angavs, utöver dimensionerna på skolhuset och dess rum, att huset 
skulle timras utan mossa mellan timmerstockarna. Auktionens villkor 
innehöll också uppgifter om när arbetet skulle utföras. I Ljustorp skulle 
grunden vara lagd före den 8 juni och huset skulle vara upptimrat och 
helst färdigt före den 8 juli. I Njurunda skulle skolhuset i Nyland vara 
helt färdigt den 1 oktober 1892.147

I flera fall ställdes krav på borgensmän, och inte bara i de fall spe-
kulanten var okänd eller framstod som osäker. Utan borgensmän som 
försäkring skulle distriktet kunna bli stående med ett halvfärdigt skolhus 
trots att flera större utbetalningar till entreprenören redan gjorts. Inför 
skolbygget i Ljustorp gick Pehr Pehrsson (Edsta) och Johan Jonsson 
(Öppom) i borgen för att bonden Johan Ersson skulle uppföra skol-
huset i enlighet med auktionsvillkoren. Om Ersson misslyckades ålåg 
det Pehrsson och Jonsson att se till att auktionsvillkoren uppfylldes.148

Auktionernas utfall
I regel verkar entreprenadauktioner ha varit ett sätt att organisera upp-
handling av byggnadsmaterial och arbete som fungerade tämligen väl. 
De auktioner som utfördes 1846 i Ljustorp och Tuna, 1868 i Skön och 
1891 i Selånger gav ett acceptabelt utfall för skoldistrikten.149 

De auktioner som hölls i Indals skoldistrikt ger dock en inblick i de 
svårigheter som detta förfarande kunde innebära. Sammanlagt sex skol-
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byggnadsprojekt genomfördes i distriktet, och bekymren började redan 
inför det första. Klockaren Carl Gustaf Malm föreslog, vilket framgått 
ovan, att skolhuset skulle byggas från grunden i stället för att uppföras 
som en påbyggnad av sockenstugan. Det innebar att byggnadskostnaden 
blev högre, vilket delvis berodde på en misslyckad entreprenadauktion. 
När hela bygget (grundläggning och upptimring) bjöds ut lades inget 
bud, varför bygget därefter auktionerades ut i delar. Det lägsta budet 
för grundläggningen var 105 kronor och för upptimringen 175 kronor, 
avsevärt mer än vad sockenmännen förväntat sig.150 

Resultatet av denna auktion – de konflikter som beskrivits ovan – 
var ett av de sämsta möjliga utfallen av en entreprenadauktion, och 
i regel kunde skoldistrikten lösa de problem som auktioner skapade 
på ett bättre sätt. Som en följd av ännu ett misslyckat entreprenad-
förfarande valde exempelvis Indals skoldistrikt 1881 att helt enkelt 
överge det tillvägagångssättet. När kronolänsman Hampus Fredrik 
Sjödin förrättade entreprenadauktion på upptimringen av skolhuset 
å Kyrkroten i Indal, lördagen den 18 juni 1881, var det lägsta anbu-
det 650 kronor, men det bedömdes vara för högt och antogs inte. I 
stället lät sockenstämman torparen Pehr Hammarberg tillsammans 
med ett antal skickliga timmerkarlar uppföra skolhuset för tre kronor 
per dagsverke.151

När ännu en auktion gått dem emot prövade Indals skoldistrikt att 
auktionera ut skolbygget såväl i sin helhet som delar. När Baggböle 
skolhus köptes 1895 lades reparationsarbetet ut på entreprenad. Först 
auktionerades de nödvändiga virkesleveranserna ut och sedan själva 
reparationsarbetet, men inga bud lades på vare sig det ena eller det 
andra. Då auktionerades virkesleveranserna och reparationsarbetet ut 
tillsammans, och hemmansägare Lars Melin lade ett bud som distriktet 
kunde godta.152

Slutligen prövade Indals skoldistrikt att organisera flera auktioner. 
När auktion hölls för skolhuset i Östanskär klockan tolv den 21 mars 
1898 var situationen svår. Stämman, som sammanträdde efter att 
entreprenadauktionen avslutats, kunde konstatera att endast ett bud på 
5 300 kronor inkommit, från bonden Abraham Johansson. Det ansågs 
vara för högt, och eftersom virke med fördel fraktades vintertid, beslöt 
stämman att utlysa en ny auktion i september samma år. Utfallet av 
denna auktion var dock allt utom lyckat. Trots åtskilliga bud stannade 
budgivningen i september vid ett högre bud än tidigare: 6 016 kronor 
från inspektorn P. O. Dahlén. Budet godtogs inte och i stället beslöt 
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kyrkostämman den 24 oktober 1898 att pröva budet under två veckor 
för att därefter hålla ytterligare en auktion den 6 november. Denna 
gång lade den ovan nämnde Johansson ett bud på 5 145 kronor, vilket 
stämman godtog.153

Prövningarna för Indals skoldistrikt slutade inte där. Trots upprepade 
kallelser hade Johansson fortfarande inte skrivit på något byggnads-
kontrakt den 27 december 1898. Kyrkostämman skickade några av 
skoldistriktets uppenbarligen mer betrodda medlemmar – kronoläns-
man Hampus Fredrik Sjödin, kammarskrivaren Johan Boström och 
kyrkoherden Petrus Englund – till Johansson för att avkräva honom 
ett underskrivet kontrakt.154 Vid samma möte korrigerades också de 
kontrakt som Johansson skulle skriva under: de ansvariga hade glömt 
att ange att skolhuset skulle kläs med brädor och målas med oljefärg. 
Det hela slutade dock väl: Johansson skrev under det nya kontraktet 
och ett nytt skolhus stod färdigt i oktober 1899.155

Erfarenheterna av entreprenadauktioner i Indals skoldistrikt är 
intressanta framförallt av två skäl. Dels illustrerar de hur entrepre-
nadauktionerna fungerade. De ger därmed en god inblick i en viktig 
förutsättning för såväl skolhusen som skolväsendet. Dels illustrerar de 
det framväxande skolväsendets karaktär. Trots sina stora samhälleliga 
återverkningar, vilka bland annat kan mätas i skrivkunnighet och 
ekonomisk utveckling, hade skolan inget storslaget ursprung. Dess 
framväxt kantades av fördröjningar, felaktiga beräkningar och bakslag. 

Mellan helentreprenad och direktkontrakt
Vid uppförandet av skolhus användes dagsverken, beting och entre-
prenader på olika sätt. Tidigare bebyggelsehistoriska studier har skiljt 
mellan byggnadsprojekt utförda på helentreprenad (single contracts), 
delentreprenad (multiple contracts) och kontrakt med varje enskild 
byggnadsarbetare (direct method).156 I Sundsvallsregionen förekom alla 
dessa kontraktsformer, ofta i blandformer, men hur de fördelade sig är 
svårt att fastställa närmare. Säkra uppgifter om skolbyggnadsarbetets 
organisation har jag endast funnit från 34 av 55 ny- eller ombyggna-
tioner i trakten.157 Luckorna finns framförallt under andra hälften av 
undersökningsperioden när byggnadskommittéerna tog ett större ansvar 
för skolbyggnadsfrågan. 

Av tillgängligt material att döma förefaller direktkontrakt eller någon 
form av delentreprenad ha varit de två vanligaste lösningarna: delentre-
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prenad förekom vid 14 och direktkontrakt vid 13 av byggnadsprojekten, 
helentreprenad vid endast 7. Det är förstås vanskligt att uttala sig om en 
förändring under undersökningsperioden. Helentreprenader förefaller 
dock framförallt ha förekommit under periodens andra hälft, medan 
direktkontrakten spelade en större roll under periodens första hälft.158

Kontrakt med många arbetare eller flera entreprenörer
När skolbyggen utfördes på delentreprenad eller direktkontrakt lades ett 
stort ansvar för bygget direkt på skolstyrelsen eller byggnadskommittén. 
Det var något av dessa organ som utsåg byggmästare och tillsynsmän 
som ledde delar av arbetet, och som lejde eller uttaxerade nödvändiga 
dagsverken och beting. Om delar av byggnadsarbetet, exempelvis upp-
timringen, lades ut på entreprenad betalade skoldistriktet entreprenören, 
som i sin tur lejde de nödvändiga hantverkarna.

Det avlönade arbetet med att uppföra Tuna folkskola (1848) – ett 
timrat trähus på 16 × 10,7 meter – utfördes på både direktkontrakt och 
delentreprenad. Byggnadsräkenskaperna upptar 74 poster, bland annat 
upptimring, golvläggning och tegelslagning. Upptimringen sköttes av en 
entreprenör, bonden Hans Ersson, som erhöll en större klumpsumma 
för detta arbete och säkerligen själv lejde ytterligare arbetskraft. Resten 
av arbetet fördelades mellan 34 personer.159

En variant av detta tillvägagångssätt användes i Timrå (1849). Arbe-
tet inleddes med att grunden utfördes genom gångled, och de följande 
kostnaderna fördelade sig sedan på 53 poster. Den största av dem var 
kostnaden för upptimringen av skolhuset, som hade lagts ut på entre-
prenad. Därutöver hade skoldistriktet kostnader för bland annat två 
dagars arbete med bakugnen, murning, insättning av innanfönster, 
57 dagars arbete, spridda dagsverken samt målning av sju dörrar och 
elva fönster.160

Att framförallt bygga skolhus med hjälp av direktkontrakt och del-
entreprenad hade både för- och nackdelar. Utan tvekan innebar det att 
skolrådet och byggnadskommittén fick en god insyn i byggnadsarbetet. 
Det var ju de som avlönade de flesta arbetarna. En sådan organisation var 
också jämförelsevis flexibel: behövdes några fler arbetare för att färdigställa 
skolhuset i tid var det enkelt att anpassa arbetskraften efter uppgiften.161 

En sannolikt viktig fördel med denna metod var att den möjliggjorde 
separata kontrakt för material och byggnadsarbete. Till exempel köp-
tes oftast virket på ett håll och arbetet med upptimring på ett annat. 



att bygga ett skolväsende

164

Skälet var säkerligen, som vid andra offentliga byggnadsarbeten, att 
skoldistrikten ville spara pengar. Genom att inte låta entreprenören 
stå för allt byggnadsmaterial kunde distrikten slippa betala det påslag 
som denne sannolikt skulle ha lagt på priserna.162

Delentreprenader innebar också att distriktet kunde besiktiga de olika 
entreprenörernas arbete var för sig, från grundläggning via upptimring 
och takläggning till inredning, i stället för att endast ha möjlighet att 
kontrollera byggnadens kvalitet när den färdigställts och det mesta 
ändå var svårt att korrigera. Denna möjlighet utnyttjades i Östanskär 
(Indal). Skolhusets stengrund hade lagts 1897 av stenarbetaren Sund-
berg, och när skoldistriktets representanter granskade den stod det klart 
att ett antal förändringar behövde göras. Bland annat var den södra 
grundmuren för hög och ojämn och avloppsdiket var inte utgrävt på 
ett ändamålsenligt sätt. Sundberg fick i uppdrag att rätta till bristerna 
innan bygget kunde fortsätta.163

Samtidigt innebar direktkontrakt och delentreprenad vissa problem. 
Den stora mängden kontrakt och avlöningar vid ett skolbygge utgjor-
de en tämligen stor arbetsuppgift för skolråd och kommitté, vilket de 
112 posterna i Alnö byggnadskassa (1865–1869) och de 170 posterna 
i Tynderö byggnadskassa (1876–1879) är goda exempel på.164 Klarade 
inte skolrådet av att hålla kontrollen över alla dessa kontrakt och sköta 
kontakten med projektets byggmästare kunde det gå fel. Skolhuset i 
Attmar (1848) fick till exempel en våning extra eftersom byggmästaren 
Wahlqvist inte följde den godkända ritningen och skoldistriktet märkte 
det först när de avsynade byggnaden.165

Ett sätt att minska belastningen på skolrådet och byggnadskommit-
tén var att lägga ut skolbygget på flera större kontrakt. Trots de många 
posterna i Alnö byggnadskassa (1865–1869) lades stora delar av arbetet 
ut på ett mindre antal större kontrakt. 58 procent av arbetskostnader-
na fördelades på fem personer, och 78 procent på tio personer. Största 
kontraktet erhöll torparen Erik Bergsten, som fick 837 kronor för tim-
ring. Därefter följde arbetaren och grundläggaren Per Petterson, som 
fick 355 kronor för murning, samt den tidigare bonden Eric Jonsson 
som fick 347 kronor för ej angivet arbete. Därutöver ersattes ett antal 
individer för mindre arbeten som brädskjuts, takpåläggning och ej 
närmare angivna dagsverken.166 

Ett liknande upplägg användes i Tynderö. Vid skolbygget 1876–1879 
ersattes 50 personer för utfört arbete. 59 procent av arbetskostnader-
na fördelades på fem personer och 81 procent på tio personer. Största 
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kontraktet erhöll målaren Johan Wennermark, som fick 833 kronor. 
Därefter följde byggmästaren Daniel Nyberg, som fick 821 kronor för 
skolhusets inredning, och Erik Näslund och Olof Nordin som ersattes 
med 653 kronor för skolhusets upptimring.167

Delentreprenad hade förstås också sina nackdelar. Problem kunde 
uppstå när olika entreprenörer skulle samarbeta, vilket kunde försena 
byggnadens färdigställande.168 Stenarbetaren Sundbergs arbete med 
grunden i Östanskär (Indal) är ett exempel på det. Enligt beslut i maj 
1896 skulle skolhuset ha varit färdigt senast höstterminen 1897, men 
Sundberg blev sjuk och kunde inte färdigställa husets stengrund före den 
1 april 1897, det datum då byggnadsentreprenören Abraham Johansson, 
som hade kontrakterats för skolhusets uppförande, hade behövt påbörja 
sitt arbete. Kyrkostämman tvingades därför befria Johansson från hans 
uppdrag och ännu en gång lägga ut arbetet på entreprenad.169 Utveck-
lingen i Östanskär är därvidlag ett utmärkt exempel på både sådana rent 
organisatoriska faktorer som fördröjde skolväsendets framväxt, och hur 
skolväsendets enkla ursprung var präglat av vardagens problem: hant-
verkare som blir sjuka, tidsfrister som inte kan hållas.

Fördelarna med en ensam entreprenör
Med tanke på det omfattande arbete som direktkontrakt och del-
entreprenad kunde innebära för skolstyrelser och byggnadskom mittéer 
är det inte förvånande att skoldistrikten vid ett antal tillfällen lade ut 
skolbyggnadsarbetet på helentreprenad, när antalet skolhus ökade 
kraftigt under undersökningsperiodens andra hälft. Ansvaret för själ-
va byggnadsprojektet flyttades därmed från skoldistriktets ledning till 
entreprenören, som själv hade att anställa nödvändig arbetskraft och 
köpa nödvändigt arbetsmaterial. Skolstyrelsens och byggnadskommit-
téns arbete blev därmed, åtminstone i teorin, enklare.170

Ett skolbygge som lades ut på helentreprenad var det i Granlo, 
Selångers församling (1892). Jordägaren Lars Olof Berg utsågs till ensam 
entreprenör och ansvarade för både byggnadsmaterial och arbetet med 
att uppföra skolhuset. Varken skolrådet eller den tre man starka skol-
byggnadskommittén hade följaktligen något direkt ansvar för själva 
byggnadsarbetet. Hela 97 procent av den totala byggnadskostnaden 
bestod av Bergs ersättning, fördelad på nio utbetalningar mellan mars 
och november 1892. Därutöver gjordes endast sju mindre utbetalningar, 
bland annat för byggnadens besiktning och murningen av en brunn.171
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Även vid skolbygget i Rude i Tuna socken (1884) förflyttades ansva-
ret från skoldistriktets styrande organ till en entreprenör: bonden Olof 
Hällström. Skolrådets kassör hade endast att hantera 21 utgiftsposter, 
fördelade mellan tio personer. Hällström stod för åtta av posterna och 
hans ersättning uppgick till 73 procent av totalkostnaden. Jämfört med 
i Selånger lades alltså något mer material och arbete vid sidan om den 
huvudsakliga entreprenören, till exempel inköp av byggnadsmaterial 
från Tuna Handelsförening samt visst stenarbete.172

Förutom att helentreprenad förenklade uppförandet av nya skolhus 
för skolråd och byggnadskommitté fanns det andra fördelar. I princip 
kunde kostnaden för ett skolhus bestämmas i förväg.173 Det hände 
dock att skoldistrikt kompenserade entreprenörer när oväntade kost-
nader uppstod. Till exempel ersattes jordägaren Berg för extra arbete 
vid uppförandet av Granlo skolhus i Selånger (1892), och entrepre-
nörerna Eriksson och Karlsson med motiveringen att kyrkostämman 
inte ville att deras goda arbete vid Sköns skolhus (1890) skulle bli en 
förlustaffär för dem.174

Helentreprenad gav också större möjligheter att ställa krav på när 
skolhuset skulle stå färdigt. Om det fanns flera entreprenörer var de 
beroende av varandra: innan grundläggaren blev färdig med sitt arbete 
kunde inte timmermännen påbörja sitt. En ensam entreprenör kunde 
inte ta till sådana ursäkter, och tillämpade distriktet slutbetalningar 
fick byggmästaren inte betalt innan byggnaden avsynats och godkänts 
utan anmärkning.175

Detta gav skoldistrikten en stark förhandlingsposition, vilket exem-
pelvis framgick vid uppförandet av Nylands skolhus i Njurunda för-
samling. I juli 1892 bad entreprenörerna och arbetarna Erik Nordlund 
och Bernhard Johansson skoldistriktet om att få färdigställa skolhuset 
en och en halv månad senare än avtalat. De menade att huset skulle 
behöva torka och sätta sig till slutet av augusti, och dessutom var de 
upptagna med andra arbeten. Skolrådet godkände dock inte denna 
begäran eftersom de menade att inredning och målning utfördes bäst 
under den torra sommartiden.176

Entreprenörers bristande kunskap och moral
Trots att helentreprenader alltså hade vissa fördelar, innebar det också 
vissa risker. Christopher Chalklins forskning om offentliga byggnader 
i England under 1600-, 1700- och 1800-talen visar att ett sådant tillvä-
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gagångssätt kunde fresta entreprenören till att slarva med arbetet, för att 
kunna uppföra byggnaden till det bestämda priset under den bestämda 
tidsperioden. Det var också svårare att göra förändringar i ritningar 
under arbetets gång och kostnaderna för byggnadsmaterial kunde bli 
högre. Dessutom var det svårt för beställaren att i förväg bedöma om 
entreprenören hade de ekonomiska resurser och den administrativa 
förmåga som uppdraget krävde.177 

Entreprenadsystemets brister var välkända i samtiden. Vid kyrkobyg-
gen gjordes många dåliga erfarenheter av entreprenörer under 1700- och 
1800-talen – en kyrkoherde uttalade en önskan om att entreprenörer 
inte skulle tillåtas ”giöra något arbete genom fuskare, som ofta händer” 
– och även inom skolväsendet uppmärksammades problemen.178 I folk-
skoleinspektörens rapport från Uppland stod det att skolbyggnader ”ej 
sällan” krävde grundliga reparationer bara något år efter färdigställandet 
eftersom byggnadsentreprenören inte skött sitt arbete.179 

Entreprenörer kunde också innebära problem för skoldistrikten i 
Sundsvallsregionen. Bekymrens karaktär varierade med entreprenörens 
egenskaper. Skolhusbygget i Nora (Sättna) illustrerar vad som kan hända 
när entreprenaden gavs till en person med tänjbart samvete som hade 
behov av inkomster men endast hade begränsad erfarenhet av dylika 
byggnadsprojekt. I Sättna fick nämligen bonden Olof Norén ansvaret 
för det planerade skolbygget. En del av kostnaderna uttaxerades in 
natura, men Norén hade ansvar för att allt arbete verkställdes och att 
alla utbetalningar utfördes och redovisades i riktig ordning.180 

Noréns arbete var lyckat i det avseendet att det färdiga skolhuset 
godkändes vid besiktningen. Det blev dock dyrare än beräknat, och revi-
sorernas granskning av byggnadsprojektet avslöjade en byggentreprenör 
som dels hade saltat räkningen, dels inte hade ägt den kompetens som 
krävdes. Revisorernas slutsats var att Norén ägnat sig åt ett ”hänsynslöst 
slöseri med kommunens medel”, och de räknade upp några exempel. 
De kostnader som uppstått på grund av oerfarenhet inkluderade fyra 
dagsverken som ägnats åt att hämta och återlämna lånade stenverktyg 
som i stället hade kunnat köpas för en billig penning. Till det som kan 
uppfattas som regelrätta bedrägerier hör att Norén hade tagit mer än 
tre gånger så mycket betalt för att frakta skakfall än vad som egentligen 
hade varit rätt.181 Det var också oklart varför skoldistriktet debiterats 
för 109 dagsverken som ägnats åt grävning på skoltomten. Revisorerna 
konstaterade, inte utan sarkasm, att grävningen ”torde nog hafva varit 
ett Herkulesarbete”.182
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Norén var inte ensam om att bryta mot den ömsesidiga respekt och 
tillit som enligt äldre forskning kännetecknade landsbygden.183 Skol-
väsendet var nu en gång, som ovan noterat, mycket mänskligt till sin 
karaktär, och dess framväxt kännetecknades långt ifrån enbart av mora-
liska hänsyn. Som Nietzsche påpekade; ”livet är nu en gång inte uttänkt 
av moralen: det vill bedrägeri, det lever av bedrägeri…”.184 I Hässjö 
begärde till exempel snickaren Nyberg 145 kronor för färdigställandet 
av ett antal bänkar och en svart tavla, vilket befanns vara åtminstone 45 
kronor för mycket, och den ovan nämnde Matts Sjölinder hade läm-
nat in en oskäligt hög vedräkning ”upprättad på en slump” till Indals 
skolråd. Därtill drabbades Tuna skoldistrikt av ett reversbedrägeri.185

Om Norén var ett exempel på en entreprenör som var en bättre 
byggmästare än ekonom, hade bonden Olof Hällström brister inom 
båda dessa områden. Han var entreprenör för det ovan nämnda bygg-
nadsprojektet i Rude (Tuna), som resulterade i ett skolhus om 1,5 
våning med måtten 10 × 12 meter, som rymde två lärosalar och två 
lärarbostäder.186 Utfallet av Hällströms arbete hade dock inte varit 
gott. Två sakkunniga timmermän kunde konstatera att såväl skol-
husets grund som dess takstolar och takåsar behövde stärkas, och huset 
beskrevs senare som ”på måfå uppbyggdt förfeladt och förfuskat” i en 
utredning beställd av kyrkostämman. Det fanns därtill stora oklarheter 
rörande hur mycket pengar som utbetalats till Hällström och vad han 
hade gjort med dem.187 

Vem som kunde beskyllas för att skolhuset byggdes så illa, och varför 
det kunde gå så fel, rådde det dock ingen enighet om. Kanske delvis 
för att Hällström dog strax efter skolhusets färdigställande – han blev 
endast 48 år – handlade bara en liten del av diskussionen om honom. 
Den utredning som tillsattes lade, i ett längre utlåtande, skulden på 
skolrådets byggnadskommitté som agerat på egen hand utan att invänta 
kyrkostämmans beslut, ett faktum som tydliggör den roll som stämman, 
åtminstone formellt, spelade i skolbyggnadsprocessen.188 

Enligt utredningen hade stämman aldrig angett huruvida uppdraget 
skulle ges åt den lägstbjudande vid entreprenadauktionen och heller 
inte givit sin tillåtelse för att bygget skulle påbörjas med av stämman 
förskotterade och på andra håll upplånade medel. Inte minst var detta 
ett problem eftersom alla nödvändiga ritningar och kostnadsförslag inte 
funnits tillgängliga vid byggstart. Kommittén kritiserades dessutom för 
att den inte försäkrat sig om att de åtta utbetalningarna till Hällström 
verkligen gick till byggnadsprojektet.189 
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Skolbyggena i Tuna och Sättna är intressanta av olika skäl. För dem 
som var intresserade av att uppföra ett välbyggt skolhus till ett rimligt 
pris kunde skolbyggena i Tuna och Sättna fungera som varnande exem-
pel. Inte minst var det illa konstruerade skolhuset i Tuna ett exempel 
på vad som kunde hända när stämman och byggnadskommittén inte 
samarbetade på ett bra sätt och på varför borgensmän var så viktiga 
vid entreprenader. Hade Hällström haft personer som gått i borgen för 
skolhusets ordentliga uppförande så hade de, i stället för skoldistriktet, 
fått täcka kostnaderna för att färdigställa skolhuset.

För oss som är intresserade av skolväsendets framväxt ger dessa byg-
gen en inblick i hur entreprenader kunde utföras och organiseras och 
därmed en bild av de omständigheter under vilka Sundsvallsregionens 
skolväsende växte fram. Även om man kan identifiera stora personlig-
heter med stora avsikter i skolväsendets historia, och även om skolan på 
en abstraherad nivå handlade om övergripande samhällsförändringar, 
visar dessa projekt att det ändock bara var vanliga människor som drev 
skolväsendet framåt. Varje organisationsform hade sina styrkor och 
sina brister, och det hade också de individer som deltog i uppförandet 
av skolhusen.

Sammanfattande diskussion
Detta kapitel har givit en närmare bild av den organisation som 

möjliggjorde uppförandet av skolhus i Sundsvallsregionen. Jag har 
undersökt beslutsprocessen, vilken i genomsnitt tog fyra och ett halvt år, 
och det lokala beslutsfattandets stundtals konfliktorienterade politiska 
kultur. Beslut om huruvida ett skolhus skulle uppföras, var det skulle 
ligga, hur det skulle utformas och vem som skulle utföra arbetet togs i 
en organisation där sockenstämman hade det grundläggande ansvaret 
men där skolrådens och inte minst byggnadskommittéernas betydelse 
ökade över tid. De sistnämnda tycks ha spelat störst roll i sågverksin-
dustrins kärnområden, där befolkningsökningen var som kraftigast och 
skolväsendets expansion intensivast. Oavsett sådana detaljer, framstår 
dock skolväsendet i detta kapitel som i första hand församlingarnas 
och skoldistriktens skolväsende.

I linje med vad som är känt om den sockenkommunala organisa-
tionen förefaller det ha varit män med stark ställning i lokalsamhället 
som dominerade beslutsprocessen i stämmor, skolråd och byggnads-
kommittéer. Sundsvallsregionens skolbyggen framstår i detta avseende 
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som de jordägande böndernas byggen. Mot bakgrund av folkskolans 
nära koppling till kyrkan är det värt att notera att många ledamöter i 
skolråd och byggnadskommittéer kom från rättsväsendet och civilförvalt-
ningen. Bland ledamöterna ingick nämndemän och häradsdomare från 
häradsrätten, samt såväl fjärdingsmän som länsmän och kronofogdar.

Jag har också undersökt byggnadsarbetets organisation i dagsverken, 
beting och entreprenader. Dagsverken innebar att skoldistriktet betalade 
för antalet dagar som arbetet tog, och beting att distriktet betalade en 
fast summa för vissa bestämda arbetsuppgifter. Entreprenad innebar att 
ansvaret för en större uppgift lades ut på en individ, som i sin tur fick 
anställa det manskap som krävdes för att utföra arbetet. Entreprenadernas 
villkor, hur entreprenaderna fördelades genom entreprenadauktioner 
och vilka utfall entreprenaderna kunde få, har jag också behandlat.

Direktkontrakt (alltså dagsverken eller beting) och olika former av 
hel- och delentreprenader hade sina för- och nackdelar. Direktkontrakt 
med enskilda arbetare var mycket arbetskrävande för skolstyrelsen och 
byggnadskommittén, samtidigt som organisationen blev jämförelsevis 
flexibel. Fördelades arbetet på flera entreprenader minskade arbetsbelast-
ningen, och de separata kontrakten kunde troligen hålla nere kostnader-
na för arbete och byggnadsmaterial. Däremot kunde arbetet försenas: 
om någon av entreprenörerna inte utförde sitt arbete inom utsatt tid 
kunde nästa entreprenör inte påbörja sitt arbete. Vid helentreprenader 
undveks detta, men skoldistriktens beroende av entreprenören ökade i 
stället. Skötte han sitt arbete på ett dåligt sätt kunde skoldistrikten bli 
stående med ett illa uppfört hus eller en alltför hög räkning.

Vid sidan om att detta kapitel givit en fördjupad insikt i hur det 
svenska skolväsendets decentraliserade organisation fungerade, har 
kapitlet också breddat analysen av skolhusen och skolväsendets historia 
genom att redogöra för hur skolbyggnadsprojekten var beroende även 
av byggnadsarbetets organisation. Dagsverken, beting, entreprenader 
och entreprenadauktioner, vilka var oundgängliga för skolväsendets 
expansion i Sundsvallsregionen, har därmed inkluderats i skolans his-
torieskrivning. Detta är kanske framförallt intressant mot bakgrund av 
den betoning som exempelvis Kaestle och Lindert lagt vid den lokala 
skolorganisationens betydelse för skolväsendets framväxt. De organi-
satoriska förutsättningarna för skolväsendet gick uppenbarligen utöver 
det som innefattades av skoldistriktens organisation. 

Lägger man analysen på en mer övergripande nivå, står det därmed 
också klart hur djupt förankrat skolväsendet var i det samtida samhället. 
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Skoldistriktens organisation var ett uttryck för de sockenkommunala 
förändringar, pådrivna av befolkningsökningen och den sociala diffe-
rentieringen, som formulerades i 1843 och 1862 års förordningar och 
har beskrivits i termer av reglering, formalisering och rutinisering. Jag 
har också beskrivit konflikter i sockenstämman, vilka mot bakgrund 
av tidigare forskning kan tolkas som ett resultat av en förändrad poli-
tisk kultur som under 1800-talets andra hälft inte var lika konsensus-
orienterad som tidigare.

En analys av skolbyggenas organisation visar dock tydligt hur skol-
väsendet inte bara frambringades av samhälleliga förändringar, utan hur 
det även var beroende av sociala mekanismer som i stor utsträckning 
hörde ett äldre bondesamhälle till. Församlingarna hade medeltida 
ursprung, dagsverken nämndes redan i landskapslagarna och entrepre-
nadförfaranden tillämpades redan under tidigmodern tid. Skolväsendet 
var med andra ord inte bara, eller ens främst, en del av det moderna 
samhällets framväxt, vilket exempelvis John Boli uttryckligen hävdar.190 

Detta är avslutningsvis det kapitel som kanske tydligast utgör en 
kontrast mot den tidigare forskning som framställt skolväsendets 
ursprung som något vackert eller storslaget och mot de idealiserade 
och romantiserade bilderna av organisationer och landsbygdens bygg-
nadsverksamhet som stundtals skymtar i äldre historiska skildringar 
och organisationsteori. Skolväsendets framväxt ägde heller inte den 
storslagenhet som utmärkte de oerhörda förändringar som denna 
utveckling innebar, eller den grundläggande samhälleliga förändring 
som denna framväxt förutsatte. 

Skolbyggenas organisation visar i stället att skolväsendet hade ett 
mycket enkelt ursprung, som långt ifrån är någon källa till stolthet. 
Som framgick av föregående kapitel var skolväsendet långt ifrån bara 
resultatet av ädla avsikter, och dess genomförande var heller inte något 
att imponeras av. Skolväsendets expansion kantades av dåliga beslut, 
personliga konflikter, inkompetens och missbedömningar, vilket tog 
sig uttryck i segdragna beslutsprocesser, tjafs och bråk, ojämna och för 
höga stengrunder, skolhus med stora brister eller en våning för mycket, 
entreprenörer som inte svarade på kallelser och olika bedrägeriförsök. 
Med andra ord: skolväsendet var skapat av människor och var följakt-
ligen mycket mänskligt.

Trots sina brister var denna organisation nödvändig. Samtidigt som 
den var ett viktigt skäl till vad som beskrivits som skolväsendets lång-
samma framväxt, och kunde innebära att de färdiga skolhusen var av 
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sämre kvalitet och betingade ett dyrare pris än förväntat, var det tack 
vare de beslut som togs och det arbete som utfördes i stämmor, skolråd 
och kommittéer och i form av dagsverken, beting och entreprenader, 
som 66 skolbyggen kunde genomföras i Sundsvallsregionen 1840–1900.
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kapitel 6

Skoltomterna

Det första beslut socken- eller kyrkostämman behövde fatta, med eller 
utan hjälp av skolstyrelsen och byggnadskommittén, var på vilken plats 
skolhuset skulle placeras. Innan grundläggningsarbetet kunde påbörjas 
måste de sedan anskaffa den utsedda marken, exempelvis genom inköp 
eller en enkel avdelning av församlingens egen mark.

Tillgången på mark utgjorde tillsammans med distriktens förmåga att 
förvärva skoltomter en grundläggande förutsättning för såväl skolhusens 
uppförande som skolväsendets framväxt. De skolväsenden som växte 
fram under 1800-talet krävde markområden där skolhus kunde placeras 
och en lagstiftning som möjliggjorde detta.

Trots att skoltomtens och skolgårdens historia alltså har en särskild 
tyngd i skolväsendets historia har detta ämne fått föga uppmärksam-
het.1 Skolgårdens och skolträdgårdens arkitektoniska, kulturella och 
pedagogiska historia har däremot ägnats visst intresse, bland annat 
inom ramen för studier av skolans materiella kultur (material culture) 
och barns rum (spaces).2 Och liksom det svenska skolhuset har också 
tankar och idéer om de svenska skolgårdarna och skolträdgårdarna 
fått sin historieskrivning.3 

Fortfarande saknas dock undersökningar som närmare analyserar 
frågor kring de faktiska skoltomterna, deras storlek, utformning och 
anskaffning, vilket är ämnet för föreliggande kapitel. Genom att besvara 
sådana frågor bidrar detta kapitel med några grundläggande fakta till stu-
diet av skolans och barndomens rumsliga dimensioner, men framförallt 
innebär detta kapitel att skolgårdens och skolträdgårdens historia skrivs 
på ett nytt sätt. Hittills har den i huvudsak beskrivits som en historia om 
föreställningar om till exempel pedagogik, estetik, barn och fostran, och 
skolgården har setts som ett uttryck för såväl internationella idéström-
ningar och drömmar om den goda barndomen som för känslor av oro, 
pedagogiska teorier och maktutövning. Skolgården har analyserats både 
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som en plats skapad för barn (places for children) och som en plats som 
barn själva erfar och formar (children’s places).4

Som föreliggande studie av Sundsvallsregionens skolhus visar, var 
dock faktiskt existerande skolgårdar och skoltomter under 1800-talet i 
stor utsträckning, ja till och med kanske framförallt, något helt annat. 
Att skapa en skoltomt handlade mindre om drömmar och pedagogik 
och mer om att ta hänsyn till tillgänglig mark, rådande fastighetsrätt och 
fastighetsmarknad. Genom att behandla denna del av skolbyggnadsproces-
sen belyser jag också ytterligare aspekter av skolväsendets förutsättningar 
såväl i ett äldre bondesamhälle som i ett framväxande industrisamhälle.

En studie av Sundsvallsregionens 58 skoltomter – i analysen inkluderas 
alltså inte de åtta skollokaler som inrymdes i ombyggnationer av olika 
slag – ställer forskaren inför samma svårigheter som drabbar mycken 
historisk forskning om sakförhållanden. Det är svårt att veta hur skol-
tomterna egentligen var beskaffade. Jämfört med skolhusen beskrivs de 
sällan i det bevarade källmaterialet. En bred källmaterialgenomgång har 
dock skapat förutsättningarna för en historisk analys. Kartor och lagfarter 
innehåller uppgifter om skoltomternas storlek och bebyggelse, och av 
protokoll framgår stundtals skoltomternas inköpskostnad och storlek. 
Vidare kan statistik och statistiskt primärmaterial ge vissa inblickar i 
skoltomternas utformning, vilka kompletterats av de uppgifter som 
fotografier och teckningar kan ge.

Skoltomternas storlek och utformning
1842 års folkskolestadga uttalade sig inte närmare om hur skoltom-
ter skulle vara utformade. Liksom skolväsendet i stort var ansvaret för 
skolhusets plats decentraliserat och i stor utsträckning överlåtet till det 
enskilda skoldistriktet. Av folkskolestadgan framgick endast att skolhuset 
helst skulle placeras nära kyrkoherdens bostad så att denne skulle kunna 
övervaka skolans verksamhet. Andra punkter i stadgan hade också bäring 
på frågan om skoltomterna och deras utformning: Enligt stadgan skulle 
skoldistriktet förse lärarens ko med sommarbete och vinterfoder samt 
om möjligt ställa ett jordland till lärarens disposition. Avsikten var att 
läraren dels skulle kunna odla grönsaker för husbehov, dels skulle kunna 
undervisa barnen i trädplantering och trädgårdsskötsel.5 

Dessa stadganden preciserades och nyanserades i Kungl. Maj:ts kun-
görelser och cirkulär. År 1853 angavs att jordlandet inte bara ”borde” 
utan ”skulle” avdelas, och 1869 att skolträdgården tydligt borde avskiljas 
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från lärarens eget jordstycke. I 1882 års förnyade folkskolestadga angavs 
därefter att det vid varje folkskola, såvitt möjligt, skulle finnas en skol-
trädgård för barnens undervisning i trädgårdsskötsel.6

Med Kungliga Överintendentsämbetets normalritningar för folk-
skolebyggnader (1865 och 1878) följde närmare anvisningar om skol-
tomternas placering och utformning. Enligt normalritningarna skulle 
skolhuset placeras på en torr och fri plats, där tomten var öppen mot 
söder och skyddad från hårda vindar. Platser som besvärades av osunda 
avdunstningar skulle undvikas, och för att göra det så lätt som möjligt 
för barnen att ta sig till skolan skulle skolhuset placeras centralt och i 
närheten av en större väg. Samtidigt var det viktigt att skolan låg tillräck-
ligt avskilt för att man skulle undvika störande buller och den brandfara 
som kunde uppstå när hus stod för nära varandra. Skolhuset kunde också 
med fördel placeras högt och synligt, med fri utsikt över landskapet.7 
Denna ståndpunkt återfanns i kondenserad form i 1882 års förnyade 
folkskolestadga: skolhuset skulle placeras ”fritt och sundt samt helst i 
midten af det område, för hvilket det är afsedt”.8

Enligt 1865 års normalritningar skulle det vidare finnas en rymlig 
gårdsplan vid varje skolhus. Den skulle kunna fungera som samlingsplats 
för barnen när de lekte under fritimmen eller utförde kroppsövningar, och 
den täcktes gärna med grus. Gårdsplanen skulle helst vara inhägnad på ett 

Ritning 11. En folkskoleträdgård om 0,3 hektar. Bokstäverna i ritningen avser 
a) skolhuset, b) uthusbyggnaden, c) drivbänkar, d) nyttiga växter, e) träd,  
f ) köksväxter. Källa: Normalritningar till folkskole-trädgårdar (1890), plan D.
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eller annat sätt samt försedd med träd. I enlighet med folkskolestadgan 
förordades att det skulle finnas ett trädgårdsland, och dessutom ett skjul 
där barnen kunde leka vid dåligt väder. Nödvändiga uthus, till exempel 
fähus, svinhus, foderkulle, vedbod och avträden, skulle placeras en bit 
bort från skolbyggnaden.9 

Ritningar över hur en sådan skoltomt kunde se ut bifogades de nor-
malritningar till folkskoleträdgårdar som publicerades 1890 av Stiftel-
sen Lars Hiertas Minne (se ritning 11). De var mycket instruktiva och 
beskrev skolträdgården som såväl ett barnens försöks- och arbetsfält som 
en normalträdgård och en botanisk trädgård. Enligt normalritningarnas 
författare borde en skolträdgård, inklusive skolhus och barnens lekplats, 
vara minst 0,3–0,4 hektar, och normalritningarna inkluderade arbetsrit-
ningar för skolträdgårdar på 0,4–0,6 hektar samt en fjärde ritning över 
”en anspråkslösare skolträdgård” om 0,3 hektar.10

Anspråkslösa skoltomter utan trädgårdar
Storleken på Sundsvallsregionens skoltomter varierade. I jämförelse med 
normalritningarnas folkskoleträdgårdar framstod många som ganska små. 
De 27 skoltomterna, vars storlek jag kunnat fastställa, var i genomsnitt 
0,34 hektar, vilket motsvarar knappt en halv fotbollsplan.11 Femton av 
tomterna var mindre än de 0,3 hektar som dessa normalritningar angav 
som en minimigräns. Trots att de alltså närmast kan beskrivas som 
anspråkslösa med normalritningarnas mått mätt, var de inte ovanligt 
små i ett nationellt perspektiv. De var till exempel något större än de 
som utsågs vid enskiftets genomförande i Malmöhus län under tidigt 
1800-tal, vilka i regel omfattade 0,25–0,28 hektar.12

Skillnaderna kunde dock vara stora (se figur 3). Den minsta skoltom-
ten, skänkt av Sunds aktiebolag i Alnö, omfattade endast 0,08 hektar, 
vilket motsvarar ungefär 28,3 × 28,3 meter. Den största skoltomten var 
1,05 hektar och donerades av Alafors sågverks aktiebolag för byggandet 
av ett skolhus och anläggandet av ett planteringsland och en lekplats.13 

Huruvida skoltomterna blev större eller mindre över tid är svårt 
att avgöra. I vissa avseenden fanns det en nedåtgående trend. Under 
1890-talet var skoltomterna i genomsnitt något mindre än under de 
övriga decennierna. Som framgår av figur 3 var också stora skoltomter 
om minst 0,4 hektar vanligare under 1860- och 1870-talen än under 
de två nästkommande decennierna.

Sundsvallsregionens skoltomter verkar ha varit avsevärt enklare än 
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de som förespråkades av normalritningarna. Av bevarade protokoll, 
kartor och bilder att döma var de ganska spartanska gräsbevuxna och 
steniga platser. Marken vid skolhuset i Ljustorp (1847) beskrevs till 
exempel som en ”till största delen stenbunden, dock bebyggelig, upp-
höjning eller backe”.14 

Skoldistrikten utförde i regel något arbete för att göra tomterna 
användbara som skolgårdar. Skolplatsen röjdes och matjord bortfors-
lades (Åsäng 1898), lera och sten fördes bort (Indal 1887), skolplanen 
rensades från ris och skräphögar (Tynderö 1897), 1 200 kubikmeter 
jord schaktades bort från östra sidan av skolhuset (Indal 1898) och en 
stor grop på skoltomten fylldes med sand så att platsen i stället kunde 
tjäna som lekplats åt barnen (Tuna 1898).15 Marken förstärktes också 
på olika sätt, exempelvis med hjälp av sågspån eller grus. Grusningen 
kunde vara omfattande eller begränsad. Skolgården i Östanskär (Indal) 
skulle täckas med 100 lass grus, medan ett lass med sand skulle föras 
till skolhusets västra gavel i Timrå för att barnen som brukade sitta 
där under vår, sommar och höst skulle skyddas mot väta och stank.16

Bild 8. Skoltomten i Vi låg med sina 0,35 hektar nära den genomsnittliga 
storleken för en skoltomt i Sundsvallsregionen. Köpet av fastigheten (1898) 
beskrivs närmare i kapitel 3. Bildkälla: Fo-5996, SuM. Datering: ca 1895–1905.
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I enlighet med statliga rekommendationer var skoltomterna ofta 
inhägnade, med traditionella gärdesgårdar, trästaket med stående spjälor, 
staket med liggande störar eller träplank (se bild 8 och 9). Belägg för att 
sådana inhägnader har uppförts finns exempelvis för Ljustorp (1850), 
Timrå (1853), Njurunda (1871) Selånger (1891) och Hässjö (1897).17 

Skälen till att uppföra staket har varierat mellan länder och över 
tid. Ett talande exempel på detta kan hämtas från Mexiko. Där syftade 
skolornas höga staket inte bara till att hålla skolbarnen på plats, utan 
de användes också för att hålla matförsäljare och föräldrar borta från 
skolans område.18 I Sundsvallsregionen återkom också motiv som tog 
sin utgångspunkt i andra frågor än de rent pedagogiska. Skoldistrikten 
uppförde stängsel för att skydda barnen. Vid Granlo skola i Selånger ville 
man undvika att barnen skadade sig på den allmänna landsvägen under 
rasterna, och vid Rude folkskola skulle stängslet hindra barnen från att 
ramla utför de branta klippor som omgav skoltomten. Det kunde också 
handla om att skydda omgivningen: i såväl Åsäng som Bredsjön skulle 
stängsel uppföras för att de omgivande ägorna inte skulle drabbas av 
barnens spring. Slutligen kunde det finnas skäl att skydda skoltomtens 
mark från områdets boskap. I Tuna hade man tidigare reparerat stängslet 
mellan Rude skoltomt och Lundgrens hemman eftersom dennes kor 
”behagade göra hvarjehanda förfång på skolområdet”.19

Figur 3. Storleken på 27 skoltomter i Sundsvallsregionen 1840–1900. Källa: 
Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
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Grundläggande insatser med avseende på mark och staket komplette-
rades, åtminstone vid undersökningsperiodens slut, med andra åtgärder 
för att göra skolgården trevligare. På gårdstecknaren Bror Bodinghs 
vykort avbildades skoltomter som ofta var omgivna av staket och ibland 
hade någon planterad buske eller en flaggstång.20 Liknande ansträng-
ningar framgår av bevarade foton. Skoltomten i Åsäng omgavs av ett 
staket av liggande störar och var försedd med planterade buskar och 
vad som förefaller vara prydliga gruslagda gångar (se bild 9). Liknande 
belägg finns i de bevarade protokollen. I Sättna skulle matjord påföras 
skolgården 1888 ”för åstadkommande av växtlighet”, och under hösten 
skulle man plantera träd, som man trodde sig kunna få utan kostnad 
söderifrån. I Tuna skulle man 1896 kontakta Svenska trädgårdsfören-
ingen i Stockholm om lämpliga trädbuskar till skoltomten i Rude.21 

Några skolträdgårdar inrättades i Sundsvallsregionen. Skolträdgårdar 
var en del av en internationell pedagogisk rörelse som omfattade såväl 
europeiska länder som Kanada och USA. I Sverige nämndes trädgårds-
skötsel redan i folkskolestadgan, men intresset för skolträdgårdar var 
sannolikt som störst först decennierna kring sekelskiftet.22 Enligt Eck-
lesiastikdepartementets statistik ägde de svenska skoldistrikten 2 017 
skolträdgårdar fördelade på 8 910 skolhus vid sekelskiftet 1900, vilket 
innebar att närmare var fjärde skolhus hade en skolträdgård.23

Bild 9. Skoltomten i Åsäng (0,2 hektar), med staket, planterade träd och bus-
kar. Bildkälla: Fo-11131, LHf. Fotograf: troligen Gottfrid Norberg. Datering: 
ca 1910.
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Skolträdgårdar var dock inte lika vanliga i Västernorrland. Skol-
inspektören Jonas Bäckman rapporterade att landskapets klimat vis-
serligen tillät odling av såväl bärbuskar som nästan allt som hör till en 
köksträdgård, men att det 1875 endast undervisades i trädgårdsskötsel 
vid två av Medelpads 38 folkskolor. Efter att Bäckman hade utövat vad 
han beskrev som påtryckningar hade det dock under det följande året 
inrättats skolträdgårdar i sammanlagt sju skoldistrikt. Hans framgångar 
i Sundsvallsregionen var däremot inte stora. Av de enkäter som skol-
distrikten besvarade 1876, framgick att endast två av Sundsvallsregionens 
25 skolhus hade ett trädgårdsland avsett för undervisning.24

Fortfarande vid sekelskiftet 1900 var utvecklingen inom detta område 
mycket begränsad. Endast 20 av Västernorrlands 259 skolhus hade en 
skolträdgård år 1900, och i Sundsvallsregionen fanns det endast två 
skolträdgårdar.25 Det berodde på flera olika omständigheter. Inspektör 
Bäckman förklarade missförhållandena med att befolkningen ”haft föga 
sinne för trädplantering och trädgårdsskötsel”, vilket sannolikt var ett 
reellt skäl till att skolträdgårdarna inte vann någon större popularitet 
i Västernorrland. Krydd- och köksträdgårdar var ovanliga i Väster-
norrlands jordbrukssamhälle – trädgårdsodling idkades fortfarande 
under 1890-talet endast i ringa grad enligt Kungl. Befallningshavandes 
femårsberättelser. Gårdstomten användes traditionellt framförallt som 
arbetsyta, och samtida kommentatorer hävdade att den norrländska 
befolkningen såg grönsaker som kofoder och frukt som rikemansmat.26 

Att anlägga en skolträdgård var också förknippat med ett visst besvär. 
Eftersom det kunde innebära att mark togs från lärarens planterings-
land mötte planerna ibland protester från lärarhåll.27 Det kunde också 
innebära att ytterligare mark behövde anskaffas, och anläggandet av 
en skolträdgård kunde därför vara en ganska lång process. I Njurun-
da togs beslutet att inrätta en skolträdgård år 1868, och först tre år 
senare beskrevs den som nyanlagd.28 I Selånger annonserades 1874 att 
distriktet med länsträdgårdsmästarens hjälp skulle anskaffa mark för 
en skolträdgård. Samma år beslöts att marken skulle brytas upp, och 
beslut om fortsatt arbete togs två år senare. År 1877 hade den blivande 
trädgården rensats från småsten, och skolrådet beslöt att området skulle 
förses med matjord. År 1879, fem år efter det första beslutet, konsta-
terade skoldistriktets representanter att de ännu inte fått besked om 
när länsträdgårdsmästaren hade möjlighet att besöka skolträdgården, 
men att den i stället skulle besås av skolläraren.29
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Skoltomternas uthus
Skoltomtens viktigaste inslag, om man ser till den arbetsinsats som lades 
ner på dem, var uthusen. Utöver hemlighuset och skolhusets vedbod 
och källare fanns byggnader för lärarens behov i linje med vad som var 
normalt för ett medelstort hemman i Selånger: fähus, foderbod, stall, 
vedlider, bryggstuga, källare och härbre.30 

Beståndet av uthus framstår som tämligen förväntat. Av folkskole-
stadgans angivelse att skoldistriktet skulle förse läraren med sommar-
bete och vinterfoder för en ko följer att både ko och vinterfoder måste 
förvaras någonstans. När fähus, källare och bryggstuga skulle byggas, 
kunde också folkskolestadgans paragrafer anföras som ett skäl därtill.31 
Uthusen svarade dessutom mot de behov som läraren hade i 1800-talets 
agrara samhälle. Källare beskrevs i Tuna skolstyrelses protokoll som 
”alldeles nödvändigt för folkskollärarens hushåll”, och enligt läraren i 
Attmar var hushållningen på landet både kostsam och besvärlig utan 
ett fähus.32

Förekomsten av brygg- och bagarstugor där öl bryggdes, tvätt koka-
des och bröd bakades, kan vara värd en särskild kommentar eftersom 
de inte omnämndes i normalritningarna.33 Brygg- och bagarstugor 
fyllde flera funktioner för Sundsvallsregionens skoldistrikt. Med dess 
hjälp placerades bakugnen utanför lärarens bostad i skolhuset, vilket 
minskade riskerna för brand. Denna byggnad placerades därför på till-
räckligt avstånd från andra byggnader på skoltomten.34 Bryggstugorna 
kunde också användas som bostad. Det förekom att folkskollärare, 
småskollärarinnor eller kyrkvaktmästare bodde där. Om man förla-
de andrelärarens bostad till stugan kunde man få plats med ett extra 
avklädningsrum för barnen i skolhuset. Planer kunde också finnas på 
att hyra ut bryggstugans rum till hyresgäster.35 

Det är svårt att avgöra hur väl försedda skoltomterna var med uthus. 
Klart är att det hörde ett antal byggnader till de första skolhusen, som 
uppfördes i sockenkyrkornas närhet. Vid den första folkskolan i Ljustorp 
låg, utöver den vedbod och den bagarstuga som syns i bild 10, även ett 
fähus, en källare och en kornlada, och i Attmar skulle åtminstone en 
bagarstuga och ett fähus byggas.36 De första skolhusen förefaller också 
ha haft kvar sina uthus under hela undersökningsperioden. Folkskolan 
på Prästgårdsmon i Tuna hade 1880 bryggstuga, stall, fähus och foder-
bod, och Kyrkmons skola i Njurunda hade 1894 brygghus, ladugård, 
hemlighus, tröskloge och stenkällare. Nävsta folkskola i Selånger hade 
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1880 en bagarstuga sammanbyggd med stall och vedbod, samt en äldre 
stallbyggnad och ett hemlighus.37

De mindre skoltomter som avsöndrades under 1890-talet var sanno-
likt inte lika välförsedda med uthus. Till skolhuset i Strand förefaller 
det endast ha hört en vedbod och en matbod, och till Näsets skolhus i 
Hässjö endast en vedbod som var sammanbyggd med ett mindre stall 
och ett hemlighus.38 Det innebar dock inte att distrikten slutade att 
uppföra uthus. Sköns kyrkostämma beslöt till exempel 1891 att snarast 
möjligt uppföra en ladugård och en tvätt- eller bryggstuga vid den nya 
folkskolan i Gärde, och 1897 stod det klart att fler uthus behövdes vid 
Baggböle skolhus i Indal som hade inköpts samma år. I köpet ingick 
endast en vedbod och ett hemlighus, och distriktet ansåg att ett antal 
uthus saknades, däribland källare, visthusbod, brunn och stall för sko-
lans besökande.39 

Skolhusens uthus är intressanta av flera anledningar, inte minst som 
en del av etablerandet av ett boställs- och lönesystem för lärare.40 Inom 
ramen för denna bok visar uthusen framförallt att skoltomterna även 
var mycket mer än bara ett pedagogiskt rum. De var också utformade 
för att passa såväl lärarens som skoldistriktets behov. 

Bild 10. Uthusen vid skolan i Ljustorp. Bilden föreställer Ljustorps folkskola 
(längst till höger) och från vänster; skolans bagarstuga, skolans vedbod och 
prästbordets bagarstuga. Bildkälla: Fo-10334, LHf. Datering: före 1900.
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På hemman, prästbord, bolagsjord eller by
Dessa anspråkslösa skoltomter, anpassade efter skolans och lokalsamhäl-
lets behov, förutsatte mark. Var skolhus ska placeras är en grundläggande 
problematik som hanterats på olika sätt i olika länder och regioner. I 
USA fanns lagstiftning som reserverade jord för skolhus i varje nyinrät-
tad kommun (township), men det var vanligt att skolhusen placerades 
på andra för befolkningen lämpligare platser, som donerades eller köptes 
för en mindre penning av bönder och andra landägare.41 Det svenska 
skolväsendet kunde, utöver mark ägd av bönder och andra jordägare, 
tillägna sig mark från kyrkan eller kronan. I Malmöhus län avsattes också 
särskilda jordstycken för skolhus vid enskiftets genomförande.42

I Sundsvallsregionen erhöll skolväsendet ingen mark i samband med 
skiftesreformerna, och det fanns varken kungsladugårdar, säterier eller 
kronohemman från vilka mark kunde avsöndras för skolhus, men områdets 
fastigheter erbjöd ändå många möjligheter. Skoltomter kunde avsöndras 
från bland annat prästbord avsedda för prästens försörjning, bondeägda 
hemman och de stora områden som kontrollerades av sågverksindustrin.43 
Det fanns också gott om plats. Sammanlagt omfattade bolagens, bruks-
ägarnas och andra enskilda jordägares mark närmare 2 500 kvadratkilo-
meter i Sundsvallsregionens tolv församlingar, vilket kan jämföras med de 
2 900 kvadratkilometer fördelade på 41 skoldistrikt (1900) som utgjorde 
Blekinge, Sveriges minsta län.44 

Figur 4. Skoltomternas ursprung 1840–1900. Figuren omfattar 49 
skoltomter. Källa: Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
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Nära hälften av de 49 skoltomter som tillåtit ett närmare studium i 
detta avseende förvärvades från bönder eller andra enskilda individer, 
resten fördelades tämligen jämnt mellan kyrkans jord, bolagens fastig-
heter och byarnas gemensamma ägor (se figur 4). Över tid skedde vissa 
förändringar. Böndernas och andra enskilda jordägares mark fortsatte att 
stå för en stor del av tomterna, men andelen skolhus på kyrkans mark 
minskade från 5 av 11 under undersökningsperiodens första hälft till 
6 av 38. I stället avstyckades allt fler tomter från verkens och brukens 
mark – dessa ökade från en till sju – samtidigt som sju skoltomter erhölls 
från byar och byamän under undersökningsperiodens andra hälft.45 

Skoldistriktens jordförvärv var en del av större skeenden. De fastig-
heter från vilka bönder och andra enskilda jordägare avsöndrade 23 
jordstycken, nästan hälften av skoltomterna, var delvis resultatet av 
jordbrukets utveckling i regionen som i stort följde det allmänna 
mönstret för den agrara revolutionen. Befolkningsökningen under 
1700-talet åtföljdes av en växande bondeklass, en ökning av antalet 
obesuttna och en tilltagande torpbebyggelse. I Selånger fördubblades 
befolkningsmängden mellan 1750 och 1850. Fram till 1700-talets sista 
decennier möjliggjordes detta genom nyodling och genom hemmans-
klyvningar, som innebar att bondejorden delades upp. Ett gott mått 
på denna tilltagande jorddelning är att det vid sekelskiftet 1800 fanns 
106 hemmansägare fördelade på 70 jordeboksgårdar. Därefter tilltog 
torpbebyggelsen och antalet jordägare med mycket små jordlägenheter 
ökade kraftigt.46

Skoltomterna avsöndrades från de egendomar som denna utveckling 
skapade. En sådan egendom var hemmanet Gäle2 i Gärde by, ägd av 
bonden Nils Hedin. Han avsöndrade 0,6 hektar från sin beteshage till 
förmån för ett skolhus. En annan var hemmanet Ulvberg2 i Njurunda. 
Ur denna fastighet avsöndrade bonden Jonas Backlund en rad fastig-
heter. Torparen Frans Andersson erhöll en mindre jordlägenhet 1874, 
torparen Per Sjöberg ett större stycke land 1884, och skomakaren Johan 
Jansson tre hektar upparbetad jord och 1,5 hektar skogsmark 1892. 
Samma år avsöndrade Backlund också sammanlagt två hektar mark, 
strax nedanför sin gård, till en skoltomt.47

Den betydande andelen av skolplatser som kyrkan försåg skolväsendet 
med – sammanlagt elva skoltomter – var likaledes följden av en längre 
historisk utveckling. Skolan fann alltså även i detta avseende sina för-
utsättningar i de svenska församlingarnas långa och varierande historia.

Som en följd av kyrkans långa historia var äganderätten till kyrkans 
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jord komplicerad, och det var inte alltid självklart vad som ägdes av stat 
och vad som ägdes av församling.48 Men om man med ”kyrkans jord” 
avser jord som disponeras av svenska kyrkan och dess församlingar så 
hade den sitt ursprung i de medeltida jordförvärv som gjorde kyrkan 
till en stor jordägare. Före reformationen beräknas kyrkan ha ägt 25 
procent av dåvarande Sveriges jord.49 Denna jord var av olika slag. 
Utifrån 1686 års kyrkolag kan en distinktion göras mellan å ena sidan 
präst- och klockarebord (mensa presbyteri), som dessa tjänstemän skulle 
leva på, och å andra sidan annan fast egendom (fabricita ecclesiae), vars 
bruksvärde eller avkastning tillföll kyrkan.50 Distinktioner kan också 
göras mellan kyrkotomter (platsen där kyrkan står), församlingskyrkans 
fastighet (som ger avkastning till kyrkan), och prästernas löneboställen.51

Några uppgifter på hur stora kyrkotomterna och kyrkans fastigheter 
var i Sundsvallsregionen har jag inte funnit, men enligt en kartläggning 
publicerad 1906 omfattade prästborden sammanlagt 2 481 hektar, med 
ett genomsnitt på 207 hektar.52 De antas vid sin tillkomst ha varit täm-
ligen små och sedan växt till den storlek som de hade vid 1700-talets 
början, bland annat genom att församlingarnas bönder lade ytterligare 
jord till prästbordet. Mark tillkom också senare och reglerades på nya 
sätt. Till exempel erhöll prästen i Hässjö genom olika markaffärer under 
1750-talet ett boställe, Backholm, som 1848 kompletterades med Häs-
sjö prästbord som tidigare hade innehafts av kyrkoherden i Ljustorp.53

Njurunda prästbord, som kallades Tuna prästbord från och med 
1548 års jordebok och nr 1 Prästbordet från och med 1689, var ett av 
de prästbord som försåg skolväsendet med skoltomter i Sundsvallsregi-
onen. Det låg huvudsakligen omkring pastorsbostaden och bestod av 
sammanlagt sju delar med olika ursprung. Stångholmen lär ha skänkts 
till kyrkan för en själamässa under den katolska tiden och Prästsvedjan 
på Nolby bys ägor lär sedan äldre tid ha disponerats av pastorn. De 
juridiska förhållandena kring Kyrkmon, från vilken två skoltomter 
avsöndrades 1847 och 1896, klargjordes så sent som under 1770- och 
1780-talen efter en tvist mellan kyrkan och Dingersjös byamän.54

Vid sidan av den mark som erhölls från hemmansägare och kyrkan, 
förvärvades också åtta skoltomter från sågverksbolagens fastigheter, vilka 
var en del av och en förutsättning för sågverksindustrins expansion. 
Även i detta avseende påverkades alltså skolväsendet av sådant som för-
ändrade exportförhållanden, näringsfrihets- och aktiebolagslagstiftning 
och de mer eller mindre stora skogsområden som de norrländska bön-
derna erhållit genom avvittringen av kronans skogar under framförallt 
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1700- och 1800-talen. Fram till 1906, då bolagens rätt att förvärva 
fast egendom begränsades, gav dessa omständigheter sågverksbolagen 
goda möjligheter att till ett billigt pris arrendera och köpa skogsmark.55 

Som en följd av sågverksindustrins expansion förändrades ägandeför-
hållandena kraftigt i Sundsvallsregionen, framförallt under 1800-talets 
sista tre decennier. Under perioden 1846–1871 var bolagens markför-
värv tämligen begränsade. Undantaget ett större inköp av 1 605 hektar 
skogsmark i Hässjö, gjorde de endast mindre inköp i bland annat Indal 
och Skön. I flera av församlingarna gjorde bolagen inga markaffärer alls. 
Under de följande decennierna ökade dock inköpen kraftigt – samman-
lagt köpte sågverksbolagen 33 886 hektar skogsmark 1872–1881 och 
26 791 hektar 1882–1900. Vid sekelskiftet ägde sågverken och andra 
bolag en areal som motsvarade en fjärdedel av jordbruksfastigheternas 
areal i Sundsvallsregionen.56

Vid sidan av att denna utveckling ger en bakgrund till varför mot-
svarande 16 procent av skoltomterna avsöndrades från bolagens jord, 
ger de också en förklaring till förvärvens placering i såväl tid som rum. 
Det var i församlingar med flera sågverk, som i Alnö, Njurunda och 
Timrå, som mark förvärvades från företag som Ankarsvik, Carlsvik 
och Sunds aktiebolag. Detta skedde också framförallt under under-
sökningsperiodens andra hälft, när bolagens markinnehav hade växt.57 

Slutligen placerades sju skoltomter på mark som hade ägts gemensamt 
av byar eller byamän. Sådana socken- och byallmänningar hade funnits 
åtminstone sedan medeltiden och försvann i regel under 1700-talet 
genom att jorden skiftades mellan byborna.58 Fortfarande fanns dock 
en del samfälligheter kvar, bland annat i Övre Norrland och enligt 
Norrlandskommitténs utredning även i Ljustorp och Njurunda.59 

Den mark som förvärvades från gemensamt ägd jord var av olika slag. 
I Njurunda förefaller skolhusen i Nyland och Baggböle ha placerats på 
en del av den samfällighet som nämns av Norrlandskommittén. Dessa 
skoltomter skänktes av vad som beskrevs som respektive bys byamän 
eller skatteägare. Det så kallade Ängmanska båtsmanstorpet är ett gott 
exempel på en sådan fastighet.60 I Alnö köpte skoldistrikten skoltom-
terna i Hovid, Släda och Vi, inklusive skolhus, från skoldistriktens 
skolrotar. Såväl skolhus som skoltomt ägdes i dessa fall gemensamt av 
de byamän som ingick i skolroten.61 

Denna analys av skoltomternas mark bidrar till föreliggande studie 
på olika sätt. Först och främst som en redovisning av de platser som 
skolväsendet krävde för sin utveckling: mark som skoldistrikten fann 
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på enskild jord, kyrkojord, bolagsjord och byars samfällighet. Analysen 
av skoltomternas mark är också en utmärkt illustration av hur valet 
av undersökningsobjekt är perspektiverande. Genom att studera dessa 
jordstycken uppmärksammas andra aspekter av skolväsendets samhäl-
leliga kontext än vad som traditionellt har gjorts. Som framgått ovan 
placerades Sundsvallsregionens skoltomter på jordstycken som var 
resultatet av en mångfald av historiska processer, vilka bland annat 
involverade kyrkojordens utveckling, sågverksbolagens expansion och 
den tilltagande jorddelning som följde på den agrara revolutionen.

Jordförvärv, jorddelning och fastighetsmarknad
Förutom mark förutsatte skoltomterna två saker. För det första för-
utsatte skoltomter att skoldistrikten hade rätt att köpa, äga och sälja 
egendom, vilket de svenska distrikten hade. Skoldistrikten förblev 
också ägare av skoltomterna under hela undersökningsperioden. De 
skoltomter som skoldistrikten förvärvat som en del av de församlingar 
som reglerats av 1843 års sockenstämmoförordning övergick i och 
med 1862 års kommunalreform till de nya kyrkliga kommunernas 
skoldistrikt. Efter 1930 års lag om skolstyrelser övergick sedermera 
äganderätten från de kyrkliga kommunerna till den borgerliga kom-
munens skolväsende.62

För det andra förutsatte skoltomterna att det fanns metoder för 
att avskilja och förvärva jordlägenheter som framförallt tillhört hem-
mansägare, kyrkan och olika sågverksbolag. Av stor betydelse i detta 
sammanhang var 1700- och 1800-talens förändringar på fastighets-
bildningens område gällande hur jord delades upp och hur nya fastig-
heter därmed bildades. Under undersökningsperioden fanns det två 
juridiska regelkomplex som styrde hur jord kunde avdelas för skolhus: 
hemmansklyvning och jordavsöndring.

Rätten till hemmansklyvning, vilket innebar att ett hemman delades 
i två eller flera delar, var länge mycket begränsad. Så långt tillbaka i 
tiden som 1459 utfärdades ett förbud mot sådan hemmansklyvning som 
ledde till att de resulterande fastigheterna blev för små för att kunna 
försörja sina respektive bondehushåll. År 1684 fastslogs ett fjärdedels 
hemman som den minsta enheten vid hemmansklyvningar. Avsönd-
ringar av mindre jordstycken utan att hemmanets mantal delades upp 
var förbjudna, vilket även framgick av 1734 års lag.63

Som en följd av befolkningstillväxten, jordbrukets effektivisering 
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och en förändrad syn på jordstyckning minskades dock dessa formella 
begränsningar under 1700- och 1800-talen. Man började ifrågasätta 
föreställningen att en uppdelning av jorden skulle leda till ökad fat-
tigdom och skattebortfall. I stället betraktades hemmansklyvning som 
ett sätt att skapa tillväxt i jordbruket och stävja framväxten av egen-
domslösa grupper.64

I samband med denna utveckling förändrades också synen på jordav-
söndringar, det vill säga avskiljandet av mindre markstycken från ett 
hemman. Kravet på besuttenhet vid avsöndring av jord släpptes 1807, 
och enligt 1827 års förordning om hemmansklyvning och jordavsönd-
ring krävdes bara att den avsöndrade jorden innehöll minst tre hektar 
duglig jord.65 I en konservativ reaktion återkom 1853 kravet på besut-
tenhet: den för alltid avsöndrade jordlägenheten måste kunna försörja 
ett hushåll om minst tre arbetsföra personer. Denna författning hävdes 
dock av 1858 års förordning, som avskaffade besuttenhetskravet och 
halverade minimiarealen för den avsöndrade jorden, som inte heller 
längre behövde anses vara duglig. I denna riktning verkade också 1864 
års förordning, som stadgade att så lite som en tiondel av ett hemman 
fick avsöndras utan andra krav på markens storlek eller beskaffenhet.66

Denna liberalisering av fastighetslagstiftningen, som gjorde det 
möjligt att lagenligt avstycka mindre skoltomter för skolans behov, 
åtföljdes av en jordhandel som sällan följde de begränsningar som lag-
stiftningen satte. I stället styrdes handeln av marknadskrafterna, vilket 
innebar att jordförvärv framförallt begränsades av det pris som sattes 
på jorden och att även jämförelsevis dålig jord kunde delas upp och 
säljas till överkomliga priser.67

För den mark som disponerades av kyrkan gällde särskilda förord-
ningar. Efter reformationen hade prästborden till stora delar övergått 
till den svenska statens ägo. Trots att den lokala församlingen ibland 
förde de ecklesiastiska boställenas talan i rättegångar, var det i slutän-
dan staten som hade äganderätten. En avsöndring från denna mark 
till förmån för församlingarnas skoldistrikt förutsatte därför att för-
samlingen insände en ansökan till Kungl. Maj:t som behandlades av 
Ecklesiastikdepartementet.68 Det var först efter sådana ansökningar 
som Sundsvallsregionens skoldistrikt kunde erhålla sammanlagt fyra 
skoltomter från regionens prästbord.69 

Alla skoltomter som förvärvades från kyrkan anskaffades dock inte på 
detta sätt. Mark kunde också avdelas från kyrkan utan någon närmare 
formell avsöndring, men då fick skoldistrikten enbart nyttjanderätt till 
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skoltomterna. Detta tillvägagångssätt, som enligt rättssociologen Jonny 
Kalderstam varit mycket vanligt, innebar alltså att äganderätten inte 
formellt övergick till skoldistrikten utan att skoltomten kvarstannade 
i kyrkans disposition även efter 1930 års lagstiftning.70

Praktiska, estetiska och rättsliga hänsyn vid inköp
För att kunna skaffa mark till skolhusen utnyttjade skoldistrikten det 
handlingsutrymme som fastighetslagstiftning och fastighetsmarknad 
försåg dem med. Vanligast var att skoldistrikten köpte sina skoltom-
ter. Nästan hälften av skoltomterna – 22 skoltomter av de 51 som jag 
har kunnat studera närmare i detta avseende – köptes. 18 skoltomter 
donerades och 11 avsöndrades eller avdelades från kyrkans jord.71

Den inköpta marken var av olika slag. Med åtta skoltomter följde vad 
som antingen var eller skulle byggas om till ett skolhus, och i de fjorton 
andra fallen köptes marken separat. De flesta inköpen gjordes efter 1870, 
och marken köptes i allmänhet av enskilda personer eller byar. Tio av 
tomterna köpte skoldistrikten av bönder eller hemmansägare, fyra av 
byar och byamän, och så en tomt vardera av bland andra skomakaren 
Alexander Thun, sjökaptenen Johan Fredriksson och organisten Johan 
Söderberg. Endast två tomter köptes av aktiebolag.72

Kostnaderna för marken varierade från 50 kronor för skoltomten 
i Röde på Alnön till drygt 1 700 kronor för skoltomten och lärarbo-
stället i Ulvberg, Njurunda församling. I genomsnitt kostade de tolv 
skoltomter, som jag har prisuppgifter för, 668 kronor.73 En jämförelse 
med den samtida fastighetsmarknaden är svår eftersom priserna fluk-
tuerade mycket i den expansiva Sundsvallstrakten. Men de löpande 
priserna för dessa skoltomter under 1870- och 1880-talen verkar ha 
legat ungefär i nivå med dem som gällde för torpar- eller tomtlägen-
heter. Skoltomterna i Gärde (500 kronor 1878), Hillsta (515 kronor 
1878), Öråker (400 kronor 1878), och Laggarberg (300 kronor 1884) 
kan till exempel jämföras med det genomsnittliga priset på lägenheter 
i Alnö under 1870-talet (400 kronor) och 1880-talet (500 kronor).74 

De inköp som gjordes var i regel jordavsöndringar. Vid endast ett 
tillfälle anskaffades en del av ett hemman genom hemmansklyvning. 
Detta skedde i Selånger 1847 när skoldistriktet köpte halva Johan 
Söderbergs hemman (Nävsta3) för 3 750 kronor, vilket inkluderade 
kostnaderna för hemmanets byggnader och uppförandet av en skolsal 
i den befintliga mangårdsbyggnaden.75
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Villkoren för jordavsöndringarna var alla snarlikt formulerade i 
de statliga förordningarnas efterföljd. Vid sidan av markområdets 
storlek och gränser angavs de olika rättigheter och skyldigheter som 
skoldistriktet hade gentemot det stamhemman från vilket skoltomten 
avsöndrats. När Henrik Huss sålde en jordlägenhet från sitt hemman i 
Granlo till Selångers församling ingick utöver marken om 0,14 hektar 
den brunn som var placerad på tomten. Jordägaren Jonas Tunell, som 
bodde i Granlo och sannolikt var granne med skolan, hade dock rätt 
att för allt framtid använda sig av brunnen och att gå ner till den längs 
skoltomtens östra gräns.76 

Med fastigheterna kunde även andra villkor medfölja. Till skoltom-
ten i Laggarberg (Timrå) hörde den skog som fanns på marken samt 
rättigheten att använda den väg som sträckte sig från den allmänna 
vägen till tomten. Till jordlägenheten i Ås (Ljustorp) ingick dessut-
om rätten att ta ut tillräckligt med virke ur stamhemmanets skog för 
stängsel och hässjor, samt eventuellt mulbete för de djur som under 
vintern hölls på marken.77

Hur själva köpen gick till varierade. Snabba och enkla affärer förekom. 
När fastigheterna i Lunde och Laggarberg köptes från Sunds aktie-
bolag respektive hemmansägarna Eric och Johan Bergström förefaller 
detta, utifrån tillgängliga protokoll, ha varit en ganska enkel affär.78 
Ofta innebar dock köpet av en skoltomt att flera valmöjligheter stod 
till buds, vilket öppnade för oenighet och långa diskussioner innan ett 
köp kunde genomföras.

Ur det perspektiv som definierades av folkskolestadgor och nor-
malritningar var de val som skoldistrikten behövde göra ganska enkla. 
Skolhuset skulle placeras på den bästa möjliga platsen: helst en central 
och torr plats, gärna nära en större väg, men ändå tillräckligt avskilt. 
Studier av nordamerikanska förhållanden visar dock att valet av skol-
plats kunde vara betydligt svårare och att det påverkades av en lång rad 
omständigheter som ibland hade mycket litet att göra med skolbarnens 
och deras skolgångs bästa.79 

Skoltomter och skolgårdar påverkades alltså av så mycket mer än 
pedagogiska teorier, olika former för maktutövning eller synen på barnet 
och barndomen. Tar man sin utgångspunkt i skoldistriktens jordförvärv 
var skoltomterna inte först och främst en fråga om exempelvis panoptisk 
övervakning, att lära barnen respekt för naturen eller fostra dem i själv-
ständighet.80 Trots att sådana frågor inte diskuterades var anskaffandet 
av en skoltomt långt ifrån en enkel uppgift. I Sundsvallsregionen tog 
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skoldistrikten såväl praktiska som ekonomiska, lokalpolitiska, estetiska 
och juridiska hänsyn.

Valet av fastighet handlade till viss del om priset. Inför köpet av en 
skoltomt i Strand (Hässjö) samlade skoldistriktet 1889 in skriftliga 
uppgifter om hur mycket tillgängliga tomter i den trakten kostade. Först 
när samtliga hemmansägare med sådana tomter lämnat in uppgifter 
kunde ett avgörande fällas i frågan. Kyrkostämman konstaterade då 
att den så kallade Skalinska gården inte var tillräckligt stor, eftersom 
skolan ansågs kräva minst ett tunnland, det vill säga närmare en halv 
hektar. Trots detta krav avstod man från att köpa torparen Nilssons 
bebyggda tomt i passande storlek för strax under 2 400 kronor. I stället 
frångick stämman principen om ett tunnland och valde att köpa en 
mindre och billigare tomt på 3/4 tunnland av hemmansägaren Erik 
Wiklander för 700 kronor.81

När den geografiska placeringen avgjordes bedömdes även platsens 
läge i moraliskt avseende. I Njurunda beslutade skoldistriktet att inrätta 
en folkskola i Nolby by, och den första platsen som diskuterades var 
Grindbacken. Men bland annat på grund av att den platsen ansågs 
vara alltför välbesökt – barnen riskerade att drabbas av ”oangenäma 
besökanden” och lära sig för mycket om osedliga ting – förespråkades 
ett lugnare och mer centralt läge. Valet föll på en fastighet, tidigare ägd 
av Qvitsle handelsförening, i en annan del av Nolby.82 

Vikten av en centralt belägen plats, vilket betonades i normal-
ritningar, förekom också i diskussionerna om valet av skolplats. I 
Rasåsen (Selånger) utföll en jämförelse mellan centrala och mindre 
centrala platser till de förstnämndas fördel. I den långa process som 
ledde fram till inrättandet av en skola i Baggböle by 1897 (Indal), 
vilken behandlades i föregående kapitel, förefaller det dock ha funnits 
delade meningar om i vilken mån de föreslagna byggnadstomterna var 
centrala. I Indal diskuterades även tomternas tjänlighet och kostnad. 
Därtill kom äganderättsliga bekymmer med en tilltänkt tomt – en del 
av den behövde först lösas från Vivstavarvs aktiebolag – vilket innebar 
att köpet genomfördes först 1897.83 

En närmare inblick i mångfalden av alla de hänsyn som skoldistrikten 
tog när en skoltomt skulle inköpas gavs när skolrådet i Selånger skulle 
fastställa det nya skolhusets plats under 1890-talets andra hälft. Detta 
skolråd tog sig nämligen tid att besöka möjliga byggnadsplatser, och 
lämnade därtill en ordentlig redogörelse för sitt arbete. 

Den 13 augusti 1896 begav sig majoriteten av de närvarande skol-
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rådsledamöterna till de tomter som skolrådets byggnadskommitté hade 
föreslagit ”för att bilda sig ett så tillförlitligt omdöme som möjligt om 
deras beskaffenhet och ändamålsenlighet”. Först besökte de den plats 
som kallades för den översta. Förutom att läget inte var tillräckligt 
centralt, låg tomten för nära en angränsande gård (endast 31 meter) 
och tomtmarken var även delvis vattensjuk. Mitt på tomten fanns 
dessutom en stor lada som skulle behöva flyttas. Att fastighetens 
äganderättsliga status var oklar – den föreslagna marken låg både på 
hemmansägare Karlbergs och tomtägare Wedins ägor – talade också 
mot den.84

Skolrådet besökte sedan ”den mellersta platsen” som låg i Påläng. 
Denna fastighet hade det som den första saknade. Marken föreföll 
torr, läget var så centralt som möjligt var och utsikten var bättre än på 
den första platsen. Eftersom marken lutade kunde dessutom skolans 
källare enkelt placeras under skolhuset. Denna fördel med att place-
ra skolhuset i en backe fördes även fram vid liknande diskussioner i 
Timrå skoldistrikt.85

Efter besöket i Påläng valde skolrådet att inte besöka ”den nedersta 
platsen”. De flesta skolrådsledamöterna kände redan till den och ansåg 
att den var sämre än den i Påläng. Därtill var fastigheten mindre centralt 
placerad. I stället besökte man ytterligare en plats, ”Nöjet”, och ansåg 
att den marken var att föredra, om man fick den till ett billigt pris.86

Efter att undersökningen av tomtplatserna hade avslutats, beslöt 
skolrådet att utse två av skolrådsledamöterna till att förbereda köpet 
av fastigheten i Påläng och den plats som kallades för Nöjet, varefter 
skolrådet skulle ta beslut i frågan. Eftersom platsen vid Nöjet inte var 
tillgänglig, beslöt skolrådet först att köpa marken vid Påläng. Efter 
konflikter, som inte beskrivs närmare i de studerade protokollen, 
annullerades beslutet. I stället erhöll församlingen en tomt om 0,28 
hektar i Rasåsen som gåva. Denna tomt var placerad i ett öppet läge 
som även garanterades av lagfartsprotokollet. Enligt detta förband sig 
hemmansägaren att inte uppföra några byggnader som skymde utsik-
ten från skolan.87 

Förutom att vara ett gott exempel på den betydelse som markens 
kvalitet, läge och pris hade vid valet av en skoltomt, visar processen i 
Selånger också på den roll som äganderättsliga frågor kunde spela. Köpet 
av en fastighet i Ås (Ljustorp) 1878 är ytterligare ett gott exempel på 
detta. År 1872 tillkännagav Johan August Enhörning –  sågverksägare, 
skeppsredare och trävaruexportör – att han var beredd att skänka  
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1,5 hektar jord för den föreslagna skolan i Lagfors by. Kyrkostämman 
förhöll sig dock skeptisk till denna gåva, och föreslog i stället att man 
skulle be om en bit mark från Lagfors bruk.88 Den tomt som Lagfors 
bruk först erbjöd avvisades av sockenmännen, men sedan kunde bru-
ket och församlingen komma överens om ett lämpligt jordstycke, strax 
innanför brukets grind. Denna tomt godkändes formellt av kyrko-
stämman 1872.89

Många besvär inlämnades mot detta beslut under det följande året, 
och frågor om skoldistriktets rätt till tomten väcktes också 1874. Ett 
formellt gåvobrev hade inte formulerats, vilket var ett problem efter-
som marken fått en ny ägare. Den hade övertagits av Lögdöverken 
samt publicisten och industrimannen Lars Johan Hiertas (1801–1872) 
dödsbo, vars representant befann sig på en längre resa utomlands.90 
Skolbygget sköts därför upp. Efter att Lagfors stångjärnssmedja brann 
i juni 1877 och bruket därefter lades ner återupptog skoldistriktet för-
handlingarna med Sunds aktiebolag, som nu ägde marken. Visserligen 
hade skolrådet vid det laget även hittat en lämplig jordlägenhet i Ås 
by, men om en skoltomt skulle kunna erhållas utan kostnad menade 
de att erbjudandet om marken vid Lagfors bruk måste antas. Efter 
besiktning av den enligt protokollen steniga och ofruktbara tomten 
som Sunds aktiebolag erbjöd, förordade skolrådet med viss tvekan att 
den skulle antas. Kyrkostämman beslutade under samma år (1877) 
att så skulle ske.91 

Detta beslut, som alltså försenats bland annat av diverse juridiska 
skäl, revs dock upp. När sockenmännen under följande år granska-
de det kontraktsförslag som de fick från bruket, ogillades det. Det 
var inte, som först utlovats, ett gåvobrev där marken överläts till 
skoldistriktet för all framtid eller så länge fastigheten användes som 
skoltomt. I stället var det ett arrendekontrakt på endast 50 år med 
en årlig avgift om 40 kronor. Skoldistriktet avstod från tomten vid 
bruket och köpte i stället fastigheten i Ås på 0,5 hektar av bonden 
Anders Andersson.92 

De inköpta skoltomterna är alltså en utmärkt illustration av de många 
hänsynstaganden som skoldistrikten tvingades göra, när en skoltomt 
skulle inköpas. Analysen av skoltomterna är sålunda en slags fortsätt-
ning på den argumentation som fördes i kapitel 4: det fanns många 
skäl bakom skolväsendets framväxt, varav många handlade mycket 
litet om undervisning. Själva processen att förvärva en skoltomt bidrar 
också till den förklaring av skolväsendets utvecklingstakt som gavs i 
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kapitel 5. Vid sidan av att det tog tid att fatta beslut i skoldistriktens 
organisation, fanns det också flera skäl till att det tog tid att bestämma 
var skolhuset skulle placeras.

Den donerade markens logik
Arton skoltomter donerades också till skoldistrikten. Bönder skänkte 
sju av dem, bolag sex, byamän tre och båtsmannen Erik Rönberg och 
torparen Halvar Näslund en vardera. Markdonationerna karaktäriserades 
av tydliga lokala variationer. Bolagsdonationerna lämnades framförallt 
till skoldistrikt i sågverksindustrins kärnområden. Talande nog erhöll 
Alnö skoldistrikt tre av dessa tomter, skänkta av Ankarsviks aktiebolag, 
Trävaruaktiebolaget Carlsvik och Utviks aktiebolag. Det kan noteras att 
aktiebolag donerade fler tomter till skoldistrikten (sex) än vad de sålde 
(två). Det var alltså bland de skänkta skoltomterna som sågverksbolagens 
stora jordinnehav i Västernorrland märktes tydligast.93

Skoldistriktens inköp av skoltomter villkorades av gällande lagstiftning 
samt jordstyckenas pris, beskaffenhet, läge, ägarförhållanden och plats 
i skoldistriktet. De skoltomter som donerades till skoldistrikten erhölls 
efter en process som hade en liknande karaktär. I likhet med de köpta 
skoltomterna var de donerade tomterna avsöndrade jord lägenheter, och 
på samma sätt som inköpen påverkades donationerna av äganderätts-
liga förhållanden. Ett gott exempel på detta är den process som ledde 
till att en skoltomt i Rännö by kunde doneras. Den inleddes med att 
kommissionslantmätaren A. B. Sundberg på skoldistriktets uppdrag 
vid tre tillfällen utan resultat ansökte om avsöndring hos länsstyrelsen 
med utgångspunkt från ett gåvobrev signerat A. P. Ahlmark och Anton 
Persson. Skoldistriktet vände sig därefter till ingenjören och lantmätaren 
Nils Stål, som lyckades genomföra donationen. Stål kartlade skoltom-
ten och tillsammans med kyrkoherden Johan Rydén övertalade Stål 
samtliga sju ägare till tomten att underteckna ett nytt gåvobrev, som 
sedan godkändes av länsstyrelsen.94

I jämförelse med de inköpta skoltomterna var de donerade skoltom-
terna förenade med mer omfattande villkor. Ofta förutsatte donationen 
att ett skolhus skulle byggas på tomten. Gåvobrevet från Alafors sågverks 
aktiebolag stipulerade exempelvis att den skänkta jordlägenheten i Ala 
om 1,05 hektar uteslutande skulle användas till folkskolans ändamål, 
och båtsmanstorpet i Nyland skulle återställas till Nylands byamän om 
inte ett skolhus byggdes på platsen.95
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Andra villkor kunde handla om att säkra rättigheterna för den som 
brukat jorden innan skoldistrikten erhöll markrättigheterna. Skoldi-
striktet i Njurunda fick tillträda sitt båtsmanstorp först efter båtsmans-
änkan Brita Ångströms död. När Hässjö skoldistrikt erhöll skoltomten 
i Ala 1886 förband de sig att ersätta änkan Strandlund (f. 1805) fram 
till hennes död för den förlust som denna donation innebar för hen-
ne som tidigare hade bott där. Villkoren kunde också handla om att 
skydda omgivande marker. För överlåtelserna av Åsängs och Bredsjöns 
skoltomter angavs som villkor att skolgårdarna försågs med stängsel så 
att omgivande gårdar inte skulle drabbas av barnens lek.96

I jämförelse med inköpen är det tydligare att de donerade skoltom-
terna handlade om mycket annat än vad som var bäst för skolväsendet, 
de handlade också om vad som var bäst för givaren. Donationerna av 
mark styrdes av den sociala mekanism som sociologen Marcel Mauss 
beskrivit som gåvans logik: gåvor följs av gengåvor, tjänster av gentjäns-
ter.97 Forskning om donationer, välgörenhet och filantropi har i Mauss 
efterföljd kunnat visa att gåvor har haft en rad olika sociala funktioner, 
och att donationer kunde vara till nytta för både herrskap, företagare 
och politiker.98 Amerikanska forskare har visat att donationer av skol-
tomter hade åtminstone två tydliga syften: att uppmuntra skoldistrikten 
att bygga en skola i närheten av donatorn, eller tvärtom långt därifrån 
eftersom donatorn inte ville att skolbarnen skulle trampa ner grödor 
eller vandalisera hägnader.99 

Gåvans logik kännetecknade också de donerade skoltomterna i Sunds-
vallsregionen. Tomterna var inte gratis, utan givarna fick helt klart ut något 
av sin gåva. Att donatorn ville få en folkskola inrättad på en viss plats 
kunde formuleras explicit i gåvobreven. När Alafors sågverks aktiebolag 
donerade tomten till Hässjö skoldistrikt var motivet uttryckligen ”att 
kunna erhålla en fast folkskola i närheten av bolagets fabrik”.100 Andra 
gånger framgick denna avsikt av sammanhanget. År 1890 luftades till 
exempel klagomål över att barnen i Stockvik (Njurunda) i åldrarna 7–14 
år var för många för att rymmas i den befintliga skolan vid Vapelnäs, och 
missnöjet med denna skola var därefter återkommande. Att Hedbergs 
aktiebolag donerade en tomt för ett nytt skolhus jämte nödvändiga uthus 
i Vapelnäs 1897, torde kunna förstås som ett sätt för aktiebolaget att för-
bättra skolsituationen i sin absoluta närhet och för sina anställdas barn.101

Det var dock inte bara givarna som använde donationer för att uppnå 
vissa mål, utan möjligheten att erhålla donationer kunde även användas 
strategiskt av skoldistrikten. År 1897 beslöt kyrkostämman i Ljustorp 
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att en ambulerande skola skulle hålla undervisning i Bredsjön, om J. A. 
Enhörnings trävaruaktiebolag byggde och i färdigt skick överlämnade en 
folkskolebyggnad till skoldistriktet.102 Liknande krav kunde skoldistrikt 
ställa på enskilda byar. År 1898 hade folkskoleinspektören noterat att 
det behövdes ett skolhus i Björkön och Vikarbodarna i Njurunda, eller 
åtminstone vid en av dessa platser. Njurunda kyrkostämma instämde 
och beslöt att finansiera skolbygget, men endast om Björköborna kost-
nadsfritt upplät en plats för skolhuset.103

Vid sidan av att donationer till stor del handlade om att avgöra skol-
husets plats, hade sådana även fler syften. Gåvor kunde användas för att 
påverka folkskoleväsendets organisation. I Attmar erbjöd brukspatron 
Johan Casper Holmqvist, ägare till bland annat bruken i Långskog och 
Sörfors, skoldistriktet såväl en tomt som en tjänlig lokal och två tunnor 
spannmål årligen till lärarens lön. Församlingen fick inte allt detta helt 
till skänks, utan det skedde under villkor att församlingens ambulerande 
skola besökte Gryttjom eller Långskog under 2,5 månad per år.104

Gåvor kunde också syfta till den enskilde personens ekonomiska vin-
ning. Genom en markdonation kunde individer undvika kostnader för 
skolväsendet. I Tuna donerade bröderna Axel och Nils Andreas Nord-
strand en centralt belägen skoltomt i Allsta med ett ännu inte färdigställt 
skolhus, med villkoret att de inte skulle behöva bidra till de kostnader 
som skolhuset skulle innebära.105 

En donation kunde också innebära inkomster för den enskilde. När 
frågan om skollokaler i Östanskär (Indal) diskuterades vid skolrådet, 
var byggnadsentreprenören Abraham Johansson och skolrådets ord-
förande kyrkoherden Petrus Englund av olika meningar. Englund ville 
att skoldistriktet skulle köpa ett hus av skräddaren Selinder, Johansson 
ville att distriktet i stället skulle hyra en lokal av honom. Johanssons 
erbjudande antogs eftersom hyran var låg. Året efter erbjöd sig Johans-
son att donera en tomt, inklusive ett planteringsland, och såväl skol-
rådet som sockenstämman antog detta anbud. Trots att tomten var en 
gåva blev dock Johansson inte utan ersättning eftersom han tilldelades 
entreprenaden på skolhuset.106 

I likhet med de andra donationerna är Johanssons gåva alltså ytterligare 
ett exempel på det jag anfört ovan: att skoltomterna handlade om mycket 
annat än skolbarn och deras fostran. Donationerna illustrerar också den 
tes om skolväsendets låga ursprung (pudenda origo) som framfördes i 
kapitel 5. Donationer av skoltomter gjordes inte bara med skolväsendets 
bästa för ögonen. Som alla gåvor krävde de gentjänster.
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Avsöndring och avdelningar från kyrkojord
Som framgått ovan var det också vanligt att skoltomter placerades på 
kyrkans mark; ungefär en femtedel av skoltomterna i Sundsvallsregi-
onen byggdes på kyrkojord. Fyra av tomterna skapades med formella 
avsöndringar från prästborden, vilket krävde ansökan till Kungl. Maj:t, 
och sju genom att en bit mark helt enkelt avdelades till skolhusen. 

Hur vanligt det var att skolhus placerades på kyrkojord i övriga Sve-
rige är oklart. Eftersom det första skolhuset ofta placerades i kyrkans 
närhet och ingick som en självklar del i ett sockencentrum, är det inte 
osannolikt att den andel som gällde för Sundsvallsregionen också gällde 
för riket som helhet.107 Med avseende på de formella avsöndringarna 
från prästborden ger en genomgång av Ecklesiastikdepartementets digi-
taliserade konseljlistor vid handen att åtminstone ett 80-tal skoltomter 
avskiljdes på detta sätt i Sverige 1842–1860.108

Logiken bakom skoldistriktens användande av kyrkojord skiljde sig 
tydligt från den som kännetecknade den donerade marken. Avsöndring 
eller avdelning av kyrkojord var till skillnad från donationer ingen tjänst 
som krävde en gentjänst, utan i det bevarade materialet framstår det 
snarare som en möjlighet som erbjöds skoldistrikten. 

Det fanns flera olika skäl till att skolhus placerades på kyrkans mark. 
Folkskolestadgans anvisning om att placera skolhuset i prästbostadens 
närhet innebar naturligtvis att prästborden och annan mark i försam-
lingens disposition framstod som ett naturligt val. Genom att nyttja 
kyrkans jord undvek skoldistrikten dessutom kostnaderna för ett inköp, 
och prästborden var tillräckligt stora för att kunna hantera en avsönd-
ring. Att från dem avsöndra en tämligen liten skoltomt innebar inte 
någon större belastning vare sig för lokalsamhället eller för kyrkan.

Mot bakgrund av detta är det inte förvånande att flera skolhus pla-
cerades på kyrkans jord och att detta inte debatterades i någon större 
utsträckning. Detta gäller exempelvis beslutet att avsöndra en skoltomt 
från prästbordet vid Ljustorps kyrka 1845 (se bild 10), att placera ett 
skolhus i Kyrkmon (1848) nära Njurundas medeltida kyrka, att placera 
skolhus (1868, 1890) på kyrkvallen i Skön strax bredvid och nedanför 
kyrkogården (se karta 3), och att anlägga en skoltomt ett stenkast från 
Tynderö kyrka invid den nuvarande klockstapeln.109 

När argument för att placera skolhus på kyrkans mark framfördes före-
kom hänvisningar till folkskolestadgans paragrafer. I ansökan till Kungl. 
Maj:t om att avsöndra en skoltomt från prästbordet angav företrädare 



Karta 3. Skolhusen vid Sköns kyrka placerades strax invid kyrko-
gården. Skolhusen är markerade med ringar. © Lantmäteriet. Källa: 
22-SKS-184 Rågångsåtgärd 1901, LMa. Skolhusen har identifierats 
med hjälp av Svedberg (1947) s. 32. 
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för Sköns församling 1867 att de hade valt ett jordstycke som låg så nära 
prästgården som möjligt för att underlätta prästerskapets övervakning av 
skolundervisningen.110 Därtill lades estetiska skäl. I Timrå motiverades 
valet av den avsöndrade tomten med att den låg ”på en måttligt sluttande 
kulle i den vackraste omgivning”.111 Det argumentet återkom i Njurunda, 
där en plats strax öster om det befintliga skolhuset förordades eftersom 
ett skolhus på den platsen skulle försköna utsikten över kyrkan.112

Även vissa praktiska skäl kunde tala för att anlägga skoltomter på 
kyrkans jord. I Njurunda låg den föreslagna skoltomten på behörigt 
avstånd från landsvägen och tingshuset, och lärarbostaden skulle då kunna 
placeras i direkt anslutning till skolans trädgård. Tack vare närheten till 
den gamla skoltomten skulle samma uthus som tidigare kunna använ-
das, om bara skolans källare och loge flyttades något.113 I Skön såg man 
1867 liknande fördelar med den föreslagna skoltomten: den skulle utan 
besvär rymma ett större skolhus samtidigt som den skulle tillåta att det 
gamla skolhuset – den påbyggda sockenstugan – stod kvar och kunde 
användas exempelvis som fattighus.114

Att placera skolhuset på kyrkans mark var dock inte alltid ett självklart 
val, vilket skolbygget i Alnö (1869) visar. Komministern Karl Schönfeldt 
(född 1835 i Lövånger) lämnade 1863 ett förslag på en skoltomt som 
skulle avsöndras från prästbordet efter att laga skifte genomförts. Av oli-
ka skäl, som dock inte framgår av protokollen, ställde sig sockenborna 
tveksamma till denna lösning. När Schönfeldt tillspetsat frågade de för-
samlade sockenmännen om de ville anskaffa en skoltomt utan kostnad 
eller för egna pengar, svarade många nej på den första frågan och några 
ja på den andra. Inget beslut fattades därför vid detta tillfälle.115 

Schönfeldt fortsatte att driva frågan. Han menade att det bästa vore 
om skolhuset kunde placeras ungefär mitt emot kyrkan, och han medde-
lade att han hade avtalat med hemmansägare Olsson om en avsöndring 
av en tomt från dennes jord. Skolrådets ledamöter var dock fortfarande 
oense. Alla tyckte inte att det var viktigt att skolan placerades mitt emot 
kyrkan. Det viktigaste, menade vissa, var att skolhuset inte skymde 
utsikten över Alnö sund. Andra ville att skolhuset skulle placeras högt 
eftersom det då skulle bli en bättre prydnad för församlingen.116

När frågan togs upp till omröstning hade tre tomtalternativ utkris-
talliserats. Det första betraktades som olämpligt eftersom ägandeför-
hållandena inte hade kunnat utredas tillräckligt: det var oklart om 
marken tillhörde en av socknens byar eller socknen gemensamt. Det 
andra, den så kallade Kilen, skulle kosta 110 kronor, och det tredje, 
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beläget på Olssons gård, skulle kosta 550 kronor, inklusive hela går-
den med dess byggnader. Efter omröstning valde sockenstämman det 
andra, billigare alternativet, som sedan mättes ut till ett tunnland, det 
vill säga ungefär en halv hektar.117

Sammanfattande diskussion
Detta kapitel har givit en närmare inblick i landsbygdens skoltomters 
storlek, utformning och anskaffning under 1800-talet. Skoltomterna, 
vilka är att betrakta som en grundläggande förutsättning för såväl 
1800-talets skolväsende som dess skolhus, var i Sundsvallsregionen 
i genomsnitt 0,34 hektar stora, vilket motsvarar knappt en halv fot-
bollsplan. De var tämligen enkla, och försedda med ett antal uthus 
för lärarens behov. Ett visst arbete med att stärka och forma marken 
utfördes, och skolgårdarna inhägnades i regel, men det förefaller ha 
varit ovanligt att skolträdgårdar inrättades.

I kontrast till tidigare forskning, som framförallt har behandlat 
skolgården som en fråga om pedagogiska teorier, maktutövning och 
föreställningar om barn och barndom, har jag visat att skolans rumsliga 
dimension även handlade om mycket annat. Skoltomten försågs med 
uthus, delvis mot bakgrund av lärarens behov på landet, och staketen 
handlade om mycket praktiska saker som att skydda barnen från faror 
utanför skolgården, hindra barnen från att skada omgivande marker 
och boskap från att beta på skolgården. 

Förvärvet av skoltomter påverkades av såväl fastighetsrätten som 
fastighetsmarknaden och tillgänglig tomtmark, och valet av skoltomter 
var därtill mycket mångfacetterat: det var inte bara en pedagogisk utan 
även en ekonomisk, estetisk, juridisk och praktisk fråga. Skoldistrikten 
efterfrågade centralt belägna tomter med torr mark som var billiga och 
tillräckligt stora och låg i en vacker och moraliskt tillfredsställande 
omgivning. De ville gärna undvika tomter som låg för nära angränsande 
gårdar, som hade oklara ägarförhållanden eller där det fanns byggnader 
som måste flyttas. Det var en fördel om den nya tomten innebar att den 
gamla kunde användas till något nyttigt, och om skolhuset uppfördes i 
en backe så att uthus kunde placeras under det. I det mest komplicerade 
fallet som redovisats i detta kapitel kunde fastställandet av en skoltomt 
omfatta förhandlingar med såväl Lagfors bruk som Lögdöverken, Lars 
Johan Hiertas dödsbo och Sunds aktiebolag. 

De donerade skoltomterna illustrerar hur djupt försjunkna skolornas 
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mark var i ett sammanhang som gick bortom skolväsendets pedagogis-
ka ambitioner. Sannolikt ville donatorn stärka skolväsendet med sin 
gåva, men skoltomterna handlade om så mycket mer. Donationens 
sociala logik gjorde att donatorerna fick inflytande över skolhusens 
lokalisering och organisation. Donationer kunde också utnyttjas av 
givarna för att undvika kostnader för skolväsendet eller för att erhålla 
kontrakt på ett byggnadsprojekt. För skoldistrikten var möjligheten 
att erhålla donationer också ett sätt att undvika de kostnader som ett 
tomtinköp innebar.

I kontrast mot dem som betraktat skolgården som en plats utfor-
mad av vuxna för barn (places for children) och en plats använd av barn 
(children’s places), har jag lyft fram att 1800-talets skoltomter var en 
plats som skapades av lokalsamhället, för lokalsamhället. Skolgården 
var en plats som uttryckte olika aktörers behov i lokalsamhället och 
skoldistriktens möjligheter att förvärva mark.

Genom studiet av skolhusens plats har ytterligare förutsättningar för 
skolväsendets framväxt uppmärksammats: de fastigheter som enskilda 
jordägare, kyrkan, bolag och byar försåg skolväsendet med. Som jag 
visat byggdes Sundsvallsregionens skolväsende bokstavligen på denna 
mark. Samtidigt har jag visat hur skolväsendets utveckling var bero-
ende framförallt av jordinköp och donationer, men även avsöndringar 
och informella avdelningar av kyrkans jord. En inblick har därigenom 
också givits till de frågor och omständigheter som styrde skoldistrik-
tens jordförvärv, och inte minst den sociala logik som kännetecknade 
donationerna.

På en mer generell nivå har detta kapitel uppmärksammat hur 
skolväsendets framväxt villkorades av fastighetsrättens och fastighets-
marknadens liberalisering, vilken var en del av de förändringar som 
skedde som en följd av den agrara revolutionens befolknings- och 
produktionsökning. Utifrån skoltomterna har skolväsendets framväxt 
även kopplats till prästbordens historiska utveckling, sågverksbolagens 
fastighetsförvärv och jordbrukets utveckling i Västernorrland samt den 
historiska utvecklingen av byarnas allmänningar. Ytterligare ett steg i 
analysen av skolväsendets förutsättningar i såväl bondesamhället som 
ett framväxande industrisamhälle har därmed tagits.
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När väl skoltomterna anskaffats genom avsöndringar från prästbord, 
avdelningar av församlingens mark, inköp eller donationer, skulle skol-
husen uppföras. Detta krävde dels byggnadsmaterial, vilket behandlas 
i nästföljande kapitel, dels en för ändamålet lämplig arbetskraft.

I den internationella historievetenskapliga forskningen är byggnads-
arbete och byggnadsarbetare långt ifrån ett nytt forskningsområde. Det 
har till och med ifrågasatts om det behövs fler studier i ämnet.1 Det 
finns dock goda skäl att återkomma till sådana frågor i den här boken. 
Byggnadsarbete och byggnadsarbetare var nödvändiga när skolhus bygg-
des och var därför avgörande för det svenska skolväsendets framväxt. 
En studie av sådana frågor kan också lämna ett bidrag till den svenska 
socialhistoriska forskningen, där byggnadsarbetet och det källmaterial 
som det efterlämnat inte alls har en lika stark position som inom den 
internationella forskningen. Vi vet fortfarande alltför lite om vilka det 
var som uppförde kyrkor, tingshus och prästgårdar.2 

Det här kapitlet handlar om byggnadsarbetet vid de 47 skolhus som 
skoldistrikten själva byggde i Sundsvallsregionen, och den delmängd 
av regionens befolkning som utförde det. Inledningsvis redogör jag 
för själva byggnadsarbetet, och därefter ägnar jag mig åt arbetskraftens 
sociala sammansättning, bostadsort och ålder. Kapitlet avslutas med 
en analys av de olika sociala gruppernas varierande arbetsuppgifter. 
Utgångspunkten för den empiriska studien är bevarade byggnadskassor 
från åtta skolbyggen och tre kostnadsförslag, vilka tillsammans med 
bevarade protokoll ger en god inblick i arbetsprocessen. Detta käll-
material beskrivs närmare i bilaga 3.

Utbildningshistoriskt bidrar detta kapitel framförallt med ett nytt 
perspektiv på de konsekvenser som tillväxten av den obesuttna befolk-
ningen – torpare, backstugusittare, arbetare, inhysehjon med flera – 
fick för skolväsendet. Detta är en central fråga för de konfliktteoretiskt 
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orienterade undersökningarna som har betraktat framväxten av den 
farliga underklassen som en underliggande orsak till skolväsendets 
framväxt.3 Folkskolan kan i sådana undersökningar beskrivas som lös-
ningen på den proletarisering av lantbruksbefolkningen som gick hand 
i hand med tilltagande social misär, alkoholmissbruk och social oro.4 I 
detta kapitel belyser jag andra aspekter av den roll som den obesuttna 
befolkningen spelade i skolväsendets framväxt. Vi vet sedan tidigare 
att de obesuttnas arbetskraft kunde spela en viktig roll i de agrara och 
industriella revolutionerna.5 Som framgår nedan, vilade också mycket 
av arbetet med att skapa ett skolväsende på deras axlar.

Av bokens kapitel är detta det kanske bästa motgiftet mot de hagio-
grafiska framställningar av skolväsendets historia som återfinns i äldre 
utbildningshistoriska studier men som fortfarande lever kvar. Vi ser 
dem i framställningar som ger stort utrymme till de insatser som gjordes 
av exempelvis Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), Johann Heinrich 
Pestalozzi (1746–1827), Erik Gustaf Geijer (1783–1847) eller Torsten 
Rudenschöld (1798–1859).6 

I kontrast till sådan forskning presenterar detta kapitel en annan 
historieskrivning som förser skolväsendets historia med andra slags 
huvudpersoner. I fokus står inte de berömda personligheterna och 
tänkarna, utan de bönder, torpare och hantverkare vars arbete faktiskt 
gjorde Sundsvallsregionens skolväsende möjligt.

Att uppföra ett skolhus 
Arbetet med Sundsvallsregionens skolhus inleddes med att byggnads-
material samlades på byggnadsplatsen och att grunden lades. Eftersom 
skolhusen i de flesta fall hade en stomme av timmer, timrades skolhuset 
sedan upp, försågs med tak och golv, inreddes och målades. Under bygg-
nadsprocessen inspekterades och avsynades skolhuset vid olika tillfällen, 
oftast när det hade upptimrats. Till avsyningsmän valdes individer som 
ansågs vara särskilt kunniga och pålitliga: några kyrkvärdar i Ljustorp 
1846, kronolänsmannen E. O. Frånberg i Sättna 1881 och någon av 
byggmästarna Jöns Björklund och Alfred Svensson i Selånger 1892.7 

Om skolhusen förärades en särskild invigning är oklart. Av käll-
materialets tystnad torde man kunna härleda att invigningarna ofta 
inte var särskilt storslagna tillfällen, och den invigning som jag funnit 
beskriven i källmaterialet var dessutom ganska enkel. När Nylands 
skolhus skulle invigas i Njurunda 1892 uppmanades skolrådets ord-
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förande, kyrkoherden Erik Johan Nordling, att hålla ett ”lämpligt tal”, 
helst på en vardag vid middagstid.8 Folkliga seder som de kroppåsöl, 
ryggåskannor eller taklagsöl som omtalats i etnologiska studier, har 
heller inte lämnat något större avtryck i källmaterialet.9 Fortfarande vid 
seklets slut framstod det dock som självklart att byggnadsarbetarna vid 
skolbyggnaderna i Kyrkmon och Ulvberg skulle bjudas på ”kroppåskal-
las (sic!)” på skolkassans bekostnad, när skolhusen var upptimrade.10

Det är i allmänhet svårt att fastställa exakt hur länge byggnadspro-
jekten varade. Byggstart och avslut angavs sällan explicit i protokoll 
och räkenskaper, det finns främst indirekta belägg att utgå från. Men 
räknat från och med att den första räkningen betalades, att arbetet 
med grundläggningen påbörjades eller att material fraktades till hus-
grunden, och till att sista räkningen betalades, att skolhuset ansågs stå 
fullt färdigt eller beskrevs som nyuppfört, är det ändå möjligt att ange 
byggprocessens längd med en större säkerhet i nitton fall.11 

I genomsnitt förefaller byggnadsarbetet ha pågått i ungefär ett och 
ett halvt år, men variationerna kunde vara stora. Det kunde gå snabbt 
som vid Näsets folkskola i Hässjö: diskussionen om skolhusets plats 
hade inletts 1854 och fem år senare beslutades var och hur skolhuset 
skulle byggas. Huset skulle vara 17,8 × 9,5 meter stort och ha en skolsal, 
tre ytterligare rum och en förstuga. I slutet av augusti 1860 noterades 
att sten till skolhusets grund skulle framföras så snart som möjligt och 
följande vår att skolhuset skulle färdigställas innan vintern 1861.12 
Arbetet med att uppföra Rude skolhus i Tuna församling, vilket dock 
inte resulterade i ett särskilt välbyggt skolhus (se kapitel 5), gick av allt 
att döma ännu snabbare. Efter att behovet av ett nytt skolhus tagits 
upp till diskussion i december 1883 betalades den första räkningen på 
skolhuset i juli 1884 och den sista i december samma år.13 

Längre skolbyggnadsprojekt förekom också. I Tynderö dröjde det mer 
än 3,5 år mellan att den första (1876) och den sista (1879) räkningen 
betalades, vilket delvis berodde på de stridigheter som redovisades i 
kapitel 5. Vallens skolhus i Sättna (1882) och Östanskärs skolhus i 
Indal (1899) tog mellan 2 och 2,5 år att bygga. Varför färdigställandet 
av Vallens skolhus drog ut på tiden är höljt i dunkel, men orsakerna i 
Östanskär är åtminstone delvis kända. Som framgick av kapitel 5 blev 
byggstarten försenad, och när väl byggnadsarbetet påbörjades uppstod 
problem som hade att göra med att husgrunden var illa anlagd, att 
grundläggaren insjuknade och att byggnadsentreprenören var svår att 
få kontakt med.14
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Byggnadsarbetets takt bestämdes till stor del av årstiderna. Bygg-
nadsmaterial som timmer och tegel fraktades i regel på vinterföre, 
det var det vedertagna tillvägagångssättet under denna period. När 
omständigheterna så medgav förekom flottning när isen brutits.15 Skol-
husen grundlades, upptimrades och inreddes i regel under sommaren, 
när marken låg bar och arbetsförhållandena var goda.16 

Skolhuset i Attmar grundlades första måndagen efter midsommar 
1846 och Vapelnäs skolhus i Njurunda i juni 1898.17 I Ljustorp timra-
des skolhuset under sommaren 1846. Grundläggningen skulle slutföras 
senast 8 juni och timringen innan 8 juli, och efter en liten försening 
stod skolhusets stomme färdig i månadsskiftet juli–augusti. I Sättna 
färdigställdes upptimringen av skolhuset i Nora den 24 juli 1883, och 
enligt villkoren vid entreprenadauktionen på Östanskärs skolhus i 
Indal skulle skolhuset vara ”komplett färdigt” den 15 augusti 1899.18 

Uppgifter från fyra av de bevarade byggnadskassorna ger en liknande 
bild av arbetets fördelning över året (se figur 5). Visst fanns det vari-
ationer: i Alnö bokfördes 49 procent av kostnaderna under maj och 
juni, i Tuna 65 procent under augusti och september och i Tynderö 39 
procent under augusti, september och oktober. De största kostnader-
na för arbete bokfördes dock under de fyra månaderna juli–oktober. 
Sammanlagt registrerades i genomsnitt 62 procent av arbetskostnaderna 

Figur 5. Arbetskostnadernas fördelning över året. Figuren omfattar fyra bygg-
nadskassor och 235 poster. Källa: Databasen Byggnadskassor och kostnads-
förslag (bilaga 3).
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under dessa månader.19 Även om kostnaderna infördes i räkenskaperna 
först när arbetet utförts, vilket innebär att arbetet utfördes något tidi-
gare än vad materialet visar, framstår skolbyggen som en verksamhet 
som hörde sommaren och hösten till. 

Grundläggning, upptimring och inredning
En undersökning av byggnadskassor och kostnadsförslag ger en när-
mare inblick i skolbyggets arbetsmoment. Samtidigt som jag därmed 
ger en bakgrund till resten av detta kapitel som handlar om vilka det 
var som utförde detta arbete, fördjupas också den bild av skolhusens 
kostnader som presenterades i kapitel 3.

Av källmaterialet att döma var upptimringen av skolhuset i regel 
en av de största enskilda utgiftsposterna, omfattande mellan 483 kro-
nor i Tuna och 740 kronor i Tynderö. Inklusive taktäckning uppgick 
upptimringen till 15 procent av den totala uppskattade kostnaden för 
Åsängs skolhus i Ljustorp (1900), och enbart timringsarbetet utgjorde 
11 procent av kostnaden för Tuna skolhus (1848) och 8 procent av 
kostnaden för Tynderö skolhus (1879).20 

Upptimringen inleddes med att man monterade syllen, det vill säga 
det nedersta varvet av stockar. Efter detta bokstavligen fundamentala 
arbete fortsatte själva timringsarbetet. I äldre litteratur finns uppgifter 
om att stommen till ett envåningshus kunde färdigställas inom två 
veckor. I nyare forskning, baserad på processuella rekonstruktioner 
av byggnadsarbetet, nutida praxis och äldre källor, uppskattas det ha 
krävt drygt 200 dagsverken att bygga ett boningshus om 1,5 våningar 
som efter en mindre utbyggnad fick dimensionerna 24 × 7 meter. Det 
motsvarar ungefär tre månaders arbete för ett arbetslag om två tim-
mermän och en hjälpkarl.21

Hur lång tid det tog att timra ett större skolhus är svårt att fastställa 
med ledning av byggnadskassorna, men två eller tre månader var inte 
ovanligt. Bonden Erik Bergsten fick den första betalningen för upp-
timring av Alnö skolhus den 11 mars 1866 och den sista den 12 maj 
samma år. I Tynderö kvitterade arbetaren Erik Näslund och torparen 
Olof Nordin alla räkningar, utom en eftersläntrare, under de tre måna-
derna mellan den 15 april och den 16 juli 1877.22

Vid sidan om upptimringen innebar ett skolbygge kostnader för 
grundläggning, snickeriarbeten, tak- och golvinläggning, inredning, 
målning, murning och frakt. Storleken på dessa utgiftsposter varie-
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rade, vilket inte bara berodde på omfattningen av arbetet utan även 
på hur arbetet kategoriserades i räkenskaperna och i vilken mån det 
uttaxerades i natura.

Grundläggningen och därtill hörande stenarbeten var i flera fall en 
av de större utgiftsposterna. Arbetet med grundläggning var tämligen 
omfattande. I Tynderö ersattes torparna Per Larsson Frisk och Anders 
Gustaf Brodin för arbeten under månaderna maj till oktober 1877, 
vilka inkluderade grundläggning, stenarbete, sprängning och planering. 
Den sammanlagda kostnaden var 329 kronor i löpande priser, vilket 
motsvarade kostnaden för 146 karldagsverken eller 132 murardagsver-
ken 1877.23 I Tuna, där arbetet med att köra 200 lass sten till grunden 
uttaxerades in natura, var den kontanta kostnaden avsevärt lägre (14 
kronor) och bestod i huvudsak av kyrkvaktaren och tidigare smeden 
Anders Sellströms ersättning för borrning, lagning av stenhackor och 
rappning av skolans stengrund.24 

En närmare bild av grundläggningsarbetet ger hemmansägaren Erik 
Sällströms rapport om arbetet vid Kyrkrotens skolhus (1882) i Indals 

Bild 11. Timmermän i Borgsjö församling, Medelpad. Notera hur de uttrycker 
sina arbetsuppgifter genom att visa upp sina redskap för kameran.  Bildkälla: 
Fo-6343, SuM. Fotograf: Per Lind. Datering: 1898.
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församling. Grundläggningen hade pågått i 33 dagar fördelade över 
de 36 arbetsdagarna från 30 augusti till 9 oktober 1880. Sammanlagt 
hade 59 hästdagsverken och 254 karldagsverken utförts. Vid sidan om 
detta tämligen omfattande arbete som uttaxerades på Indals befolk-
ning utgick även arvode. Stenarbetaren August Arberg från Sundsvall 
avlönades för vissa stenarbeten och Sällström för ”diverse tidspillan 
och besvär” motsvarande 31 dagsverken.25 Med besvär avsågs därvid-
lag inte någon besvärlig börda eller ett tyngande bekymmer, utan en 
arbetsuppgift eller ett bestyr.26

Skolhusets inredning var en jämförelsevis stor utgift, motsvarande 
12 procent av kostnaden för Åsängs skola i Ljustorp (1900) och 10 
av kostnaden för skolhuset i Tynderö (1879).27 Vad som avsågs med 
inredningsarbete var inte alltid tydligt. Måleriarbeten verkar ofta ha 
ingått tillsammans med uppsättandet av tapeter, papp eller hyvlade 
brädor på väggarna i skolhusens rum samt arbeten med dörrar och 
fönster.28 Den utförligaste beskrivningen av inredningsarbetet finns 
bevarad från uppförandet av skolhuset vid Kyrkroten 1882. Där 
beslöts att samtliga rum skulle drevas, att stora fönster skulle insättas 
och att väggarna i samtliga rum skulle täckas med papp. Skolsalen och 
elevernas avklädningsrum skulle brädfodras och de övriga rummen 
förses med lämpliga tapeter. Dörrar skulle färdigställas och nödvändiga 
skorstensmurar uppföras. För att förbättra isoleringen skulle fyllning 
läggas på skolsalens tak.29 

Det var vanligt att inredningsarbetet fördelades på poster som snick-
ring, målning och murning. Målning omfattade såväl skolhusens insida 
som utsida, och av samtida prisstatistik framgår att måleriarbeten inklu-
derade bland annat målning av fönster, andra träytor och tapeter.30 Vid 
skolhusen bestod målningen av både mindre och större arbetsuppgifter. 
Till de förstnämnda hörde att bestryka fönster och dörrar med blyvitt 
och berlinerblått.31 Till de senare hörde dalkarlen Jonssons uppdrag att 
för två kronor per dag måla Njurundas folkskola vit 1855 och torparen 
Erik Ödwalls arbete med att måla Selångers skolhus rött 1856.32 Vid 
skolbygget i Tynderö var målaren Johan Wennermarks arbetsinsats 
omfattande: han skulle utföra all invändig målning och tapetsering 
samt måla skolhuset utvändigt en gång.33 

Vad som avsågs med snickeri- och murningsarbeten framgår inte 
alltid av byggnadskassorna. Murningsarbete kunde omfatta arbetet med 
två rökgångar och tillhörande skorstenar, fem nischer för kakelugnar 
och köksspis, samt uppsättning av två kakelugnar.34 Snickring verkar 
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framförallt ha avsett arbeten med fönster och dörrar, men kunde även 
omfatta arbete med broar och trappor.35 En vidare inblick i vilka slags 
snickeriarbeten som utfördes vid uppförandet av ett skolhus ger proto-
kollet från den entreprenadauktion i Hässjö som uppmärksammades i 
kapitel 5. Där utauktionerades bland annat arbetet med att färdigställa 
ett antal fönster: elva korsbandsfönster, två mindre frontespisfönster 
och ett litet fönster samt fyra enkla dörrar, en dubbeldörr till skolsalen 
och en rejäl farstudörr med sex små fönster.36

Slutligen bör något sägas om arbetet med att frakta byggnadsma-
terial till skolhusen. Hur omfattande detta arbete var framgår inte av 
byggnadskassorna, eftersom frakt i allmänhet ingick i kostnaden för 
ett utfört arbete eller ett levererat byggnadsmaterial. Källmaterialet ger 
dock en viss inblick i vilket arbete som frakt kunde innebära i en tid 
utan asfalterade vägar och förbränningsmotorer. Att frakta ribb från 
Mons ångsåg i Sundsvall till skolhuset vid Sättna kyrka, en sträcka om 
cirka 1,3 mil fågelvägen, krävde flera dagars arbete: sammanlagt åtta 
häst- och åtta karldagsverken.37 

Hur tidskrävande körslor kunde vara framgick också när 3 500 tak-
tegel skulle fraktas till Lucksta skolhus i Attmar från tegelbruket i Sidsjö 
omkring 1,5 mil fågelvägen från skolhuset. Lastningen och frakten 
av varje lass om 175 tegelstenar uppskattades ta hela tre dagsverken. 
Endast frakten av teglet krävde alltså tillsammans hela 60 dagsverken, 
det vill säga tio sexdagars arbetsveckor för en person.38 

Bland bönder, torpare och hantverkare
Dessa beskrivningar av det mycket varierande arbete som krävdes för 
att uppföra ett skolhus väcker frågor om vilka det var som utförde det. 
Man brukar anta att byggnadsarbetet i bondesamhället utfördes av 
hushållen själva och andra boende i byn, men att det fanns timmer-
män och andra hantverkare som anlitades i varierande omfattning.39 
Det finns dock en spännvidd mellan de som framhållit betydelsen av 
specialistkompetens vid husbyggen och de som hävdat att förmågan 
att bygga hus var allmänt spridd. Byggnadstekniska analyser som 
visar att timring kunde kräva avancerad hantverkskunskap kontras-
teras mot den etnologiskt influerade forskningen som hävdar att det 
var lika viktigt för bondsöner att kunna timra och snickra som att 
kunna sköta boskap.40

Internationella studier av skolbyggen presenterar en liknande, splitt-
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rad bild av skolbyggens arbetskraft. Utan att ha gjort några närmare 
kvantitativa studier har forskare hävdat att skolhus på den engelska 
landsbygden uppfördes av lokala hantverkare, och att det i den ameri-
kanska Mellanvästern skedde en förändring vid tiden för inbördeskri-
get 1861–1865. Före kriget byggdes skolhusen av skoldistriktets egna 
bönder, efter kriget av antingen bönder eller hantverkare.41 

Eftersom flera av skoldistriktens byggnadskassor saknar mycket 
information om de som arbetat med skolhusen, baseras föreliggande 
studie på de tre byggnadskassor där det är möjligt att identifiera de 
arbetare som deltog i respektive byggnadsprojekt. Sammanlagt omfattar 
materialet 121 individer fördelade på 221 utgiftsposter, vilka jag har 
kartlagt framförallt med hjälp av tillgängliga databaser. Jag beskriver 
mitt tillvägagångssätt närmare i bilaga 3.

De tre byggnadskassorna (Tuna 1846–1848, Alnö 1865–1869 och 
Tynderö 1876–1879) torde ge en tämligen god bild av den arbets-
kraft som byggde Sundsvallsregionens skolhus. Naturligtvis kan man 
förvänta sig att den variation som präglade dessa tre skolbyggen även 
kännetecknade de övriga byggnadsprojekten i området. De tre byggena 
i Tuna, Alnö och Tynderö var dock på intet sätt uppseendeväckande. 
De resulterade alla i timrade skolhus i 1,5–2,5 våningar, med bygg-
nadskostnader som låg inom det förväntade.42 

Trots de fantastiska möjligheter som byggnadskassorna erbjuder, 
har de dock vissa begränsningar. Deras uppgifter omfattar inte alla 
som deltog i byggnadsarbetet. Ett generellt problem med avlönings-
listor är att det inte alltid är uppenbart vem som erhöll lönen och vem 
som utförde arbetet.43 När till exempel upptimringen av skolhuset 
lades ut på en entreprenör tog denne sannolikt hjälp av åtminstone 
två eller tre karlar.44 Det är också troligt att åtminstone en del av 
det arbete som bönder tog betalt för utfördes av drängar eller andra 
lantbruksarbetare som bönderna avlönade. Det är alltså rimligt att 
anta att de obesuttnas andel av arbetskraften var högre än vad denna 
undersökning kan visa. 

Kassorna omfattar heller inte de dagsverken som uttaxerades på skol-
distriktens invånare. En del av arbetet vid Tuna skolhus genomfördes 
på det sättet, vilket var ganska vanligt under undersökningsperiodens 
första hälft när 10 av de 47 nybyggda skolhusen uppfördes (se kapi-
tel 9).45 Fördelades arbetet jämnt över befolkningen i enlighet med 
byggningabalken i 1734 års lag, innebar det sannolikt att torpare och 
framförallt bönder utgjorde en något större andel av arbetskraften än 
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vad denna undersökning kan visa.46 Vid 1800-talets mitt stod bönder-
na för mellan 42 och 63 procent av befolkningen i skoldistrikt som 
Njurunda, Skön, Alnö, Hässjö och Selånger.47 

Arbetskraftens sociala sammansättning
Arbetskraften vid Sundsvallsregionens skolbyggen hämtades från sam-
hällets alla nivåer. Allt från brukspatroner och stadsbyggmästare till 
bönder, glasblåsare, smeder, torpare, drängar och inhysehjon deltog 
på olika sätt. För att få grepp om en sådan grupp krävs någon form av 
kategorisering, annars riskerar analysen att fastna i en mängd yrkes-
beteckningar.

Den socialhistoriska forskningen erbjuder en mängd olika klassifi-
ceringar, anpassade till olika avsikter och teoretiska utgångspunkter.48 
För denna studies syften, och med det material som finns tillgängligt, 
framstår det som lämpligt att låta analysen utgå från kyrkböckernas 
yrkesbeteckningar. Givet dessa var bönderna den största gruppen vid 
skolhusbyggena (se tabell 8). Även om man sammanför byggnadshant-
verkare (murare, glasblåsare, smeder etc.) till en grupp var bönderna 
den största gruppen och utgjorde i genomsnitt 27 procent av arbets-
kraften, följda av torpare (21 procent) och hantverkare (17 procent). 

Tabell 8. Andel av arbetskraften fördelat efter social tillhörighet (%).

Kategori Tuna 1848 Alnö 1869 Tynderö 1879 Medelvärde

företagare och tjänsteman 10   3   2   5

bonde 29 31 19 27

byggnadshantverkare 22 10 17 17

torpare 19 25 20 21

arbetare   0 10 16   9

f.d. bonde   7 10 12   9

inhysehjon   7   0   0   2

f.d. torpare   3   3   2   2

dräng   3   3   0   2

övriga obesuttna   0   5 12   6

Tabellen omfattar 121 individer. Källa: Databasen Byggnadskassor och kost-
nadsförslag (bilaga 3). 
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Tabell 9. Kostnader för arbete fördelat efter social tillhörighet (%).

Kategori Tuna 1848 Alnö 1869 Tynderö 1879 Medelvärde

företagare och tjänsteman   5   4   4   5

bonde 24 38   8 23

byggnadshantverkare 29 12 49 30

torpare 30 20 22 24

arbetare   0 13 13   9

f.d. bonde   3 10   1   5

inhysehjon   7   0   0   2

f.d. torpare   1   1   1   1

dräng   1   1   0   0

övriga obesuttna   0   1   2   1

Vill man analysera olika sociala gruppers förhållande till skolbygge-
na krävs ytterligare kategoriseringsarbete. Förutom att jag har samlat 
hantverkarna i en grupp och de få kyrkoherdarna, stadsbyggmästarna 
och inspektörerna i gruppen ”företagare och tjänstemän”, har jag skiljt 
mellan byggnadshantverkare och icke-kvalificerad arbetskraft. Bygg-
nadshantverkarna kan med sina yrkeskunskaper i exempelvis murning, 
glastillskärning eller snickeriarbete förväntas ha spelat en annan roll i 
byggnadsarbetet än andra grupper.49

En grundläggande distinktion har också gjorts mellan jordägande 
bönder och obesuttna grupper som torpare och inhysehjon, vilka hade 
andra förutsättningar för att delta i skolbyggnadsprojekt. De obesutt-
na skiljde sig från bönderna i formell mening eftersom de inte ägde 
mantalssatt (skattlagd) jord, vilket i allmänhet innebar att de inte hade 
tillräckligt med jord för att kunna försörja sig på den. De hade därmed 
heller inte samma tillgång till dragdjur, redskap och virke.50 

En sådan klassificering förändrar bilden av skolbyggnadernas arbets-
kraft något. Även om bönderna hade stort inflytande över skolbyggena 
genom skolråd och byggnadskommittéer var skolhusen ur detta per-
spektiv inte böndernas bygge, utan skolorna byggdes i stor utsträckning 
av individer som inte ägde sin egen jord. Torpare och andra obesuttna 
utgjorde i genomsnitt 51 procent av arbetskraften vid de tre skolhusen 

Tabellen omfattar 121 individer. Källa: Databasen Byggnadskassor och kost-
nadsförslag (bilaga 3).



213

arbete och arbetskraft

och erhöll 42 procent av löneutbetalningarna (se tabell 8 och 9). Dessa 
människor och deras arbete beskrivs närmare längre fram i detta kapitel.

I detta avseende förefaller de obesuttna ha spelat en liknande roll i 
skolväsendets framväxt som i 1700- och 1800-talens agrara och indu-
striella revolutioner. Under den agrara revolutionen tog jordlösa över 
böndernas bisysslor så att bönderna kunde ägna större kraft åt jord-
bruksarbete i strikt mening (sådant som skörd och tröskning). Jord-
lösa försåg även själva jordbruket med den arbetskraft som den agrara 
revolutionens investeringar i jordbruksarbete krävde.51 Forskare har 
även uppmärksammat hur obesuttna försåg industrialiseringen med 
nödvändig arbetskraft, och att mer än hälften av de outbildade arbetarna 
vid de tidiga textilfabrikerna kunde vara torpare och andra jordfattiga.52 

Bland de tre byggnadskassorna fanns vissa variationer. Vid skolhuset 
i Tynderö spelade till exempel arbetarna en jämförelsevis stor roll, vilket 
kan förklaras av arbetarklassens tillväxt inom Sundsvallsområdet. Vid 
tiden för 1842 års folkskolestadga fanns inga arbetare registrerade i 
Tynderö församlings husförhörslängder, 1876 fanns det 85 arbetare.53

Trots stora likheter var fördelningen av kostnader för avlöning inte 
identisk med fördelningen av antalet individer. Som framgår av tabell 9 
gick en tämligen stor del av de utbetalda lönerna till byggnadshantver-
karna: de utgjorde i genomsnitt 17 procent av arbetskraften och fick 
i genomsnitt 30 procent av de utbetalade kronorna. Särskilt tydlig 
var denna tendens i Tynderö, där hantverkarna utgjorde 17 procent 
av arbetskraften och erhöll hela 49 procent av utbetalningarna. De 
obesuttnas arbete var däremot inte en lika stor belastning för bygg-
nadskassorna. Som 51 procent av arbetskraften, erhöll de 42 procent 
av löneutbetalningarna.

Detta resultat kan tolkas på olika sätt. Det mönster som framträder 
kan sannolikt till viss del förklaras av att de obesuttna oftare gjorde 
mindre arbetsinsatser vid skolhusen. Variationerna kan också vara en 
lönefråga. Yrkeskunnig arbetskraft hade högre löner än okvalificerad 
dito, vilket bland annat visade sig i stora löneskillnader bland sågverkens 
arbetare och de skillnader mellan murares, timmermäns och hantlang-
ares ersättning som upptecknades i kronofogdens prisstatistik.54 

Oavsett vilket är den stora andelen obesutten arbetskraft begriplig 
med tanke på deras försörjningssituation. Eftersom jorden inte kunde 
försörja dem behövde de förlita sig på olika former av lönearbete och 
hantverksproduktion. Mångsyssleri, vilket gav inkomster från flera mer 
eller mindre tillfälliga anställningar, var därför en särskilt viktig försörj-
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ningsstrategi för denna grupp.55 De obesuttnas betydelse för skolhus-
byggena var sannolikt också en följd av att de blev allt fler. Tillväxten av 
de jordfattiga var en av de stora demografiska förändringarna i Sverige 
under 1700- och 1800-talen: samtidigt som antalet bondehushåll ökade 
med tio procent, fyrdubblades de obesuttna.56 Denna grupp utgjor-
de också en inte obetydlig del av Sundsvallsregionens befolkning vid 
1800-talets mitt. I Alnö socken var 24 procent av befolkningen torpare 
och 10 procent inhyse- eller fattighjon vid denna tid.57

Den stora roll som obesuttna och bönder spelade vid skolhusbygge-
na i Sundsvallsregionen är särskilt intressant mot bakgrund av tidigare 
bebyggelse- och socialhistorisk forskning. I relation till de som framhållit 
hur brett byggnadskonsten var spridd bland befolkningen, kan alltså 
noteras att skolbyggena även behövde hantverkare. Skoldistrikten var 
också medvetna om att byggnadsarbetet förlöpte snabbare och säkrare 
om skickliga byggnadsarbetare anställdes än om arbetet utfördes av 
”ofta odugliga gångledspersoner”.58 Samtidigt visar min studie att man 
inte får överbetona hantverkarnas roll. Majoriteten av arbetskraften vid 
skolbyggena betecknades inte som hantverkare. 

Dessa resultat påverkar också vår förståelse av folkskoleväsendets 
relation till 1800-talets sociala omvälvningar. Tidigare forskning har 
betraktat behovet av eller strävan efter att fostra och disciplinera det 
ökade antalet torpare, backstugusittare och inhysehjon som en viktig 
orsak till folkskolornas inrättande. Jag har i stället visat hur skolväsendets 
framväxt var beroende av den arbetskraft som de växande obesuttna 
grupperna kunde förse skoldistrikten med.59 

En manlig, medelålders och lokal arbetskraft
Skolväsendet som sådant var långt ifrån en uteslutande manlig verk-
samhet. Vid sidan av folk- och småskollärarinnor förekom att kvinnor 
som ”mor Stina” eller ”två finskor” avlönades för eldning eller skurning 
vid Sundsvallsregionens skolor.60 Det tycks också ha funnits en särskild 
förväntan på skolans flickor att delta i skollokalernas underhåll. När 
antalet flickor minskade i Ala folkskola i Hässjö, ansåg till exempel 
folkskolläraren att det var nödvändigt att avlöna någon som skurade 
lokalerna.61

Trävaruhantering var dock i allmänhet ett mansdominerat område. 
De få kvinnor som var anställda vid sågverken arbetade med lossning 
och lastning som stuveriarbeterskor (så kallade splitvedjäntor), utförde 
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jordbruks- och trädgårdsarbeten som daglistearbeterskor och tog undan 
sågspånet från ångsågarna som sågspånsdragare. De flesta av dem var 
unga och ogifta.62 

I Sverige förefaller även byggnadsarbetet ha varit manligt kodat. 
Etnologisk forskning har uppmärksammat de tabun som fanns kring 
kvinnornas deltagande på byggplatsen som bland annat yttrade sig i 
föreställningar om att kvinnors närvaro kunde bringa otur. Timrings-
arbetet genomfördes följaktligen av män, och kvinnornas deltagande i 
byggnadsarbetet verkar ha begränsats till att täta väggar, måla och täcka 
tak.63 Vid sågverken förekom att kvinnor deltog i byggnadsarbete, men 
endast i en omfattning motsvarande mindre än en procent av de totalt 
nedlagda arbetstimmarna på byggnadsarbetena vid Sunds ångsåg och 
lastageplats i Sköns församling år 1869.64 

Kvinnor verkar heller inte ha varit någon vanlig syn vid skolbyggen. Av 
de 121 personer vars avlöning bokfördes vid uppförandet av skolhusen 
i Tuna, Alnö och Tynderö var endast två kvinnor: arbetarhustrun Brita 
Hansson och bondeänkan Brita Svedin. Hansson fick 2 kronor för att 
rengöra fönster i oktober 1866, när ett dagsverke kostade 1,50 kronor. 
Vad Svedin gjorde vid uppförandet av skolhuset i Tynderö är oklart.65

Ett arbete för medelålders män
Denna manliga arbetskraft var i huvudsak medelålders: 30 procent var 
mellan 40 och 50 år och 53 procent mellan 40 och 60 år (se figur 6). 
Uppgifterna från de tre byggnadsprojekten är i detta avseende tämligen 
samstämmiga. I Tuna och Alnö var arbetskraftens medelålder 44 år och 
i Tynderö, där andelen individer i åldrarna 20–30 var något högre, var 
genomsnittet 43 år.

Barn och ungdomar var ett ovanligt inslag vid skolbyggena, även om 
det samtida samhället inte var främmande för barnarbete. Inom jord-
bruket behövdes barnens arbetskraft, och folkskoleinspektörer angav 
bland annat vallning, potatisupptagning, skördearbete och tröskning 
som vanliga orsaker till skolfrånvaro 1863–1910. Minderåriga, det vill 
säga barn och ungdomar under arton år, utgjorde omkring 20 procent 
av arbetskraften inom samtliga industrigrenar år 1875.66 

Vid skolbyggen tycks dock inte barn- och ungdomsarbete har före-
kommit i någon större utsträckning. Inga barn under tio år avlönades 
vid de tre byggen vars kassor studerats närmare, och endast tre ung-
domar mellan tio och nitton år. Av ersättningen att döma utförde de 
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mindre arbeten. Bondsonen Lars Ersson (f. 1828) fick 7 kronor för 
sitt arbete vid Tuna skolhus i augusti 1847, torparsonen Pehr Åkerdal 
(f. 1849) utförde fem dagsverken i augusti i Alnö 1866 och bond sonen 
och senare fiskaren Isak Åström (f. 1863) fick 3 kronor sitt arbete i 
Tynderö 1878.67 

I jämförelse med barn och ungdomar var det vanligare att äldre 
män arbetade vid byggena. Tretton personer som arbetade vid byggen 
var äldre än 60 år, vilket har ansetts vara ungefär den ålder då bönder 
pensionerade sig från sina jordbruk.68 I allmänhet utförde männen i 
denna ålder smärre arbeten motsvarande de som ungdomarna under 
tjugo år utförde. Den äldste av dem – den 81-årige Pehr Sundberg 
(f. 1796), tidigare torpare och sockenskräddare – arbetade med att 
isolera skolhuset i Tynderö år 1877. Vid samma bygge utförde den 
65-årige torparen och tidigare smeden Lars Dahlgren (f. 1812) mindre 
murningsarbeten för en ersättning på 3 kronor.69

Det förekom dock att äldre män även utförde större uppgifter. Den 
tidigare bonden Johan Nilsson (f. 1776) bokfördes 1846 för att ha bränt 

Figur 6. Byggnadsarbetarnas åldersstruktur i jämförelse med befolkningens. 
Diagrammet omfattar 116 byggnadsarbetare samt de 788 gifta män och de 
2 070 män över 20 år som levde i de tre församlingarna vid tidpunkten för 
respektive bygge. Uppskattningen av antalet gifta män baseras på de män som 
varit gifta någon gång innan respektive bygge. Källa: Databasen Byggnads-
kassor och kostnadsförslag (bilaga 3); bearbetade uppgifter om befolkningen 
i Tuna (1848), Alnö (1869) och Tynderö (1879) från Indiko, DDB, UmU.
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tegel till Tuna skolhus, och fiskaren Nils Lund (f. 1803) utförde 1866 
ett tämligen omfattande arbete med bland annat grundläggningen av 
skolhuset i Alnö.70

Min undersökning ger inga säkra svar på varför arbetet fördelades 
på detta sätt mellan ålderskategorierna. Det är tydligt att män mellan 
40 och 50 år var överrepresenterade inte bara i förhållande till befolk-
ningen som helhet, vilken kännetecknades av en stor andel barn och 
ungdomar, utan även i förhållande till andelen vuxna män. Arbetskraf-
tens åldersstruktur liknar i högre grad den gifta manliga befolkningens, 
vilket kan betyda att arbetet vid skolbyggena i hög utsträckning utfördes 
av gifta hushållsföreståndare (se figur 6).

Det är inte förvånande att barn och ungdomar endast i undantags-
fall avlönades vid skolbyggena. Trots att minderåriga under arton år 
utgjorde mellan 4 och 10,5 procent av arbetsstyrkan vid Sunds ångsåg 
och lastageplats 1869–1891 deltog endast två minderåriga i husbygg-
nadsarbete vid sågverket.71 Att hela 11 procent av arbetskraften vid 
skolhusen var över 60 år är inte heller förvånande. Äldre män kunde 
vara överrepresenterade inom traditionella yrken som hantverk och 
jordbruksarbete.72 I avsaknad av egna hemman och torp kunde före 
detta bönder och torpare också ha behov av mindre extrainkomster.

Att gifta hushållsföreståndare stod för den största delen av arbetet 
är inte oväntat. En delförklaring till arbetskraftens åldersfördelning 
skulle kunna utgå från den höga status som byggmästaren och hans 
timmerkarlar hade på landsbygden, och den stora investering som ett 
skolhus innebar för skoldistriktet.73 

Andra förklaringar skulle kunna utgå från viljan och förmågan 
att delta i skolhusbyggen. Att timra, taklägga och inreda ett skolhus 
krävde en viss hantverksskicklighet, och i den medelålders (ofta obe-
suttne) mannen möttes både behovet av att delta i dylika byggen och 
den erfarenhet som krävdes för att göra detta. Böndernas deltagande i 
skolbyggnationerna påverkades också av att de gifte sig och tillträdde 
sitt jordbruk relativt sent – kvinnorna var ofta mellan 24 och 28 år och 
männen något år äldre – det var först därefter som de kunde erbjuda 
tjänster som till exempel krävde dragdjur.74
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Socknens egen arbetskraft och utsocknes specialkompetens
På samma sätt som Sundsvallsregionens skolbyggen var beroende av 
arbetskraft från vissa grupper (bönder, hantverkare och obesuttna) 
och vissa ålderskategorier (majoriteten inom spannet mellan 40 och 
60 år) var de beroende av arbetskraft från vissa områden. I likhet med 
skolhusen hade arbetskraften en geografisk plats.

Var människor arbetar i förhållande till sin egentliga bostadsort har 
uppmärksammats i socialhistoriska studier av rörlighetens betydelse för 
hushålls och individers försörjning. De har handlat om gårdfarihandel 
och arbetsvandringar och visat att att söka arbete på annan plats, att 
ta tjänst som dräng eller piga eller flytta från gård till gård, har varit 
vanliga sätt för jordfattiga och unga att klara sin försörjning.75

Byggnadsarbetet på 1700- och 1800-talens landsbygd förefaller ha 
haft olika karaktär, beroende på vilken byggnad som uppförts. Bön-
dernas egna byggnader verkar till största delen ha uppförts av lokal 
arbetskraft, medan större byggnader förutsatte geografiskt rörlig arbets-
kraft. Under 1700- och 1800-talen arbetade dalkarlar som murare och 
timmermän vid byggen från Mälardalen i söder till Jämtland i norr. 
Det finns exempel på arbetslag som utförde större byggnadsprojekt, 
däribland brukssmedjor, kolhus och herrgårdsladugårdar i hela Mel-
lansverige under tidigt 1800-tal. De entreprenörer som ansvarade för 
kyrkbyggen var sällan från orten, men ofta från landsändan, och det 
var inte ovanligt att byggmästare och bildhuggare från Österbotten 
verkade i olika delar av Norrland under 1700-talet.76 

Av de få studier i skolans historia som berört skolbyggenas arbetskraft 
framgår att arbetet kunde fördelas på olika sätt under 1800-talet. Vis-
serligen har inga närmare analyser genomförts, men enligt de allmänna 
omdömen som fällts förefaller murare och snickare ha hämtats från den 
egna byn på den engelska landsbygden under 1800-talets andra hälft, 
medan bönderna i den amerikanska Mellanvästern stundtals anlitade 
utsocknes byggnadsarbetare under 1800-talets sista decennier.77

Utgångspunkten för varje försök att fastställa arbetskraftens bostads-
orter i relation till skolbyggena är skolhusens placering. Den är känd 
vid de tre byggnadsprojekt som analyseras i detta avseende. Skolhuset 
i Tuna (1848) låg på Prästgårdsmon strax söder om Tuna kyrka, cirka 
30 meter från sjön Marmen.78 Alnö folkskola (1869) låg mellan Ytterö-
vägen och Norrövägen, nära Alnö nya kyrka. Tynderö folkskola (1879) 
låg också i sockenkyrkans närhet, på andra sidan vägen mot Öde by, 
just bortom klockstapeln.79
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Med utgångspunkt från dessa platser, och koordinaterna för de 
orter som arbetskraften var registrerad i, har information samlats om 
sammanlagt 117 byggnadsarbetares bostadsorter och deras avstånd 
till skolhusen. Ett sådant angreppssätt har sina brister, vilka framför-
allt hänför sig till husförhörslängdernas svårigheter att följa en mobil 
befolkning och det faktum att fågelväg inte är detsamma som faktisk 
resväg.80 Men det kan ändå ge en viss inblick i hur arbetskraften för-
delades geografiskt och till vilken församling de hörde.

De 117 arbetarna kom från 60 olika orter, i huvudsak i närheten av 
skolbyggena. I genomsnitt bodde 76 procent av byggnadsarbetarna i 
byar belägna mindre än 5 kilometer från skolhuset, och hela 53 pro-
cent bodde närmare än 2,5 kilometer. Medelavståndet till skolhuset 
varierade från 4,1 kilometer i Alnö till 5,3 kilometer i Tuna, och arbe-
tet var följaktligen huvudsakligen en angelägenhet för skoldistriktets 
invånare. I genomsnitt bodde 75 procent av arbetskraften i det berörda 
skol distriktet, en siffra som sannolikt var högre i de församlingar där en 
del av arbetet uttaxerades in natura på distriktets befolkning.81

Skolhuset i Tynderö (se karta 4) färdigställdes av 51 personer från 19 

Karta 4. Arbetskraftens bostadsorter vid Tynderö skolhus 1876–1879. Kartan 
omfattar 51 individer och 19 orter. Källa: Databasen Byggnadskassor och 
kostnadsförslag (bilaga 3). 
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orter, varav en del mer avlägsna. Hantverkare, däribland en bleckslagare 
och två målare, hämtades från Sundsvall, och i arbetet deltog även en 
skomakare från Skön och en bonde från Alnö. Till Sundsvalls stad var det 
1,6 mil fågelvägen, till Valknytt i Skön 1,4 mil och till Nysäter på Alnö 
1 mil. Resorna underlättades dock av den omfattande ångbåtstrafiken, 
som blivit lönsam på grund av sågverksindustrins expansion och den 
kraftiga befolkningsökningen. Ångaren Alnö, till vilken distriktet löste 
biljett i juli 1878, avgick från Sundsvall till olika stationer i Tynderö 
klockan 08, 12, 15 och 18 alla vardagar sommaren 1878.82

I regel hämtades dock arbetskraften från mer näraliggande orter. 
59 procent av arbetarna (30 individer) i Tynderö bodde i byar beläg-
na mindre än 2,5 kilometer från byggnadsplatsen. Nio av dem kom 
från byarna Berge, Stångrid och Öde mellan 400 0ch 900 meter från 
skolhuset. Sammanlagt bodde 78 procent av arbetskraften i Tynderö 
församling. 

Förutom att det är praktiskt att ha nära till jobbet var sannolikt 
skolbyggenas organisation en anledning till det geografiska mönst-
ret. Byggnadsarbetet organiserades av skoldistrikten, och att de i stor 
utsträckning anställde sina egna invånare framstår som rimligt av olika 
skäl. Eftersom skolhusen var skoldistriktens egendom kan invånarna 
ha känt ett särskilt ansvar för deras uppförande. Byggnadsprojekten 
kunde också innebära en inkomst för den enskilde, antingen en mindre 
extrainkomst eller en mer substantiell inkomstkälla. Av de 51 perso-
ner som registrerades i Tynderös byggnadskassa 1876–1879 erhöll tio 
personer 3 kronor eller mindre i ersättning i löpande priser, och tio 
personer 200 kronor eller mer. En årslön för en dräng låg i intervallet 
140–300 kronor i Västernorrland 1877.83 

Att skolbyggnadsprojekt kunde utgöra en god födkrok tycks också ha 
varit känt, vilket framgick av kapitel 4. Det fanns sockenmän i Alnö som 
röstade för att skolkassans medel skulle användas till en ombyggnation 
av skollokalen, men endast om de själva fick utföra arbetet. Det fanns 
också de som menade att skolhus skulle byggas som gjuthus eftersom 
det skulle gynna den lokala kalkbränningen.84

Trots att tre fjärdedelar av arbetskraften bodde i skoldistriktet, häm-
tades alltså ett antal av arbetarna från ett längre avstånd eller ett annat 
skoldistrikt. 29 av de 117 byggnadsarbetarna var utsocknes, och 16 av 
dem bodde över en mil bort. Vid skolbygget i Alnö kom arbetarna från 
åtta församlingar, i Tuna från sex och i Tynderö från fem.85

Skälen till att distrikten valde att kombinera arbetskraft på detta sätt 
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varierade. I vissa fall låg helt enkelt byar i andra församlingar närmare 
skolhuset än byar i den egna församlingen. Vid Tuna skolbygge arbetade 
till exempel två personer boende i Specksta och Attmar by i Attmar 
församling, 1,6 respektive 1,9 kilometer från Tuna skolhus. Dessa byar 
låg avsevärt närmare skolhuset än byar i Tuna som till exempel Skallböle 
(6,8 kilometer) och Allsta (8,5 kilometer).86

Arbetskraft som hämtades längre bortifrån hade ofta en särskild 
yrkeskompetens. Bland de 29 utsocknes som deltog i skolbyggnads-
arbetet var hantverkarna (16 individer) kraftigt överrepresenterade. 
En av de som bodde längst ifrån skolbygget var timmermannen Olof 
Larsson. Han utförde dagsverken vid Tuna skolhus, drygt 2,2 mil från 
Vivstavarv i Timrå där han var skriven. Den tidigare bonden Johan 
Nilsson, som brände tegel till samma skolhus, hörde hemma i Hammal 
(Sköns församling), närmare 1,7 mil fågelvägen från Tuna skolhus.87

Det kan avslutningsvis noteras att skolhusbyggnadsprojekten drog 
fördel av den särskilda yrkesskicklighet som erbjöds av hantverkare i 
Sundsvalls stad och vid omgivande bruk. Vid sidan av sågverken fanns 
såväl järnbruk som skeppsvarv i området, och bland de hantverkare som 
var verksamma vid skolbyggena ingick en manufaktursmed från Åvike 
bruk i Hässjö, en byggmästare från Sörfors bruk i Attmar och nämnde 
timmerman från Vivstavarv i Timrå. I Sundsvall, med sitt jämförelsevis 
stora antal hantverkare och kvalificerade yrkesarbetare, fanns också 
många personer vars kunnande kunde komma till användning vid 
skolbyggen.88 Nio av de 29 utsocknes boende individerna var bosatta i 
Sundsvall, där de bland annat arbetade som bleckslagare, kakelugnsma-
kare, glasmästare och målare.89 På skolbyggena var dock de utsocknes 
i minoritet. Liksom det svenska skolväsendet var i högsta grad lokalt 
organiserat förutsatte det också en i högsta grad lokal arbetskraft. 

Bönders, torpares och hantverkares arbete
Samtidigt som det alltså är möjligt att urskilja hur olika samhällsgrupper 
deltog i skolbyggen och se vissa mönster när det gäller arbetskraftens 
ålder och bostadsorter, tillåter källmaterialet även en närmare beskrivning 
av hur dessa samhällsgrupper deltog i skolbyggnadsarbetet. Ytterligare 
nyanser i skolväsendets förhållande till det omgivande samhället fram-
träder därmed. Det blir tydligt att skolhusen bars upp av bland annat 
de obesuttnas mångsyssleri, böndernas körslor och den expanderande 
hantverksnäringen.
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De obesuttnas mångsyssleri
De obesuttna var inte bara den största utan också den mest brokiga 
skaran av arbetare vid skolhusbyggena. De obesuttna kan liknas vid en 
restkategori bestående av dem som till skillnad från bönder saknade 
mantalssatt jord. Bland dem ingick de torpare, hantverkare, arbetare 
och tidigare bönder och torpare som förtecknades i tabell 8 och 9, 
men även personer som betecknades som färjkarl, fiskare, båtsman 
eller födorådstagare. ”Heterogen” är också, vilket noterats av Jonas 
Lindström och Jan Mispelaere, nog den vanligaste beskrivningen av 
de obesuttna som grupp.90

Denna definition av obesuttna överensstämmer ganska väl med den 
definition som användes av skoldistrikten själva. I Sundsvallsregionen 
användes det norrländska begreppet ”utanvidsfolk” för att beteckna 
dem som inte var bönder. Definitionerna av begreppet var snarlika, och 
kunde avse ”torpare och samteliga vederlikar”, det vill säga hantverkare, 
båtsmän, arbetare och inhysehjon, eller ”torpare, hantverkare, båtsmän, 
arbetare i allmänhet med eget hushåll och likaledes inhyse-folk”.91 På 
grund av byggnadshantverkarnas särskilda roll på skolbyggena ingår de 
dock inte i kategorin av obesuttna i denna undersökning.

Som framgick av tabellerna 8 och 9 var torparna den största gruppen 
av obesuttna vid skolbyggena. Torparna placerade sig socialt mellan 
bönder och mer renodlade proletära skikt på landsbygden. Till torpet 
hörde nämligen en bit mark, i 1700-talets Östergötland och Söder-
manland från 0,4 hektar (tidigt 1700-tal) till 1,2 hektar (sent 1700-tal). 
Torparen hade ofta en ko, ibland två, och ibland även ett dragdjur. Det 
senare förefaller ha varit vanligare under 1700-talet än under 1800-talet. 
För djurhållningens skull kunde torpen ha fähus, stall och lada, vilket 
i sådana fall fick torpet att likna en liten bondgård. I regel kunde dock 
inte torpens jord försörja ett hushåll till fullo, vilket innebar att torparna 
även behövde söka försörjning annorstädes.92

Under torparna på samhällsstegen befann sig backstugusittarna och 
inhysehjonen. Vid 1700-talets slut bestod denna grupp till stor del av 
åldringar; jordlösheten var därvidlag att betrakta som ett livscykelfenomen. 
Inte sällan var de torpare som på ålderns höst inte längre kunde fullgöra 
de plikter som följde med torpen. Under 1800-talet ökade dock andelen 
unga och arbetsföra i denna grupp, och de försörjde sig ofta på dagsverken 
vid bygdens jordbruk. Backstugusittarna bodde i backstugor, till vilka det 
kunde höra en ofta mycket liten åkerlapp. Inhysehjonen bodde inhysta 
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i andra hushåll, utan att för den skull ingå i hushållets släkt eller tjänste-
folk. De kunde också bo i hus som någon annan ägde, varför gränsen 
mellan backstugusittare och inhysehjon kunde vara ganska flytande.93

Många av de obesuttna som arbetade vid skolbyggena var före detta 
bönder och torpare som hade lämnat över sina hemman och torp till 
nästa generation eftersom de inte längre orkade med arbetet på gården 
eller inte längre kunde betala hyran för sitt torp. De var i praktiken 
jordlösa. Även om före detta bönder i regel fick bo kvar på sina gårdar 
och erhöll mat, husrum och även en del andra tjänster som ersättning 
för att de avstått gården, var de i behov av extra inkomstkällor.94

Bland de obesuttna i min studie fanns även drängar och en båts-
man. Båtsmannen hade likt en indelt soldat ett litet torp knutet till 
sig, vilket innebar att han även ägnade sig åt exempelvis skomakeri, 
garveri och snickeri.95 Att endast ett fåtal drängar finns förtecknade i 
byggnadsräkenskaperna kan ses mot bakgrund av den samtida sam-
hällsomvandlingen. Tjänstefolkssystemet var på kraftig tillbakagång 
i södra Norrland, inte minst på grund av sågverksindustrin och dess 
behov av arbetskraft.96 Det är också sannolikt att drängar utförde en 
del arbete vid skolbyggen som deras husbönder fick betalt för.

Till de största förändringarna av Sundsvallsregionens sociala samman-
sättning under 1800-talet hörde uppkomsten av en arbetarklass, vilket 
tog sig uttryck i de arbetare som avlönades vid skolbyggandet i Alnö 
och Tynderö. I Sundsvallsregionen var de flesta av arbetarna anställda 
vid sågverken, och dessa var av tre slag: de fast anställda arbetarna, de 
tillfälligt anställda och arbetsvandrarna som lämnade sin bostadsort och 
sitt ordinarie yrke under en del av året för att arbeta vid sågverken. I 
allmänhet var sågverkens arbetare inte från Sundsvallstrakten utan de 
hämtade främst från Värmland, Dalarna, Norrlands inland och Finlands 
svenskbygder.97 I jämförelse med exempelvis bönder eller torpare, hade 
också de arbetare som avlönades vid skolbyggena oftare sin födelseort 
utanför Sundsvallsregionen. I byggnadskassorna bokfördes arbetare 
födda i bland annat Bygdeå i Västerbotten, Ramsberg i Västmanland, 
Filipstad i Värmland samt Orsa och Rättvik i Dalarna.98

De obesuttnas arbete vid skolhusen kännetecknades av det mång-
syssleri som utmärkte deras försörjning. Förutom att de utförde dags-
verken och ej angivet arbete deltog de obesuttna i näst intill samtliga 
av skolhusbyggenas arbetsuppgifter. I Tuna bokfördes obesuttna bland 
annat för åtta poster för snickring, två för tegelbränning och tegelslag-
ning, två för stensprängning och stenforsling samt enstaka poster för 
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murning, lumpsamling, insättande av järnstänger och drevning. I Alnö 
arbetade obesuttna med murning, snickring, sågning, takläggning och 
golvläggning, och i Tynderö med glasarbete och upptimring.99

Noterbart är alltså att hantverksarbete inte alltid utfördes av dem som 
titulerades hantverkare. Den tidigare bonden Hans Åkerberg kunde till 
exempel sköta glasinskärningen till fönstren i Tynderö folkskola hösten 
1877 och inhysehjonet Johan Tunell fick murarlön vid skolhusbygget i 
Tuna i juni 1847.100 Det förekom också att obesuttna hade någon form 
av arbetsledande position. Torparen Eric Åström fick entreprenaden för 
upptimringen av Kyrkvallens folkskola i Skön 1868, och torparen Per 
Johansson ansvarade för inredningen av Kyrkmons folkskola i Njurunda 
1896. Samme Johansson skötte också upptimringen och takläggningen 
av Vapelnäs skola i samma församling 1898.101

En illustration av det arbete som en obesutten kunde utföra ger 
den räkning för arbete vid Alnö skolhus som utbetalades till torparen 
Eric Norberg, tidigare registrerad i husförhörslängderna som dräng 
och backstuguhjon, den 6 november 1866. Norberg hade tätat sexton 
fönster och sex dörrar, skurat fem rum, utfört enklare snickeriarbeten 
samt ägnat tio dagsverken åt diverse sysslor och tre dagsverken åt arbete 
med bänkar och takrännor.102

Norbergs arbete är intressant av åtminstone två skäl. Hans arbete 
med sexton fönster och sex dörrar illustrerar den viktiga roll som den 
expanderande obesuttna befolkningen spelade för skolväsendets framväxt. 
Denna befolkningsgrupp var, som sagt, snarare en förutsättning för att 
skolhusen skulle kunna uppföras än ett skäl till att nya skolor inrättades.

Norbergs insatser ger också en inblick i det arbete som krävdes 
för att uppföra ett skolhus under 1800-talet. Det var inget märkvär-
digt arbete – absolut inget som uppmärksammas i den traditionella 
pedagogikhistoriska forskningen som för den svenska folkskolans del 
uppmärksammat de insatser som gjordes av män som Carl Adolph 
Agardh, Erik Gustaf Geijer och Carl Jonas Love Almqvist.103 Men det 
arbete som Norberg och hans likar genomförde var nödvändigt för det 
svenska skolväsendets framväxt.

Böndernas körslor och breda ansvarsområden
Bönder, vilka under 1800-talets sista decennier i offentliga samman-
hang allt oftare kallade sig för hemmansägare, framstår i jämförelse 
med de obesuttna som en jämförelsevis homogen grupp kännetecknad 
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av att deras gårdar utgjorde grunden för deras försörjning. I Väster-
norrland var de självägande bönderna den största sociala gruppen vid 
1800-talets mitt, och bestod då som vid undersökningsperiodens slut 
i stor utsträckning av småbrukare.104 

Bönderna ägnade en stor del av sin tid, ungefär hälften, åt jordbruks-
arbete i strikt mening, men hade dessutom gott om tid att ägna sig åt 
annat. Mångsyssleriet var omfattande även bland de svenska bönderna, och 
bland bondens sysslor ingick skogsarbete, vägunderhåll och husbyggnad 
samt frakt av virke, ved och varor som hade köpts eller sålts. I Sundsvalls-
regionen, där jordbruken var små, var bönderna i högre grad beroende 
av den diversifiering av inkomstkällor som mångsyssleriet innebar.105 

Till de sysslor som Sundsvallsregionens bönder ägnade sig åt hörde 
insatser vid det lokala skolväsendet. Utöver de uppdrag i skolstyrelse 
och byggnadsdirektion som uppmärksammades i kapitel 5 utförde 
bönder i likhet med obesuttna en rad olika uppgifter vid skolbyggena. 
Inte sällan beskrevs böndernas insatser med allmänna formuleringar 
som ”enligt räkning” eller ”besvär under byggnation”.106 De specifice-
rade poster som finns ger dock en god inblick i de små sysslor som ett 
skolbygge krävde och de diversearbeten som bönder utförde vid dem. 
Bland annat inkluderade böndernas mångsyssleri vid skolhusen drevning, 
snickring, murning, sågning, timring, takläggning och golvläggning.107 

Vid sidan av byggnadskassorna ger räkenskaper och protokoll ytterli-
gare uppgifter om böndernas bidrag till skolbyggena (se tabell 10). Detta 
material belyser framförallt det faktum att böndernas arbetsuppgifter 
innefattade både små och stora åtaganden. Bland annat förekom det vid 
åtminstone fem tillfällen att bönder gavs ansvar för skolhusets uppfö-
rande, och vid två tillfällen skötte bönder upptimringen av skolhuset. 
Erik Sällström ledde grundläggningen av skolhuset i Indal 1882 och 
Paulus Fröberg verkade som byggmästare vid uppförandet av folkskolan 
i Timrå 1847–1850. Till de mindre arbeten som utfördes av bönder 
hör de två farstubroar med farstukvist som Nils Halling byggde, och 
den farstubro som J. E. Björklund färdigställde.108

Till böndernas viktigaste uppgifter hörde körslorna. Visserligen kom-
penserades även torpare och hantverkare för frakt av olika slag, men i 
omfattning översteg böndernas körslor vida de andra yrkesgruppernas. 
Exempelvis ersattes bönder med sammanlagt 217 kronor för bland 
annat bräd-, tegel- och sågspånsskjuts vid uppförandet av Alnö skolhus, 
medan torpare endast erhöll 9 kronor för brädskjuts och körning vid 
samma bygge.109 
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Tabell 10. Exempel på bönders arbete vid skolhus 1840–1900.

Församling År Namn Arbetsuppgift

Timrå 1847 Paulus Fröberg byggmästare på stället

Hässjö 1861 Johan Jakob Törnberg grundläggning och upptimring

Njurunda 1864 Pehr Olof Åström skolhusets uppförande

Skön 1868 Isak Petter Hällgren beklädning av skolhuset

Indal 1880 Erik Sällström ledare för grundläggningen

Sättna 1883 Olof Norén förman och tillsyningsman

Tuna 1884 Olof Petter Hällström skolhusets uppförande

Selånger 1892 Lars Olof Berg skolhusets uppförande

Njurunda 1896 Nils Magnus Halling två broar med farstukvist

Njurunda 1896 J. E. Björklund inredning och en större farstubro

Njurunda 1896 J. E. Björklund timring

Tuna 1897 Anders Ahlmark skolhusets uppförande

Indal 1899 Abraham Johansson skolhusets uppförandea

a) Exklusive grundläggning. Källa: Databasen bönder och arkitekter (bilaga 4). 

Böndernas körslor kan förklaras av att de, tack vare sina gårdar, 
hade helt andra möjligheter att inneha dragdjur än till exempel torpare 
och hantverkare. I detta avseende återspeglar skolhusen den absolut 
grundläggande gräns som gick genom den europeiska landsbygdens 
befolkning från medeltiden och framåt mellan dem som enbart hade 
sina händer att arbeta med (daglönare, day-labourers, manouvriers) och 
dem som ägde plog och dragdjur (bönder, yeomen, ménagers).110 Det 
var denna sociala och ekonomiska skiktning som bönderna kunde 
utnyttja genom att till exempel ta entreprenad på timmertransporter, 
vilket lönade sig bättre än att ta anställning som huggare eller flottare.111 
Det var också de möjligheter som dragdjuren innebar som gjorde att 
bönderna kunde göra viktiga insatser i det avseendet för skolväsendet. 
Frakten av virke och tegel var ett tungt arbete som krävde dragdjur.112 
Timring och snickring kunde även torpare och hantverkare utföra, 
men utan bönderna och deras tillgång till dragdjur hade skolhusen 
varit avsevärt svårare att färdigställa. 
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Den expanderande hantverksnäringen
Vid sidan av bönderna och de obesuttna spelade byggnadshantverkare 
viktiga roller vid skolbyggena. Hantverkarnas förutsättningar föränd-
rades under 1700- och 1800-talen. 1720 års skråordning hade stadgat 
att skrån skulle inrättas i varje stad där det fanns minst tre mästare 
inom ett yrke och definierade också närmare hur dessa skrån skulle 
vara utformade. Bland annat upprätthölls förbudet att idka hantverk 
utanför skråämbetets kontroll, vilket senare upphävdes genom skrå-
väsendets avskaffande 1846 och 1864 års näringsfrihetsförordning.113

Hantverksnäringens omfattning förändrades också. Antalet verk-
samma hantverkare fördubblades 1750–1850 från omkring 15 000 till 
30 000. Efter 1700-talets mitt var ökningen störst i landsortsstäderna, 
när den agrara expansionen skapade en ökad efterfrågan på bland annat 
garvare, vagnmakare och färgare. Under 1800-talet var det i de större 
städerna som den kraftigaste utvecklingen skedde, som en följd av de 
expanderande städernas behov av bland annat murare, timmermän, 
kakelugnsmakare och målare.114 

I Sundsvalls stad förblev antalet hantverksmästare, gesäller och 
lärlingar ungefär detsamma under 1800-talets första hälft. Först med 
reformerna 1846 och 1864 ökade antalet hantverkare i staden. År 
1862 fanns 30 yrken representerade, däribland bleckslagare, garvare, 
gatuläggare, glasmästare, hattmakare, skräddare, sockerbagare och 
tunnbindare. Fortfarande var skomakare och skräddare de yrken som 
hade flest utövare, medan snickare utan burskap var den kategori som 
ökade kraftigast på grund av det bostadsbyggande som följde på stadens 
befolkningstillväxt. När Sundsvall skulle byggas upp efter stadsbranden 
1888 fick denna utveckling en extra skjuts.115

Hantverk utövades också på landsbygden. Som en anpassning till 
en redan etablerad praxis fick landsbygdsbefolkningen vid 1700-talets 
slut rätt att anta härads- eller sockenhantverkare som stod fria från 
städernas skrån. År 1864 uppskattades sådana skräddare, skomakare, 
smeder och tegelslagare till över 3oo i Medelpad, mer än dubbelt så 
många som 30 år tidigare.116 

Av byggnadskassorna framgår att skoldistrikten drog nytta av det 
växande antalet hantverkare vid uppförandet av skolhus i Sunds-
vallsregionen. Sammanlagt deltog tjugo hantverkare spridda över 
yrkeskategorier som bleckslagare, kakelugnsmakare, murare, målare 
och smeder. Framförallt verkar skolbyggen ha varit beroende av lant-
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hantverket. Endast sex av hantverkarna hade sin bostad i Sundsvalls  
stad.

I jämförelse med böndernas och de obesuttnas arbete specificerades 
hantverkares arbetsuppgifter oftare i byggnadskassorna. Alla tre bygg-
nadskassor gjorde utbetalningar till kakelugnsmakare. Glasmästare skar 
och satte in fönster, och smeder smidde åtminstone vid byggena i Tuna 
och Alnö. Målare målade skolhusen i Tuna och Tynderö, och vid det 
sistnämnda skolhuset utförde en kopparslagare diverse plåtarbete.117

Hantverkarna utförde i allmänhet arbete inom ramen för sin yrkes-
kompetens. Målare, som Jon Jonsson från Sundsvall, målade skolhus. 
Kopparslagaren Anders Michaelsson från Hässjö ersattes för plåtslag-
ning. Glasblåsare, som Johan Norman från Skön, satte in fönster, och 
kakelugnsmakare försåg skolhusen med kakelugnar. Alla byggnads-
hantverkare förblev dock inte vid sin läst. Smeden Anders Sellström 
arbetade inte bara med smide utan borrade och rappade även stenfoten 
till Tuna skolhus. I Tynderö fanns det heller inget som hindrade den 
tidigare smeden Lars Dahlgren från att utföra murningsarbeten.118

Om böndernas och torparnas insatser vid skolhusen känneteckna-
des av landsbygdsbefolkningens mångsyssleri och den grundläggande 
distinktionen mellan de som ägde och inte ägde dragdjur, kan hant-
verkarnas arbete ses mot bakgrund av hantverksnäringens expansion. 
Såväl näringsfrihetslagstiftning som Sundsvalls stadsbrand 1888 grep 
därvidlag in i skolväsendets utveckling i Sundsvallsregionen.

En brokig skara företagare och tjänstemän
Företagarna och tjänstemännen var den minsta gruppen som gjorde 
avtryck i de tre byggnadskassorna: den bestod av fem individer som 
i huvudsak upprättade ritningar till skolhusen. Kyrkoherden Johan 
Adolf Säve ritade skolhuset i Tuna och Sundsvalls stadsbyggmästare 
Johan August Mesch ritade skolhuset i Alnö. I Tynderö stod skolläraren 
Jonas Sidner för de skisser som ersatte de ritningar som upprättats av 
församlingens i kronisk lunginflammation avlidne komminister Axel 
Eurén (1821–1873). Därutöver avlönades en förste kommissionslant-
mätare vid skolbygget i Tuna, troligtvis för arbete med att fastställa 
skoltomtens gränser, och en ingenjör Backman för ej angivet arbete 
vid samma bygge.119

Denna bild av företagarnas och tjänstemännens insatser vid skol-
byggen bekräftas av en bredare materialgenomgång. Flera av de som 
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ritade skolhusen var arkitekter till yrket, vilket även framgick av tabell 
7 i kapitel 5. Bland dem märks Per Österlund, som praktiserade vid 
stadsarkitektkontoret i Sundsvall 1878–1882 och sedermera blev känd 
som en flitigt anlitad skolarkitekt. Österlund ritade åtminstone fyra 
skolhus i Sundsvallsregionen fram till sekelskiftet 1900 och åtminstone 
ytterligare två därefter.120 

Till de flitigast anlitade arkitekterna hörde Sundsvalls stadsbyggmäs-
tare Johan August Mesch och stadsarkitekterna Gustaf Hermansson och 
Natanael Källander, som ritade två respektive fyra skolhus. Alla tre var 
en del av Sundsvalls stad föränderliga förvaltning. År 1864 förenades 
flera funktioner inom Sundsvalls stad i ett ämbete: stadsbyggmästaren. 
Denne fungerade som stadens byggnadschef, stadsingenjör och stads-
arkitekt fram till 1874, då arbetsuppgifterna fördelades på fler stolar. 
Stadsarkitektens huvuduppgift var därefter att granska inlämnade 
byggnadsritningar och övervaka pågående byggnadsprojekt.121

En del skolhus ritades av personer från näringslivet. Bruksägaren 
Claes Westberg ritade folkskolorna i Kyrkmon (1848) och Baggböle 
(1864) i Njurunda församling, och inspektorn och sedermera gross-
handlaren Reinhold Hörnell ritade Röde småskola på Alnön (1879). 
Den flitigaste arkitekten enligt tillgängligt material var byggmästaren 
och sedermera verksägaren Abraham Wiklund, som ritade samman-
lagt sju skolhus i Indal, Njurunda och Tuna skoldistrikt 1896–1899. 
Wiklund, skriven i Sundsvall, förefaller ha haft breda intressen. Han 
var bland annat en av stiftarna till det lutherska samfundet Sunds-
valls brödraförsamling, verkställande direktör i Medelpads folkbank 
(grundad 1880) samt styrelseordförande för Sundsvalls Kreditbank 
(1910). Han var också ägare till Norrviks ångsågs aktiebolag under 
1900-talets första år.122

Denna översikt över skolhusens arkitekter illustrerar hur kategorin 
företagare och tjänstemän såväl socialt som ekonomiskt och kulturellt 
kunde skilja sig från de andra grupper som deltog vid skolbyggen. Flera 
av dem tillhörde ett helt annat sammanhang än det som avgränsades av 
socknen eller ens Sundsvallsregionen. Stadsbyggmästaren Mesch verkade 
till exempel som konservator vid Göteborgs naturhistoriska museum 
1844–1847 och arbetade med järnvägsbyggnad i Ryssland. Stadsarki-
tekten Gustaf Hermansson ritade kyrkor och seminariebyggnader över 
hela Sverige samt var intendent och byråchef för Över intendentsämbetet 
och senare Byggnadsstyrelsen.123 

Kyrkoherden Johan Adolf Säve och inspektorn Reinhold Hörnell 
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illustrerar också hur företagarnas och tjänstemännens livsbanor kunde 
skilja sig från livsbanorna för andra sociala grupper som arbetade vid 
skolbyggena. Hörnell föddes i Umeå och blev sedermera direktör för 
flera företag, däribland Lavals ångturbinfabrik 1889, glödlampsfabriken 
Svea 1894 och försäkringsbolaget Vanadis 1899.124 Säve var uppvuxen 
på Roma prästgård på Gotland och var efter avslutade studier verk-
sam vid Uppsala universitet där han innehade två professurer. Säves 
intressen på undervisningens område tog sig bland annat uttryck i att 
han på uppdrag av Hillska skolan genomförde en studieresa i England 
1829–1831 innan han blev kyrkoherde i Tuna 1835. Säve hann även 
delta vid nio ståndsriksdagar, göra en studieresa till Frankrike 1856 
och inneha en kyrkoherdetjänst i Mariestad från 1858.125 I likhet med 
Mesch, Hermansson och Hörnell vidgar alltså Säve bilden av det per-
songalleri som möjliggjorde Sundsvallsregionens skolhus.

Sammanfattande diskussion
Efter en inledande beskrivning av det arbete som utfördes vid skolhusen 
har kapitlet i stor utsträckning handlat om byggnadsarbetets fördelning 
mellan sociala grupper, ålderskategorier och byar. Jag har visat att skol-
byggnadsprojekt, i likhet med böndernas egna byggen, var beroende 
av lokal arbetskraft. Omkring tre fjärdedelar av den arbetskraft som 
registrerades i byggnadskassorna bodde inom en radie av fem kilometer 
från skolhuset, och tre fjärdedelar av arbetskraften hämtades från det 
egna skoldistriktet. I likhet med i många andra byggnadsprojekt verkar 
kvinnor, barn och ungdomar inte ha deltagit i arbetet i någon större 
utsträckning. Majoriteten av arbetskraften var i stället män mellan 40 
och 60 års ålder.

Tidigare forskning om landsbygdens byggnader har å ena sidan 
framhållit betydelsen av hantverkare och yrkeskunskap vid uppföran-
det av byggnader, å andra sidan hävdat att byggnadskunskaper var väl 
spridda bland landsbygdens befolkning. Jag har visat att arbetskraften 
vid skolbyggena var i högsta grad heterogen. Skolbyggena var i första 
hand ett projekt för obesuttna och bönder, men hantverkare spelade 
trots detta en viktig roll. Denna slutsats baseras på byggnadskassor 
men torde även gälla för distrikt där en del av arbetet uttaxerades på 
befolkningens invånare. 

Denna analys av skolbyggenas arbetskraft utgör en tydlig kontrast 
till de äldre pedagogikhistoriska studier som lagt stor vikt vid de stora 
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tänkarna och pionjärerna i skolans historia. Här uppmärksammas i 
stället de som faktiskt möjliggjorde skolväsendets framväxt. Människor 
som torparen Hans Petter Näsberg, glasblåsaren Johan Olof Westling 
och bonden Isak Sandberg får sin givna plats i skolans historia. I detta 
avseende är kapitlet också en förstärkning av den tes som drevs i kapitel 
5: skolan hade ett enkelt ursprung även sett till de individer som byggde 
den. Folkskolan hade mycket fattigare och mindre inflytelserika fäder 
än de berömda och jämförelsevis resursstarka individer som vanligtvis 
brukar tillskrivas sådana epitet: Pestalozzi (”folkskolans fader”, ”småsko-
lebildningens fader”), Uno Cygnæus (”den finska folkskolans fader”), 
Torsten Rudenschöld (”den svenska folkskolans grundläggare”).126

Med analysen av skolbyggenas arbetskraft tar jag ytterligare steg i min 
omtolkning av skolväsendets framväxt. Med avseende på de obesuttna 
klassernas ökade storlek har tidigare forskning betraktat den som ett 
viktigt skäl till att skolor inrättades. Av kapitel 4 framgick att denna 
samhälleliga förändring inte var ett skäl till att Sundsvallsregionens 
skoldistrikt uppförde nya skolhus, detta trots den växande arbetarklass-
befolkningen och den sociala oro som sågverksindustrin medförde. I 
detta kapitel har jag visat att de obesuttna i stället spelade en annan roll 
i skolväsendets framväxt: liksom deras arbete var avgörande under den 
agrara revolutionen, när jordbruket hade stort behov av arbetskraft, var 
det avgörande för den utbildningsrevolution som folkskoleväsendets 
framväxt innebar.

Min studie av arbetskraften vid skolbyggena kan också bredda vår 
förståelse av befolkningsökningens betydelse. Visst var det ökade antalet 
barn i skolåldern ett viktigt skäl till att nya folkskolor inrättades: utan 
barn, inga skolor. Men även andra ålderskategorier var av stor betydelse 
för folkskoleväsendets expansion. Skolbarnen var måhända motivet till 
att bygga nya skolhus, men utan de medelålders männen hade de inte 
kunnat byggas. Deras arbete var inte en logiskt nödvändig förutsätt-
ning för skolväsendet, men väl en historisk faktisk förutsättning för 
skolbyggena i Sundsvallsregionen.

Detta kapitel ger ytterligare exempel på hur större samhälleliga 
strukturer och processer grep in i folkskolans historia. Jag har pekat 
på hur samtidens övergripande förändringar påverkade skolväsendet 
på olika sätt och i varierande omfattning. Ångkraften, som spelade 
flera roller i industrialiseringsprocessen, underlättade frakter och kom-
munikationen vid skolbyggena, och från sågverksindustrins växande 
arbetarskaror kunde även skolhusen hämta arbetskraft. Hantverkarnas 
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insatser under undersökningsperiodens andra hälft kan också sägas ha 
givit uttryck för skråväsendets avskaffande, näringsfrihetslagstiftningen 
och den åtföljande expansionen av hantverksnäringen.

Men i kontrast till den forskning som framhållit industrialiseringens 
och urbaniseringens betydelse för skolväsendets framväxt, visar detta 
kapitel att skolor i stor utsträckning bokstavligen byggdes av det agrara 
samhällets invånare: bönderna och de obesuttna. Skolväsendet drog 
därvidlag nytta av landsbygdsbefolkningens mångsyssleri, som sedan 
gammalt utvecklats som ett svar på såväl böndernas som de jordfattigas 
försörjningssituation, och präglades av den sedan medeltiden grund-
läggande distinktionen mellan dem som ägde och inte ägde dragdjur. 
Följaktligen förser detta kapitel oss med ytterligare ett exempel på att 
folkskolan inte nödvändigtvis krävde en stor arbetarbefolkning eller en 
stadsmiljö. Även på den agrara expansionens och industriella revolu-
tionens landsbygd fanns det tillräckliga förutsättningar för att uppföra 
skolväsendets byggnader. 
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kapitel 8

Byggnadsmaterialet  
och dess leverantörer

Byggnader kräver byggnadsmaterial. Under 1800-talet hade de upp-
ländska mangårdsbyggnaderna inte varit mycket utan timmer, och 
Västergötlands uppsättning av tingshus hade haft en annan karaktär 
om flera av dem inte byggts av sten. Man kan också fråga sig vad 
Skånes nygotiska kyrkor hade varit utan regionens många tegel- och 
kalkbruk.1

Industrins och marknadsekonomins utveckling förändrade utbudet 
av byggnadsmaterial under 1800-talet. Sågverken erbjöd nya sågade 
trävaror och tegelbruken och snickerifabrikerna blev allt fler. Omfatt-
ningen av stads- och lanthandeln ökade också, vilket förändrade förut-
sättningarna för varudistributionen. Av tidigare studier har framgått att 
jordbrukare drog nytta av denna utveckling när byggnader uppfördes 
på deras gårdar.2 Många frågor kvarstår dock kring hur dessa föränd-
ringar i produktionen och distributionen av byggnadsvaror påverkade 
skolväsendets framväxt. 

Det här kapitlet handlar om det byggnadsmaterial som användes 
vid Sundsvallsregionens skolbyggen. Efter en inledande studie av vilka 
slags byggnadsmaterial som skolväsendet vilade på och de överväganden 
som skoldistrikten gjorde kring dessa, undersöker jag leverantörerna 
av byggnadsmaterialet och hur de geografiskt var lokaliserade i under-
sökningsområdet. Syftet med detta är att belysa ytterligare en aspekt 
av skolhusens och skolväsendets gemensamma förutsättning och ge 
särskild uppmärksamhet åt industrialiseringens och den expanderande 
marknadsekonomins betydelse för skolväsendets framväxt. Kapitlet 
kommer följaktligen att anknyta till såväl bebyggelsehistorisk som eko-
nomisk- och handelshistorisk forskning och studier av varuproduktion, 
varudistribution och försäljningsformer.3
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Som framgått av föregående kapitel var Sundsvallsregionens skol-
väsende väl förankrat i bondesamhällets strukturer, varav en del var 
mycket gamla, sett inte minst till organisation men även mark och 
arbetskraft. Min studie stödjer i det avseendet de studier som ifråga-
satt sambandet mellan skola, industrialisering och urbanisering.4 Att 
korrelationen mellan industrialiseringsnivå och skolväsendets uteckling 
är svag, innebär dock inte att skolväsendet stod helt fritt från sådana 
samhällsförändringar. 

I detta kapitel ger jag särskild uppmärksamhet åt den betydelse 
som Sundsvalls stad och regionens industrier hade för skolväsendets 
utveckling. En studie av skolhusens byggnadsmaterial kan därvidlag 
bidra till den nyorientering som jag eftersträvat med denna bok, och 
belysa nya aspekter av förhållandet mellan skola, industrialisering och 
urbanisering. I stället för att beskriva hur fabrikernas krav på punkt-
lighet och disciplin påverkade skolans framväxt, kommer jag att visa 
hur den framväxande industrin försåg skoldistrikten bland annat med 
trä-, järn- och pappersvaror som distribuerades av den expanderande 
stads- och lanthandeln.5 Jag kommer därmed att kunna visa hur såväl 
staden som industrin kunde spela en betydelsefull roll även i lands-
bygdsförsamlingars skolväsende.

I likhet med kapitel 7 tar undersökningen av byggnadsmaterialet 
sin utgångspunkt i byggnadskassorna, vilka kompletterats av protokoll 
och annat räkenskapsmaterial. Dessutom har konseljakter, brandför-
säkringspapper, kronofogdens byggnadsstatistik och länsstyrelsens 
handelsregister varit betydelsefulla för detta kapitel.

Billiga, praktiska och lämpliga byggnadsmaterial
Som framgick i kapitel 2, förefaller Sundsvallsregionens skolhus ha varit 
relativt välbyggda, åtminstone ur ett internationellt perspektiv. I regel 
var de byggda av trä, med en brädklädd stomme av timmer. Skolhusen 
vilade bland annat på olika slags stengrunder och deras tak skyddades 
av exempelvis spån, asfaltpapp eller tegel. Ytterväggarna var inte alltid 
målade, men när de var det var rött och vitt de färger man valde.

Valet av byggnadsmaterial var resultatet av en rad överväganden. 
Valmöjligheterna var stora och frågorna många. Skulle en eller två 
kakelugnar installeras i skolsalen? Skulle teglet slås av distriktets egen 
arbetskraft eller skulle det köpas? Var det bättre att täcka skolans tak 
med takspån eller tegel?6
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Materialvalen hade ofta en ekonomisk rationalitet, vilket inte är 
förvånande sett till den diskussion inför skolbyggena som analyserades 
i kapitel 4. Skoldistrikten valde i regel byggnadsmaterial som de kunde 
få billigt eller rentav gratis. I Tuna och Skön kunde skoldistriktet fylla 
åtminstone en del av virkesbehovet genom ett uttag från Tuna och Alnö 
prästbords skogar, och när bruksägaren Claes Westberg erbjöd Njurun-
das skoldistrikt takpapp togs denna gåva varmt emot.7 Skol distrikten 
tog också tillvara på goda erbjudanden. När tegel behövdes till Nora 
skolhus (1883) kontaktade skolrådet ägarna till Norafors bruk, som 
hade lagts ner av Skönviks aktiebolag 1878, för att få köpa tegel från 
brukets rivna mangårdsbyggnad. I Indal beslöts att skolans bakugn 
skulle repareras med tegelsten från en bryggstuga.8 

Även andra hänsyn än de ekonomiska vägde tungt. När ett skolhus 
i Attmar skulle isoleras var alternativen att rappa skolhusens väggar 
eller att dreva dem och därefter lägga på förhydningspapp, ett slags 
grov papp som användes för att täta husväggar. Skoldistriktet valde att 
rappa väggarna eftersom det inte bara var billigare utan även ansågs vara 
ändamålsenligare.9 Skoldistriktens val att installera järnkaminer är ett 
annat exempel på detta sätt att resonera både praktiskt och sparsamt. 
I 1865 års normalritningar noterades att järnkaminernas styrka var att 
de värmde upp rum snabbare, medan kakelugnar kunde ge en jämnare 
värme. 1865 års utgåva rekommenderade därför en kombination av 
kakelugn och järnkamin, medan 1878 års utgåva rekommenderade 
antingen en sådan kombination eller endast kakelugnar.10

När järnkaminer valdes i Sundsvallsregionen var det dels för att de var 
billigare, dels för att de snabbt kunde värma upp skolrummen. I Hässjö 
valde man en ”bränslebesparande Jernugn” i stället för en kakelugn. I 
Attmar konstaterades att Lucksta skolas kakelugnar var alldeles utbrända 
och att man därför antingen måste ersätta dem med nya eller köpa in 
järnkaminer. I sockenstämman formulerades detta som ett val mellan 
kakelugnen, som gav en sundare värme som varade längre, och järnkami-
nen, som snabbare värmde upp skolsalen samt var billigare i inköp och 
krävde mindre ved.11 I Njurunda var resonemanget snarlikt. Kyrkostäm-
man föreslog att en järnkamin skulle installeras bredvid den befintliga 
kakelugnen eftersom järnkaminen var billig att installera, värmde upp 
lärosalen snabbare än en kakelugn samt var vedbesparande.12

Diskussionerna om valet av byggnadsvaror kunde även påverkas av 
personliga preferenser och de konflikter som fanns inom skoldistriktet, 
i linje med skolväsendets enkla ursprung och stundtals konfliktoriente-
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rade politiska kultur som jag uppmärksammade i kapitel 5. En del av 
den stundtals heta diskussion som föregick uppförandet av skolhuset i 
Tynderö (1879) handlade om valet av byggnadsmaterial. Bonden och 
fjärdingsmannen Isak Sundholm var missnöjd med de industrisågade 
brädor som köpts in, sannolikt rörde det sig om ett parti om 1 680 
vrakbrädor från Alafors sågverk. Enligt Sundholm var de inte goda nog 
för ett nytt skolhus, och han insisterade på att man skulle köpa hem-
sågat virke. Bonden Erik Frånberg, som genomfört köpet, menade att 
de billigare brädorna var tillräckligt dugliga och antydde även att det 
låg annat bakom Sundholms kritik. Enligt Frånberg hade Sundholm 
till och med kritiserat inköpet av ett parti tegel som inte ens skulle 
användas till skolhuset.13

Denna kombination av ekonomiska och praktiska hänsynstagan-
den, sakskäl och mer personligt hållna åsikter återkom när skolhusets 
huvudsakliga byggnadsmaterial diskuterades. I Sundsvallsregionen, där 
tillgången på virke var god, var det i regel självklart att skolhusen skulle 
byggas av trä: det var billigast och enklast så. De statliga normalrit-
ningarna förespråkade dock stenhus, även om trähus var acceptabla när 
bristande resurser och andra lokala förhållanden förelåg. Enligt 1865 
års upplaga var stenhusen brandsäkrare och hade en längre livslängd, 
och var inte särskilt mycket dyrare än trähus.14 

När skoldistrikten diskuterade sådana frågor stod valet mellan trähus, 
stenhus och gjutna kalkbrukshus, som även kallades för gjuthus. Vid 
dessa tillfällen framstod såväl stenhus som gjutna kalkbrukshus som 
sämre alternativ. När frågan kom upp i Sättna noterades visserligen att 
stenhus uppskattades högt för sin varaktighet, men det fanns flera skäl 
att uppföra ett skolhus i trä. Till att börja med beräknades ett stenhus 
kosta 6 500 kronor, alltså avsevärt mer än de 5 200 kronor som ett 
trähus skulle kosta. Enligt skolrådet kunde också ett trähus uppföras 
snabbare och stå klart uppskattningsvis ett helt år tidigare än ett sten-
hus. Distriktet kunde därtill sänka de kontanta kostnaderna genom 
att uttaxera virket in natura på distriktets invånare.15

I Alnö, Skön och Tynderö diskuterades för- och nackdelar med 
kalkbrukshus. Kalkbrukshus förekom bland annat i Jämtland vid 
1800-talets mitt, och enligt förespråkarna var husen brandsäkrare och 
byggnadsmaterialet både billigt och lättillgängligt i kalkrika områden.16 
Enligt kalkbrukshusens förespråkare i skoldistrikten var sådana hus såväl 
varaktiga som sunda och varma, och dessutom solida och trevliga. De 
enkla materialen, sand och kalk, ansågs garantera att byggnadsarbetet 
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skulle färdigställas i god tid. I Alnö såg man även ekonomiska fördelar 
med materialet: kalkbränning var en av Alnöns viktigaste näringar, och 
uppförandet av ett kalkbrukshus kunde vara ett sätt att få avsättning 
för dess produkter.17 

Trots dessa argument uppfördes inga skolhus av kalk och sand i 
Sundsvallsregionen. Kritiker hävdade att kalkbrukshus, högst olämpligt 
naturligtvis, släppte ifrån sig giftig klorgas. Det viktigaste argumentet 
mot kalkbrukshusen var dock att trähusen var billigare. I Alnö sågs 
kostnaden för kalkbruket som alltför hög, och i Skön noterades att ett 
kalkbrukshus skulle bli för dyrt i jämförelse med ett trähus.18 

Även om det ekonomiska argumentet alltså var återkommande vid 
valet av byggnadsmaterial, var det dock långt ifrån det enda eller det 
nödvändigtvis avgörande argumentet. På samma sätt som avseende 
motiven bakom uppförandet av skolhus, bör man vara försiktig med 
att reducera denna diskussion till en fråga om ett enda argument eller 
ett dominerande sakskäl. Även valet av byggnadsmaterial var resultatet 
av en rad olika överväganden.

Virke, tegel, järn och glas
Även om skoldistrikten strävade efter att hålla nere kostnaderna svarade 
byggnadsmaterialet för omkring hälften av de sammanlagda byggnads-
kostnaderna. Eftersom distrikten i regel valde att bygga husen i trä var 
timmer, brädor och andra trävaror den tyngsta utgiftsposten. I de sex 
kassor och kostnadsförslag där olika materialslag finns angivna motsvarade 
virke i genomsnitt hälften av materialkostnaderna, följt av tegel och sten, 
järnvaror och glas samt övrigt material, vilket inkluderade bland annat 
papp, skakfall, kalk, tjära och målarfärg. Skakfall var en biprodukt vid 
framställningen av lingarn.19 Analysen av dessa material nedan har två 
funktioner. Dels fördjupas de analyser av skolhusen och deras kostnader 
som presenterades i kapitel 2 och 3. Dels knyts skolhusen och skolväsendet 
till ett specifikt sammanhang av varuproduktion, varudistribution och 
försäljningsformer som studeras närmare längre fram i det här kapitlet.

Till skolhusen levererades alltså en stor mängd trävaror. Kulturvårda-
ren Gunnar Almeviks rekonstruktion av ett bostadsbygge 1810–1815, en 
högloftsstuga som efter en utbyggnad fick måtten 24 × 7 meter, ger vid 
handen att det gick åt omkring 1 500 löpmeter timmerstockar av olika 
längder och dimensioner till bland annat väggtimmer, takåsar, takstolar 
och golv- och takbrädor.20 Till Tynderös folkskola (1879) beräknades 
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virkesåtgången till 1 080 tunnbrädor, 250 hustimmer à 10 meter, 240 
golvplank, 240 övriga plank och 80 timmer med 5 meters längd. För 
uppförandet av Åsängs skola i Ljustorp (1900) lades en budget som 
omfattade 561 takstolar, 396 rotbrädor, 377 golvåsar, 301 tomtbjälkar, 
264 hustimmer och 233 takåsar.21 

De trävaror som skolbyggena krävde var alltså av olika slag. Syll-
stockar var oftast grövre än det övriga hustimret och användes för det 
första stockvarvet. Golvet, som ofta fylldes med sågspån, hölls upp av 
golvåsar och täcktes med golvplank. Till taket användes sparrar som 
lutades mot taknocken och horisontella bjälkar som sammanband spar-
rarna. Därtill tillkom kostnader för olika slags tunnbrädor, ribb och stör 
samt material till dörrar och fönsterkarmar: enkel- eller dubbeldörrar 
som fungerade som exempelvis ytter-, farstu- eller skolsalsdörrar, stora 
fönster med innanfönster, små fönster samt frontespisfönster till vinden 
eller en övre halv våning.22 

Inte sällan byggdes skolhusen av billigare virkeskvalitet, till exempel 
vrakplank och utskottsbrädor, som var kvistigare och hade fler sprickor 
än finare så kallade snickar- eller sjamblonbrädor. Restprodukter som 
bakar och ribb, det som kvarstod när plank hade sågats, användes också. 
Bakar var brädor som hade en plan och en rundad sida.23

Efter kostnaderna för virke följde utlägg för tegel och sten, järn- och 
smidesvaror samt glas. Stenen var avsedd för husets grund och teglet 
användes till kakelugnar, bakugnar, rökgångar och skorstenar eller för 
att täcka taket med taktegel. Det kunde gå åt 3 500 murtegel för två 
rökgångar med skorstenar, fyra kakelugnsnischer och en nisch för lära-
rens köksspis, eller 4 000 murtegel för de rökgångar och nischer som 
två skorstenar och åtta kakelugnar krävde.24 Hur stora kostnaderna för 
skolhusens kakelugnar var, berodde förstås på hur många kakelugnar 
distrikten kostade på sig. I Röde skolhus (1879) installerades endast 
en kakelugn, i Åsängs skolhus (1900) tre och i Tynderö skolhus (1879) 
hela åtta stycken.25 Alla kakelugnar var heller inte skapade lika. Krono-
fogdens prisstatistik för Njurunda socken 1879 angav att en fyrkantig 
vitglaserad kakelugn kunde kosta 105 kronor, och en rund oglaserad 
kakelugn bara 35 kronor.26

Den tredje största utgiftsposten var järnvaror av olika slag. Under 
1800-talets andra hälft ökade användningen av spik vid bostadsbyggen 
i södra Norrland, och spikar av olika storlek och kvalitet användes även 
vid skolbyggena.27 I Timrå inköptes minst 1 080 spikar, från tretums till 
femtums enligt byggnadskassan för åren 1847–1850, och vid skolhuset 
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i Alnö (1869) användes minst 3 850 spikar. Därtill kom till exempel 
lås, gångjärn, bandjärn, plåtrör och ventiler samt hörnjärn och annat 
smide till dörrar och fönster.28

Till de dyraste järnvarorna hörde de järnspisar som började instal-
leras i skolhusen i huvudsak under 1800-talets två sista decennier. 
Visserligen gjordes ett tidigt inköp i Alnö 1866, men det var under 
1880-talet som ytterligare järnkaminer installerades i Alnö, Attmar, 
Hässjö, Indal och Njurunda.29 Vilka slags järnkaminer det rörde sig 
om anges i allmänhet inte, men av protokoll och räkenskaper i Attmar 
och Tynderö framgår att de köpte in så kallade Gurneyugnar.30 Det 
var en sorts järnkamin vars karaktäristiska vertikala fenor på kaminens 
utsida skickade den uppvärmda luften mot rummets tak, vilket satte 
luften i rörelse. Gurneyugnar befanns därför vara särskilt lämpliga för 
att värma upp kyrkor och andra större samlingslokaler.31 

Dessutom tillkom en rad andra smärre kostnader. Till de viktigaste 
hörde det glas som skars till fönster och dörrar. Skolhusens fönster kun-
de, vilket framgick av kapitel 2, vara försedda med såväl enkelglas, som 
två- eller treglasfönster. Enligt prisstatistik för 1879 kostade en glasruta 
av ordinär storlek 75 öre – ett enkelfönster bestod ofta av sex glasru-
tor – och i Röde angavs de sammanlagda kostnaderna för fönsterglas 
till 155 kronor i löpande priser.32 Därutöver tillkom övrigt material, 
bland annat sand och spån, som användes för att isolera skolhusens 
golv, samt förhydningspapp, skakfall och lump, som användes för att 
täta de timrade väggarna. Lump var rester av olika slags textilier.33 I 
kategorin övriga kostnader ingick dessutom annat som användes för 
att täcka, skydda och pryda skolhuset, till exempel tjära, tapeter, krita, 
lim och färger. Bland annat användes pariserblått och gulockra för att 
färga detaljer, och såväl vitfärg som falurödfärg för att färga skolornas 
ytterväggar. Linolja och blyvitt användes vid reparationer av skolhus. 
Vissa skoldistrikt klädde innerväggarna med papp, som sedan målades, 
eller tapeter.34

För att få en inblick i hur dessa poster för virke, tegel, järn, glas 
och övriga material fördelades över skolhusens olika delar har jag sökt 
i lokala arkiv samt i brandförsäkringsbolags arkiv (Skandia, Skåne 
och Brandförsäkringsverket). Hos Brandförsäkringsverket fann jag 
brandstodshandlingar för fyra skolhus, varav två uppfördes strax efter 
undersökningsperiodens slut. De är dock av intresse, eftersom de torde 
ge en bild av hur värdet på en byggnad fördelades vid undersöknings-
periodens slut.
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Tabell 11. Försäkringsvärdenas fördelning över skolhusens delar (%).

  Sättna Hässjö Attmar Attmar  

Del av byggnaden 1832 1891 1908 1908 Medelvärde

stommen 45 40 24 26 34

fönster, dörrar och övrig 
inredning 26 14 20 15 19

bjälklag, golv och innertak 11 13 24 24 18

murverk, kakelugnar, 
spislar och kaminer   7 11 12 12 11

yttertak   4   8   7 6   7

stenfot och källare   1   3   8 10   6

tapetsering och inre 
målning   7   3   3   4

verandor, farstukvistar och 
mindre utbyggnader   5   4   2   3   4

Av tabell 11 framgår att byggnadernas värde framförallt låg i dess 
trästomme. Därefter följde fönster, dörrar och annan inredning, följt av 
bjälklag, golv och innertak. Murverk, kakelugnar, spislar och kaminer 
stod för mellan sju och tolv procent av det totala värdet, stenfot och 
källare mellan en och tio procent, och tapetsering och målning mellan 
tre och sju procent. 

Fördelningen av värde mellan byggnadens delar kan illustreras med 
Strands småskola, som stod färdig 1891. Skolhuset var uppfört i en 
våning på en stenfot av huggen granit och vid försäkringstillfället (1919) 
försett med ett plåttak. Stommen var timmer, täckt med hyvlade och 
spontade brädor som målats med oljefärg. Stommen utgjorde den 
tyngsta försäkringsposten och fönster, dörrar och övrig inredning hade 
också stort värde, varav tio stora fönster med tillbehör, två stora dörrar, 
fotlister och socklar samt en vindstrappa stod för nära hälften. Värdet 
av murverk och kakelugnar med mera låg framförallt i en murstomme, 
vilken motsvarade något mer än hälften av värdet för denna kategori, 
följd av två kakelugnar, en järnspis och en kamin.35

Årtalen i tabellhuvudet avser byggnadsåret, som också var tidpunkten när brandför-
säkringen tecknades. Undantaget är skolhuset i Hässjö (småskolan i Strand), som 
försäkrades 1919. Skolhuset i Sättna byggdes 1832 och köptes av skoldistriktet 1848. 
Källor: Brandstodshandlingar nr 15889, Skolbyggnadshandlingar Vallens skola, Sättna 
FS, MA; Brandförsäkringar nr 40157, 40158, 52155, BrV.
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Läromedel och lösa inventarier
Även om den här boken handlar om uppförandet av skolhusen vill jag 
ta tillfället i akt att säga något om de läromedel och lösa inventarier 
som Sundsvallsregionens skolhus krävde. Av bevarade inventarieför-
teckningar, totalt tio stycken, framgår att skolhusen ägde en rad olika 
lösa inventarier.36 Som noterades i kapitel 2 verkar barnens skolbänkar 
– långbänkar, en- eller tvåsitsiga bänkar – tillsammans med lärarens kate-
der, den svarta tavlan, någon hylla och något förvaringsskåp ha utgjort 
en vanlig uppsättning lösöre. Väggklockor var inte ovanliga, och därtill 
förekom kartor och kartställningar. Framförallt under undersöknings-
periodens andra hälft inköptes tramporglar, så kallade kammarorglar 
eller harmonier. Ett gott exempel på vad en skola kunde innehålla för 
inventarier förser Tuna folkskola oss med. Enligt en förteckning från 
1880-talet inreddes skolsalen i Tuna folkskola med 62 ensitsiga pul-
peter, tre stolar, en svart tavla, ett bord, ett skåp och en orgel samt ett 
antal kartor, väggtavlor, en jordglob, en himmelsglob och apparater för 
undervisning om elektricitet och magnetism.37

Sundsvallsregionens skolor verkar ha varit tämligen väl utrustade med 
läromedel. Under undersökningsperiodens första hälft dominerade de 
religiöst orienterade läroböckerna. Totalt fanns ett 150-tal läroböcker i 
Ljustorps folkskola 1849, varav Johan Åkerbloms Biblisk historia fanns 
i 74 exemplar och katekesen i 24 exemplar. Vid inventeringen i Indal 
1865 listades 65 läroböcker, varav 30 exemplar av Nya Testamentet, 
17 exemplar av Läse- och lärobok i christendomen för barn författad av 
Sven Håkansson Wagenius som sedermera blev folkskoleinspektör i 
Medelpad, och 12 exemplar av Nils Johan Berlins bästsäljare Läsebok 
i naturlära.38

Folkskolans utveckling under 1800-talet har beskrivits som en för-
ändring från en snävare kristendomsundervisning mot en bredare med-
borgerlig utbildning.39 Folkskolornas läroböcker följde den utvecklingen 
och tyngdpunkten försköts från det kristna budskapet. Redan 1860 i 
Sättna folkskola var andelen katekeser, biblar, psalmböcker och läro-
böcker i biblisk historia nere i 45 procent av skolans 133 läroböcker, 
och i stället dominerade sådant som Pehr Sköldbergs lärobok i geografi, 
C. M. Lagerhamns geometriböcker och Anders Oldbergs Hemskolan.40

Av denna utveckling framgår den betydelse som Läsebok för folk-
skolan – utgiven för första gången 1868 – kom att få för det svenska 
skolväsendet.41 I Indal 1874 fanns visserligen fortfarande 20 exemplar 



att bygga ett skolväsende

242

av Nya Testamentet och 19 exemplar av Wagenius läsebok i kristen-
dom, men även 35 exemplar av Läsebok för folkskolan och 10 exemplar 
av Per Adam Siljeströms Läsebok vid de första innanläsningsöfningarne. 
De medborgerligt orienterade läroböckerna tog också en stor plats 
i Selångers västra småskola: småskolans och folkskolans läseböcker 
fanns i 38 exemplar och därutöver fanns åtta läseböcker och tio Nya 
Testamentet.42

Det förekom också annat undervisningsmaterial bland vilka pedago-
giska förändringar kan skönjas. Av den äldsta bevarade inventarielistan, 
den från Ljustorp 1849, framgår det genomslag som växelundervis-
ningsmetoden fick i Sverige. Förutom 25 griffeltavlor, 20 kulramar 
och 19 bläckhorn hade läraren en så kallad teckenpipa, med vars hjälp 
läraren markerade när exempelvis eleven skulle sätta och ställa sig, samt 
23 monitörskäppar som äldre barn som fungerade som underlärare 
eller lärarens hjälpredor (monitörer) använde i undervisningen av de 
yngre.43 Fortfarande vid 1860-talets början fanns tabeller utgivna av 
Sällskapet för växelundervisningens befrämjande, som hade bildats 
1822, i Sättnas och Njurundas skolor.44

Efter att växelundervisningens ställning försvagats med början under 
1840-talet fick åskådningsundervisningen ett stort genomslag i Sunds-
vallstrakten.45 Den svenska staten satsade från och med 1860-talet på 
åskådningsundervisning och på produktionen av planscher, material för 
naturvetenskapliga experiment och läroböcker, samt subventionerade 
skoldistriktens inköp av bland annat bibliska planscher. Åskådnings-
övningar, där läraren skulle samtala med eleverna utifrån föremål och 
planscher, ingick också i 1878 års läroplan.46 Vid sidan av läseböcker 
ägde exempelvis Selångers folkskola år 1878 tio djurplanscher och lika 
många kartor, en jordglob samt tavlor för mått och vikt och diverse 
bibliska tavlor. Vi folkskola på Alnön ägde hela 40 bibliska tavlor, 24 
bilder över djurriket och 7 större kartor.47 

Sammanlagt var alltså skolhusen försedda med en hel del lösöre. I 
skolhuset i Selånger fanns det enligt inventeringen 129 föremål 1878, 
och i Indal och Ljustorp 213 respektive 482 föremål.48 Värdet av läro-
medlen, vilka utgjorde en stor andel av dessa föremål, var dock litet. 
Exempelvis uppskattades värdet av 47 läseböcker till endast 40 kronor 
och 20 exemplar av Nya Testamentet till 25 kronor i Selånger 1889.49 
Kostnaden vid inköp var också liten. Enligt annonser från 1891 kunde 
exempelvis P. A. Lindholms Lärobok i geografi för folkskolan (inbun-
den med 63 illustrationer) kosta 50 öre, Albrekt Segerstedts Naturlära 
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(inbunden) kosta 75 öre och Zacharias Topelius Läsning för barn (i urval 
av Sofi Almquist) kosta 1 krona.50 I stället förefaller den tyngsta posten 
i regel ha varit kammarorglarna, som oftast kostade omkring 350–600 
kronor, och därefter skolbänkarna.51 Skolbänkar angavs vid flera till-
fällen kosta omkring 8 kronor styck, alltså 160 kronor för 20 bänkar.52

Bönder, handlare, bruk och industrier
I likhet med läromedlen och de lösa inventarierna, vilka speglade för-
ändringar inom tryckeri- och förlagsbranschen och möbeltillverkningens 
utveckling från hantverk till industri, präglades skolhusen av de föränd-
rade möjligheter som det omgivande samhället erbjöd till produktion, 
distribution och konsumtion av varor. Denna utveckling, en övergång 
från självhushållning och naturaekonomi till marknadsekonomi och 
penningekonomi, var förstås inte så rätlinjig som sådana begreppspar 
får det att framstå. Självhushållningen har sannolikt aldrig varit absolut. 
Salt och järn var varor som de allra flesta bönder behövde köpa inom 
ramen för en enkel marknadsekonomi. I vissa områden behövde man 
köpa spannmål, i andra ved och virke. Under 1800-talets första hälft 
var antagligen delar av Sundsvallsregionen fortfarande inre självförsör-
jande på spannmål. Lokala hantverkare försåg därtill hushållen med 
varor som de själva inte kunde framställa.53

Under 1800-talet intensifierades handeln och befolkningens beroende 
av marknadsekonomin och dess köpesvaror stärktes. Som en följd av 
detta minskade de regionala skillnaderna i befolkningens matvanor, 
och konsumtionen av industrivaror ökade framförallt vid mitten och 
under slutet av 1800-talet. Vid sekelskiftet 1900 konsumerade Sveriges 
invånare hela elva gånger fler industrivaror än hundra år tidigare.54

Konsumtionsmarknadens tillväxt var beroende av en mängd sam-
mankopplade processer, till exempel befolkningsökningen, de ökade 
penninginkomster som det moderniserade jordbruket och industrin gav 
befolkningen samt en stärkt vilja att konsumera köpta varor. Konsum-
tionen bars också upp av en ökad inhemsk produktion, vars varuutbud 
vidgades av den industriella revolutionens uppfinningar. När det gällde 
byggvaror bidrog den framväxande sågverksindustrin och den mekaniska 
verkstadsindustrin till att skapa det utbud av trävaror som präglade det 
sena 1800-talet träarkitektur.55 Tillverkningen av rödfärg tiodubblades 
1820–1880 och produktionen av mur- och taktegel, kakelugnar, spik 
och snickerivaror ökade.56
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Den tilltagande konsumtionen var också beroende av att varudistri-
butionens organisation utvecklades för att den ökande mängden varor 
skulle kunna nå konsumenterna. Handelns uppgift är, som ekonom-
historikern Fredrik Sandgren framhållit, att ”tillhandahålla rätt vara på 
rätt plats vid rätt tid och till rätt pris”.57 Redan under 1840-talet ökade 
antalet detaljhandlare kraftigt i Sverige, och under 1800-talets tre sista 
decennier mer än fördubblades antalet detalj- och grosshandlare från 
omkring 13 200 till 27 511.58 Detta innebar att handeln vid sekelskiftet 
1900 tillfredsställde befolkningens behov av varor genom fem distribu-
tionsformer: fasta butiker, gårdfarihandel, periodiska marknader och 
torghandel samt lanthantverkare. Sannolikt var fasta handelsbodar den 
viktigaste distributionsformen.59 

Av skoldistriktens byggnadskassor framgår hur denna utveckling 
tog sig uttryck i skolbyggena. Byggnadskassorna i Alnö (1865–1869) 
och Tynderö (1876–1879) ger en god inblick i betydelsen av bruk 
och industrier, handlare, bönder, torpare och övriga obesuttna, vilka 
framstår som de viktigaste levarantörerna av byggnadsmaterial. I Tuna 
byggnadskassa (1846–1848) är emellertid leverantörerna till största 
delen anonyma. Analysen av de två förstnämnda byggnadskassorna 
kan lyckligtvis kompletteras av byggnadskassan från Åsängs skolhus i 
Ljustorp (1900), vars 88 poster visar den betydelse som i första hand 
handlare, bruk och industrier hade för skolhusens uppförande. En 
närmare diskussion om byggnadskassorna och hur jag har använt dem 
i det här sammanhanget återfinns i bilaga 3.60

Med sin detaljrikedom är byggnadskassorna på många sätt en utmärkt 
källa till de materialleveranser som skolhusen krävde, men de har begräns-
ningar. Närmare specifikationer saknas ofta, vilket framgår nedan, och 
i stället anges byggnadsmaterialet endast i allmänna termer av antal 
timmer eller tegelstenar. Kassorna inkluderar heller inte alla leverantörer 
av byggnadsmaterial. Det var tämligen vanligt att sådant som timmer 
och tegel uttaxerades in natura på skoldistriktens befolkning under 
undersökningsperiodens första hälft. Tack vare uppgifter i protokoll 
har det dock varit möjligt att hantera detta genom att inkludera upp-
skattningar av naturaleveranser i mina analyser av byggnadskassorna.61

I byggnadskassorna framstår bönderna, handlarna, bruken och 
industrierna som de viktigaste kategorierna av leverantörer. Torpare 
och övriga obesuttna (i detta fall arbetare, födorådstagare och tidigare 
bönder) spelade ingen stor roll som leverantörer av byggnadsmaterial. 
I Alnö, där de utgjorde 56 procent av arbetsstyrkan, stod de endast för 
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byggnadsmaterial motsvarande 10 procent av det totala värdet, och i 
Tynderö var dessa siffror 62 respektive 2 procent. Deras leveranser var 
huvudsakligen små: en torpare levererade spännpapper, en arbetare 
levererade ett plåtrör och en födorådstagare levererade material till ett 
värde som angavs till 6,50 kronor.62 

I jämförelsen mellan bygget i Alnö och de senare i Tynderö och Ljus-
torp är det dessutom kanske möjligt att spåra en förändring över tid. I 
Alnö stod leveranser från handlare, bruk och industrier för 20 procent 
av materialkostnaderna, i Tynderö för 56 procent och i Ljustorp för 45 
procent.63 Hur som helst – de förändringar i skolans förutsättningar 
som anas i denna bok kräver fördjupade studier – kan det konstateras 
att skolbyggena med avseende på det nödvändiga byggnadsmaterialet 
var beroende av såväl det agrara samhället som den nya tidens varupro-
duktion och varudistribution.

Tabell 12. Kostnader för byggnadsmaterial fördelat efter leverantör (%).

Leverantör
Alnö

1865–1869
Tynderö

1876–1879
Ljustorp 

1898–1899b

bönder 70a  42a

handlare   8  39 18

bruk och industrier 12  17 27

torpare   8    0

övriga obesuttna   2    2  

Hustimmer och tegel från skoldistriktets bönder 
Skolbyggenas beroende av böndernas leveranser var sannolikt störst 
under undersökningsperiodens första hälft, när en del av materialet 
uttaxerades på bönderna in natura i enlighet med byggningabalken i 
1734 års lag.64 Fördelningen av böndernas leveranser mellan uttaxerat 
och försålt byggnadsmaterial varierade. Om man bara räknar kontanta 
inköp stod bönderna för drygt hälften av byggnadsmaterialet i Alnö 
1865–1869, och för 70 procent om man inkluderar naturabeskattning-

a) Inklusive naturaleveranser, b) Uppgifterna är baserade på kostnadsförslagets 
angivelse att 57 procent av kostnaderna rör byggnadsmaterial, och på att varken 
aktiebolag eller handlare utförde arbete vid skolhusen. Byggnadskassorna 
omfattar sammanlagt 69 leverantörer. Källa: Databasen Byggnadskassor och 
kostnadsförslag (bilaga 3).
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en. I Tynderö uttaxerades den större delen av virket på bönderna, vilket 
innebar att de endast stod för 8 procent av det kontant inköpta materi-
alet men för 42 procent om man inkluderar naturaleveranserna. Givet 
att aktiebolag och handlare stod för mindre än hälften av materialet till 
Åsängs skolhus i Ljustorp (1900) och att leveranserna från torpare var 
små framstår det som rimligt att Ljustorps bönder levererade material 
i ungefär samma omfattning som bönderna i Tynderö.65 

Bönderna sålde i huvudsak material till skolhusen i sina egna skol-
distrikt, och varorna var av många olika slag. Sammanlagt sålde sjutton 
bönder byggnadsmaterial till skolhuset i Alnö (1869). Sex av dem sålde 
åtta sågtimmer var – timmer av sådan kvalitet att det kunde sågas till 
plank eller brädor – och därutöver sålde de bland annat taklister, kalk, 
96 meter bjälkar, 4 000 tegelstenar, och fyra lass lera.66 Av protokoll 
framgår även att hemmansägare Jonas Åkerlund åtog sig att leverera 
7 000 välbrända tegelstenar till folkskolan i Hässjö före den 1 mars 
1861, och att tre personer levererade mer än 300 meter timmer till 
Vapelnäs skolhus 1898.67

Några exempel ger en uppfattning av det uttaxerade materialet, dess 
omfattning och dess fördelning över enskilda bönder. Till skolhuset i 
Njurunda (1848) skulle distriktets 165 bönder tillsammans bidra med 
300 timmer, 310 bakar, 7 000 tegel och tillräckligt med takspån, alltså 
nästan två bakar och drygt 42 tegelstenar per bonde.68 Till skolhuset 
i Timrå (1849) skulle var och en av områdets bönder bidra med en 
timmerstock, en god golvplanka och en god snickeribräda, och till 
skolhuset i Attmar (1848) skulle bönderna tillsammans bidra med 
sammanlagt 5,6 kubikmeter takspån.69

Förutom att böndernas leveranser stadgades i byggningabalken var 
de även ett uttryck för deras arbets- och livsvillkor. Tack vare att de 
ägde mark, bland annat de skogsarealer som utvidgats något genom 
den avvittring som inleddes i Medelpad under 1680-talet, hade Sunds-
vallsregionens bönder möjlighet att leverera trävaror, och de hade också 
skäl att sälja virke till skoldistrikten. Eftersom Västernorrlands jordbruk 
var små hade bönderna behov av fler inkomster än de som jordbruket 
kunde ge, bland annat från den virkesförsäljning som var en viktig 
inkomstkälla för dem.70 

Skogsbruk och trävaruproduktion var också en del av många svenska 
bönders arbete. Som nämndes i kapitel 7 ägnade bönder ungefär hälften 
av sin arbetstid åt jordbruk i begränsad mening, och resten åt skogs-
arbete, byggnadsarbete, resor och annat. Till denna andra hälft hörde 
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skogsarbetet, som kunde uppta mellan 5 och 24 procent av männens 
redovisade dagsverken vid självägande bönders gårdar. Det var heller 
inte ovanligt att bönder slog tegel, åtminstone i vissa delar av landet, 
och tillverkade takspån. Att tillverka takspån för hand med hjälp av kniv 
var en av de nyttiga sysselsättningar som man kunde ägna sig åt under 
kvällar när annat arbete stod stilla, men takspån kunde också produ-
ceras på dagtid med hjälp av dragdjur eller vattendrivna spånhyvlar.71

Böndernas leveranser av byggnadsmaterial är alltså ytterligare ett exem-
pel på de många roller som bönderna spelade i skolväsendets framväxt. 
Som framgått av tidigare kapitel var de även inflytelserika i skoldistriktens 
organisation genom sitt deltagande i stämmor, skolråd och byggnadskom-
mittéer. Flera av skoltomterna antingen skänktes eller såldes av bönder, 
och de utförde dessutom ett betydelsefullt arbete vid skolbyggena.

Stads- och lanthandeln
Samtidigt som Sundsvallsregionens skolväsende hade en fot fast för-
ankrad i den agrara revolutionens bondesamhälle tog den stöd i Sunds-
vallsregionens stads- och lanthandel, som expanderade kraftigt under 
1800-talets andra hälft. I Sundsvalls stad mer än tredubblades antalet 
handlande från mindre än 100 år 1850 till närmare 300 vid sekelskiftet 
1900. Detta var till stora delar en konsekvens av den efterfrågan på varor 
som sågverksindustrin och den följande befolkningsökningen skapade. 
Sundsvalls stadsförsamlings invånarantal nästan sexdubblades 1850–1900, 
från 2 837 till 16 854.72 

Samtidigt som handeln växte i omfattning, breddades den också. 
Vid sekelskiftet omfattade stadshandeln totalt 51 olika branscher från 
barnkläder, böcker och cement till ved, vin och ägg. I Sundsvall fanns 
fjorton trävaruhandlare, sex järnhandlare och sex försäljningsställen för 
eldfast tegel och lera. Det var vanligt att handlarna idkade såväl detalj- 
som grossisthandel, och de bjöd ofta ut en stor mängd olika slags varor. 
Fortfarande 1886 var en fjärdedel av affärsinnehavarna diversehandlare.73

Vid de tre byggnadsprojekten i Alnö (1869), Tynderö (1879) och 
Ljustorp (1900) levererade 17 handlare varor som redovisades i tillsam-
mans 50 poster. Skolbyggnadernas beroende av Sundsvallsregionens 
handlare varierade mellan 9 och 39 procent av kostnaderna för bygg-
nadsmaterialet. På grund av naturabeskattningens minskande betydelse 
under undersökningsperioden är det sannolikt att handlarnas betydelse 
under perioden som helhet var åtminstone något högre.74
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Elva av de sjutton handlarna hade sin verksamhet i Sundsvalls stad, 
och de resterande sex handlarna var verksamma i eller i närheten av 
respektive byggnadsprojekts skoldistrikt. Att Sundsvalls handelsbodar 
var en självklar hållpunkt vid uppförandet och renoverandet av flertalet 
skolbyggnader framgår också av skoldistriktens protokoll. När Selångers 
skolhus skulle bestrykas med Falu rödfärg 1856, åtog sig bonden och 
sedermera järnköraren Olof Dahlgren att forsla det nödvändiga materialet 
från Sundsvall. Av den ovanligt detaljerade skolkassa som fördes i Alnö 
under 1890-talet framgår att skoldistriktet bland annat vände sig till 
A. J. Lindgrens jernhandel för två järnlås, till handlaren E. Nordenson 
för diverse material och till handlaren Carl Kihlman för två lampglas 
och lika många lampvekar.75 

Inom ramen för Sundsvalls expansiva detaljhandel spelade de tämligen 
osorterade handelsbodarna en viktig roll. I Tynderö beställdes material 
från Kihlman & Co, som saluförde såväl prisbelönta fönsterglas som 
flera olika sorters byggpapp och sedermera övertog en glas-, porslins- 
och tapetaffär. Handlanden Pehr Olof Wikström försåg skolbygget med 
krut, G. Strömberg med målarfärg och G. O. Stadin med kakelugnar.76 

Strömbergs affär är en utmärkt illustration av handlarnas sortiment 
som kunde förbli brett och osorterat, trots detaljhandelns ökade specia-
lisering under denna tid. Vid sidan av målarfärg saluförde Strömberg 
bland annat olika te- och kaffesorter, möbler, kirurgiska artiklar som 
bråckband, öronsprutor och bindor, parfymer och tvålar, målarfärger, 
oljor, brännvin, skrivmaterial, gräsfrö och kryddgårdsfrön.77

Även Sundsvalls järnhandlare bidrog till det framväxande skolväsen-
det. Dessa, däribland A. J. Lindgrens jernhandel och Anders Rothmans 
Nya Jernboden vilka grundades 1856 och 1863 i sågverksindustrins 
kölvatten, erbjöd köparen ett brett urval av varor.78 A. J. Lindgrens jern-
handel sålde varor såväl i parti som i minut, och utbudet inkluderade 
inte minst den spik, de smiden och de verktyg som de expanderande 
ångsågarna och de medföljande arbetarsamhällena krävde.79 Enligt 
tidningsannonser erbjöd Lindgrens maskinremmar, oljor och trassel, 
kättingar och bogserlinor, ram- och cirkelsågar, ångpannor, borrstål, 
stenredskap, källaxlar och vattenledningsrör, bland mycket annat.80 

Från järnhandlarna köpte skoldistrikten i huvudsak järnvaror i mer 
begränsad mening, till skolhuset i Timrå (1849) bland annat 1 080 
tre, fyra- och femtumsspikar, portlås, gångjärn, bandjärn samt ”diverse 
järnsaker”.81 Rothmans Nya Jernboden försåg Tynderö folkskola med 
en så kallad Gurneyugn samt gångjärn och diverse smiden. Det var 
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också från Nya Jernboden som Alnö folkskola köpte en järnkamin, 
900 tre-, fyra- och sextumsspikar samt fem ventiler, tre spjäll, fyra par 
luckor och en del järntråd.82

Min beskrivning av Sundsvalls handlare och de varor som de dis-
tribuerade till regionens skolväsende bidrar på olika sätt till den om - 
orientering som jag eftersträvar i denna studie. I likhet med föregående 
kapitel befinner sig denna redovisning långt ifrån äldre pedagogik-
historiska studier, och även mer sentida historiska översikter, som givit 
stort utrymme åt skolmän och pedagogiska pionjärer. I detta kapitel 
breddas också bilden av de individer och sociala grupper som under-
byggde skolväsendets framväxt ytterligare. Vid sidan av de bönder och 
obesuttna som utförde majoriteten av arbetet vid skolhusen framgår 
här hur en grupp av mer eller mindre bemedlade handlare ingick bland 
dem som understödde skolväsendets framväxt.

Liksom de tjänstemän och företagare som beskrevs i föregående 
kapitel, skiljde sig handlarna på olika sätt från majoriteten av dem som 

Bild 12. A. Rothmans Järnhandel. Annonser som denna hade en viktig roll i 
den ekonomiska utvecklingen eftersom de gav både handlare och producen-
ter möjlighet att berätta om vilka varor som stod köparna till buds. Nyberg 
(1999) s. 105. Källa: Adress-kalender för Sundsvall (1894).
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var inblandade i skolväsendets framväxt. Deras levnadsbanor är också 
en god illustration av 1800-talets samhällsomvälvningar. Handlaren 
Strömberg hade inlett sin bana som elev på apoteket Kronan i Uppsala 
1848. Efter apotekarexamen 1857 och en tid som föreståndare för apo-
teket i Umeå ägnade han sig åt handel i Sundsvall från 1860-talet fram 
till åren efter sekelskiftet 1900. Apoteksrörelsen må ha varit utgångs-
punkten, men hans verksamhet växte och blev omfattande. Strömberg 
var bland annat en av stiftarna till Medelpads folkbank samt ägde en 
kemisk-teknisk fabrik och en vattenfabrik.83 Gustaf Olympias Stadins 
bana liknade Strömbergs. I likhet med A. J. Lindgren etablerade han en 
affärsverksamhet i Sundsvall under 1850-talet, och hans engagemang 
blev i likhet med Strömbergs omfattande. Han var bland annat ord-
förande i Sundsvalls fattigvårdsstyrelse och Medelpads folkbank, ägde 
ett ångbåtsrederi och bedrev en betydande handel med byggnadsvaror.84 

Inköpen från Sundsvalls detalj- och grosshandlare belyser också 
skolväsendets relation till 1800-talets urbanisering på ett nytt sätt. 
Jämfört med konfliktorienterade teorier som beskrivit skolväsendets 
framväxt som ett svar på städernas fattigdom och social discipline-
ring blottlägger detta kapitel andra relationer mellan städernas och 
skolväsendets utveckling. Sundsvalls stad påverkade inte skolbyggena 
genom att uppvisa en växande fattigdom som behövde åtgärdas utan 
genom att dess handlare försåg skolorna med det byggnadsmaterial 
som skolhusen behövde.

Skolväsendets relation till den industriella revolutionen hamnar 
också i ett nytt ljus. Delvis i kontrast till de studier som ifrågasatt sam-
bandet mellan industrialisering och skolväsendets framväxt, kan min 
undersökning visa att de skolhus som byggdes i Sundsvallsregionen 
faktiskt var beroende av de produkter som tidens industriella utveck-
ling frambringade. De varor som inköptes från handlarna i Sundsvall 
var resultatet av den industriella omvandlingen av allt från järn- till 
papperstillverkning.85

Sundsvallsregionens skolväsende framstår i detta avseende närmast 
som ett prisma för det industriella genombrottet i Sverige. Den svenska 
järn- och stålindustrin, som fördubblade såväl sin produktion som sin 
export 1870–1914, producerade tillsammans med den expanderande 
mekaniska verkstadsindustrin de av skoldistrikten efterfrågade järn-
varorna. A. J. Lindgren saluförde exempelvis vinkeljärn framställda av 
Domnarvets järnverk (grundat 1868), som hade en framträdande roll 
inom järn- och stålindustrin, och Rothman sålde kaminer från Lands-



251

byggnadsmaterialet och dess leverantörer

krona nya mekaniska verkstad, en av de många mekaniska verkstäder 
som vann ryktbarhet under denna period. Munktells i Eskilstuna, 
Kockums i Malmö och Atlas i Stockholm torde vara de mest berömda.86 

Den kraftigt stegrande produktionen av Falu rödfärg 1820–1880 
speglas i skoldistriktens inköp av sådan målarfärg, och även utveckling-
en inom papperindustrin tog sig uttryck i skolbyggena. Skoldistrikten 
köpte tapeter som bland annat tillverkats av Munksjö pappersfabrik, 
som också producerade sådan asfaltpapp som användes för att täcka 
taken på en del av regionens skolhus.87 Munksjö pappersfabrik, vars 
startkapital Lars Johan Hierta stod för, var det andra renodlade maskin-
pappersbruket i Sverige som utnyttjade pappersmaskinen, som hade fått 
sitt kommersiella genombrott i England under 1800-talets första hälft.88 

Skoldistriktens inköp av kakelugnar, som masstillverkades från och 
med 1860-talet, speglar den omfattande produktionen hos Stockholms 
kakelfabriker och kakelugnsindustrins starka fäste i Uppsala, dit tillverk-
ningen kom att koncentreras under tidigt 1900-tal. I Sundsvall saluförde 
G. O. Stadin kakelugnar från Upsala kakelfabrik, och i Njurunda valde 
skoldistriktet mellan att köpa kakelugnar från Rörstrandsfabriken i 
Stockholm, som hade inlett sin kakelugnstillverkning 1857, eller från 
C. Boivies kakelfabrik i Uppsala. Såväl Upsala kakelfabrik som C. 
Boivies kakelfabrik köptes upp av Upsala-Ekeby under 1910-talet.89

Slutligen speglar skoldistriktens inköp den tilltagande globalise-
ringen av handeln under 1800-talet.90 Enligt en katalog från 1895 
stod Lindgrens jernhandel i förbindelse med de främsta verkstäderna 
både i Sverige och i utlandet, och hade ett välsorterat lager som var 
det största i hela Norden.91 Gurneyugnarna är också ett uttryck för 
den internationella påverkan som i form av bland annat arkitektonisk 
debatt, ekonomisk konjunktur och handel nådde Sveriges framförallt 
lokalt organiserade skolväsende. Dessa ugnar hade patenterats av sir 
Goldsworthy Gurney (1793–1875), som under den engelska indu-
striella revolutionen bland annat utförde experiment med ångkraft. 
Ugnarna hade enligt den svenska agenten installerats i mer än 2 200 
engelska kyrkor samt prisbelönats vid världsutställningarna i London 
1862 och Paris 1867. I Sverige distribuerades de av Lennartson & 
Company (Göteborg) som var den svenska agenten för The London 
Warming and Ventilating Company, vilka ägde Gurneys patent.92 I 
Sundsvall salufördes de som lämpliga för kyrkor, skolsalar och privata 
bostäder av Rothmans järnhandel, Wernlund & Sjöbergs järnvaruaffär 
och Näslund & Wiklunds järnvaruaffär.93
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Bruken och industrierna
Byggnadsmaterial från bönder och handlare kompletterades med direkta 
inköp från områdets järnbruk och sågverksindustri, vilka tillsammans 
med skeppsbyggeriet var de industrier som dominerade Sundsvalls-
regionen vid 1800-talets mitt. På en mer abstrakt nivå kan järnbruken 
och skeppsbyggeriet sägas representera en verksamhet med ursprung i 
en protoindustriell utveckling. Bruksnäringen var fram till 1800-talets 
mitt Sveriges enda riktiga exportindustri med tydliga kapitalistiska 
drag. Sågverken, å andra sidan, representerade den första industriella 
expansionen från 1850-talet och framåt.94 

Järnbruken, vars historia i Medelpad sträcker sig tillbaka till 1600-talet, 
återfanns bland annat i Galtström, Lögdö, Åvike, Matfors, Sörfors, 
Norafors och Lagfors. De var fortfarande under 1850-talet inga spe-
cialiserade fabriker utan bedrev även jordbruk och tillverkade olika 
slags förbrukningsartiklar.95 I skeppsbyggnadsverksamheten, som fick 
ett uppsving i samband med 1808–1809 års krig, var Vivstavarv och 
Svartvik de viktigaste utanför Sundsvalls stad. Varven i Västernorrland 
stod fortfarande 1872 för hela 23 procent av den svenska skeppsbyg-
garindustrins totala produktion, men därefter började de snart läggas 
ner och 1877 var de helt försvunna.96 

Sågverken i Sundsvallsregionen, som tidigare drivits av vattenkraft, 
genomgick en revolution under 1850-talet: då etablerades de första 
ångsågarna i området. Den första av dem, Tunadals ångsåg, anlades vid 
Alnösundet i Sköns socken troligen i slutet av 1849. Den följdes 1851 
av Mons ångsåg strax öster om Sundsvalls stad och 1852 av Vivstavarvs 
ångsåg i Timrå. Sammanlagt tredubblades antalet ångsågar i Norrland 
under 1860-talet, för att därefter fördubblas under 1870-talet.97

Även andra, mindre, bruk och industrier bedrev verksamhet i Sunds-
vallsregionen under 1800-talets andra hälft. Vid Skönvik fanns ett 
glasbruk fram till 1870-talet och gjuterier och mekaniska verkstäder 
fanns vid Sunds bruk samt vid Mohög och Kristinedal. Därtill fanns 
det bland annat pappersbruk, färgerier och tegelbruk.98

Sundsvallsregionens skoldistrikt använde sig i varierande omfattning 
av byggnadsmaterial från regionens industrier. Av protokollen framgår 
att kyrkostämman i Skön hoppades att Skönviks glasbruk skulle bistå 
dem med gratis fönsterglas vid församlingens första skolbygge, och till 
skolbygget i Alnö 1866 köptes fönsterglas därifrån.99 Tegel hämtades 
från Eriksdals sågverk på Alnön, Strömås bruk i Indal och Frithiof 



253

byggnadsmaterialet och dess leverantörer

Modins tegelbruk vid Sidsjöbäcken strax söder om Sundsvalls stad. 
Ovan nämnde Gustaf Stadin var delägare till ett annat bruk vid denna 
bäck, Sidsjö tegelbruk, varifrån Attmars skoldistrikt köpte taktegel.100 

Vidare beställdes järnvaror från Åvike bruk i Hässjö socken och en 
spiselhäll från Mohögs mekaniska verkstad, belägen strax söder om 
Sundsvalls stad.101 Som ett av Norrlands äldsta järnbruk, med en historia 
som gick tillbaka till 1680-talet, hade Åvike bruk rötter i den tidig-
moderna svenska järnproduktionen. I kontrast var Mohögs mekaniska 
verkstad en del av den framväxande svenska mekaniska verkstadsindu-
strin. Den etablerades 1857 som svar på sågverkens behov av gjutgods 
och smide och tillverkade allt från ångmaskiner och sågverk till spisar, 
trappor och gravstaket.102

Sina största och viktigaste inköp gjorde skoldistrikten från sågverks-
industrin och bolag som Alafors, Eriksdal, Fagervik, Johannesvik, 
Tunadal och Vivstavarv (se bild 13). Dessa sågverk producerade vid 
1800-talets mitt framförallt grovt osågat virke – timmerstockar och 
grova bjälkar – och senare ökade tillverkningen av sågade trävaror som 
plankor, brädor och lister. Företagen ägnade sig dessutom åt jordbruk, 
tegelbruk och kolning (Eriksdal) eller skeppsbyggeri (Vivstavarv).103 

Exakt vilka trävaror som köptes från dessa företag är i regel oklart, 
men leveranserna kunde vara omfattande. Sammanlagt 1 680 vrak-

Bild 13. Vivstavarv såg och fabrik. Källa: Fo-015617, SuM. Datering: 1895–
1905.
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brädor levererades från Alafors sågverk till Tynderö folkskola 1876, 
och byggnadsmaterial till ett värde av 1 150 kronor levererades från 
Fagerviks trävaruaktiebolag, Tunadals aktiebolag och Vivstavarv till 
skolbygget i Ljustorp. En del leveranser var mindre: Alnö skoldistrikt 
köpte golvvirke för 270 kronor och därtill tillräckligt med ribb, stolpar 
och reglar för ett staket från Johannesviks aktiebolag.104

Hur stor betydelse dessa producenter av trä-, tegel-, järn- och glasvaror 
hade för uppförandet av skolhusbyggnader, och hur det förändrades 
över tid, är en fråga som kräver vidare studier. Av de tre bevarade bygg-
nadskassorna framgår dock att det fanns tydliga variationer, vilka skulle 
kunna tala för att de industriella näringarna fick allt större betydelse för 
tillförseln av byggnadsmaterial till skolhusen. Vid uppförandet av Alnö 
folkskola 1865–1869 motsvarade dessa företags leveranser endast 12 
procent av de totala kostnaderna för byggnadsmaterial. Inga trävaror 
levererades vid denna tid av sågverken, utan räkningarna gällde endast 
tegel och glas. Vid uppförandet av skolhuset i Tynderö 1876–1879 stod 
industrin för 17 procent av de totala materialleveranserna, inklusive 
naturaleveranserna från bönderna, och vid bygget av Åsängs skolhus 
i Ljustorp (1900) stod trävaror beställda från Tunadals aktiebolag och 
Vivstavarvs aktiebolag för uppskattningsvis hela 27 procent av kost-
naderna för byggnadsmaterial.105

I likhet med inköpen från stads- och lanthandeln är brukens och 
industriernas varor intressanta eftersom de visar på en annan rela-
tion mellan skolväsende och industrialiseringsprocessen än den som 
vanligtvis framhålls. Skolbyggena var inte motiverade av den sociala 
oro som följde av sågverksindustrins konjunkturer och kulminerade i 
1879 års strejk. I skoldistriktens kvarlämnade källmaterial finns heller 
inget som talar för att skolorna var avsedda att disciplinera barn till 
industriarbete. I stället för att vara en funktion av eller ett symboliskt 
uttryck för industrin fanns ett enklare och mycket mera grundläggan-
de samband mellan skolväsendet och industrialiseringen: skolväsendet 
byggdes delvis upp av industrialiseringens produkter.

Byggvarumarknadens tredelade geografi 
Av tidigare bebyggelsehistorisk forskning framgår att byggnadsmaterial 
kunde hämtas även långt bortifrån. De skånska nygotiska kyrkorna 
byggdes under 1800-talets andra hälft i huvudsak av material från 
lokala tegelbruk och kalkbrännerier, men skiffer till taken importerades 
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från England eller Frankrike och de mångfärgade fönsterglasen från 
Tyskland. Storslagna byggen som de engelska herrgårdarna importe-
rade också tidigt större glasskivor från kontinenten, ek från Flandern, 
cederträ från USA och furu från Sverige.106 

Även om de distributionsnät som Sundsvallsregionens skoldistrikt 
använde sig av kunde vara internationella, var inköpen lokala. Samman-
lagt omfattade de tre byggnadskassorna för skolhusen i Alnö, Tynderö 
och Ljustorp 69 säljare på 45 olika orter. I jämförelse med arbetskraften 
hämtades byggnadsmaterialet i högre utsträckning utanför den egna 
församlingen. Vid skolbygget i Alnö var 76 procent av byggnadsarbetar-
na men bara 57 procent av säljarna församlingsbor, och vid skolbygget 
i Tynderö var 78 procent av byggnadsarbetarna men bara 35 procent 
av säljarna församlingsbor.107

Avstånden blev följaktligen längre. Medan 59 procent av arbetarna 
vid skolhusbyggena i såväl Alnö som Tynderö bodde i byar som låg 
mindre än 2,5 kilometer bort fågelvägen, fanns endast 39 respektive 
26 procent av säljarna på sådana avstånd. I genomsnitt färdades bygg-
nadsmaterialet 5,4 respektive 17,5 kilometer till skolbyggena i Alnö 
och Tynderö, och arbetskraften 4,1 respektive 4,3 kilometer.108

Dessa skillnader kan enklast förstås i termer av byggvarumarknadens 
och arbetsmarknadens skilda geografiska utsträckning. Till skillnad från 
arbetskraften som fanns tillgänglig i varje socken, fanns inte samma 
möjlighet till att köpa trä-, tegel-, järn- och glasvaror i skolhusens ome-
delbara närhet. I stället fanns handelns aktörer i Sundsvallsregionen i 
framförallt tre områden.

Det första området var skolhusets församling där bönder, lanthand-
lare, hantverkare och andra obesuttna erbjöd skolhusen sina varor. 
Vid skolbygget i Ljustorp köpte skoldistriktet varor av handlaren Olof 
Sandström, bosatt i Ljustorp vid skolhuset i Åsäng, och handlaren Lars 
Ålander, bosatt i Ljustorps kyrkas närhet (se bild 14 i kapitel 10). I Alnö 
köpte skoldistriktet sågtimmer från bonden Johan Ahlqvist, bosatt i 
Smedsgården på Alnön, fyra lass lera från bonden Anders Tjernlund, 
bosatt i Nysäter på samma ö, samt spikbultar med mera från arbetaren 
och smeden Karl Nilsson, bosatt uppskattningsvis två kilometer från 
skolhuset.109

Det andra området var kusterna, där Sundsvallsregionens sågverk 
var placerade. Sågverk hade inrättats från Juniskär och Essvik i Nju-
runda vid Ljungans mynning i söder, via Mon och Heffners sågverk i 
Sundsvalls stads närhet till Alafors och Söråker vid Indalsälvens utlopp 
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i Hässjö i norr. Ett stort antal sågverk anlades också på Alnöns västra 
kust, från Utvik och Ankarsvik i söder till Hovid och Eriksdal i norr.110 

Det tredje området var Sundsvalls stad, vars handlare utgjorde en 
självklar utgångspunkt för varudistributionen till områdets skolbyggen. 
De hade sin verksamhet huvudsakligen i stadens centrum, såväl före 
som efter stadsbranden 1888. Rothmans järnbod låg öster om stora 
torget före branden, och såväl A. J. Lindgren som Näslund & Wiklund 
och Carl Kihlman bedrev under 1890-talet sin verksamhet på Storgatan 
19–22, inte långt från det berömda Hotell Knaust på Storgatan 13.111

Inköpen vid skolbygget i Tynderö åskådliggör byggvarumarknadens 
geografi (se karta 5). Till detta bygge fraktades material från nitton 
orter. Järnvaror, glas och kakelugnar kom från Sundsvall, virke från 
Johannesviks sågverk och tegel från Eriksdals ångsåg, båda belägna 
vid Alnöns norra kust. Närmare 1 700 vrakbrädor köptes från Alafors 
sågverk i Hässjö och en spishäll från Mohögs mekaniska verkstad söder 
om Sundsvall. Plåtbeslag till skorstenen köptes av Olof Edström i Strand 
och spik av Jonas Brundin i Stångrid, en by uppskattningsvis endast 
400 meter fågelvägen från skolhuset.

Karta 5. Byggnadsmaterialets geografi, Tynderö 1876–1879. Källa: Databasen 
Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
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Skolhusens beroende av leveranser från kusternas sågverk och Sunds-
valls handlare innebar att avstånden till leverantörerna varierade mycket 
beroende på var skolhuset låg. En viktig faktor var skolhusets avstånd 
till kusternas sågverk. Byggdes skolhuset på det sågverksrika Alnön 
fanns inte några avstånd att tala om. Men när skolhusen låg en bit 
från kusten, som i Åsängs skolhus i Ljustorp, blev avstånden längre. 
Till Fagerviks och Vivstavarvs sågverk, varifrån material hämtades till 
skolhuset i Åsäng, var det 1,3 respektive närmare 1,4 mil fågelvägen. 
Skolhuset i Åsäng byggdes även av material från Tunadals aktiebolag, 
som låg nästan 1,9 mil från skolhuset. Avstånden kunde också bli långa 
i Tynderö, dit trävarorna från Vivstavarv (Timrå) behövde fraktas drygt 
1,5 mil och de från Eriksdal och Johannesvik på Alnön mellan 1,2 och 
1,3 kilometer.112

Avgörande för hur långt byggnadsmaterialet i genomsnitt behövde 
fraktas var också skolhusets avstånd till Sundsvalls stad, där regionens 
byggvarumarknad var som allra mest utvecklad. Från Alnö skolhus 
var det endast 8 kilometer fågelvägen till staden, från Tynderö skolhus 
cirka 16,4 kilometer och från Åsängs skolhus 24,3 kilometer. Många av 
dessa resor kunde dock underlättas av områdets expansiva ångbåtstra-
fik. Båtarna utgick i regel från Sundsvalls stad och anlöpte bryggor på 
Alnön samt orter längs regionens kust, till exempel Söråker i Hässjö. 
De täta turerna och de många hållplatserna innebar att ångbåtarna 
bör ha framstått som ett gott alternativ för skolhus en bit inåt landet, 
som i Åsäng.113

Trots ångbåtstrafiken innebar byggvarumarknadens geografi tids-
ödande transporter. Att frakta ett lass tegel från Sidsjö tegelbruk till 
Attmars folkskola, en sträcka om 1,5 mil fågelvägen, krävde tre dags-
verken, vilket framgick av kapitel 7. Bonden Fredrik Söderbergs arbete 
vid uppförandet av Alnö folkskola är ett annat exempel på hur mycket 
tid som kunde gå åt till resor och transporter. Denna skola låg som sagt 
endast åtta kilometer från Sundsvalls stad, och Söderberg tog ångbåten 
över Alnö sund. Ändå beräknades varje resa tur och retur till staden 
motsvara en dags arbete. En dag ägnade Söderberg åt att köpa en järn-
kamin hos Anders Rothman, och han ersattes även för arbetet med 
att frakta kaminen från ångbåtsbryggan på Alnön till Alnö folkskola. 
Dessutom tillkom en dag för att köpa tre kakelugnar i Sundsvall och 
två dagar för att hämta dem.114

Denna analys av byggvarumarknadens geografi i Sundsvallsregionen 
fördjupar diskussionen om urbaniseringens och industrialiseringens 
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effekter. Städer kunde påverka skolväsendets framväxt även på avstånd, 
och även i utpräglade jordbrukssocknar som Tynderö där endast en liten 
andel av befolkningen sysselsattes av industrin gjorde samhällsomvand-
lingen avtryck på församlingens skolhus. 

Sammanfattande diskussion
Detta kapitel har handlat om det byggnadsmaterial som användes vid 
uppförandet av skolhus och varifrån skoldistrikten erhöll detta material. 
Kapitlet har visat att trävaror var den enskilt viktigaste posten och stod 
för omkring hälften av kostnaderna för byggnadsmaterial, följt av tegel 
och sten, järnvaror, glas och övrigt material, exempelvis isolering, tape-
ter och målarfärg. Av bevarade brandförsäkringsbrev att döma kunde 
stommen motsvara omkring en tredjedel av skolhusets värde, följd av 
fönster, dörrar och övrig inredning samt bjälklag, golv och innertak. 
Omkring en tiondel av värdet, eller mindre, motsvarade poster som 
murverk, kakelugnar och kaminer, yttertak, stenfot och källare, tapetse-
ring och inre målning, samt verandor och andra mindre utbyggnader.

När skoldistrikten valde byggmaterial gjorde de en rad olika över-
väganden. De tog naturligtvis ekonomiska hänsyn och utnyttjade de 
möjligheter som fanns till att få byggnadsmaterial billigt eller rentav 
gratis. Men distrikten tog även praktiska hänsyn. Rappning ansågs 
exempelvis vara ändamålsenligare än en lösning som baserades på för-
hydningspapp, och argumenten för att installera järnkaminer hänvisade 
till att de värmde upp skolsalar snabbt.

Oavsett vilka material skoldistrikten valde, var de beroende av att 
skoldistriktens bönder, stads- och lanthandeln samt regionens bruk 
och industrier tillhandahöll dem med byggnadsmaterial. Skoldistrikten 
hämtade sitt material från i huvudsak tre olika områden: det egna skol-
distriktets bönder och lanthandlare, kusternas sågverk eller Sundsvalls 
stads handlare. Detta innebar att avstånden vid leveranserna kunde bli 
tämligen stora, och i regel längre än de avstånd från vilka arbetskraften 
vid skolhusbyggena hämtades. Arbetskraft fanns i varje skoldistrikt, men 
stadshandel fanns bara i Sundsvall och sågverk fanns bara vid kusterna.

I relation till frågan om skolbyggnadernas och skolväsendets gemen-
samma förutsättningar har alltså även detta kapitel uppmärksammat 
böndernas insatser. Förutom den roll som bönderna spelade för skol-
distriktens organisation, anskaffning av skoltomter och det arbete de 
utförde vid skolbyggena, har detta kapitel visat att skolväsendet även var 
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beroende av böndernas leveranser av timmer, tegel och takspån. Detta 
kapitel har alltså stärkt intrycket av att skolväsendet i flera avseenden 
var böndernas skolväsende. 

Samtidigt har detta kapitel visat att skolhusen i betydande utsträck-
ning även förutsatte byggnadsvaror från sågverken och den expande-
rande stads- och lanthandeln. Det har därmed klarlagts hur beroende 
skolväsendet inte bara var av bönderna och deras skogar, utan även av 
den industriella utvecklingen och dess konsekvenser. Den utveckling 
som tog sig uttryck i en ökad industriell produktion av byggnadsvaror, 
en stärkt stads- och lanthandel samt en ökad konsumtion av industri-
varor i allmänhet kan alltså även spåras i skolväsendets utbyggnad.

Därigenom har detta kapitel framförallt bidragit till att fördjupa och 
nyansera vår bild av relationen mellan skolväsendet och industrialise-
rings- och urbaniseringsprocesser. I stället för att ta fasta på hur skolvä-
sendet svarade mot industrins och städernas behov av en disciplinerad 
arbetarklass, har jag visat hur den expanderande stads- och lanthandeln 
försåg skolväsendet med nödvändigt byggnadsmaterial. Trots att den 
svenska urbaniseringsprocessen inte kommit långt – fortfarande vid 
sekelskiftet 1900 bodde endast 20 procent av befolkningen i städer-
na – hade städerna alltså en roll att fylla i skolväsendets framväxt.115 
Samtidigt har jag visat hur skolväsendets framväxt var beroende av 
industrins produkter. Under 1800-talets andra hälft byggdes det svenska 
skolväsendet bokstavligen av de varor som 1800-talets expanderande 
sågverksindustri, järn- och stålindustri, mekaniska verkstadsindustri 
samt tegel- och kakelugnsindustri kunde frambringa.

Detta kapitel utgör avslutningsvis ytterligare en kommentar till 
frågan om individens roll i skolväsendets historia. Det var långt ifrån 
bara skolmän, präster och lärare som var viktiga aktörer i skolans histo-
ria. Det handlande borgerskapet försåg skolväsendet med nödvändiga 
material, och handlare som Rothman, Stadin och Lindgren framstår 
i detta avseende som centrala aktörer i folkskolans 1800-talshistoria.
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kapitel 9

Skolhusens finansiering

Som noterades i inledningskapitlet expanderade det svenska skol-
väsendet kraftigt under 1800-talet. Liksom i många andra länder ökade 
också antalet skolhus, och i Sverige uppfördes åtminstone omkring 
8 000 skolhus 1840–1900. I Sundsvallsregionen färdigställdes 66 skol-
byggen, och de föregående kapitlen har givit en ingående skildring av 
de resulterande skolhusens utformning, kostnad, motiv, organisation, 
mark, arbetskraft och byggnadsmaterial. Jag har därmed klarlagt att 
folkskoleväsendets etablering i Sverige var en mycket omfattande 
och komplex process, som tog mycket tid och allt större resurser i 
anspråk. De sammanlagt mellan 30 000 kronor och 40 000 kronor 
som 1840-talets elva skolhus sannolikt kostade, ökade till 222 000 
kronor för 1890-talets 26 skolhus.1

I fokus för detta kapitel står hur skoldistrikten täckte dessa kostnader 
med hjälp av natura- och penningbeskattning, lån samt donationer 
och gåvor. Uppmärksamhet kommer även att ägnas åt de övervägan-
den och de sociala strider som låg bakom skoldistriktens beslut i detta 
avseende. Samtidigt som ytterligare förutsättningar för skolhusens och 
skolväsendets framväxt därmed kommer att kunna avtäckas, återkom-
mer jag även till några av argumentationslinjerna i tidigare kapitel. 
Fler exempel kommer att ges på hur väl grundat skolväsendet var i 
bondesamhället och på de olika roller som församlingarna spelade i 
skolväsendets framväxt.

Skolhusens finansiering är av stort utbildningshistoriskt intresse. 
Innan någon undervisning kan bedrivas måste den finansieras, och 
såväl historiska som utbildningsekonomiska studier har beskrivit den 
stora betydelse som finansieringsformerna har haft för skolväsendets 
utveckling.2 Trots all uppmärksamhet som ägnats åt skolans social- och 
arkitekturhistoria har dock skolbyggnadsprojektens ekonomiska förut-
sättningar endast behandlats i mycket liten omfattning.3 
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Detta relativa ointresse har inneburit att det fortfarande finns 
mycket i skolfinansieringens historia som är oklart. Enligt tidigare 
studier finansierades skolväsendet i stor utsträckning av lokala skat-
ter: i till exempel Nederländerna, Preussen, Italien, Kanada och USA 
tycks mer än 70 procent av skolväsendets kostnader ha täckts på den 
lokala nivån under 1860- och 1870-talen.4 Men hur dessa skatter var 
utformade och vilken roll lån och donationer kunde spela har i stor 
utsträckning varit okänt. 

Detta är också ett av bokens kapitel som har en bredare historie-
vetenskaplig relevans. Finansieringen av offentliga byggnader har ana-
lyserats i internationella sammanhang – vi vet till exempel relativt 
mycket om finansieringen av engelska offentliga byggnader – men det 
finns ännu inga ingående studier av hur svenska kyrkor, fängelser eller 
tingshus finansierades.5 Skolhusen var landskommunernas överlägset 
mest värdefulla fastighet vid sekelskiftet 1900 och hur de finansierades 
torde vara av stort intresse.6

I likhet med övriga kapitel i denna bok, baseras studiet av skolhusens 
finansiering i stor utsträckning på protokolls- och räkenskapsmaterial. 
Eftersom lagar och förordningar påverkat skolhusens finansiering i stor 
utsträckning har Svensk författningssamling varit oumbärlig för detta 
kapitel. Konseljakter märks också bland de källor som är av särskild 
vikt för just denna delstudie.

Folkskolestadgan och 1734 års byggningabalk
Skoldistriktens ekonomiska och organisatoriska status avgjorde vilka 
möjligheter de hade att finansiera skolbyggen. Till skillnad från exem-
pelvis bruksskolorna kunde inte skoldistrikten förlita sig på ett företags 
vinster eller en generös ägare för sina intäkter. Eftersom folkskolorna 
var en angelägenhet för stat och församling hade de heller inte särskilt 
stora intäkter från donationer och testamenten – viktiga inkomstkällor 
för 1700-talets landsbygdsskolor, det tidiga 1800-talets växelundervis-
ningsskolor, det sena 1800-talets förskolor och det tidiga 1900-talets 
kvinnorörelse.7 

Samtida lagstiftning ställde andra inkomstkällor till skoldistriktens 
förfogande, och de utgick från den sockenkommunala beskattningsrät-
ten. Församlingarna hade sedan gammalt samlat in avgifter till löner och 
olika byggnadsföretag. I Sundsvallsregionen byggdes sannolikt kyrkor 
i Alnö, Attmar, Ljustorp, Njurunda och Selånger under 1200-talet, 
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vilka byggdes om under 1400-talet och ersattes av nya kyrkor under 
1700- och 1800-talen.8 

Det var dock först med 1817 års sockenstämmoförordning som för-
samlingarnas beskattningsrätt kodifierades. Enligt denna förordning hade 
endast ägare av mantalssatt jord yttranderätt på sockenstämman, och 
det var också endast de som var skatteskyldiga.9 I 1840- och 1860-talens 
kommunal- och skattelagstiftning utvecklades kommunernas rätt att 
beskatta sina invånare. Enligt 1843 års sockenstämmoförordning skulle 
skatterna fördelas enligt samma princip som rösträtten i sockenstäm-
man, om inte annat beslut tagits eller andra stadgor kunde tillämpas 
i det specifika fallet. Såväl skatten som rösträtten skulle följa mantalet 
(hemmantalet) eller den beskattningsbara inkomsten om inte andra 
överenskommelser träffats eller annan lagstiftning gällde. ”Mantal” 
avsåg, som ordet antyder, ursprungligen antalet män, men med tiden 
hade det utvecklats till ett mått på storleken av bondens jord.10

Under 1800-talets sista decennier minskade mantalets betydelse 
som beskattningsgrund och i stället införde 1862 års kommunalför-
fattningar fyrken som generell taxeringsnorm. Fyrkarna baserades på 
den taxeringsbara inkomsten och låg i sin tur till grund för den gra-
derade rösträtten. Med tiden kom fyrkarna även att ersätta mantalet 
som beskattningsgrund för bland annat uppförandet av kyrkor, skolor, 
sockenstugor och fattighus (1876), tingshus (1884), prästgårdar (1885) 
samt väghållning (1891).11 

När skoldistrikten introducerades i 1842 års folkskolestadga omfattades 
även de av församlingarnas rätt att beskatta sina invånare. Skoldistrikten 
fick dessutom, efter ansökan till Kungl. Maj:t, uppta lån ur församlingens 
kyrko- eller fattigkassa. Vanligtvis var lånen villkorade på något sätt, till 
exempel med att de skulle återbetalas när kassan behövde pengarna eller 
med att låntagaren amorterade.12 Efter 1862 krävdes ansökan till Kungl. 
Maj:t endast om lånet löpte på en längre tid än två år.13

Detta lagrum gav skoldistrikten rättigheter som var betydelsefulla 
men inte självklara ur ett internationellt perspektiv. Som även note-
rades i kapitel 5 gav rätten att uppta lån och beskatta sin befolkning 
de svenska skoldistrikten ett inflytande över sin egen ekonomi som 
skoldistrikt kunde sakna i andra länder.14 Till exempel begränsades de 
preussiska skoldistriktens möjligheter att beskatta sin befolkning av 
1887 års lag, som med hänvisning till Bismarcks antisocialistiska lag 
skämtsamt kallades ”Lagen mot de lokala skolstyrelsernas samhällsfar-
liga strävanden”.15
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Internationellt sett har kostnaderna för skolhus fördelats på olika 
sätt i olika länder. Preussens godsägare behövde inte betala skolskatt 
(Schulbeitrage) enligt 1794 års lag, men de var i stället ansvariga för 
att förse skolhusen med nödvändigt timmer från sina skogar. I den 
amerikanska Mellanvästern lades ansvaret för uppförandet av skolor 
i regel på de landägande bönderna, vilket undandrog de obesuttna 
lantarbetarna från kostnader. Bönderna drog också det kortaste strået 
i Ryssland under 1800-talets andra hälft. I princip skulle bönderna 
täcka skolhusens kostnader, medan adeln skulle stå för lärarlöner  
och läroböcker. I praktiken betalade dock de ryska bönderna ändå  
30 procent av kostnaderna för lärarlöner och läroböcker vid 1880-talets 
slut.16

1842 års folkskolestadga uttalade sig inte närmare om hur skolhu-
sens kostnader skulle täckas. I stället uttryckte sig stadgan tämligen 
kortfattat och till synes enkelt: det ålåg skoldistrikten att ”anskaffa och 
underhålla tjenliga rum” för folkskolorna. Hur detta skulle gå till hölls 
tämligen öppet. Men om skoldistriktet inte fattade något annat beslut 
skulle lagstiftningen för kyrkobyggnader följas.17 

I 1734 års lag behandlades kyrkobyggen i byggningabalkens kapitel 
26, om så kallade allmänna hus. Enligt detta kapitel skulle alla socken-
bor delta i arbetet med att bygga kyrkor och därmed sammanhängande 
kyrkomur, sockenstuga och fattigstuga. Byggnadsmaterial och körslor 
skulle fördelas efter jordegendomens kamerala storlek (mantal) och 
dagsverken efter hushåll (matlag). Följaktligen lades en stor del av 
kostnaderna på de självägande bönderna. De skulle tillsammans med 
andra jordägare stå för såväl byggmaterial som dagsverken, medan 
obesuttna torpare, inhysehjon och hantverkare endast behövde bidra 
med arbetet.18 

Till detta lades ytterligare villkor. Enligt nådigt brev från den 4 maj 
1759 beräknades skyldigheten att delta i uppförandet av kyrkor och 
prästgårdar efter så kallat oförmedlat mantal. Det innebar att kostna-
derna för skolhusen, åtminstone fram till 1860-talet, baserades på 1825 
års jordebok utan hänsyn till eventuella förändringar (förmedlingar) av 
mantalet som skett därefter.19 Det stod också klart att alla inte skulle 
behöva bidra till finansieringen av skolhusen. Enligt ridderskapets och 
adelns privilegier från 1723 var innehavare av säterier och så kallade 
rå- och rörshemman i Blekinge, Bohuslän, Halland och Skåne befriade 
från den plikten, och enligt ett kungligt brev från 11 mars 1765 gällde 
detta även soldater och andra anställda inom krigsmakten.20
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Samtidigt som denna lagstiftning gjorde det möjligt för skol distrikten 
att finansiera skolbyggen genom skatter och lån, skapades också för-
utsättningar för ett antal konflikter när kostnaderna för ett skolhus 
skulle fördelas över distriktets befolkning. Att stora delar av kostna-
derna uttaxerades i mantal, vilket drabbade jordägare, kunde uppfattas 
som orättvist. Detta skärptes av att industrins och handelns utveck-
ling skapade förmögenheter som inte kunde mätas i jord och mantal. 
Andra konfliktpunkter var att beskattningen baserades på oförmedlade 
mantal från 1825 och att såväl krigsmaktens anställda som säteriägare 
slapp betala skolhusens kostnader.21 De konsekvenser som detta fick 
för skolväsendets lokala och regionala utveckling vore intressant att 
studera närmare.

De problem som lagstiftningen gav upphov till behandlades upp-
repade gånger i riksdagen, där försök också gjordes för att lösa dem. 
År 1850 publicerades ett kungligt cirkulär som fastslog att soldater 
och annat krigsfolk var skyldiga att bidra till kostnaderna för allmänna 
hus. De gamla reglerna skulle dock fortsätta att gälla i områden där det 
kungliga brevets befrielse för soldater redan hade tillämpats. Samma år 
stadgades också att kostnader för skolhusens underhåll och anskaffande 
skulle bäras av alla boende inom ett skoldistrikt, efter samma grunder 
som följdes i fråga om kyrkobyggnader. Några undantag för dem som 
besuttit vissa privilegier i detta avseende skulle inte göras.22

Dessa beslut minskade antalet konfliktlinjer vid skolbyggen, men fort-
farande kvarstod frågan om skatteobjektet. Eftersom lärarens lön i regel 
uttaxerades på fyrkar (som baserades på den taxeringsbara inkomsten) 
efter 1862 års författningar, och kostnaderna för nya skolhus delvis på 
mantal (som baserades på jordägande) blev det tydligt att vissa beskat-
tades hårdare vid skolbyggen än andra. Dessutom uppstod oväntade 
svårigheter. Om till exempel skolhuset byggdes med en lärarbostad 
som skulle ingå som en del av lärarens lön, hur skulle kostnaderna för 
skolbyggnaden fördelas över befolkningen?23 

Dessa problem löstes med en kungörelse 1876 som fastslog att alla 
kostnader för skolväsendet skulle uttaxeras efter fyrktalet, undantaget 
elevavgifter och en smärre fast avgift per invånare. Denna princip 
bekräftades av de reviderade folkskolestadgorna 1882 och 1897.24

Trots de komplikationer som den föränderliga lagstiftningen skapade, 
var de rättigheter som de erbjöd skoldistrikten av stor betydelse. Som 
Peter Lindert och forskare i hans efterföljd har visat var skol distriktens 
ekonomiska självständighet en faktor som kunde understödja skol-
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väsendets expansion bland annat genom att ge distrikten möjlighet 
att ta beslut om ökade investeringar som inte hade kunnat fattas på 
nationell politisk nivå.25 

En historia om klasstrider
Hur kostnaderna för skolhusen skulle fördelas över skoldistriktens 
befolkning var emellertid inte bara en fråga om lagstiftning, utan det 
var också en fråga som påverkades av skoldistriktens sociala samman-
sättning och de strider som uppstod mellan olika sociala grupper. 
Som framgått av föregående kapitel, och framförallt av kapitel 5, 
hade Sundsvallsregionens skolväsende långt ifrån ett ädelt ursprung, 
verkställt av dådkraftiga pionjärer i konsensus och med enbart goda 
avsikter. I stället kännetecknades skolans framväxt av fördröjningar, 
missbedömningar och konflikter. 

De sociala konflikterna i folkskoleväsendets tidiga historia var aldrig 
så tydliga som när frågan om vem som ska betala för skolhusen skulle 
besvaras. För att använda en formulering av Karl Marx framstår skolans 
historia i det avseendet som ”historien om klasstrider”.26 Hur dessa 
konflikter tog sig uttryck varierade med samhällenas sociala struktur. 
I den amerikanska Södern stod konflikten mellan den svarta och den 
vita befolkningen. ”Vita betalar skatt, negrer går i skola” var en van-
lig, om än osann, slogan. I Ryssland stod adel mot övrig landsbygds-
befolkning, och i den amerikanska Mellanvästern ställde de bofasta 
bönderna frågan varför de skulle betala skolgången för de migrerande 
jordbruksarbetarnas barn.27

En analys av dessa konflikter fyller åtminstone två funktioner: dels kan 
den ge en bakgrund till varför distrikten valde att finansiera skolhusen 
som de gjorde, dels kan den bredda bilden av de sociala konflikterna 
vid tiden för skolväsendets framväxt. 

Fördelningen av kostnader mellan besuttna och obesuttna
I Sundsvallsregionen formades den sociala konflikten av den lagstift-
ning som redovisats ovan. Under 1840- och 1850-talen, innan fyrken 
blev bas för rösträtt och beskattning, stod den huvudsakligen mellan 
de hemmansägande bönderna och den obesuttna befolkningen. 

Vid skolbyggena formulerades distinktionen mellan dessa två grup-
per på olika sätt. I flera församlingar skildes bönder från ”torpare och 
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vederlikar eller så kalladt utanvidsfolk”, vilket också kunde formule-
ras som att ”skatteallmogen” ställdes mot ”det övriga folket”.28 Med 
bönder avsågs skattebönder, vilka ägde sin mark och betalade skatt 
till kronan. ”Bönder”, ”skatteallmoge” och ”hemmansägare” används 
som synonymer i det material jag har studerat.29 ”Utanvidsfolk” var, 
vilket framgick av kapitel 7, en norrländsk beteckning på en i högsta 
grad heterogen grupp av människor med varierande bostadsförhållan-
den och sysselsättningar, vars gemensamma egenskap var att de inte 
var bönder. De kunde vara inhysehjon, som bodde hos bönder utan 
att vara anställda hos dem, eller torpare som arrenderade en gård på 
bondens hemman och kunde bedriva jordbruk i mindre skala.30 Även 
hantverkare, som timmermän, smeder och skräddare, samt båtsmän 
ingick i denna kategori.31

Konfliktens kärna var hur kostnaderna skulle fördelas mellan bönder 
och utanvidsfolk. Folkskolestadgan och 1734 års lag lade en stor del av 
kostnaderna på bönderna. Såväl material som körslor skulle bekostas 
av bönderna i proportion till deras mantal, medan dagsverken skulle 
utföras av såväl bönder som obesuttna fördelat efter matlag. 

I allmänhet tolkades dessa stadganden som att kostnaderna borde 
fördelas mellan bönder och obesuttna enligt proportionerna 75/25. 
Den diskussion som fördes i församlingarna verkar ha utgått från 
att byggnadskostnaderna fördelade sig lika mellan arbete och bygg-
nadsmaterial (50/50). Eftersom byggningabalken angav att bönderna 
ansvarade för materialet och delade kostnaderna för arbete med de 
obesuttna, låg det därför nära till hands att förorda att bönderna bor-
de stå för tre fjärdedelar av de totala kostnaderna och de obesuttna 
för en fjärdedel.

Inför skolbyggen förekom att denna fördelning diskuterades och 
ifrågasattes. I Alnö sockenstämma hävdade bönderna 1843 att de 
obesuttna utgjorde en jämförelsevis stor andel av befolkningen i Alnö, 
vilken senare uppskattats till omkring 34 procent 1850.32 Därför mena-
de de att denna grupp borde stå för en större andel av kostnaderna för 
skollokalerna: högst en tredjedel och lägst en fjärdedel av kostnaderna 
för påbyggnaden av sockenstugan till en skolsal (färdigställd 1849). 
Utanvidsfolket var dock inte nöjda med detta beslut, eftersom de ansåg 
att alltför stor börda lades på deras skuldror. Den kompromiss som 
därefter arbetades fram bestod i att bönderna stod för tre fjärdedelar 
av byggnadskostnaden mot att de obesuttna tog ett större ansvar än 
tidigare för lärarens lön.33 
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Efter att påbyggnaden färdigställts och försäkrats, valde Alnö 
sockenstämma att precisera vilka byggnadskostnader de obesuttna 
skulle täcka. Såväl besuttna som obesuttna var överens om att de 
förstnämnda skulle bekosta spik, järn, glas, målning och en kakelugn 
(exklusive kostnader för tegel, lera och sand). Oenighet rådde dock 
kring skolhusets brädor: bönderna ansåg att utanvidsfolket skulle stå 
för dem, men dessa opponerade sig med hänvisning till att ämnet till 
brädorna fanns i böndernas skogar. Detta argument bet, och utan-
vidsfolket slapp denna kostnad.34

Det var dock inte alltid lika enkelt att lösa den på många sätt fun-
damentala frågan om kostnadernas fördelning. I Skön var debatten så 
hetsig inför uppförandet av socknens första skolhus (som stod färdigt 
1847) att den avsatta tiden för sockenstämman inte räckte till. Skälet 
var att de församlade inte kunde enas om vad en rättvis uttaxering skulle 
baseras på. Eftersom majoriteten av hushållen var obesuttna menade 
bönderna att de obesuttna borde stå för en tredjedel av skolbyggets 
kostnader. Torparna tog i stället fasta på att bönderna var den störs-
ta befolkningsgruppen räknat i individer, och hävdade att bönderna 
därför borde betala tre fjärdedelar av kostnaderna. Eftersom ingen 
enighet kunde uppnås fick frågan avgöras med lottning, som utföll 
till böndernas nackdel.35

Vid uppförandet av Ljustorps folkskola (1847) diskuterades också 
frågan om naturakostnadernas fördelning mellan bönder å ena sidan 
och torpare, inhysehjon, båtsmän och sockenhantverkare å andra 
sidan. Det liggande förslaget var detsamma som i Alnö och Skön: att 
utanvidsfolket skulle stå för antingen en tredjedel eller en fjärdedel av 
kostnaderna. Detta gillades dock varken av utanvidsfolket eller av bön-
derna, och lösningen blev därför en tillbakagång till byggningabalkens 
lagtext. Bönderna stod för byggnadsmaterialet, fördelat efter mål (ett 
skattetal som stod i en viss proportion till mantalet) och utanvidsfolket 
och bönderna delade på arbetet.36

Det förekom också att konflikterna inte kunde lösas inom ramen 
för sockenstämmans organisation, och de avgjordes då av länsstyrel-
sens landskansli. I Timrå hade olika konflikter tagit sig uttryck under 
1859. En torpare hade väckt förargelse genom att med käpp spat-
sera fram och tillbaka i kyrkan när prästen stod i predikstolen, och 
motsättningar rörande lärarens avlöning hade inneburit att prästen 
tvingades upprepa sin fråga om storleken på lärarens lön tre gång-
er i sockenstämman, utan att få något som helst svar.37 När sedan 
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en brygg- och bagarstuga skulle uppföras eftersom muren till den 
befintliga ugnen i skolhuset blivit brandfarlig, vägrade torparna delta 
i bygget med den fjärdedel av kostnaderna som de enligt stämmans 
beslut skulle bidra med.38

Denna konflikt är intressant av olika skäl. I likhet med händelser 
som analyserades i kapitel 5, är den ett gott exempel på den roll som 
länsstyrelsen kunde spela i skolväsendet och den inflammerade karaktär 
som skolfrågor kunde få. I det här fallet började antagonisterna snart 
beskylla varandra för att fara med osanning och uppträda osnyggt.39 
Framförallt utgör den ett exempel på den sorts sociala konflikt som 
karaktäriserade skolväsendets framväxt i Sundsvallsregionen innan 
fyrken infördes som beskattningsgrund: konflikter om hur kostnader 
skulle fördelas mellan bönder och obesuttna. I detta fall hävdade Tim-
rås bönder att torpare och vederlikar egentligen skulle bidra med två 
tredjedelar enligt ett äldre beslut, men att denna andel först hade sänkts 
till en tredjedel och sedan till en fjärdedel. Torparna å sin sida hävdade 
med stöd av byggningabalken att det var olagligt att tvinga dem till att 
betala en fjärdedel av kostnaderna, men att de var beredda att utföra en 
fjärdedel av arbetet. Länsstyrelsens landskansli gick på torparnas linje, 
och upphävde därför sockenstämmans beslut.40

Konflikten mellan de med många och de med få fyrkar
Övergången till att använda fyrkar som beskattningsgrund i stället för 
mantal och matlag var en viktig förändring av flera olika skäl. Tillsam-
mans med sågverksindustrins expansion innebar den att en stor andel 
av kostnaderna kunde läggas på sågverksbolagen och deras ägare. I 
Skön uttaxerades uppskattningsvis hela 56 procent av kostnaderna för 
Kyrkvallens skolhus (1890) på församlingens aktiebolag.41

Införandet av fyrkar förändrade också konflikternas karaktär. Bönder 
ställdes inte längre mot utanvidsfolk, utan den huvudsakliga konflikten 
var nu mellan de välbärgade, som hade många fyrkar, och de fattiga, 
som hade få. Denna konflikt förstärktes, eller förtydligades åtmins-
tone, av det faktum att även den kommunala rösträtten baserades på 
fyrken i enlighet med vad som kallats aktiebolagsprincipen. I likhet 
med aktieägare på en bolagsstämma hade skoldistriktens invånare fler 
röster på sockenstämman ju fler fyrkar de hade. Flera tusen fyrkar kunde 
därmed, vilket noterades i kapitel 5, samlas hos en enda individ eller 
juridisk person. Därmed kunde en röststark minoritet bestämma över 
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en manstark majoritet, och det förekom till och med att en individ 
eller ett aktiebolag fick egen majoritet i en kommun.42

Denna ojämna fördelning av såväl kostnader som rösträtt gav upp-
hov till konflikter vid flera tillfällen.43 Stridigheterna kunde handla om 
huruvida ett skolhus skulle byggas, som i Ljustorp under 1870-talet. 
Visserligen var det endast en minoritet som ville uppföra ett nytt 
skolhus, men eftersom både kyrkoherden Esbjörn Bergman och Carl 
Erik Enhörning, bruksförvaltare vid Uddefors bruk i Ljustorp, röstade 
för uppförandet av ett nytt skolhus kunde förslaget genomdrivas med 
2 680 röster för och 944 emot.44

Motsättningarna handlade också om finansieringsformer. När kyrko-
stämman 1884 skulle besluta om uttaxeringen av kostnaderna för 
skolhuset i Rude presenterades två alternativ. Enligt det första förslaget 
skulle kostnaderna utgå efter fyrk i enlighet med 1876 års kungörelse. 
Enligt det andra förslaget, som följde den förordning som gällde för 
kyrkobyggen från och med samma år, skulle arbetet utgå efter matlag 
och de övriga kostnaderna efter fyrk. Eftersom röstberättigade med 
många fyrkar gynnades av det andra förslaget vann det i kyrkostämmans 
omröstning, trots att stämmans ordförande påpekade att beslutet stred 
mot gällande lag. Endast 7 av 26 närvarande röstade för förslag nummer 
två, men de ägde ändå majoriteten av stämmans fyrkar.45

Särskilt tydlig blev konflikten mellan de med många och de med få 
fyrkar när skolhusens finansieringssätt diskuterades i Njurunda under 
1890-talet. I skärningspunkten mellan sågverksindustrins konjunk-
turer och fyrken som skatteobjekt och grundval för rösträtten stod 
skoldistriktens val mellan att finansiera skolhus med skatter eller med 
amorteringslån.46 I Njurunda ställdes frågan på sin spets 1892 när 
skolväsendets utveckling och finansiering behandlades i kyrkostäm-
man. En fullständigt förkrossande fyrktalsmajoritet bestående av sex 
personer med inalles 26 581 fyrkar röstade vid detta tillfälle för ett 
stort amorteringslån om 55 000 kronor i löpande priser. Lånet, som 
avsåg att finansiera åtta nya skolhus, skulle avbetalas under tjugo år. 
Mångdubbelt fler individer (46 stycken), vilka emellertid endast hade 
ungefär en tiondel av sina motståndares röster (2 788 fyrkar) röstade 
emot beslutet eftersom de ansåg att kostnaderna för en sådan stor 
investering var för betungande.47 

Kyrkostämmans beslut överklagades till olika instanser, och där 
blev uttaxeringens och amorteringslånets konsekvenser tydliga. För 
bönder med jämförelsevis få fyrkar var en uttaxering per fyrk att 
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föredra eftersom den skulle drabba sågverksägarna hårdast. För såg-
verksägarna var ett lån på tjugo år att föredra: vid 1890-talets början 
var sågverksindustrins framtid osäker, och det var långt ifrån självklart 
att deras fyrktal skulle fortsätta att befinna sig på en fortsatt hög nivå. 
Som böndernas representanter noterade hade deras fyrktal redan mer 
än halverats från 158 000 år 1890 till 65 000 år 1892. Om denna 
utveckling fortsatte skulle sågverksägarnas andel av skulden minska 
med tiden.48 

Resultatet av denna konflikt blev ett medlingsförslag. Beslutet änd-
rades, och ett mindre lån upptogs ur socknens egna kassor.49 Oavsett 
detta är dock konflikten intressant eftersom den visar hur det sociala 
spelet kring skolväsendet hade förändrats från undersökningsperio-
dens första hälft. I stället för att markägare stod mot jordlösa, stod 
hög inkomsttagare mot låginkomsttagare. Frågan om vem som skulle 
betala för skolväsendet var emellertid fortfarande central. 

Naturaskatter i virke, tegel och dagsverken
I Sundsvallsregionen var lokala skatter det vanligaste sättet att finansiera 
skolbyggen fram till och med det sena 1870-talet, då lån började få 
allt större betydelse. Detta är inte förvånande. Under 1800-talet finan-
sierades de offentliga skolväsendenas framväxt i Europa och USA till 
största del av lokala skatter. Det gällde även Sverige, där staten endast 
bidrog med mellan 26 och 31 procent av skoldistriktens intäkter enligt 
offentlig statistik för åren 1865–1900.50 

I Sundsvallsregionen skedde denna uttaxering inom ramen för 
den tämligen vildvuxna kommunala beskattning som karaktärise-
rade 1800-talets andra hälft. De skatter som ingick där kunde ha 
olika skatteskalor och betalningsformer, vilket även framgår av den 
översiktstabell som återfinns i bilaga 7. Skatten betalades antingen 
genom naturaprestationer (till exempel dagsverken) eller i pengar. 
Skatteskalan kunde vara proportionell (samma skattesats oavsett till 
exempel fastighetsvärde), progressiv (ju större fastighetsvärde, desto 
högre skattesats) eller regressiv (ju större fastighetsvärde, desto lägre 
skattesats).51 

Skatterna kunde ha olika objekt och taxera allt från individer (person-
liga skatter) och hushåll, till fastighetsvärde, beskattningsbar inkomst, 
jord eller hundinnehav. Vid sidan av mantal, matlag och fyrk förekom 
att Sundsvallsregionens församlingar fördelade skatterna efter mål, ett 
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skattetal som i likhet med seland (Ångermanland), tunnland (Jämtland) 
och trög (Härjedalen) stod i viss proportion till mantalet. Församlingarna 
uttaxerade också efter rök, alltså per hemmansägare, oavsett hemmanets 
storlek. Med rök avsågs eldhärden som var bondehushållets mittpunkt, 
och i andra delar av Sverige förekom även så kallade skolrökar, vilket 
avsåg hushåll med barn i skolan.52

Mot bakgrund av den sockenkommunala beskattningens varierande 
former är det uppenbart att analysen av skolväsendets lokala finansiering 
kan fördjupas. Till att börja med kan det noteras att en betydande del 
av skolhusen finansierades av naturaskatter. I likhet med skolväsendet 
i andra länder under 1800-talet, där exempelvis godsägare hade att 
leverera virke till skolbyggen (Tyskland) eller där bönders skatter till 
stor del bestod av naturaprestationer (Ryssland), hade alltså Sundsvalls-
regionens skolväsende även i detta avseende sina förutsättningar i ett 
äldre agrart samhälle och dess beskattningsformer.53 

Hushåll som i betydande utsträckning konsumerade egenprodu-
cerade varor beskattades lämpligen med skatter in natura, och fort-
farande under 1800-talet var statliga naturaskatter ett viktigt inslag i 
skattesystemet. Vid seklets början var till exempel Ljustorps bönder 
ålagda att ersätta kyrkoherden med både dagsverken och ett så kallat 
tiondefår.54 Inom ramen för Sundsvallsregionens skolväsende uttaxera-
des även skolveden i huvudsak i natura under undersökningsperiodens 
första hälft, och enligt Ecklesiastikdepartementets primärmaterial 
erhöll Västernorrlands lärare i genomsnitt 39 procent av sin lön in 
natura 1860–1861.55 

Fördelarna med naturaprestationer framhölls också explicit när skol-
hus skulle uppföras eller repareras. I Indal konstaterades att reparatio-
nerna av skolsalen inte skulle kosta för mycket eftersom arbetet kunde 
verkställas genom gångled, det vill säga genom uttaxerade dagsverken. 
I enlighet med ett likartat sätt att resonera hävdade Sättnas skolråd att 
ett skolhus i trä vore att föredra framför ett i sten eftersom distriktet i 
det förra fallet kunde uttaxera kostnaderna för skolbygget i virke. Det 
förekom även att skolinspektören rekommenderade ett visst uttag av 
timmer in natura.56

De möjligheter som beskattning in natura erbjöd i ett samhälle kän-
netecknat av relativt utbredd självhushållning framgår av en jämförelse 
med nordamerikanska förhållanden. På landsbygden i delstaten Virginia 
(USA) var bristen på kontanter decennierna kring sekelskiftet 1900 
stundtals stor, vilket skapade problem eftersom befolkningen erlade 
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penningskatter till skoldistrikten. Distrikten fick därmed stora inne-
stående fordringar och led en ständig brist på kontanta medel, vilket 
bland annat kunde innebära svårigheter när de skulle köpa trävaror.57 

Exakt hur stor del av kostnaderna för Sundsvallsregionens 66 skol-
byggen som naturaskatterna täckte är svårt att fastställa. Naturaskatterna 
förefaller dock ha varit vanligast under första hälften av undersöknings-
perioden; det finns belägg för att naturabeskattning förekom vid 14 
av de 16 nybyggda eller ombyggda skollokalerna som färdigställdes 
under denna period.58

Naturabeskattningen tog sig olika former, som tabell 13 visar. Vid 
åtminstone hälften av de 16 skolhusen 1840–1870 uttaxerades dags-
verken och timmer, och vid 5 skolhus uttaxerades tegel och grundlägg-
ningsarbete in natura. Det förekom även att skoldistriktens invånare 
avkrävdes takspån och körslor, och att skolhusets inredning eller upp-
förande lades ut på gångled.59

Hur stor andel av kostnaderna för enskilda skolbyggen som natura-
beskattningen täckte, är också i de flesta fall oklart. Troligtvis uttaxe-
rades nästan alla kostnader vid påbyggnaden av Tynderö sockenstuga 
1850 in natura, och när källmaterialet tillåtit en närmare analys av 
fyra skolbyggen var naturakostnaderna 43 procent (Timrå 1849), 38 
procent (Njurunda 1848), 24 procent (Indal 1854) och 16 procent 
(Alnö 1869).60

Under undersökningsperiodens andra hälft har jag endast funnit 
belägg för naturabeskattning vid 6 av 39 ny- eller ombyggen. Bety-
dande inslag av naturataxeringar förekom dock vid fyra tillfällen under 
denna period. Vid uppförandet av skolhuset i Indal (1882) uttaxerades 
stora delar av bygget in natura, medan övriga materialier uttaxerades i 
kontanter. Vid uppförandet av Vallens skolhus i Sättna (1882) uttax-
erades byggnadens uppförande och takläggning i penningar, medan 
byggnadsmaterial uttaxerades in natura.61 

Oavsett naturaskatternas exakta andel av skolhusprojektens finan-
siering, visar min undersökning att naturabeskattningen kunde spela 
en viktig roll vid uppförandet av skolhus. Hade inte möjligheten att 
uttaxera virke och dagsverken funnits hade sannolikt skolväsendets 
utbredning i Sundsvallsregionen försvårats, framförallt under under-
sökningsperiodens första hälft. 
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Tabell 13. Exempel på uttaxerat material och arbete 1840–1900.

Församling År Material Antal varor

Njurunda 1846 tegelstenar av större sort 7 000

Njurunda 1846 klovar (halva stockar)    310

Tynderö 1847 timmerstockar, plank och tunnbrädor    234

Attmar 1847 takspån (kubikmeter)        5,6 

Tynderö 1875 hustimmer    302

Sättna 1880 timmer à 6,5 meter    690

Församling År Arbete Antal dagsverken
Attmar 1846 planering och murning efter behov

Njurunda 1847 skolhusets uppförande 528 (k)

Skön 1863 dagsverken 200 (k)

Skön 1868 beklädning av skolhus med brädor

Indal 1880 grundläggning under 33 dagar 254 (k), 59 (h)

Attmar 1880 frakt av 20 lass tegel 60 (h)

Sättna 1880 tegelbränning och slagning

Uttaxering av arbete och byggnadsmaterial
Uttaxeringen av arbete och byggnadsmaterial hade sina särskilda former. 
I enlighet med byggningabalkens anvisningar levererades byggnads-
materialet i huvudsak av bönderna. Att det var så berodde dock inte 
bara på lagen utan också på de olika befolkningsgruppernas materiella 
förutsättningar. Tack vare sina hemman hade bönderna tillgång till andra 
resurser (jordbruksmark, skog, dragdjur med mera) än de obesuttna. I den 
jämförelsevis skogsrika Sundsvallsregionen, där böndernas skogar hade 
förmerats något tack vare avvittringen av kronans marker, hade bönderna 
goda förutsättningar för att leverera det timmer som skolhusen krävde.62

Det material som bönderna hade att leverera var av olika slag. I Tuna 
(1846–1848) försåg hemmansägarna skolhuset med virke till byggnaden, 
sten till grunden och spån till taket.63 Leveranserna kunde, vilket fram-
går av tabell 13, vara ganska stora. Vid påbyggnaden av sockenstugan 
i Tynderö (1850) lades förslag på uttaxering av timmerstockar, plank 

Karldagsverken (k), hästdagsverken (h). Källa: Databasen Skolhusfinansiering 
(bilaga 4).
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och tunnbrädor, ett stycke virke per rök.64 Totalt skulle skoldistriktets 
78 rökar alltså leverera 234 trävaror.65 Det kostnadsförslag som lades 
1875 för det kommande skolhuset vid Tynderö kyrka omfattade bland 
annat uttaxering av 252 hustimmer, 50 hustimmer av tunnare dimen-
sion, takspån samt tillräckligt med golvplank.66 Än större uttaxeringar 
förekom också. Till Vallens nya skolhus i Sättna (1882) uttaxerades 
en timmerstock à 6,5 meter per mål, vilket motsvarade ungefär 690 
stycken timmerstockar för skoldistriktet som helhet.67

Naturabeskattningen krävde sin organisation. Materialet behövde 
levereras vid eller före en viss tidpunkt och det mottagna materialet 
behövde bokföras. Församlingarna löste detta på olika sätt. Ofta var 
organisationen ganska lös, och varken materialets kvalitet eller leve-
ransens tidpunkt angavs närmare. Vid byggandet av Näsets skolhus i 
Hässjö (1861) nöjde sig till exempel sockenstämman med att ange att 
virket skulle framföras antingen på vårens snöföre eller sommarens 
första kärrföre (hjulföre). Bönderna skulle hugga in sitt namnmärke på 
virket så att anteckningar om detta kunde göras på en lista som skulle 
finnas tillgänglig i skolsalen.68

Vid byggandet av Vallens nya skolhus (1882) var kyrkostämman mer 
specifik i sina krav, framförallt när det gällde virkets kvalitet. I mars 
1880 fastställdes att timret skulle levereras till Vallen senast den 1 maj 
samma år. Timmerstockarna skulle vara 7 meter långa, ha 21 centimeters 
diameter i toppen samt vara barkade, hyvlade och av fullgod kvalitet.69

Uttaxeringsprocessen kunde vara än mer utarbetad, vilket skolbyg-
get i Kyrkroten i Indal är ett gott exempel på. Mellan den 21 och den 
24 mars 1881 skulle bönderna leverera bjälkar, hustimmer, spiror och 
stör till kyrkroten. Vid samma tidpunkt skulle sågtimmer fraktas till 
Indals sågverk för uppsågning, men det fanns möjlighet för den som 
önskade att skjuta på detta för att kunna flotta timret på älven. Exakta 
datum för leveranserna till byggplatsen fanns angivna på fraktsedlar som 
faktorn Pehr Dahlen och fjärdingsmannen Nils Nyberg distribuerade 
bland bönderna. Vid leveransen skulle Dahlen tillsammans med hem-
mansägaren Sven Bylund ta emot virket, tumma det och sedan kvittera 
leveransen på sedlarna.70 Med tumning avsågs inte bara mätande av 
timrets längd och toppmått, utan också till exempel bokföring av dessa 
mått, samt märkning och sortering av timret.71 

Till skillnad från uttaxeringen av material, beskrevs beskattningen i 
dagsverken sällan närmare i protokollen, ofta angav de bara att häst- och 
dagsverksgångled skulle uppbådas för arbetets fullbordande.72 Ibland 
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gavs dock en inblick i uttaxeringens innehåll. I Attmar noterades 1846 
att sex personer skulle inkallas för att framföra sten och att socknens 
torpare därefter skulle påbörja arbetet med att planera marken och 
mura grunden. I Skön noterades 1868 att arbetet med att klä skolhuset 
i brädor skulle utföras genom gångled, och av Tynderö sockenstäm-
moprotokoll framgår att arbetet med påbyggnaden av sockenstugan, 
som skulle utföras av torpare, hantverkare, arbetsföra inhysesmän och 
alla med hushåll, skulle inledas klockan sju varje morgon.73

I allmänhet förefaller enkla och arbetskrävande uppgifter som grund-
läggning och frakt ha uttaxerats på befolkningen, medan timring och 
inredningsarbeten ersattes med penningar. Grundläggningen, som 
uttaxerades in natura vid skolbyggen i Ljustorp (1847), Tuna (1848), 
Attmar (1848), Timrå (1849) och Hässjö (1861), krävde sitt arbete och 
sin organisation. I Indal administrerade hemmansägaren Erik Sällström 
och kronolänsman Hampus Fredrik Sjödin dagsverkena med hjälp av 
en lista över dagsverksskyldiga som upprättats i två exemplar. Den ena 
kopian skickades runt bland de berörda invånarna, den andra hade Säll-
ström behållit för att anteckna utgjorda dagsverken. Den resulterande 
grundläggningen hade genomförts under 22 arbetsdagar, bestående av 
sammanlagt 254 karldagsverken som utförts av hemmansägare, torpare, 
arbetare och hantverkare från sammanlagt 25 byar. Därtill tillkom 59 
hästdagsverken.74

Bevarade protokoll och räkenskaper ger också en inblick i de uttaxe-
rade körslornas varierande omfattning och karaktär, vilka även berördes 
i förra kapitlet. Att frakta 3 500 tegelstenar 1,5 mil fågelvägen kunde 
kräva 60 dagsverken och att frakta ribb 1,3 kilometer kunde kräva åtta 
hästdagsverken och åtta karldagsverken.75 Uppförandet av ett skolhus 
i Skön (1847) visar hur en större timmerfrakt kunde genomföras (se 
karta 6). Vid detta bygge tilläts skoldistriktet att ta åtminstone en del 
av det behövliga byggnadstimret från Alnö prästbords utskog vid ön 
Alnöns södra kust.76 I maj 1846 bestämdes att virket skulle huggas av 
torpare och vederlikar och sedan fraktas från skogen till Alnöns strand 
av bönder, vilka också ombesörjde flottningen av virket till Timråviken. 
Där skulle virket torkas för att senare fraktas till Sköns kyrka ungefär 
två kilometer från viken, där skolhuset skulle timras under hösten.77

Timmerfrakten till Sköns skolhus är en god illustration av den 
naturabeskattning som förekom vid skolbyggena i Sundsvallsregionen. 
Även här ser vi den grundläggande distinktionen mellan bönder och 
obesuttna som uttrycktes i byggningabalken. Det var torparna och deras 



Karta 6. Frakten av virke till Sköns skolhus (1847) gick från Alnö prästbords 
skogar via Timråviken till skoltomten vid Sköns kyrka. Bildkälla: Karta över 
Sköns pastorat (Skön, Timrå, Alnö) 1864, 22-SKS-142, LMa. © Lantmäteriet.
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vederlikar som högg virket och bönderna som skötte frakten. Exemplet 
visar också att prästborden inte bara försåg skolhusen med skoltomter 
(se kapitel 6) utan även kunde förse dem med virke.

Tillsammans med den andra naturabeskattningen visar timmerfrak-
ten från Alnön också hur väl grundat det framväxande skolväsendet 
var i det samtida bondesamhället. Skoldistriktens naturaskatter vilade 
framförallt på en utbredd naturaekonomi, men även på de skogar som 
bönderna ägde och som utvidgats något tack vare avvittringen, samt 
prästbordens mark. Skjutsen och frakten förutsatte de dragdjur som 
bönder kunde föda och dagsverkena möjliggjordes av landsbygdsbe-
folkningens mångsyssleri, som gav dem breda kunskaper i bland annat 
sådant som krävdes vid byggen.78 

Penningskatter efter rök, mål, fyrk eller hund
Trots de möjligheter som naturaskatter erbjöd i ett agrart samhälle 
kompletterades de redan under 1840-talet med penningbeskattning. 
Penningskatter var förstås nödvändiga när skolhus inköptes, som i Nävsta 
(Selånger, 1848) och Vallen (Sättna, 1848). Penningskatter användes 
också för att finansiera delar av nybyggen, som i Indal (1845), Ljustorp 
(1847), Njurunda (1864) och Alnö (1869) under undersökningsperi-
odens första hälft, 1840–1870.79 

Penningskatternas betydelse ökade under undersökningsperiodens 
andra hälft. Belägg för att naturaskatter förekom fanns endast vid 6 av 
48 skolbyggnadsprojekt 1870–1900, medan penningskatter spelade en 
stor eller mycket stor roll vid åtminstone 16 skolbyggen under samma 
period. Till exempel täckte penningskatter alla kostnader för skolhusen 
i Alnö (1888), Njurunda och Selånger (1892), Indal (1895) och Tuna 
(1898). De kostnader som inte täcktes med dessa skatter finansierades, 
vilket framgår av följande avsnitt, till största delen av lån.80

Penningskatterna fördelades på olika sätt över distriktens befolkning. 
Vid en internationell utblick framstår beskattningsmöjligheterna som 
nära nog obegränsade. I USA, för att ta ett exempel, var fastighets- 
och förmögenhetsskatter vanliga: tanken var att dessa skatter skulle 
finansiera bättre skolor som höjde fastighetsvärdena vilket gav skolorna 
högre skatteintäkter och därmed innebar att skolorna kunde fortsätta 
att utvecklas. Men det förekom även att skolväsendet finansierades med 
exempelvis särskilda skatter på alkohol, teateruppsättningar, cirkus-
föreställningar och dansundervisning.81 
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I Sundsvallsregionen tillämpades andra lösningar. Under 1840-talet 
förekom att kostnaderna för skolhus uttaxerades med en fast avgift per 
capita bland alla mantalsskrivna män och kvinnor mellan 18 och 60 år, 
exempelvis 25 öre per kvinna och 50 öre per man.82 Det förekom även 
att kostnader uttaxerades efter mål och rök. Vid köpet av Nävsta skolhus 
i Selånger 1848 fördelades kostnaderna mellan bönder och obesuttna i 
enlighet med samma fördelning som tillämpades vid byggena i Alnö och 
Skön: 75/25. Bland utanvidsfolket fördelades kostnaderna per capita 
och bland bönderna till hälften efter mål och till hälften efter rök.83 

Till floran av skatteobjekt hörde även matlag och hundar. I Tynderö 
beslöts att hälften av 1875 års uttaxering för kommande skolbygge skulle 
fördelas jämnt över församlingens matlag och resten efter fyrk.84 Det 
förekom också att kostnader för skolhus täcktes med hjälp av hundskat-
ten, en skatt på hundar i allmänhet eller på någon särskild hundras, 
som kommunerna fick rätt att införa 1861.85 I Sättna användes 1886 
års hundskattemedel till att fodra skolhuset i Nora med hyvlade brädor 
som senare skulle oljemålas. I Tuna användes hundskattemedlen, drygt 
3 000 kronor, för att täcka en del av kostnaden för två skolhus 1899.86 

Skoldistrikten avstod inte från att tillämpa avancerade kombina-
tioner av olika skatteobjekt. Finansieringen av skolhuset i Ås (1879) 
är ett gott exempel på detta. En fjärdedel av kostnaderna uttaxerades 
efter matlag (vilket drabbade alla hushåll lika), en fjärdedel efter fyrk-
talet för mantalssatt jord (drabbade bönder och andra jordägare) och 
den resterande hälften efter samma grunder som den statliga direkta 
skatten under 2:a artikeln.87 Denna skatt baserades på både fastighe-
ter och inkomst, inklusive avkastning av kapital, rörelse, näring eller 
yrke, vilket innebar att den drabbade både bönder och utanvidsfolk.88

Efter att 1876 års kungörelse fastslagit att kostnaderna för skolvä-
sendet huvudsakligen skulle utgöras efter fyrk blev fyrken och taxerad 
inkomst i regel grunden för penningskatterna vid skolbyggen, ibland 
i kombination med uttaxeringar per capita. Skulden för Ala skolhus 
(1886) uttaxerades till exempel 1888 och 1889 från Hässjö församlings 
21 738 fyrkar med 5 öre per fyrk. Vid skolbygget i Sköns skoldistrikt 
uttaxerades 1897 medel från församlingens 11 500 invånares 181 549 
fyrkar med 5 öre per fyrk.89 Kostnaderna för skolhuset i Hovid (1889) 
täcktes med uttaxeringar på dels 50 öre per man och 25 öre per kvinna, 
dels 10 öre per fyrk från Alnö skoldistrikts dryga 75 210 fyrkar (1889).90  

Skoldistriktens ökade beroende av penningskatter kan förklaras på 
olika sätt. Det fanns utan tvekan praktiska problem med naturaskatter. 
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Det var ibland svårt att få folk att fullgöra sina dagsverksskyldigheter, 
vilket innebar att det utarbetades olika straffskalor för dem som inte 
utförde sina ålagda uppgifter, och det var inte alltid särskilt enkelt att 
organisera det arbete som skulle uttaxeras.91 Till de viktigaste proble-
men hörde också så kallade ”oduglige gångledspersoner”.92 Det spridda 
mångsyssleriet innebar att många av skoldistriktens invånare hade de 
kunskaper som krävdes för att arbeta vid skolbyggena, men alla var 
inte lika skickliga. 

Den ojämna fördelningen av förmåga, som väl närmast är känneteck-
nande för den mänskliga existensen, innebar problem för ett finansie-
ringssystem där arbetet med att uppföra ett skolhus fördelades jämnt över 
skoldistriktens hushåll. Problemen iakttogs redan vid de första skolbyg-
gena, och de löstes på likartade sätt. I Alnö skulle byggmästaren välja ut 
de män han ansåg vara skickliga till arbetet med golv och bänkar. Om 
dagsverkare befanns vara ”oskicklige” och behövde ”bortdrivas” skulle 
de i stället betala för det arbete som gjordes i deras ställe.93 I Njurunda 
vidtogs särskilda åtgärder för att skolhuset (1848) vid kyrkan skulle fär-
digställas på ett omsorgsfullt sätt. Byggmästaren fick i uppdrag att fördela 
dagsverken bland de obesuttna vars skicklighet i byggnadskonsten var 
välkänd. Var och en av Njurundas omkring 176 torpare och vederlikar 
skulle ansvara för tre dagsverken, tillsammans uppskattningsvis 528 
dagsverken. De torpare som inte ansågs hålla måttet skulle betala skälig 
dagspenning till de ”skickligare ansedda” som inkallades i deras ställe.94 

Den ökande användningen av penningskatter kan också kopplas till 
den expanderande marknads- och penningekonomin, som förändrade 
förutsättningarna inte bara för hushållen utan även för skolväsendet 
och andra offentliga verksamheter. Under andra hälften av 1800-talet 
marginaliserades naturaskatterna i den svenska statens finanser, och så 
även i skolväsendets ekonomi. Lärarnas lön är ett utmärkt exempel på 
detta. I Västernorrland minskade naturans andel av lärarlönerna från 
39 procent 1860–1861 till 14 procent vid sekelskiftet 1900.95

Slutligen fanns det sannolikt ett samband mellan penningskatter-
na och skolväsendets expansion. Vid uppförandet av enstaka skolhus 
fanns det säkerligen tydliga fördelar med naturabeskattning, men när 
sammanlagt 48 skolhus skulle byggas och förvärvas under undersök-
ningsperiodens andra hälft var naturaekonomin inte lika funktionell. 
Det skulle ha krävta alltför stora virkesleveranser från bönderna och 
ett alltför stort uttag av arbetskraft. 

Oavsett varför penningskatterna växte i betydelse visar de dock, 
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tillsammans med de naturaskatter som upptogs till förmån för skol-
väsendet, hur betydelsefullt det sockenkommunala skatteväsendet 
var för skolväsendets framväxt. Dels gav lagstiftningen skoldistrikten 
beskattningsrätt inom ramen för den sockenkommunala organisatio-
nen, vilket gjorde det möjligt för distrikten att finansiera skolhus. Dels 
erbjöd skatteväsendet etablerade betalningsformer och skatteobjekt som 
kunde användas vid denna finansiering. Skatteobjekt som matlag och 
mål som fyrk och hundar blev därmed viktiga historiska förutsättningar 
för folkskoleväsendets framväxt.

Lån från banker, kassor och privatpersoner
Vid sidan av penningskatternas ökade betydelse var skoldistriktens 
ökade upplåning, som tog fart under undersökningsperiodens andra 
hälft, den viktigaste förändringen av skolbyggenas finansiering. Av de 
totala kostnaderna för skolbyggen 1870–1900, som analyserades när-
mare i kapitel 3, täcktes hälften (52 procent) med hjälp av olika slags 
lån (se tabell 14).

Kreditmarknadens betydelse för skolbyggena är anmärkningsvärd 
mot bakgrund av de studier som, i linje med Peter Linderts banbry-
tande arbete, tillskrivit den lokala beskattningen en avgörande roll i 
skolväsendets framväxt.96 Ser man till den skolhistoriska forskningen 
är emellertid förekomsten av lån inte oväntad. Det finns belägg för att 
lån upptogs vid skolbyggen i Kanada och i den amerikanska Södern 
och Mellanvästern. I England och Italien erbjöds även statliga lån för 
skolhus.97 Inte heller de svenska kommunerna var främmande för lån. 
I löpande priser flerdubblades landskommunernas skulder från 4,3 mil-
joner kronor 1874 till 33,8 miljoner kronor år 1900, vilket innebar en 
skuldsättning som 1874 motsvarade 12 procent av landskommunernas 
tillgångar och vid sekelskiftet 1900 36 procent.98 

En förutsättning för denna utveckling var förändringarna inom det 
svenska kreditväsendet. Som en följd av bland annat det ökade beho-
vet av krediter inom jordbruket och sedermera industrin utvidgades 
kreditmarknaden. Det skedde också en formalisering av kreditsystemet 
som innebar att personliga relationer och informella privatlån ersattes 
av formella lånekontrakt och banker.99 

Under denna tid av omfattande förändringar fanns det ett stort 
utbud av möjliga långivare. Förutom av privata lån, helt informella eller 
formaliserade genom reverser (skuldebrev), kunde man bland annat 
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låna från kyrkkassor och sockenmagasinskassor.100 Utlåningen från 
kyrkkassorna, där kyrkans medel förvarades, hade pågått ända sedan 
medeltiden och blev från och med 1700-talet allt vanligare och mer 
formaliserad. Sockenmagasin, som även förekommit tidigare, etablerades 
i enlighet med Kungl. Maj:ts påbud från och med 1700-talets början 
som en metod för att hantera år med svaga skördar. För att göra dessa 
spannmålslager inkomstbringande lånades spannmålen ut mot ränta. 
Räntan, som betalades in natura, kunde säljas och förtjänsten användas 
till exempelvis fattigvård. Förtjänsten kunde också lånas ut, och 1863 
blev det tillåtet att omvandla sockenmagasinen till penningfonder.101

Under 1800-talet växte också ett bankväsende fram. Med början på 
1820-talet inrättades sparbanker som bedrev in- och utlåningsverksam-
het avsedd för en bredare allmänhet. Förutom att de försåg det lokala 
näringslivet med krediter hade sparbankerna ett filantropiskt syfte: de 
skulle uppmuntra de fattigare klasserna att spara, så att de inte skulle 
behöva ligga fattigvården till last. Under 1830-talet bildades de första 
moderna affärsbankerna (enskilda banker) som kunde erbjuda kapital 
till exempel för att starta industriföretag, och därtill utvecklade bredare 
finansiella tjänster.102 I Sundsvall grundades Sundsvalls sparbank 1850 och 
stadens första affärsbank, André Oscar Wallenbergs Filialbanken, 1855. 
Därefter tillkom Sundsvalls Enskilda bank 1864, Sundsvalls Handelsbank 
1874 och Kreditaktiebolaget Sundsvall som ersatte Filialbanken 1875.103

Skoldistrikten använde sig flitigt av de lån som denna kreditmarknad 
kunde erbjuda (se tabell 14). De utnyttjade både privatlån, banklån, 
fonder och socken- och kyrkkassor. Av de 17 lån som jag har funnit i 
materialet togs drygt hälften från kyrko- eller sockenmagasinskassor. 
Att skolväsendet på detta sätt förlitade sig på församlingens egna kas-
sor var inte unikt för Sundsvallsregionen. Enligt riksdagens berättelse 
hade ”ett stort antal församlingar” redan 1847 utnyttjat rätten att ta 
lån från kyrkornas kassor efter folkskolestadgans införande.104 Utöver 
att dessa kassor spelade en viktig roll i skolhusens finansiering är de 
ytterligare ett exempel på att skolväsendet förlitade sig på de kyrkliga 
församlingarna och deras resurser.

Lånen från kyrkokassor och sockenmagasinkassor var flest, men lånen 
från Sundsvalls banker var störst och mest betydelsefulla. De stod för 
närmare tre fjärdedelar av den totala lånesumman på närmare 217 000 
kronor. Bankerna bidrog alltså inte bara till finansieringen av den 
framväxande svenska industrin, utan de spelade även en fundamental 
roll för det expanderande folkskoleväsendet i Sundsvallsregionen.105



att bygga ett skolväsende

282

Tabell 14. Lån till skolhusbyggen 1840–1900.

Församling År

Belopp i 
löpande 
priser

Belopp i 
fasta 
priser Långivare

Timrå 1883  30 000  31 579 bank (oklart vilken)
Skön 1878  55 000  58 511 Kreditaktiebolaget Sundsvall

Sättna 1884    4 900a     5 269a Sundsvalls Enskilda bank

Alnö 1898  55 000  59 140 Sundsvalls sparbank

Njurunda 1848    1 500     1 875 Kyrkokassan

Tuna 1884       373        401 Kyrkokassan

Alnö 1888  12 000  14 458 Kyrkokassanb

Indal 1894     2 000c     2 532c Kyrkokassan

Sättna 1884     2 150d     2 312d Kyrkokassan

Tuna 1884    4 852     5 217 privatlån, en långivare

Alnö 1868    1 830     2 011 privatlån, fyra långivare

Alnö 1868    1 607     1 766 Sockenmagasinskassan

Njurunda 1895  15 000   18 987 Sockenmagasinskassan

Alnö 1898    4 648     4 998 Sockenmagasinskassan

Sättna 1884        760e        817e Sockenmagasinskassan

Ljustorp 1863       200      200 Thunbergska fonden

Njurunda 1897    6 000    6 593 framgår ej

Summa:   197 819 216 665  

Skoldistriktens lån från dessa kreditgivare varierade kraftigt i stor-
lek, och hade olika löptider och räntesatser. Såväl Njurundas lån ur 
kyrkokassan 1848 som Timrås amorteringslån 1883 hade 20 års avbe-
talningstid, medan Alnös amorteringslån på 55 000 kronor i löpande 
priser hade 10 år för 45 000 kronor och 5 år för 10 000 kronor. Räntan 
var i regel 5 procent, vilket förefaller ha varit en vanlig räntesats även 

a) Uppdelat på fyra reverser, b) Ur den brandskadeersättning som förvarades 
i kyrkokassan, c) Uppdelat på två lån om 600 och 1 400 kronor, d) Uppdelat 
på tre reverser, e) Uppdelat på två reverser. Fast pris (1860). Källa: Databasen 
Skolhusfinansiering (bilaga 4).
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i andra sammanhang under 1800-talets andra hälft, men en del lån ur 
församlingarnas kassor var räntefria.106 

Ofta tog skoldistriktet hela lånet från en långivare, men det förekom 
att byggnadskostnaden täcktes med hjälp av flera mindre lån. När kyrk-
skolan i Alnö skulle uppföras 1865–1869 togs tolv lån om sammanlagt 
3 777 kronor. Lite mer än hälften av lånesumman fördelades på fyra 
privatlån med 5 procents ränta. Det största lånet, som upptogs från 
jaktuppsyningsmansänkan Märta Schöllström i Sundsvall, löpte över 
tre år, och de tre andra lånen över mellan ett och två och ett halvt år. 
Resten av lånesumman fördelades på åtta lån från Alnö sockenmaga-
sinskassa, vilka alla löpte på tre år och var räntefria.107 

Lånen vid uppförandet av kyrkskolan i Alnö är också ett exempel på 
hur lånen kunde fördelas över tid. Ett stort privatlån och ett stort lån 
från magasinskassan togs tidigt under byggnadsprocessen och verkar ha 
fungerat som en grundplåt. Därefter togs ett antal mindre lån, som av 
lånens storlek och tidpunkt att döma verkar ha tagits vid behov. Under 
1868 lånade skoldistriktet till exempel 3 kronor av sockenmagasins-
kassan den 15 mars, 33 kronor av skolläraren Johannes Söderberg den 
26 oktober och 220 kronor av bonden och nämndemannen Fredric 
Ahlqvist den 21 december.108

Ett annat exempel på hur lån kunde fördelas ger skoldistriktet i Sättna. 
Där färdigställdes två skolhus under 1880-talets början. Skoldistriktet 
tog inga personlån, men däremot lån från kyrkokassan (2 312 kronor 
fördelat på tre reverser), sockenmagasinskassan (817 kronor fördelat 
på tre reverser) och Sundsvalls Enskilda bank (5 269 kronor fördelat 
på fyra reverser). Samtliga lån hade en ränta på 5 procent.109 

Skoldistrikten använde sig av kreditmarknaden av olika skäl. En för-
del med lånen var deras långa löptid, som innebar att kostnaderna för 
ett skolhus kunde spridas över en längre tid. Som nämnts ovan kunde 
detta vara till fördel för sågverksägare: på grund av sågverksbranschens 
konjunktur skulle ett banklån troligtvis i längden bli billigare för dem 
än en uttaxering. Lånen kunde också vara en bra lösning för traktens 
bönder, vilket framgick när Njurunda skulle bygga sitt första skolhus. 
Skoldistriktet ansökte hos Kungl. Maj:t om att 1848 få låna 1 875 
kronor ur församlingens kyrkokassa (som innehöll 16 875 kronor). 
Orsaken som angavs var att skörden av säd, potatis och djurfoder hade 
varit svag och att ett lån därför behövdes för att lätta den ekonomiska 
börda som skolbyggandet innebar.110

Att församlingarna genom lån kunde inhämta stora resurser på kort 
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tid uppmärksammades också i stämmo- och skolrådsprotokoll. I likhet 
med vad som anförts rörande kyrkobyggen, innebar lånen att ett skolhus 
kunde färdigställas tidigare än om de nödvändiga resurserna samlats 
in genom beskattning.111 Skoldistriktens representanter beskrev till 
exempel lån som ett sätt att erhålla medel innan dessa kunnat uttaxeras, 
eller som ett sätt att ”med mera kraft påskynda och till ett gott resultat 
leda” arbetet med att uppföra nya skollokaler.112 

Lån från kyrko- eller sockenmagasinskassor hade särskilda fördelar. 
Dessa kassor kunde erbjuda räntefria lån, vilket särskilt över en längre 
löptid var en god affär, och lån från de kassorna kunde också vara ett 
sätt att göra församlingens medel räntebärande. Det senare framhölls 
när Gustavsbergs folkskola byggdes på Alnön. Skoldistriktets lån ur 
den brandskadeersättning som församlingen erhöll efter kyrkobran-
den 1888 motiverades med att försäkringspengarna därigenom skulle 
kunna växa med ränta.113

Skoldistriktens lån är ett utmärkt exempel på hur skolväsendets 
förutsättningar varierade mellan olika länder. Där exempelvis skol-
väsendet i USA och Kanada samt den offentliga byggnadsverksamheten 
i England var beroende av obligationer för att finansiera sina byggen, 
var Sundsvallsregionens skoldistrikt i stor utsträckning beroende av 
banklån.114 Lånen illustrerar också de lokala variationer som känne-
tecknade skolväsendet, såväl i Sundsvallsregionen som annorstädes. 
Som framgår av tabell 14 togs de största lånen i de församlingar där 
sågverksindustrin hade störst betydelse och där skolväsendets expan-
sion var som starkast (Alnö, Njurunda, Timrå och Skön). Sannolikt 
är detta ett mer generellt mönster.

Skoldistriktens lån visar framförallt att 1800-talets kreditmarknad var 
en viktig förutsättning för skolväsendets framväxt i Sundsvallsregionen, 
framförallt under 1870–1890-talens expansion. Kreditmarknaden var 
alltså inte bara av stor betydelse för det industriella genombrottet i Sverige 
utan även för den utbildningsrevolution som folkskolorna innebar.115 

Donationer och gåvor
Vid sidan av uttaxeringar och lån finansierades skolbyggen även av 
donationer och gåvor. Handelns och industrins utveckling under 
1700- och 1800-talen hade gjort det möjligt för enskilda individer att 
samla stora rikedomar. I Göteborg, donationernas stad, finansierades 
exempelvis Dicksonska folkbiblioteket av James Dickson & Co:s affä-
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rer inom bland annat sågverksindustrin, och Sahlgrenska sjukhuset 
och vad som sedermera blev Chalmers tekniska högskola erhöll stora 
gåvor av William Chalmers och Nicklas Sahlgren, vars förmögenheter 
grundlagts av det Ostindiska kompaniets handel. Donationer blev 
också under 1800-talet och tidigt 1900-tal en viktig inkomstkälla för 
bland annat filantropi, förskolor och kvinnorörelse.116 

Det svenska folkskoleväsendet erhöll sin del av samtidens donationer, 
även om de var av jämförelsevis liten betydelse för skolväsendet. Eck-
lesiastikdepartementet uppskattade att donationerna till skoldistrikten 
1882 sammanlagt uppgick till 3,5 miljoner kronor i löpande priser, vilket 
vid 5 procents ränta endast skulle ge en avkastning på 177 000 kronor 
per år, att jämföra med de 6,1 miljoner som de svenska skoldistrikten 
vid denna tidpunkt årligen uttaxerade till förmån för skolväsendet. 
Det sammanlagda donationsbeloppet växte med tiden och var uppe 
i 5,8 miljoner vid sekelskiftet 1900, men avkastningen förblev liten i 
relation till det årliga bidraget från skoldistrikten, som hade mer än 
fördubblats till 14 miljoner kronor i löpande priser.117 

Västernorrlands läns skolväsende erhöll jämförelsevis lite donerade 
medel. Vid sekelskiftet 1900 placerade sig Västernorrland på plats 17 
i absoluta tal och på plats 20 justerat efter folkmängd bland Sveriges 
24 län och Stockholms stad. De donationer som tillföll skolväsendet i 
Västernorrland uppgick till 23 procent av de som tillföll skolväsendet 
i Östergötlands län och 43 procent av de som tillföll Gävleborgs län.118 

Bland de donationer som gjordes till skolorna i Sundsvallsregionen 
ingick Thunbergska donationsfonden (600 kronor, 1850), Wilhelmi-
na Bergmans fond (550 kronor, 1867) och Braathens understödsfond 
(11 000 kronor, 1889). De hade olika inriktningar. Räntan från den 
Thunbergska donationsfonden skulle till en början användas för att 
avbetala skolkassans skuld och sedan övergå till att stödja fattiga skol-
barn i Ljustorp. Braathens understödsfond skulle också stödja fattiga 
barn, med särskilt fokus på barn från Hovids by och understödsformer 
som innebar att barnens föräldrar inte skulle kunna förslösa understö-
det.119 Samtliga donationer var dock talande uttryck för det samtida 
samhället. Wilhelmina Bergmans fond skapades sannolikt av de till-
gångar som hennes make Esbjörn Bergman hade samlat på sig som 
kyrkoherde i Ljustorp, eller de tillgångar som hon hade ärvt av sin far 
Wilhelm Huss (1808–1845) som var Bergmans företrädare på posten. 
Stadsmajor Jonas Thunberg, född i Ljustorp, hade tjänat sina pengar 
bland annat som handlare i Stockholm och tidigare skänkt ett orgel-
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verk till Ljustorps kyrka. G. P. Braathens förmögenhet växte genom 
framgångsrika trävaruaffärer som ledde Braathen till att köpa samtliga 
av Dicksons sågverk i Norrland under 1890-talet, ett av 1890-talets 
mest spektakulära ägarskiften inom sågverksindustrin.120

Med tanke på de små donationerna till Västernorrlands skolväsende är 
det föga förvånande att gåvorna till skolbyggena i Sundsvallsregionen var 
högst begränsade. Jag har endast funnit fyra större penningdonationer 
(se tabell 15): en à 7 500 kronor, två à 3 000 kronor och à 1 050 kronor 
(i löpande priser). Skolväsendet erhöll också ett antal donationer in 
natura. Hur många dessa var är svårt att fastställa, och det finns säkert 
några mindre donationer som jag inte lyckats inkludera i min studie. 

Av de donationer som jag har funnit framstår de 18 donerade skol-
tomterna som de viktigaste. Deras ekonomiska värde är osäkert, efter-
som skoltomter kunde betinga mycket varierande priser. Möjligheten 
att erhålla en skoltomt på en passande plats torde dock åtminstone ha 
haft en viss praktisk betydelse. Utöver skoltomterna har jag identifierat 
ytterligare sju donationer i natura. 

Tabell 15. Donationer till skolhus 1840–1900.

Distrikt År Donator och donatorer Donation

Tuna 1845 Stadsmajor Erik Nordlander 7 500 (8 721) kronor

Skön 1863 Grosshandlare [anonym] 1 050 (1 050) kronor

Skön 1883 Grosshandlare Forssén 3 000 (3 158) kronor

Tuna 1899 Bonden Emanuel Björklund 3 000 (3 030) kronor 

åtskilliga 18 skoltomter

Skön 1843 Skönviks bruk fönsterglasa

Njurunda 1847 Bruksägare Claes Westberg takpapp

Alnö 1863 Prästbordet 50 byggnadstimmer

Alnö 1878 Grosshandlarna Anderson & Strömberg allt virkeb

Tuna 1897 Skollärarbostället diverse trävarorc

Indal 1898 Sunds aktiebolag virke till ett plank

Tuna 1899 Hemmansägare vid kyrkan arbete med gropd

a) Utlovad gåva som sannolikt också skänktes, b) De trävaror som krävdes vid byggna-
dens uppförande, c) Byggnadstimmer, tak- och golvbjälkar, takstolar, d) Arbete med 
att fylla den stora gropen vid skolhuset. Löpande priser (fasta priser: 1860) i kronor. 
Källor: Databaserna Folkskolehus (bilaga 2) och Skolhusfinansiering (bilaga 4). 
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Några var mindre, som Skönviks bruks donation av fönsterglas och 
bruksägare Claes Westbergs donation av takpapp. Några var större, 
som disponent Rudolf Strömbergs och den skotske grosshandlaren 
Laurence Andersons gåva till Alnö skoldistrikt. Anderson, som uppförde 
Rödestrands ångsåg som Strömberg övertog när Anderson insjuknade 
1877, lät skänka alla de trävaror som krävdes för att uppföra ett skolhus 
i närheten av sågverket.121

Trots att donationerna inte hade någon större ekonomisk betydelse 
för skolhusbyggandet totalt sett, påverkade de skolorna och skolhu-
sen i enlighet med den gåvans logik som uppmärksammades i kapitel 
6. Detta kunde handla om mindre detaljer. När en skollokal skulle 
uppföras i Njurunda rådde 1847 delade meningar om vilket tak som 
skulle läggas på skolan. Bruksägaren Claes Westberg förklarade då att 
han skulle kunna tänka sig att skänka takpapp om sockenmännen så 
önskade, och stämman beslutade därefter att skolhuset skulle täckas 
med papp.122

Donationernas instruktioner kunde också vara mer omfattande. 
Andersons och Strömbergs donation skänktes med förbehållet att bygg-
naden för all framtid skulle användas som skolhus. Anderson och hans 
företrädare skulle också ha rätt att tillsammans med två representanter 
från skoldistriktet tillsätta skolans lärare eller lärarinna samt övervaka 
skolans skötsel och ekonomi. Om dessa villkor inte uppfylldes skulle 
skolhuset tillfalla Rödestrands ångsåg.123

De mest omfattande kraven, samlade i åtta punkter, fanns häftade 
vid Erik Nordlanders donation avsedd för en skola i Tuna församling. 
Erik Nordlander (1773–1847) var född i Tuna men hade, i likhet med 
Ljustorps donator Jonas Thunander, flyttat till Stockholm, där även 
han sedermera blev utsedd till stadsmajor – en hög militär befattning 
inom Stockholms borgerskaps infanteri- och militärkår.124 Nordlan-
der lade grunden för sin förmögenhet genom proviantleveranser till 
svenska armén under 1808–1809 års finska krig, och han utökade 
den sedermera bland annat genom att bedriva en omfattande låne-
verksamhet.125 

Enligt donationsbrevets villkor skulle en del av donationen använ-
das för att uppföra ett stort skolhus som skulle rymma 200 pojkar och 
flickor, samt bostadsrum för läraren och övernattningsrum för fattiga 
och avlägset boende elever. Skolläraren skulle vara en prästvigd yngre 
person och undervisa barnen enligt växelundervisningsmetoden.126 Dessa 
punkter presenterades också muntligen av lantmätaren herr ingenjör 
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Stagnell från Uppland, som företrädde Nordlanders intressen. Stagnell 
förtydligade dessutom att avvikelser från donatorns önskemål skulle 
innebära att donationen riktades till andra nyttiga ändamål inom Tuna 
socken eller någon annanstans i Härnösands stift.127

Donatorns vilja genomfördes dock inte fullt ut, utan det färdiga skol-
huset framstod som en kompromiss mellan donator och skoldistrikt. 
Skolhusets lärosal beskrevs som ”mycket rymlig och särdeles väl ord-
nad” av folkskoleinspektören år 1859.128 Med måtten 16 × 10,7 meter 
var dock skolhuset sannolikt mindre än vad Nordlander ursprungligen 
avsett. Det var heller inte den skola som sockenmännen hade föredragit: 
de ansåg att en flyttande skola vore mindre kostsam och mer passande 
för församlingens spridda byar, och de hade föredragit att läraren var 
organist i stället för präst.129

Sammanfattande diskussion
I detta kapitel har en övergripande förändring i skolhusens finansiering 
identifierats. Från att huvudsakligen ha finansierats med penning- och 
naturaskatter under undersökningsperiodens första hälft övergick kost-
naderna för nya skolhus i Sundsvallsregionen under 1800-talets sista tre 
decennier till att täckas av penningskatter och lån. Denna förändring 
var förmodligen avgörande för regionens ökade antal skolhus. Natura-
skatterna var ett passande sätt att finansiera skolhus i ett samhälle som 
kännetecknades av en betydande självhushållning, medan kombina-
tionen av penningskatter och lån var en god lösning när många och 
dyra skolhus skulle uppföras mot seklets slut, inte minst mot bakgrund 
av de praktiska problem som naturabeskattningen kunde innebära vid 
skolbyggen.

I relation till tidigare studier av skolfinansieringens historia har 
kapitlet givit en närmare inblick i i utformningen av de lokala skatter 
som till stor del finansierade skolväsendets framväxt under 1800-talet. 
Naturabidragens betydelse för den svenska folkskolan, vilket är väl värt 
ett fördjupat studium, har uppmärksammats, och jag har även givit en 
inblick i hur Sundsvallsregionens skolhus finansierades med hjälp av 
penningskatter baserade på bland annat mantal, matlag, rök och fyrk. 
Det svenska skolväsendet förefaller i detta avseende ha tillämpat del-
vis andra lösningar än exempelvis de nordamerikanska skoldistrikten. 

Kapitlets viktigaste bidrag till studiet av skolväsendets finansiering är 
att det uppmärksammar den stora betydelse som lån, inte minst bank-
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lån, kunde spela för uppförandet av skolhus. Hälften av skolbyggenas 
kostnader täcktes av lån, varav närmare tre fjärdedelar var banklån från 
banker som Kreditaktiebolaget Sundsvall och Sundsvalls Enskilda bank, 
vilka hade bildats för att förse jordbruket och den växande industrin 
med nödvändiga krediter. 

Inom ramen för denna studies övergripande syfte har detta kapitel 
kunnat peka på ett antal grundläggande sociala, politiska och ekono-
miska förutsättningar för folkskoleväsendets expansion som inte brukar 
framhållas i studier om folkskoleväsendets framväxt. Gemensamt för 
dem är att de illustrerar hur väl grundade skolhusbyggnadsprojekten 
var i den agrara och industriella expansionens landsbygdsförsamlingar. 
Till dessa förutsättningar hör naturaekonomins utbredning, lands-
bygdsbefolkningens mångsyssleri, böndernas skogar och dragdjur, 
samt det sockenkommunala skatteväsendet. Av stor betydelse var också 
1800-talets kreditväsende och de framväxande bankerna; bankerna var 
inte bara en viktig förutsättning för den svenska industrins utveckling 
utan också för den svenska folkskolans.
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kapitel 10

Folkskoleväsendets  
förutsättningar

Den här boken har handlat om förutsättningarna för skolväsendets 
framväxt under 1800-talet, då allt fler skolor inrättades, skolhus bygg-
des och lärare anställdes. I Frankrike ökade antalet folkskolelärare från 
uppskattningsvis 59 700 till 152 000 mellan 1839 och 1896/97, och 
i Ryssland från 24 400 lärare 1880 till 126 500 år 1911. Skolhusens 
antal ökade också, vilket innebar att det vid sekelskiftet 1900 fanns 
32 500 folkskolor i Tyska kejsardömet, 81 400 skolhus i Frankrike och 
212 000 skolhus på den amerikanska landsbygden.1 Från att ha tillhört 
undantagen blev det vanligt att föräldrar skickade sina barn till skolan, 
och vid sekelskiftet 1900 gick mer än 70 procent av barnen (5–15 år) 
i skolan i länder som USA, Kanada, Frankrike, Australien, Sverige, 
Skottland, Danmark och Preussen.2

Under de senaste decennierna har en lång rad förklaringar till skol-
väsendets framväxt presenterats inom ramen för allt från historiemate-
rialistiskt till organisationsteoretiskt orienterade studier. Namnkunniga 
forskare som Lawrence Stone, Andy Green, John Meyer och Peter Lindert 
har på olika sätt strävat efter att fastställa skolväsendets bakomliggande 
orsak eller grundläggande drivkrafter.3

För att kunna presentera ett nytt svar på frågan om skolväsendenas 
framväxt, som ägnats så mycket möda inom såväl humanistiska som 
samhällsvetenskapliga discipliner, har jag tillämpat tre enkla metodo-
logiska grepp. I stället för att ta min utgångspunkt i elevernas skolgång 
eller undervisning har jag tagit min utgångspunkt i skolhuset. I stället 
för att försöka identifiera den viktigaste bakomliggande eller utlösande 
orsaken har jag intresserat mig för skolhusens och skolväsendets historis-
ka förutsättningar och kartlagt det som krävdes för att åstadkomma ett 
skolväsende. I stället för att analysera nationell debatt eller genomföra 
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internationella jämförelser har jag genomfört en empirisk studie av 
ett mindre område: Sundsvallsregionens tolv landsbygdsförsamlingar 
åren 1840–1900.

Resultatet av detta har blivit en omfattande undersökning av skolans 
sociala, ekonomiska och kulturella historia som i enlighet med källplu-
ralistiska principer baserats på en stor mängd olika slags källmaterial. 
Anslaget har varit brett. Med utgångspunkt från kategorier hämtade 
från bebyggelsehistorisk forskning har studien omfattat allt från skolhu-
sens utformning och kostnader till motiven bakom skolbyggena, skol-
distriktens lokala organisation, arbetarna vid skolhusen och skolhusens 
finansiering. Undersökningen innefattar följaktligen såväl textanalyser 
av debatter som enklare kvantitativa analyser av räkenskapsmaterial och 
arbetskraftens sociala sammansättning. 

Detta närmast totalhistoriska grepp om skolväsendets framväxt inne-
bär en avgränsning. Varje enskilt kapitel har behandlat teman som räckt 
för en bok, och fortfarande finns mycket kvar att göra med avseende 
på exempelvis skolbyggenas organisation, arbetskraft och finansiering. 
Samtidigt är det bokens omfattning som har gjort det möjligt att säga 
något nytt om ett så väl beforskat område som skolväsendets framväxt. 
Det är tillsammans som kapitlens delstudier har kunnat åstadkomma 
den nyorientering ellet det perspektivskifte som den här boken syftar till. 

En ny förklaring till skolväsendets framväxt
De förklaringar till skolväsendets framväxt som sannolikt har vunnit 
störst spridning är konfliktorienterade ändamåls- och funktionsförkla-
ringar, formulerade av forskare som Michael Katz, Marvin Lazerson och 
Lawrence Stone, vilka har betecknats som revisionistiska, marxistiska 
och historiematerialistiska. De knyter i regel skolan till städernas och 
industrins expansion och betraktar den som ett medel genom vilket de 
härskande klasserna upprätthållit sin position. I linje med ett sådant 
resonemang har den svenska folkskolan beskrivits som följden av en 
äldre samhällsordnings sammanbrott och tillväxten av en fattig under-
klass, som ett ”försök att fysiskt och ideologiskt kontrollera de fattiga 
barnen, att forma dem till att passa in i den nya samhällsordningen”.4 

De brister som sådana perspektiv uppvisat – bland annat har samban-
det mellan skola och industrialisering visat sig vara svagt – har inneburit 
att forskare har ägnat sin tid åt att utarbeta andra förklaringar.5 Till de 
mest inflytelserika hör de som tar fasta på nationalstaternas framväxt 
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(Andy Green, John Meyer), konflikter mellan olika sociala grupper 
(Margret Archer, Yasemin Soysal & David Strang) och skolväsendets 
lokala organisering (Peter Lindert, Nancy Beadie, Ben Eklof ). Olika 
länders skolväsenden har omväxlande betraktats som resultat av statens 
behov av patriotiska medborgare med ett gemensamt språk, lokalsam-
hällets behov av enkel och billig undervisning, och konflikter mellan 
exempelvis borgerskapet och kyrkan.6 

Den förklaring som jag presenterat skiljer sig på avgörande punkter 
från dessa inflytelserika perspektiv. Till att börja med erbjuder jag en 
bredare bild av skolans historiska förutsättningar. Eftersom tidigare 
studier främst ägnat sig åt att identifiera de huvudsakliga orsakerna 
till skolväsendets framväxt har stora delar av skolans historiska för-
utsättningar undgått analysen. I detta avseende fyller föreliggande 
undersökning en viktig lucka.

Betraktat utifrån skolhusens och skolans gemensamma historia 
framstår skolväsendet också som resultatet av en mängd sammanfläta-
de sociala, ekonomiska och kulturella processer. Uppförandet av nya 
skolhus motiverades av bland annat statliga krav, befolkningstillväxten, 
bristfälliga skolhus samt ekonomiska och statusmässiga frågor. Organi-
sationen i stämma, skolråd och byggnadskommitté var nödvändig för 
att administrera byggnadsprojektet, tillsammans med de dagsverken, 
beting och entreprenader genom vilka byggnadsarbetet genomfördes. 
Såväl skolhus som skolväsende förutsatte dessutom de fastigheter som 
bönder, kyrka, bolag och byar kunde ställa till skoldistriktets för-
fogande, och den fastighetslagstiftning som möjliggjorde de inköp, 
donationer och avsöndringar genom vilka skoldistrikten förvärvade sin 
mark. Den arbetskraft som obesuttna, bönder och hantverkare kunde 
erbjuda var därtill nödvändig, tillsammans med det byggnadsmaterial 
som bönder, handlare och traktens industrier kunde förse skolorna 
med. Avslutningsvis förutsatte skolhusen de resurser som framförallt 
penning- och naturabeskattningen och områdets kassor och banker 
ställde till skoldistriktens förfogande.

Detta mångfaldigande av folkskolans historiska förutsättningar 
innebär att skolväsendets framväxt i stor utsträckning knyts till andra 
samhälleliga processer än vad som tidigare varit fallet, och synen på vad 
som är viktigt och oviktigt i skolans historia förändras därmed. Betrak-
tad med utgångspunkt från skolhusen handlade skolväsendets framväxt 
inte i första hand om sociala konflikter, nationalstaternas utveckling, 
statligt agerande, decentralisering eller lokalsamhällets behov. Det är 



293

folkskoleväsendets förutsättningar

inte heller i relationen mellan stat och lokalsamhälle eller i en strävan 
efter att disciplinera underklassen som man finner skolväsendets driv-
krafter eller de mest angelägna forskningsuppgifterna. 

I stället framstår skolväsendet som resultatet av en rad samver-
kande samhälleliga processer. I fokus för denna till stora delar nya 
historieskriving står faktorer som befolkningsökningen, de kyrkliga 
församlingarnas organisation, fastighetsmarknadens liberalisering, de 
obesuttnas tillväxt, stads- och lanthandelns utveckling, den expande-
rande industrins byggvaror samt det sockenkommunala skatteväsendets 
och kreditmarknadens förändring. I stället för ett redskap i händer på 
stat, lokalsamhälle eller de härskande klasserna, framstår skolväsendet 
i första hand som ett prisma i vilket ett fullt spektrum av det samtida 
samhällets strukturer avspeglar sig.

Sociala, ekonomiska och kulturella faktorer som varit mer eller 
mindre främmande för den skolhistoriska forskningen framstår där-
med som centrala för att förstå skolväsendets framväxt. Till dessa hör 
kreditmarknaden, vars reverser, kassor och banker varit föremål för 
studier i historia och ekonomisk historia.7 Jag har visat att kreditmark-
naden även kunde spela en viktig roll för skolväsendets framväxt: lån 
från kyrkkassor, sockenmagasin och framförallt banker täckte hälften 
av kostnaderna för skolbyggen i Sundsvallsregionen 1870–1900. De 
obesuttnas arbetskraft är en annan historisk faktor som den utbild-
ningshistoriska forskningen inte studerat närmare. Jag har dock visat 
att jordfattiga grupper som torpare, arbetare och inhysehjon inte bara 
spelade en viktig roll i de agrara och industriella revolutionerna, utan 
även i den utbildningsrevolution som skolväsendet innebar. Stads- och 
lanthandelns utveckling är en tredje historisk faktor som jag inkluderat 
i skolväsendets historieskrivning. Tillsammans med den expanderande 
industrin försåg handeln skoldistrikten med en betydelsefull del av de 
varor av vilka Sundsvallsregionens skolväsende byggdes. 

Genom att låta förklaringen omfatta sådana faktorer framstår den som 
jämförelsevis mångdimensionell. Den har överskridit rent utbildnings-
historiska frågeställningar för att även behandla ämnen av agrarhistorisk, 
bebyggelsehistorisk, ekonomisk historisk, kyrkohistorisk, socialhistorisk 
och rättshistorisk karaktär. Till exempel har jag uppmärksammat rikt-
ningar inom träbyggnadsarkitekturen, kakelugnsindustrins centralise-
ring till Uppsala, naturaskatternas marginalisering, ägandeförhållanden 
kring kyrkojorden och tillverkningen av takspån. Förklaringen har också 
omfattat olika abstraktionsnivåer från 1808–1809 års krig och 1888 års 
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stadsbrand i Sundsvall, via institutioner som dagsverken, entreprenad-
auktioner och traditionella byggnadstyper, till de stora demografiska 
och ekonomiska förändringarna under perioden: befolkningstillväxten, 
jordbrukets produktionsökning, penningsekonomins expansion och 
den sociala differentieringen.

Till skillnad från de ändamåls- eller funktionsförklaringar som 
har knutit skolväsendets framväxt till samhällets, elitens, statens eller 
lokalsamhällets motiv eller behov bygger min förklaring alltså på en, i 
bred mening, strukturalistisk analys där skolväsendet framstår endast 
som resultatet av relationen mellan en rad olika faktorer. Denna studie 
motsäger varken att skolväsendet kom att fylla en rad olika funktioner 
eller att dess framväxt ledsagades av många syften. Men utifrån det 
myller av avsikter som kartlades i kapitel 4 står det klart att skolan 
saknade övergripande motiv eller ambitioner. Skolan är därvidlag ett 
gott exempel på den avsaknad av vilja och medvetande som Friedrich 
Engels tillskrivit historien i allmänhet, eftersom ”det som någon individ 
önskar förhindras av alla andra, och vad som härur framgår är något 
som ingen önskat”.8 Något tillspetsat kan man säga att skolväsendets 
framväxt varken hade mening eller mål.9 Mot bakgrund av de ovan 
nämnda ändamåls- och funktionsförklaringarna framstår detta som ett 
av denna boks viktigaste resultat.10 

I Friedrich Nietzsches och Michel Foucaults anda har jag vidare visat 
hur skolväsendet med sin mångfald av historiska förutsättningar hade 
ett tämligen enkelt och stundtals vanhedrande ursprung – ett pudenda 
origo för att tala med Nietzsche.11 Min studie står alltså i tydlig kontrast 
mot de i huvudsak äldre studier som förknippat skolväsendets framväxt 
med framsteg, storslagna tänkare och behjärtansvärda ändamål. Det 
skolväsende jag har skildrat växte i stället fram under ständiga kon-
flikter (mellan personer och mellan sociala grupper) och präglades av 
återkommande missförstånd (som när ett skolhus byggdes med en extra 
våning), misstag (ojämn stengrund, dåligt avloppsdike, illa uppförda 
skolhus etc.) och rena bedrägerier. Skolväsendets framväxt var, liksom 
allt i historien, mänskligt, alltför mänskligt.

Min studie av förutsättningarna för skolväsendets framväxt påmin-
ner oss också om vikten av att inte missta orsak för verkan. Skolorna 
var avsedda att fostra och undervisa elever, men som framgått ovan 
handlade skolväsendets förutsättningar om så mycket annat än barn 
och pedagogik. Att skolväsendets införande var en av 1800-talets vik-
tigaste förändringar och anses ha bidragit till mycket som vi uppfattar 
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som gott – läs- och skrivkunnighet, ekonomisk och hållbar utveckling 
– betyder heller inte att dess ursprung var lika upphöjt.12 

Samtidigt som min studie på många sätt innebär en nyorientering 
eller ett perspektivskifte med avseende på skolväsendets historieskriv-
ning, innebär den ett närmande till andra traditioner inom historie-
vetenskaplig forskning. Den är mycket inspirerad av tydligt avgränsade 
fall- eller mikrostudier av en plats eller ett område. Jag menar att min 
studie illustrerar hur en kraftig geografisk avgränsning gör det möjligt 
att undersöka en omfattande samhällelig kontext, och de möjligheter 
som därmed ges till att inkludera faktorer som tidigare inte uppmärk-
sammats i analysen.13 En stor del av denna studies bidrag till den 
tidigare forskningen kan sannolikt härledas från att jag inte placerat 
min studie på nationell nivå eller frestats till att undersöka ett större 
antal skoldistrikt.

Min studie har också tagit avstamp i den diskussion om mono- och 
mångkausalitet som förts inom social- och kulturhistoriska studier, vilket 
uppmärksammades i bokens inledningskapitel. Till sitt angreppssätt har 
den därför vissa likheter med andra förklaringar av komplexa historiska 
processer som involverat exempelvis klass och kön i det tidigmoderna 
samhället.14 Min förklaring har också vissa likheter med förklaringar av 
den industriella revolutionen. Det var länge sedan industrialiseringen 
reducerades till att vara resultatet av en uppfinning eller en grundläg-
gande drivkraft. I stället hänförs den, som i Lars Magnussons översikt 
över svensk ekonomisk historia, till några viktiga omständigheter som 
betingats av ett flertal samvarierande omständigheter.15 Förklaringarnas 
liknande form innebär också att min förklaring har uppmärksammat 
liknande, och stundtals samma faktorer som de som ägnat sig åt de 
agrara och industriella revolutionerna. Såväl skolan som industrin 
drog till exempel nytta av den obesuttna befolkningens arbetskraft, 
böndernas skogar som utvidgats genom avvittringen och de lån som 
kreditmarknaden kunde erbjuda.16 

Skolan och bondesamhället
Samtidigt som denna studie på ett övergripande plan erbjuder en på 
flera sätt ny förklaring till skolväsendets framväxt, lämnar den också 
mer specifika bidrag till skolans historieskrivning. Till dessa hör en rad 
fakta om skolhusens och folkskolans 1800-tal: skolhusens och skol-
tomternas utformning, skolhusens kostnader, skolhusens kvalitet och 
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längden på barnens väg till skolan. Jag har bland annat ifrågasatt och 
nyanserat den spridda uppfattningen om skolhusens låga kvalitet under 
1800-talet, givit en på flera sätt ny bild av skoltomtens och skolgårdens 
historia samt diskuterat normalritningars och traditionella byggnads-
typers inflytande över skolhusens utformning. Min undersökning har 
därtill några historiografiska konsekvenser som särskilt bör nämnas.

Till att börja med har min studie visat hur fast förankrat skolväsendet 
var i bondesamhället i ett land som Sverige, där 96 procent av skolhusen 
låg på landsbygden och 80 procent av lärarna var verksamma i sådana 
områden fortfarande vid sekelskiftet 1900.17 Folkskolan var inte endast 
resultatet av 1800-talets samhällsomvälvningar utan förutsatte även 
strukturer av äldre datum. Skolhus kunde byggas tack vare församling-
arnas organisation, prästbordens jordar och landsbygdsbefolkningens 
mångsyssleri: samhälleliga strukturer med medeltida anor. 

Klarläggandet av hur Sundsvallsregionens skolväsende till stor del 
vilade på bondesamhällets strukturer är viktigt eftersom det kan förklara 
varför skolväsendet tidigt spreds, vid tidpunkten, agrart dominerade 
områden som Sverige, Danmark, Norge, Preussen och norra USA, 
vilket framstått som paradoxalt utifrån de perspektiv som framhållit 
skolan som ett svar på den industriella utvecklingen. Ser man till de 
historiska förutsättningar som kartlagts här, är detta mindre förvånande. 
Den fråga som väcks av min studie är i stället varför skolväsendet inte 
växte fram tidigare i länder som Sverige. I Sverige hade det ju sedan 
medeltiden funnits den organisation, mark, arbetskraft och ekonomiska 
muskler som krävdes för att uppföra kyrkor och bekosta prästlöner i 
landets församlingar.18

Det har också principiell betydelse för hur skolväsendet ska förstås. 
När skolväsendets framväxt ska förklaras, har det ofta kopplats till det 
moderna, industriella och urbana samhället. Till exempel har John Boli 
beskrivit skolan som en väsentlig del i uppkomsten av det moderna 
samhället.19 Denna studie hör dock till dem som ifrågasätter sådana 
samband.20 Under 1900-talet blev visserligen skolväsendet en viktig 
del av det moderna, industrialiserade och urbaniserade samhället. Men 
sett till dess framväxt, frambringades skolväsendet till betydande del 
av ett agrart bondesamhälle. 

Ett fotografi av Ljustorps sockencentrum fångar flera aspekter av 
de landsbygdsförsamlingar som frambringade skolväsendet i Sunds-
vallsregionen (bild 14). Kyrkans placering illustrerar församlingarnas 
centrala roll i skolväsendet, och strax till höger och nedanför kyrkan 
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syns skolhuset som 1847 färdigställdes på prästbordets mark. I bak-
grunden avtecknar sig de skogar från vilka bönderna fraktade material 
till skolbyggena, och lägdorna symboliserar den viktiga jordbrukssek-
torn. I Sundsvallsregionen var det bara i Alnö, Njurunda, Skön och 
Timrå som industrin sysselsatte mer än hälften av befolkningen vid 
sekelskiftet 1900.21

I likhet med fotografiet uppmärksammar emellertid min undersök-
ning även 1800-talets samhällsomvandlingar. I fotografiet representeras 
handeln av handlaren Lars Ålanders gård i bildens nedre högerkant – 
Ålander var för övrigt en av dem som sålde varor till Åsängs skolhus 
i Ljustorp – och sågverksindustrins expansion av sågverksägaren Erik 
Wiklanders gård i bildens vänsterkant.22 Som fotografiet antyder – det 
agrara landskapet skiljer sig från de fotografier av stadsmiljöer eller 
fabriksbyggnader som annars har ackompanjerat analyser av skol-
väsendets framväxt – presenterar min undersökning en annan bild 
av industrialiseringens och urbaniseringens betydelse än den som är 
sedvanlig. Inte ens i Sundsvallsregionen, med sin expanderande arbe-
tarbefolkning och den sociala oro som följde på sågverksindustrins 
konjunktursvängningar, formulerade skoldistriktens företrädare de 
skäl till att inrätta skolor som tidigare forskning betonat: behovet 

Bild 14. Folkskolans sociala, ekonomiska och kulturella landskap (Ljustorp). 
Ljustorps folkskola skymtar bland träden nedanför kyrkan till höger om vägen. 
Samma skola syns på bild 4 och 10. Källa: Fo-11046, LHf. Datering: före 
1900. Fotograf: Olof Petter Engström.
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att disciplinera de växande arbetarskarorna eller anpassa dem till 
industriarbetets takt.23 

Industrialiseringen och Sundsvalls stads tillväxt gick dock inte skol-
väsendet förbi. Sågverksindustrins kraftiga utveckling gav en befolk-
ningsökning som var en viktig anledning till att allt fler skolhus upp-
fördes under framförallt 1880- och 1890-talen. Den västeuropeiska 
depressionen 1873–1896, som var en följd av industrins omvandling, 
påverkade även Sundsvallsregionen: priserna på arbete och byggnads-
material sjönk vilket förefaller ha stimulerat skolbyggen från och med 
1870-talets slut. 

Industrin spelade även fler roller. Skoldistrikten förvärvade jord-
lägenheter från de egendomar som sågverken och andra bolag lagt under 
sig. I det mest komplicerade fallet kunde förhandlingarna om endast en 
skoltomt kräva kontakter med inte bara Lagfors bruk utan även Lögdö-
verken, Lars Johan Hiertas dödsbo och Sunds aktiebolag. Sundsvalls 
spar- och affärsbanker, som hade inrättats för att förse såväl bönder som 
den expanderande industrin med krediter, försåg skoldistrikten med 
stora delar av de lån som krävdes för att finansiera uppförandet av allt 
fler skolhus under framförallt 1800-talets sista tre decennier. Dessutom 
byggdes skolhusen till en del av de järnvaror, brädor, plank, tapeter, 
asfaltpapp, tegel och kakelugnar som den växande sågverksindustrin, 
järn- och stålindustrin, mekaniska verkstadsindustrin samt tegel- och 
kakelugnsindustrin producerade och den expanderande stads- och 
lanthandeln distribuerade.

Min studie nyanserar också bilden av den kraftiga befolknings-
ökning som skedde i samband med sågverksindustrins expansion. Den 
var inte enbart ett skäl till att bygga nya skolor, vilket det kan framstå 
som ur ett traditionellt konfliktperspektiv.24 Den var även ett skäl 
till att den sockenkommunala organisationen växte och förändrades, 
vilket påverkade skolväsendets organisation. Tillsammans med bland 
annat jordbrukets produktionsökning drev befolkningsutvecklingen 
dess utom på fastighetsmarknadens och fastighetsrättens liberalisering, 
vilket påverkade anskaffningen av skoltomter. 

Den tillväxt av de obesuttna klasserna som befolkningstillväxten 
innebar, har jag också omvärderat. Den fattiga landsbygdsbefolkningen 
och deras lastbara leverne, osedlighet och brottslighet har ofta anförts 
som ett viktigt motiv till att inrätta folkskolor, men det är en förklaring 
som min undersökning inte givit stöd för. Inte heller var motivet att 
disciplinera en tilltagande arbetarbefolkning, trots att Sundsvallsstrej-
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ken spreds över hela sågverksdistriktet 1879 och betraktades som så 
allvarlig att sex kanonbåtar och 1 000 soldater kallades in.25 Däremot 
spelade torparna, backstugusittarna, arbetarna och andra obesuttna en 
viktig roll som arbetskraft vid skolbyggena. Skolväsendet byggdes till 
en stor del med hjälp av deras arbete.

Denna slutsats står i tydlig kontrast till de äldre pedagogikhistoris-
ka studier som lagt stor vikt vid de stora tänkarna och pionjärerna i 
skolans historia. Detta perspektiv som beskrivits som ”the great man 
theory of change” – teorin om att förändring sker tack vare insatsen 
från företrädesvis stora män som i kraft av sin genialitet och viljestyrka 
förändrar historiens riktning – kontrasteras här mot ett perspektiv som 
uppmärksammar alla de vars insatser faktiskt möjliggjorde skolväsendet.26 

Denna de osjungna hjältarnas historieskrivning ger en annan bild 
av folkskolans grundare. Min undersökning ignorerar inte dem som 
lyckades erövra en framstående position i samhället. Såväl en tidigare 
professor vid Uppsala universitet som en sedermera direktör för Lavals 
ångturbinfabrik ingick bland dem som bidrog till skolväsendets framväxt 
i Sundsvallsregionen. Vissa individer framträder därmed i flera, och 
ibland oväntade, roller. Lars Johan Hierta var inte bara publicist utan 
också ägare till Munksjö pappersbruk som försåg skoldistrikten med 
tapeter och andra pappersprodukter, ägare till Lagfors bruk som erbjöd 
Ljustorps skoldistrikt en skoltomt, samt namngivare till Stiftelsen Lars 
Hiertas minne som publicerade normalritningar till folkskoleträdgårdar. 
Oscar I förberedde inte bara förslaget om allmän folkskola som till-
förordnad regent 1839, utan hans resa genom Medelpad angavs också 
som skäl till att ett skolhus skulle stå klart i juli 1847.

Det är emellertid i huvudsak lokalsamhällets bönder och obesuttna 
som bör få äran för skolväsendets framväxt. Bönderna spelade flera 
viktiga roller vid skolväsendets framväxt i Sundsvallsregionen och de 
obesuttna utgjorde den viktigaste arbetskraften. Bönder var inflytelse-
rika på stämmor och skolråd, skänkte eller sålde flera av skoltomterna, 
utförde ett betydelsefullt arbete vid skolbyggena, inte minst med den 
tidsödande frakten, och levererade dessutom en betydande mängd av 
byggnadsmaterialet. De svenska skolhusen framstår i flera avseenden 
som böndernas byggen.

Av störst betydelse för skolväsendets framväxt var alltså människor 
som saknade internationella kontaktnät, som aldrig kom till tals i den 
nationella debatten och vars minne endast bevarades av de närmaste: 
människor som var födda i Orsa tjänade några extra slantar genom att 
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sälja lump, drunknade vid en brygga vid Sunds sågverk eller försörjde 
sig som backstuguhjon. Folkskolan hade med andra ord mycket fatti-
gare fäder än de vilka vanligtvis brukar tillskrivas sådana epitet: Johan 
Heinrich ”folkskolans fader” Pestalozzi, Uno ”finska folkskolans fader” 
Cygnæus och Torsten ”svenska folkskolans grundläggare” Rudenschöld.27

Församlingarnas och lokalsamhällets skolor
Min bok utgör också ett bidrag till kunskapen om statens och lokal-
samhällets betydelse för skolväsendets utveckling, vilket är ett ämne 
som allt mer framstår som fundamentalt för studiet av skolans historia. 
Den svenska folkskolan är därvidlag av särskilt intresse eftersom Sverige 
i internationell forskning framställts som ett fall där ett centraliserat 
skolväsende utvecklades styrt av en stark nationalstat.28

I relation till Andy Greens statsformeringsteori och John Meyer et 
als nyinstitutionalistiska teori om skolväsendet som en viktig symbol 
för nationalstaten utgör denna studie ett viktigt korrektiv eftersom den 
uppmärksammar de lokala förutsättningar som krävdes för att skol-
väsendet skulle kunna växa fram.29 Nationalstaternas framväxt, och de 
ansträngningar som de gjorde för att konsolidera sig själva, var långt 
ifrån tillräckligt för att ett skolväsende skulle uppstå. Det krävdes även, 
vilket framgått ovan, lokal organisation, mark, arbetskraft, byggnads-
material och finansiering för att bygga ett skolväsende.

I stället för ett statligt projekt var alltså folkskolan i första hand de 
svenska församlingarnas projekt. Det var deras stämmor, skolråd och 
byggnadskommittéer som organiserade skolbyggena och det var de 
som försåg skolbyggena med mark och timmer från prästborden, eta-
blerade beskattningsformer samt möjligheten att låna ur kyrko- och 
sockenmagasinskassor. För att parafrasera Andy Green framstår alltså 
skolväsendet snarare som resultatet av lokalsamhällets politiska och 
organisatoriska formering, vilket i de svenska församlingarnas fall hade 
inletts under medeltiden, än av mer sentida statsformeringsprocesser.30

Den här studien har också lämnat ett substantiellt bidrag till studiet 
av den svenska statens agerande, mer specifikt konsekvenserna av skolin-
spektörer, normalritningar och 1842 års folkskolestadga. Inspektörerna 
och normalritningarna har i allmänhet beskrivits som moderniserande 
krafter i den svenska folkskolans historia, vilka bidrog till bättre skol-
lokaler och mer omfattande undervisning av bättre kvalitet.31 Min 
undersökning har delvis bekräftat denna bild. Inspektörerna arbetade 
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utan tvekan för att öka antalet skolhus och stärka deras kvalitet. Nor-
malritningarna påverkade också skolhusens utformning. Av denna studie 
framgår det dock med all önskvärd tydlighet att såväl inspektörer som 
normalritningar bara var en del av alla de omständigheter som bidrog 
till att skolhus kunde uppföras och skolväsendet expandera. 

I relation till allt det som krävdes för att inrätta skolor och bygga 
skolhus var folkskoleinspektörernas möjligheter att påverka begränsade, 
vilket de själva insåg. Oavsett vad folkskoleinspektörerna begärde av 
skoldistrikten krävdes mycket annat för att skolväsendet skulle expan-
dera. Inspektörerna hade kunnat utföra sitt arbete hur nitiskt som helst 
– utan skoldistriktens organisation eller arbetskraft hade skolbyggena 
inte varit möjliga. Normalritningarnas inflytande över skolhusens 
utformning illustrerar statens begränsade inflytande. Den vinkelform 
som förespråkades av 1865 års normalritningar fick stort genomslag 
bland skoldistrikten, men förblev populär trots att den ifrågasatts av 
1878 års upplaga. 

Vad detta säger om den statliga skolpolitikens roll under 1800-talet 
kan diskuteras. Jag vill hävda att min undersökning som helhet mot-
säger de studier vilka betraktat relationen mellan stat och skoldistrikt 
som central för skolväsendets framväxt.32 Det var varken statsmaktens 
agerande eller dynamiken mellan statliga, regionala och lokala admi-
nistrativa nivåer som formade skolväsendet under 1800-talet. Mot 
bakgrund av min studies åtta empiriska kapitel, omfattande allt från 
skoldistriktens motiv och organisation till arbetskraft och finansiering, 
framstår i stället staten som endast en av många sammanflätade faktorer 
som påverkade skolväsendet på olika sätt. 

1842 års folkskolestadga
Folkskolestadgan har varit en viktig fråga i det svenska skolväsendets 
historieskrivning och är därför värd en särskild kommentar.33 Från att 
ha betraktats som en avgörande milstolpe, har stadgans historiska bety-
delse ifrågasatts under de senaste trettio åren. Bland annat har studier 
framhållit att 90 procent av den svenska befolkningen var läskunnig 
vid sekelskiftet 1800, att 1 000 skolor redan hade inrättats före 1839 
och att skolväsendets utveckling under 1840- och 1850-talen var lång-
sam.34 Folkskolestadgan har setts som endast en bekräftelse på eller 
legitimering av en redan etablerad praxis.35

Traditionellt har också de omfattande rättigheter som 1842 års 
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folkskolestadga tillerkände skoldistrikten uppfattats som en svaghet. 
Den tröga utvecklingen under folkskolans första år, ”folkskolans kris” 
1842–1854, har skyllts på ”stadgans bristande fasthet” och att stad-
gan ”innehöll många kryphål”, och de stora regionala variationerna i 
undervisningens omfattning och kvalitet har förklarats med ”stadgans 
vaghet”.36

När jag satte in 1842 års folkskolestadga i dess samhälleliga kontext 
framgick det att den var ett viktigt skäl till att skolhus uppfördes i 
Sundsvallsregionen. Före 1842 års folkskolestadga saknade regionen 
skolor, och barnens hemundervisning kompletterades av insatser från 
klockare eller skolmästare som byarna hyrde. Bara inom tio år inrät-
tade församlingarna sedan sina första skolor, med hänvisning till just 
folkskolestadgan.

Folkskolestadgan framstår alltså närmast som en utlösande orsak till 
inrättandet av de första skolorna i Sundsvallsregionen. Kanske skulle 
man kunna formulera det som att de flesta församlingar sedan lång 
tid tillbaka hade de flesta förutsättningar på plats för att inrätta en 
skola. I församlingar som lyckats bygga en kyrka och avlöna en präst 
fanns sannolikt den organisation, den ekonomi och det antal barn 
som krävdes för att inrätta en liten skola, anställa en lärare och bedri-
va undervisning. Det var dock först när folkskolestadgan krävde detta 
som folkskolor inrättades i de mer än hälften av Sveriges församlingar 
som saknade skolor 1839.37

Min studie talar alltså för att folkskolestadgans betydelse behöver 
omvärderas, och även uppvärderas i vissa avseenden. Åtminstone i 
Sundsvall var den inte bara en bekräftelse på en redan etablerad praxis, 
utan den markerade inledningen på en ny fas i folkundervisningens 
historia. I andra avseenden innebär min studie dock en begränsning 
och specificering av stadgans betydelse. Av min undersökning har det 
framgått att folkskolans rättsliga ramverk var mycket större än 1842 års 
folkskolestadga. Av stor betydelse var även förordningarna om socken-
stämmor (1843) och om kyrkostämma, kyrkoråd och skolråd (1862). 
Folkskoleväsendet påverkades även bland annat av byggningabalken i 
1734 års lag, 1864 års förordning om grunderna för hemmansklyvning 
och jordavsöndring och inte minst 1876 års kungörelse om förändringar 
i folkskolestadgan med avseende på hur kostnaderna för skolväsendet 
skulle fördelas. Skråväsendets avskaffande och näringsfrihetslagstift-
ningen får heller inte förglömmas; de påverkade hantverksnäringen, 
handeln och sågverksindustrin på olika sätt.



303

folkskoleväsendets förutsättningar

Framförallt relativiseras folkskolestadgans betydelse eftersom min 
undersökning visar att det krävdes så mycket mer för att inrätta folk-
skolor. Stadgan var ändå bara en av många faktorer som verkade på 
folkskolans område. Utan organisation, mark, arbetskraft, byggnads-
material och finansiering hade skolhus inte kunnat uppföras, oavsett 
vad som utfärdades på Stockholms slott den 18 juni 1842.

Decentraliseringens betydelse
I flera avseenden bekräftar alltså mina resultat de undersökningar som 
framhållit den lokala nivåns betydelse för skolväsendets framväxt. Till 
dem hör exempelvis Carl Kaestles och Nancy Beadies analyser av det 
nordamerikanska skolväsendet, Ben Eklofs arbeten om ryska skolor och 
Peter Linderts internationellt jämförande studier.38 Detta innebär inte 
att det statliga agerandet i skolväsendets framväxt kan ignoreras, eller 
att den internationella nivån helt kan förbises. Stadgor och inspektörer 
var som sagt en av många betingelser som verkade på skoldistrikten, 
och det har även framgått att internationella arkitektoniska trender, 
pedagogiska strömningar och ekonomiska konjunkturer kunde påver-
ka skoldistriktens verksamhet. Trots att den internationella nivån kan 
framstå som ett frestande undersökningsobjekt – utbildningsväsendets 
internationalisering är idag inte bara en realitet utan även ett ideal – är 
min studie dock en viktig påminnelse om vilken nivå som faktiskt var 
fundamental för det svenska skolväsendets framväxt under 1800-talet. 

Mina resultat står också i kontrast till forskning som har förklarat 
skolväsendets långsamma utveckling med att lokalsamhället präglades 
av motstånd eller ointresse.39 Visst fanns det ett lokalt motstånd mot 
folkskolan: kapitel 4 gav en inblick i hur såväl politiskt organiserade 
som oorganiserade motståndshandlingar, vilka följde i skolans spår 
världen över, tog sig uttryck i Sundsvallsregionen.40 Men tack vare mitt 
fokus på skolbyggen kan jag visa att skoldistriktens lokala organisation 
snarare var en förutsättning för skolväsendets framväxt. Oavsett vilken 
inställning lokalbefolkningen hade till skolan var det skoldistriktens 
bönder, hantverkare och obesuttna som i huvudsak organiserade, byggde 
och finansierade skolbyggena. 

Skolväsendets långsamma tillväxt kan sålunda förklaras med lokal-
samhällets organisation snarare än människors attityder. Uppförandet av 
skolhus var ingen enkel fråga när beslut skulle tas på olika lokalpolitiska 
nivåer där olika gruppers och individers intressen ställdes mot varandra. 
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Lägger man till detta de juridiska hinder och de krav på finansiering, 
byggnadsmaterial och arbetskraft som skolhus ställde fanns det många 
skäl till att skolväsendet inte kunde växa snabbare än vad det gjorde. 

Det stora ansvar för skolväsendet som församlingarna axlade är vik-
tigt att betona mot bakgrund av den kritik som riktats mot vad som 
beskrivits som stadgans vaghet och bristande fasthet. Som jag även 
noterat i ett annat sammanhang var denna vaghet kanske snarare stad-
gans styrka.41 Tack vare att stadgan med sina allmänna formuleringar 
lade det huvudsakliga ansvaret för skolorna på skoldistrikten kunde 
skolväsendet fullt ut dra nytta av skoldistriktens organisatoriska och 
ekonomiska resurser.

Samtidigt som jag ansluter mig till dem som framhållit lokalsam-
hällets betydelse, innebär min studie också vissa nyanseringar av den 
inflytelserika teori som Lindert presenterat enligt vilken skolväsendets 
decentraliseringsgrad spelade en viktig roll under 1800-talet. I ett decen-
traliserat skolväsende, menar Lindert, kunde de lokala skol distrikten ta 
beslut om investeringar i skolväsendet som inte hade varit möjliga på en 
nationell nivå.42 Enligt Lindert var följaktligen Preussens skolväsende 
”resultatet av tusentals skoldistrikts självständiga politiska vilja till att 
beskatta sin befolkning”.43

Trots att skoldistrikten framstår som en viktig drivkraft för skolväsen-
dets utveckling i Sundsvallsregionen, framstår Linderts tes som alltför 
begränsad av åtminstone två skäl. För det första lägger han alltför stor 
vikt vid de lokala skatterna i skolväsendets finansiering – uppförandet 
av skolhus under det formliga byggnadsraseri som rådde i Sundsvalls-
regionen vid seklets slut förutsatte också ett fungerande kreditväsende. 
För det andra förutsatte skolväsendet inte bara tillräckligt starka och 
välorganiserade skoldistrikt utan även att mycket annat fanns på plats 
i lokalsamhället. Lokalsamhället ställde inte bara mark till distriktens 
förfogande, utan även arbetskraft och dess organisation i dagsverken 
med mera, en byggvarumarknad och den nämnda kreditmarknaden. 
Sundsvallsregionens skolväsende framstår med andra ord inte bara som 
församlingarnas utan även som lokalsamhällets skolväsende. 

Skolans många syften
Min studie har avslutningsvis bidragit till vår förståelse av motiven 
bakom skolväsendets framväxt. Detta är en viktig fråga inte minst 
eftersom varför-frågor, vilket framgått ovan, ofta avser motiv eller beve-
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kelsegrunder. Den lokala debatten kring skolväsendet är också en av de 
förutsättningar som min bok har ägnat ett särskilt kapitel åt (kapitel 4).

Denna studie har visat att det inte fanns något övergripande skäl 
till att skolor inrättades och nya skolhus byggdes i Sundsvallsregionen. 
Skolbyggen motiverades bland annat med en faktisk eller förväntad 
befolkningstillväxt, kalla och trånga befintliga skolhus och barnens 
långa skolvägar, och dessutom togs ekonomiska och statusmässiga 
hänsyn. Mot bakgrund av denna studie och tidigare socialhistorisk 
forskning framstår de sistnämnda aspekterna av skolväsendets fram-
växt som särskilt intressanta. Skoldistrikten tenderade att jämföra sig 
med varandra och såg andra distrikt både som inspirationskällor och 
som konkurrenter. Om social status spelade en viktig roll för bönder 
i exempelvis vardaglig konsumtion och husbyggande borde det också 
ha varit en viktig drivkraft vid skolväsendets utveckling.44 Fler studier 
i det ämnet behövs onekligen.

Att det fanns många och vitt skilda bevekelsegrunder till skolväsen-
dets expansion är ett tämligen enkelt resultat, men det är ett av min 
studies viktigaste. Rent metodologiskt är det en viktig påminnelse om 
att forskaren inte får falla för vad som kallats ”politikens illusion”: att all 
förändring, om inte annat i sista hand, tar sin utgångspunkt i politiken, 
politikerna och den politiska debatten.45 Det finns, vilket framgått med 
all önskvärd tydlighet av denna studie, andra och fler skäl till att saker 
händer, än det som sker inom ramen för det nationella politiska samtalet. 

Den diskussion som föregick uppförandet av nya skolhus påminner 
oss också om att skoldistrikt, som alla organisationer, inte bara påverkas 
av regler och förordningar utan även av det sammanhang som utgörs av 
andra organisationer. Det krävs ytterligare studier, men mot bakgrund 
av min undersökning framstår det inte som osannolikt att ett viktigt skäl 
till folkskoleväsendets expansion var den dynamiska relationen mellan 
dess skoldistrikt. Skoldistrikt inrättade fler skolor för att det var så andra 
skoldistrikt gjorde. Nyinstitutionell organisationsteori, där begreppet 
”mimetisk isomorfism” myntats för att förstå hur institutioner imiterar 
varandra, framstår som en framkomlig väg för att förstå detta fenomen.46

Min undersökning har också teoretiska implikationer för det his-
toriematerialistiska antagandet om att skolväsendet är den härskande 
klassens redskap: ”en maktapparat för social och politisk kontroll” eller 
”ett instrument för att forma underklassens medvetande”.47 Under-
sökningen utesluter inte att skolan hade den funktionen under det 
föränderliga 1800-talet, men om man vill ge en konkret förklaring till 
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varför skolväsendet växte fram – en förklaring grundad i debatten på 
den nivå där skolorna till största del organiserades och finansierades – 
står det klart att skolorna svarade mot många andra syften. Skolväsendet 
var ett mångsidigt verktyg som kunde användas av flera olika grupper. 

Fler skolor förespråkades inte bara av dem som ville stärka folk-
undervisningen, utan även av dem som tyckte att barnens skolväg var 
för lång, av dem som själva ville göra sig en hacka på skolbyggen och 
av dem som tyckte att det var skamligt att deras skoldistrikt hade färre 
skolor än andra distrikt. Individer kunde utnyttja skolbyggen för egen 
vinnings skull, både inom och utom lagens råmärken, och donationer 
kunde handla lika mycket om att tillgodose donatorns önskemål som 
skolväsendets. Bakom uppförandet av nya skolhus kunde det även 
finnas en vilja till att stärka det lokala näringslivet. I skolväsendets 
mångsidighet ligger sannolikt en förklaring till dess snabba tillväxt. 

Denna betoning av att det fanns många skäl till att inrätta skolor 
påverkar inte bara vår syn på skolväsendets framväxt i allmänhet utan 
kan också bidra till att förklara skolväsendets expansion i områden som 
saknat de nivåer av industrialisering och urbanisering som betonats 
inom ramen för vissa förklaringsmodeller. Att ett skolväsende till och 
med kunde inrättas i områden som faktiskt saknade skolbarn framstår 
också som mindre paradoxalt: skolhus kunde byggas av en lång rad 
sociala och ekonomiska skäl, varav vissa inte har något alls att göra 
med barns undervisning.

Inte minst bidrar analysen av dessa skäl till att förklara varför det 
svenska skolväsendet fortsatte att utvecklas under 1800-talets andra hälft. 
I allt väsentligt var folkskolestadgans påbud redan genomförda under 
1850-talet, när i stort sett alla församlingar hade inrättat ”minst en, 
helst fast, skola”.48 En skola per församling innebar dock att det endast 
hade behövt finnas 2 353 skolor till Sveriges lika många församlingar 
vid utfärdandet av 1882 års förnyade folkskolestadga, i vilken närmare 
angivelser om barnens skolplikt för första gången formulerades. Vid 
den tidpunkten bedrevs i stället undervisning vid 9 621 skolor.49 

Till det fortsatta studiet av skolans historia
Den här boken argumenterar för en bred förklaring av skolväsen-
dets framväxt som lägger tonvikten vid andra faktorer än vad tidigare 
forskning har gjort. Jag har hävdat att det inte räcker att beskriva skol-
väsendets framväxt som en konsekvens av elitens vilja att kontrollera en 
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växande fattig befolkning, av en kamp mellan olika sociala grupper eller 
av nationalstaters behov och strävanden. Förklaringar till skolväsendets 
utveckling bör i stället inkludera exempelvis skoldistriktens självstän-
diga organisation, arbetets organisation på landsbygden, fastighets-
marknadens utveckling, skolväsendets arbetskraft och skoldistriktens 
finansieringsformer. Skolväsendet bör heller inte framställas som ett 
svar på ett samhälleligt behov eller som resultatet av vissa övergripande 
syften: det var en följd av en mängd samverkande samhälleliga proces-
ser. Tillspetsat kan man alltså säga att skolväsendets framväxt varken 
hade mening eller mål.

Utöver detta övergripande resultat finns även andra resultat som jag 
skulle vilja framhålla. Till dessa hör hur min studie uppmärksammar 
bondesamhällets betydelse för det svenska skolväsendets framväxt och 
ger en ny bild av industrialiseringens inverkan. Jag vill också framhålla 
hur den svenska folkskolan framstår som resultatet av en församlings-
formeringsprocess snarare än en statsformeringsprocess, och hur den 
stora betydelse som tillskrivits statens agerande och statens samverkan 
med lokalsamhället har ifrågasatts. Staten framstår snarare som en av 
många faktorer som verkade på skolväsendet, och min undersökning 
har följaktligen kontextualiserat och därmed relativiserat den roll som 
folkskolestadgan och inspektörer spelade. De återkommande diskus-
sionerna kring skolväsendets enkla ursprung och framhållandet av den 
mängd syften som låg bakom skolväsendets framväxt, hör också till 
vad jag betraktar som studiens främsta bidrag.

Samtidigt som denna studie alltså givit vissa svar, öppnar den också 
upp för många nya frågor. En fallstudie som denna gör det uppenbart 
att det saknas systematiska studier av det svenska skolväsendet under 
1800-talet som omfattar såväl nationell som regional och lokal nivå. 
Vi vet fortfarande mycket litet om hur till exempel skolformer och 
antalet lärare och elever varierade mellan de svenska skoldistrikten. 
De statistiska uppgifter om skolornas pedagogiska verksamhet som 
finns – exempelvis rörande läromedlens beskaffenhet, skolårets och 
skoldagens längd och hur många barn som undervisades i de olika 
skolämnena – har inte studerats närmare.50 Det finns ingen hjälpsam 
kategorisering av de svenska skoldistriktens verksamhet, och vi vet 
fortfarande inte vilka de grundläggande typerna av skoldistrikt var, 
och vad som karaktäriserade dem.

Denna studie öppnar också upp för fortsatta analyser av de teman 
som jag uppmärksammat. Skolväsendets finansiering, som exempelvis 
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den inflytelserika utbildningshistorikern Brian Simon liknat vid skolans 
livskraft, är fortfarande ett jämförelsevis negligerat forskningsområde.51 
Ytterligare studier av de lokala skoldistriktens motiv har förutsättning-
ar att bli givande med tanke på att lokal debatt har fått jämförelsevis 
liten uppmärksamhet och att skillnaden mellan nationell och lokal 
debatt var så stor i Sundsvallsregionen. Fler studier behövs också av 
de förändringar över tid som min studie kunnat fastställa eller enbart 
skymtat med avseende på såväl skoldistriktens organisation som fastig-
hetsaffärer och finansiering.

Fler internationella jämförande studier behövs också. De interna-
tionella jämförelser jag har gjort i denna bok antyder att de historiska 
förutsättningar som jag har kartlagt även är relevanta för ett större 
internationellt sammanhang, och konstigt vore det väl annars; de agrara 
och industriella revolutionerna var ju inte begränsade till just Sundsvall. 
Fortfarande vet vi dock mycket litet om de internationella variationer 
som präglar de historiska förutsättningar som jag tagit upp. Även när 
det gäller så grundläggande frågor som skolväsendets lokala organisation 
vet vi mycket litet om skillnaderna mellan amerikanska school districts, 
kanadensiska school sections, franska communes, tyska Schulsozietäten 
och svenska skoldistrikt, och vilka konsekvenser dessa skillnader fick 
för skolornas utveckling. Liknande frågor kan ställas om den lokala 
beskattningen och förekomsten av naturaskatter, utvecklingen av stads- 
och lanthandeln och skoldistriktens tillgång till mark. Först när sådana 
studier har genomförts, har en verklig insikt nåtts i de förutsättningar 
som krävdes för skolväsendenas framväxt under 1800-talet.

Min kartläggning av skolväsendets historiska förutsättningar öpp-
nar avslutningsvis upp för studier som strävar efter att identifiera den 
avgörande, den grundläggande eller den utlösande orsaken bland de 
faktorer som jag uppmärksammat. Dels handlar det om studier som tar 
avstamp i det svenska skolväsendets lokala och regionala variationer och 
besvarar frågor som: Varför inrättade vissa församlingar skolor redan 
under 1700-talet, och andra inte? Vad skiljer de församlingar som före 
1842 hade inrättat skolor från de församlingar som inte hade gjort det? 
Varför utvecklades skolväsendet snabbare i vissa distrikt under 1800-talet, 
och långsammare i andra? Anmärkningsvärda skillnader som att mer 
än hälften av skolbarnen i tre av Sveriges 24 län läste på halvtid så sent 
som 1920, samtidigt som mindre än fem procent av skolbarnen i fem 
län gjorde detsamma, behöver få sin förklaring.52

Dels handlar det om studier som använder sig av internationella 
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jämförelser för att sålla ut den eller de faktorer som skiljer de skol-
väsenden som utvecklats snabbt från dem som förblivit rudimentära. 
Utifrån min studie kan flera hypoteser formuleras. En av dem skulle 
kunna ta fasta på lokalsamhällets politiska och organisatoriska for-
mering. Till skillnad från Lindert skulle man kunna anta att det inte 
räcker med att ansvaret för skolväsendet läggs på lokal nivå; i Italien 
hämmades till exempel skolväsendets utveckling länge av att ett alltför 
tungt ansvar lades på ett alltför svagt lokalsamhälle.53 I stället är det i 
länder som Sverige, där lokalsamhället hade en så kraftfull organisation 
att det kunde uppföra kyrkor, som skolväsendet kunde växa fram. En 
sådan analys skulle även kunna ge en alternativ förklaring till varför 
ett skolväsende kunde etableras i Nordamerikas nybyggarområden: de 
saknade visserligen barn i skolåldern, men skolväsenden kunde ändå 
etableras eftersom områdena redan var välorganiserade.54
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Noter
1. Skolväsendet och samhällsomvandlingen

 1 Cameron (1997) kap. 7, 9, 10. 
 2 Se t.ex. Cameron (1997) kap. 5–8. För en diskussion kring dessa och 

andra faktorers betydelse för de agrara och industriella revolutionerna i 
Sverige, se Magnusson (2002) kap. 5, 9.

 3 För denna beskrivning av den industriella revolutionen, se Hartwell 
(1967) s. 1.

 4 För en internationell översikt över denna utveckling med avseende på 
andelen barn i skolan, se Lindert (2004) s. 91–93. Se även tabell 18 i 
bilaga 7. Skolans utveckling i Europa och Västvärlden under denna peri-
od diskuteras också i exempelvis Soysal & Strang (1989) s. 277–278; L. 
Brockliss & N. Sheldon (2012) s. 1–3.

 5 För olika aspekter av skolväsendets sociala och kulturella konsekvenser, 
se t.ex. Weber (1976) kap. 18. För analyser av skolans ekonomiska och 
kulturella konsekvenser, se t.ex. Goldin & Katz (2008); Ljungberg & 
Nilsson (2009). Begreppet utbildningsrevolution har använts på olika 
sätt för att beskriva kraftiga förändringar på utbildningens område. Här 
används begreppet för att beteckna det som jag uppfattar som 1800-talets 
viktigaste förändring i detta avseende: utvecklingen av skolväsenden för 
befolkningens breda lager. Jfr E. Larsson (2014) s. 10n.

 6 Den svenska folkskolans sekularisering behandlas exempelvis i Tegborg 
(1969); feminiserings- och professionaliseringprocesser i Florin (1987); 
undervisningens kunskapsinnehåll i Hultén (2008); skolgångens omfatt-
ning i Ljungberg & Nilsson (2009). För en studie av skolväsendets moder-
nisering, se Evertsson (2012). Forskningsfältets omfattning omöjliggör en 
kortare översikt över grundläggande studier som behandlat olika aspekter 
av det svenska folkskoleväsendet, och än mindre skolväsendet i andra 
länder. Av de monografier som behandlat det svenska folkskoleväsendets 
historia kan dock följande nämnas: I. Andersson (1986); U. Johansson 
(1987); Sjöberg (1996); Lundquist Wanneberg (2004); Landahl (2006); 
J. Prytz (2007); Nordblad (2013).

 7 Se t.ex. L. Petterson (1992) s. 48–75 (skolans samhälleliga funktioner); 
Herbst (1999) och Donato & Lazerson (2000) (den utbildningshisto-
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riska forskningens utveckling); Depaepe (2000) s. 9–18 (klassrummets 
historia); Miller (2000) (den offentliga skolans historiografi). Se även 
Franklin (1999) (läroplanernas historia); Lawn & Grosvenor (2005a) 
(skolans materiella kultur); Sanderson (2007) (utbildningshistoria och 
ekonomisk historia); Westberg (2011a) (skolfinansieringens historia). 

 8 Den historiografiska betydelsen av frågor kring skolväsendenas framväxt, 
se Green (2000) s. 303; Miller (2000) s. 156.

 9 Se Thompson (1967); Sandin (1986); Boli (1989); Soysal & Strang 
(1989); Green (1990); J. Meyer, et al. (1992); L. Petterson (1992); Lindert 
(2004); Bowles & Gintis (2011). För goda historiografiska diskussioner 
kring dessa förklaringar, se t.ex. Katz (1976); Miller (2000). Förklaringar 
till den svenska folkskolans framväxt behandlas även i bland annat Linge 
(1914); Wallner (1938); Thunander (1946) och Warne (1961) och Egil 
Johansson & Nordström (1992).

 10 Med prästbord avses den mark som använts för att avlöna präster. Om 
prästbordens historia, se Gräslund Berg (2004).

 11 Bergström (1992) s. 10. 
 12 För svenska studier av skånska prästgårdar se Arvastson (1977); kyrkor 

och kyrkobyggen Fernlund (1982); Antell (1991); B. Johansson (1997); 
Lindblad (2009); militära boställen G. Ulväng (2002); Thisner (2014), 
tingshus Löfgren (2011), och bönders byggen Bäck (2008); Almevik 
(2012). Herrgårdar, boställen och bondgårdar behandlas i G. Ulväng 
(2004).

 13 För inblickar i arbetet med att uppföra bönders byggnader, se Erixon 
(1931); Bringéus (1973); Werne (1993); Almevik (2012). Angående 
kyrkobyggnadsarbete, se B. Johansson (1997); Lindblad (2009) s. 32–49. 
För en översikt över byggnadshistorisk forskning, med tyngdpunkt på 
metodforskning kring byggnader och byggnadshantverk, se Almevik 
(2012) kap. 3. Angående de brittiska studierna, se t.ex. Chalklin (1979); 
Chalklin (1984); Chalklin (1998); Wilson & Mackley (2000).

 14 BiSOS U (1900) s. xix. Notera att kyrkobyggnader inte ingick i denna 
uppskattning.

 15 För en aktuell översikt över denna forskning, se Nydahl (2010) s. 30–36.
 16 Magnusson (2002) s. 185–186.
 17 Magnusson (2002) s. 204–209; G. Ulväng (2004) s. 16–21.
 18 Schön (2000) s. 50–57; Magnusson (2002) s. 211.
 19 Svensson (2001) s. 27–31; Magnusson (2002) s. 209–210; G. Ulväng 

(2004) s. 216; M. Ulväng (2012) s. 26–28.
 20 För en användbar periodisering, se Schön (2000) s. 24, 220–222.
 21 Magnusson (2002) s. 239–242, 314–318, 322–332. Den svenska industri-
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aliseringen placeras i ett internationellt sammanhang i Cameron (1997) 
s. 254–257.

 22 Lunander (1988) s. 15; Magnusson (2002) s. 301–307, 336–44. En 
översiktlig beskrivning av denna arbetarklass återfinns i Schön (2000) s. 
183–187.

 23 Strumingher (1983) s. 7; Curtis (1988a) s. 54; Soysal & Strang (1989) 
s. 278; Miller (2000) s. 156; Lindert (2004) s. 114; L. W. B. Brockliss & 
N. Sheldon (2012) s. 1–2, 13. En introduktion till den danska folksko-
lestadgan (1814) ges i Larsen, et al. (2013) kap. 7, den franska Guizot- 
lagen (1833) i Price (1987) s. 311–312, och den kanadensiska skolstadgan 
(1841) i Curtis (1988a) kap. 2. För den engelska motsvarigheten (1870), 
se Armytage (1970) och Morris (2003) kap. 10–15.

 24 Lindert (2004) s. 91–93. Se även tabell 18 i bilaga 7.
 25 Eklof (1988) s. 127; Grew & Harrigan (1991) s. 251, 257; Zimmerman 

(2009) s. 17; Budde (2012) s. 97. Utvecklingen av antalet elever och lärare 
i Frankrike beskrivs närmare i Price (1987).

 26 För en introduktion till den svenska folkundervisningen före folkskolan, 
se Lindmark (2011).

 27 Aquilonius (1942) s. 266–267; Klose (2011) s. 197.
 28 BiSOS P (1900) tab. 2; Egil Johansson (2009) s. 56; Ljungberg & Nils-

son (2009) s. 80. Notera att i uppgiften för år 1900 ingår lärare och 
lärarinnor i både så kallade läseämnen och så kallade övningsämnen 
eller handslöjd. 

 29 För beskrivningar av det svenska skolväsendet som statsstyrt, se t.ex. Coo-
lahan (1981) s. 3; Soysal & Strang (1989) s. 285; J. Meyer, et al. (1992) 
s. 130.

 30 SFS 1842:19 § 1–4, 7, 9. En indelning i rotar förekom också vid bland 
annat underhållet av soldater, organisationen av fattigvården och brand-
skyddet. Se NE (digital resurs) ”Rote”, 12/2 2013. Uppgifterna om 
antalet församlingar är hämtade från Aquilonius (1942) s. 266. Angående 
de svenska skoldistriktens internationella motsvarigheter, se t.ex. Fuller 
(1982) kap. 3; Strumingher (1983) s. 7; Lamberti (1989) s. 18; Gidney 
& Millar (2012) s. xxiii. 

 31 SFS 1842:19 § 1–4, 7. 
 32 SFS 1842:19 § 2–3.
 33 SFS 1862:15. Angående folkskolan och dess relation till kyrkan och andra 

kommunala angelägenheter, se även Tegborg (1969) s. 17–18.
 34 Aquilonius (1942) s. 161; Ekwall (1987) s. 39; G. Richardson (1992) s. 

33. Se även SFS 1882:8; SFS 1897:108.
 35 Sörensen (1942) s. 118; Florin & Johansson (1984) s. 2; Kristenson 
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(2005) s. 60–64. För en aktuell studie av skolinspektörerna, se Evertsson 
(2012).

 36 BiSOS P (1882) tab. 3; BiSOS P (1900) tab. 2; Franzén (1913) s. 135–210. 
Notera att antalet församlingar även ökade från 2 563 församlingar 1881 
till 2 571 församlingar vid sekelskiftet. Historisk statistik för Sverige del 1 
(1969) tab. 1.

 37 Lindert (2004) s. 116–117.
 38 SFS 1842:19 § 4; SFS 1846:7. Därutöver tillkom även mindre riktade 

statsbidrag, bland annat till förmån för undervisning i trädgårdsskötsel 
(1873–), främjandet av den finska befolkningens folkundervisning i 
norra Sverige och slöjd (1877). För statsbidragens utveckling efter folk-
skolestadgan, se Westberg (2013). Angående anslaget till skolväsendet i 
Tornedalen, se Elenius (2001) s. 191–197, och angående statsbidrag till 
undervisningsmateriel, se Evertsson (2014) s. 672–675.

 39 Westberg (2013) s. 11.
 40 Angående folkskolans förstatligande, se t.ex. Florin (1987) s. 103–104; 

Wallin (1978) s. 382–385; L. Petterson (1992) s. 65. Frågan om folk-
skolans förstatligande diskuteras vidare i E. Larsson & Westberg (2013) 
s. 157–179. 

 41 Se t.ex. Christina Florin ”Från folkskola till grundskola” (digital resurs), 
25/4 2013; Ludvigsson (2008) s. 193–194. För översiktsartiklar med 
liknande förklaringsmodeller, se t.ex. U. Johansson (1995) s. 26–28; 
Wästerfors (2000); Edgren (2011) s. 104–107; Stråth (2012) s. 225–226; 
Lundgren & Säljö (2014) s. 71–73.

 42 Forskningens fokus på förändringar förknippade med industrialiserings- 
och urbaniseringsprocessen har noterats av bland annat Boli (1989) s. 
27, 29; Green (2000) s. 309–311; Miller (2000) s. 160. Angående äldre 
pedagogikhistoriska traditioner, se Sandin (1986) s. 14–22; E. Larsson 
(2012) s. 106–113, och där anförd litteratur. 

 43 Denna forskningsöversikt är resultatet av författarens egen litteratur-
genomgång, men har även funnit stöd i framförallt följande översikter: 
Boli (1989) s. 11–33; Green (1990) s. 26–75; L. Petterson (1992) s. 
48–75.

 44 Detta funktionalistiska perspektiv beskrivs närmare i Boli (1989) s. 11–13; 
J. Meyer, et al. (1992) s. 129–130; L. Petterson (1992) s. 53–55. I en 
analys av den svenska folkundervisningen formuleras detta perspektiv 
särskilt tydligt i Odén (1975) s. 27.

 45 För en introduktion till dessa perspektiv, se t.ex. Sandin (1986) s. 22–23; 
Boli (1989) s. 14–16.

 46 Se t.ex. de hypoteser som presenteras i L. Petterson (1992) s. 74.
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 47 Se Bowles & Gintis (2011) s. 230–231; och där anförda författare. Se 
även Katz (1976).

 48 Baksidestext till Sandin (1986). Se även I. Andersson (1986) s. 27–28; 
L. Petterson (1992) s. 313.

 49 Stone (1969) s. 137.
 50 Thompson (1967) s. 84.
 51 L. Petterson (1992) s. 291, 308.
 52 Archer (1979). Denna tolkning av Archer utgår från Boli (1989) s. 20.
 53 Soysal & Strang (1989) s. 277–288.
 54 Thunander (1946) s. 237–240. För andra studier med liknande slutsats, 

se Boli (1989) s. 21, och där anförd litteratur. 
 55 L. Petterson (1992) s. 163–169; E. Larsson (2003) s. 64.
 56 Grew, et al. (1983) s. 25. Denna artikel författade Raymond Grew och 

Patrick Harrigan tillsammans med statistikern James Whitney. För det 
nämnda standardverket, se Grew & Harrigan (1991).

 57 Se anförd litteratur i Westberg (2013) s. 1–2; Skott (2011) s. 328–329.
 58 L. Petterson (1992) s. 51 och där anförd litteratur.
 59 Hobsbawm (1992) s. 91–96.
 60 Green (1990); Green (2000). Olika former av detta perspektiv har till-

lämpats i t.ex. Miller (1986); Curtis (1988a) och Boli (1989).
 61 Green (2000) s. 313–314.
 62 J. Meyer, et al. (1992). Se även J. W. Meyer & Ramirez (2009).
 63 Eklof (1986) s. 2–3.
 64 Kaestle (1983) s. 21; Link (1986) s. 4–5, 45–46. För ytterligare studier 

av det decentraliserade amerikanska skolväsendet, se t.ex. Fuller (1982); 
Theobald (1995); Fischel (2009); Beadie (2010).

 65 Eklof (1984); Sjöberg (1996). 
 66 Lindert (2004) kap. 5. Betydelsen av en decentraliserad organisation har 

sedermera förespråkats av t.ex. Goldin & Katz (2008) kap. 4; Beadie 
(2010) s. 15–32. 

 67 Se t.ex. Link (1986) kap. 1. För kritiken av Archer, se Boli (1989) s. 
21–22.

 68 J. G. Richardson (1986) s. 48; Boli (1989) s. 27–30; J. Meyer, et al. (1992) 
s. 130; L. Petterson (1992) s. 55; Green (2000) s. 309; Miller (2000) s. 
161 och där anförd litteratur.

 69 Jfr Jarausch (1986) s. 235. Jfr Herbst (1999) s. 739. En liknande argu-
mentation kring förklaringars konkretion förs i Westberg (2008) s. 26–27.

 70 Jfr den kritiska diskussion kring sådana förklaringsmodeller som förs i 
Kaestle & Vinovskis (1980) s. 1–5; Marsden (1987) s. xiv–xv.

 71 Cutler (1989) s. 1–2, 39; Burke & Grosvenor (2008) s. 26–27; Zimmer-
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man (2009) s. 1–10. Angående skolhusens betydelsefulla roll vid växel-
undervisningens introduktion, se E. Larsson (2014) s. 98. Om skolhusen 
som kostnad, se kapitel 3.

 72 För en god introduktion till detta forskningsfält, se Châtelet (2004) s. 
7–37.

 73 Se t.ex. Wriston (1963); Seaborne (1971); Toulier (1982); Saint (1987); 
De Coninck-Smith (1989); Gislason (2009); Helfenberger (2013). För 
en internationell översikt över denna forskning, se Châtelet (2004). För 
svenska förhållanden, se t.ex. Åman (1962); Jönsson (1992); Hedström 
(2004); Kristenson (2005); Mellander (2008) s. 64–70, och artiklarna i 
temanumret Byggnadskultur: Vad händer med skolbyggnaderna? (1988). För 
studier och inventeringar av skolhus i ett särskilt område se t.ex. Eriksson 
(1975); Seeger (1985); Balgård (1986); Wahlström & Lindroth (1991). 
Angående studier av arkitekter som i hög grad ägnat sig åt skolhusarki-
tektur, se Rörby (1989); Eriksson Hultén (2004); Burke (2012).

 74 Kristenson (2005) s. 55, 104–109, 360–396.
 75 Link (1986) s. 37–39; Zimmerman (2009) s. 20; Ziegler (2010) kap. 4. 

Svenska folkskolehus behandlas ur ett socialhistoriskt perspektiv i fram-
förallt Jönsson (1992). Perspektivet är även närvarande i Mats Sjöbergs 
behandling av skolhusen i Sjöberg (1996) s. 189, Carina Bergströms 
studie av sockencentra i Bergström (1992) s. 26–29 och Gunilla Kloses 
studie av folkskolefinansiering före 1842 i Klose (2011). För studier av 
olika politiska och historiska frågor kring skolbyggnader, se även kapitlen 
i S.-Å. Johansson & Nordström (2000).

 76 Se t.ex. Lawn & Grosvenor (2005b); Burke & Grosvenor (2008); Gutman 
& De Coninck-Smith (2008).

 77 Citaten är i tur och ordning från Burke & Grosvenor (2008) s. 10 och 
Lawn & Grosvenor (1999) s. 390. Min översättning.

 78 För distinktionen mellan analytiska och strukturella förklaringar, se Alt-
husser & Balibar (1970) s. 62–72. Denna tolkning av Althusser utgår 
från J. Lindström (2008) s. 20. 

 79 Se t.ex. Sandin (1986); L. Petterson (1992); Kosack (2012).
 80 J. Meyer, et al. (1992) tab. 2; Stoddard (2009).
 81 Se t.ex. J. Lindström (2008) s. 19–20; Ågren (2011) s. 10–12, och där 

anförd litteratur.
 82 Med avseende på dessa förklarande ambitioner kan det påpekas att 

exempelvis Michel Foucault har noterat att matematikens språk allt 
sedan Galileo och Newton bestått av beskrivningar av processer snarare 
än förklaringar av naturen. Foucault (1998) s. 283. Jag är väl inbegripen 
med att detta resonemang kring skillnaden mellan varför- och hur-frågor 
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kan framstå som överflödigt, alltför banalt eller alltför komplicerat. Jag 
har dock valt att inkludera det eftersom det är ett viktigt moment i sättet 
att tänka kring förklaringar i den här boken. Att hur-frågor är grundläg-
gande för en vetenskaplig verksamhet kan också uttryckas på andra, och 
kanske mer lättillgängliga, sätt. Fysikern Brian Cox beskriver nackdelen 
med varför-frågor på följande sätt i en intervju: ”’Why’ questions always 
fail, scientifically. Why does that object fall to the ground? Because of 
the force of gravity. Why is the gravity there? Because of the curvature 
of space-time. Why does it…?’ Cox rolls a hand in the air, suggesting 
endless questions. ’In the end you always get to I don’t know. Science is 
really about ”how”.’ ’Physicist Brian Cox: ’The side of me that people 
don’t tend to see is the side that argues’”, The Guardian (digital resurs), 
5/10 2014.

 83 Detta resonemang kring hur-frågor och förklaringar utgår i huvudsak 
från Kaestle & Vinovskis (1980) s. 1; Veyne (1997) s. 146–182; Kendall 
& Wickham (1999) s. 5–9; Foucault (2000) s. 226–228; J. Lindström 
(2008) s. 19–21; Ågren (2011) s. 10–12. Diskussionen kring historiska 
förutsättningar utgår vidare från Foucault (1998) s. 289; E. Hobsbawm 
(1999) s. 96; Foucault (2002) s. 132–137. Jag har också fastnat för föl-
jande formulering av March Bloch: ”Whether as a prejudice of common 
sense, a postulate of logicians, or a habit of prosecuting attorneys, the 
monism of a cause can be, for history, only an impediment. History seeks 
for causal wavetrains, and is not afraid, since life shows them to be so, to 
find them multiple.” Bloch (1954) s. 160.

 84 För detta resonemang, se Foucault (2000) s. 226–228. För formuleringen 
”multiplication or pluralization of causes”, se Foucault (2000) s. 227.

 85 Jfr Foucault (2000) s. 227–229.
 86 Angående karaktäriseringen av äldre forskning, se t.ex. Marsden (1987) 

s. xiv–xv och Larsson (2012) s. 105–119.
 87 Denna aspekt av dylika förklaringar diskuteras närmare i Foucault (1991) 

s. 76–97. Begreppet pudenda origo förekommer t.ex. i Nietzsche (2001) 
§ 42, 102, samt noter till översättningen.

 88 Jfr Foucault (2000) s. 228–229.
 89 För liknande formuleringar, se t.ex. Foucault (2000) s. 228–229; Ågren 

(2011) s. 12.
 90 Detta resonemang utgår från bland annat Foucault (2000) s. 226–229; 

Marx (2003) s. 113; Ågren (2011) s. 12. För ett bra resonemang kring 
olika sätt att använda sig av teori, se Kaestle (2000) s. 114–123.

 91 Jfr Foucault (2000) s. 227.
 92 Wilson & Mackley (1999); Wilson & Mackley (2000).
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 93 Se t.ex. Chalklin (1979); Chalklin (1980); Chalklin (1984); Chalklin 
(1998).

 94 Powell (1996) s. ix–xi. För begreppet ”means of production of buildings”, 
se Powell (1996) s. x.

 95 Jfr diskussionen kring teori i t.ex. Hobsbawm (1999) s. 96–99; Kaestle 
(2000) s. 114–123.

 96 Se SFS 1842:19 § 1; SFS 1882:8 § 1; BiSOS U (1880) s. i–xv. För en 
belysande diskussion kring begreppen socken och kommun, se Tiscornia 
(1992) s. 18–20.

 97 BiSOS P (1900) tab. 3.
 98 Angående baptisternas söndags- och vardagsskolor – de senare vanligast 

i Medelpad – se Westin (1958) s. 64–65. Sågverkens skolor i Sköns för-
samling behandlas i Florin & Johansson (1984).

 99 Angående begreppet folkskola, hur den var offentlig snarare än statlig 
eller obligatorisk, och det under 1800-talet förekommande begreppet 
offentlig folkskola, se L. Petterson (1992) s. 65n.

 100 Angående utvecklingen i Sundsvallsregionen, se kapitel 2.
 101 Jfr Lindert (2009) s. 3–4. 
 102 För liknande resonemang se Ogilvie (2003) s. 5; Ågren (2013) s. 285–286.
 103 För en diskussion kring de möjligheter som fallstudier och studiet av 

en plats erbjuder, se t.ex. Liljewall (1995) s. 22–24; Ogilvie (2003) s. 5; 
Beadie (2008) s. 65, och där anförd litteratur.

 104 Benavot & Riddle (1988) s. 191. För exempel på när Sverige anförs som 
ett exempel i analyser av skolans utveckling, se Coolahan (1981) s. 3;  
J. Meyer, et al. (1992) s. 130; Green (2000) s. 308–309.

 105 Indiko (databas), DDB, UmU.
 106 Det svenska skolväsendets lokala och regionala variationer har behand-

lats bland annat i Tiscornia (1992); Westberg (2012). För andra studier 
som uppmärksammar de stora regionala variationerna i 1800-talets folk-
undervisning, se Marsden (1987); Stephens (1987).

 107 Angående de möjligheter som en fallstudie ger, se t.ex. Liljewall (1995) 
s. 20–24; Stake (1995) s. 1–12; Ogilvie (2003) s. 5–7.

 108 Hjulström (1955) s. 51–52, 61–62, 131–136.
 109 L. Cornell (1982) s. 41–43. Träpatronerna beskrivs närmare i artiklarna 

”Friedrich Christian Ernestus Bünsow”, ”Oscar Dickson” och ”Johan August 
Enhörning”, SBL (digital resurs) 1/7 2014. Se även A. Norberg (1980)  
s. 13. Sågverksindustrins ägarstruktur behandlas i Glete (1987) kap. 3.

 110 Tedebrand (1972) s. 31; L. Cornell (1982) s. 32–52. 
 111 Tedebrand (1972) s. 32; L. Cornell (1982) s. 35; Tedebrand (1993) s. 8; 

Magnusson (2002) s. 358.
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 112 Folkmängd 1810–1990 (databas), DDB, UmU; Lövgren (1955) s. 373.
 113 Uppgifterna om skoldistriktens storlek avser år 1895 och är hämtade från 

Västernorrlands län (1897) s. 18. Angående Alnöns plats bland Sveriges 
öar, se Svensk uppslagsbok (1947–1955) ”Alnö socken”.

 114 Hjulström (1955) s. 61–62; P. Norberg (1960) s. 5–19, 42–64. För 
kortfattade beskrivningar av Sundsvallsregionens församlingar, se även 
Kyrkodatabasen – församlingsinformation (digital resurs), 5/4 2013.

 115 Tedebrand (1972) s. 60; Fusè (2008) s. 53.
 116 Se t.ex. Hjulström (1955) s. 83–97; L. Cornell (1982) s. 31–35.
 117 A. Norberg (1980) s. 55.
 118 Folkmängd 1810–1990 (databas), DDB, UmU.
 119 J. Myrdal (2007) s. 495–497. Angående vikten av ett brett källmaterial 

inom utbildningshistorisk forskning, se även t.ex. Marsden (1987) s. 3.
 120 För en diskussion om användningen av källmaterial inom pedagogik- och 

utbildningshistorisk forskning, se t.ex. L. Petterson (2003) s. 365–366.
 121 En god översikt över de arkiv som skolväsendet erbjuder på lokal, regional 

och nationell nivå, se G. Richardson (1984). 
 122 För diskussion kring socken-, kyrko- och kommunalstämmoprotokollen 

som källa, se t.ex. H. Gustafsson (1989) s. 26–27; Tiscornia (1992) s. 
34–37; Nydahl (2011) s. 123–125.

 123 Angående fördelningen av skolväsendets källmaterial mellan landsarkiven 
och stads- och kommunalarkiven, och frågan vad som hände med arki-
ven när skolväsendet bytte huvudman, se Wångmar (2005) s. 163–171; 
”Kommunala arkiv. Forskning Förvaring Samordning. Betänkande av 
riksarkivet” (1984) s. 38–41.

 124 Se t.ex. Westberg (2008) s. 217–226.
 125 Markegång var det pris som man fortfarande under 1800-talet satte på 

varor och arbeten. Dessa prisuppgifter användes för att beräkna penning-
värdet av löner eller skatter in natura. NE (digital resurs) ”markegång”, 
30/10 2014.

 126 Angående konseljakterna, och hur de finns sökbara, se Karth (2003) s. 
507–508.

 127 Konverteringen har skett i enlighet med de principer som presenterats i 
Fregert & Gustafsson (2008) s. 176.

2. Sundsvallsregionens skolhus
 1 För en beskrivning av detta forskningsfält, se inledningskapitlet. Skol-

husens brister framgår till exempel av Sturt (1967) kap. 6; Horn (1978) 
s. 122; Graff (1979) s. 272–273; Eklof (1988) s. 117–143; Zimmerman 
(2009) s. 16–24; Cappelli (2013) s. 9.
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 2 Sådana frågor ägnas endast liten uppmärksamhet i exempelvis Jönsson 
(1992) och Kristenson (2005), vilka är att betrakta som de viktigaste 
bidragen till de svenska folkskolehusens historia. För centrala studier av 
engelska, franska och amerikanska skolhus som dock ägnar faktiskt exis-
terande skolhus jämförelsevis liten uppmärksamhet, se Seaborne (1971); 
Granier & Marquis (1982); Zimmerman (2009).

 3 För ingångar till svensk bebyggelsehistorisk forskning, se t.ex. G. Ulväng 
(2004); Bäck (2008).

 4 Se t.ex. Jönsson (1992) s. 164; Kristenson (2005) s. 24–33, 64–69; Mel-
lander (2008) s. 66.

 5 Harström (1984) bil. 1. En samling av Bror Bodinghs vykort finns vid 
Sundsvalls museum, se Hektografkort vykort (1879–1938) – Bror Bodingh, 
SuM 6153, SuM.

 6 Se t.ex. Zimmerman (2009) s. 20; Ziegler (2010) kap. 4.
 7 Weber (1976) s. 303–304.
 8 Sturt (1967) kap. 6; Horn (1978) s. 122; Graff (1979) s. 272–273; Eklof 

(1988) s. 117–143; Zimmerman (2009) s. 16–24; Cappelli (2013) s. 9.
 9 Förord till Klotz, et al. (1980); Zimmerman (2009) s. 20–24. Se även 

Link (1986) s. 50–51.
 10 För en introduktion till olika byggnadstekniker, och däribland skiftesverks- 

och korsvirkestekniker, se Bringéus (1973); Palmqvist (1988); Almevik 
(2012).

 11 Eklof (1988) s. 128–129.
 12 Granier & Marquis (1982) s. 37.
 13 För illustrationer av skolhusens lokala variationer, se Aquilonius (1942) 

s. 436–441; Kristenson (2005) s. 23–33.
 14 Aquilonius (1942) s. 440; Lindqvist (1992) s. 55–56; Kristenson (2005) 

s. 25–28.
 15 SBL (urn:sbl:16103) ”Pehr Olof Emanuel Eneroth”, 19/12 2012; Kris-

tenson (2005) s. 23.
 16 Eneroth (1863) s. 121. 
 17 Se t.ex. Sörensen (1942) s. 242–245; G. Richardson (1963) s. 241; Lind-

qvist (1992) s. 59.
 18 Se t.ex. Laurell (1888) s. 24; Arcadius (1900) s. 25–26. Dessa undersök-

ningar utfördes av Centralstyrelsen för Sverige allmänna folkskollärar-
förening (1888), August Goldkuhl (1893) och folkskoleinspektörerna 
(1894). Curt Wallis redovisade sedermera en egen analys av folkskol-
lärarföreningens undersökning 1895. Angående dessa undersökningar 
och deras sammanhang, se Wiell (2011) s. 12–13. 

 19 Öfverintendentsembetet (1878) s. 14; Goldkuhl (1893) s. 13.
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 20 Goldkuhl (1893) s. 14.
 21 G. Ulväng (2004) s. 208; Bohman (2010) s. 119–123. Citatet är hämtat 

från Ulväng (2004).
 22 Lange (2011) s. 37.
 23 Se t.ex. Beckman (1900) s. 51–52; E. Friberg (1900) s. 84; Insulander 

(1900) s. 106.
 24 Skolhusen i internationella sammanhang behandlas i Lundahl & Lawn 

(2014).
 25 Toulier (1982) s. 9. Angående 1833 års skolstadga, som är jämförbar med 

1842 års folkskolestadga, se Strumingher (1983) s. 7–8.
 26 Växelundervisningens historia behandlas i E. Larsson (2014), småbarns-

skolornas historia i Westberg (2008), och en introduktion till David Stow 
ges i Cruickshank (1966). 

 27 Seaborne (1971) s. 136–137. 
 28 Wriston (1963) s. 155; Rothfork (1977) s. 173; Cutler (1989) s. 3–5.
 29 Seaborne (1971) s. 198, 200–207; Weber (1976) s. 308–309; De Coninck-

Smith (1989) s. 25–29; Kristenson (2005) s. 60–64.
 30 Seaborne (1971) s. 200–210; De Coninck-Smith (1989) s. 27–29. Jfr de 

franska normalritningarnas roll som beskrivs i Toulier (1982) s. 9.
 31 Angående dessa problem, se t.ex. Aquilonius (1942) s. 325–348.
 32 Åman (1962) s. 6; Kristenson (2005) s. 54–55.
 33 ”Projekt till socken-skolhus” (1850) s. 79. 
 34 Aftonbladet 14/1 1853. Uppgifterna om Pedagogiska föreningen är häm-

tade från Nordisk familjebok (1904–1926) ”Pedagogiska föreningen”.
 35 Per Adam Siljeström (1853); Åman (1962) s. 6–7.
 36 Allmänna Besvärs- och Ekonomi-Utskottets Betänkande N:o 78 (1854) 

s. 3–7; Åman (1962) s. 7. För biografiska uppgifter om Almgren, se SBL 
(urn:sbl:5681) ”Knut August Almgren”, 19/12 2012.

 37 Per Adam Siljeström (1856b; Per Adam Siljeström (1856a).
 38 Åman (1962) s. 9.
 39 Se t.ex. Barnard (1854) s. 76, 92, 133.
 40 Per Adam Siljeström (1856b) s. 15–16. Se även Åman (1962) s. 8; Jönsson 

(1992) s. 162.
 41 Rothfork (1977) s. 173–175.
 42 Seaborne (1971) kap. 8–10.
 43 Per Adam Siljeström (1856b) s. 16.
 44 Motioner i Preste-Ståndet nr 106 (1862) s. 214. 
 45 Överintendentämbetets verksamhet behandlas i Mellander (2008).
 46 Motioner i Preste-Ståndet nr 106 (1862) s. 214.
 47 Mellander (2008) s. 64–66.
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 48 Allmänna besvärs- och ekonomiutskottets betänkande nr 41 (1863) s. 
4–5.

 49 Allmänna besvärs- och ekonomiutskottets betänkande nr 41 (1863) s. 
4–5; Öfverintendentsembetet (1865); Öfverintendentsembetet (1878).

 50 Péclet (1861). För referensen till Péclet, se Öfverintendentsembetet (1865) 
s. 21–22.

 51 Svala (1990) s. 40, 74. 
 52 Kristenson (2005) s. 62–63.
 53 Eriksson (1975) s. 47, 82–83, 203; Svala (1990) s. 39, 45–48.
 54 Cinthio, et al. (1989) s. 279. Det bör dock noteras att stenhus i verklig-

heten inte alltid var den bästa lösningen, vilket de västgötska tingshusen 
är ett exempel på, se Löfgren (2011) s. 166–173.

 55 Öfverintendentsembetet (1865) s. 4–5.
 56 Öfverintendentsembetet (1865) s. 4–5, 12.
 57 Öfverintendentsembetet (1865) s. 6. Citaten är också från s. 6.
 58 Öfverintendentsembetet (1865) s. 5–6.
 59 Öfverintendentsembetet (1865) s. 23–25. Angående växelundervisningens 

avveckling i Sverige, se E. Larsson (2014) s. 38–40.
 60 Öfverintendentsembetet (1865) s. 6–10, 27, pl. II.
 61 Öfverintendentsembetet (1865) s. 12.
 62 Mellander (2008) s. 66.
 63 Angående småskolornas utveckling, se t.ex. Ekwall (1987) s. 39–43; 

Edgren (2011) s. 106–107. 
 64 Öfverintendentsembetet (1878) s. 3. Skolslöjdens historia behandlas 

kortfattat i U. Johansson (1987) s. 59–61.
 65 Öfverintendentsembetet (1878) s. 12. Åskådningsundervisningens utbred-

ning under 1800-talets andra hälft behandlas i Rantatalo & Åkerberg 
(2001). För Gurneyugnen och dess historia, se t.ex. Nordisk familjebok 
(1876–1899) ”Gurney’s ugn”. Dessa ugnar uppmärksammas också i 
kapitel 8.

 66 Öfverintendentsembetet (1878) pl. I–XIII.
 67 Öfverintendentsembetet (1878) s. 3–4, 7, 20.
 68 Aquilonius (1942) s. 266; Sammanfattande tabeller 1865, H3bb:1, Stat. 

avd., ED, RA; BiSOS P (1882) tab. 1; BiSOS P (1890) tab. 2; BiSOS P 
(1900) tab. 2; Wallner (1938) s. 10–13.

 69 Från konsistorierna infordrade uppgifter s. 811, 855, 857, E2b:6, 1812 
års Uppfostringskommitté, RA. För andelen församlingar med skolor i 
respektive stift, se Aquilonius (1942) s. 267.

 70 För en översikt över dessa skolformers kvantitativa utveckling, se t.ex. 
Edgren (2011) s. 106.
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 71 Databasen Folkskolehus (bilaga 2). 
 72 Se t.ex. Allmänna besvärs- och ekonomiutskottets betänkande nr 41 

(1863) s. 4–5; Eneroth (1863) s. 121; Höglund & Wallin (1992) s. 64.
 73 Kategoriseringen av skolbyggnadsprojekten har tagit sin utgångspunkt 

i distinktionerna mellan nybyggnad, ombyggnad, vid- och tillbyggnad 
samt påbyggnad, vilka använts vid kategoriseringen av kyrkor i det så 
kallade sockenkyrkoprojektet, se Dahlberg (2008) s. 43–46.

 74 För exempel på olika taktäckningsmaterial, se Skassa 1880, L2a:1, Nju-
runda ka, HLA; Skassa 1881, L2a:1, Attmars ka, HLA; Skassa 1882, 
L2a:2, Selångers ka, HLA. För husgrunder, se t.ex. Brandförsäkring nr 
52155 Hässjö (1919), BrV; Sundborg (1997) s. 6–7.

 75 Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
 76 Databasen Folkskolehus (bilaga 2). Med två våningar avses två lika stora 

våningar. För definitioner av våningsplan, se Bäck (2008) s. 72.
 77 Folkskolebyggnader uppförda i Stockholm åren 1886–1895 (1897); Ek (1959) 

s. 41–42.
 78 Öfverintendentsembetet (1865) pl. II. 
 79 NE (digital resurs) ”Kakelugn”, 25/3 2013; Gadd (2000); Gudmundsson 

(2001) s. 47; P. Nyström & Sundin (2001) s. 36–37. 
 80 Ek (1959) s. 82–83; G. Ulväng (2004) s. 177; Lindblad (2009) s. 47.
 81 Goldkuhl (1893) tab. 4.
 82 Se respektive skolkassa och år.
 83 Karta med beskrivning (Ljustorps sn, 1858), X33-1:3, LMS; Bohman 

(2010) s. 120.
 84 Karta med beskrivning (Ljustorps sn, 1858), X33-1:3, LMS; Ek (1959) 

s. 46–48, 54–55; Bohman (2010) s. 120–121.
 85 Se t.ex. Ss 23/6 1850, K1:4, Hässjö ka, HLA; Ss 2/4 1882, K2:1, Indal 

ka, HLA; Skr 6/11 1897, K3a:2, Hässjö ka, HLA.
 86 Skr [Alnö] 20/6 1875, P1:3, Sköns ka, HLA.
 87 Ss 30/12 1849, K1:1, Alnö ka, HLA; Brandstodshandlingar 1852, Skol-

byggnadshandlingar Vallens skola, Sättna FS, MA; Ss 17/8 1856, K1:3, 
Selångers ka, HLA; Kyrks 28/7 1889, K2:3, Tuna ka, HLA. Angående 
tapeter i lärarens rum, se t.ex. Skr 11/7 1896, K2:1, Attmars ka, HLA.

 88 Ss 15/4 1846, K1:4, Ljustorps ka, HLA; Ek (1959) s. 54–55.
 89 Wagenius (1867) s. 14.
 90 Bäckman (1877) s. 74; Nordström (1888) s. 41.
 91 Ss 14/5 1848, K1:5, Tuna ka, HLA; Skr 6/3 1864, K4a:1, Indals ka, HLA. 

Citatet är från Skr 17/3 1867, K4a:1, Indals ka, HLA. Liknande klagomål 
återkom även senare under undersökningsperioden, se t.ex. Skr 23/10 1892, 
K4c:1, Alnö ka, HLA; Skr 13/1 1895, K3a:1, Njurunda ka, HLA.
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 92 Se t.ex. Skr 17/3 1880, K2:2, Sättna ka, HLA; Folkskolebyggnad vid Gus-
tafsberg 1887, O6c:1, Sköns ka, HLA; Ritning till folkskola å Skönsberg, 
O6c:1, Sköns ka, HLA.

 93 Se t.ex. Ss 13–20/5 1849, K1:3, Njurunda ka, HLA; Ss 20/10 1850, 
K1:1, Alnö ka, HLA; Ss 17/2 1856, K1:3, Selångers ka, HLA; Kyrks 
20/10 1867, K2:2, Sköns ka, HLA; Skr [Alnö] 20/6 1875, P1:3, Sköns 
ka, HLA.

 94 Ss 24/4 1848, K1:1, Tynderö ka, HLA.
 95 Kyrks 20/10 1867, K2:2, Sköns ka, HLA.
 96 Se t.ex. Per Adam Siljeström (1856b) s. 15–16; Seaborne (1971) kap. 10.
 97 Se t.ex. Primäruppgifter från skolstyrelser i Alnö, Timrå och Skön 1860–

1861, H3aaa:30, Stat. avd., ED, RA.
 98 På vilka sätt folkskolans undervisning särskilde pojkar från flickor är 

tämligen outrett. En ingång till dessa frågor ges i S. B. Prytz (2011) s. 
312–313. Se även 1842 års folkskolestadga där det anges att skolstyrelsen 
har rätt att bestämma skillnaden mellan de kunskapskrav som ska ställas 
på pojkar, och de som ska ställas på flickor. SFS 1842:19 § 7.

 99 Inspektörsrapport, trol. 1861, K4c:2, Njurunda ka, HLA; Ss 20/10 1850, 
K1:1, Alnö ka, HLA; Skr 26/1 1859, K4a:1, Sättna ka, HLA. Se även Ss 
1/11 1845, K1:4, Tuna ka, HLA; Ss 16/1 1859, K1:4, Hässjö ka, HLA.

 100 Ss 8/2 1846, K1:3, Njurunda ka, HLA; Inspektörsrapport från Ljustorp 
5/9 1859, G3ha:1, DKH, HLA; Skr 26/1 1859, K4a:1, Sättna ka, HLA; 
Skr 22/9 1878, K4a:2, Indals ka, HLA.

 101 Ss 8/2 1846, K1:3, Njurunda ka, HLA; Skr 17/8 1879, K4a:2, Indals ka, 
HLA; Kyrks 13/8 1896, K3:1, Selångers ka, HLA.

 102 Primäruppgifter från skolstyrelser 1879, H3aaa:160, Stat. avd., ED, RA. 
 103 Inspektörsrapport 1863, K4a:1, Sättna ka, HLA; Brandstodshandlingar 

1852, Skolbyggnadshandlingar Vallens skola, Sättna FS, MA.
 104 Ss 15/4 1846, K1:4, Ljustorps ka, HLA.
 105 Högsäng används här som allmänbegrepp för skåpsängar, lucksängar och 

liknande, vilka var en ofta väggfast möbel vars gavel kunde vara utformad som 
ett skåp, eller där själva sovplatsen var försedd med dörrar eller förhängen. 
Ek (1959) s. 35, 86; NE (digital resurs) ”Skåpsäng”, 28/5 2014.

 106 Ek (1959) s. 68–80.
 107 Se t.ex. Ritning till småskolebyggnader i Nacka och Carlsvik å Alnön, 

O6c:5, Alnö ka, HLA; Ritning till skolhusbyggnad, O6d:1, Indals ka, 
HLA; Ritning till skolhus i Näfsta, Selånger (1899), Addera-ritnings-
arkivet, Sundsvalls kn; Ritning å skolhus för 50 barn, K4c:3, Timrå ka, 
HLA; Folkskolebyggnad vid Gustafsberg 1887, O6c:1, Sköns ka, HLA; 
Ritning till folkskola å Skönsberg, O6c:1, Sköns ka, HLA.
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 108 Se t.ex. Ss 3/4 1859, K1:5, Attmars ka, HLA; Kyrks 25/5 1879, K2:1, 
Selångers ka, HLA; Skr 22/10 1890, K2:1, Attmars ka, HLA; Skr 9/10 
1891, K3a:2, Hässjö ka, HLA img 4; Skr 13/8 1893, K3a:1, Njurunda 
ka, HLA; Skr 13/8 1896, K3:1, Selångers ka, HLA.

 109 Skr 17/7 1892, K4a:1, Tynderö ka, HLA. Angående begreppet snygg, se 
SAOB (digital resurs) ”Snygg”, 5/11 2014.

 110 Skr 23/7 1876, K3:1, Tynderö ka, HLA; Skr 9/7 1899, K2:4, Tuna ka, 
HLA. 

 111 Skr 3/6 1889, K4a:2, Indals ka, HLA; Skr 6/6 1897, K3a:2, Hässjö ka, 
HLA. Citatet är hämtat från Hässjö ka.

 112 Se t.ex. Skr 20/6 1875, K4a:1, Alnö ka, HLA; 28/12 1879, K3a:1, Hässjö 
ka, HLA.

 113 Ss 8/2 1846, K1:3, Njurunda ka, HLA; Ss 15/4 1846, K1:4, Ljustorps 
ka, HLA; Inspektörsrapport 1863, K4a:1, Sättna ka, HLA; Kyrks 20/10 
1867, K2:2, Sköns ka, HLA.

 114 Öfverintendentsembetet (1865) s. 10; Öfverintendentsembetet (1878) 
s. 3. Se t.ex. Ss 15/4 1846, K1:4, Ljustorps ka, HLA; Inspektörsrapport, 
trol. 1861, K4c:2, Njurunda ka, HLA; Inspektörsrapport 1863, K4a:1, 
Sättna ka, HLA; Kyrks 21/1 1883, K1:5, Sättna ka, HLA.

 115 Se t.ex. Ss 15/4 1846, K1:4, Ljustorps ka, HLA; Inspektörsrapport, trol. 
1861, K4c:2, Njurunda ka, HLA; Kyrks 20/10 1867, K2:2, Sköns ka, 
HLA.

 116 Dessa inventarieförteckningar är: Inventering 29/12 1849, K4a:2, Ljustorps 
ka, HLA; Förteckning över läroböcker juni 1860, K4a:1, Sättna ka, HLA; 
Inventarier 6/9 1865, K4a:1, Indal ka, HLA; Inventarium 19/4 1865, 
D:6, Selångers FS, MA; Förteckning 1874, K4a:1, Indal ka, HLA; Inven-
tarium 19/1 1876, D:6, Selångers FS, MA; Lösegendom och inventarier 
1878, L2a:2, Selångers ka, HLA; Förteckning 1887, K4c:1, Alnö ka, 
HLA; Inventarier i västra småskolan 1889, L2a:2, Selångers ka, HLA. 
Därutöver tillkommer också en förteckning från Tuna som gått förlorad, 
men finns återgiven i Sundborg (1997) s. 9–10.

 117 Se t.ex. Förteckning över läroböcker juni 1860, K4a:1, Sättna ka, HLA; 
Inventarium 19/4 1865, D:6, Selångers FS, MA; Förteckning 1874, K4a:1, 
Indal ka, HLA; Lösegendom och inventarier 1878, L2a:2, Selångers ka, 
HLA; Förteckning 1887, K4c:1, Alnö ka, HLA.

 118 Inventering 29/12 1849, K4a:2, Ljustorps ka, HLA; Skr 22/7 1888, 
K3a:1, Alnö ka, HLA.

 119 Inventering 29/12 1849, K4a:2, Ljustorps ka, HLA; Lösegendom och 
inventarier 1878, L2a:2, Selångers ka, HLA; Förteckning 1887, K4c:1, 
Alnö ka, HLA; Skolräkenskaper 1899, L2a:2, Timrå ka, HLA.
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 120 Ss 3/3 1864, K1:8, Tuna ka, HLA; Kyrks 21/12 1871, K2:2, Sköns ka, 
HLA; Ss 13/9 1874, K2:1, Indal ka, HLA; Ss 31/10 1886, K1:4, Timrå 
ka, HLA; Skr 21/3 1886, K4a:1, Tynderö ka, HLA.

 121 Kyrks 12/12 1897, K2a:2, Ljustorps ka, HLA; 22-LJU-1149 Avsöndring 
1902, LMa; Erixon & Ericson (1949) s. 287.

 122 Se även Fo-10286, LHf.
 123 Jönsson (1992) s. 164; Kristenson (2005) s. 24–33.
 124 Ritningar, deras förekomst och funktion, diskuteras i Almevik (2012) s. 

241–243. Se även Lange (2011) s. 54–55.
 125 Databasen Folkskolehus (bilaga 2). Beskrivningarna av dessa byggnadstyper 

är hämtade från Ek (1959) s. 13–25; Erixon (1982); G. Ulväng (2004) s. 
205. 

 126 Kyrks 27/5 1895, K2:1, Indal ka, HLA. Uppgifterna om rummen i Nora 
skolhus är hämtade från 1940-talet, se Erixon & Ericson (1949) s. 653.

 127 Ek (1959) s. 23–24.
 128 Brandstodshandlingar 1852, Skolbyggnadshandlingar Vallens skola, Sättna 

FS, MA. 
 129 Ek (1959) s. 21.
 130 Ss 1/11 1845, K1:4, Tuna ka, HLA; Ss 22/2 1846, K1:4, Tuna ka, HLA; 

Ss 15/4 1846, K1:4, Ljustorps ka, HLA; Ss 5/4 1857, K1:4, Njurunda 
ka, HLA; Ss 13/11 1859, K1:4, Hässjö ka, HLA.

 131 Ss 1/11 1845, K1:4, Tuna ka, HLA; Sundborg (1997) s. 6–7.
 132 Inspektörsrapport från Ljustorp 5/9 1859, G3ha:1, DKH, HLA; Åslund 

(1946) s. 29. 
 133 SFS 1877:57.
 134 Kristenson (2005) s. 64–69; Mellander (2008) s. 66. Enligt Lars-Eric Jöns-

son kan även normalritningarnas grunddrag spåras i många av de skolhus 
som byggdes i Jämtland under slutet av 1800-talet. Jönsson (1992) s. 164.

 135 Wriston (1963) s. 155; Seaborne (1971) s. 210.
 136 Fuller (1982) s. 69; Strumingher (1983) s. 9. Engelska förhållanden 

behandlas i Horn (1978) s. 122–123. 
 137 Nordlander (1912) s. 47–48.
 138 Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
 139 Karta med beskrivning (Ljustorps sn, 1858), X33-1:3, LMS; Ek (1959) 

s. 39, 47–48. Om frågan om rödfärgningen av hus, när den slog igenom 
och dess regionala variationer, se G. Ulväng (2010) s. 541–542.

 140 Angående böndernas förändrade byggnadssätt under 1800-talet, se t.ex. 
G. Ulväng (2004) s. 210–213; Bäck (2008) kap. 5.

 141 Kyrks 22/9 1889, K2:2, Sköns ka, HLA.
 142 Se t.ex. resonemangen kring järnkaminer i Ss 10/7 1887, 24/7 1887, 
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K1:7, Attmars ka, HLA. Belägg för inköp av Gurneyugnar finns i Skol-
byggnadskassan 1876–1879, L2a:2, Tynderö ka, HLA; Kyrks 24/7 1887, 
K1:7, Attmars ka, HLA. Skoldistriktens resonemang kring järnkaminerna 
tas också upp i kapitel 8.

 143 Se t.ex. Ritning till folkskola å Skönsberg, O6c:1, Sköns ka, HLA. Angå-
ende statsbidragen till slöjden, se U. Johansson (1987) s. 60.

 144 Ss 2/2 1896, K2:1, Indals ka, HLA; Skr 9/7 1899, K2:4, Tuna ka, HLA; 
Skr 13/8 1896, K3:1, Selångers ka, HLA. Citatet är från Indals socken-
stämmoprotokoll. 

 145 Skr 13/8 1896, K3:1, Selångers ka, HLA. 
 146 Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
 147 Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
 148 Om begreppet mimetisk isomorfism (mimetic isomorphism), se DiMaggio 

& Powell (1983) s. 151–152. Att skoldistrikt medvetet förhöll sig till 
andra distrikt och deras skolhus framgår av kapitel 4.

 149 Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
 150 Kyrks 19/6 1878, K2a:2, Ljustorps ka, HLA; Kyrks 23/5 1880, 21/1 

1883, K1:5, Sättna ka, HLA; Kyrks 18/9 1898, K2a:2, Sköns ka, HLA. 
 151 Se t.ex. Kyrks 23/5 1880, K1:5, Sättna ka, HLA.
 152 Skr 23/7 1876, K3:1, Tynderö ka, HLA. För biografiska uppgifter, se 

SBL (urn:sbl:16261) Jonas Bäckman, 17/12 2012.
 153 Kristenson (2005) s. 67–68.
 154 Kyrks 25/5 1884, K2:2, Tuna ka, HLA; Kyrks 26/9 1898, K3a:2, Ljustorps 

ka, HLA.
 155 Folkskolebyggnad vid Gustafsberg 1887, O6c:1, Sköns ka, HLA. 
 156 Skr 6/1 1898, K3a:1, Njurunda ka, HLA.
 157 Skr 10/10 1898, 12/11 1898, K3a:1, Njurunda ka, HLA.
 158 Kyrks 22/9 1889, K2:2, Sköns ka, HLA. 
 159 Ritning å skolhus för 50 barn, K4c:3, Timrå ka, HLA.
 

3. Skolhusens kostnader
 1 BiSOS P (1900) tab. 2; Aquilonius (1942) s. 266–267; Grew & Harrigan 

(1991) s. 251, 257; Zimmerman (2009) s. 17. 
 2 Flera av de viktiga resultat som presenteras i detta kapitel har tidigare 

publicerats i Westberg (2014a) s. 454–464.
 3 Se t.ex. Chalklin (1979); Chalklin (1984); Wilson & Mackley (1999). 

För exempel på resonemang där frågan om skolbyggnaders kostnader 
berörs, se Seaborne (1971) s. 215, 226–227; Fuller (1982) s. 69; Eklof 
(1988) s. 131–134; Powell (1996) s. 17. 
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 4 Studiet av sådana distinktioner mellan arkitektoniska stilar och bygg-
nadstyper presenteras närmare i bokens inledningskapitel.

 5 Se t.ex. Skrivelse till consistorium i Härnösand (trol. 1846), K1:4, Ljustorps 
ka, HLA.

 6 En liknande brist på räkenskapsmaterial har noterats vid studiet av engel-
ska herrgårdar och offentliga byggnader, se Chalklin (1998) s. 211–212; 
Wilson & Mackley (1999) s. 442–443.

 7 SFS 1846:7; SFS 1860:26; SFS 1862:15; SFS 1865:26. Redogörelser för 
skoldistriktens ekonomi finns följaktligen bevarade vid Folkskoleräken-
skaper, G50:1–3, Västernorrlands läns landskontor, HLA.

 8 Anvisningar om kostnadsförslag och andra räkenskaper vid kyrkobyggande 
återfinns exempelvis i Kungliga förordningar från 1759, 1764 och 1776, 
som finns återgivna i Cinthio, et al. (1989) s. 276–280.

 9 Om möjligheterna att kombinera källmaterial i dylika fallstudier, se t.ex. 
Ogilvie (2003) s. 6–7.

 10 I Databasen Folkskolehus (bilaga 2) sägs också något ytterligare om min 
analys av skolhusens kostnader, deras tillvägagångssätt och källmaterial.

 11 För övergripande beskrivningar av den ekonomiska utvecklingen under 
1800-talet, se Jörberg (1972b) s. 193; Gadd (2000); Morell (2001) s. 
96–97; Magnusson (2002) s. 350–359. Bakgrunden till depressionen 
ges också i Schön (2000) s. 134–136.

 12 Jörberg (1972b) s. 216; L. Cornell (1982) s. 168–169.
 13 Heckscher (1968) s. 264; Tedebrand (1972) s. 14; L. Cornell (1982) s. 

32–42.
 14 Angående skolhusarkitekturens homogenisering efter normalritningarnas 

införande, se t.ex. Jönsson (1992) s. 164; Kristenson (2005) s. 64–69; 
Mellander (2008) s. 66. 

 15 Se t.ex. Cappelli (2013) s. 1–5 och där anförd litteratur.
 16 Se Databasen Folkskolehus (bilaga 2). 
 17 Kyrks 18/9 1898, K2a:2, Sköns ka, HLA; Ritning till folkskola å Sköns-

berg, O6c:1, Sköns ka, HLA; Arkdok (databas) ”Gustaf Hermansson”, 
5/11 2014; Sundsvalls Tidning 24/6 1917. 

 18 Ritning till småskolebyggnader Nacka och Carlsvik, O6c:5, Alnö ka, 
HLA.

 19 Ss 15/4 1846, K1:4, Ljustorps ka, HLA; Inspektörens berättelser 5/9 1859 
[Ljustorp], G3ha:1, Härnösands domkapitel, HLA. Notera att detta inte 
var en statlig folkskoleinspektör. De första tjugo inspektörerna tillsattes 
först 1861. Se Sörensen (1942) s. 14.

 20 Wilson & Mackley (1999) s. 447–449.
 21 B. Johansson (1997) s. 112–113; Almevik (2012) s. 272.
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 22 Revetering innebar att man putsade trähus med exempelvis kalkputs, 
bland annat för att öka brandsäkerheten eller för att imitera stenhus. Se 
S. Johansson (1988) s. 31.

 23 Lindahl, et al. (1937a) s. 342; Ö. Johansson (1958) s. 23; Pettersson 
(1987) s. 9. 

 24 Ss 8/3 1863, K1:2, Alnö ka, HLA.
 25 Föreslagne kostnader 1875, K2a:1, Tynderö ka, HLA; Skolbyggnadskassan 

1876–1879, L2a:2, Tynderö ka, HLA. Kostnaderna för byggnadsarbete 
och material beskrivs närmare i kapitel 7 och 8.

 26 Ss 13/2 1848, K1:1, Tynderö ka, HLA.
 27 Ss 23/9 1849, K1:4, Hässjö ka, HLA. 
 28 Ss 6/12 1846, K1:3,Timrå ka, HLA. Det kan dock noteras att även det-

ta beslut ändrades. I februari 1847 vägde tidsaspekten plötsligt mindre 
tungt, och beslut togs om att bygga ett nytt skolhus, vilket färdigställdes 
1849. Ss 7/2 1847, K1:3,Timrå ka, HLA; Räkning över skolhusbyggnader 
1847–1850, L2a:1, Timrå ka, HLA.

 29 Sockenstugan inredning till läsesal 1856–1857, L2a:1, Alnö ka, HLA.
 30 Inspektörens berättelser 5/9 1859 [Alnö], G3ha:1, DKH, HLA. 
 31 Ss 26/2 1854, K1:4, Indals ka, HLA; Skassa 1854, L2:1, Indals ka, HLA. 

Citatet är från protokollet.
 32 Inspektörens berättelser 5/9 1859 [Indal], G3ha:1, DKH, HLA.
 33 Ss 24/4 1848, K1:1, Tynderö ka, HLA.
 34 Ss 10/1 1847, K1:1, Tynderö ka, HLA.
 35 Inspektörens berättelser 5/9 1859 [Tynderö], G3ha:1, DKH, HLA.
 36 Kyrks 19/8 1883, K1:4, Timrå ka, HLA.
 37 Köpebrev för Wii småskola 16/1 1898, K4c:1, Alnö ka, HLA.
 38 Skr 20/5 1889, K4a:1, Njurunda ka, HLA; Skr 19/10 1895, 23/1 1896, 

K3a:1, Njurunda ka, HLA. 
 39 Brandstodshandlingar 1852, Skolbyggnadshandlingar Vallens skola, Sättna 

FS, MA; Skr 8/4 1847, K4a:1, Sättna ka, HLA.
 40 Skassa 1850–1852, L2:1, Sättna ka, HLA.
 41 Skr 26/12 1893, K4a:2, Indals ka, HLA; Kyrks 14/1 1894, K2:1, Indals 

ka, HLA.
 42 Kyrks 27/5 1895, 7/6 1897, 3/4 1899, K2:1, Indals ka, HLA.
 43 Kyrks 30/5 1898, 3/4 1899, K2:1, Indals ka, HLA.
 44 Se t.ex. Seaborne (1971) s. 152; Rothfork (1977) s. 173–175; Jönsson 

(1992) s. 162–166; Kristenson (2005) s. 24–33, 64–69. 
 45 Se Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
 46 Se t.ex. Ekwall (1987) s. 40–41; Lindmark (1992) s. 106–107, och där 

anförd litteratur.
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 47 Betydelsen av sådana jämförelser diskuteras närmare i Aubry (2012) s. 
92–93 och där anförd litteratur.

 48 Frick (1988) s. 9; Fåglefelt (1990) s. 59; Höglund & Wallin (1992) s. 64; 
Gustavsson (2003) s. 34.

 49 Kristenson (2005) s. 25–28.
 50 ”Tabellarisk framställning. Folkskolornas inom Malmöhus läns tillstånd 

vid inspektionen under åren 1861–1863” (1865).
 51 N:son-Gierow (1900) s. 56–57. Förteckningen över skolbyggnadsprojekt i 

Lunds stift omfattar ny- och tillbyggnader med avseende på folkskolehus, 
mindre folkskolehus, småskolehus och slöjdskolehus. 

 52 Folkskolebyggnader uppförda i Stockholm åren 1886–1895 (1897) s. 120, 
130.

 53 Hesselman (1952) s. 120, 130. Beloppen från Hesselman är i löpande 
priser.

 54 Kyrks 30/12 1887, K2:2, Sköns ka, HLA.
 55 BiSOS H Västernorrland (1898) s. 6–7.
 56 Tedebrand (1983) s. 143–144.
 57 BiSOS P (1868–1900). Uppgifterna om antal församlingar och skoldi-

strikt avser år 1900.
 58 Angående varierande priser på virke, se Almevik (2012) s. 245.
 59 Kostnaderna för Stockholms skolpalats beskrivs närmare i Folkskolebygg-

nader uppförda i Stockholm åren 1886–1895 (1897).
 60 För exempel på sådana beräkningar av byggnads- och anläggningsverk-

samhet, respektive offentlig verksamhet, i Sverige, se Krantz (1987); 
Pettersson (1987).

 61 För denna uppskattning av Göta kanals byggnadskostnader, se Strömbäck 
(1993) s. 57. 

 62 Oredsson (1969) tab. 3, kolumn ”Nybyggnader med tillhörande material 
jämte inlösta banor”. Angående järnvägarnas betydelse, se Schön (2000) 
kap. 3.

 63 BiSOS U (1900) s. xviii–xix.
 64 Dessa uppskattningar av byggnadsverksamheten inom stat, kommun och 

jordbruk är hämtade från Ö. Johansson (1958) tab. 45. Kommentarer 
om dessa uppskattningars varierande tillförlitlighet återfinns i de texter 
som medföljer Johanssons tabeller.

 65 BiSOS U (1900) s. xviii–xix. Notera att kyrkorna inte räknas till dessa 
fastigheter.
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4. Många skäl till att uppföra skolhus
 1 För en god översikt över dessa argument, se Edgren (2011) s. 104–105. 

För en fördjupad analys av debatten inför folkskolestadgan, se t.ex. 
Aquilonius (1942) del A; Warne (1961) kap. 1–10; Thunander (1946) 
kap. 1–8; L. Petterson (1992) kap. 5–10; L. Petterson (2009) s. 55–75. 
Angående den offentliga debatten kring växelundervisningen, som bland 
annat innefattade argument som tog fasta på metodens fostrande potential 
mot bakgrund av samtida sociala problem, se E. Larsson (2014) kap. 2.

 2 Maynes (1985) s. 5–8; L. Brockliss & N. Sheldon (2012) s. 2–5. Ett bra 
exempel på detta är den nordamerikanska skolans strävan efter att ame-
rikanisera eleverna, se Katz (1976) s. 394.

 3 SFS 1842:19 § 1.
 4 För en analys av det franska skolväsendets systematiska tillväxt, se Grew 

& Harrigan (1991) s. 216–220.
 5 För exempel där den lokala debatten kring skolhus emellertid uppmärk-

sammas, se Tiscornia (1992) s. 96–105; Sjöberg (1996) kap. 4; Nydahl 
(2011) s. 135–139. 

 6 För ett exempel på hur ett sådant pedagogiskt-historiskt perspektiv kan 
formuleras, se Lindensjö & Lundgren (2000) kap. 6–7.

 7 Jfr hur historievetenskapen länge framförallt ägnade sig åt rikspolitik i 
stället för kommunalpolitik, se Nydahl (2010) s. 30.

 8 Lindert (2004) 116–117. Citatet är från s. 121. Min översättning. Orgi-
nalet lyder: ”the result of a spontaneous political will to levy local taxes 
in thousands of school districts”.

 9 Westberg (2013) s. 11–16.
 10 H. Gustafsson (1989) s. 26.
 11 Angående stämmoprotokollens prästvänliga karaktär se H. Gustafsson 

(1989) s. 26. För en källkritisk kommentar om så kallade enhälliga beslut 
se Tiscornia (1992) s. 34.

 12 Se t.ex. Curtis (1988b) s. 321–323, som även erbjuder en internationell 
översikt över olika former av lokalt motstånd mot skolan. För natio-
nella och regionala exempel från Frankrike, Kanada, Sverige, USA och 
Österrike, se t.ex. Weber (1976) s. 326–327; Link (1986) s. 7–10; Egil 
Johansson (1992) s. 145–160; Theobald (1995) kap 2; Sjöberg (1996) 
framförallt kap. 2–4; Sjöberg (1998) s. 164–190; Gerdenitsch (2011) s. 
66–67; Corbett (2011) s. 19–48.

 13 Svedberg (1947) s. 88. 
 14 Angående gräshopporna, se Bibeln (digital resurs), 2 Mosebok, kapitel 

10.
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 15 Om folkliga politiska kulturer, se t.ex. Abrahamsson (1990) kap. 1; A. 
Berg (2011) kap. 7. För begreppet politisk kultur, se kapitel 5 i denna 
bok.

 16 Se t.ex. Ss 2/12 1849, 7/11 1852, K1:3, Timrå ka, HLA; Skr 16/12 1861, 
K4a:1, Alnö ka, HLA; Skr 23/9 1888, K3a:1, Hässjö ka, HLA; Skr 17/10 
1896, K4c:2, Njurunda ka, HLA; Primäruppgifter från skolstyrelser i 
Alnö, Timrå, Ljustorp 1860–1861, H3aaa:30, Stat. avd., ED, RA. Citatet 
är från Timrås primäruppgifter.

 17 Skrivelse till Domkapitlet i Härnösand ink. 11/9 1874, L2b:1, Timrå 
ka, HLA; Skr 3/5 1885, K2:3, Tuna ka, HLA; Skr 26/8 1894, K4a:1, 
Tynderö ka, HLA. Citaten är i tur och ordning hämtade från Timrå och 
Tuna kyrkoarkiv.

 18 Ss 2/6 1844, 10/1 1847, 14/5 1847, 13/2 1848, K1:1, Tynderö ka, HLA.
 19 Ss 20/5 1855, K1:2, Alnö ka, HLA.
 20 Ss 10/6 1855, K1:2, Alnö ka, HLA.
 21 Sjöberg (1996) s. 189. Liknande tankar om den principiella motsättning-

en mellan skolan och livet på landsbygden finns i t.ex. Corbett (2011) s. 
23–25.

 22 Westberg (2011b) s. 224.
 23 Fuller (1982) s. 64–69; Maynes (1985) s. 39; Chalklin (1998) s. 60.
 24 Se t.ex. Skrivelse till Kungl. Maj:t (odat., 1840-tal), K4c:1, Njurunda ka, 

HLA; Ss 21/12 1851, K1:2, Alnö ka, HLA; Ss 12/6 1859, K1:1, Tynderö 
ka, HLA; Kyrks 23/2 1879, K2:1, Indal ka, HLA; Kyrks 12 1896, K2a:2, 
Sköns ka, HLA.

 25 Skr 27/1 1893, K4a:2, Indal ka, HLA. Se även t.ex. Skr [Alnö] 7/9 1878, 
P1:3, Sköns ka, HLA. 

 26 De svenska folkskolorna befann sig därvidlag i en situation som liknade 
skolorna i till exempel Zürich (Schweiz) och Vaucluse (Provence, Frankri-
ke), men skiljde sig från skolornas situation i Baden (sydvästra Tyskland), 
vars finansiering inte påverkades av sådana lokalpolitiska överväganden. 
Maynes (1985) s. 39–40; Aubry (2012) s. 90–106.

 27 Angående skattetryckets utveckling under 1700- och 1800-talen, se Olsson 
(2005) kap. 10.

 28 BiSOS U (1874, 1900); H. Cornell (1939) s. xxi; Lindblad (2009) kap. 2. 
Angående sockenpolitikens och den kommunala ekonomins utveckling, 
se t.ex. Fridh & Dahlberg (1962); H. Gustafsson (1989) s. 94–103.

 29 Skr 25/10 1891, K4a:1, Tynderö ka, HLA; Skr 28/12 1896, K3a:1, Nju-
runda ka, HLA; Skr 19/10 1900, K3a:2, Hässjö ka, HLA.

 30 Skr 18/1 1863, K4a:1, Alnö ka, HLA; Skr 20/3 1887, K4a:2, Njurunda 
ka, HLA; Skr 3/10 1897, K3a:1, Timrå ka, HLA; Skr 19/10 1900, K3a:2, 
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Hässjö ka, HLA. Se även Skr 23/10 1894, K3:1, Selångers ka, HLA. 
Renoveringen av Timrå kyrka beskrivs närmare i Riksantikvarieämbetet 
(1998) s. 187.

 31 SFS 1842:19 § 1, 2. Folkskolestadgan publicerades också i Sundsvalls-
tidningen Alfwar och Skämt, 4/8 1842. 

 32 För detta omdöme om historieskrivningen, se t.ex. Grew, et al. (1983) s. 
25–26.

 33 För en diskussion kring denna historieskrivning, se t.ex. Sjöberg (1996) s. 
5–17 och där anförd litteratur. Angående den roll som staten tillerkänts 
i internationell forskning, se t.ex. Grew, et al. (1983) s. 25–26; Eklof 
(1986) s. 1–6; Herbst (2002) s. 317–318, 339–340.

 34 Folkskolestadgans betydelse diskuteras t.ex. i L. Petterson (1991) s. 22–27. 
För en introduktion till läskunnighetens utveckling i Sverige, och vad 
som beskrivits som folkskolans kris, se Egil Johansson (1972) s. 242–244 
och Egil Johansson (2009). 

 35 L. Petterson (1991) s. 27.
 36 Wallner (1938) s. 7–13; Aquilonius (1942) s. 267.
 37 Från konsistorierna infodrade uppgifter s. 853–854, E2b:6, 1812 års 

Uppfostringskommitté, RA.
 38 Tiscornia (1992) s. 96. Citatet är från SFS 1842:19 § 1.
 39 Se bilaga 1 för en förteckning över Sundsvallsregionens skolbyggen.
 40 ”Tabellarisk framställning. Folkskolornas inom Malmöhus läns tillstånd 

vid inspektionen under åren 1861–1863” (1865).
 41 Skrivelse till consistorium i Härnösand (trol. 1846), K1:4, Ljustorps ka, 

HLA.
 42 Ps 5/10 1845, K1:3, Sköns ka, HLA; Ss 3/5 1846, K1:3, Sköns ka, HLA.
 43 Högvördiga Preste-Ståndets protokoll vid Lagtima Riksdagen i Stockholm 

år 1847 s. 235–239.
 44 Ss 6/12 1846, 24/5 1847, K1:3, Timrå ka, HLA; Ss [Tynderö] 1/1 1847, 

K1:3, Ljustorps ka, HLA. Om Oscar I:s insats, se Warne (1961) kap. 1.
 45 Ss 2/6 1844, K1:1, Tynderö ka, HLA.
 46 Ss 2/10 1842, K1:4, Tuna ka, HLA. Om Eric Nordlander, se Dahl (1949) 

s. 517.
 47 Ss 20/7 1845, 27/7 1845, K1:4, Ljustorps ka, HLA. Sockenmännen 

hänvisade till SFS 1842:19 § 1 mom. 2.
 48 SFS 1842:19 § 3, 4.
 49 Ss 12/9 1847, K1:3, Ljustorps ka, HLA; Ss 12/9 1858, K1:1, Tynderö 

ka, HLA; Ss 17/5 1860, K1:3, Timrå ka, HLA.
 50 Ss 3/2 1847, K1:3, Sättna ka, HLA.
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 51 Ss 8/9 1844, 20/7 1845, K1:4, Attmars ka, HLA. Tuna och Attmar ingick 
i samma pastorat fram till 1892, se Sveriges församlingar genom tiderna 
(databas), ”Attmar 228109”, 5/11 2014.

 52 Ss 21/5 1843, K1:1, Alnö ka, HLA.
 53 Konseljakt 16/1 1844, nr 25 (dnr 689-43), ED, RA. Se även Skrivelse till 

consistorium i Härnösand ang. Sköns pastorat från Kungl. Maj:t, ink. 
27/2 1844, E1:22, DKH, HLA.

 54 Ss 9/11 1845, K1:3, Sköns ka, HLA; Ss 18/10 1846, K1:3, Timrå ka, 
HLA.

 55 Konseljakt 24/3 1847 nr 15 (dnr 734-46), ED, RA. 
 56 BiSOS P (1900) Tab. 2; Franzén (1913) s. 135–210. För en översikt över 

forskningen kring folkskoleinspektörer, se Evertsson (2012) s. 626–629.
 57 Se tabell 20 i bilaga 7. De biografiska uppgifterna om Wagenius är häm-

tade från Egil Johansson (1993) s. 33.
 58 SFS 1882:8; Franzén (1913) s. 176–210.
 59 Se t.ex. Florin (1987) s. 100–104.
 60 Se Evertsson (2012) s. 624–650 och där anförd litteratur. För en vidare 

bild av folkskoleinspektionens arbete under perioden, se även Franzén 
(1913); Wallin (1978) s. 405–408.

 61 Kyrks 5/2 1899, K2a:2, Hässjö ka, HLA. För en liknande insats, se också 
folkskoleinspektör Jonas Bäckmans uppmaning till Ljustorps skoldistrikt, 
Skr 18/2 1872, K1:5, Ljustorps ka, HLA.

 62 Skr 20/12 1896, K2:4, Tuna ka, HLA.
 63 Skr 22/4 1889, K4a:2, Njurunda ka, HLA. Jfr hur Hamnström arbetade 

för att påskynda skolbyggen i Skön, se Kyrks 13/12 1896, 31/10 1897, 
K2a:2, Sköns ka, HLA. Det kan noteras att skolsalen i Maj var ovan-
ligt trång, även ur ett nationellt perspektiv. Enligt en enkät, utsänd av 
Sveriges allmänna folkskollärarförening, var genomsnittet per barn 4,3 
kubikmeter i svenska folkskolor, och i Skåne 3,5 kubikmeter. Sörensen 
(1942) s. 246–247. 

 64 Skr 31/10 1888, K3a:1, Alnö ka, HLA; Skassa 1898, L2a:4, Alnö ka, 
HLA. Citatet är från protokollet. Folkskoleinspektören framhävde även 
hur 1870-talets skolhusbygge var resultatet av en längre tids arbete från 
inspektörens sida, se Bäckman (1877) s. 74.

 65 Arcadius (1900) s. 26; Beckman (1900) s. 51–52.
 66 SFS 1870:34. 
 67 Se Bäckman (1877) s. 74; Skr 1/3 1901, K3a:2, Hässjö ka, HLA; West-

berg (2013) s. 14.
 68 Skr 20/12 1896, K2:4, Tuna ka, HLA.
 69 Kyrks 7/5 1899, K1:5, Sättna ka, HLA. Nordlanders egen understrykning.
 70 Kyrks 10/3 1901, K1:5, Sättna ka, HLA. 
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 71 Se t.ex. C. F. Kaestle (1983) kap. 2; Eklof (1984) s. 561–584; Grew 
& Harrigan (1991) s. 16–17, 45–47, 236. Eklof utvecklar sin kritik 
av föreställningen kring den traditionsbundna och förändringsovilliga 
landsbygdsbefolkningen i Eklof (1981).

 72 I ett annat sammanhang har Anne Berg och Hanna Enefalk använt 
begreppet mångsidigt verktyg för att beskriva utbildningens funktioner 
på ett övergripande plan. Till skillnad från undertecknad förefaller dock 
dessa författare använda begreppet för att poängtera hur utbildning på 
olika sätt använts för att upprätthålla samhällsordningen genom att 
exempelvis bygga ett klassamhälle eller konstruera identiteter i en värld 
av nationalstater. A. Berg & Enefalk (2009) s. 7–12.

 73 För beskrivningen av skolan som en ideologisk statsapparat, se t.ex.  
Althusser (1976) s. 109–124.

 74 Angående dessa skrifter, se Florin & Johansson (1984) s. 3–4. 
 75 Skrivelse till consistorium i Härnösand (trol. 1846), K1:4, Ljustorps ka, 

HLA.
 76 Skr 30/1 1884, K2:2, Tuna ka, HLA. Folkskolans minimumnivå beskrivs 

närmare i Lindmark (1992) s. 80–82.
 77 Skr 19/10 1890, K3:1, Selångers ka, HLA.
 78 Skr 20/5 1889, K4a:2, Njurunda ka, HLA.
 79 Björk & Schnell (1979) s. 170–172; Magnusson (2002) s. 358. 
 80 ”’Den farliga underklassen’” är också titeln på Birgit Peterssons avhand-

ling, se B. Petersson (1983) där folkskolan beskrivs som ett av flera sätt på 
vilket samhället försöker att lösa den så kallade sociala frågan (s. 60–69). 

 81 Backlund (1843) s. 14.
 82 Angående det systematiska i skolväsendets utveckling, se Grew & Har-

rigan (1991) s. 216–217.
 83 För exempel på detta argument, se t.ex. Kyrks 17/2 1878, K2:2, Sköns ka, 

HLA; Skr 10/11 1883, K3a:1, Hässjö ka, HLA; Skr 24/10 1897, K2:4, 
Tuna ka, HLA; Kyrks 12/12 1897, K2:2, Ljustorps ka, HLA.

 84 Skr 24/10 1890, 20/10 1892, K4a:2, Njurunda ka, HLA. 
 85 Kyrks 28/1 1883, 15/6 1884, K2:2, Sköns ka, HLA.
 86 J. G. Richardson (1986) s. 48.
 87 Ss 8/2 1846, K1:3, Njurunda ka, HLA; Skr 2/6 1879, K2:2, Sättna ka, 

HLA; Kyrks 9/7 1882, K1:5, Sättna ka, HLA.
 88 Angående böndernas förändrade bostadsstandard i norra Ångermanland, 

se Ek (1959) s. 54–97, och Uppland, se G. Ulväng (2004) kap. 7. De 
statliga kraven på skolhus beskrivs närmare i kapitel 2 i denna bok. 

 89 Livslängden hos timrade hus diskuteras i G. Ulväng (2004) s. 171, 207, 
232–233.
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 90 Se t.ex. Ss 19/5 1850, K1:1, Alnö ka, HLA; Skr 17/3 1867, K4a:1, Indal 
ka, HLA; Skr 9/7 1881, 10/7 1887, K1:7, Attmars ka, HLA.

 91 Ss 11/6 1854, K1:2, Alnö ka, HLA.
 92 Skr 11/5 1890, K4a:2, Njurunda ka, HLA; Skr 13/1 1895, K3a:1, Nju-

runda ka, HLA. Citatet är från Skr 17/10 1896, K4c:2, Njurunda ka, 
HLA. Understrykningen är inspektorns egen.

 93 Skr 30/1 1884, K2:2, Tuna ka, HLA. Liknande trängsel rådde i Njurundas 
folkskola vid kyrkan, se Skr 24/10 1890, K4a:2, Njurunda ka, HLA.

 94 Se t.ex. Weber (1976) s. 19; Theobald (1995) s. 71–73; Gidney & Millar 
(2012) s. 95–96.

 95 Ss 16/6 1844, 24/5 1846, K1:3, Njurunda ka, HLA; Skr 18/11 1849, 
K4a:2, Ljustorps ka, HLA; Skrivelse till Domkapitlet ink. 11/9 1874, 
L2b:1, Timrå ka, HLA.

 96 BiSOS P (1868) s. xi–xii. I Sverige som helhet hade i genomsnitt 15 
procent (1865) och 4 procent (1868) av eleverna mer än 5 kilometer till 
skolan.

 97 Uppteckning EU 52548, Nm 150. Skolväsen, Nm. Uppteckningen avser 
Torps församling, grannförsamling till Attmar. De svåra vägförhållandena 
i Sundsvallstrakten vintertid behandlas även i Svedberg (1947) s. 87–88.

 98 Se t.ex. Skrivelse till domkapitlet i Härnösand ink. 11/9 1874, Kyrks 15/11 
1874, L2b:1, Timrå ka, HLA; Skr 24/3 1889, K4a:2, Indal ka, HLA. 

 99 Angående Njurundas gamla kyrka, belägen på Kyrkmon, och den nya 
kyrkan invigd 1865, se H. Björklund (2008) s. 9–23. Givet koordinater-
na för Kyrkmons skola och Maj by, framstår detta också som en rimlig 
uppskattning av skolvägen. 

 100 Skr 20/1 1884, K2a:1, Njurunda ka, HLA. 
 101 Skr 24/10 1890, K4a:2, Njurunda ka, HLA. 
 102 Skr 18/10 1896, K3a:1, Timrå ka, HLA; Skr 23/10 1896, K3a:1, Nju-

runda ka, HLA. 
 103 Kostnaderna för den ambulerande skolan beskrivs i Skr 3/3 1864, K1:8, 

Tuna ka, HLA. 
 104 Angående utvecklingen av böndernas boningshus, se G. Ulväng (2004) 

s. 210–219; Bäck (2008) kap. 5. Angående norrländska förhållanden, se 
Ek (1959) s. 54–65.

 105 Skr 19/10 1890, K3:1, Selångers ka, HLA; Skr 24/10 1890, K4a:2, Nju-
runda ka, HLA.

 106 Skr [Timrå] 16/3 1881, K4a:1, Alnö ka, HLA. 
 107 Eneroth (1863) s. 22. Exempel på samtida kritik av ambulatoriska skolor 

finns återgivna i Sörensen (1942) s. 244; Raninge (1988) s. 47; Ekwall 
(1991) s. 47–48.

 108 Hamnström (1894) s. 14. 
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 109 Se t.ex. Kyrks 10/2 1884, K2:2, Tuna ka, HLA; Skr 26/9 1898, K3a:2, 
Ljustorps ka, HLA; Skrivelse till domkapitlet i Härnösand 11/9 1874, 
L2b:1, Timrå ka, HLA.

 110 Skr 9/2 1878, K1:7, Attmars ka, HLA. 
 111 Westberg (2013) s. 13–14.
 112 Se t.ex. Skr [Alnö] 25/5 1878, P1:3, Sköns ka, HLA; Skr 20/8 1890, 

K4a:2, Indals ka, HLA; Skr 19/10 1900, K3a:2, Hässjö ka, HLA.
 113 Ss 2/10 1842, 18/6 1843, 1/11 1845, K1:4, Tuna ka, HLA. Denna och 

andra donationer beskrivs närmare i kapitel 9.
 114 Kyrks 14/1 1894, K2:1, Indals ka, HLA; Skr 23/10 1896, K3a:1, Nju-

runda ka, HLA.
 115 Ss 10/6 1855, 8/3 1863, K1:2, Alnö ka, HLA. 
 116 Västernorrlands län (1897) s. 33. För närmare beskrivning av denna utveck-

ling, se kapitel 3. Begreppet den västeuropeiska depressionen förklaras 
närmare i Magnusson (2002) s. 357.

 117 Folkundervisningen i Tuna pastorat 1/7 1856, E3:187, DKH, HLA; Skr 
5/7 1874, K4a:1, Njurunda ka, HLA; BiSOS H, Västernorrland (1875) 
s. 20, 43. 

 118 Skr 14/3 1897, K2:1, Indals ka, HLA; Skr 19/10 1900, K3a:2, Hässjö 
ka, HLA.

 119 Skr [Alnö] 7/9 1878, P1:3, Sköns ka, HLA.
 120 Kyrks 21/5 1878, K2:2, Sköns ka, HLA; För uppgifter om när skolhus 

uppfördes, och prisutvecklingen på byggnadsmaterial, se bilaga 1 och 5.
 121 För sådana resonemang om byggnader, se G. Andersson (2003) s. 17–18 

och där anförd litteratur. 
 122 G. Ulväng (2004) s. 234–236. Angående Hälsingegårdarna, se Fiebranz 

(2003); Ella Johansson (2003). 
 123 Se t.ex. Kaestle & Vinovskis (1980) s. 123; Fuller (1982) s. 64; Granier 

& Marquis (1982) s. 41; Grew & Harrigan (1991) s. 216–217; Goldin 
& Katz (2008) s. 138.

 124 Fuller (1982) s. 42–47; Theobald (1995) s. 70.
 125 Skoldistriktens organisation beskrivs närmare i kapitel 5.
 126 För denna definition av status, se Lundblad (2003) s. 36 och där anförd 

litteratur.
 127 För en social analys av bönders punschdrickande, se Harnesk (1990) s. 

115–116.
 128 Ek (1959) s. 58–59. Angående böndernas förborgerligande och förbon-

deligande, se M. Ulväng (2012) s. 28–31. För belägg på vita skolhus, 
se t.ex. Ss 27/5 1855, K1:3, Njurunda ka, HLA; Fo-11342 (Njurunda 
1892), Fo-6276 (Indal 1882), SuM; Fo-11131 (Åsäng 1900), LHf.
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 129 Ss 24/5 1847, K1:3, Timrå ka, HLA; Skr 5/2 1899, K3a:2, Hässjö ka, 
HLA.

 130 Kyrks 29/1 1865, K1:2, Alnö ka, HLA; Skrivelse till skolstyrelsen 1891, 
K4c:1, Njurunda ka, HLA.

 131 DiMaggio & Powell (1983) s. 151–152. För exempel på hur detta begrepp 
har använts i studier av utbildning, se t.ex. Traver (2006); Rohstock & 
Lenz (2012).

 132 Ss 5/10 1845, K1:4, Ljustorps ka, HLA; Folkskolebyggnad vid Gustafs-
berg 1887, O6c:1, Sköns ka, HLA; Kyrks 1/9 1889, Sköns ka, HLA; 
Kyrks 5/7 1890, K2a:2, Hässjö ka, HLA. Skr 30/6 1898, K3a:1, Timrå 
ka, HLA. 

 133 Skr 29/10 1899, K3a:2, Hässjö ka, HLA.
 134 Skr 11/5 1890, K4a:2, Njurunda ka, HLA. För en liknande jämförelse, 

se Kyrks 15/11 1874, L2b:1, Timrå ka, HLA.
 135 Kyrks 16/10 1898, K2a:2, Hässjö ka, HLA; Skr 20/9 1898, K3a:2, Hässjö 

ka, HLA. Skolväsendet i Dorotea framhölls också i folkskoleinspektörernas 
berättelser som det skoldistrikt som, tillsammans med Örträsk, var bäst 
försedda med skolhus i Södra Lappmarkens kontrakt. Frykholm (1900) 
s. 73.

 136 Dessa paradoxer diskuteras vidare i kapitel 1.

5. Skolbyggnadsprocessens organisation
 1 För en bred introduktion till begreppet organisation, se Scott (1992) s. 

3–26.
 2 Se t.ex. Granlund (1944a) s. 61–96; Isaksson (1967) s. 30–31; Tiscornia 

(1992) s. 20–21; Magnusson (2002) s. 71–72; Asker (2007) s. 210, 212.
 3 Angående begreppet politisk kultur, vilket definierats som den kultur 

genom vilken ”mönster för konfliktlösning och samarbete utformas”, och 
hur det använts i studier av sockenkommunal politik, se H. Gustafsson 
(1989) s. 10–14; Aronsson (1992) s. 17–19; Nydahl (2010) s. 23–26. 
Citatet är från Aronsson (1992) s. 18.

 4 Kaestle (1983); Lindert (2004) kap. 5; Beadie (2010).
 5 För studier som framhållit skolväsendet som ett svar på dylika föränd-

ringar, se t.ex. Boli (1989) s. 7 samt anförd litteratur i Green (2000) s. 
309–312 och Miller (2000) s. 160–161.

 6 Aquilonius (1942) s 319. Folkskolestadgans jubileer uppmärksammas i 
L. Petterson (1991). Angående denna form av historieskrivning, se t.ex. 
Gross (1999) s. 492; E. Larsson (2012) s. 106–110. 

 7 För en sådan karaktäristik av utbildningshistorisk forskning, se Marsden 
(1987) s. xiv.
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 8 För begreppet pudenda origo, se t.ex. Nietzsche (2001) § 42, 102, samt 
noter till översättningen; Foucault (1991) s. 77–93. Citatet är hämtat 
från Alf W. Johanssons introduktion till Nietzsche (1998) s. 19.

 9 Angående omdömen om skolväsendets långsamma utveckling, och bak-
grunden till denna, se t.ex. Eklof (1981); Kaestle (1983) s. 21; Link (1986) 
s. 3–10.

 10 I. Jonsson (1971) s. 194–195.
 11 H. Cornell (1939) s. ix–xii; Tiscornia (1992) s. 20–22; Nydahl (2010) s. 

16.
 12 Tiscornia (1992) s. 20–25; Nydahl (2010) s. 16. Sockenstämmans roll 

som rättskipningsinstans behandlas närmare i Furuhagen (1992).
 13 Asker (2007) s. 210, 212–213. För förklaringar till häradets minskade 

betydelse, se Tiscornia (1992) s. 20–23.
 14 Nydahl (2010) s. 16. 
 15 Se även Nydahl (2010) s. 16–17.
 16 SFS 1843:27. Se även Nydahl (2010) s. 16–17.
 17 SFS 1842:19 § 2. Prästens självskrivenhet som ordförande i skolstyrelsen 

förblev omdebatterad under hela undersökningsperioden, se Tegborg 
(1969) s. 32–34.

 18 Tiscornia (1992) s. 18–19; Nydahl (2010) s. 17. Notera att denna nyord-
ning skulle genomföras senast under 1863. SFS 1862:15 § 43.

 19 Nydahl (2010) s. 17–18.
 20 SFS 1862:15. 
 21 Nydahl (2010) s. 60. Se även H. Gustafsson (1989) s. 102 och där anförd 

litteratur. I Sundsvallsregionen var det heller inte ovanligt att kyrkostäm-
mans protokoll fortsatte att föras i samma bok som sockenstämmans, se 
t.ex. K1:2, Alnö ka, HLA.

 22 SFS 1862:15 § 22. Eftersom begreppen skoldirektion, skolstyrelse och 
skolråd används som synonymer i mitt källmaterial under hela min under-
sökningsperiod, används begreppen även på detta sätt i min undersökning.

 23 SFS 1862:15 § 13, 21–22.
 24 SFS 1862:15 § 36–38, 40.
 25 SFS 1882:8 § 9–10, 54–55. Folkskoleinspektörers uppdrag beskrivs när-

mare i Franzén (1913).
 26 Se SFS 1862:15 § 40; Tegborg (1969) s. 18–19; Westberg (2013), och 

anförda exempel i detta kapitel. Om prästborden och deras historia, se 
Gräslund Berg (2004).

 27 Se Coolahan (1981) s. 28; Curtis (1988a) s. 54–55, 83; Lindert (2004) 
s. 114. 

 28 Lamberti (1989) s. 18; Schleunes (1989) s. 203.
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 29 SFS 1842:19 § 3–4.
 30 Ss 23/9 1849, K1:4, Hässjö ka, HLA.
 31 Ss 11/4 1847, K1:3, Selångers ka, HLA; 22-SEL-159 Laga skifte 1863, 

LMa.
 32 Ss 24/4 1848, K1:1, Tynderö ka, HLA.
 33 H. Gustafsson (1989) s. 82–93, 96–97; Nydahl (2010) s. 31–35, och där 

anförd litteratur.
 34 Skrivelse till consistorium i Härnösand (trol. 1846), K1:4, Ljustorps ka, 

HLA; Ss 16/1 1859, K1:4, Hässjö ka, HLA.
 35 Ss 27/7 1845, K1:4, Ljustorps ka, HLA; Ss 24/5 1846, K1:3, Njurunda 

ka, HLA; Kyrks 29/12 1880, K1:4, Hässjö ka, HLA.
 36 Ss 20/5 1855, 28/5 1855, 10/6 1855, K1:2, Alnö ka, HLA.
 37 Ss 10/6 1855, K1:2, Alnö ka, HLA. Understrykningen är gjord av pro-

tokollets författare.
 38 Se Fuller (1982) s. 63–68; Theobald (1995) s. 50–51; Zimmerman (2009) 

s. 44–45. Citatet från Bengtsson är hämtat från Kristenson (2005) s. 30. 
Av Zimmerman (2009) s. 44–45, och där anförd litteratur, framgår även 
att det inte var ovanligt att lokala skolstrider utmynnade i att skolhus 
flyttades.

 39 Svedberg (1947) s. 84; Zimmerman (2009) s. 44–45. Citatet från Bengts-
son är hämtat från Kristenson (2005) s. 30.

 40 H. Gustafsson (1989) s. 91–92. Angående lärares tillsättning, se Sjögren 
(2013) s. 185–188.

 41 H. Gustafsson (1989) s. 82–93, 96–97; Nydahl (2010) s. 31–35, och där 
anförd litteratur.

 42 För ett exempel där torpare påverkade beslut i sockenstämman, se Ss 2/5 
1847, 22/12 1850, K1:1, Alnö ka, HLA.

 43 Nydahl (2010) s. 247–250.
 44 Se t.ex. Konseljakt 21/9 1894, nr 22, ED, RA. Fallet med amorteringslånen 

analyseras närmare i kapitel 9.
 45 H. Gustafsson (1989) s. 98–99, 102.
 46 Primäruppgifter 1850, H3aaa:9, Statistiska avd., ED, RA; Sammandrag 

av primäruppgifter 1900, H3bd:15, Statistiska avd., ED, RA. Den första 
skollokalen färdigställdes i Tynderö församling under 1850. Den 1 juli 
1850, när uppgifterna rörande folkskolorna i Härnösands stift samlades 
in, hade dock ingen lärare anställts på grund av en tvist vid lärartjänstens 
tillsättande. Se anmärkningar angående Tynderö till tabellerna i Primär-
uppgifter 1850, H3aaa:9, Statistiska avd., ED, RA.

 47 SFS 1862:15 § 23; Bäckman (1877) s. 84.
 48 Ss 5/10 1845, K1:3, Sköns ka, HLA. 
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 49 Länsstyrelsernas organisation behandlas närmare i Asker (2007) s. 100–110.
 50 Resolution 9/9 1884, A5a:129, Västernorrlands läns landskansli, HLA; 

Kyrks 14/4 1884, 10/2 1884, K2:2, Tuna ka, HLA; Skr 16/10 1898, K2:4 
Tuna ka, HLA.

 51 Kyrks 1/9 1889, K2:2, Sköns ka, HLA.
 52 Skr 15/3 1891, K4a:2, Njurunda ka, HLA; Skr 6/1 1898, K3a:1, Nju-

runda ka, HLA.
 53 Se t.ex. Skr 13/9 1863, K4a:1, Sättna ka, HLA; Skr 3/10 1875, K4a:1, 

Njurunda ka, HLA; Skr 23/12 1883, K3:1, Selångers ka, HLA.
 54 Se t.ex. 26/3 1876, K3:1, Selångers ka, HLA, och volymen ”Kyrkoråds 

och skolrådsprotokoll”, K3a:1, Hässjö ka, HLA. Förhållandet mellan 
kyrka och folkskola har bland annat analyserats närmare i Tegborg (1969) 
s. 17–21. 

 55 Skr 28/12 1879, K3a:1, Hässjö ka, HLA; Skr 4/4 1880, K3a:1, Hässjö ka, 
HLA; Skr 3/10 1875, K4a:1, Njurunda ka, HLA; Skr 23/12 1883, K3:1, 
Selångers ka, HLA; Skr 13/9 1863, K4a:1, Sättna ka, HLA; 16/8 1885, 
K3a:1, Timrå ka, HLA. För häradsrättens och fögderiernas organisation, 
se Asker (2007) s. 108–109, 130.

 56 För dessa beteckningar, se t.ex. Kyrks 30/10 1864, K1:2, Alnö ka, HLA; 
Kyrks 18/3 1878, K2:2, Sköns ka, HLA; Kyrks 19/6 1878, K2a:2, Ljustorps 
ka, HLA.

 57 Lindblad (2009) s. 32–33. För introduktionen av byggnadskommittéer 
vid uppförandet av offentliga byggnader i England, se Chalklin (1998) 
s. 31.

 58 Ss 6/1 1861, K1:4, Hässjö ka, HLA; Ss 8/3 1863, K1:2, Alnö ka, HLA; 
Kyrks 18/8 1867, K2:2, Sköns ka, HLA.

 59 Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
 60 Kyrks 18/8 1867, K2:2, Sköns ka, HLA; Skr 4/9 1896, K3:1, Selångers 

ka, HLA. 
 61 Angående häradsrätten och kyrkvärdar, se Asker (2007) s. 130.
 62 Kyrks 18/8 1872, K2a:1, Tynderö ka, HLA; Kyrks 6/10 1878, K2a:2, 

Ljustorps ka, HLA; Skr 2/6 1879, K2:2, Sättna ka, HLA. Angående Jonas 
Brundin, se Nydahl (2011) s. 122.

 63 Asker (2007) s. 102–109. Notera dock att fjärdingsmannen från och med 
1828 inte länge avlönades av staten. Om fjärdingsmannens position, se 
H. Gustafsson (1989) s. 33–34; Asker (2007) s. 108.

 64 Nytt Allvar och Skämt nr 27, 6/7 1848; Kyrks 26/12 1876, K2a:1, Tynderö 
ka, HLA; Kyrks 19/6 1881, 12/12 1880, K2:1, Indal ka, HLA. 

 65 Kyrks 30/8 1867, 20/10 1867, K2:2, Sköns ka, HLA.
 66 Skr 10/11 1883, K3a:1, Hässjö ka, HLA.
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 67 Kyrks 18/8 1867, K2:2, Sköns ka, HLA. 
 68 Skr 2/6 1879, K2:2, Sättna ka, HLA. För exempel när byggnadskommit-

tén fick liknande uppgifter, se Kyrks 3/4 1881, K1:4, Timrå ka, HLA; 
Skr 4/9 1896, K3:1, Selångers ka, HLA. De omtalade normalritningarna 
beskrivs närmare i kapitel 2.

 69 Kyrks 19/6 1878, K2a:2, Ljustorps ka, HLA. 
 70 Kyrks 19/9 1865, K1:2, Alnö ka, HLA. Se även Kyrks 18/3 1878, K2:2, 

Sköns ka, HLA. 
 71 Kyrks 18/3 1878, K2:2, Sköns ka, HLA; Skr 24/5 1891, K4a:2, Njurunda 

ka, HLA.
 72 Kyrks 19/8 1883, K1:4, Timrå ka, HLA. Skoldistriktets val mellan att 

köpa eller att bygga i Timrå beskrivs närmare i kapitel 3.
 73 Se Databasen Folkskolehus (bilaga 1). 
 74 Se Sundsvalls-Posten 25/9 1941. Dessa arkitekter tas också till diskussion 

i kapitel 7.
 75 Ss 20/7 1845, K1:4, Attmars ka, HLA. Uppgiften om Holmqvist är 

hämtad från P. Norberg (1960) s. 54–55.
 76 Ss 7/2 1847, 21/2 1847, 28/2 1847, K1:3, Timrå ka, HLA. Citatet är 

från 21/2 1847.
 77 Ss 16/6 1865, 24/9 1865, 15/10 1865, K1:2, Alnö ka, HLA.
 78 Lindblad (2009) s. 35.
 79 Kyrks 30/8 1867, 20/10 1867, K2:2, Sköns ka, HLA.
 80 Skr 2/12 1894, K3a:1, Njurunda ka, HLA. Skolrådet valde, föga förvå-

nande, den billigare lösningen, se Skr 29/12 1894, K3a:1, Njurunda ka, 
HLA.

 81 Skr 30/ 1898, K3a:1, Timrå ka, HLA. 
 82 Nietzsche (2000) s. 13. 
 83 Powell (1996) s. 1; R. Johansson (2002) s. 9–10.
 84 Ss 15/4 1846, K1:4, Ljustorps ka, HLA. 
 85 Ss 13/6 1847, K1:5, Attmars ka, HLA.
 86 Ss 11/12 1842, K1:1, Indals ka, HLA; Ss 12/5 1844, 27/4 1845, K1:4, 

Indals ka, HLA.
 87 Ss 27/4 1845, K1:4, Indals ka, HLA.
 88 Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
 89 Skr 2/6 1879, K2:2, Sättna ka, HLA; Kyrks 23/5 1880, K1:5, Sättna ka, 

HLA; Kyrks 10/2 1884, K2:2, Tuna ka, HLA; Rude byggnadskassa 1884, 
L2:1, Tuna ka, HLA.

 90 Kyrks 23/2 1879, K2:1, Indal ka, HLA. 
 91 Kyrks 4/1 1880, 24/8 1890, 27/12 1894, 27/5 1895, 7/6 1897, K2:1, 

Indals ka, HLA.
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 92 Skr 18/1 1863, K4a:1, Alnö ka, HLA; Ss 8/3 1863, K1:2, Alnö ka, HLA.
 93 Ss 8/3 1863, 12/4 1863, 25/9 1864, K1:2, Alnö ka, HLA.
 94 Kyrks 28/5 1865, 16/6 1865, 24/9 1865, 15/10 1865, K1:2, Alnö ka, 

HLA.
 95 Delar av denna beslutsprocess anförs också i Nydahl (2011) s. 135–139 

som exempel på vad studier av kyrkostämman som lokalpolitisk arena 
kan ge.

 96 Skr 10/11 1872, 8/11 1874, K3:1, Tynderö ka, HLA; Kyrks 26/10 1873, 
24/10 1875, 27/12 1875, K2a:1, Tynderö ka, HLA.

 97 Kyrks 27/8, 10/9, 15/10 1876, K2a:1,Tynderö ka, HLA; Skr 23/7 1876, 
K3:1, Tynderö ka, HLA.

 98 Kyrks 13/10 1876, K2a:1, Tynderö ka, HLA.
 99 Skolbyggnadskassan 1876–1879, L2a:2, Tynderö ka, HLA.
 100 Skassa 1876–1879, L2a:2, Tynderö ka, HLA. För en definition av vrak-

brädor, se Nordisk familjebok (1904–1926) ”Bräder”.
 101 Kyrks 26/12 1876, K2a:1, Tynderö ka, HLA. Frånbergs betalning vid 

skolhusbygget framgår av Skassa 1876–1879, L2a:2, Tynderö ka, HLA. 
 102 Kyrks 26/12 1876, K2a:1, Tynderö ka, HLA.
 103 Skolbyggnadskassa 1876–1879, L2a:2, Tynderö ka, HLA; Kyrks 11/3 

1877, K2a:2, Tynderö ka, HLA.
 104 Angående dessa dikotomier, se Kaestle & Vinovskis (1980) s. 105. Om 

dessa förklaringar i termer av motstånd eller ointresse, se t.ex. Eklof 
(1981); Kaestle (1983) s. 21; Link (1986) s. 3–10. Notera inte minst 
William Links begrepp lokalism (localism).

 105 Erixon (1931) s. 170–172.
 106 Se t.ex. B. Johansson (1997) s. 107–118; Lindblad (2009) s. 42–43; 

Löfgren (2011) s. 200.
 107 Utterström (1957) s. 875; Olsson (2005) s. 82. För en översikt över 

begreppets historia, se NE (digital resurs) ”Dagsverke”, 16/6 2014.
 108 Lindahl, et al. (1937b) s. 14–16, 109–111; L. Cornell (1982) s. 181–191; 

NE (digital resurs) ”Dagsverke”, 16/6 2014. För en beskrivning av tor-
pares dagsverken vid herrgårdar som omfattade sammanlagt 12 timmars 
arbete, se G. Ulväng (2008) s. 96–99.

 109 Angående användningen av termerna gångled och gångledsdagslista, se 
Gångledslista 30/6 1884, L1a:5, Sättna ka, HLA; Ss 8/3 1855, K1:2, 
Alnö ka, HLA; Ss 28/9 1845, K1:4, Attmars ka, HLA; Ss 5/7 1857, K1:4, 
Hässjö ka, HLA. Se även SAOB (digital resurs) ”Gångled”, 26/2 2013.

 110 Se t.ex. Ss 18/5 1856, K1:2, Alnö ka, HLA.
 111 Utterström (1957) s. 879; Jörberg (1972a) s. 600, 615. Prisuppgifterna 

avser år 1867. 
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 112 Utgifter enligt Organisten O. Wästins redovisning 1846–1848, L2:1, 
Tuna ka, HLA; Ss 10/5 1846, K1:5, Tuna ka, HLA; Räkning över skol-
husbyggnader 1847–1850, L2a:1, Timrå ka, HLA.

 113 Ss 4/7 1847, K1:5, Ljustorps ka, HLA; Ss 28/4 1860, K1:1, Tynderö ka, 
HLA.

 114 Det förekommer också dagsverken vars antal ej noteras, vilket gör att de 
inte kan ingå i en uträkning som denna. Det förekom rimligen också 
dagsverken inom ramen för poster som ”m.m.” och ”arbete”.

 115 Utgifter enligt Organisten O. Wästins redovisning 1846–1848, L2:1, 
Tuna ka, HLA.

 116 Kassaräkning för Alnö sockens skolhusbyggnad 1865–1869, L2a:1, Alnö 
ka, HLA.

 117 Prisuppgifter för Njurunda sn 1879, G6:1, Kronofogden i Medelpads 
fögderi, HLA.

 118 Verifikation nr 2, 30/10 1865, H1:1, Alnö ka, HLA; Verifikation nr 83, 
31/12 1866, H1:1, Alnö ka, HLA.

 119 Skr 17/10 1874, K3:1, Selångers ka, HLA; Kyrks 18/3 1878, K2:2, Sköns 
ka, HLA.

 120 Angående denna definition av beting, se J. Myrdal (1996) s. 147.
 121 Utterström (1957) s. 875–876; J. Myrdal (1996) s. 147–151.
 122 Granlund (1944b), 188–190; Utterström (1957) s. 875–876; J. Myrdal 

(1996) s. 149, 151.
 123 Se t.ex. Utgifter enligt Organisten O. Wästins redovisning 1846–1848, 

L2:1, Tuna ka, HLA; Skolbyggnadskassan 1876–1879, L2a:2, Tynderö 
ka, HLA.

 124 Ss 27/7 1851, K4a:2, Ljustorps ka, HLA; Verifikation nr 70, 24/10 1866, 
H1:1, Alnö ka, HLA; Kassaräkning för Alnö sockens skolhusbyggnad 
1865–1869, L2a:1, Alnö ka, HLA; Skolbyggnadskassan 1876–1879, 
L2a:2, Tynderö ka, HLA.

 125 Verifikation nr 29 18/5 1866, nr 46 13/8 1866, nr 67 16/10 1866, nr 71 
6/11 1871, H1:1, Alnö ka, HLA.

 126 Ss 25/1 1846, K1:4, Tuna ka, HLA. Betydelsen av beting som synonym 
till entreprenad, och som motsats till arbete för daglön, återfinns också i 
Svenska Akademiens ordbok. SAOB (digital resurs) ”Ackord”, 20/11 2012.

 127 Kyrks 3/12 1876, K1:4, Timrå ka, HLA.
 128 Nordisk familjebok (1904–1926) ”Entreprenad”. För en vidare definition 

av begreppet – ”åtagande på öfverenskomna villkor” – se Nordisk familje-
bok (1876–1899) ”Entreprenad”.

 129 Se t.ex. Granlund (1944a) s. 71; Lindblad (2009) s. 42; Lindberg (2012) 
s. 6–8, och där anförd litteratur. 
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 130 Se t.ex. Skr 23/12 1863, K4a:1, Sättna ka, HLA; Skr 10/12 1865, K4a:2, 
Ljustorps ka, HLA. Om hur skolved lades på entreprenad, se Westberg 
(2014b).

 131 Se t.ex. G. Myrdal (1933) s. 36–37.
 132 Theobald (1995) s. 93; Lindblom & Ulväng (2012) s. 54.
 133 Skr 26/12 1893, K4a:2, Indals ka, HLA; Kyrks 14/1 1894, K2:1, Indals 

ka, HLA. För annat exempel när en skolrådsledamot tilldelats entrepre-
naden, se Skr 15/12 1897, K2:4, Tuna ka, HLA. 

 134 Skr 7/10 1893, 7/10 1894, K4a:2, Indal ka, HLA; Ss 14/10 1894, 25/10 
1896, K2:1, Indal ka, HLA. 

 135 Databasen Folkskolehus (bilaga 2). 
 136 Nordisk familjebok (1876–1899) ”Auktion”. För en liknande karaktäristik, 

se G. Myrdal (1933) s. 33–37.
 137 Se t.ex. Nytt Allvar och Skämt nr 27, 6/7 1848; Nya Norrländska Korres-

pondenten 6/2 1866; Skr 8/1 1892, K4a:2, Njurunda ka, HLA; Sundsvalls 
Tidning 23/9 1891, 17/3 1898.

 138 Skr [Alnö] 6/10 1878, P1:3, Sköns ka, HLA; Sundsvalls Tidning, 23/9 
1891.

 139 Nytt Allvar och Skämt nr 27, 6/7 1848.
 140 Skr [Alnö] 6/10 1878, P1:3, Sköns ka, HLA; Sundsvalls Tidning, 23/9 

1891.
 141 Skr 8/1 1892, K4a:2, Njurunda ka, HLA. 
 142 Ss 26/8 1860, K1:4, Hässjö ka, HLA; Kyrks 13/11 1867, K2:2, Sköns 

ka, HLA. Se även t.ex. auktionen på fönster och dörrar i Tuna, Ss 25/1 
1846, K1:4, Tuna ka, HLA.

 143 Utgifter enligt Organisten O. Wästins redovisning 1846–1848, L2:1, 
Tuna ka, HLA; Kyrks 25/10 1896, K2:1, Indals ka, HLA.

 144 Skolbyggnadskassan 1876–1879, L2a:2, Tynderö ka, HLA; Kassaräkning 
för skolhusbyggnaden i Granlo år 1892, L2a:2, Selångers ka, HLA.

 145 För exempel där ritningar och kostnadsförslag presenterades inför auktio-
nen, se Sundsvalls Tidning, 23/9 1891; Skr 8/1 1892, K4a:2, Njurunda 
ka, HLA.

 146 Kyrks 6/11 1898, K2:1, Indals ka, HLA. 
 147 Ss 15/4 1846, K1:4, Ljustorps ka, HLA; Skr 25/1 1892, K4a:2, Njurunda 

ka, HLA.
 148 Ss 15/4 1846, 8/6 1846, K1:4, Ljustorps ka, HLA. För liknande borgens-

villkor, se Ss 6/11 1898, K2:1, Indals ka, HLA.
 149 Ss 25/1 1846, 8/3 1846, K1:4, Tuna ka, HLA; Ss 8/6 1846, 9/8 1846, 

17/8 1846, K1:4, Ljustorps ka, HLA; Kyrks 12/1 1868, K2:2, Sköns ka, 
HLA; Skr 12/9 1891, K3:1, Selångers ka, HLA.
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 150 Ss 27/4 1845, K1:4, Indals ka, HLA.
 151 Ss 19/6 1881, K2:1, Indals ka, HLA.
 152 Kyrks 17/9 1895, K2:1, Indals ka, HLA.
 153 Kyrks 21/3 1898, 24/10 1898, 6/11 1898, K2:1, Indals ka, HLA.
 154 Kammarskrivare var beteckningen för en lägre tjänsteman vid olika 

ämbetsverk, se Nordisk familjebok (1876–1899): ”Kammarskrivare”.
 155 Kyrks 27/12 1898, 22/1 1899, 29/10 1899, K2:1, Indals ka, HLA.
 156 För denna kategorisering av kontraktsformer, se t.ex. Chalklin (1998) s. 

67–85.
 157 Se Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
 158 Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
 159 Ss 13/2 1842, 1/11 1845, K1:4, Tuna ka, HLA; Ss 10/5 1846, K1:5, Tuna 

ka, HLA; Utgifter enligt Organisten O. Wästins redovisning 1846–1848, 
L2:1, Tuna ka, HLA.

 160 Räkning över skolhusbyggnader 1847–1850, L2a:1, Timrå ka, HLA.
 161 Om direktkontraktens och delentreprenadens för- och nackdelar, se 

Chalklin (1998) s. 84.
 162 Fördelarna med separata kontrakt tas upp i Chalklin (1998) s. 84.
 163 Kyrks 14/11 1897, K2:1, Indals ka, HLA.
 164 Kassaräkning för Alnö sockens skolhusbyggnad 1865–1869, L2a:1, Alnö 

ka, HLA; Skolbyggnadskassan 1876–1879, L2a:2, Tynderö ka, HLA.
 165 Ss 13/6 1847, K1:5, Attmars ka, HLA. 
 166 Kassaräkning för Alnö sockens skolhusbyggnad 1865–1869, L2a:1, Alnö 

ka, HLA.
 167 Skolbyggnadskassan 1876–1879, L2a:2, Tynderö ka, HLA.
 168 Chalklin (1998) s. 84.
 169 Kyrks 24/1 1897, K2:1, Indals ka, HLA. 
 170 Chalklin (1998) s. 83.
 171 Kassaräkning för skolhusbyggnaden i Granlo år 1892, L2a:2, Selångers 

ka, HLA.
 172 Rude byggnadskassa 1884, L2:1, Tuna ka, HLA. För helentreprenad på 

en tillbyggnad, se Skr 15/12 1897, K2:4, Tuna ka, HLA.
 173 Jfr Chalklin (1998) s. 83.
 174 Kyrks 28/9 1890, K2:2, Sköns ka, HLA; Kassaräkning för skolhusbygg-

naden i Granlo år 1892, L2a:2, Selångers ka, HLA.
 175 För exempel på detta, se Skr 22/7 1883, K2:2, Sättna ka, HLA; Kyrks 

27/5 1896, K2:1, Indals ka, HLA.
 176 Skr 10/7 1892, K4a:2, Njurunda ka, HLA.
 177 Chalklin (1998) s. 84.
 178 Angående problemen med entreprenader vid byggandet av kyrkor i Skåne 

1760–1860, se Fernlund (1989) s. 15–23. Citatet är från sidan 15. 
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 179 Laurell (1900) s. 17.
 180 Revisorers verkställda granskning. N:42, Bil. Be till utslag 3/1 1889, 

A1a:22, Lagtima höstting, Selångers tingslag, HLA.
 181 Skakfall var en biprodukt vid produktionen av lingarn, vilket användes för 

att täta timrade hus. Se t.ex. SAOB (digital resurs) ”Skak-fall”, 15/4 2013.
 182 Revisorers verkställda granskning. N:42, Bil. Be till utslag 3/1 1889, 

A1a:22, Lagtima höstting, Selångers tingslag, HLA. Se även Kyrks 12/8 
1883, K1:5, Sättna ka, HLA.

 183 Se t.ex. Werne (1993) s. 180–181. Se även G. Myrdal (1933) s. 36 för 
föreställningen om att Sverige karaktäriserats av en djuprotad respekt för 
lag och rättvisa.

 184 Nietzsche (2000) s. 14. Kursiveringen är filosofens egen.
 185 Skr 19/2 1882, K3a:1, Hässjö ka, HLA; Skr 27/1 1893, K4a:2, Indals 

ka, HLA. Reversbedrägeriet, det så kallade Sjölundska målet, handlade i 
korthet om hur en individ på ett mycket bedrägligt sätt lurade av Tuna 
skoldistrikts kassör en revers. Se Bil Bu och N56 Bil Bm, Domböcker 
vid ordinarie ting, A1a:18, Tuna Tingslags häradsrätt, HLA. 

 186 K. Andersson (1975) s. 17.
 187 Skr 31/3 1886, 31/5 1886, Utredning om Rude skolhus 24/10 1891, 

K2:3, Tuna ka, HLA. Citatet är från utredningen.
 188 Skr 31/3 1886, 31/5 1886, Utredning om Rude skolhus 24/10 1891, 

K2:3, Tuna ka, HLA.
 189 Utredning om Rude skolhus 24/10 1891, K2:3, Tuna ka, HLA.
 190 Boli (1989) s. 7.

6. Skoltomterna
 1 Den begränsade forskningen om skolgårdarna har noterats av t.ex. Armi-

tage (2005) s. 535; A. Larsson (2013a) s. 116–117.
 2 Se t.ex. Gerger (1972) s. 37–38; De Coninck-Smith (2011) kap. 7; A. 

Larsson (2013a) och där anförd litteratur. Angående studier av skolträd-
gårdar som del av en pedagogisk rörelse, se t.ex. Forest & Ingram (2003); 
Gregory Kohlstedt (2008); A. Larsson (2013b) s. 170–171, och där anförd 
litteratur.

 3 Lindholm (1995) s. 1:1–1:18; Åkerblom (2004); A. Larsson (2013b).
 4 För dessa olika, men likartade, perspektiv på skolgårdens och skolträd-

gårdens historia, se Markus (1996) s. 40, 50; Burke & Grosvenor (2008) 
s. 10, 21–22; De Coninck-Smith (2011) kap. 7–8; A. Larsson (2013b) s. 
171; A. Larsson (2013a) s. 116–117. Angående denna distinktion mellan 
olika sätt att analysera förhållandet mellan barn och plats, se Rasmussen 
(2004) s. 155–157.
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 5 SFS 1842:19 § 3, 4. 
 6 A. Larsson (2013b) s. 172–173.
 7 Öfverintendentsembetet (1865) s. 3; Öfverintendentsembetet (1878) s. 5.
 8 SFS 1882:8 § 54.
 9 Öfverintendentsembetet (1865) s. 3, 25–26. Jfr liknande anvisningar i 

Öfverintendentsembetet (1878) s. 16–17.
 10 Retzius (1890) s. 1–2, 11. Angående dessa anvisningar, skolträdgårdar 

och folkskolans trädgårdsundervisning, se U. Johansson (1987) kap. 4; 
Lindholm (1995), s. 1:1–1:18; Åkerblom (2004); A. Larsson (2013b).

 11 Databasen Folkskolehus (bilaga 2). Fotbollsplaners storlek tillåts i regel 
att variera. Men enligt den standard som definierades av FIFA inför VM 
i Sydafrika är en fotbollsplan 105 x 68 meter, det vill säga 0,71 hektar. 
Regulations 2010 FIFA World Cup South Africa (digital resurs) s. 34, 5/11 
2014.

 12 Klose (2011) s. 104.
 13 22-HÄS-1284 Avsöndring 1886, LMa; 22-ALN–2400 Avsöndring 1899, 

LMa. 
 14 Konseljakt 4/8 1845, nr 6, ED, RA.
 15 Skr 16/10 1887, K4a:2, Indal ka, HLA; Skr 23/5 1897, K4a:1, Tynderö 

ka, HLA; Byggnadskassan 1898–1899, L2a:1, Ljustorps ka, HLA; Skr 
16/10 1898, K2:4, Tuna ka, HLA; Kyrks 6/11 1898, K2:1, Indals ka, 
HLA.

 16 Ss 22/6 1862, K1:4, Timrå ka, HLA; Kyrks 3/4 1899, K2:1, Indal Ka, 
HLA. Se även Skr 22/4 1889, 3/9 1892, K3:1, Selångers ka, HLA; Skr 
7/10 1893, 25/3 1899, K4a:2, Indal ka, HLA.

 17 Ss 18/8 1850, K1:5, Ljustorps ka, HLA; Skassa 1853, L2a:1, Timrå 
ka, HLA; Skassa 1871, L2a:1, Njurunda ka, HLA; Skassa 1891, L2a:2, 
Selångers ka, HLA; Kyrks 20/6 1897, K2a:2, Hässjö ka, HLA. Angående 
plank, se även Kyrks 6/11 1898, K2:1, Indals ka, HLA.

 18 Rockwell (2005) s. 22.
 19 Skr 26/1 1896, K3:1, Selångers ka, HLA; Skr 16/10 1898, 2/4 1899, 

K2:4, Tuna ka, HLA; 22-LJU-1297 Avsöndring 1902 [1898]; LMa, 
22-LJU-1149 Avsöndring 1902, LMa. 

 20 Se vykort föreställande folkskolorna i Ankarsvik, Hovid, Näset, Gustavs-
berg, Strand, Sättna, Hektografkort vykort (1879–1938) – Bror Bodingh, 
SuM 6153, SuM.

 21 Kyrks 1/7 1888, K1:5, Sättna ka, HLA; Skr 11/10 1896, K2:4, Tuna ka, 
HLA.

 22 Angående det svenska och internationella intresset för skolträdgårdar, 
se A. Larsson (2013b) s. 170–171 och där anförd litteratur. Folkskolans 
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trädgårdsundervisning, och dess utbredning, behandlas även i U. Johans-
son (1987) kap. 4.

 23 BiSOS P (1900) tab. 2.
 24 Primäruppgifter från skolstyrelser 1876, H3aaa:160, Stat. avd., ED, RA; 

Bäckman (1877) s. 4, 75–76.
 25 Bäckman (1877) s. 75–76; Primäruppgifter från skolstyrelser 1900, Stat. 

Avd., H3aaa:537–538, ED, RA. 
 26 Bäckman (1877) s. 75; BiSOS H Västernorrland (1891–1895) s. 3; P. 

Lindström (2008).
 27 Se t.ex. Kyrks 16/8 1874, K1:4, Timrå ka, HLA.
 28 Kyrks 19/7 1868, K1:4, Njurunda ka, HLA; Skr 20/6 1868, 20/6 1871, 

K4a:1, Njurunda ka, HLA.
 29 Kyrks 12/7 1874, K2:1, Selångers ka, HLA; Skr 17/10 1874, 22/10 1876, 

10/6 1877, 18/5 1879, K3:1, Selångers ka, HLA.
 30 Angående bondgårdars uthusbestånd i Sundsvallsregionen, se Tedebrand 

(1983) s. 107, och mer allmänt med utgångspunkt från uppländska 
bondgårdar, se G. Ulväng (2004) kap. 7. Skoldistriktens uthus beskrivs 
närmare i en studie av Sundsvallsregionens lärarboställen; se Westberg 
(2015a).

 31 Detta beskrivs närmare i kapitel 4. Notera att såväl fähus som andra uthus 
fanns omnämnda i normalritningarna för folkskolehus, se Öfverinten-
dentsembetet (1865) s. 3, 26.

 32 Ss 26/1 1855, K1:5, Attmars ka, HLA; Skr 7/2 1858, K2:1, Tuna ka, 
HLA.

 33 Angående bryggstugor, se t.ex. G. Ulväng (2004), s. 109.
 34 Se t.ex. Ss 19/5 1850, K1:1, Alnö ka, HLA; Ss 6/11 1859, K1:3, Timrå 

ka, HLA.
 35 Ss 9/6 1862, K1:4, Timrå ka, HLA; Skr 22/10 1882, 30/1 1884, K2:2, 

Tuna ka, HLA; Skr 2/12 1888, K2:3, Tuna ka, HLA. 
 36 Ss 11/7 1847, K1:5, Ljustorps ka, HLA; Ss 18/3 1849, K1:3, Ljustorps 

ka, HLA; Skassa 1861, 1871, 1872, L2a:1, Ljustorps ka, HLA; Ss 3/4 
1859, K1:5, Attmars ka, HLA.

 37 Skassa 1880, L2a:2, Selångers ka, HLA; Skr 23/8 1880, K2:2, Tuna ka, 
HLA; Skr 14/5 1894, K3a:1, Njurunda ka, HLA.

 38 Skr 9/10 1891, K3a:2, Hässjö ka, HLA; Brandförsäkring nr 29992 Hässjö 
(1892), BrV.

 39 Kyrks 31/10 1891, K2:2, Sköns ka, HLA; Ss 7/6 1897, K2:1, Indal ka, 
HLA.

 40 Denna aspekt av lärarnas uthus diskuteras närmare i Westberg (2015a).
 41 Olika aspekter av skolornas tillgång till land i USA uppmärksammas i 
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Fuller (1982) s. 61–62; J. G. Richardson (1986) s. 47–49; Fischel (2009) 
s. 22–23; Zimmerman (2009) s. 44.

 42 Wallner (1938) s. 82; Klose (2011) s. 104.
 43 BiSOS H Västernorrland (1891–1895) tab. 3; Norrlandskomitén (1904) 

tab. 1; Thulin (1906).
 44 BiSOS P (1900) tab. 2; Norrlandskomitén (1904) tab. 1; NE (digital 

resurs) ”Blekinge”, 16/5 2014.
 45 Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
 46 Tedebrand (1972) s. 101–105. 
 47 22-NJU-5878 Avsöndring 1875, LMa; 22-SKS-3526 Avsöndring 1878, 

22-NJU-5877 Avsöndring 1884, LMa; LMa; LMa; 22-NJU-5879 Avsönd-
ring 1892, LMa; 22-NJU-5880 Avsöndring 1892, LMA.

 48 De komplicerade rättsliga förhållandena kring kyrkans jord utreds när-
mare i Kalderstam (1989) del 1, och i Schalling (1920).

 49 Gräslund Berg (2004) s. 17–18. 
 50 Kalderstam (1989) s. 15; Gräslund Berg (2004) s. 12.
 51 Kalderstam (1989) s. 17–33.
 52 Thulin (1906) tab. 1.
 53 Thulin (1906) s. L, 1–5.
 54 Thulin (1906) s. 115–116. Se även Konseljakt 11/5 1847, nr 22 (dnr 

773-45), 11/9 1896, nr 8, ED, RA. Rättigheter rörande bete avgjordes 
dock först slutgiltigt år 1900 i hovrätten. H. Björklund (2008) s. 9. 

 55 Arpi (1955a) s. 152–155; L. Cornell (1982) s. 35–39. Avvittringen i 
Medelpad beskrivs närmare i Prawitz (1947).

 56 Bearbetning av Norrlandskomitén (1904) tab. 1; Arpi (1955a) tab. 14. 
 57 Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
 58 NE (digital resurs) ”Allmänning”, ”Byallmänning”, 16/5 2014.
 59 Norrlandskomitén (1904) tab. 1; Isaksson (1967) s. 219.
 60 Ss 5/4 1857, K1:4, Njurunda ka, HLA; Skr 29/12 1890, K4a:2, Njurunda 

ka, HLA.
 61 Kungörelse 21/2 1897, Wii småskolerote 16/12 1897, K4c:1. Alnö ka, 

HLA; Kyrks 17/10 1897, K2a:2, Alnö ka, HLA.
 62 Om skolhus och skoltomter, se Kalderstam (1989) s. 58–59.
 63 NE (digital resurs) ”Jordavsöndring”, ”Hemmansklyvning”, 9/4 2013.
 64 Inger (1997) s. 210; Magnusson (2002) s. 202. Debatten kring jordav-

söndringar och hemmansklyvning behandlas översiktligt i B. Petersson 
(1983) s. 23–30. 

 65 SFS 19 december 1827 § 3. Kravet på 3 hektar (6 tunnland) avsåg norr-
ländska län. För övriga Sverige gällde 2 hektar (4 tunnland).

 66 SFS 1864:49; Wohlin (1912) s. 386, 396, 403–404; Inger (1997) s. 210–
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211;. Avsöndringen som institut inom fastighetsrätten ersattes i 1926 års 
jorddelningslag av avstyckningen. NE (digital resurs) ”Jordavsöndring”, 
17/4 2013.

 67 Se Wohlin (1912) kap. 6; B. Petersson (1983) s. 7–8.
 68 Schalling (1920) s. 172–191. Se även NE (digital resurs) ”Kyrkojord”, 

19/5 2014 och exempelvis SFS 19 december 1827 § 7.
 69 Se konseljakterna 4/8 1845 nr 6 (dnr 745-43), 11/5 1847 nr 22 (dnr 

773-459), 8/3 1867 nr 41, ED, RA; Njurunda 11/9 1896 nr 8 (dnr 150), 
ED, RA.

 70 Kalderstam (1989) s. 58–59.
 71 Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
 72 Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
 73 Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
 74 22-SKS-3530 Avsöndring 1878, LMa; 22-SKS-3669 Avsöndring 1878, 

LMa; 22-SKS-3526 Avsöndring 1878, LMa; 22-TIM-3129 Avsöndring 
1884, LMa; A. Norberg (1980) s. 84–85.

 75 Ss 11/4 1847, K1:3, Selångers ka, HLA. Om detta hemman, se 22-SEL–
2342 Avsöndring 1874, LMa; 22-SEL–2338 Avsöndring 1865, LMa.

 76 22-SEL–2049 Avsöndring 1891, LMa.
 77 22-LJU-1488 Avsöndring 1878, LMa; 22-TIM-3129 Avsöndring 1884.
 78 Kyrks 19/8 1883, K1:4, Timrå ka, HLA 
 79 Se t.ex. Fuller (1982) s. 61–62; Link (1986) s. 37–39; Zimmerman (2009) 

s. 44.
 80 För sådana analyser av skolgårdar, se t.ex. Markus (1996) s. 40; Burke & 

Grosvenor (2008) s. 37–38.
 81 Skr 22/11 1889, K3a:1, Hässjö ka, HLA; Kyrks 30/10 1889, 16/3 1890, 

23/3 1890, 8/6 1890, K2a:2, Hässjö ka, HLA.
 82 Skr 12/10 1893, 19/10 1895, K3a:1, Njurunda ka, HLA. Citatet är från 

den 12 oktober.
 83 Kyrks 23/2 1879, 24/8 1890, 27/5 1895, 7/6 1897, K2:1, Indal ka, HLA; 

Skr 13/8 1896, 4/9 1896, K3:1, Selångers ka, HLA.
 84 Skr 13/8 1896, K3:1, Selångers ka, HLA. 
 85 Skr 13/8 1896, K3:1, Selångers ka, HLA; Skr 30/6 1898, K3a:1, Timrå 

ka, HLA.
 86 Skr 13/8 1896, K3:1, Selångers ka, HLA. 
 87 Skr 4/9 1896, K3:1, Selångers ka, HLA; 22-SEL–2371 Avsöndring 1897, 

LMa.
 88 Kyrks 18/2 1872, 1/9 1872, K1:5, Ljustorps ka, HLA; SBL (urn:sbl:16197), 

”Johan August Enhörning”, 21/5 2014.
 89 Kyrks 1/9 1872, 6/10 1872, K1:5, Ljustorps ka, HLA.
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 90 Om Lagfors bruks historia, se P. Norberg (1960) s. 19–41. 
 91 Kyrks 26/12 1873, 18/10 1874, 17/6 1877, 12/8 1877, 19/8 1877, K1:5, 

Ljustorps ka, HLA.
 92 Kyrks 21/7 1878, 19/6 1878, K1:5, Ljustorps ka, HLA, 22-LJU-1488 

Avsöndring 1878, LMa.
 93 Se Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
 94 Skr 16/10 1898, K2:4, Tuna ka, HLA; HLA; 22-TUN–2384 Avsöndring 

1898, LMa.
 95 22-HÄS-1284 Avsöndring 1886, LMa; Gåvobrev 19/12 1890, K4c:1, 

Njurunda ka, HLA; Skr 29/12 1890, K4a:2, Njurunda ka, HLA. Se även 
LMA, 22-LJU-1149 Avsöndring 1902, LMa.

 96 Skr 29/12 1890, K4a:2, Njurunda ka, HLA; 22-HÄS-1284 Avsöndring 
1886, LMa; 22-LJU-1297 Avsöndring 1902, LMa; 22-LJU-1149 Avsönd-
ring 1902, LMa.

 97 Se Mauss (1972). Notera att denna gåvans logik kan vara såväl outsagd 
som explicit, och att tidsspannet mellan gåva och gengåva kan vara både 
kort och långt. För en belysande diskussion kring detta med utgångs-
punkt från det tidiga 1800-talets ekonomiska elit, se Hasselberg (1998) 
s. 138–142. 

 98 Se t.ex. Westberg (2008) s. 59 och där anförd litteratur.
 99 Fuller (1982) s. 61–62; Theobald (1995) s. 70; Zimmerman (2009) s. 

44.
 100 22-HÄS-1284 Avsöndring 1886, LMa.
 101 Skr 11/5 1890, K4a:2, Njurunda ka, HLA; Skr 12/12 1897, K3a:1, Nju-

runda ka, HLA.
 102 Kyrks 12/12 1897, K2a:2, Ljustorps ka, HLA. Så skedde också, se 22-LJU-

1149 Avsöndring 1902, LMa. Skolhusets interiör finns avbildad i kapitel 2.
 103 Skr 12/12 1897, K3a:1, Njurunda ka, HLA.
 104 Ss 20/7 1845, Attmars ka, K1:4, HLA. Om Holmqvist, se Lindberg 

(2009) s. 53, 78.
 105 Kyrks 10/2 1884, K2:2, Tuna ka, HLA; 22-TUN–2219 Avsöndring 1898, 

LMa.
 106 Kyrks 11/7 1892, 22/10 1893, 14/10 1894, 25/10 1896, K2:1, Indal ka, 

HLA; Skr 7/10 1893, 7/10 1894, K4a:2, Indal ka, HLA.
 107 Angående sockencentrumets typiska byggnadsbestånd, se Bergström 

(2000) s. 10–32.
 108 Konseljakter, E1, ED, RA. De digitaliserade konseljlistorna är sökbara 

på Riksarkivets hemsida, se http://sok.riksarkivet.se/konseljarenden, 14/5 
2014.

 109 Se Ss 16/6 1844, K1:3, Njurunda ka, HLA; Konseljakt 4/8 1845, nr 6 
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(dnr 745-43), ED, RA; Konseljakt 8/3 1867, nr 41, ED, RA; Skr 23/7 
1876, K3:1, Tynderö ka, HLA; Kyrks 1/9 1889, K2:2, Sköns ka, HLA. 
Angående Kyrkmon i Njurunda, och området kring Sköns kyrka, se 
Svedberg (1947) s. 32; H. Björklund (2008) s. 9–23.

 110 Konseljakt 8/3 1867 nr 41, ED, RA. 
 111 Konseljakt 24/3 1847 nr 16, ED, RA. 
 112 Ang. jordavsöndring 11/9 1896, K4c:1, Njurunda ka, HLA.
 113 Ang. jordavsöndring 11/9 1896, K4c:1, Njurunda ka, HLA.
 114 Konseljakt nr 41 8/3 1867, ED, RA.
 115 Ss 29/3 1863, 12/4 1863, K1:2, Alnö ka, HLA; Kyrks 18/8 1867, K2:2, 

Sköns ka, HLA.
 116 Skr 13/3 1864, 30/10 1865, 29/1 1865, 29/1 1865, K4a:1, Alnö ka, HLA.
 117 Kyrks 28/5 1865, 3/7 1867, K1:2, Alnö ka, HLA.

7. Arbete och arbetskraft
 1 Woodward (1995) s. 3. Byggnadsarbetets position i forskningen upp-

märksammas också i Reith (2003) s. 113–120.
 2 För exempel på hur arbetet och arbetskraften behandlas i denna forsk-

ning, se t.ex. Arvastson (1977); Fernlund (1989); Antell (1991); Löfgren 
(2011). För en ingång till studiet av byggnadsarbete under 1700- och 
1800-tal, se Lange (2011) s. 55–57; Almevik (2012) s. 243–245, och där 
anförd litteratur.

 3 Se t.ex. B. Petersson (1983) s. 60–69; Maynes (1985) s. 5. Folkskolan och 
rädslan för en farlig underklass diskuteras också i L. Petterson (1992) s. 
313.

 4 Se t.ex. I. Andersson (1986) s. 27–28. Liknande formuleringar återfinns 
t.ex. i Florin (1987) s. 17; Ludvigsson (2008) s. 193–194; Edgren (2011) 
s. 104–105.

 5 Se t.ex. J. Myrdal (1991) s. 86; B. Gustafsson (1996) s. 211, och där 
anförd litteratur.

 6 Se t.ex. Aquilonius (1942) och Lundgren (2014). För ytterligare exempel 
på en sådan historieskrivning, se Landquist (1969) och Lawrence (1970). 
För en introduktion till ett sådant skapande av pedagogiska hjältar, se 
Westberg (2011d) och där anförd litteratur.

 7 Ss 9/8 1846, K1:4, Ljustorps ka, HLA; Skr 24/5 1881, K2:2, Sättna ka, 
HLA; Skr 3/9 1892, K3:1, Selångers ka, HLA.

 8 Skr 20/10 1892, K4a:2, Njurunda ka, HLA. 
 9 Angående folkliga riter vid byggnadsarbete, se t.ex. G. Berg (1931); Erixon 

(1931).
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 10 Skr 19/10 1895, K3a:1, Njurunda ka, HLA.
 11 Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
 12 Ss 3/9 1854, 18/1 1857, 13/11 1859; 26/8 1860; 28/4 1861, K1:4, Hässjö 

ka, HLA.
 13 Rude byggnadskassa 1884, L2:1, Tuna ka, HLA.
 14 Skolbyggnadskassan 1876–1879, L2a:2, Tynderö ka, HLA; Kyrks 23/5 

1880, 9/7 1882, K1:5, Sättna ka, HLA; Kyrks 27/5 1896, 14/11 1897; 
27/12 1898; 22/1 1899; 29/10 1899, K2:1, Indals ka, HLA.

 15 Werne (1980) s. 122–123. För exempel på frakt på snö och vatten, se Ss 
15/11 1845, K1:1, Alnö ka, HLA; Ss 26/2 1854, K1:4, Indals ka, HLA; 
Ss 28/1 1855, K1:5, Attmars ka, HLA; Kyrks 27/12 1880, K1:7, Attmars 
ka, HLA; Skr 15/1 1898, K3a:1, Njurunda ka, HLA.

 16 För undantag till denna regel, se Ss 3/5 1846, K1:3, Sköns ka, HLA; Ss 
23/10 1859, K1:4, Hässjö ka, HLA. 

 17 Ss 7/6 1846, K1:4, Attmars ka, HLA; Skr 15/1 1898, K3a:1, Njurunda 
ka, HLA.

 18 Ss 15/4 1846, 9/8 1846, K1:4, Ljustorps ka, HLA; Skr 22/7 1883, K2:2, 
Sättna ka, HLA. Kyrks 6/11 1898, K2:1, Indals ka, HLA. Angående skol-
husens inredning, se t.ex. Ss 30/12 1849, K1:1, Alnö ka, HLA; Kyrks 92 
12/3 1871, K2:2, Sköns ka, HLA.

 19 Uppgifter från byggnadskassorna i Alnö, Tuna, Timrå och Tynderö i 
Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).

 20 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 21 Werne (1993) s. 128–130; Almevik (2012) s. 246–247.
 22 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 23 För dagsverkenas utveckling i Västernorrland, se Jörberg (1972a) s. 603. 

För murardagsverken, se Prisuppgifter för Njurunda sn 1879, G6:1, 
Kronofogden i Medelpads fögderi, HLA.

 24 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 25 Kyrks 12/12 1880, K2:1, Indals ka, HLA. Antalet arbetsdagar är fastställt 

utifrån sexdagars arbetsveckor. Se även arbetet med den kilade stengrun-
den i Sättna, Kyrks 14/3 1880, K1:5, Sättna ka, HLA. 

 26 Angående begreppet besvär, se SAOB (digital resurs) ”Besvär”, 2/10 2014.
 27 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 28 Ss 30/12 1849, K1:1, Alnö ka, HLA; Ss 20/7 1856, K1:3, Selångers ka, 

HLA; Kyrks 30/10 1887, K1:4, Timrå ka, HLA; Kostnadsförslag för 
Åsängs skola 26/9 1898, K3a:2, Ljustorps ka, HLA.

 29 Kyrks 2/4 1882, 17/9 1882, K2:1, Indals ka, HLA.
 30 Byggnadsmaterialier, G6:1, Kronofogden i Medelpads fögderi, HLA.
 31 Ss 17/8 1956, K1:3, Selångers ka, HLA. Berlinerblått är ett intensivt färg-
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ämne som ingår i färger som pariserblått, preussiskt blått och järnblått. 
NE (digital resurs) ”Berlinerblått”, 21/2 2013.

 32 Ss 27/5 1855, K1:3, Njurunda ka, HLA; Ss 20/7 1856, 17/8 1856, K1:3, 
Selångers ka, HLA.

 33 Skolbyggnadskassan 1876–1879, L2a:2, Tynderö ka, HLA; Ss 21/7 1878, 
K3:1, Tynderö ka, HLA.

 34 Skr 8/1 1892, K4a:2, Njurunda ka, HLA.
 35 Se t.ex. Utgifter enligt Organisten O. Wästins redovisning 1846–1848, 

L2:1, Tuna ka, HLA.
 36 Ss 26/8 1860, K1:4, Hässjö ka, HLA. 
 37 Skassa 1884, L1a:5, Sättna ka, HLA. 
 38 Ss 27/12 1880, K1:7, Attmars ka, HLA; Skassa 1881, L2a:1, Attmars ka, 

HLA.
 39 Lange (2011) s. 55–57; Almevik (2012) s. 243.
 40 Werne (1993) s. 85; Almevik (2012) s. 243–244.
 41 Horn (1978) s. 122; Fuller (1982) s. 71.
 42 Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
 43 Se t.ex. Scholliers & Schwarz (2003) s. 6 och där anförd litteratur.
 44 Werne (1993) s. 130; Almevik (2012) s. 247.
 45 Ss 13/2 1846, K1:4, Tuna ka, HLA.
 46 Byggningabalken, 26:e kapitlet, 1 §, i Backman (1831). Byggningabalkens 

stadganden diskuteras närmare i kapitel 9.
 47 Hjulström (1955) s. 52; Tabellverket 1749–1859 (databas), DDB, UmU.
 48 För en klassisk ingång till några av dessa, se bidragen i temanumret ”Social 

klassificering” (1978) i Historisk tidskrift. För exempel på hur sociala klas-
sificeringar använts i studier av Sundsvallsregionen, se t.ex. S. Edvinsson 
(1992); Högman (1999); Fusè (2008).

 49 För vidare resonemang kring denna klassificering, se bilaga 6.
 50 Gadd (2000) s. 85. För en fördjupad diskussion om denna distinktion 

mellan besuttna och obesuttna, se Lindström & Mispelaere (2011) s. 
133–136 och där anförd litteratur.

 51 Angående de obesuttnas roll i den agrara revolutionen, se t.ex. J. Myrdal 
(1991) s. 86 och där anförd litteratur. 

 52 B. Gustafsson (1996) s. 211, och där anförd litteratur. För en sådan 
analys av tidiga fabrikers arbetskraft, se Göransson (1988), exempelvis s. 
214–231.

 53 Indiko (databas), DDB, UmU.
 54 L. Cornell (1982) kap. 7. För lokal prisstatistik över olika arbetsuppgifter, 

se Byggnadsmaterialier, G6:1, Kronofogden i Medelpads fögderi, HLA.
 55 Se t.ex. Lindström & Mispelaere (2011) s. 138–142. 
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 56 Magnusson (2002) s. 211.
 57 Magnusson (2002) s. 209–213. För förhållanden i Sundsvallsregionen, 

se Hjulström (1955) s. 52.
 58 Ss 5/8 1855, K1:2, Alnö ka, HLA. Se även Ss 4/12 1847, K1:3, Njurunda 

ka, HLA.
 59 För en kortfattad beskrivning av dessa motiv, se t.ex. Edgren (2011) s. 

104–105.
 60 Skassa 1860, L2:1, Tuna ka, HLA; Skassa 1871, L2a:1, Njurunda ka, 

HLA. Se även t.ex. Skassa 1885, L2a:1, Alnö ka, HLA; Skassa 1891, 
L2a:2, Selångers ka, HLA. Förteckningar över de lärare och lärarinnor 
som arbetade i Sundsvallsregionens skoldistrikt återfinns vid Ecklesi-
astikdepartementets statistiska avdelning, se t.ex. Primäruppgifter från 
skolstyrelser 1876, H3aaa:125, Stat. avd., ED, RA.

 61 Skr 23/9 1888, K3a:1, Hässjö ka, HLA. Skollokalernas städning, och 
lärarinnornas arbete med städning, studeras närmare i Ekwall (1997).

 62 L. Cornell (1982) s. 115–120. Angående splitvedjäntor och kvinnors 
arbete, se även A. Björklund (1977).

 63 Erixon (1931) s. 174; Werne (1993) s. 178; Almevik (2012) s. 245. För 
engelska förhållanden har det dock konstaterats att kvinnliga byggnads-
arbetare, trots allt, förekom under 1800-talet. I Bristol fanns till exempel 
åtta kvinnliga snickare och fyra murare 1881. Se Powell (1990) s. 84–85. 
Att kvinnor utförde tyngre byggnadsarbeten under sent 1800-tal och tidigt 
1900-tal i Finland har konstaterats i Heikkinen (2003) s. 186–187.

 64 L. Cornell (1982) s. 105.
 65 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3). För prisupp-

giften på ett dagsverke i Västernorrland, se Jörberg (1972a) s. 600.
 66 L. Cornell (1982) s. 122–123. Uppgifterna om skolfrånvaro i folkskole-

inspektörernas rapporter återfinns i Sjöberg (1996) s. 106.
 67 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 68 Gaunt (1983) s. 262–263. 60 år används också som gräns för ålderdom 

i Högman (1999) s. 48.
 69 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 70 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 71 L. Cornell (1982) s. 105, 124. 
 72 Högman (1999) s. 76–78.
 73 Om timmerkarlars status, se Erixon (1931) s. 169.
 74 Angående böndernas giftermålsmönster, se Gadd (2000) s. 53–54.
 75 Se t.ex. L. Cornell (1982) s. 300; Harnesk (1990) kap. 10; Fiebranz (2011); 

Lindström & Mispelaere (2011) s. 142–147 och där anförd litteratur.
 76 Hofrén (1962) s. 14; Lindblad (2009) s. 42; Lange (2011) s. 55–56.
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 77 Horn (1978) s. 122; Fuller (1982) s. 71.
 78 Ss 31/8 1845, K1:4, Tuna ka, HLA; Sundborg (1997) s. 5.
 79 Karta över Ljustorps pastorat 1858, X33-1:3, LMS; Karta över Sköns 

pastorat, 22-SKS-142 1864, LMa; Kyrks 28/5 1865, K1:2, Alnö ka, HLA. 
Placeringen av Tynderö folkskola framgår av Kyrks 13/10 1876, K2a:1, 
Tynderö ka, HLA, och kartan till brandförsäkringen över Tynderö kyrka: 
Brandförsäkring nr 51633 Tynderö (1919), BrV.

 80 Angående husförhörslängderna, som trots sina brister enligt Anders Nor-
berg ”fungerade relativt väl”, se A. Norberg (1980) s. 17–26. Detta citat 
är från s. 22.

 81 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 82 Sundsvalls Tidning 25/7 1878. För en allmän bild av ångbåtstrafiken och 

dess rutter i Sundsvallstrakten, se B. Petterson, et al. (2001) s. 79–91.
 83 BiSOS N (1877) tab. Litt. N. Avser vanlig årslön för en dräng.
 84 Ss 10/6 1855, 8/3 1863, K1:2, Alnö ka, HLA.
 85 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 86 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 87 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 88 S. Edvinsson (1992) s. 84–86.
 89 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 90 Gadd (2000) s. 85; Lindström & Mispelaere (2011) s. 133.
 91 Ss 21/5 1843, K1:1, Alnö ka, HLA; Ss 8/10 1854, K1:3, Timrå ka, HLA; 

Bil. A, Handlingar till supplik- och lagsökningsdiarier 24/12 1860 nr 
1721/1860, D4b:770, Västernorrlands läns landskansli, HLA. Angående 
begreppet utanvidsfolk se även Granlund (1943) s. 38, och om begreppet 
som en beteckning på obesuttna, se Lindström & Mispelaere (2011) s. 
133.

 92 Gadd (2000) s. 85–89. Angående torparnas jordinnehav, se även Lind-
ström & Mispelaere (2011) s. 133–134 och där anförd litteratur.

 93 Gadd (2000) s. 90–91, 224–225.
 94 Se t.ex. Fusè (2008) s. 18–21 och där anförd litteratur.
 95 Gadd (2000) s. 85–92.
 96 Harnesk (1990) s. 192–205; Gadd (2000) s. 79–80. 
 97 L. Cornell (1982) s. 294–299.
 98 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 99 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 100 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 101 Kyrks 12/1 1868, K2:2, Sköns ka, HLA; Skr 28/3 1896, 27/8 1898, 

K3a:1, Njurunda ka, HLA.
 102 Verifikation nr 71, 6/11 1871, H1:1, Alnö ka, HLA.
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 103 Se t.ex. innehållsförteckningen i Aquilonius (1942). För mer sentida 
exempel delvis präglade av en sådan de stora namnens historieskrivning, 
se Ludvigsson (2008) och Lundgren & Säljö (2014).

 104 Schön (1972) s. 87–88; Morell (2001) s. 21–23, 36–37.
 105 Schön (1972) s. 88; Gadd (2000) s. 53–55. Bönders arbete under 1800-talet 

studeras i Liljewall (1995), och vid sekelskiftet 1900 i Isacson (1994) 
kap. 2. Beräkningen av hur bönders arbetstid fördelades mellan olika 
arbetsuppgifter återfinns i J. Myrdal (1991) s. 78.

 106 Se t.ex. Kassaräkning för Alnö sockens skolhusbyggnad 26/2 1868, L2a:1, 
Alnö ka, HLA; Skolbyggnadskassan 28/2 1879, L2a:2, Tynderö ka, HLA.

 107 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 108 Databasen bönder och arkitekter (bilaga 4).
 109 Kassaräkning för Alnö sockens skolhusbyggnad 1865–1869, L2a:1, Alnö 

ka, HLA.
 110 Le Roy Ladurie (1979) s. 115–117.
 111 Sandgren (1999) s. 43.
 112 Se t.ex. Werne (1993) s. 85.
 113 Magnusson (2002) s. 227–228, 258–259.
 114 Magnusson (2002) s. 228–229.
 115 M. Nyström (1996) s. 184–185. Om utvecklingen efter statsbranden, se 

Brändström & Ericsson (1995) s. 255.
 116 M. Nyström (1996) s. 185. Angående utvecklingen av det svenska hant-

verket, se Gadd (1991) s. 299, 333, 345–347. 
 117 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 118 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 119 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3), samt Ss 5/10 

1845, K1:4, Ljustorps ka, HLA; Kyrks 10/9 1876, K2a:1, Tynderö ka, 
HLA. Kommissionslantmätare (motsvarande distriktslantmätare) var en 
anställning under den förste lantmätaren i varje län, se Carlsson (1968) 
s. 104–105.

 120 Databasen Bönder och arkitekter (bilaga 4). Angående Österlunds eftermä-
le, se Sundsvalls-Posten 25/9 1941. För exempel på Österlunds verksamhet 
under 1900-talet, se Nytt folkskolehus vid Hörningsholm, O6c:5, Alnö 
ka, HLA; Koncept till folkskolehus, K4c:3, Timrå ka, HLA.

 121 Databasen Bönder och arkitekter (bilaga 4); Sahlén (1998). Se även 
Liliequist (1996) s. 137–142; Björk (1997) s. 16–32.

 122 Databasen Bönder och arkitekter (bilaga 4). Uppgifterna om Wiklund 
är hämtade från Sundsvalls-Posten 12/1 1957.

 123 Arkdok (databas) ”J. A. Mesch”, ”Gustaf Hermansson”. Om Hermanssons 
verksamhet i Sundsvall, se Björk (1997) s. 18–24.

 124 R. Hörnell †, i Hvar 8 dag 27/7 1902.
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 125 Nordisk familjebok (1904–1926) ”Säve, Johan Adolf ”. Säves resa till 
Frankrike beskrivs närmare i Säve (1857).

 126 För beteckningarna på Pestalozzi, se Nordisk familjebok (1876–1899) 
”Uppfostran”, och Thörn (1997) s. 119. Cygnæus beskrivs på detta sätt 
i NE (digital resurs) ”Cygnæus, Uno”, 6/10 2014, och Rudenschöld i 
Salqvist (1938). Den historieskrivning som tillskriver folkskolan fäder är 
väl värd fortsatta historiografiska studier.

8. Byggnadsmaterialet och dess leverantörer
 1 Antell (1991) s. 94–105; G. Ulväng (2004) s. 202–218; Löfgren (2011) 

s. 170–171.
 2 Angående handelns och industrins betydelse för böndernas byggen, se 

t.ex. G. Ulväng (2004) s. 46, 214–219; Almevik (2012) s. 245 och där 
anförd litteratur. Angående handelns utveckling i Sverige, se Ericsson 
(1988) kap. 3.

 3 För ingångar till handelshistorisk forskning, se t.ex. K. Friberg (2004); 
G. Andersson & Nyberg (2010).

 4 Angående den kritiska diskussionen om skola och industrialisering, se 
den här bokens inledningskapitel. Se även t.ex. Boli (1989) s. 27–30; J. 
Meyer, et al. (1992) s. 130; Miller (2000) s. 161 och där anförd litteratur.

 5 Förklaringar till skolväsendets framväxt som tar sin utgångspunkt i indu-
strialisering och urbanisering diskuteras i bokens inledningskapitel.

 6 För exempel på hur sådana frågeställningar kring byggnadsmaterial dis-
kuteras i skoldistrikten, se t.ex. Ss 25/6 1848, K1:5, Attmars ka, HLA; 
Kyrks 17/12 1867, K2:2, Sköns ka, HLA; Skr 14/5 1883, K2:2, Sättna 
ka, HLA.

 7 Ss 3/5 1846, K1:3, Sköns ka, HLA; Ss 4/12 1847, K1:3, Njurunda ka, 
HLA; Skr 16/10 1898, K2:4, Tuna ka, HLA.

 8 Skr 16/4 1866, K4a:1, Indals ka, HLA; Skr 14/5 1883, K2:2, Sättna ka, 
HLA. Angående Norafors bruks nedläggning, se P. Norberg (1960) s. 64.

 9 Ss 9/7 1881, K1:7, Attmars ka, HLA; SAOB (digital resurs) ”Förhyd-
nings-papp”, 14/8 2013.

 10 Öfverintendentsembetet (1865) s. 12; Öfverintendentsembetet (1878) 
s. 12.

 11 Skr 4/4 1880, K3a:1, Hässjö ka, HLA; Ss 10/7 1887, 24/7 1887, K1:7, 
Attmars ka, HLA.

 12 Kyrks 25/5 1885, K2a:1, Njurunda ka, HLA.
 13 Skolbyggnadskassan 1876–1879, L2a:2, Tynderö ka, HLA; Kyrks 26/12 

1876, K2a:1, Tynderö ka, HLA. 
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 14 Öfverintendentsembetet (1865) s. 4. För en kortare diskussion kring 
frågan om sten och trähus, se Öfverintendentsembetet (1878) s. 6.

 15 Skr 17/3 1880, K2:2, Sättna ka, HLA.
 16 Illustrerad teknisk tidning nr 24, 17/6 1871; Werne (1993) s. 358. 
 17 Ss 8/3 1863, K1:2, Alnö ka, HLA; Kyrks 18/8 1867, 30/8 1867, K2:2, 

Sköns ka, HLA; Kyrks 26/10 1873, K2a:1, Tynderö ka, HLA. 
 18 Ss 14/9 1862, 8/3 1863, K1:2, Alnö ka, HLA; 30/8 1867, K2:2, Sköns 

ka, HLA. 
 19 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3). Fördelningen 

av kostnader mellan material och arbete behandlas i kapitel 3. SAOB 
(digital resurs) ”skak-fall”, 14/8 2013.

 20 Almevik (2012) s. 69, 113.
 21 Föreslagne kostnader 1875, K2a:1, Tynderö ka, HLA; Ljustorps skol-

byggnadskassas räkenskaper 1898–1899, L2a:1, Ljustorps ka, HLA.
 22 Se t.ex. Ss 26/8 1860, K1:4, Hässjö ka, HLA; Föreslagne kostnader 1875, 

K2a:1, Tynderö ka, HLA. 
 23 NE (digital resurs) ”Bakar”, 3/9 2013; För samtida kategoriseringar av 

virkeskvaliteter, se Nordisk familjebok (1904–1926) ”Bräda”, ”Plank”. 
 24 Dessa exempel är hämtade från Föreslagne kostnader 1875, K2a:1, Tyn-

derö ka, HLA; Skr 8/1 1892, K4a:2, Njurunda ka, HLA.
 25 Kostnads-Förslag öfver tillämnad skolhusbyggnad 22/11 1878 [Alnö], 

P1:3, Sköns ka, HLA; Föreslagne kostnader 1875, K2a:1, Tynderö ka, 
HLA; Kostnadsförslag för Åsängs skola 26/9 1898, K3a:2, Ljustorps ka, 
HLA.

 26 Prisuppgifter för Njurunda sn 1879, G6:1, Kronofogden i Medelpads 
fögderi, HLA.

 27 Angående den ökade användningen av spik, se Ek (1959) s. 54.
 28 Kassaräkning för Alnö sockens skolhusbyggnad 1865–1869, L2a:1, Alnö 

ka, HLA; Räkning över skolhusbyggnader 1847–1850, L2a:1, Timrå ka, 
HLA; Kostnads-Förslag öfver tillämnad skolhusbyggnad [Alnö] 22/11 
1878, P1:3, Sköns ka, HLA.

 29 Se respektive skolkassa för Njurunda (1885), Indal (1886), Alnö (1887) 
och Attmars (1887).

 30 Skolbyggnadskassan 1876–1879, L2a:2, Tynderö ka, HLA; Kyrks 24/7 
1887, K1:7, Attmars ka, HLA.

 31 Lennartson (1876); Nordisk familjebok (1876–1899) ”Gurney’s ugn”.
 32 Kostnads-Förslag öfver tillämnad skolhusbyggnad 22/11 1878 [Alnö], 

P1:3, Sköns ka, HLA; Prisuppgifter för Njurunda sn 1879, G6:1, Kro-
nofogden i Medelpads fögderi, HLA. En enkel räkneövning ger att tio 
dubbelglasade fönster försedda med sammanlagt tolv glasrutor för 75 öre 
styck kostade 90 kronor. 
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 33 Se respektive byggnadskassa samt Kyrks 14/4 1875, K1:5, Sättna ka, 
HLA. För ordförklaringar, se SAOB (digital resurs) ”Lump”, 14/8 2013. 

 34 Se t.ex. Ss 20/7 1856, 17/8 1856, 17/10 1856, K1:3, Selångers ka, HLA; 
Skr 17/10 1880, K2:2, Tuna ka, HLA; Skassa 1889, L2a:2; Timrå ka, 
HLA; Verifikation nr 61, 29/9 1866, H1:1, Alnö ka, HLA. 

 35 Brandförsäkring nr 52155 Hässjö (1919), BrV.
 36 Dessa inventarieförteckningar finns samlade i not till kapitel 2.
 37 Förteckningen finns återgiven i Sundborg (1997) s. 9–10. 
 38 Inventering 29/12 1849, K4a:2, Ljustorps ka, HLA; Inventarier 6/9 

1865, K4a:1, Indal ka, HLA. Angående den dominerande ställning som 
Läsebok i naturlära innehade, med sammanlagt 15 upplagor, se Hultén 
(2008) s. 58–60.

 39 Evertsson (2012) s. 630–639 och där anförd litteratur.
 40 Förteckning över läroböcker juni 1860, K4a:1, Sättna ka, HLA.
 41 Betydelsen av Läsebok för folkskola och dess innehåll analyseras närmare 

i Edgren (2010).
 42 Förteckning 1874, K4a:1, Indal ka, HLA; Inventarier i västra småskolan 

1889, L2a:2, Selångers ka, HLA.
 43 Inventarieförteckning 29/12 1849, K4a:2, Ljustorps ka, HLA.
 44 Förteckning över läroböcker juni 1860, K4a:1, Sättna ka, HLA; Inspek-

törsrapport, trol. 1861, K4c:2, Njurunda ka, HLA. Växelundervisningens 
spridning i Sverige studeras i Nordin (1973) och E. Larsson (2014).

 45 Angående växelundervisningens försvagade ställning, se E. Larsson (2014) 
s. 38–40.

 46 Rantatalo & Åkerberg (2001) s. 7–12; Evertsson (2014) s. 673–675.
 47 Lösegendom och inventarier 1878, L2a:2, Selångers ka, HLA; Förteckning 

1887, K4c:1, Alnö ka, HLA.
 48 Inventering 29/12 1849, K4a:2, Ljustorps ka, HLA; Inventarier 6/9 

1865, K4a:1, Indal ka, HLA; Lösegendom och inventarier 1878, L2a:2, 
Selångers ka, HLA.

 49 Inventarier i västra småskolan 1889, L2a:2, Selångers ka, HLA.
 50 Svensk Läraretidning (1891) vol. 10, nr 2 s. 19–20.
 51 För belägg på vad kammarorglar kostade, se t.ex. Kyrks 3/3 1864, K1:8, 

Tuna ka, HLA; Kyrks 21/12 1871, K2:2, Sköns ka, HLA; Kyrks 13/9 
1874, K2:1, Indals ka, HLA; Skr 21/3 1886, K4a:1, Tynderö ka, HLA; 
Ss 31/10 1886, K1:4, Timrå ka, HLA.

 52 Se t.ex. Skassa 1878, L2a:2, Selångers ka, HLA; Skr 19/2 1882, K3a:1, 
Hässjö ka, HLA; Skr 22/5 1898, K4a:2, Indals ka, HLA. Notera att 
8 kronor per bänk också tycks vara det priset som skoldistrikt förvän- 
tade sig att en skolbänk kostade. Se Skr 19/2 1882, K3a:1, Hässjö ka, 
HLA.
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 53 Gadd (2000) s. 361–363; Magnusson (2002) s. 215–216. Angående 
Sundsvallsområdets försörjning av spannmål, se Hjulström (1955) s. 56.

 54 Gadd (2000) s. 362–364; P. Jonsson & Runefelt (2006) s. 319–320.
 55 Werne (1993) s. 339; Sandgren (1999) s. 24; Brismark (2008) s. 11. 

Angående konsumtionsmarknadens framväxt, se M. Ulväng (2012) s. 
26–28 och där anförd litteratur.

 56 Denna utveckling av byggvarumarknaden beskrivs i Werne (1993) s. 
338–339; G. Ulväng (2004) s. 46; Almevik (2012) s. 245. Kakelugns-
försäljningen behandlas med utgångspunkt från Stockholm i Cramér 
(1991) s. 276–285.

 57 Sandgren (1999) s. 22.
 58 BiSOS E (1870) tab. 12 (a och b); BiSOS F (1900) tab. 19. Dessa upp-

gifter finns också publicerade som diagram i Ericsson (1988) s. 61. För en 
översikt över handlarnas utveckling 1897–1915, se även Historisk statistik 
för Sverige. Statistiska översiktstabeller utöver del 1 och 2 publicerade (1960) 
tab. 31.

 59 Sandgren (1999) s. 26–29. 
 60 Se Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 61 För en beskrivning hur jag hanterat frågan om naturabeskattning, se 

Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3). Naturabe-
skattningen studeras närmare i kapitel 9.

 62 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 63 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 64 Byggningabalken, 26 kapitlet 1§, i Backman (1831).
 65 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 66 Kassaräkning för Alnö sockens skolhusbyggnad 1865–1869, L2a:1, Alnö 

ka, HLA.
 67 Ss 1/7 1860, K1:4, Hässjö ka, HLA; Skr 15/1 1898, K3a:1, Njurunda 

ka, HLA. 
 68 Ss 20/2 1848, 2/8 1846, K1:3, Njurunda ka, HLA. Uppgifterna om 

antalet bönder avser 1845, och är hämtade från Tabellverket 1749–1859 
(databas), DDB, UmU.

 69 Ss 28/2 1847, K1:3, Timrå ka, HLA; Ss 14/3 1847, K1:5, Attmars ka, 
HLA.

 70 Schön (1972) s. 87–89; L. Cornell (1982) s. 37. Avvittringsprocessen i 
Medelpad beskrivs närmare i Prawitz (1947) s. 246–296 med en mycket 
hjälpsam karta på s. 247.

 71 Werne (1980) s. 277; J. Myrdal (1991) s. 76–84; Wedman (1998) s. 
27–45. En översikt över arbetets fördelning mellan olika arbetsuppgifter 
från bevarade bondedagböcker ges i J. Myrdal (1991) s. 78.
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 72 Brändström & Ericsson (1995) s. 254–255; M. Nyström (1996) s. 17–24.
 73 Hagstedt (1958) s. 12; J. Björklund (1997) s. 22.
 74 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 75 Ss 20/7 1856, K1:3, Selångers ka, HLA; Skassa 1894, 1895, 1898, K2a:4, 

Alnö ka, HLA. 
 76 Skolbyggnadskassan 1876–1879, L2a:2, Tynderö ka, HLA; Sundsvalls 

Tidning 26/1 1888, 12/6 1888; ”Carl Kihlman” aktnr 167/1888, Han-
delsregister-städerna, C1kbab:20, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 
HLA.

 77 Hildebrand, et al. (1907) s. 150; Verifikation nr 61, 29/9 1866, H1:1, 
Alnö ka, HLA; Sundsvalls Tidning 3/1 1888, 26/1 1888.

 78 Angående handlarnas verksamhet, se ”Anders Rothman” Handelsregis-
ter-städerna, C1kbab:20, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, HLA; Ett 
skepp kommer lastat... En krönika om en 100-årig järnhandel (1952) under 
årtalet 1856 (sidnummer saknas).

 79 Angående A. J. Lindgren och dennes järnhandel, se Ett skepp kommer 
lastat... En krönika om en 100-årig järnhandel (1952).

 80 Sundsvalls Tidning 7/6 1888; Sundsvalls Tidning 12/9 1952.
 81 Räkning över skolhusbyggnader 1847–1850, L2a:1, Timrå ka, HLA.
 82 Skolbyggnadskassan 1876–1879, L2a:2, Tynderö ka, HLA; Verifikatio-

ner nr 55, 27/7 1866, nr 80–82, 31/12 1866, H1:1, Alnö ka, HLA. För 
en inblick i det utbud av spik – inkluderande klippt spik, maskinsmidd 
furuspik och vattenhamrad furuspik i olika dimensioner – som salufördes 
av Sundsvallsregionens handlare, se Näslund & Wiklunds jernvaruaffär 
Sundsvall (1886).

 83 Hildebrand, et al. (1907) s. 150.
 84 Sundsvalls Tidning 26/1 1888, 18/5 1898.
 85 Angående den svenska industrialiseringen, se Magnusson (2002) kap. 6, 

9. 
 86 Sundsvalls Tidning 7/6 1888, 8/12 1888. Angående järn- och stål- samt 

den mekaniska verkstadsindustrin, se Magnusson (2002) s. 322–325, 
240–241. 

 87 Skr 17/10 1880, K2:2, Tuna ka, HLA; Skassa 1880, L2a:1, Njurunda 
ka, HLA; Skassa 1881, L2a:1, Attmars ka, HLA; Munksjö pappers bruks 
priskurant (1882). Munksjö asfaltpapp salufördes också av G. O. Stadin, 
se Sundsvalls Tidning 26/1 1888.

 88 Ekedahl & Jerkeman (2005) s. 21–22.
 89 Sundsvalls Tidning 2/1 1888; Skr 28/3 1896, 27/8 1898, K3a:1, Njurunda 

ka, HLA. Angående kakelugnsindustrins utveckling, se Cramér (1991) 
s. 212, 530, 532; NE (digital resurs) ”Kakelugn”, 24/6 2014.
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 90 Murhem (2013) s. 14 och där anförd litteratur.
 91 Denna beskrivning av Lindgrens jernhandel återfinns i avsnittet om år 

1898 i Ett skepp kommer lastat... En krönika om en 100-årig järnhandel 
(1952).

 92 Lennartson (1876); Dictionary of National Biography (1890) s. 358–360; 
”The Gurney stove” (2006).

 93 Kyrks 24/7 1887, K1:7, Attmars ka, HLA; Adresskalender för Sundsvalls 
stad (1882); Adress-kalender för Sundsvall (1894).

 94 Magnusson (2002) s. 237–241, 281–287.
 95 Hjulström (1955) s. 64; Schön (1972) s. 9. Medelpads järnbruks historia 

beskrivs närmare i P. Norberg (1960) s. 5–86.
 96 Hjulström (1955) s. 83–97, 120–121; Schön (1972) s. 94–95.
 97 Arpi (1955b) s. 291; Hjulström (1955) s. 116–119.
 98 Arpi (1955c) s. 350–351; Hjulström (1955) s. 121; Krigsman & Ström-

bäck (1995) s. 90.
 99 Ss 5/6 1843, K1:3, Sköns ka, HLA; Kassaräkning för Alnö sockens skol-

husbyggnad 1865–1869, L2a:1, Alnö ka, HLA.
 100 Skolbyggnadskassan 1876–1879, L2a:2, Tynderö ka, HLA; Kyrks 12/12 

1880, K2:1, Indals ka, HLA; Kyrks 27/12 1880, K1:7, Attmars ka, HLA. 
Om Sidsjöbäckens industrier under 1800-talet, se Sundsvalls Tidning, 
12/1 1947.

 101 Se t.ex. Skolbyggnadskassan 1876–1879, L2a:2, Tynderö ka, HLA; Skassa 
1882, L2:1, Sköns ka, HLA. 

 102 Angående Mohögs mekaniska verkstad, se Flodén (1958) s. 9. Åvike bruk 
behandlas i P. Norberg (1952) s. 114–125.

 103 Althin (1948) s. 14–15; Hjulström (1955) s. 84; L. Cornell (1982) s. 
45; Krigsman & Strömbäck (1995) s. 44. Angående produktionen och 
exporten av trävaror, se även BiSOS H (1881–1885) s. 20–22.

 104 Skolbyggnadskassan 1876–1879, L2a:2, Tynderö ka, HLA; Byggnads-
kassan 1898–1899, L2a:1, Ljustorps ka, HLA; Skassa 1888, L2a:3, Alnö 
ka, HLA; Skassa 1896, L2a:4, Alnö ka, HLA.

 105 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 106 Antell (1991) s. 92; Wilson & Mackley (2000) s. 191–193.
 107 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 108 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 109 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 110 Se t.ex. L. Cornell (1982) s. 35.
 111 Adresskalender för Sundsvalls stad (1882); Adress-kalender för Sundsvall (1894). 
 112 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3).
 113 Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag (bilaga 3). För en över-
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sikt över ångbåtstrafiken och dess rutter, se B. Petterson, et al. (2001) s. 
79–91. För ett exempel på tidtabeller, se Sundsvalls Tidning 25/7 1878.

 114 Verifikation nr 83, 31/12 1866, H1:1, Alnö ka, HLA.
 115 Om andelen av den svenska befolkningen som bodde i städerna år 1900, 

se Lunander (1988) s. 15.

9. Skolhusens finansiering
 1 Uppskattningar av skolhusens kostnader presenteras i kapitel 3.
 2 Se t.ex. Morris (1977); Tsang & Levin (1983); Mitch (1986); Westberg 

(2013). Vikten av att studera skolfinansieringens historia framhålls också 
i Grew & Harrigan (1991) s. 208; Gidney & Millar (2012) s. 151.

 3 För exempel på studier där frågor kring skolhusens finansiering har berörts, 
om än kortfattat, se Seaborne (1971) s. 226; Fuller (1982) s. 65–67; 
Eklof (1984) s. 568; Klose (2011) s. 103. Den jämförelsevis begränsade 
historiska forskningen kring folkundervisningens finansiering i allmänhet 
diskuteras i Kaestle & Vinovskis (1980) s. 186; Brian Simons förord till 
Morris (2003); Westberg (2011a) s. 16–30. 

 4 För en internationell översikt över skolväsendets finansiering som omfattar 
bland annat dessa länder, se Lindert (2004) s. 116–117.

 5 För studier som behandlar dessa byggnaders historia, se t.ex. Nilsson 
(1999); Lindblad (2009); Löfgren (2011), och där anförd litteratur. För 
exempel på studier av engelska offentliga byggnader, se t.ex. Chalklin 
(1984) och Chalklin (1998).

 6 BiSOS U (1900) s. xix. Notera att kyrkobyggnader inte ingick i denna 
uppskattning.

 7 Se t.ex. Boli (1989) s. 222; Westberg (2011c) s. 468–470; P. Jonsson & 
Neunsinger (2012) s. 39–48; Michaëlsson (2012) s. 38–67; E. Larsson 
(2014) s. 77–87.

 8 H. Cornell (1939) s. ix–x.
 9 Gårestad (1987) s. 44–46; Olsson (2005) s. 83–84.
 10 SFS 1843:27 § 5, § 10. Se även Nydahl (2010) s. 16. Begreppet mantal 

utreds i Thulin (1935) s. 141–143.
 11 SFS 1862:13 § 58; Thulin (1935) s. 147; Nydahl (2010) s. 17. Notera 

dock att dagsverken vid uppförandet av kyrka, klockstapel, kyrkomur 
och sockenstuga fortfarande skulle utgöras efter matlag, se SFS 1876:45. 
Fyrkens relation till mantalet och den statliga beskattningen beskrivs 
närmare i Thulin (1935) s. 146–147; Gårestad (1985) s. 30–31, 38. För 
en översikt över olika slags kommunala skatter, se Gårestad (1987) s. 49, 
och tabell 21 i bilaga 7.
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 12 Wallner (1938) s. 134–135.
 13 SFS 1862:15 § 40. Om förändringar i kommunernas lånerätt under åren 

efter sekelskiftet 1900, se Fridh & Dahlberg (1962) s. 473.
 14 Se t.ex. Coolahan (1981) s. 28; Curtis (1988a) s. 54–55; Lamberti (1989) 

s. 18; Schleunes (1989) s. 203; Lindert (2004) s. 114.
 15 Schleunes (1989) s. 203. Bismarcks antisocialistiska lag hette ”Gesetz 

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie”.
 16 Eklof (1984) s. 567; Lamberti (1989) s. 18; Theobald (1995) s. 44. 
 17 SFS 1842:19 § 3.
 18 Byggningabalken, 26 kapitlet 1§, i Backman (1831); SFS 1842:19 § 3; 

Wallner (1938) s. 131. En närmare beskrivning av begreppet matlag i 
relation till mantal och hemmantal ges i Thulin (1935) s. 142–146.

 19 Byggningabalken, 26 kapitlet 1§, i Backman (1831); Wallner (1938) s. 
131.

 20 Wallner (1938) s. 131–133. Med rå- och rörshemman avsågs frälsehem-
man som låg i närheten av ett säteri.

 21 Wallner (1938) s. 131–134; Sörensen (1942) s. 251–252.
 22 SFS 1850:35; SFS 1850:70. Se även Wallner (1938) s. 132, 134.
 23 Sörensen (1942) s. 251–252.
 24 SFS 1876:47; SFS 1882:8; SFS 1897:108.
 25 Lindert (2004) kap. 5. För betydelsen av skoldistriktens rätt att ta ut 

skatt, se även Beadie (2010) s. 24–28; Westberg (2013) s. 15–18.
 26 Marx & Engels (1997) s. 11.
 27 Margo (1982) s. 18; Eklof (1984); Theobald (1995) s. 51, 85, 178.
 28 Ss 26/2 1843, 21/5 1843, K1:1, Alnö ka, HLA; Skr 7/11 1847, K4a:2, 

Ljustorps ka, HLA. En liknande distinktion, formulerad som skillnaden 
mellan bönder och ”de andra”, gjordes i Harbo socken, Uppland, vilket 
framgår av Lindell (2010) s. 28–29.

 29 Se t.ex. Kyrks 20/3 1864, K1:4, Sättna ka, HLA.
 30 Angående torpare och utanvidsfolk, se Granlund (1943) s. 38; Magnusson 

(2002) s. 211. 
 31 Dessa sociala grupper beskrivs närmare i kapitel 7.
 32 Hjulström (1955) s. 52.
 33 Ss 26/2 1843, K1:1, Alnö ka, HLA; Ss 21/5 1843, K1:1, Alnö ka, HLA. 
 34 Ss 22/12 1850, K1:1, Alnö ka, HLA. 
 35 Ss 19/3 1843, 5/6 1843, K1:3, Sköns ka, HLA. 
 36 Ss 7/12 1845, K1:4, Ljustorps ka, HLA. Om begreppet mål, se Thulin 

(1935) s. 122.
 37 Kyrkr 20/2 1859, K1:3, Timrå ka, HLA; Ss 25/4 1859, K1:3, Timrå ka, 

HLA.
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 38 Ss 6/11 1859, 27/11 1859, 15/4 1860, 17/5 1860, K1:3, Timrå ka, HLA; 
Bil. A, Handlingar till supplik- och lagsökningsdiarier 24/12 1860 nr 
1721/1860, D4b:770, Västernorrlands läns landskansli, HLA.

 39 Handlingar till supplik- och lagsökningsdiarier 24/12 1860 nr 1721/1860, 
D4b: 770, Västernorrlands läns landskansli, HLA.

 40 Skrivelse 28/7 1860, 1/11 1860, Handlingar till supplik- och lagsök-
ningsdiarier 24/12 1860 nr 1721/1860, D4b:770, Västernorrlands läns 
landskansli, HLA; Utslag nr 1199 på ärende nr 1721/1860, A5a:98, 
Västernorrlands läns landskansli, HLA.

 41 Uppskattningen av fördelningen av fyrkar i Skön är baserad på tillgänglig 
statistik för år 1892. BiSOS R (1892) tab. 1:21.

 42 Nydahl (2010) s. 17–18.
 43 För exempel på lokalpolitiska konflikter från andra församlingar i Väs-

ternorrland rörande fall som inte angår skolväsendet, se Nydahl (2010) 
s. 91–111.

 44 Konseljakt 24/10 1873, nr 18, ED, RA. Om Carl Erik Enhörning (f. 
1813), släkt med den mer berömde sågverksägaren Johan August Enhör-
ning (f. 1824) och dennes brorson Erik August Enhörning (f. 1860), se 
Strokirk (1920) s. 146; SBL (urn:sbl:16197) ”Johan August Enhörning”, 
1/7 2014.

 45 Kyrks 8/11 1884, K2:2, Tuna ka, HLA. Uttaxeringen till förmån för 
kyrka, klockstapel, kyrkomur och sockenstuga behandlas i SFS 1876:45.

 46 Se också ett liknande fall i Hässjö, där brukspatronen förespråkade 
amorteringslån och den övriga befolkningen utdebitering i fyrk. Den 
meningsmotsättningen löstes dock utan några egentliga konflikter till 
det senare alternativets fördel. Se 25/8 1880, 22/11 1880, 29/12 1880, 
K1:4, Hässjö ka, HLA.

 47 Konseljakt 21/9 1894, nr 22, ED, RA.
 48 Konseljakt 21/9 1894, nr 22, ED, RA; Konseljakt 30/3 1895, nr 28, ED, 

RA.
 49 Konseljakt 30/3 1895, nr 28, ED, RA; Skr 2/12 1894, 13/1 1895, K3a:1, 

Njurunda ka, HLA.
 50 Lindert (2004) s. 116–117; Westberg (2013) s. 11.
 51 Gårestad (1987) s. 26, 44–46.
 52 Angående begreppen mål, rök och skolrök, se BiSOS P (1886) s. 21; 

Thulin (1890) s. 88; Thulin (1935) s. 122, 143. 
 53 Lamberti (1989) s. 112; Eklof (1984) s. 569.
 54 Gårestad (1985) s. 41; Olsson (2005) s. 82. Angående de så kallade 

tionde fåren i Ljustorp, se Hammargren (1896) s. 35–37.
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 55 Uttaxeringen av skolved och lärarlöner behandlas närmare i Westberg 
(2014b); Westberg (2015b).

 56 Skr 17/3 1867, K4a:1, Indals ka, HLA; Skr 17/3 1880, K2:2, Sättna ka, 
HLA; Skr 22/4 1889, K4a:2, Njurunda ka, HLA. Se även Ss 18/5 1856, 
K1:2, Alnö ka, HLA.

 57 Link (1986) s. 27. Liknande svårigheter för skoldistrikt att samla ihop 
tillräckligt med kontanta medel för att bygga ett skolhus fanns också i 
mellanvästern, se Fuller (1982) s. 67–69.

 58 Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
 59 Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
 60 Ss [Tynderö] 1/1 1847, K1:3, Ljustorps ka, HLA; Ss 24/4 1848, 10/12 

1848, K1:1, Tynderö ka, HLA; Räkning över skolhusbyggnader 1847–
1850, L2a:1, Timrå ka, HLA; Ss 24/5 1847, K1:3, Timrå ka, HLA; Ss 
2/8 1846, 4/12 1847, 29/10 1848, K1:3, Njurunda ka, HLA; Skrivelse 
till Kungl. Maj:t (odat., 1840-tal), K4c:1, Njurunda ka, HLA; Ss 1/11 
1845, 25/1 1846, 24/3 1847, K1:5, Tuna ka, HLA; Skassa 1854, L2a:1, 
Indal ka, HLA; Ss 26/2 1854, K1:4, Indal ka, HLA; Kassaräkning för 
Alnö sockens skolhusbyggnad 1865–1869, L2a:1, Alnö ka, HLA, Ss 19/9 
1865, K1:2, Alnö ka, HLA. 

 61 Databasen Folkskolehus (bilaga 2); Skr 17/3 1880, K2:2, Sättna ka, HLA; 
Kyrks 18/7 1880, K1:5, Sättna ka, HLA; Kyrks 9/1 1881, K2:1, Indals 
ka, HLA.

 62 Angående avvittringen, se t.ex. Arpi (1955a) s. 153–155 och Prawitz 
(1947) s. 246–296.

 63 Ss 10/5 1846, K1:5, Tuna ka, HLA.
 64 Ss 10/1 1847, K1:1, Tynderö ka, HLA.
 65 Uppgiften om antalet hemmansrökar i Tynderö (1850) är hämtad från 

Tabellverket 1749–1859 (databas), DDB, UmU.
 66 Föreslagne kostnader 1875, K2a:1, Tynderö ka, HLA.
 67 Kyrks 14/3 1880, K1:5, Sättna ka, HLA.
 68 Ss 25/3 1860, K1:4, Hässjö ka, HLA.
 69 Kyrks 14/3 1880, K1:5, Sättna ka, HLA. För en liknande uttaxering av 

virke, se Ss 16/3 1845, K1:4, Indals ka, HLA.
 70 Kyrks 20/2 1881, K2:1, Indals ka, HLA.
 71 SAOB (digital resurs) ”Tumma”, 8/8 2012.
 72 Se t.ex. Ss 4/12 1847, K1:3, Njurunda ka, HLA; Ss 23/10 1859, K1:4, 

Hässjö ka, HLA.
 73 Ss 7/6 1846, K1:4, Attmars ka, HLA; Ss 24/4 1848, K1:1, Tynderö ka, 

HLA; Kyrks 20/4 1868, K2:2, Sköns ka, HLA.
 74 Databasen Folkskolehus (bilaga 2); Kyrks 12/12 1880, K2:1, Indals ka, 

HLA.
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 75 Skassa 1884, L1a:5, Sättna ka, HLA; Kyrks 27/12 1880, K1:7, Attmars 
ka, HLA; Skassa 1881, L2a:1, Attmars ka, HLA. 

 76 Alnö församlings marker beskrivs i Thulin (1906) s. 20–22. För Alnö 
prästbords skogar, och deras geografiska placering, se Gösta Prästbord nr 
1 Avmätning på inägor (Alnö sn, 1757), LMS; Rökland nr 1 Storskifte 
(Alnö sn, 1805), LMS. Jfr också Karta över Sköns pastorat (Skön, Timrå, 
Alnö) 1864, 22-SKS-142, LMa. 

 77 Ss 3/5 1846, K1:3, Sköns ka, HLA. 
 78 Den spridda kunskapen i byggnadshantverk har t.ex. framhållits av Werne 

(1993) s. 84, 178. Byggnadsarbete som en del av bönders arbetsuppgifter 
diskuteras närmare i kapitel 7.

 79 Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
 80 Databasen Folkskolehus (bilaga 2).
 81 Se t.ex. C. F. Kaestle (1983) s. 9–10, 148–151, 203, 215; Goldin & Katz 

(2008) s. 138; Ziegler (2010) s. 88–89.
 82 Se t.ex. Skr 10/11 1889, K3a:1, Alnö ka, HLA.
 83 Ss 11/4 1847, K1:3, Selångers ka, HLA.
 84 Skr 8/11 1874, K3:1, Tynderö ka, HLA.
 85 Om hundskatten, se Nordisk familjebok (1876–1899) ”Hund-skatt”, och 

Fridh & Dahlberg (1962) s. 456.
 86 Skr 19/12 1886, K2:2, Sättna ka, HLA; Skr 19/3 1899, K2:4, Tuna ka, 

HLA.
 87 Kyrks 31/10 1876, K1:5, Ljustorps ka, HLA.
 88 Gårestad (1985) s. 30. För bevillningen enligt den andra artikeln i Väs-

ternorrland, se BiSOS H Västernorrland (1871–1875) s. 31.
 89 Skr 21/8 1888, K3a:1, Hässjö ka, HLA; Kyrks 31/10 1897, K2a:2, Sköns 

ka, HLA. Fyrktalen är hämtade från Bisos U (1888) tab. 5: 21; Bisos U 
(1897) tab. 5:21. Uppgifterna om antalet invånare i Sköns församling 
avser år 1900, och är hämtade från Folkmängd 1810–1990 (databas), 
DDB, UmU.

 90 Skr 10/11 1889, K3a:1, Alnö ka, HLA; BiSOS U (1889) tab. 5:21.
 91 Se t.ex. Ss 11/7 1847, 1/4 1850, K1:3, Ljustorps ka, HLA; SS 8/10 1854, 

K1:3, Timrå ka, HLA; Ss 14/6 1857, K1:2, Alnö ka, HLA.
 92 Ss 5/8 1855, K1:2, Alnö ka, HLA; Kyrks 2/9 1883, K1:5, Sättna ka, 

HLA. Citatet är från Alnö ka.
 93 Ss 21/12 1856, K1:2, Alnö ka, HLA. För liknande exempel, se Ss 22/2 

1846, K1:4, Tuna ka, HLA, och rörande invånare som ”ej hade erfodrade 
fallenhet”, se Ss 28/10 1866, K1:4 Indals ka, HLA.

 94 Ss 4/12 1847, K1:3, Njurunda ka, HLA. Uppgifterna om antalet torpare 
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och vederlikar avser 1850 och är hämtade från Tabellverket 1749–1859 
(databas), DDB, UmU.

 95 BiSOS P (1900) tab. 9; Naturaekonomin inom ramen för statens finanser 
behandlas i Gårestad (1982) s. 525–526, och inom ramen för skolväsendet 
i Westberg (2015b).

 96 Lindert (2004) s. 104–105, 116–121. Den lokala beskattningens bety-
delse upppmärksammas även i t.ex. Goldin & Katz (2008) s. 138; Beadie 
(2010); Cappelli (2013).

 97 Fuller (1982) s. 65; Ziegler (2010) s. 88; Morris (2003) s. 44; Gidney & 
Millar (2012) s. 153; Cappelli (2013) s. 13. 

 98 BiSOS U (1874) s. 236–237; BiSOS U (1900) s. 95. Kommunernas 
upplåning diskuteras även i Fridh & Dahlberg (1962) s. 475–476. 

 99 Svensson (2001) s. 28; T. Petersson (2006) s. 372.
 100 För en god översikt över de olika kassor som 1800-talets kreditmarknad 

kunde erbjuda, däribland kassor tillhörande dövstumsinstitutioner, tri-
vialskolor och serafimerorden, se Lilja (2004) s. 139–142. 

 101 Svensson (2001) s. 136–138; B. Å. Berg (2007) kap. 6.
 102 Magnusson (2002) s. 290–293; T. Petersson (2006) s. 373–374.
 103 J. Björklund (1997) s. 47–50; Magnusson (2002) s. 292.
 104 Berättelse om hvad sig i Rikets Styrelse tilldragit sedan nästföregående 

Riksdag (1847–1848) s. 56.
 105 En översikt över bankernas roll för industrifinansieringen ges i Magnusson 

(2002) s. 290–297, 305–313.
 106 Databasen Skolhusfinansiering (bilaga 4). Räntesatser under undersök-

ningsperioden behandlas i Perlinge (2005) s. 83.
 107 Kassaräkning för Alnö sockens skolhusbyggnad 1865–1869, L2a:1, Alnö 

ka, HLA.
 108 Kassaräkning för Alnö sockens skolhusbyggnad 1865–1869, L2a:1, Alnö 

ka, HLA.
 109 Kyrks 23/5 1880, Sättna ka, HLA; Skassa 1884–1890, L2:1, Sättna ka, 

HLA; Ss 22/10 1892, Sättna ka, HLA.
 110 Skrivelse till Kungl. Maj:t (odat., 1840-tal), K4c:1, Njurunda ka, HLA.
 111 Upptagandet av lån vid kyrkobyggen behandlas i Lindblad (2009) s. 42–43.
 112 Skr 22/7 1888, K3a:1, Alnö ka, HLA; Skr 16/10 1898, K2:4, Tuna ka, 

HLA. Citatet är från Tuna skolrådsprotokoll. För ytterligare resonemang 
kring lån, se även t.ex. Skr 18/12 1892, K4a:2, Njurunda ka, HLA.

 113 Skr 22/7 1888, K3a:1, Alnö ka, HLA.
 114 Fuller (1982) s. 65; Chalklin (1998) s. 62–63; Gidney & Millar (2012) 

s. 153. 
 115 Angående kreditmarknadens betydelse för industrialiseringen, se Magnus-
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son (2002) s. 305, 312–314. Angående de svenska industriföretagens lån, 
se även Gårdlund (1947) s. 161.

 116 Attman (1978) s. 82, 86–87, 94; Westberg (2011c) s. 468–470 och där 
anförd litteratur; P. Jonsson & Neunsinger (2012) s. 39–48.

 117 BiSOS P (1882) s. 34, BiSOS P (1900) s. 17. De många svårigheterna 
med att beräkna storleken av dessa donationer uppmärksammades av 
Ecklesiastikdepartementet, se BiSOS P (1882) s. 35–36.

 118 BiSOS P (1900) tab. 6.
 119 Skr 1/4 1850, K4a:2, Ljustorps ka, HLA; Skassa 1867, L2a:1, Ljustorps 

ka, HLA; Donationsbrev 23/10 1889, K4c:6, Alnö ka, HLA.
 120 Hammargren (1896) s. 37, 39; Glete (1987) s. 184–185; Indiko (databas), 

DDB, UmU; Thunberg, Jonas 1845 nr 364, Mantalsregister och längder 
1760–1909 (databas), Stockholms stadsarkiv.

 121 Ss 5/6 1843, K1:3, Sköns ka, HLA; Ss 4/12 1847, K1:3, Njurunda ka, 
HLA; Skr [Alnö] 25/5 1878, P1:3, Sköns ka, HLA. Angående Strömberg, 
Andersson och deras verksamhet, se Krigsman & Strömbäck (1995) s. 
99–101. 

 122 Ss 4/12 1847, K1:3, Njurunda ka, HLA.
 123 Skr [Alnö] 25/5 1878, P1:3, Sköns ka, HLA.
 124 Denna beskrivning av stadsmajor återfinns i K. Andersson (2002) s. 167.
 125 Dahl (1949) s. 517.
 126 Donationshandling 13/3 1846 (ink. 16/6 1860), E3:187, DKH, HLA.
 127 Ss 16/7 1843, K1:4, Tuna ka, HLA. 
 128 Inspektörsrapport från Tuna 5/9 1859, G3ha:1, DKH, HLA. 
 129 Ss 2/10 1842, 18/6 1843, 1/11 1845, K1:4, Tuna ka, HLA.

10. Folkskoleväsendets förutsättningar
 1 Eklof (1986) s. 183; Price (1987) s. 308–330; Grew & Harrigan (1991) 

s. 251, 257; Zimmerman (2009) s. 17; Budde (2012) s. 97.
 2 Lindert (2004) s. 91–93. Se även tabell 18 i bilaga 7.
 3 För goda inblickar i dessa forskares perspektiv, se Stone (1969); J. Meyer, 

et al. (1992); Green (2000); Lindert (2004).
 4 Ludvigsson (2008) s. 193–194. Detta perspektiv på skolans historia pre-

senteras närmare i bokens inledningskapitel.
 5 En god sammanfattning av denna kritik ges i Boli (1989) s. 27–29.
 6 Se t.ex. Kaestle (1983); Soysal & Strang (1989); Green (1990). För en 

närmare beskrivning av dessa perspektiv, se den här bokens inlednings-
kapitel.
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 7 Se t.ex. Gårdlund (1947); Svensson (2001) och Lilja (2004).
 8 Engels (1998) s. 31. Översättning: Donald Broady.
 9 En tillspetsad formulering eftersom skolväsendets framväxt uppenbarligen 

svarade mot många målsättningar, men träffande och passande eftersom 
min studie visar att Sundsvallsregionens skolväsende som helhet saknade 
en grundläggande målsättning och en övergripande funktion: det fanns 
ingen särskild mening med skolväsendets framväxt, det hade heller inget 
särskilt mål.

 10 Det är också en slutsats som är värdefull som kontrast till en allmänmänsk-
lig önskan efter att se mening i det som händer och har hänt, vilket inte 
minst kännetecknar mycket av den utbildningshistoriska forskningen. 
Min studie kan också framstå som särskilt angelägen mot bakgrund av 
det stora intresse för mening och betydelser som kännetecknar mycket 
historievetenskaplig forskning idag, där målet med analysen är att tolka 
vad som sades, vad som avsågs och vilka innebörder som uttrycktes. I 
utbildningshistoriska studier kan det handla om vad till exempel läro-
medel säger om synen på medborgaren eller vad lärares agerande säger 
om genus. Detta är bra och viktiga frågor. Men i ett sammanhang där 
sådana exegetiska eller kommenterande angreppssätt framstår som närmast 
dominerande, finns ett särskilt värde i studier som ägnar sig åt historiska 
förutsättningar eller vad som även skulle kunna beskrivas som historiska 
existensvillkor. För en belysande diskussion kring denna distinktion mel-
lan exegetiska studier och studier av existensvillkor, se inledningskapitlet 
till Foucault (1976).

 11 För begreppet pudenda origo, se t.ex. Nietzsche (2001) § 42, 102, samt 
noter till översättningen; Foucault (1991) s. 77–93.

 12 För en kort sammanfattning av några av skolväsendets goda sidor, se Kosack 
(2012) s. 3.

 13 Med avseende på betydelsen av att studera ett område har inte minst 
den diskussion som förs i Ogilvie (2003) och Beadie (2008) s. 65 varit 
värdefull för denna undersökning. Se även Ågren (2013) s. 285–286.

 14 Se t.ex. Ogilvie (2003); J. Lindström (2008).
 15 Magnusson (2002) kap. 9.
 16 Dessa faktorers betydelse för industrialiseringen diskuteras i B. Gustafsson 

(1996) s. 210–211; Magnusson (2002) s. 312–314.
 17 BiSOS P (1900) tab. 3.
 18 Angående de kyrkor som uppförts i Medelpad, se H. Cornell (1939).
 19 Boli (1989) s. 7. Denna koppling mellan skola och samhällsomvandling 

diskuteras också i Boli (1989) s. 27, 29; L. Petterson (1992) s. 309 och 
Miller (2000) s. 160.
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 20 Se t.ex. Boli (1989) s. 27–30 och där anförd litteratur.
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Bilaga 1. Sundsvallsregionens skolbyggen
Skoldistrikt Plats Skolform År Projekt-   Löpande   Fast

slag   pris   pris

Indal Långtå folkskola 1845 ny 1 735 2 017
Ljustorp Kyrkan folkskola 1847 ny 2 724 3 061
Skön Kyrkan folkskola 1847 om
Sättna Vallen folkskola 1848 köp 1 526 1 907
Attmar Lucksta folkskola 1848 ny
Njurunda Kyrkmon folkskola 1848 ny 2 957 3 696
Selånger Nävsta folkskola 1848 köp 3 477 4 346
Tuna Prästgårdsmon folkskola 1848 ny 4 145 5181
Timrå Kyrkan folkskola 1849 ny 3 252 4 065
Alnö Sockenstugan folkskola 1849 om 1 834 2 293
Hässjö Sockenstugan folkskola 1849 om

Tynderö Sockenstugan folkskola 1850 om 372 465
Indal Långtå folkskola 1854 om 709 731
Alnö Sockenstugan folkskola 1857 om 232 202

Hässjö Näset folkskola 1861 ny
Njurunda Baggböle folkskola 1864 ny
Skön Kyrkvallen folkskola 1868 ny 3 444 3 785
Alnö Kyrkan folkskola 1869 ny 6 638 7 376

Timrå Kyrkan folkskola 1877 ny 7 650 6 375
Alnö Röde småskola 1879 ny 3 818 4 242
Ljustorp Ås folkskola 1879 ny 6 848 7 609
Skön Öråker småskola 1879 ny 5 400 6 000
Skön Finsta småskola 1879 ny 6 000 6 667
Skön Hillsta småskola 1879 ny 8 515 9 461
Skön Skönsmon folk- och 

småskola
1879 köp 24 000 26 667
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Skoldistrikt Plats Skolform År Projekt-   Löpande   Fast
slag   pris   pris

Tynderö Skollärar- 
bostället

folkskola 1879 ny 9 835 10 928

Skön Gärde folk- och 
småskola

1880 ny 12 500 13 158

Indal Kyrkroten folkskola 1882 ny
Sättna Vallen folkskola 1882 ny 10 438 10 651
Sättna Nora mindre folk-

skola
1883 ny 3 313 3 488

Timrå Lunde småskola 1884 ny 5 700 6 129
Timrå Norrberge småskola 1884 ny 5 600 6 022
Timrå Laggarberg småskola 1884 ny 5 900 6 344
Timrå Vivsta folk- och 

småskola
1884 köp 10 870 11 688

Skön Ortviken folk- och 
småskola

1884 ny 19 000 20 430

Tuna Rude folk- och 
småskola

1884 ny 5 225 5 618

Hässjö Ala folkskola 1886 ny 8 130 9 239
Alnö Gustavsberg folkskola 1888 ny 8 798 10 600
Ljustorp Mjällå folkskola 1888 ny 1 811 2 182
Alnö Hovid folkskola 1889 ny 9 880 11 762

Skön Kyrkvallen folkskola 1890 ny 11 000 13 415
Hässjö Strand mindre folk-

skola
1891 ny 5 600 6 829

Njurunda Nyland mindre folk-
skola

1892 ny 6 644 8 102

Selånger Granlo folkskola 1892 ny 9 580 11 683
Indal Nyland mindre folk-

skola
1895 köp 2 000 2 532

Njurunda Nolby folkskola 1896 köp 4 900 5 698
Njurunda Kyrkmon folk- och 

småskola
1896 ny 10 000 11 628

Njurunda Ulvberg folkskola 1896 ny 11 500 13 372
Indal Baggböle folkskola 1897 köp 2 440 2 681
Alnö Ankarsvik folk- och 

småskola
1898 ny 18 386 19 770

Alnö Hovid småskola 1898 köp 4 700 5 054
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Skoldistrikt Plats Skolform År Projekt-   Löpande   Fast
slag   pris   pris

Alnö Nacka småskola 1898 ny 8 079 8 687
Alnö Släda småskola 1898 köp 3 115 3 349
Alnö Vi småskola 1898 köp 4 300 4 624
Alnö Karlsvik småskola 1898 ny 8 169 8 784
Njurunda Björkön mindre  

folkskola
1898 ny 3 700 3 978

Selånger Rasåsen mindre  
folkskola

1898 ny 5 466 5 877

Sättna Vallen mindre  
folkskola

1898 om 415 446

Tuna Kyrkan småskola 1898 om 2 745 2 952
Indal Östanskär mindre  

folkskola
1899 ny 5 147 5 199

Njurunda Vapelnäs folkskola 1899 ny 6 000 6 061
Skön Skönsberg folk- och 

småskola
1899 ny 23 800 24 040

Timrå Berge folkskola 1899 ny 18 875 19 066
Tuna Allsta småskola 1899 köp 7 490 7 566
Tuna Rännö folk- och 

småskola
1899 ny 13 000 13 131

Ljustorp Åsäng folkskola 1900 ny 7 782 7 555

Fast pris: 1860 års priser. Med projektslag avses nybyggda skolhus (Ny), inköpta 
skolhus (Köp) och om-, vid- eller påbyggnationer (Om). Mer information om 
hur dessa data samlats in, se bilaga 2. Källa: Databasen Folkskolehus (Bilaga 2).  
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Bilaga 2. Databasen Folkskolehus

Till grund för flertalet analyser i kapitel 2, 3, 5, 6, 7 och 9 ligger de 
uppgifter som samlats i databasen Folkskolehus. Databasen baseras 
på källmaterial för åren 1842–1900, vilket beskrevs närmare i bokens 
inledningskapitel och förtecknas i listan över referenser. Av störst bety-
delse är protokollen och räkenskaperna från Sundsvallsregionens tolv 
skoldistrikt, men därutöver har även en lång rad källor använts vilket 
framgår nedan. Databasen innehåller en lång rad uppgifter om varje 
skolhus, vilka kan inordnas under följande rubriker.

Skolhusets identitet och årtal
Skolhusens skoldistrikt, skoltyp (det vill säga småskola, mindre folk-
skola, folkskola eller kombination), ort. Datum för skolhusets första 
omnämnande i källmaterialet inför byggstart, datum för byggstart och 
färdigställande.

Anm.: Dessa grundläggande uppgifter om skolhusen baseras i stor 
utsträckning på en genomgång av skoldistriktens protokoll bevarade 
från stämmor och skolråd, men även byggnadskassor, skolkassor, brand-
försäkringar och akter från Lantmäterimyndigheternas arkiv.

Källmaterialets belägg för att ett skolhus står klart är i regel indirekta: 
det är angivelser om att skolhuset beräknas stå färdigt, att skolhuset 
försäkras, att skolan tar emot elever. Men det förekommer även mer 
konkreta angivelser om att skolhuset nu står färdigt, att det färdiga 
skolhuset ska inspekteras eller invigas. Som jämförelsepunkt, för att 
med större säkerhet kunna fastställa vilket år byggnadsprojekten har 
färdigställts, har framförallt statistiskt primärmaterial från Ecklesias-
tikdepartementet använts. Materialet från Ecklesiastikdepartementet 
har också varit användbart när skoltypen ska beläggas. Även sekundär-
litteratur har konsulterats för att fastställa skolhusens byggnadsår. Se 
Statistik rörande folkundervisningen 1850–1900, H3aaa: 9–539, Stat. 
avd., ED, RA; Hammargren (1896) s. 43; Erixon & Ericson (1949); 
Kyrkskolans historia (1989); Sundborg (1997); Ahlberg, et al. (1952); 
K. Andersson (1975); Hedin (1990).

För förståelsen av studiens resultat är det viktigt att hålla i minnet 
att årtalet för ett kostnadsförslag skiljer sig från årtalet för skolhusets 
färdigställande, och att ett skolhus både kunde anses stå färdigt innan 
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en byggnadskassa avslutats, som i fallet med Timrå (1849), och efter, 
som i fallet med Åsäng (1900).

Byggnadens utformning
Byggnadsprojektets typ (nybygge, inköp eller till-, på- eller ombyggnad). 
Det resulterande skolhusets byggnadsmaterial, planlösning (L-form, 
H-form, T-form, I-form), antal våningar, längd, bredd, höjd, färgning 
och avsett antal skolbarn. Kan förlaga i normalritning eller traditionell 
byggnadstyp identifieras har detta också angetts.

Anm.: Byggnadsprojektets typ har identifierats i huvudsak med hjälp av 
bevarat protokollmaterial, vilket också gäller användandet av normal-
ritningar. För andra uppgifter angående skolhusets utformning, med 
avseende på exempelvis planlösning och antalet våningar, har bevarade 
ritningar och fotografier spelat en viktig roll.

Det bildmaterial, där mycket om skolhusens utformning kan beläggas 
eller bekräftas, har hämtats från flera källor. Mycket finns bevarat vid 
Sundsvalls museums fotoarkiv. Men därutöver finns bildmaterialet till-
gängligt i följande arkiv: Fotosamlingen, Upm; Fotosamling, Bildarkiv, 
LMV; Bildarkiv, LHf; I privat ägo, G. Hammarberg; Erixon & Ericson 
(1949) s. 287, 288, 355–356, 653; Tedebrand (1983) s. 165; Hedin 
(1990) s. 145; Svaan & Cardell Åström (1996) s. 67; Wikström (1999). 
För en utmärkt bakgrund till Sundsvalls museums fotosamlingar, se 
Harström, Foto i Medelpad (1984).

Byggnadsprojektets organisation
Byggnadsprojektets arkitekt, byggmästare och entreprenör. Förekom-
sten av entreprenadauktion, hel-, del- eller direktkontrakt, byggnads-
kommitté.

Anm.: Dessa uppgifter har i huvudsak hämtats från skoldistriktens 
protokoll.
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Skolhusets kostnad och finansiering
Penningkostnad i kronor, naturakostnad i kronor, ytterligare kostna-
der i kronor samt kostnader för skoltomt. Belägg för olika former av 
naturabeskattning, penningbeskattning och lån samt storleken på dessa 
inkomstkällor. Med avseende på beskattning inkluderar databasen 
belägg på uttaxering för att bekosta olika former av byggnadsarbete 
(grundläggning, upptimring, inredning, färdigställande, dagsverken) och 
material (timmer, brädor, tegel, takspån och övrigt material). Rörande 
lånen omfattas lånens storlek, årtal och långivare.

Anm.: Analysen av skolhusens kostnader vilar tungt på uppgifter från 
skoldistriktens protokoll, räkenskaper och byggnadskassor. Uppgifterna 
från protokoll är antingen beräknade kostnader eller faktiska kostnader. 
Från räkenskaper och byggnadskassor erhålls huvudsakligen del- eller 
totalsummor, samt uppgifter om de kostnader som tillkommit efter 
att det huvudsakliga arbetet med att färdigställa skolhuset har utförts. 
En vidare diskussion kring hur dessa kostnader fastställts återfinns i 
kapitel 3. 

Det bör noteras att studien av kostnader omfattar både penning- 
och naturakostnader, och såväl kostnader för skoltomt, som för själva 
uppförandet av skolhuset och det inredningsarbete med mera som 
kunde uppstå även efter att skolhuset formellt stod klart och kunde 
ta emot elever. Denna studie omfattar därvidlag fler uppgifter än en 
tidigare publicerad studie (Westberg (2014a)) som inte innefattar kost-
nader för skoltomter eller de ytterligare kostnader som kunde uppstå 
efter skolhusets första färdigställande. Eftersom tomtkostnaderna och 
de ytterligare kostnaderna var mycket små, har de dock inte inverkat 
särskilt på undersökningens resultat.

Naturakostnaderna förtjänar ytterligare kommentarer. Uppskattning-
ar av naturakostnader har varit svåra att göra. I regel har dessa skattningar 
baserats på uppgifter i protokoll, exempelvis rörande uttaxeringen av 
ett visst antal brädor från skoldistriktet som helhet eller antal stockar 
per bondehushåll. Prisuppgifter från markegångstaxor, kronofogdens 
prisstatistik och prisuppgifter från distriktens protokoll och räkenska-
per har sedan använts för att ge en så god uppskattning som möjligt 
av priset för exempelvis en ”god golvplanka” eller ”snickeribräda” som 
möjligt.1 I de fall uttaxeringen av naturakostnader angivits per hushåll 
eller en annan beskattningsgrund, har Tabellverket 1749–1859 (DDB), 
mantalslängder från Västernorrlands läns landskontor och uppgifter 
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från Norrlandskomitén (1904) använts för att fastställa exempelvis det 
totala antalet brädor som uttaxerats i ett skoldistrikt.

Skoltomter
Skoltomtens storlek och kostnad vid inköp. Avsöndrad från församling-
ens mark, prästbord, enskilda jordägare, bolagsjord eller samfälligheter. 
Förvärvad genom gåva eller inköp.

Anm.: Dessa uppgifter har hämtats från skoldistriktens protokoll och 
i stor utsträckning från akter bevarade vid Lantmäterimyndigheternas 
arkiv. Skoltomtens storlek har angivits i hektar, vilket i regel krävt 
beräkningar baserat på angivelser av områdets dimensioner i exempelvis 
alnar, kvadratstänger eller kvadratrevar.
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Bilaga 3. Databasen Byggnadskassor och kostnadsförslag

De undersökningar som presenteras i kapitel 3, 7 och 8 baseras till en 
del på bevarade byggnadskassor från åtta byggnadsprojekt och kost-
nadsförslag från tre projekt. Dessa kassor och kostnadsförslag presen-
teras närmare nedan.

Kostnadsförslag
I databasen ingår uppgifter från tre kostnadsförslag, vilka lämnades för 
folkskolan i Tynderö 1875, småskolan i Röde (Alnö) 1878 och folkskolan 
i Åsäng (Ljustorp) 1898. I kostnadsförslagen anges olika utgiftsposter 
(av typen ”tio tolfter plankor”) och hur mycket dessa beräknas kosta. 
Vid sidan av att kostnadsförslagen endast anger uppskattade kostnader, 
till skillnad från byggnadskassornas faktiska kostnader, innehåller de 
också mindre information än byggnadskassorna. Kostnadsförslagen 
uttalar sig till exempel inte om när en kostnad har uppstått och vem som 
utfört arbetet, eftersom de skapats före byggnadsprojektets inledning.

Trots detta kan en del information utvinnas ur kostnadsförslagen. 
De ger en god inblick i vilka slags material och vilka slags arbeten som 
antogs krävas vid uppförandet av ett skolhus. Kostnadsförslagen ger 
även en inblick i den uppskattade fördelningen av kostnader mellan 
kostnadsslag (arbete och material) vid det specifika bygget.

Byggnadskassor
Sammanlagt finns åtta byggnadskassor bevarade från skolbyggena i 
Sundsvallsregionen. Dessa är kassorna från folkskolan i Tuna (1846–
1848), folkskolan i Timrå (1847–1850), folkskolan i Alnö (1856–1857), 
folkskolan i Alnö (1865–1869), folk- och småskolan i Rude (Tuna, 
1884), folkskolan i Tynderö (1876–1879), folkskolan i Granlo 1892 
och folkskolan i Åsäng (Ljustorp, 1898–1899).

Byggnadskassorna är olika omfattande till sin karaktär. Kassan över 
ombyggnationerna av sockenstugan i Alnö (1856–1857) innehåller 
exempelvis endast ett antal smärre anteckningar om utgifter, där ofta 
endast kostnadens storlek och någon uppgift om antingen den per-
son som ersatts, eller det arbete som den utfört, finns angivet. Kassan 
över utbetalningarna vid bygget i Granlo (1892) är också jämförelse-
vis informationsfattig. Där anges kostnadens datum och storlek på 
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sammanlagt sexton poster. Men eftersom ansvaret för byggnaden till 
största del lagts på en entreprenör, ger posterna i regel ingen närmare 
bild av vad som skett vid bygget. Det som anges är i regel endast ”till 
L. O. Berg å bygget”.2

Fem av byggnadskassorna har emellertid möjliggjort en närmare 
analys av byggnadsprojekten. I fyra kassor (Tuna 1846–1848, Timrå 
1847–1850, Alnö 1865–1869 och Tynderö 1876–1879) är det möj-
ligt att identifiera arbetets fördelning över tid. I tre av kassorna (Tuna 
1846–1848, Alnö 1865–1869 och Tynderö 1876–1879) är det möjligt 
att identifiera byggnadsprojektens arbetare och de arbetsuppgifter som 
dessa utförde. I tre av kassorna (Alnö 1865–1869, Tynderö 1876–1879 
och Åsäng 1898–1899) är det möjligt att identifiera leverantörerna av 
byggnadsmaterial. 

De tre kassor där uppgifter om arbetare och arbetsuppgifter fram-
går (Tuna 1846–1848, Alnö 1865–1869, och Tynderö 1876–1879) 
omfattar det arbete som sammanlagt 121 individer utförde, fördelat på 
211 utgiftsposter. Dessa poster omfattar i regel uppgifter om kostna-
dens datum, individens namn och det arbete som denne utfört. Ofta 
anges individens yrke, ofta både för- och efternamn (eller åtminstone 
förnamnsinitial), och inte sällan bostadsort. En utgiftspost kan alltså 
innehålla följande information: ”1866 24 augusti, Carl Eriksson i 
Rökland för 5 dagsverken, 7,50 riksdaler”.3

Denna informationsrikedom har inneburit att det med få undantag 
inte varit särskilt svårt att säkerställa individens identitet. Med hjälp av 
den Demografiska databasens sökverktyg Indiko, och SVAR:s databas 
Folkräkningen har därefter kassornas uppgifter kompletterats med data 
om individers fullständiga namn, födelsedatum, dödsdatum, boställe 
och församling. 

Med avseende på leverantörer av byggnadsmaterial har byggnads-
kassorna kompletterats med uppgifter i enlighet med samma tillväga-
gångssätt. I detta avseende ger byggnadskassorna i Alnö och Tynderö en 
god inblick i betydelsen av bönder, torpare, övriga obesuttna, handlare 
och aktiebolag, vilka framstår som de viktigaste kategorierna av leveran-
törer, medan Tuna byggnadskassa lämnar leverantörerna till största del 
anonyma. Analysen av de två förstnämnda byggnadskassorna kan dock 
kompletteras av byggnadskassan från skolhuset i Åsäng (Ljustorp), vars 
poster tillåter en rekonstruktion av den betydelse som handlare och andra 
aktiebolag hade för skolhusens uppförande. Totalt omfattar därmed 
analysen av byggnadsmaterial 69 leverantörer och 133 utgiftsposter.
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Vid sidan av analyser av arbetets fördelning över tid och såväl arbets-
kraftens som leverantörernas sociala sammansättning, möjliggör också 
byggnadskassorna en analys av de involverades geografiska fördelning 
genom de uppgifter om bostadsorter som framförallt har erhållits från 
Demografiska databasen. Med hjälp av koordinaterna för dessa byar, 
som sammanställts av släktforskarföreningen Medelpadsrötter, har 
avstånd mellan skolhus och arbetare eller leverantör kunnat fastställas. 
Detta avstånd är avståndet fågelvägen mellan skolhus och den by som 
angivits som bostadsort. 

Tillsammans med kompletterande uppgifter utgör alltså byggnads-
kassorna ett på många sätt utmärkt källmaterial. Som även noterades 
i kapitel 7, bör man dock vara medveten om denna källkategoris svag-
heter. Till dessa hör följande. När det gäller arbetet är det inte alltid 
uppenbart vem det var som i slutändan erhöll lönen, och vem som 
utförde arbetet.4 När till exempel upptimringen av skolhuset lades ut 
på en entreprenör, tog denne sannolikt hjälp av åtminstone två eller 
tre karlar.5 Det är också troligt att åtminstone en del av det arbete som 
bönder tog betalt för utfördes av drängar eller andra lantbruksarbetare 
som bönderna avlönade. 

När arbetet utfördes är heller inte självklart. Sannolikt erhöll arbeta-
ren antingen delbetalningar eller slutbetalningar för sitt arbete, vilket 
i det senare fallet innebar att utgiftsposten markerar en tidpunkt efter 
det att arbetet slutförts.

Analysen av byggnadsmaterialets leverantörer hade i huvudsak samma 
karaktär som analysen av arbetskraften. Med avseende på byggnads-
kassorna i Alnö och Tynderö skiljer sig den huvudsakligen på grund av 
den betydande uttaxeringen av byggnadsmaterial som gjordes därstädes. 
Denna uttaxering har dock kunnat inkluderas i undersökningen tack 
vare annat källmaterial. Till Tynderö hade skoldistrikten själv upp-
skattat värdet på det byggnadsmaterial som levererats in natura, och i 
fallet Alnö har det varit möjligt att på grundval av uppgifter i protokoll 
uppskatta värdet av det uttaxerade byggnadsmaterialet.6

Med avseende på skolhuset i Åsäng (Ljustorp) har analysen av bygg-
nadskassan krävt vissa antaganden. Med två undantag angav kassans 
88 poster inte vilken slags utgiftspost det rörde sig om. I det fallet 
leverantörerna varit ett företag (till exempel Tunadals eller Vivstavarvs 
aktiebolag) eller en handlare, kan man dock anta att att dessa levererat 
material och inte stått för arbete vid skolhuset. Byggnadskassan ger 
därmed en inblick i vilka handlare, industrier och bruk som skolbyg-
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get nyttjat. Utgår man från byggets kostnadsförslag, som angav att 57 
procent av byggets totala kostnad utgjordes av utgifter för material, 
kan man också göra en uppskattning av dessa leverantörers andel av 
de totala leveranserna av byggnadsmaterial till skolhuset.
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Bilaga 4. Övriga databaser

Vid sidan av de två grundläggande databaserna Folkskolehus och 
Byggnadskassor och kostnadsförslag, har material samlats i två mindre 
omfattande databaser. Dessa beskrivs närmare nedan.

Databasen Bönder och arkitekter
Denna databas består av en samling uppgifter rörande arkitekter vid 
uppförandet av 33 skolhus i Sundsvallsregionen (Tabell 7) och ett antal 
exempel på bönders arbete vid skolhus (Tabell 10). Uppgifterna om 
arkitekterna inkluderar arkitektens namn, födelseår, yrkesbeteckning 
och antal skolor som arkitekten ritat. Uppgifterna om böndernas arbete 
omfattar skolhusets ort, församling, årtal för arbetsuppgift, individens 
namn samt en kortare beskrivning av individens arbete vid skolhuset. 
Dessa fakta har framförallt insamlats från ritningar, protokoll och 
räkenskaper, vilka kompletterats med personuppgifter från framförallt 
Indiko (DDB). De grundläggande uppgifterna rörande vem som gjort 
vad har hämtats från följande källor: 

Tabell 7. Arkitekter vid uppförandet av 33 skolhus i Sundsvallsregionen.

Kassaräkning för Alnö sockens skolhusbyggnad 1865–1869, L2a:1, Alnö 
ka, HLA; Byggnadskommitterades protokoll 7/9 1878, P1:3, Sköns 
ka, HLA; Folkskolebyggnad vid Gustafsberg, O6c:1, Sköns ka, HLA; 
Ritning till småskolebyggnader Nacka och Carlsvik, O6c:5, Alnö ka, 
HLA; Kyrks 8/6 1890, K2a:2, Hässjö ka, HLA; Ss 25/10 1897, K2:1, 
Indals ka, HLA; Ss 5/10 1845, K1:4, Ljustorps ka, HLA; Ss 8/2 1846, 
K1:3, Njurunda ka, HLA; Ss 5/4 1857, K1:4, Njurunda ka, HLA; 
Skr 2/12 1894, K3a:1, Njurunda ka, HLA; Kyrks 20/10 1867, K2:2, 
Sköns ka, HLA; Kyrks 22/9 1889, K2:2, Sköns ka, HLA; Ritning till 
folkskola å Skönsberg, O6c:1, Sköns ka, HLA; Kyrks 18/9 1898, K2a:2, 
Sköns ka, HLA; Skr 17/3 1880, K2:2, Sättna ka, HLA; Skr 10/12 1882, 
K2:2, Sättna ka, HLA; Ss 7/2 1847, K1:3, Timrå ka, HLA; Skr 30/6 
1898, K3a:1, Timrå ka, HLA; Skr 24/10 1897, K2:4, Tuna ka, HLA; 
Skr 16/10 1898, K2:4, Tuna ka, HLA; Skr 1/7 1897, K2:4, Tuna ka, 
HLA; Skr 24/10 1897, K2:4, Tuna ka, HLA; Skr 16/10 1898, K2:4, 
Tuna ka, HLA; Kyrks 10/9 1876, K2a:1,Tynderö ka, HLA.
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Tabell 10. Exempel på bönders arbete vid skolhus 1840–1900.

Räkning över skolhusbyggnader 1847–1850, L2a:1, Timrå ka, HLA; Ss 
23/10 1859, 25/3 1860, K1:4, Hässjö ka, HLA; Ss 24/10 1864, K1:4, 
Njurunda ka, HLA; Kassaräkning för Alnö sockens skolhusbyggnad 
1865–1869, L2a:1, Alnö ka, HLA; Kyrks 20/4 1868, K2:2, Sköns ka, 
HLA; Kyrks 12/12 1880, K2:1, Indals ka, HLA; Skolr 14/5 1883, 
K2:2, Sättna ka, HLA; Utlämnande av pengar för Rude skolhusbygg-
nad 1884, L2:1, Tuna ka, HLA; Kassaräkning för skolhusbyggnaden 
i Granlo år 1892, L2a:2, Selångers ka, HLA; Skr 28/3 1896, K3a:1, 
Njurunda ka, HLA; Skr 4/6 1895, K3a:1, Njurunda ka, HLA; Skr 
15/12 1897, K2:4, Tuna ka, HLA; Kyrks 6/11 1898, K2:1, Indal ka, 
HLA; Nr 42 Bil. Be, A1a:22, Domböcker vid ordinarie ting, Selångers 
tingslags häradsrätt, HLA.



392

bilagor

Databasen Skolhusfinansiering
Tabellerna 13–15 i kapitel 9 baseras på källmaterial som samlats i data-
basen Finansieringen av skolhus. Denna databas består av information 
som brutits ut ur databasen Folkskolehus och kompletterats med andra 
uppgifter. I likhet med denna studie i stort, baseras dess uppgifter i stor 
utsträckning på protokoll och räkenskapsmaterial. Det material som 
använts fördelas på följande sätt över tabellerna.

Tabell 13. Exempel på uttaxerat material och arbete 1840–1900.

Ss 10/1 1847, K1:1, Tynderö ka, HLA; Föreslagne kostnader 1875, 
K2a:1, Tynderö ka, HLA; Ss 2/8 1846, K1:3, Njurunda ka, HLA; Ss 
2/8 1846, K1:3, Njurunda ka, HLA; Ss 14/3 1847, K1:5, Attmars ka, 
HLA; Ss 22/12 1850, K1:1, Alnö ka, HLA; Kyrks 14/3 1880, K1:5, 
Sättna ka, HLA; Ss 4/12 1847, K1:3, Njurunda ka, HLA; Kyrks 12/12 
1880, K2:1, Indals ka, HLA; Kyrks 27/12 1880, K1:7, Attmars ka, 
HLA; Konseljakt 30/10 1863 nr 16, ED, RA; Kyrks 20/4 1868, K2:2, 
Sköns ka, HLA; Kyrks 18/7 1880, K1:5, Sättna ka, HLA; Ss 7/6 1846, 
K1:4, Attmars ka, HLA. 

Anm.: Antalet timmer i Sättna (1882) är beräknat utifrån antalet mål 
i Sättna 1885. Uppgifter om antalet mål i Sättna 1885 är hämtade 
från Norrlandskomitén (1904) s. 41 (tab. 2). Antalet virkesvaror som 
uttaxerades enligt beslut i Tynderö 1847 är uppskattat utifrån anta-
let hemmansrökar i Tynderö 1850, vilket framgått av Tabellverket 
1749–1859, DDB, UmU.

Tabell 14. Lån till skolhusbyggen 1840–1900.

Kassaräkning för Alnö sockens skolhusbyggnad 1865–1869, L2a:1, 
Alnö ka, HLA; Skassa 1898, L2a:4, Alnö ka, HLA; Skr 22/7 1888, 
Alnö ka, HLA; Kyrks 24/6 1894, Indals ka, HLA; Skr 25/1 1863, 
Ljustorps ka, HLA; Ansökan 1848, K4c:1, Njurunda ka, HLA; Ss 
31/1 1895, 28/11 1897, K3a:1, Njurunda ka, HLA; Konseljakt 3/5 
1878 nr 29, ED, RA; Kyrks 30/3, 23/5 1880, Sättna ka, HLA; Skassa 
1884–1890, L2:1, Sättna ka, HLA; Ss 22/10 1892, Sättna ka, HLA; 
Konseljakt 14/12 1883 nr 24, ED, RA; Kyrks 21/11 1891, Tuna ka, 
HLA; Redogörelse för kostnader Rude skolhus 1884, K2:1, Tuna ka, 
HLA; Ss 16/10 1898, K2:4, Tuna ka, HLA.
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Tabell 15. Donationer till skolhus 1840–1900.

Ss 5/6 1843, K1:3, Sköns ka, HLA; Donationshandling 16/6 1860, 
E3:187, DKH, HLA; Ss 4/12 1847, K1:3, Njurunda ka, HLA; Kon-
seljakt 30/10 1863 nr 16, ED, RA; Ss 6/4 1863, K1:2, Alnö ka, HLA; 
Kommitterade för småbarnsskola 25/5 1878, p1:3, Sköns ka, HLA; 
Kyrks 19/3 1883, K2:2, Sköns ka, HLA; Skr 15/12 1897, K2:4, Tuna 
ka, HLA; Ss 16/10 1898, K2:4, Tuna ka, HLA; Kyrks 6/11 1898, K2:1, 
Indals ka, HLA; Skr 19/3 1899, K2:4, Tuna ka, HLA. 
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Bilaga 5. Byggnadskostnadsindex

Som framgår av kapitel 3 kännetecknades 1800-talets andra hälft av 
vissa konjunktursvängningar. För att kunna presentera kostnadsangi-
velser som avspeglar den faktiskt förändrade kostnaden för arbete och 
byggnadsmaterial, behöver källornas nominella kostnadsangivelser 
justeras efter ett index, så att förändringen av den faktiska eller reella 
kostnaden kan anges.

Det byggnadskostnadsindex som använts i denna studie (se tabell 16 
nedan) är ett faktorprisindex, det vill säga ett index som mäter prisför-
ändringar på det som ingår i produktionen av skolhus: sådant som arbete 
och olika slags byggnadsmaterial.7 Den ekonomisk-historiska litteraturen 
erbjuder några olika faktorprisindex för byggnadsverksamhet. Gunnar 
Myrdals The cost of living in Sweden (1933) presenterar två faktorpris-
index för perioden 1830–1913. Det första utgår från kostnaderna för 
att uppföra en enklare bostad under 1800-talets början fram till dess 
mitt, och det andra baseras på samma slags byggnad under 1800-talets 
slut till 1900-talets början. Båda dessa index grundar sig på priserna 
för olika byggnadsmaterial (timmer, brädor, tegel, taktegel, kalk med 
mera) och byggnadsarbeten (murarlöner, dagsverken, hästdagsverken 
med mera). Dessa uppgifter har hämtats dels från de områden som 
tillhörde Uppsala universitet, dels från markegångskassor. Vilken vikt 
som detta index, vilket framförallt lämpar sig för studier av landsbygden, 
totalt sett lade vid arbete respektive material är dock oklart.8 

För åren 1902–1930 erbjuder Erik Lindahl, Einar Dahlgren och Karin 
Kocks National income in Sweden (1937) ett annat index. Det baseras 
på en stor mängd byggnadsmaterial och olika slags byggnadsarbetares 
lönenivåer, och tar sin utgångspunkt i Stockholms byggnadsindustri. 
Detta index baseras till 40 procent på arbetsprisernas utveckling, och 
till 60 procent på priserna på byggnadsmaterial.9

Ekonomhistorikern Lars Pettersson, inte att förväxla med historikern 
Lars Petterson, lägger något större vikt vid arbete i sin beräkning av 
värdet av byggnads- och anläggningsverksamhet i svenska lantbruket 
1800–1862. För år 1862 använde Pettersson 50 daglöner, 20 stockar, 
tio dussin sågade brädor samt 1 000 spik för att skapa sitt index. Detta 
innebar, enligt priset för dessa kostnadsslag i Västernorrland samma år, 
att även detta index lade något större vikt vid byggnadsmaterialet (42 
procent för brädor, 15 procent för stockar) än för arbetet (43 procent).10 

Ytterligare exempel på index kan hämtas från den internationella litte-
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raturen. I Christopher Chalklins studie av engelska offentliga byggnader 
baserades byggnadskostnadsindexet på bevarat lönematerial, priser för 
importerade trävaror och de priser för byggnadsvaror som betalats av 
Greenwich Hospital och departementet för tegelbruk (Office of Works 
for bricks). I analysen av engelska gods och herrgårdar (country houses) 
betonar Richard Wilson och Alan Mackley löneutvecklingens betydel-
se. Enligt dem bör ett byggnadskostnadsindex följa byggarbetslönerna 
tämligen nära, eftersom mer än hälften av byggnadskostnaderna i regel 
bestod av lönekostnader.11 

Såväl Myrdals byggnadskostnadsindex som Lindahls et al:s, erbjuder 
säkerligen rimliga uppskattningar av byggnadsprisernas förändringar i 
Sundsvallsregionen. För att ta hänsyn till skolhusbyggenas särart, och 
de kraftiga konjunktursvängningarna i Sundsvallsområdet, har dock 
ett särskilt index skapats för områdets skolhus. Med utgångspunkt från 
de viktigaste kostnadsslagen i bevarade byggnadskassor och kostnads-
förslag har ett fastbasindex konstruerats utifrån markegångspriserna 
för dagsverken, timmer, brädor, tegel och järn. Givet kassorna och 
kostnadsförslagen, där arbete och byggnadsmaterial varit ungefär lika 
stora utgiftsposter (0,47/0,52), har dagsverken givits störst tyngd (0,47), 
följt av brädor (0,24), timmer (0,13), tegel (0,10) och stångjärn (0,06). 
Detta är alltså en vikt vid arbete som är något högre än de motsvarande 
0,43 som har använts för att beräkna värdet av byggnads- och anlägg-
ningsverksamhet i svenska lantbruket 1800–1862 och den faktor 0,40 
som använts för att skapa ett byggnadskostnadsindex 1902–1913, som 
baseras på byggnadsprojekt i Stockholm år 1913.

Baserat på denna grund, och sannolikt till stor del som en följd av 
sågverksindustrins konjunkturer och därpå följande kraftiga sväng-
ningar i Västernorrlands dagsverks- och virkespriser, innebär detta att 
skolbyggnadskostnadsindex skiljer sig något från såväl tidigare natio-
nella faktorprisindex som konsumentprisindex för 1800-talets andra 
hälft (se figur 7). 

Något bör avslutningsvis sägas om vad detta index är och inte är. Det 
är inte ett index som kan användas för att beräkna kostnaden per skol-
hus eller klassrum, eller det föränderliga värdet av svenska skolhus. Ett 
sådant syfte skulle kräva att skolhusens standardförändringar togs med i 
beräkningen. I stället är det ett index som helt enkelt avser att belysa de 
förändrade priserna på byggnadsmaterial och byggnadsarbetarlöner.12

Som alla index har det styrkor och begränsningar. Till dess styrkor 
hör möjligheten att anpassa indexet till kostnaderna för just skolhus 
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och prisutvecklingen i den region som studeras. Liksom andra index 
som utgår från markegångspriser och liknande prisuppgifter, belyser 
detta index dock inte fullt ut de faktiska kostnaderna för arbete och 
material. Eftersom skoldistrikten inte enbart köpte dagsverken, utan i 
stället lade ut arbete på entreprenad eller uttaxerade det i natura, behöver 
kostnaden för skolhusbyggandet inte nödvändigtvis följa index så nära 
som man skulle kunna önska. Lades arbetet ut på entreprenadauktion 
kunde priset för detta antingen överstiga eller understiga de rådande 
markegångspriserna.13
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Figur 7. Index för skolbyggnadskostnader i kontext. Källor: G. Myrdal (1933) 
tab. 19 index b; R. Edvinsson, et al. (2010) s. 446–447.
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Tabell 16. Index för skolbyggnadskostnader.

  År Index   År Index

1840 72 1871 92

1841 73 1872 107

1842 78 1873 135

1843 92 1874 133

1844 84 1875 128

1845 86 1876 128

1846 89 1877 120

1847 89 1878 94

1848 80 1879 90

1849 80 1880 95

1850 80 1881 95

1851 79 1882 98

1852 80 1883 95

1853 95 1884 93

1854 97 1885 90

1855 114 1886 88

1856 117 1887 86

1857 115 1888 83

1858 101 1889 84

1859 101 1890 82

1860 100 1891 82

1861 99 1892 82

1862 96 1893 80

1863 100 1894 79

1864 99 1895 79

1865 96 1896 86

1866 93 1897 91

1867 91 1898 93

1868 91 1899 99

1869 90 1900 103

1870 90
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Bilaga 6. Social kategorisering av arbetskraften

En av sociologins mest omdiskuterade frågor är hur sociala grupper ska 
klassificeras.14 Som framgick av kapitel 7 erbjuder den socialhistoriska 
forskningen olika möjligheter för den som vill analysera den sociala 
sammansättningen av arbetskraften vid skolbyggen. Lämpligt nog ger 
forskningen kring Sundsvallsregionens 1800-tal en inblick i några av 
dessa klassificeringar. Sören Edvinssons studie av sociala skillnader i 
dödlighet bland befolkningen i Sundsvalls stad utgår till exempel från 
sex yrkesgrupper, med storföretagare och högre tjänstemän i topp och 
yrkesutbildade arbetare och övriga arbetare i dess botten. Ann-Kristin 
Högman använder en liknande indelning i sex klasser i sin studie av 
åldrande i det urbana Sundsvall.15 

Eftersom varken Edvinsson eller Högman studerar landsbygden, 
inkluderar ingen av dem bönder eller torpare i sin analys. Dessa grup-
per omfattas dock av den sociala klassificering som Leonardo Fusè 
använder i sin analys av äldre människor i hela Sundsvallsregionen. I 
hans analys blir också distinktionen mellan bönder och torpare viktig, 
eftersom han menar att torparnas och böndernas levnadsvillkor tydligt 
påverkade deras liv som åldringar. För att kunna studera överförandet 
av resurser mellan generationer gör han också en distinktion mellan 
individer med en högre utbildning (till exempel ingenjörer) och dem 
med ett mer praktiskt och okvalificerat yrke (exempelvis dagsverkare). 
Resultatet blir en studie där Fusè använder fyra socioekonomiska kate-
gorier: tjänstemän, bönder, torpare och arbetare.16

I föreliggande studie framstår distinktionerna mellan besuttna och 
obesuttna, samt kvalificerad och okvalificerad arbetskraft som centrala 
för att studera sociala gruppers deltagande i skolbyggen. Skillnaden 
mellan besuttna självägande bönder, och obesuttna och jordfattiga 
(torpare, inhysehjon med flera) är viktig eftersom jordägande bönder 
hade andra förutsättningar för att delta i skolbyggnadsprojekt, än 
de som saknade tillräckligt med jord för sin egen försörjning. Det 
framstår också som angeläget att med utgångspunkt från individer-
nas yrkesbeteckningar skilja byggnadshantverkare från icke-kvalifi-
cerad arbetskraft. Jag är väl medveten om att hantverkskunskaper 
inte var begränsade till dem med sådana beteckningar (snickare, 
murare, smeder med flera). Men de som beskrevs som hantverkare 
kunde sannolikt på grund av sin specialkompetens spela en särskild  
roll i byggnadsprojekten. Som framgår av kapitel 7 har också hant-
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verkarnas roll i byggnadsprojekt uppmärksammats av tidigare forsk- 
ning. 

Därtill har jag valt att särskilja en heterogen kategori av ett litet antal 
företagare och tjänstemän, bestående av bland annat präster, gross-
handlare och bruksägare, vars levnadsvillkor och ekonomiska resurser 
innebär att deras relation till skolbyggnadsprojekten tydligt skiljde sig 
från de andra grupper som involverade sig i skolbyggnadsarbetet. Denna 
kategori har vissa likheter med den brokiga grupp av tjänstemän som 
Fusè inkluderar i sin analys.17

Tabell 17. Arbetskraftens sociala kategorisering.

Företagare och tjänstemän
Stadsbyggmästare, stadsarkitekt, kyrkoherde, komminister, ingenjör, lant-
mätare, bruksägare, grosshandlare, ritare, skollärare, organist, inspektor

Bönder
Bonde, lantbrukare

Byggnadshantverkare
Bleckslagare, byggmästare, glasblåsare, kakelugnsmakare, kopparslagare, mu-
rare, målare, snickare, smed, timmerman

Obesuttna
Arbetare, båtsman, dräng, f.d. bonde, f.d. handlare, f.d. torpare, fiskare, fär-
jekarl, födorådstagare, inhysehjon, jordlös, skomakare, torpare

Som resultat av dessa distinktioner har en socialgruppsindelning tilläm-
pats som gör skillnad mellan (i) företagare och tjänstemän, (ii) bönder, 
(iii) hantverkare och (iv) obesuttna (se tabell 17). Detta schema är, 
liksom all social klassificering, en förenkling som anpassats efter den 
aktuella studiens behov. I detta fall har schemat, som sagt, upprättats 
för att studera olika sociala gruppers deltagande i husbyggen. 

Som grund för klassificeringen ligger den position som individen 
registrerat närmast innan skolhusbygget. Anges flera yrkestitlar, är den 
titel som avgör individens förhållande till byggnadsprojektet den som 
bokförs i denna studie. Anges till exempel ”Bonde och skollärare”, 
registreras individen som bonde, eftersom individens förutsättningar 
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att delta vid skolbygget som bonde och skollärare i högre grad liknar 
bondens, än den som endast är lärare. Anges ”Arbetare, kakelugns-
makare”, registreras individen som kakelugnsmakare av samma skäl. 
En person som både är arbetare och kakelugnsmakare antas delta vid 
ett bygge på premisser som mer liknar kakelugnsmakarens än den som 
endast registreras som arbetare.

Detta urvalskriterium innebär att klassificeringen inte i första hand 
uppmärksammar statusmässiga skillnader. Att vara lärare och bonde 
innebar, liksom att vara utsedd till fjärdingsman, kyrkvärd eller nämnde-
man, en annan status än att enbart vara bonde. Sådana statusskillnader 
uppmärksammas också när så är relevant, framförallt i kapitel 5. Den-
na analys av arbetskraften tar dock inte hänsyn till sådana skillnader.
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Bilaga 7. Tabeller till respektive kapitel

I denna bilaga presenteras några tabeller som kompletterar och för-
djupar de uppgifter som presenteras i respektive kapitel.

Land Skolformer 1900

USA offentlig + privat 939

Kanada offentlig 901

Nya Zeeland offentlig + privat 879

Frankrike offentlig + privat 859

Australien 855

Sverige 729

Preussen offentlig + privat 768

Skottland offentlig + privat 748

England & Wales offentlig + privat 742

Schweiz offentlig 727

Danmark 717

Österrike offentlig + privat 670

Nederländerna offentlig + privat 663

Norge offentlig + privat 637

Belgien offentlig + privat 592

Ungern 542

Irland offentlig + privat 525

Japan 507

Jamaica 506

Spanien 475

Italien offentlig + privat 382

Bulgarien offentlig + privat 332

Grekland 324

Argentina 324

Kapitel 1
Tabell 18. Skolbarn per 1 000 barn i åldrarna 5–15.

forts.
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Land Skolformer 1900

Costa Rica 259

Rumänien offentlig 256

Chile 245

Portugal offentlig 194

Mexiko 185

Ryssland 149

Bolivia 136

Brasilien 102

Brittiska Indien 47

Uppgifterna för Sverige är korrigerade i enlighet med Ljungberg & Nilsson 
s. 80. För Sverige och Norge avser siffrorna år 1890. Uppgifterna för Kanada 
inkluderar även barn som läst secondary education, grovt förenklat motsvarande 
utbildning på hög stadie- eller gymnasial nivå. Källa: Lindert (2004) s. 91–93.

Församling Plats År Längd Bredd

Ljustorp Kyrkan 1847 16,0 11,3
Sättna Vallen 1848 9,5 7,4
Njurunda Kyrkmon 1848 16,6 8,3
Tuna Prästgårdsmon 1848 16,0 10,7
Hässjö Näset 1861 17,8 9,5
Njurunda Baggböle 1864 10,7 8,3
Skön Kyrkvallen 1868 25,5 11,3

Sättna Vallen 1882 27,8 10,4

Timrå Norrberge 1884 13,1 11,9

Timrå Lunde 1884 13,1 11,9

Timrå Laggarberg 1884 13,1 11,9

Tuna Rude 1884 12,0 10,0

Hässjö Ala 1886 16,6 13,4

Alnö Gustavsberg 1888 21,7 17,8 forts.

Kapitel 2
Tabell 19. Skolhusens dimensioner i Sundsvallsregionen.
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Församling Plats År Längd Bredd

Hässjö Strand 1891 14,3 9,8
Njurunda Nyland 1892 20,8 9,6
Njurunda Nolby 1896 19,0 9,5
Indal Baggböle 1897 11,4 7,7
Alnö Släda 1898 10,7 8,3
Njurunda Björkön 1898 14,0 10,4
Alnö Nacka 1898 14,5 11,0
Alnö Karlsvik 1898 14,5 11,0
Skön Skönsberg 1899 23,2 16,0

Tabellen omfattar 23 skolhus. Dimensionerna är angivna i meter. Källa: Data-
basen Folkskolehus (Bilaga 1). 

Period Folkskoleinspektör Född Område
Antal  
distrikt

1861–1871 Sven H. Wagenius 1815 Södra Härnösands stift 90

1872–1876 Jonas Bäckman 1832 Medelpad 20

1877–1886 Magnus Nordström 1846
Medelpad, delar av  
Ångermanland 51

1887–1898 Malte Hamnström 1857 Västernorrland* 57

1898 Mattias Nordell 1864 Västernorrland* 57

1899– Carl A. Nordlander 1865 Medelpad 19

*Större delen av Västernorrland. Källor: Folkskoleinspektörernas årsberättelser, 1861–1900; 
Svensk Läraretidning (1897) s. 390, Svensk Läraretidning (1899) s. 118; SBL (urn:s-
bl:16261) ”Jonas Bäckman”; Egil Johansson (1993) s. 33. 

Kapitel 4
Tabell 20. Folkskoleinspektörer i Sundsvallsregionen.
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Skatteslag Objekt Skatteskala Betalningsform

skatt in natura varierande (mantal,  
fyrk, matlag etc.)

varierande in natura

naturaunderhåll till 
väghållning

taxeringsvärde, beskatt-
ningsbar inkomst  
(vägfyrk)

proportionell in natura

skatt till väghåll - 
ningsdistrikten

taxeringsvärde, beskatt-
ningsbar inkomst  
(vägfyrk)

degressiv pengar

personliga skatter person regressiv pengar

skatt utdebiterade efter 
fyrk, bevillningskrona 
eller inkomst

beskattningsbar  
inkomstb

degressiv/

proportionell

pengar

skatt, utdebiterad efter 
hemmantal eller rote

jord (bl.a. mantal) regressiv pengar

skatt utdebiterad  
efter fastighetsvärde

fastighetsvärde proportionell/ 
degressiv

pengar

skatt utdebiterad efter 
annan grund

varierande varierande pengar

brännvinsförsäljning brännvinsförsäljning  
(konsumtion)

regressiva pengar

hundskatt hundinnehav regressiva pengar

skogsaccis avverkning av skog  
(konsumtion)

regressiva pengar

a) I förhållande till individens inkomst, b) På landet efter kommunalfyrk. 
Källa: Gårestad (1987) s. 49.

Kapitel 9
Tabell 21. Översikt över kommunala skatter 1861–1914
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Noter till bilagedelen
 1 Exemplen är hämtade från Ss 28/2 1847, K1:3, Timrå ka, HLA.
 2 Kassaräkning för skolhusbyggnaden i Granlo år 1892, L2a:2, Selångers 

ka, HLA.
 3 Kassaräkning för Alnö sockens skolhusbyggnad 1865–1869, L2a:1, Alnö 

ka, HLA.
 4 Se t.ex. Scholliers & Schwarz (2003) s. 6 och där anförd litteratur.
 5 Werne (1993) s. 130; Almevik (2012) s. 247.
 6 För uppgifter om naturaleveranser till skolhusen i Alnö och Tynderö, se 

Ss 19/12 1865, K1:2, Alnö ka, HLA; Föreslagne kostnader 1875, K2a:1, 
Tynderö ka, HLA.

 7 SCB (2012) s. 102.
 8 G. Myrdal (1933) s. 128–131.
 9 Lindahl, et al. (1937a) s. 341–342.
 10 Pettersson (1987) s. 9.
 11 Chalklin (1998) s. xiv; Wilson & Mackley (1999) s. 448.
 12 Jfr den belysande diskussion som förs kring vad ett sådant index kan 

användas till i Ö. Johansson (1958) s. 24–25.
 13 Jfr resonemanget kring entreprenader i G. Myrdal (1933) s. 33–39 och 

Wilson & Mackley (1999) s. 448.
 14 För detta konstaterande och en belysande diskussion kring olika klassifi-

ceringar av sociala grupper, se Börjesson (2006) s. 249–258.
 15 S. Edvinsson (1992) bilaga 2; Högman (1999) s. 29–30.
 16 Fusè (2008) s. 43–44. 
 17 Fusè (2008) s. 44.
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Otryckta källor
Fortgående sker ett arbete med att digitalisera arkiv. I detta arbete har 
jag haft stor nytta av de digitaliserade arkiv och databaser som finns 
tillgängliga via Riksarkivets söktjänst: http://sok.riksarkivet.se/. Till dessa 
hör 1812 års Uppfostringskommitté, handelsregistret vid Länsstyrelsen 
i Västernorrlands län, och försäkringshandlingar vid Brandförsäkrings-
verket. Konseljakter finns också sökbara via Riksarkivets hemsida, och 
kyrkoarkiven är i allt högre grad digitaliserade. Källmaterialet bevarat 
vid Lantmäterimyndigheternas arkiv och Lantmäteristyrelsens arkiv 
finns vid http://historiskakartor.lantmateriet.se/.

Riksarkivet (RA)
Ecklesiastikdepartementet/utbildningsdepartementet 1840–1985 (ED)

Ecklesiastikdepartementet. Huvudarkivet 1840–1974
In- och utgående handlingar, E 
Konseljakter, E1 

Statistiska avdelningen 1847–1921
Primäruppgifter från skolstyrelser och skolråd, H3aaa
Tabeller till folkskoleinspektörernas berättelser, H3abb
Statistik. Pedagogiska tabeller, H3abd
Statistik. Sammanfattande tabeller, H3bb
Sammandrag av primäruppgifter i pedagogiskt och ekonomiskt avseen-

de, H3bd

1812 års Uppfostringskommitté
Från konsistorierna infordrade uppgifter, E2b:6
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Nordiska museet (Nm)
Etnologiska undersökningar
Uppteckning EU 52548, Nm 150. Skolväsen

Brandförsäkringsverket (Bfv)
Försäkringsprotokoll

Lantmäterimyndigheternas arkiv (LMa)
Kartor och akter för Sundsvallsregionens församlingar (laga skiften, avsönd-
ringar, rågångsåtgärder)

Lantmäteristyrelsens arkiv (LMS)
Kartor och akter för Sundsvallsregionens församlingar (avmätningar, storskif-

ten, sockenkartor, pastoratskartor)

Landsarkivet i Härnösand (HLA)
Trots att Sundsvallsregionens kyrkoarkiv är tämligen välordnade, förekom-
mer olika avvikelser från kyrkoarkivens förteckningsplan (Lindner (1986) s. 
133). Skolrådsprotokollen har till exempel inte sällan placerats under andra 
seriesignum än K4, för att i stället till exempel bevaras tillsammas med sock-
enstämmans protokoll under K1, kyrkostämmans protokoll under K2, eller 
kyrkorådsprotokollen under K3. Såsom sockenstämmans efterföljare, har 
kyrkostämmans protokoll (K2) inte sällan placerats under sockenstämmans 
signum (K1).

Det förekommer också att protokoll bevarats i en annan församlings kyr-
koarkiv. Till exempel finns protokoll från Tynderö i Ljustorps kyrkoarkiv, 
protokoll från Timrå i Alnö kyrkoarkiv, och protokoll från Alnö i Sköns 
kyrkoarkiv. I noterna har det skoldistrikt som källmaterialet egentligen hör 
till angivits inom klamrar.

Domkapitlet i Härnösand (DKH)
Kungliga brev och statsdepartementens skrivelser, E1
Manualhandlingar, E3
Handlingar angående folkskolor, G3
Handlingar angående folkskolor, folkskoleinspektörernas årsberättelser 1859–

1950, G3ha
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Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Handelsregister-städerna, C1kbab

Västernorrlands läns landskansli 
Resolutionskoncept, Resolutionsböcker, A5a
Handlingar till supplik- och lagsökningsdiarier, D4b

Västernorrlands läns landskontor
Mantals- och bevillningslängder, E3
Markegångshandlingar, G3l
Folkskoleräkenskaper, G5o

Selångers tingslags häradsrätt
Domböcker vid ordinarie ting, A1a

Tuna tingslags häradsrätt
Domböcker vid ordinarie ting, A1a

Kronofogden i Medelpads fögderi
Byggnadsmaterialier, G6

Alnö kyrkoarkiv 
Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken, H1
Sockenstämmans protokoll och handlingar, K1
Kyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll, K2a
Kyrkorådets protokoll, K3a
Skolrådets protokoll, K4a
Skolrådets handlingar, K4c
Räkenskaper för skola, L2a
Kartor och ritningar, övrigt, O6c

Attmars kyrkoarkiv
Sockenstämmoprotokoll, K1
Kyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll 

och handlingar, K2
Skolrådets handlingar, K4c
Räkenskaper för skola, L2a
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Hässjö kyrkoarkiv
Sockenstämmoprotokoll, K1
Kyrkostämmo- och kyrkofullmäktiges protokoll, K2a
Kyrkorådsprotokoll, K3a

Indals kyrkoarkiv
Sockenstämmoprotokoll, K1
Kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar, K2
Skolrådets protokoll, K4a
Räkenskaper för skola, L2a
Övriga räkenskaper, L5
Kartor och ritningar, övrigt, O6d

Ljustorps kyrkoarkiv
Sockenstämmoprotokoll, K1
Kyrkostämmoprotokoll, K2a
Kyrkorådsprotokoll, K3a
Skolrådsprotokoll, K4a
Skolrådshandlingar, K4c
Räkenskaper för skola, L2a

Njurunda kyrkoarkiv
Sockenstämmoprotokoll, K1
Kyrkostämmans protokoll, K2a
Kyrkorådets protokoll, K3a
Skolrådsprotokoll, K4a
Skolrådshandlingar, K4c
Räkenskaper för skola, L2a

Selångers kyrkoarkiv
Sockenstämmans protokoll och handlingar, K1
Kyrkostämmans protokoll och handlingar, K2
Kyrkorådsprotokoll, K3
Räkenskaper för skola, L2a
Handlingar angående kyrka och kyrkogård, O1a

Sköns kyrkoarkiv
Sockenstämmoprotokoll, K1
Kyrkostämmoprotokoll, K2a

Kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll, K2a
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Skolrådshandlingar, K4c
Räkenskaper för skola, L2
Kartor och ritningar, kyrkliga fastigheter och kyrklig jord, O6c
Övriga handlingar, P1b

a Observera att Sköns kyrkostämmas protokoll inte finns förtecknat i Riksar-
kivets söktjänst NAD (Nationell Arkiv Databas), 29/9 2014. b Bland de övriga 
handlingarna i Sköns kyrkoarkiv finns ett större antal avskrifter av protokoll 
m.m. från Alnö församlings skoldistrikt.

Sättna kyrkoarkiv
Bilagor till husförhörslängden, H1
Sockenstämmoprotokoll, K1
Kyrkostämmoprotokoll, K2
Skolrådsprotokoll, K4a
Räkenskaper för kyrka, L1a
Räkenskaper för skola, L2

Timrå kyrkoarkiv
Sockenstämmoprotokoll, K1
Kyrkorådsprotokoll, K3a
Skolrådshandlingar, K4c
Räkenskaper för skola (huvudböcker), L2a
Verifikationer till skolräkenskaperna, L2b

Tuna kyrkoarkiv
Sockenstämmoprotokoll, K1
Kyrkostämmoprotokoll och handlingar, K2
Skolrådsprotokoll, K4a
Räkenskaper för skola, L2

Tynderö kyrkoarkiv
Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken, H1
Sockenstämmans protokoll och handlingar, K1
Kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll, K2a
Kyrkorådets protokoll, K3
Skolrådets protokoll, K4a
Räkenskaper för kyrka, revisionsräkenskaper, L1b
Räkenskaper för skola, L2a
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Länsmuseet Västernorrland (LMV)
Bildarkivet
Fotografier

Sundsvalls museum (SuM)
Fotoarkivet
Fotografier av skolhus m.m.

Föremålssamling
Hektografkort vykort (1879–1938) – Bror Bodingh, SuM 6153

Upplandsmuseet (Upm)
Fotosamling
Fotografier

Medelpadsarkiv (MA)
Folkskolestyrelsen Sättna
Skolbyggnadshandlingar, F4

Folkskolestyrelsen i Selånger
Inventarieförteckning 1865–1942, D6

Addera-ritningsarkivet, Sundsvalls kommun
Ritningar

Ljustorps hembygdsförening, bildarkivet (LHf)
Fotografier

Selångers hembygdsförening, bildarkivet (SHf)
Fotografier



413

referenser

I privat ägo
Bild föreställande Baggböle skola (Indal, odat.), från Gun Hammarberg, 

Östanskär, Indal.

Databaser
Arkdok, Arkitektmuseet
Arkitektregistret
Ritningsregistret
<http://130.242.34.251/virkat/webarkdok_III/>

Demografiska databasen (DDB), Umeå universitet
Folkmängd 1810–1990
Indiko
Tabellverket 1749–1859
<http://www.ddb.umu.se/>

Stockholms stadsarkivs databaser
Mantalsregister och längder 1760–1909
<http://www.ssa.stockholm.se/>

Skatteverket
Sveriges församlingar genom tiderna
<https://www.skatteverket.se/>

Svensk arkivinformation (SVAR), Riksarkivet
Brandförsäkringar
Folkräkningen
Konseljregister
<http://sok.riksarkivet.se/svar-digitala-forskarsalen>

Tryckta källor
Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS)

(E) Inrikes sjöfart och handel
(F) Handel
(H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser
(N) Jordbruk och boskapsskötsel 
(P) Undervisningsväsendet
(R) Valstatistik
(U) Kommunernas fattigvård och finanser 
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Historisk statistik för Sverige
Historisk statistik för Sverige del 1. Befolkning (Stockholm 1969).
Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller utöver del 1 och 2 

publicerade (Stockholm 1960).

Riksdagstryck
”Kungl. Maj:ts Nådiga Proposition, nr 7 1840”, i Bihang till samtlige riks-stån-

dens protocoll 1840–1841, 1 samlingen, 1 avdelningen, 4 häftet.
Högvördiga Preste-Ståndets protokoll vid Lagtima Riksdagen i Stockholm år 

1847, 1a bandet.
”Berättelse om hvad sig i Rikets Styrelse tilldragit sedan nästföregående Riks-

dag”, i Bihang till Samtlige riks-ståndens protocoll vid Lagtima Riksdagen i 
Stockholm Åren 1847 och 1848, 1 samlingen, 2 avdelningen.

”Allmänna Besvärs- och Ekonomi-Utskottets Betänkande nr 78 1854”, i Bihang 
till samtlige riks-ståndens protokoll 1853–1854. 8e samlingen.

”Berättelse om hwad i Riket och dess Styrelse sig tilldragit sedan sista Riks-
dag 1856–1858”, i Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid Lagtima 
Riksdagen i Stockholm 1856–1858, 1 samlingen, 1 avdelningen, 2 bandet.

”Motioner i Preste-Ståndet nr 106 1862”, i Bihang till samtliga riks-ståndens 
protokoll vid Lagtima Riksdagen i Stockholm 1862–1863, 11e samlingen, 
2dra avdelningen.

”Allmänna besvärs- och ekonomiutskottets betänkande nr 41 1863”, i Bihang 
till samtliga riks-ståndens protokoll vid Lagtima Riksdagen i Stockholm 1862–
1863, Åttonde samlingen. 

”Kungl. Maj:ts nådiga proposition nr 21”, i Bihang till Riksdagens protokoll år 
1871, 1a samlingen, 1a avdelningen, 9 häftet. 

Svensk författningssamling (SFS)
SFS 19 dec 1827, Kongl. Maj:ts nådiga Förordning, angående grunderne 

och wilkoren för hemmansklyfning, samt afsöndring af jord eller andre 
lägenheter från hemman: Gifwen Stockholms Slott den 19 December 1827.

SFS 1842:19, Kongl. Maj:ts Nådiga Stadga angående folk-underwisningen i 
Riket; Gifwen Stockholms Slott den 18 Junii 1842.

SFS 1843:27, Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning om Socknestämmor i Riket: 
Gifwen Stockholms Slott den 29 Augustii 1843.

SFS 1846:7, Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående en allmän afgift i 
och för folkunderwisningens befrämjande, Gifwen Stockholms Slott den 
13 Mars 1846.

SFS 1850:35, Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående förändrad lydelse 
af 3 § i Kongl. Stadgan om folkunderwisningen i Riket den 18 Juni 1842, 
Gifven Stockholms Slott den 29 Maj 1850.
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