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Abstract 
 

 

 

 

The implementation of elementary school in Sweden and focus on Hyltinge 

parish, 1842-1880. 
 

After approximately 40 years of discussions and investigations the Government finally decid-

ed, in year 1842, that the old-time elementary school would be introduced in Sweden. Each 

parish in Sweden would have at least one school and a validated teacher. The school would 

have been introduced within five years. The parish itself had to solve the question of the 

economy, to build up the school and fix the organization of the old-time elementary school. 

This study illustrates as a background how and why the old-time elementary school is intro-

duced in Sweden. The central study aims to show how the old-time elementary school's intro-

duction was done in a specific parish - Hyltinge parish in Södermanland, approximately 100 

kilometer south Stockholm. A parish with a big castle surrounded of farmers and crofters. 

Definitely a parish with a poor population. The poverty in itself constituted the biggest obsta-

cle in order to implement the old-time elementary school. A process that came to take at least 

40 years before the school functioned properly and in line with the state's aim. Also on na-

tional level the introduction of the old-time elementary school took long time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Omslagsbild: Den så kallade Spengtportska skolan. I dag privatbostad. Foto, Lennart Lindström 2014. 
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1. Inledning 
 
Ute i Europa vällde nya strömningar fram. De tekniska framsteg och genombrott från slutet av 

1700-talet bland annat ångmaskinen och telegrafen påverkade samhällena. Även idéer ström-

made fram. Tankar om demokrati och ökat inflytande för bredare befolkningslager växte sig 

starkare.  

 

En brytningstid stod för dörren. I England öppnades den första järnvägen mellan Stockton och 

Darlington år 1825. I Frankrike hade man den så kallade februarirevolutionen år 1848. Indust-

rialism och demokrati var i antågande. Så även i Sverige med tiden.  

 

Sveriges stormakttid var sedan länge slut och i mitten på 1800-talet var Sverige ett fattigt land 

i Europas periferi. Sverige fick en växande underklass av torpare, backstugusittare, drängar 

och pigor och därmed ökade sociala problem då jordproletariseringen ökade i den snabba be-

folkningstillväxtens spår. Många kom att lösa sina problem med massutvandring till Amerika 

från och med 1840-talet. Underklassen sågs alltmer som ett hot av medelklassen.
1
 

 

Utbildningsfrågorna hade fått ökad uppmärksamhet i Sverige i och med 1825 års uppfost-

ringskommitté och beslut om en folkskola fattades år 1842. Staten skulle ha det yttersta an-

svaret för medborgarnas utbildning. Ansvara för lärarutbildningen, ge bidrag till fattiga kom-

muner. Undervisningen skulle vara en kyrkligt kommunal angelägenhet. 

 

1800-talet kan nog sägas vara en orolig tid bland annat i vågorna efter franska revolutionen, 

1789 och Napoleons härjningar därefter. Bysprängningar, industrialisering, urbanisering och 

proletarisering kastade sin skugga även över vårt avlånga land. Skulle man utbilda de obilda-

de massorna eller inte var en av de stora frågorna under 1800-talet. Tillskapandet av en skola 

kunde inte betraktas med endast de liberalas ögon och som ett steg i demokratiseringen utan 

det var också en försvarsåtgärd mot en kraftig befolkningstillväxt och fattigdom som de sty-

rande ängslan över massornas bristande kunskaper och disciplin. I våra grannländer infördes 

folkskolan tidigare än hos oss, i Danmark 1814 och i Norge år 1827. 

 

I Sverige drog besluten om en skola ut på tiden. Statsskicket gjorde förmodligen inte besluts-

ordningen lättare. Det var disparata åsikter både inom och mellan stånden. Skolfrågan kom 

förmodligen att bli en av de större reformerna som genomförts i Sverige både vad gäller antal 

berörda, innehåll och ekonomiskt. Man beslutar om en reform som socknarna till en början får 

i stort sett lösa efter eget gottfinnande. Allteftersom det håller på att gå över styr försöker sta-

ten styra upp verksamheten. När folkskolan inrättades infördes ingen skolplikt. Det var bara 

en plikt att tillägna sig den kunskap som folkskolan skulle lära ut. Denna utbildning kunde 

även fortsättningsvis bedrivas i hemmen och så var fallet särkilt de första åren. Verklig skol-

plikt infördes inte förrän år 1882. 

 

Skolreformen tar i stort sett hela 1800-talet i anspråk att genomföra till det mål som man hade 

tänkt sig. Det är lätt att fråga sig vad ville man egentligen, hur var det tänkt och hur blev det? 

Det är intressant både i ett nationellt perspektiv men också ur ett mer mikroperspektiv. Hur 

kunde enskilda socknar lösa denna stora uppgift och då inom fem år? Denna uppsats är ett 

försök att belysa hur det gick till i Hyltinge socken när folkskolan skulle införas.  

 

                                                        
1
 Stråth, Bo: Sveriges Historia, Stockholm 2012 Nordstedts, s 226 
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Att Hyltinge socken valts att fokusera på beror inte på att denna a priori verkade unik, repre-

sentativ eller annat utan emanerar från det enkla faktum att författaren är skattskriven i det 

som numera heter Helgesta/Hyltinge församling. Detta har underlättat möjligheten att relatera 

till byggnader och platser som behandlats. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Det stående problemet i socknarna var bristen på pengar. Folkskolestadgan var tvingande och 

innebar att socknarna själva skulle bekosta införandet, uppbyggnaden och driften av folksko-

lorna. Hur kunde Hyltinge socken då införa en folkskola? Jo, i Hyltinge socken kunde man 

redan uppföra ett skolhus som kunde tas i bruk 1847/48 genom en donation av godsherren 

Jacob Sprengtporten. 

 

Studiens huvudsyfte är att belysa och analysera genomförandeprocessen av hur man lyckades 

införa folkskolan i Hyltinge socken från beslut till en någorlunda fungerande folkskola. Detta 

via den dokumentation som finns angående folkskolan i Hyltinge socken.  

 

Central frågor att belysa är: 

 

* Hur infördes folkskolan i Hyltinge? 

* Vilka problem uppstod och hur löstes dessa? 

* Vilka brister fanns det i Hyltinges folkskola? 

* Skolans infrastrukturutveckling 

* Hur fattades besluten i socknen vad rör skolan? 

 

 

1.2 Avgränsningar 
 

I tiden avgränsas studien till åren 1842-1880. Tanken var från början att omfattningen endast 

skulle avse ca 20 år. Källmaterialet visade sig dock synnerligen tunt och det var först år 1880 

som socknen hade tillskapat sig en fast skola, en småskola och en mindre skola. Man kan 

därmed med lite god vilja påstå att det hade skapats en viss struktur på undervisningen i folk-

skolestadgans anda även om det säkerligen fanns mycket kvar att göra i socknens skolor. 

 

 

1.3 Källmaterial och metod 
 

För studiens syfte att belysa genomförandeprocessen av folkskolans införande i Hyltinge 

socken har underlaget utgjorts av primärmaterial i form av sockenstämmoprotokoll sedermera 

benämnda kommunalstämmoprotokoll, skolrådsprotokoll med skolfondsräkenskaper samt 

kyrkostämmoprotokoll i original vilken förvaras på landsarkivet i Uppsala. Materialet har 

granskats och lästs igenom i tidsföljd och relevanta noteringar och beslut har kopierats för 

vidare analys som redovisas i studien. 

 

Nämnas kan att primärmaterialet var synnerligen tunt i den bemärkelsen att skolfrågorna 

knappast alls förekommer i protokollen. Detta har medfört att jag nästan undantagslöst har 

gått igenom noteringar där skolan eller skolfrågor överhuvudtaget nämns.  
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För att se om det var någon diskussion före folkskolestadgans införande i socknen har även 

protokollen för år 1840 och 1841 studerats. När det gäller sockenstämma/kommunalstämma, 

kyrkostämma och skolråd har jag gått igenom samtliga bevarade protokoll vilka utgör 282 

stycken under perioden 1840-1880 allt samlade i en inbunden bok. Protokoll från skolrådet 

dyker upp första gången i oktober 1863 och utgör totalt bara 4 stycken av det befintliga mate-

rialets protokoll. Nämnas kan också att många protokoll var synnerligen knapphändiga. 

 

Jag har också gått igenom skolräkenskaperna för åren 1842-1874. Något material efter 1874 

fanns inte. 

 

Skolstyrelsen skall enligt folkskolestadgan årligen inlämna en berättelse till domkapitlet om 

förhållandena kring folkundervisningen. Några sådana rapporter har inte funnits bevarade. 

 

För att försöka komma åt mer material har jag med hjälp av personalen på landsarkivet vidgat 

sökandet och har då också sökt i arkivet hos Stängnäs domkapitel. Hyltinge socken sorterar 

under det domkapitlet. I deras arkiv återfinns en mapp med ”Inkomna handlingar” för Helges-

ta/Hyltinge åren 1639-1961. I mappen fanns det visitationsprotokoll, lagfartshandlingar m.m. 

Det fanns några handlingar som var av intresse bland annat en förteckning över skolpliktiga 

barn år 1863 fördelat på rotar samt fyra stycken protokoll från skolinspektioner under tiden 

fram till 1880. 

 

Metoden och presentationen för att uppnå studiens syfte kan sägas vara att ur de befintliga 

protokollen extrahera urskiljbara linjer från folkskolans införande och utveckling i socknen. 

 

Använda förkortningar: 

SSP = sockenstämmoprotokoll 

KSP = kommunalstämmoprotokoll 

KySP = kyrkostämmoprotokoll 

SP = skolrådsprotokoll 

 

 

1.4 Tidigare forskning 
 

När det gäller folkskolans införande mer specifikt i Hyltinge socken har det inte hittats något 

relevant material förutom ett mer allmänt hållet material i form av en skrift av Birger Eriks-

son, När Tåget kom…, utgiven av Hyltinge hembygdsförening. Något enstaka material har 

hämtats ur denna skrift men skriften redovisas inte här då den inte håller måttet för att betrak-

tas som tidigare forskning. 

 

När det gäller folkskolans införande mer på lokal nivå kan några studier nämnas. Kurt Törn-

valls licentiatavhandling i historia om ”Folkskolans utveckling i Marks och Bollebygds kon-

trakt 1842-1862”
2
 Studiens syfte var att belysa omständigheterna i samband med folkskolevä-

sendets införande i Marks och Bollbygds kontrakt i Göteborgs stift. Kontraktet omfattade 26 

socknar och 9 pastorat. Undersökningen har fokuserats kring ett antal frågeställningar av ty-

pen vad hände i socknarna när stadgan kom, vilka problem fick man och hur löstes de? 

 

                                                        
2
 Törnvall, K, Folkskolans utveckling i Marks och Bollebygds kontrakt 1842-1862, Årsböcker i svensk 

undervisningshistoria, Stockholm – Uppsala 1982. 
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Törnvall pekar på att det var stora problem när folkskolan skulle införas. Bland annat brom-

sades skolans utveckling av lärarbrist. Genomgående är det problem till följd av penningbrist 

och fattigdom.
3
 Närvarofrekvensen är också klart låg i skolan. Böndernas barn är de som mest 

frekventerar skolan och sen kommer torparbarnen. Backstugusittarnas och inhyseshjonens 

barn går inte ofta i skolan. Detta förklaras med fattigdomen. Törnvall konstaterar att folksko-

lan blir för de mer besuttna klasserna mer än för de fattigas. De fattiga är för fattiga, under-

närda och med fler barnsjukdomar orsakas liknöjdhet och hopplöshet och därmed struntar 

man i skolgången.
4
 Han konstaterar också att under de första 20 åren når inte skolan sina mål. 

Utvecklingen går i en alltför långsam takt. Det är i huvudsak sociala, ekonomiska och organi-

satoriska problem i socknarna som man måste överbrygga. Gemensamt för hans studerade 

församlingar var problemet om man skulle ha en fast eller ambulatorisk skola. Konflikten var 

då ofta mellan överhetspersonerna i församlingen och bönderna. Föräldrar klagade på skolav-

gifterna och i många fall håller man barnen borta från skolan av ekonomiska skäl. Skolorna 

tenderar att prioritera kristendomsundervisningen och han tolkar detta som att ett kyrkligt 

förmyndarskap förelegat. Avslutningsvis konstateras att det som var avsett att bli en folkets 

skola istället blev en skola för de mer välsituerade. 
5
  

 

Maria Wolters har skrivit en C-uppsats om ”Varför en organiserad folkskola? – Insatser och 

motiv för folkskolan, en fallstudie om Bo sockens folkskola för åren 1840-1870.”
6
 En folksko-

la som bildades på 1800-talets mitt och stod under inflytande av friherre Hamilton och hans 

fideikommiss.
7
 Syftet med uppsatsen var att belysa problem kring tillkomsten av folkskolan 

som låg på landsbygden och att försöka förklara dess problem utifrån olika tolkningsmodeller 

såsom konfliktteorin (folkskolan skapas av samhällets ledande personer för att kontrollera 

befolkningen), den institutionella teorin (står för kontinuerlighet, att skolan var ett resultat av 

långsiktiga processer) eller den funktionalistiska teorin (folkskolan ett resultat av industriali-

seringen och ett verktyg för socialisering).
8
 Wolters menar att det är den funktionalistiska och 

den institutionella teorin som ligger närmast till hands som förklaringsfaktorer och hon menar 

sedan att även ”en liten konflikt inte går att förneka.”
9
  

 

G. Thunander har skrivit (år 1946) en akademisk avhandling ”Fattigskola – Medborgarskola” 

med särskild inriktning på Malmö.
10

 Ett gediget verk av Thunander som också varit Malmö 

stads folkskoleinspektör. Thunander konstaterar att på nationell nivå att det i praktiken var 

ytterst svårt att genomföra den folkskola som man hade tänkt sig. Barnen behövdes i arbetet 

hemma och därmed blev skolgången lidande. De som drabbades särskilt hårt var flickorna. I 

många fall handlade det också om långa avstånd till skolan, ren fattigdom och attityder som 

att skolans undervisning var onödig. Bättre bemedlade grupper i samhället undvek att sätta 

sina barn i folkskolan. Folkskolan blev i hög grad en fattigskola, speciellt i de större städerna. 

När det gällde folkskolans införande i Malmö var de första tre decennierna både principiellt 

och faktiskt en fattigskola. På det stora hela var det bara en fortsättning på de fattigskolor som 

bedrevs och var knutna till fattigvården. Malmö karaktäriserades av en snabbt växande arbe-

                                                        
3
 Törnvall, s 61-62 

4
 Törnvall, s 188-190 

5
 Törnvall, s 208-211 

6
 Wolters, M, Varför en organiserad folkskola? – Insatser och motiv för folkskolan, en fallstudie om Bo sockens 

folkskola för åren 1840-1870, C-uppsats, historia, Örebro universitet, Höstterminen 2006. 
7
 Wolters, s 1 

8
 Wolters, s 7-8 

9
 Wolters, s 33 

10
 Thunander, G, Fattigskola – Medborgarskola, studier i den svenska folkskolans historia med särskild hänsyn 

till Malmö, Malmö, Tryckeri AB C. A. Andersson & Co, 1946 
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tarbefolkning som var fattiga. Barnen behövde tidigt komma ut i förvärvsarbete och bidra till 

familjens försörjning. Speciellt stora problem hade man fram till mitten av 1860-talet.
11

 

 

För att belysa folkskolans införande i Sverige på nationell nivå kan följande studier nämnas. 

Islings Kampen för och mot en demokratisk skola. 1. Samhällsstruktur och skolorganisation
12

 

är en akademisk avhandling från 1980 vid institutionen för internationell pedagogik vid 

Stockholms universitet och Det pedagogiska arvet. Kampen för och mot en demokratisk skola 

del 2
13

 är en uppföljning av densamma. Isling menar att med det upplägg som skolan fick blev 

det oftast så att på grund av kort och oregelbunden skolgång endast ett minimum av kunska-

per inhämtades av flertalet av eleverna. Ett förhållande som var i hög grad gällande under de 

första decennierna men kom att bestå under hela 1800-talet.
14

 Han konstaterar att 1800-talet 

innebar en successivt ökad ekonomisk och politisk makt åt borgarklassen/medelklasen och att 

liberalismen var den sammanhållande ideologin. Isling menar också att striderna om skolan 

och dess demokratiska reformer främst gynnat de lägst ställda grupperna i samhället. Folksko-

lans stegvisa förbättringar har efterhand ökat de politiska resurserna hos de breda folklagren. 

En intressekamp som hela tiden har drivits framåt genom de framsteg som gjorts och man har 

kunnat höja ambitionsnivån.
15

 Isling slår också fast att de ekonomiska intressena länge brom-

sade folkskolans utveckling. Här hade de besuttna och de egendomslösa samma ambitioner 

såsom att motverka en längre och därmed bättre skolgång. Motiven var dock helt åtskilda i 

form av den ena gruppens profitintresse respektive de egendomslösas nöd.
16

 

 

Holmbergs Medelklassen och proletariatet. Studier rörande 1840-1841 års riksdag och dess 

förutsättningar i svenskt samhällsliv
17

 är en akademisk avhandling från 1934. Holmberg me-

nar att den svenska folkbildningens öde avgjordes vid denna riksdag. Där bondeståndets 

mångåriga kamp för en folkskola mötte de konservativas önskan att göra proletariatet delakti-

ga i samhällsbyggandet. Där den konservativa fattigvårdspolitiken som man såg det behövde 

kompletteras med en bättre folkuppfostran. Samtidigt menar han att striden stod mellan bon-

deståndets strävan efter en medborgerlig bildningsanstalt och de konservativas motiv och am-

bition att försäkra sig om att proletariatets ställdes utanför samhället.
18

  

 

Ludvigssons kapitel 1800-talets skolväsende
19

 anför att folkundervisningen hade ökat under 

början på 1800-talet som en motreaktion på de ökade sociala problem som man uppfattade 

både på landet och i städerna. Sociala problem till följd av ökad befolkning och ökad fattig-

dom. Ett motmedel såg man då i och för sig utifrån olika utgångspunkter var ökad utbild-

ning.
20

 Att så småningom folkskolan kom till stånd var en effekt av att bondeståndets tidigare 

avvisande hållning förbyttes i en mer positiv attityd. Denna i sin tur hängde samman med att 

skriv- och räknekunskaper fick ett marknadsvärde på landsbygden. Ludvigsson menar dock 

att det avgörande genombrottet för en folkskola kom under 1830-talet och berodde på farhå-

                                                        
11

 Thunander, s 373-374 
12

 Isling, Åke. Kampen för och mot en demokratisk skola. 1. Samhällsstruktur och skolorganisation. Sober 

Förlags AB, Stockholm 1980 
13

 Isling, Åke. Det pedagogiska arvet. Kampen för och mot en demokratisk skola del 2. Sober Förlags AB, 

Stockholm 1988. 
14

 Isling, del 2 , s 617 
15

 Isling, s 345-346 
16

 Isling, del 2, s 580 
17

 Holmberg, Nils. Medelklassen och proletariatet. Studier rörande 1840-1841 års riksdag och dess 

förutsättningar i svenskt samhällsliv. Berlingska Boktryckeriet, Lund 1934. 
18

 Holmberg, s 229-230 
19

 Ludvigsson, David: 1800-talets skolväsende. Kapitel i ”Christensson, Jakob, Red: Signums svenska kulturhi-

storia Karl Johan – Tiden. Bokförlaget Signum, Stockholm, 2008”.  
20

 Ludvigsson, s 176 
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gor för underklassens proletarisering. Genom folkskolan skulle barnen skiljas från föräldrar-

nas dåliga inflytande. Folkskolan skulle också bli en motvikt till de framväxande klassmot-

sättningarna. Olika grupper i samhället hade således olika motiv för att stödja tanken för en 

folkskola där mer progressiva bönder såg utbildningen som ett väsentligt inslag i en bredare 

folkundervisning medan konservativa grupper inom kyrka, adel och borgerskap mer var inne 

på att ordna skolor för de fattiga eftersom de skulle ge en social kontroll.
21

 

 

Svenska folkskolans historia, perioden intill år 1809 fram till 1942, är en samling böcker av 

typen översiktsverk. Aquilonius behandlar perioden 1809-1860
22

. Han tar sitt avstamp i den 

ideologiska debatt som uppstod runt sekelskiftet 1800 angående folkundervisning. En fraktion 

i upplysningsmännens anda förespråkade en allmän folkundervisning medan en annan frak-

tion nyhumanister förespråkade och menade att folket endast behövde religiös utbildning och 

att halvbildning var fördärvligt. Gemensamt för debattörerna var att de företrädesvis kom från 

samhällets kulturella, sociala och ekonomiska högsta skikt.
23

 Ur skolans värld pekar Aquilo-

nius ut ett antal faktorer som efterhand alltmer kom i fokus för åtgärder. Långa skolvägar, 

långa lektionstider och terminer som inte var reglerade och kunde innehålla allt från 2-4 

veckor per termin och uppåt. Om man hade en fast skola var det växelundervisning som gäll-

de. Annars var det ambulerande skolor som man var hänvisad till med de problem som de 

hade. Undervisningens innehåll fokuserade naturligt på läsning och kristendom.
24

 Om jag 

tolkar Aquilonius rätt kunde man kanske säga att man hade infört ett embryo till folkskola 

snarare än en verklig folkskola. Den senare börjar nog inte ta form förrän under 1860-talet. 

 

 

                                                        
21

 Ludvigsson, s 193-194 
22 Aquilonius, K: Det svenska folkundervisningsväsendet 1809-1860, i Svenska folkskolans historia II, under 

redaktion av Viktor Fredriksson. Bonniers förlag, Stockholm 1942.  
23

 Aquilonius, s 24-25 
24

 Aquilonius, s 420-426 
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1.5 Bakgrund 
 

Inledningsvis kan det vara befogat att klara ut några begrepp: 

 

Växelundervisningen, i Sverige även kallad Bell-Lancastermetoden eller bara Lancastermeto-

den, byggde på en metod som utarbetades av två britter, Joseph Lancaster och Andrew Bell. 

Kostnaderna kunde hållas nere genom att så många barn som möjligt kunde undervisas av 

samma lärare och i samma lokal. Metoden byggde på att elever användes som monitörer, 

d.v.s. extralärare. Barnen delades upp i grupper efter sin kunskapsnivå. Varje grupp leddes av 

en monitör.
25

 

 

Den enhetliga folkskolan från 1842 delades från slutet av 1850-talet upp i en tvåårig småskola 

(klasserna 1 och 2 i småskola) och en fyraårig folkskola (klasserna 1–4 i egentlig folkskola).
26

 

 

Det visade sig att många barn hade lång väg till skolan därför införde man mindre folkskolor 

som då låg ute i socknarna företrädesvis långt från den fasta folkskolan och lärarna behövde 

inte vara examinerade. Från år 1865 kunde man även få statsbidrag till dessa skolor.27 

 

Det kan också vara värt att nämna att när tidsfristen gick ut för folkskolans införande år 1847 

var det långt kvar till reformens målsättning och undervisningen fördelades sig år 1847 enligt 

följande: 

Folkskola  52,2 % 

Hemundervisning 36,5 % 

Enskilda skolor   3,9 % 

Allmänna läroverk   1,2 % 

Utan undervisning   6,2 % 
28

 

 

 

Folkskolan på sockennivå 

 

När det gällde att starta upp folkskolor ute i landets socknar hade man olika problem. I vissa 

socknar hade man sen tidigare en viss skolverksamhet. I andra socknar kunde någon bättre 

bemedlad person göra en donation. På landsbygden var det stora skillnader dels i levnadsstan-

dard dels i vilken utsträckning socknarna var till ytan stora och/eller glest befolkade. Det var 

också skillnader i städer och ute på landet.  

 

I de 26 socknar i Marks och Bollebygds kontrakt som Törnvall hade studerat pekar han på de 

stora problem som folkskolans införande skulle föra med sig i form av att problemen i sig var 

nya och okända, skolhusbygget och anskaffande av lärare var två andra stötestenar framförallt 

av ekonomiska orsaker. Avståndet till skolan och fattigdomen gjorde att barnen hade svårt att 

komma till skolan. 

 

När det gäller själva uppstartningsfasen av folkskolan ute i socknarna var slutsatserna bland 

annat att meningsskiljaktigheter ofta uppstod. Grupper stod mot grupper typ bönder mot 

ståndspersoner. De centralt boende vill ha fast skola vid kyrkan medan man ute i byarna vill 

ha ambulatorisk skola. Flera socknar gick samman om en lärare och av sparsamhetsskäl an-

                                                        
25

 http://www.skolmuseet.se/vaxelundervisningen.htm, 2015-04-23 
26

 www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/småskolahämtad 2015-04-23 
27

 www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folkskolahämtad 2015-04-23 
28

 Richardson, G, Ett folk börjar skolan, Folkskolan 150 år, 1842-1992, Stockholm, Fritzes AB, 1992, s 30 

http://www.skolmuseet.se/vaxelundervisningen.htm
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ställer man oexaminerade lärare, man förenar också gärna klockartjänst med lärartjänsten. Vid 

själva skolbyggena får torparna göra dagsverken. Det handlar ganska ofta om att det saknas 

pengar för at utveckla skolan.
29

  

 

De här problemen hade man inte alls i samma omfattning i Bo socken. Socknen har Närkes 

äldsta folkskola. En folkskola som bildades på 1800-talets mitt, efter folkskolestadgan. Folk-

skolan stod under inflytande av friherre Hamilton och hans fideikommiss.
30

 Friherren var en-

gagerad i skolfrågor och hade gett ut en bok ”Vår tids folkundervisning”. Socknen utgjordes 

nästan helt av Bo fideikommiss vilket säkerligen underlättade införandet av folkskolan i den 

socknen. I och för sig tog det fyra år innan socknen hade anpassat sig till folkskolestadgan. 

Man hade år 1846 en fast skola i Bo (själva skolbyggnaden var dock inte klar förrän år 1853) 

och tre ambulerandes skolor ute i socknen.
31

 Men det synes ändå ha gått tämligen smärtfritt 

till även om det fanns problem. Friherre Hamilton donerar pengar år 1856 så barn med lång 

skolväg fick någon form av soppa. Dessutom väljs uppsyningsmän år 1864 för att i rotarna 

övervaka att skolbarnen inte försummade skolan utan giltiga skäl.
32

 

 

När det gäller att införa folkskolan i en stad - såsom Malmö – så blir det på det stora hela bara 

en fortsättning på de fattigskolor som bedrevs och var knutna till fattigvården. I reglementet 

hänvisades de barn som icke var fattiga till privatskolor och läroverk. Malmö karaktäriserades 

av en snabbt växande arbetarbefolkning som var fattiga. Barnen behövde tidigt komma ut i 

förvärvsarbete och bidraga till familjens försörjning. Speciellt stora problem hade man fram 

till mitten av 1860-talet. Man fick hyra lokaler, bedriva dubbelläsning samt ha väldigt stora 

undervisningsgrupper. Undervisningen fick ofta inskränkas till minimikurser. Undervisningen 

bedrevs fram till slutet av 1860-talet i huvudsak enligt lancastermetoden och samtliga de äm-

nen som folkskolestadgan föreskev infördes först efter hand.
33

 

 

Vid införandet av folkskolan fanns det särskilda problemområden såsom det glesbefolkade 

Norrland med relativ fattigdom och långa avstånd. Andra problem kunde vara lokala kulturer 

som hindrade införandet av folkskolan. Ett sådant område som stack ut var Dalsland som var 

en fattig avfolkningsbygd där det nästan tog hundra år innan skolan accepterades fullt ut.
34

 

 

I Marks och Bollebygds socknar visade skolstatistiken för åren 1842-1847 att pastorerna ofta 

hade dåliga kunskaper om uppgiftsförfarandet vilket gjorde statistiken lite bristfällig. Skolsty-

relsen skulle varje år inge en berättelse till domkapitlet om förhållandet inom folkundervis-

ningen. Undersökningen visade att de barn som omfattades av undervisningen var i åldrarna 

7-12 år. Redovisningen visade att 8,9 procent av stiftets totala antal barn saknade undervis-

ning år 1847. En slutsats var också att under den här perioden hade inte folkskoleväsendet 

utvecklats som folkskolestadgan lagstadgat. För en längre period 1842-1862 konstaterades att 

hemundervisningen var den dominerande undervisningsformen. Fattigdom och långa skolvä-

gar resulterade i dålig skolgång och folkskoleväsendets svaga utveckling.
35

 När det gällde 

skolformer, skolgång och skolk hade vissa församlingar organiserat skolor av båda fasta och 

ambulatoriska slag. Barnantalet var mycket lågt både i fasta och ambulatoriska skolor i förhål-

lande till totala antalet barn i skolåldern. En viktig faktor visade sig vara pastorernas och lä-
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30
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31
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35
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rarnas personliga intresse för skolan när det gäller skolväsendets utveckling. Närvarofrekven-

sen var också klart låg i skolan. Böndernas barn var de som mest frekventerade skolan och 

sen kom torparbarnen. För den grupp som utgjorde någon form av proletariat syntes inte deras 

barn i statistiken. Backstugusittarnas och inhyseshjonens barn gick inte ofta i skolan. Detta 

förklarades med fattigdomen. Folkskolan blev en inrättning mer för de mer besuttna klasserna 

än för de fattiga. De fattiga var för fattiga, undernärda och med fler barnsjukdomar blev det 

liknöjdhet och hopplöshet och därmed struntade man i skolgången.
36

 

 

Det framgår att i Marks och Bollebygds socknar så var under den första tiden det helt över-

skuggande problemet lärarbristen. Detta i kombination med möjlighet till hemundervisning 

utnyttjades av föräldrarna i undanglidande syfte vilket i sin tur ledde till att skolans utveckling 

hämmads. En annan faktor var föräldrars liknöjdhet och ovilja mot skolan. Fattigdom, arbets-

löshet, brist på livets nödtorft samt tiggeri gjorde också att skolan fick svårigheter att göra vad 

den skulle. Långa och dåliga skolvägar kanske i kombination med dåligt klimat gjorde pro-

blemen fler. Det fanns också positiva saker såsom att församlingarna skickade oexaminerade 

lärare till seminarium för att få behörighet och ibland hjälpte församlingarna också till med 

kostnaderna för utbildningen. Brännvinsutskänkningsavgiften gick också till stöd åt undervis-

ningen och hjälp till fattiga barns skolgång.
37

 Sammantaget når inte socknarna i Marks och 

Bollebygd under de första 20 åren sina skolmål. Likartat var det ju också initialt i Bo socken 

där det konstaterades att det tog fyra år innan socknen hade anpassat sig till folkskolestad-

gan.
38

 Att man inte nådde de uppställda målen för folkskolan under de första fem åren fram-

gick ju också inledningsvis då endast strax över 50 procent av eleverna gick i folkskolan år 

1847. 

 

 

Folkskolan på nationell nivå. 

 

När man fokuserar på folkskolan på nationell nivå så är ofta bilderna ganska samstämmiga 

och skiljer sig egentligen principiellt inte åt från den bild som man får på sockennivå. Thu-

nander konstaterade att på nationell nivå var det i praktiken ytterst svårt att genomföra den 

folkskola som man hade tänkt sig och lagstadgat om. En väsentlig orsak var att skolan hade 

fått dubbla uppgifter då den dels skulle ersätta hemundervisningen som avsåg undervisning i 

kristendom och läsning och dels skulle den ge medborgerliga kunskaper. Folkskolan blev i 

hög grad en fattigskola, speciellt i de större städerna. Särskilt på landsbygden kunde också 

motviljan mot folkskolan vara stark i församlingarna då den ansågs vara ekonomiskt betung-

ande för församlingen. Detta gällde särskilt när församlingarnas fattigvård hade skyldighet att 

understödja fattiga föräldrar så att de kunde hålla barnen i skolan. Han menade att folkskolan 

befann sig i kris under hela 1840- och 1850-talet innan det blev bättre.
39

 

 

Motståndet mot skolreformer kom från de utbildningsmässigt mest privilegierade grupperna. 

Till en början då främst från prästerskapet och höga ämbetsmän menade Isling. Folkskolan 

byggdes upp i brytningen mellan det gamla jordbrukssamhället och det nya framväxande ka-

pitalistiska industrisamhället. Överheten var på väg att förlora den sociala kontrollen över en 

växande grupp egendomslösa. Det var när motståndet från prästerna och statens företrädare 

bröts som folkskolan kunde komma till stånd. Man såg också då det som att folkskolan skulle 

inrättas för kyrkans skull då den skulle ge grunden för nattvardsläsning och samtidigt vara ett 
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instrument för fosterländsk indoktrinering.
40

 När det gäller skolan kom allteftersom det de-

mokratiska genomslaget ökade att gynna de lägst ställda grupperna i samhället och samtidigt 

den lägst ställda gruppen inom själva skolan, folkskolläraren. På sikt kom således det ur-

sprungliga motiven för prästerskapet och adeln/ämbetsmännen att förblekna. De ledande skik-

ten värnade om det bestående och att man därvid till folket vill inpränta gudstro enligt kyr-

kans dogmer och fosterlandskärlek enligt överhetens sätt att se det. I denna anda kom folksko-

lan att införas – som kyrkans och statens förlängda arm.
41

 

 

Många elever gick ut skolan med endast minimumkunskaper. Att det blev så emanerade i sin 

tur från att prästerna hade fått huvudansvaret för folkskolans uppbyggnad och utveckling. De 

hade ett egenintresse i form av att i första hand ge eleverna den grund som behövdes för natt-

vardsläsningen. Ett faktum som sedan spädde på folkskolans problem var att de fattiga visade 

ett ointresse för barnen skolgång då de behövde barnen som hjälp i familjens försörjning. De 

egendomslösa hade därvid en intressegemenskap med de som ägde jord eller företag. De ville 

ha kortast möjliga skolgång och mesta möjliga tid för arbete. De ville också ha en hård disci-

plin som skulle underlätta att tidigt sätta barnen i arbete. För de fattiga var det oftast nödvän-

digt för familjernas överlevnad. För de som utnyttjade barnarbetet var motivet mer att öka 

vinsten.
42

 Besluten om folkskolans utformning hade fattats av rikdag och regering vad gäller 

riket. För socknarnas del var det kyrkostämman och senare till viss del skolstyrelsen/skolrådet 

i mer eller mindre symbios med läraren som kom att utforma skolorna. I Sverige var det under 

perioden 1731-1883 så att socknarnas präster valdes efter mantal satt jord – ju mer jord, desto 

fler röster. Kyrkostämman styrdes också efter denna modell. I städerna graderades rösträtten 

efter ekonomin. De egendomslösa saknade både på landet och i staden rösträtt. Den kungliga 

förordningen från år 1843 om sockenstämmor innebar att kostnaden för kyrka och skola på 

landet skulle fördelas efter mantalet och i städerna efter den så kallade bevillningen (statliga 

skatten på egendom och inkomst).
43

 Resultatet blev förmodligen att stora jordägare och 

brukspatroner närmast kunde verka som ”småpåvar” i sina räjonger. 

 

Redan kring sekelskiftet 1800 hade folkundervisningen förändrats i och med att man hade 

startat upp många nya skolor. En orsak att antalet skolor ökade var att man inte bara på lands-

bygden utan också i städerna fick ökade sociala problem, stökiga arbetare och hantverksgesäl-

ler. Utbildningen skulle då vara som en fostran och ett medel för en bättre ordning. De lägsta 

grupperna skulle bli mer kultiverade.
44

 Vid diskussionerna om folkskolans framväxt skiljer 

Ludvigsson på två konkurrerande linjer vad gäller bildningsideal. En mer nationell strömning 

där man betonade en hierarkisk ordning med korporativa institutioner som fäderneslandet 

skulle grunda sig på. En mer reformistisk linje ifrågasatte det traditionella samhället och me-

nade att man skulle ha allmän medborglig bildning. 1825 års undervisningskommitté (snille-

kommittén) kunde inte enas och en skiljelinje gick vid rädslan för vad man kallade halvbild-

ning. Skeptikerna menade att en halvbildning skulle få snedvridna sociala anspråk. De båda 

grupperna såg som sitt mål ett harmoniskt samhälle men förespråkade olika strategier för att 

nå dit: bildningsbegränsning eller bildningshöjning.
45

 

 

När väl folkskolan hade införts fick skolan ofta ett kraftigt religiöst innehåll – i vart fall de 

första två decennierna – och förbindelsen mellan skolundervisning och konfirmation skulle 
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bestå in på 1900-talet. Så småningom infördes den nymodigheten - utifrån ekonomiska skäl - 

att även kvinnorna fick rätt att arbeta i skolan, självklart då med lägre lön. Det blev ett viktigt 

kvinnoyrke bland annat beroende på att många kvinnor inte gifte sig och behövde en egen 

inkomst. En annan iakttagelse är att folkskolelärarna på många håll blev kulturbärare och 

nyckelpersoner i lokalsamhället.
46

  

 

Hemundervisningen som bedrivits sen 1686 års kyrkolag gjorde att kyrkan hade ett fast grepp 

om undervisningen och detta fortsatte även efter folkskolestadgan. Först in på 1860-talet vid-

gades innehållet på ett mer avgörande sätt bland annat publicerades en mer neutral läsebok år 

1868 ”Läsebok för folkskolan”. Sammankopplingen mellan skolundervisning och konfirma-

tion hängde kvar in på 1900-talet. Det har också konstaterats att via skolan kom barnen att 

åtskiljas från föräldrarna, pojkarna från flickorna och även samhällsklasserna separerades. 

Ändå var det så att även vid 1800-talets slut tillbringade man bara en mindre tid i skolan av 

den vakna tiden. Det innebar att hem och lokal miljö fortfarande hade ett stort inflytande över 

barnens uppväxt.
47

 

 

Att folkskolan kom till när den gjorde det menar Aquilonius beror på att de ledande skikten 

ändrar ståndpunkt under slutet av 1830-talet. När Wallin 1837, Geijer 1838 och kronprins 

Oskar 1839 kastade sig in debatten till folkskolans fromma menar Aquilonius att opinionen 

definitivt svängde. Han menar att en starkt bidragande orsak till deras insteg i debatten och 

svängningen var den kraftiga befolkningstillväxten och därmed en proletarisering av lands-

bygden under denna period.
48

 

 

Man skulle kunna säga att folkskolan ”trycktes på” de svenska socknarna. I många fall fanns 

inga förutsättningar att få igång fungerade folkskolor inom rimlig tid. Aquilonius beskriver 

mycket detaljerat läget inom landsbygdsskolorna vad gäller antal barn, antal lärare, hur un-

dervisningen bedrevs och vilka problem man hade med närvaro, läromedel etc. I korta drag 

hade folkskolestadgan slagit fast att i varje socken det skulle finnas minst en, helst fast skola 

med godkänd lärare. Ledningen skulle utgöras av en skolstyrelse under kyrkoherdens ordfö-

randeskap. Socknarna skulle bekosta skolbygge och lärarens lön, staten skulle ansvara för 

lärarutbildningen. Den här utformningen hade bäddat för folkskolans kris menar han.  

 

Bland krisens viktigaste orsaker pekas ut bland annat att svårigheterna var i hög grad befolk-

ningspolitiska. Att man lagt hela bördan på bönderna gjorde inte saken bättre plus att själva 

stadgan hade sina brister. Folkökningen från 1700-talets senare del hade varit kraftig och sär-

skilt inom de obesuttnas led på landsbygden. Befolkningstillväxten var väsentligt starkare 

inom de obesuttnas led inom allmogegruppen än den var inom den egentliga bondeklassen. 

En proletarisering hade skett på landsbygden. Detta innebar att bönderna hade att sörja för 

många barns utbildning. Han pekar även ut problem med stadgans luddighet vad gäller exem-

pelvis lärarnas dåliga utbildning. Det fanns en naturlig motvilja mot allt nytt som förstärktes 

av att skolan tog barnen från arbetet i hemmen. Därutöver menar han att det i allmänhetens 

ögon fanns en intim koppling mellan folkskolan och fattigvården.
49

 

 

Folkskolestadgan är i original en ganska omfattande skrift. Dess ordagranna lydelse redovisas 

i bilaga, kapitel 6. Nedan redovisas de viktigaste punkterna i stadgan: 
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1. Varje socken på landet och varje stadsförsamling skall ha minst en, helst fast, skola 

med godkänd lärare. Om möjligheter till fast skola inte finns, får undervisningen tills 

vidare bedrivas i ambulatoriska skolor. Inom fem år skall skolan vara införd. 

2. I stadgans § 5 föreskrives, att varje stiftsstad jämte huvudstaden skall ha ett seminari-

um för utbildning av lärare. Detta skall stå under domkapitlets insyn. Minikrav för an-

tagning till lärarutbildning är förmåga att kunna läsa svensk och latinsk text, skriva, 

räkna quattuor species i hela tal, kunna Luthers lilla katekes utantill med förklaringar 

samt äga försvarlig kännedom om bibliska historien. 

3. Vid tillsättning av folkskollärare fästes i första rummet avseende vid gudsfruktan och 

sedlig vandel. Därjämte skall han ha genomgått seminarium. Betyget från seminarium 

bör utmärkas med uttrycken godkänd, med beröm godkänd och berömlig. 

4. Tjänstetillsättning tillgår enl. § 6:4 på följande vis: 

a) Tjänsten ledigförklaras tre gånger i den officiella tidningen och skall sökas inom 60 

dagar från första annonstillfället. 

b) Skolstyrelsen uppför tre sökande på förslag. 

c) Sockenstämman väljer. 

d) Besvär kan anföras över valet. 

5.  Skolstyrelsen har möjlighet att avskeda lärare; (§11) 

6.  Lärares avlöning uppgår till 16 tunnor spannmål, 8 st, erlägges in natura. Återstående 

8 tunnor skall alltid utgå i kontanter till ett bestämt belopp av 53 rdr 16 sk. Bco. Bo-

stad, nödigt bränsle och foder till en ko ingår också i avlöningsförmånerna, (§ 4)  

7.  Varje församling kan i samråd med skolstyrelsen bestämma, när skolplikten tar sin 

början. Den bör ej uppskjutas längre än till 9:de levnadsåret. Samma paragraf som 

stadgar detta talar också om offentliga förhör, skolgång och hemundervisning. (§ 8) 

8  Undervisningstiderna bestämmes av skolstyrelsen i samråd med församlingen. Kun-

skapsämnena är desamma, som krävs för att en lärare skall kunna antas. Barnen bör, 

när de lämnar skolan, ha nödig kunskap i  

a) ren och flytande innanläsning av svenska språket, så latinsk som svensk stil;  

b)  religionskunskap och biblisk historia till den grad, som erfordras för att hos präs-

terskapet börja den egentliga nattvardsläsningen; 

c) kyrkosång med undantag för dem som därtill sakna allt anlag; 

d) skrivning; och  

e) de fyra räknesätten i hela tal. 

Distinktioner i kunskapsmått för pojkar och flickor äger skolstyrelsen att bestäm-

ma om, (§ 9) 

9.  Varje skoldistrikt skall anskaffa och underhålla tjänliga rum för undervisningen. Till 

lärarlönerna skall varje skattskyldig person lämna minst 2 högst 6 sk. banco. Varje 

barn skall betala en avgift. Om församlingen är så fattig, att den inte mäktar med lära-

rens avlöning, kan anslagna statsmedel tas i anspråk. 

10 . Skolstyrelsen skall årligen inlämna berättelse till domkapitlet om förhållandena kring 

folkundervisningen. Domkapitlet i sin tur skall vart tredje år till Kungl. Maj:t inlämna 

uppgifter om undervisningens tillstånd i stiftet. (§. 13:2)
50

  

 

 

Nedan redovisas vilka åtgärder som skedde med avseende på folkskolans utveckling och när 

de skedde under den studerade perioden. Richardsson har i sin bok Ett folk börjar skolan gjort 

en sådan förteckning vilken återges nedan i relevanta delar: 
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1842 Folkskolestadga den 18 juni (Kongl Maj:ts Nådiga Stadga angående Folkunder-

visningen i riket).  

1853  ”Mindre skolor” (fasta eller flyttande) med oexaminerade lärare får inrättas i 

avlägset belägna rotar.  

1858 ”Småskolor” med uppgift att meddela ”det första förberedande kunskapsmåttet 

för nybörjare” får inrättas överallt i landet oberoende av avståndet till folksko-

lan.  

Folkskolan och småskolan öppnas för kvinnliga lärare.  

1860 Första allmänna folkskollärarmötet.  

1861 Statens folkskoleinspektion inrättas.  

1862  Landstingen inrättas och engagerar sig på folkundervisningens område genom 

att inrätta småskoleseminarier och folkhögskolor och anställa egna folkskolein-

spektörer.  

Nya kommunallagar. Verksamheten delas i borgerlig och kyrklig kommun; sko-

lan till ett skolråd underställt kyrkostämman och med kyrkoherden som ordfö-

rande.  

Reglemente för folkskoleseminarierna. Förnyat 1865.  

1864 Växelundervisningen bör enligt kungligt cirkulär upphöra; barnen bör indelas i 

klasser och undervisas direkt av läraren. 

Principbeslut om fortsättningsskola. 

En folkskolebyrå inrättas i ecklesiastikdepartementet.  

1865 Kurser och ”seminarier” för blivande småskollärare i landstingens regi. 

Normalritningar till skolhus.  

1867 Tvåkammarriksdagen ersätter ståndsriksdagen.  

Utbildning av småskollärare vid vissa statliga seminarier.  

1868 Läsebok för folkskolan.  

De första folkhögskolorna.  

1878  Normalplan för folkskolan. Fastare organisation av skolan med särskilt angivna 

skolformer. Småskolan 2-årig och folkskolan 4-årig. 

Kompetensvillkor för statsbidrag till småskollärares löner.  

Statsbidrag till landstingens småskollärarseminarier. 

Statsbidrag till fortsättningsskolor. 

Ny upplaga av normalritningar till skolhus.  

1879 Den första hjälpklassen inrättas (Norrköping).  

1880 Sveriges Allmänna Folkskollärarförening (S.A.F.). 
51

 

 

 

Ur den här bakgrundsbeskrivningen kan man extrahera följande slutsatser: 

 

Man skulle kunna säga att införande av folkskolan i Sverige var ett mastodontprojekt som det 

tog hela 1800-talet att få till stånd, från initiala diskussioner och ambitioner till en något sånär 

fungerande skola. 

 

Det fanns liberaler som var besjälade av utbildning/skola som på ett tidigt stadium ville få till 

stånd en fungerande skola i Sverige. Men de avgörande stegen var nog de bättre bemedlade 

gruppernas rädsla för de lägst stående gruppernas radikalisering och proletarisering i vars köl-

vatten kom ökad kriminalitet och superi. 

                                                        
51 Richardson, s 236- 
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Det är också slående hur man mer eller mindre ”tryckte på” socknarna folkskolan. Detta utan 

att man ”skickade med” några pengar. Inte bara det, man hade inga riktlinjer för skolans be-

drivande varken vad det gäller studietid, läromedel eller för den delen lärarna. Det hela bygg-

de på att man tungt lutade sig mot kyrkan och prästerskapet. 

 

Det var svårigheter att implementera folkskolan. En starkt avgörande faktor var fattigdom, 

lång väg till skolan och även rent ointresse framför allt från de mindre bemedlade grupperna. 

Dessa grupper ansåg också att de behövde ha barnen hemma för att hjälpa till med försörj-

ningen.  
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2.  Folkskolans införande i Hyltinge socken 
 

 
Källa: Lantmäteriet 

 

 

2.1 Hyltinge socken - en karaktäristisk 
 

Hyltinge socken tillhörde Villåttinge härad beläget mitt i Södermanland. Fram till mitten av 

1800-talet var socknen en typisk bondesocken. Det fanns inga tätorter, inga fabriker eller an-

nan infrastuktur. Försörjningsmöjligheterna kom från jordbruket. Befolkningen utgjordes av 

bönder, arrendatorer, torpare och backstugusittare samt hantverkare och kyrklig personal. 

Socknen svarade också för sju soldater tillhörande Södermanlands regemente. År 1850 hade 

Hyltinge socken 919 invånare och var en av de mindre socknarna i häradet. Hyltinge var inte 

bara en bondesocken utan snarast en torparsocken eftersom bara ett fåtal av jordbrukarna var 

självägande. För att ta några mer exakta siffror. I slutet på 1840-talet fanns det 54 torp varav 

37 finns på säteriet och 4 på kronomark. Det finns ca 10 backstugor.
52

 I slutet på 1850-talet 

finns det också en notering om att 30 personer får medel från fattigvården. Likaså att det 

fanns 42 självständiga hemman i bruk i socknen.
53

 Så såg det ut i många sörmländska socknar 

på den tiden. Dock inte så extremt som i Hyltinge. Adelsståndet var den stora jordägaren.
54

 

 

Hyltinge socken dominerades vid denna tid av frälsegården Sparreholm det som numera be-

tecknas som Sparreholms slott. Vid seklets början omfattade godset ca 14 000 tunnland och 

svarade för ca 80 procent av socknens taxeringsvärde.
55

 Godset var utan tvekan socknens 

                                                        
52

 Hyltinge, K I:1, SSP, 15/4 1849 
53

 Hyltinge, K I:1, SSP, 27/2 1859 
54

 Eriksson, Birger: När tåget kom…. Hyltinge Hembygdsförening, 2005, s 7-8 
55

 Eriksson, 2005 s 10 
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största arbetsgivare. Socknens snedfördelning innebar att man i princip bara hade tre stånd då 

borgare saknades. Vid tiden för folkskolans införande var Jacob Wilhelm Sprengtporten 

(1794-1875) innehavare av Sparreholms slott. 

 

Folkskolans införande och att järnvägen kom till byn i form av både järnvägslinje genom 

socknen och ”hållplats Sparreholm” (västra stambanan invigdes år 1862) innebar en process 

mot att bondesocknen övergick till en bygd som kom att domineras av municipalsamhället 

Sparreholm. Detta är frågor som lämnas därhän och fokus ska nu riktas mot hur folkskolan 

infördes i Hyltinge socken. 

 

Det intryck man får när man går igenom sockenstämmoprotokollen är att socknen skötts på ett 

för sin tid och i den miljön på ett patriarkaliskt sätt. Den starke mannen i socknen var ju utan 

tvekan Jacob Sprengtporten. En man som var engagerad i samhället på olika sätt. Jacob W 

Sprengtporten blev på nytt överståthållare 1844-1848 

efter att ha varit det 1830-1838. Han var ledamot av rid-

derskapet och adeln 1823-1866 och ledamot av första 

kammaren 1867-1875 (Sörmlands läns valkrets).56 

 

Generellt kan sägas att sockenstämmoprotokollen under 

1840-talet var ganska utförliga men de stora frågorna 

såsom införandet av folkskolan bara togs upp mycket 

fragmentariskt. Under 1850-talet är intrycket att socken-

stämmoprotokollen var mer knapphändiga. Under 1860-

talet övergår sockenstämmoprotokollen till att bli kom-

munalstämma. 1863 redovisas det första protokollet från 

skolrådets sammanträde och samma år redovisas också 

det första kommunal- och kyrkostämmoprotokollet. 
Överståthållaren friherre Jakob Wilhelm Sprengtporten.

57 
 

En viktig händelse i socknen var att järnvägslinjen med hållplats i Sparreholm blev klar hös-

ten 1862. Man fick då ett stationssamhälle i socknen och ”centrum” kom alltmer att förskjutas 

åt det samhälle som expanderade omkring hållplatsen. Redan 1863 fanns det ca 30 personer 

boende i stationssamhället. 

 

 

2.2. Folkskolan 
 

Införandet av folkskolan kom ju inte direkt som en blixt från klar himmel. När man särskilt 

fokuserar på sockenstämmoprotokollen för åren 1840-1845 hade jag i vart fall förväntat mig 

att skolfråga skulle ha en ordentlig uppmärksamhet och att man därvid skaffade sig någon 

form av framförhållning. Under 1840-1845 hade man i genomsnitt 9-10 bevarade och proto-

kollförda sockenstämmor per år. De har huvudsakligen handlat om reparation av kyrkan samt 

andra hus, orgelverket i kyrkan, rotefrågor, inköp till de fattiga såsom skor och kläder, väg-

frågor, befintliga lönnkrogar etc. Skolfrågor behandlades vi tre tillfällen och handlade om 

Sprengtportens donation, skolstyrelsens tillskapande samt något om lärarens lön. 

 

 

 

                                                        
56

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Jakob_Wilhelm_Sprengtporten, 2014-11-08 
57

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Jakob_Wilhelm_Sprengtporten, 2015-04-25 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jakob_Wilhelm_Sprengtporten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jakob_Wilhelm_Sprengtporten
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Hur infördes folkskolan i Hyltinge? 

 

Folkskolestadgan utfärdades den 18 juni 1842. Till sockenstämman den 7 augusti 1842 hade 

Jakob Sprengtporten hade lämnat en skrivelse till församlingens pastor där han meddelar att 

för att bespara församlingen brydsamma överläggningar om kostnadernas fördelning har han 

beslutat att erbjuda att på egen bekostnad och utan församlingens betungande inrätta en fast 

växelundervisnings skola för Hyltinge församling. Han meddelar i denna skrivelse också att 

om församlingen antar hans donation skänker han 1000 riksdaler vars ränta om 5 % årligen 

utbetalas för att täcka skollärarens lön och skolans vård. För samma ändamål och utöver de 

1000 riksdalerna och räntan donerar han ytterligare 12 tunnor spannmål. Han upplåter också 

mark till skolan samt trädgårdstomt till skolläraren samt kofoder och ved till läraren. Skol-

byggnaden ska han också bekosta och uppföras med början nästa år enligt en till skrivelsen 

bifogad ritning. Mycket nogsamt skriver han också att de medel som donerats och inte för-

brukats under skolbyggnadens uppförande ska läggas i en skolfond. Organisatoriskt läggs 

projektet i en stiftelse där Sprengtporten uppmanar församlingen att utse en direktion under 

kyrkoherdens ordförandeskap.
58

  

 

Den mark som Sprengtporten upplåter till skolan ligger ca 1,5 km från slottet och ca 500 me-

ter från kyrkan som i sin tur ligger ca 1 km från slottet. Man kan säga att slottet, kyrkan och 

skolan ligger intill varandra och kom på den tiden att utgöra socknens nav. 

 

Utöver denna skrivelse och donation framgår det inte av sockenstämmoprotokollen att sock-

nen hade någon framförhållning inför det väntade beslutet om att införa folkskolan. Sprengt-

porten verkar dock vara väl förberedd. En generös donation men man får inte glömma att det 

kom en kunglig förordning 1843 om sockenstämmor - kanske också förutsedd – som innebar 

att kostnader för kyrka och skola på landet skulle fördelas efter mantalet. Av sockenstämmo-

protokoll från 1849 framgår att församlingens mantal uppgick till 30 ¼ varav säteriet 

(Sprengtporten) stod för 17 ¾.
59

 Han skulle således hur som helst om inga drastiska föränd-

ringar i mantalet har skett sen dess fått betala minst halva skolkostnaden.  

 

Redan på en sockenstämma i oktober 1842 utses ledamöter till skolstyrelsen där prästen är 

självskriven ledamot och tillika ordförande i enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga stadga. 

Sprengtporten väljs också till ledamot.
60

 Man var även tämligen snabb med att ta fram ett reg-

lemente för skolan. Ett sådant presenterades av kyrkoherden på en sockenstämma i maj 1846. 

Där reglementet för den fasta folkskolan i Hyltinge lästes upp och godkändes samt skrevs 

under.
61

 Men det finns inget reglemente bevarat till eftervärlden. 

 

Via skolräkenskaperna kan man följa utvecklingen och se när det börjar hända ekonomiska 

aktiviteter. Under de första åren noteras bara donationen i stort sett men för år 1847/1848 bör-

jar det noteras för första gången att lön utbetalas till läraren och att man köpt in böcker och 

materiel till skolan.
62

 Jag tolkar det som så att skolan kom igång med sin undervisning under 

år 1847/1848. Skolan tas således i bruk 1847/48 och prästen blir den förste läraren. Man kan 

också notera att socknen inte direkt verkar ta några egna initiativ utan det är förmodligen 

Sprengtporten i symbios med prästen som ser till att det händer något.  

 

                                                        
58

 Hyltinge, K I:1, SSP, 7/8 1842 
59

 Hyltinge, K I:1, SSP, 15/4 1849 
60

 Hyltinge, K I:1, SSP, 23/10 1842 
61

 Hyltinge, K I:1, SSP, 15/11 1846 
62

 Hyltinge skolräkenskaper 1842-1874, L II:1 
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Vilka problem uppstod och hur löstes dessa? 

 

På det stora hela taget verkar socknen och skolrådet ganska omedvetna om skolans problem 

och möjligheter i vart fall så är det inte mycket av dessa som tas upp i olika befintliga proto-

koll. Men några händelser finns det ändock. 

 

På en sockenstämma i november 1845 påtalas att man befarar hungersnöd i socknen. Det 

framgår dock inte om man därav tänker vidtaga några åtgärder.
63

 

 

Skolläraren magister Asplund hade till sockenstämman den 27 februari 1848 lämnat en för-

teckning på 3 utfattiga skolbarn som i brist på kläder och föda inte kunde gå i skolan. Försam-

lingen vill hjälpa dessa barn. Två av barnen hade utfattiga mödrar och ett av barnen hade ut-

fattiga föräldrar. Det beslöts att man skulle skänka ett par svenska kängor till vart och ett av 

barnen. Man skulle heller inte denna gång anlita fattigvården utan man beslöt också att skänka 

1 ½ tunna råg á 13 riksdaler så att varje barn skulle få motsvarande värdet av en halv tunna 

råg.
64

 

 

På sockenstämman den 29 juli 1855 togs det upp att vid skolstyrelsen sammanträde den 18 

juli 1855 konstaterats att åtskilliga barn var i behov av något understöd för att om möjligt 

kunna besöka skolan. Skolstyrelsen hade föreslaget att 10-12 barn, som skulle utses av direk-

tionen, att vid skolbesök till middag erhålla ½ kaka bröd med smör eller sill. Skolstyrelsen 

framlade också förslaget att man tog råg ur orgelverksfonden mot återbetalningsskyldighet, att 

man skulle köpa smör med pengar från skolkassan och att sillen skulle bekostas av fattig-

vårdspengar. Förslaget godkändes av sockenstämman.
65

 

 

Det första befintliga protokollet från skolrådets sammanträde dyker upp och är daterat 12 april 

1863. I protokollet lovade skolrådet att ofta besöka skolan. Man menade att dessa besök skul-

le vara till stor nytta för barnen och då i den bemärkelsen att man på så vis skulle förekomma 

den stora försummelse som det ofta var i skolgången. Man trodde helt enkelt att om skolrådet 

visade sig oftare så skulle närvaron i skolan öka.
66

 

 

Man har helt klart problem med närvaron i skolan. I kyrkoarkivet återfanns en längd över 

skolpliktiga barn den 1 augusti 1863 som visar att det fanns 164 barn i socknen som var skol-

pliktiga. De fördelades enligt följande: Sörby, eller Hyltinge ö rote 35 barn, Kofveta rote 22 

barn, Pumpdals, eller Wahlsunds rote 24 barn, Skarfnäs, eller Sparreholms rote 40 barn, Wes-

tertorps, eller Lidsäthers rote 18 barn, Löfås, eller Långdunkers rote 20 barn, Statens Järnvä-

gars rote 5 barn. De rotar som låg någorlunda i anslutning till skolan var Sparreholm, Lång-

dunker och Statens Järnvägar. Dessa rotar hade då sammantaget 65 barn eller ca 40 procent av 

socknens barn. I en anmärkning konstateras att de 35 barnen på Hyltinge ö inte kan begagna 

folkskolan och att de därmed saknar nödig skolundervisning. Skälet är att deras skolväg är för 

lång då den utgör 1 2/4 å 1 ¾ mil.
67

 Med andra ord saknar 21,3 procent av barnen undervis-

ning och detta då efter över 20 år sedan folkskolestadgan kom till. 
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Vid skolrådets möte i mars år 1864 uppmanades återigen skolrådet att flitigt besöka skolan 

och övervaka att barnen verkligen gick i skolan. Man uppmanades att då man var där skulle 

anteckna sitt namn på en lista. Man behövde tydligen försöka få lite ordning även på skolrådet 

och deras övervakning. Det föreslogs även att om några föräldrar eller målsman oaktat var-

ning ej kunde låta sina barn förmås besöka skolan, då de ej ägde erforderliga kunskaper, skul-

le de nämnas från predikstolen.
68

 Problemen med närvaron i skolan var tydligen stora. 

 

Detta styrks då vid skolrådets möte i augusti 1864 uppmanar man ånyo skolrådet att besöka 

skolan. Man vill också att barn som fått middag måste tvingas till skolgång tills de uppnått 

minimum av insikter. Man skall också inköpa visst materiel till skolan i form av glob och 

karta.
69

 

 

Frågan om den dåliga närvaron ligger förmodligen kvar under åren för på kommunal- och 

kyrkostämman i mars 1869 utser man tillsyningsmän över ordentlig skolgång. Två stycken 

per rote utom i Kofveta där man nöjer sig med en och i Statens Järnvägars rote som där man 

inte utser någon tillsyningsman.
70

 

 

 

Vilka brister fanns det i Hyltinges folkskola?  
 

Eftersom socknens självkritik verkar mer eller mindre obefintlig i bevarade protokoll är skol-

inspektörernas inspektioner av stort värde för att se hur det stod till i socknens folkskola. Sta-

tens folkskoleinspektion inrättades som tidigare nämnts år 1861. Den första bevarade rappor-

ten från skolinspektion i Hyltinge är daterad i september år 1865. Man kan väl påstå att skol-

inspektören är ganska kritisk i sina omdömen då han påtalar ett antal missförhållanden. 

 

Många barn har alltför lång skolväg, för många omkring 1 mil och för några nära 2 mil. Han 

föreslår därför att det inrättas Roteskolor, 1 på Hyltinge ö och 1 i trakten av Kofveta. Han 

menar att den ena kan bedrivas under perioden 15/3-15/5, 15/7-15/9 och den andra under pe-

rioden 15/5-15/7, 15/9-5/11. Skolinspektören menar också att då baron Sprengtporten byggt 

upp nuvarande skola samt bekostat lärarens lön så anser han inte det vara några problem för 

församlingens övriga ledamöter att bekosta de föreslagna mindre folkskolorna. Skolinspektö-

ren menar också att i första hand kan man använda de personella avgifter till folkskolan som 

stadgarna påbjuder. En idé han för fram är också att man kanske även kan få Gryts församling 

(grannförsamlingen) att bidrag och använda den förslagna roteskolan på Hyltinge ö. 

 

När det gäller skolgången menar han att man kan underlätta och få en jämnare skolgång ge-

nom hans förslag till hur läsdagarna ska fördelas i roteskolorna. Han påtalar också att man 

enl. Kungl. Maj:ts cirkulär av den 22 april 1864 bör lämna avgångsbetyg åt alla barn. När det 

gäller materiel i skolan så behöver det nuvarande läget förbättras. Han räknar upp vad som 

borde finnas, Landgrens Läsebok 1:a kursen 16 ex, 2:a kursen 20 ex., Räknetabeller för hela 

tal 1 á 2 ex., Blindkarta över Skandinavien, Karta över Europa, Karta över Jordgloben, Geo-

metri 1 ex., Räknebok 3á 4 ex., Lundblads Svenska Skrivövningar 1 ex. Avslutningsvis vad 

gäller skolrådets tillsyn överlämnar han en tryckt promemoria.
71

 Vad den innehåller framgår 

tyvärr inte. 
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Man har i socknen nu hållit på med folkskolan i ca 20 år. En skola med långa avstånd för bar-

nen och dåligt med undervisningsmateriel. Förmodligen är fortfarande barnen på Hyltinge ö 

utan skolgång. Barnen från Kofveta har tydligen också en usel närvaro eftersom skolinspektö-

ren föreslår en roteskola även där. Jag får en känsla att man i socknen tog till sig den första 

fasta donerade skolan och sen gjorde man inte så mycket mer. 

 

Med anledningen av skolinspektionen beslutar kyrko- och kommunalstämman i mars 1866 att 

en ambulatorisk rotskola skall inrättas på Hyltinge ö. De barn, som bo omkring Kofveta, me-

nar man kan också utnyttja den skolan. Kofveta får således ingen egen roteskola som skolin-

spektören menade att de borde ha. Stämman beslutar också att lärarens lön tas ur skolkassan 

med tills vidare 30 Rd. Övriga penningar jämte mat och husrum beslutar man skall bekostas 

av öborna. Man menar att så snart årstiden så tillåter, bör denna skola kunna börja sin verk-

samhet.
72

 

 

Redan i juli 1867 finns det bevarat ett nytt skolinspektionsprotokoll. Den här gången är han 

också tämligen kritisk till hur skolan innehållsmässigt klarar sin uppgift och han menar att: 

Han har med hänvisning till Kungl. Maj:ts förordning av den 22 april 1864 (ang. att småsko-

lorna skall skötas av behöriga lärare) funnit att flera punkter inte iakttagits i Hyltinge. Han 

påtalar också att i fullständig strid med skolstadgan av den 18 juni 1842 har det tillåtits en 

mängd barn med högst ringa kunskapsmått att endast en enda dag i veckan besöka skolan. 

Barnen har dessutom före inträdet i nattvardsskolan på långt när inte hunnit genomgå det som 

ovillkorligen föreskrivs som minimum. 3 dagar borde de som minimum gå. 

 

Skolinspektören menar också att skolrådet bör tillse att de äldre och något försigkomna bar-

nen ordenligt uppflyttas från småskolan till folkskolan. Han menar att de som bor avlägset 

kan ligga över i skolan. En detalj är också att det inte finns någon förteckning på barn i skol-

åldern och detta måste omedelbart åtgärdas. När det gäller skolgången är han även denna 

gång kritisk och skriver att skolgången i distriktet befinnes vårdslös och ojämn. Han förslår 

därför att tillsyningsmän utses i varje rote. Dessa skall då rapportera till läraren de barn som 

utan oanmält förfall varit frånvarande och att samtal ska ske med föräldrarna för att förhållan-

dena ska kunna förbättras. 

 

Han menar vidare att undervisningen i folkskolan bör utsträckas till det omfång som skolstad-

gan bestämmer vilket tydligen inte varit fallet. Han påtalar också denna gång att ytterligare 

skolmateriel behöver införskaffas främst till småskolan. Han nämner att det behövs sex ex-

emplar av Landgrens Läsebok, räknetabeller och lite annan materiel. Han avslutar med att 

påtala att om det finns behov så bör småskolan hållas på 2 ställen, 4 månader på vardera.
73

 

 

Det dröjer ända till mars 1869 innan kommunal- och kyrkostämman utser tillsyningsmän över 

ordentlig skolgång i rotarna. Socknen har dock sen den förra skolinspektionen tagit tag i frå-

gan om roteskola även om man bara inrättade halva det föreslagna antalet. Intrycket består att 

skolan sköts på väldigt lösa boliner – ingen tar riktigt tag i skolan ännu efter 20 år. Man gör 

det minsta möjliga verkar det som. 

 

Sen dröjer det ända till år 1871 innan det finns ett bevarat skolinspektionsprotokoll. Även 

denna gång är inspektorn tämligen kritisk. Han påtalar att barnens antal i skolan är för stort 

för att kunna undervisas av en lärare. Det behövs inrättas en småskola för det finns barn som 

inte har fått nödvändig läsundervisning. Han skriver också att det finns möjlighet att få 
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statsanslag för att iordningsställa en sådan skola. Han menar att det också bör ske under årets 

lopp. Han påtalar också att barnens färdighet i innanläsning är dålig och att det behövs mer 

övning. Man ska också lämna avgångsbetyg till de barn som efter inhämtade nödiga kunska-

per och avslutat sin dagliga skolgång. Det är fortsatta problem med avstånden i socknen då 

det visat sig att barnen blir kvar i roteskolan på Hyltinge ö när de egentligen skulle överföras 

till fasta folkskolan och skolinspektören menar att man då i roteskolan bör utöka undervis-

ningen till omfång och innehåll så att den kommer i överensstämmelse med vad folkskole-

stadgan föreskriver som minimum. Materiel i roteskolan är också bristfälligt tillgodosett och 

man bör skaffa flera exemplar av Landgrens läseböcker av 1:a och 2:a kursen eller likvärdiga. 

Även räknetabeller behövs. Han påtalar också att en matrikel över barn i skolåldern anskaffas. 

Det var ju också en fråga som togs upp vid inspektionen 1867. Skolinspektionen vill ju också 

hjälpa till och stödja skolan som är hans uppgift. I detta fall bifogar han en läsordning för fas-

ta skolan vid kyrkan att följas under tiden, till småskolan kan tas i bruk.
74

 

 

Det verkar finans en hel del att ta itu med. Skolinspektören har hittills haft en hel del att an-

märka på och det fortsätter. Nästa befintliga skolinspektionsprotokoll är från september 1877. 

Denna gång anför inspektören att i skolan vid Sparreholm är 113 barn inskrivna, av vilka en-

ligt uppgift omkring 90 tillhör den egentliga folkskolan, återstoden tillhör fortsättningsskolan. 

Skolgången är ytterst ojämn och till följd av denna sorgliga omständighet så är det inte så 

många barn närvarande som det borde men trots det så uppgår antalet närvarande barn till så 

många att det vida överstiger skolsalens kapacitet. Om man bryr sig om barnens och lärarens 

hälsa bör detta åtgärdas. Dessutom är barnen kunskaper så olika att den lägsta eller småskole-

avdelningen anförtros en monitör. Man har inhyst dessa barn i ett litet mörkt ytterst olämpligt 

rum vilket förmodligen varit ämnat till materielbod. Här lämnas barnen vilka hade behövt 

lärarens uppsikt åt monitören. Skolinspektören menar att monitören naturligtvis är fullkomligt 

oförmögen både att meddela undervisning och att upprätthåla ordning. Då detta bevisligen är 

ytterst skadligt för de små barnens utveckling och menlig inverkan på undervisningens fram-

gångsrika bedrivande så föreslås att en småskola i närheten av Sparreholm genast inrättas och 

lämplig lärarinna anställs. 

 

Återigen behöver han påtala behovet av skolmateriel, han anser att följande materiel behövs. I 

Sparreholm behövs nya tvåsitsiga bänkar och detta främst med tanke på disciplinen och att 

kunna hålla ordning. Planscher över djurlivet m.m. behöver inköpas. I skolan på Hyltinge ö 

har lärarinnan själv på egen bekostnad inköpt karta och atlas men det behövs politisk väggkar-

ta över Sverige och Europa samt räknetabeller.
75

 

 

Den småskola som inspektionen år 1871 föreslog har inte kommit till stånd. Nu menar inspek-

tören att tillståndet i folkskolan är för bedrövligt och hans kritisk får nog anses ganska kraftig. 

Intrycket består att socken inte vill eller kan utveckla skolan såsom det var tänkt. Man kan ju 

notera att lärarinnan på Hylting ö på egen bekostnad inköpt materiel till skolan. 

 

 

Skolans infrastrukturutveckling 

 

Med infrastruktur menar jag i detta sammanhang skolan och dess byggnader, lärare och deras 

ersättning, undervisningsmetoder och liknande som hör skolan till. 
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Sprengtporten donerar en fast folkskola till socknen (inkluderande byggnad, mark, och lön till 

skolläraren) redan år 1842. På en sockenstämma i maj 1844 slås det slår fast att Sprengtpor-

tens donation till skollärarens lön räcker och att man därför inte ska anhålla om bidrag från 

staten till lärarens lön.
76

 Skolan börjar bedriva sin verksamhet 1847/48 med prästen (Asplund) 

som lärare. Läraren blir lite orolig för sin framtid och lämnar in en önskan till Sprengtporten 

att få behålla sin plats och om möjligt också få tjänsteårsberäkning. Sprentporten vill först 

höra vad församlingen och sockenstämman anser. Dessa önskade behålla läraren då de mena-

de att de erfarenhetsmässigt var nöjda med honom och att de i honom tryggt kunde förlita sig 

på skolans fortsatta blomstring och de anhöll att Sprentporten skulle understödja hans begä-

ran, vilket så också skedde.
77

 

 

Under hand kommer det också förfrågningar avseende pensioner för folkskollärare. Enligt ett 

förslag till Pensionsanstalt för folkskolelärare som inkommit till socknen så utesluter pen-

sionsanstalten folkskollärare som är präster och eftersom församlingens folkskola nu år 1856 

sköts av en präst vill församlingen inte ingå i den ifrågavarande pensionsanstalten.
78

 Under 

samma år skriver sockenstämman i den så kallade femårsberättelsen att man numera har en 

skola där man undervisar efter Lancaster metoden att skolan är skiftad och underhålles av 

ägaren till Sparreholm.
79

 På en sockenstämma i april 1857 konstaterar Sprengtporten att efter 

Asplund slutat så har han anställt C. G. Cedervall som gått på seminarium som lärare och han 

vill nu att skolläraren även ska bli organist med en årlig ersättning på åtta tunnor råg.
80

 Året 

därpå får församlingen åter en fråga om de vill ingå i pensionsinrättningen för folkskolans 

lärare. Det ville man inte då läraren förklarat sig själv inte vara intresserad.
81

 Det kan ju synas 

lite märkligt men något ytterligare motiv eller skäl anges inte. 

 

På sockenstämman den första augusti 1858 behandlar man en skrivelse från domkapitlet om 

folkundervisningens befrämjande. Man yttrar sig då och menar att församlingen anser att sko-

lan sköts nitiskt av en examinerad lärare. När det gäller den avlägsna delen av församlingen 

som benämns Hyltinge ö anser man att det skulle vara önskvärt att det inrättades någon un-

dervisningsanstalt på ön. Men eftersom dess hemmansägare dels inte kunnat komma överens 

om lärarens lön dels att hoppet om deltagande från den del av Gryt som ligger på ön inte före-

ligger så finns det nu inget underlag för att ansöka om en skola på ön. Skulle en roteskola i 

framtiden kunna inrättas så menar man att Sprengtporten kommer att deltaga efter sin andel i 

dess underhåll. Sammanfattningsvis finner församlingen inga skäl att göra någon ansökan (om 

roteskola) nu.
82

 Det är ju intressant att notera att man försvarar sig och inte kommer någon-

stans med denna fråga när det ändå är ca 20 procent av barnen i församlingen som saknar un-

dervisning till följd av de långa avstånden. Man kan möjliga säga att man stärker skolan när 

sockenstämman år 1859 beslutar att man ska inrätta ett sockenbibliotek.
83

 

 

När det kommer en skrivelse från Kungl. Maj:t om att främja folkundervisningen genom att 

höja folkskollärarens lön behandlas detta på sockenstämman i maj 1860. Läraren uppger att 

hans lön utgår till 400 riksdaler utom bostad och vedbrand. Eftersom han dessutom som orga-

nist får 8 tunnor råg årligen så ansåg församlingen att det inte fanns skäl att öka hans arvode.
84
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Den här frågan kom igen fyra år senare återigen via en kungörelse om löneförhöjning för ex-

aminerade folkskollärare av den 11 dec 1863. Nu tog kyrkostämman tag i frågan och utredde 

den ordenligt. Man beräknade att lärarens lön och jobb som organist uppgick omräknat till 

pengar till 495 riksdaler och 46 öre. Kyrkostämman ansåg att det räckte och att det inte behö-

vas någon förändring.
85

 

 

En organisatorisk fråga om hur undervisningen ska bedrivas tas för första gången upp på en 

kommunalstämma i mars1865 dit även kyrko- och skolråd kallats. Man menar att för att lära-

rens krafter i folkskolan inte ska för mycket delas emellan de mer eller mindre kunniga, be-

slöts att under en tid de två klasserna, som någorlunda kunde läsa, skulle infinna sig den ena 

dagen och de övriga den andra dagen. Man bestämde också att läsningen skulle börja varje 

dag kl 8 samt efter fler korta uppehåll vid varje timme, om så erfordras, och något längre för 

middag. Man skulle sluta klockan två för att därefter sysselsätta barnen en stund med gymnas-

tik eller trädgårdsskötsel. Man skulle även bedriva undervisning på alla dagar som föregår 

helg eller söndagar.
86

 Här går man ju tydligt och klart in för att i någon mån försöka förbättra 

skolan. Det är då lite konstigt att man följande år på en kyrkostämma inte ansåg att det fanns 

skäl att söka statligt anslag till folkskolans utveckling och förbättring eller till lönehöjning för 

folkskoleläraren.
87

 

 

Kyrkostämman i oktober 1867 konstaterar att när det gäller folkskolans utgifter så är de de-

samma som föregående år: Här inkluderas då också den småskola som man fortfarande måste 

hålla på Hyltinge ö.
88

 Det är första gången som småskolan nämns i något protokoll från sock-

nen. Ur skolräkenskaperna framgår det att 1866 börjar man betala ut lön till roteskolläraren 

varvid man avser roteskolan på Hyltinge ö.
89

 Lönen till roteskolläraren uppgår till 30 riksda-

ler. Året därpå specificeras lärarinnan Matilda Persson lön till 30 riksdaler från skolkassan 

och 10 riksdaler från öborna samt fria rum och mat åt henne under 5 månader.
90

 Matilda Pers-

son ersätts året därefter av Thilda Eriksson vid Torp som då anställs i småskolan på Hylinge ö 

som lärarinna. Skolan ska hålla på i 5 månader.
91

 

 

Redan 1870 får Thilda Eriksson bättre lön. Hon ska nu avlönas för 5 månaders undervisning 

med 40 riksdaler och 25 öre för varje dag eller tillsammans 80 riksdaler, varav skolkassan 

bekostar 30 riksdaler. För rummet betalar kyrkostämman Torp med 7 riksdaler och 50 öre.
92

 

Redan året därpå satsar man på roteskolan såtillvida att av skolkassans medel köper man in en 

kateder för småskolan på Hyltinge ö.
93

 

 

Skolinspektören hade ju i augusti 1871 påkallat behovet av en småskola i anslutning till den 

fasta skolan. Vid skolrådets möte i september samma år lästes skolinspektörens promemoria 

upp. Men skolrådet konstaterar att eftersom de var så få närvarande kunde man inte fatta nå-

got beslut om den föreslagna småskolan.
94
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Lönefrågan till lärarna kommer åter upp och behandlas på kyrkostämman i oktober 1871. Nu 

har Kungl. Maj:t i en kungörelse bestämt att skollärarens lön skall uppgå till 500 riksdaler. Av 

dessa skall församlingen betala 250 riksdaler resten skulle vara statsbidrag och utgå från den 

tid statsbidrag beviljas. Med anledning av skolinspektörens memorandum beslöt också nu 

kyrkostämman att godkänna skolstyrelsens förslag att lärarinnan vid den å Hyltinge ö inrätta-

de småskolan, i vissa fall kan bli ambulatorisk, men tillsvidare med ägarens godkännande 

vara inrättad på hemmanet Torp på ön. Skolan skall ha skyldighet att pågå 8 månader per år 

och lärarinnan ska ha en lön på 150 riksdaler varav 75 riksdaler i statsmedel – om sådant skul-

le beviljas.
95

 

 

Av någon anledning som inte framgår lämnar folkskolläraren en rapport 1871 angående un-

dervisningen där det inte framgår vem som är mottagare av rapporten. Men rapporten innehål-

ler detaljer om undervisningen som inte tidigare har framkommit. Läraren skriver att under 

alla åren från den 1 mars 1858 till hösten 1864 har läsningen fortgått 8 månader med 5 dagar i 

veckan och under senare tiden alla sockendagar på så sätt att de större barnen besökt skolan 

tre och de mindre barnen tre dagar i varje vecka. Han skriver också att den här ordningen 

kommer att fortsätta gälla enligt de föreskrifter som skolrådet meddelat och fortfarande iakt-

tages i enlighet med Kungl. Maj:t kungörelse av den 22 juni 1871 så kommer undervisningen 

att omfatta åtta eller där skoldistriktet så fordra tio månader om året.
96

 

 

Församlingen har fått sina statsbidrag till lärarlönerna klara och man erhåller pengar för år 

1873. Totalt får man 325 riksdaler att fördelas med 250 riksdaler till den fasta skolan och 150 

riksdaler till roteskolan.
97

 Redan 1874 kom Kungl. Maj:t med en ny kungörelse angående 

folkundervisningen. Skrivelsen renderade i att läraren i folkskolan nu får 600 kr i lön och lära-

rinnan i småskolan får 200 kr per år.
98

 År 1877 var det återigen aktuellt med löneförhöjning. 

Kyrkostämman beslöt att lärarinnans lön vid småskolan å Hyltinge ö skall höjas till 250 kr om 

staten ytterligare utom de förut beviljade 100 kr bidrager med 25 kronor.
99

 

 

Frågan om småskolan kommer åter i fokus och nu – år 1878 - beslutar kyrkostämman att ett 

skolhus för småskolan ska byggas vid Basthagsgrinden eller annat ställe, som löjtnanten Gre-

ve Celsing kan finna lägligt. Celsings fru hade ärvt Sparreholms slott efter att Sprengtporten 

hade avlidet år 1875. Byggnaden skulle verkställs och skulle vara färdig före 1879 års ut-

gång.
100

 Under året höjer man också folkskollärarens lön med 100 kronor. Höjningen finansi-

eras med dels statsanslag dels av spannmål från Sparreholm och om inte detta räcker så får 

man ta pengar skolkassan. Man är också handlingskraftig och beslutar att kyrkan, skolhuset 

och sockenstugebyggnaden skall brandförsäkras till sitt fulla värde.
101

 

 

Det hade tidigare diskuterats att inrätta en slöjdskola i socknen. Kyrkostämma i oktober 1878 

konstaterar att församlingen som nu måste bygga bostad för barnmorska och uppföra en små-

skola, har så stora utgifter, att man för närvarande måste uppskjuta inrättandet av en slöjdsko-

la.
102

 På en kyrkostämma i december 1879 anställer man en lärarinna till församlingens små-
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skola. En mamsell Hedlund anställdes med villkor att hon nästkommande år genomgår en 

vederbörlig kurs vid seminariet för bildandet av småskolelärarinnor.
103

 

 

Det kan ju vara av intresse att se vilken balansomslutning skolverksamheten hade. En sådan 

redovisning finns för år 1879 och behandlades av kyrkostämman. Skolverksamheten omsatte 

1 670 kronor. När det gäller utgifterna så svarade lärarnas löner för 1 200 kronor eller 72 pro-

cent. På undervisningsmateriel lades det ner 100 kronor och på inredning såsom skolbänkar 

och bord samt stolar hade man avsatt 210 kronor. När det gäller inkomsterna så svarade 

statsanslaget för lärarnas löner för 650 kronor eller 39 procent av de totala inkomsterna. In 

natura inkomsterna från Sparreholm uppgick till 160 kronor och sen hade man en post som 

man kallade brist som uppgick till 575 kronor. Den här bristen på 575 kr tänkte man fylla dels 

genom att av varje skattskyldig uppta en så kallad personell avgift på 50 öre per man och 25 

öre per kvinna dels genom att uttaxera det som då fattades via det var och en åsatta så kallade 

fyrktalet.
104

 Tidigare under året hade dessutom kyrkostämman beslutat att uppta ett amorte-

ringslån på 3 000 kronor. Detta för att uppföra en bostad åt barnmorskan och lokal för små-

skolan där man hade beräknat att 4/5 skulle komma på skolans andel.
105

 

 

När man kommer fram till 1880-talet så har skolverksamheten vuxit ut till att omfatta en folk-

skollärare, en småskollärarinna och en lärarinna vid mindre skolan. Man hade uppfört en fast 

folkskola i Sparreholm, man hyrde en skollokal och rum för lärarinnan på Hyltinge ö för en 

kostnad på 30 kronor 
106

, samt var man på väg att uppföra en småskola i anslutning till den 

fasta skolan. Efter nästan 40 år efter att folkskolestadgan hade kommit till hade nu försam-

lingen en struktur på skolan som länge hade behövts. 

 

Även om det inte direkt har med skolans utveckling att göra så kan man notera folkskollära-

rens utveckling i socknen. Den examinerade folkskolläraren Cedervall efterträder år 1857 

prästen som lärare vid den fasta folkskolan. Sprengtporten rekommenderar Cedervall även till 

tjänsten som organist i kyrkan vilket han då också blir. År 1869 väljs Cedervall av kommunal- 

och kyrkostämman till vice ordförande i en nämnd.
107

 Och senare samma år utses skolläraren 

Cedervall och fjärdingsman till revisorer av kommunalstämman.
108

 Vi får sedan hoppa fram 

till år 1874 det är det ånyo dags för ett nytt förtroendeuppdrag. Denna gång väljer kommunal-

stämman Cedervall till God Man att granska förmyndare räkenskaperna.
109

 En kyrkostämma 

år 1876 hade utvalt Cedervall till uppbördsman att uppbära prästerskapets löneinkomster i 

penningar. För detta arbete skulle han få ett arvode 1 1/2 procent av uppbördssumman. Han 

hade välvilligt åtagit sig uppdraget.
110

 Skolläraren Cedervall kröner sin karriär i och med att 

kommunalstämman samma år väljer honom till vice ordförande i kommunalnämnden.
111

 Efter 

ca 20 år har nu folkskollärare Cedervall ”blivit någon” i socknen. Hur det gick sedan vet vi 

inte. 
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Hur fattades besluten i socknen vad rör skolan?  

 

Hur besluten egentligen fattades i socknen är en intressant fråga likaså vem som bestämde 

vad. Tyvärr finns det inget underlag för att kunna beskriva beslutsprocessen under de här 

åren. Något kan man ändå belysa hur det såg ut. När man väljer ledamöter till skolstyrelsen år 

1842 väljer man följande personer friherren Sprengtporten, Comminister Bernhard Ulric von 

Oelrich, inspektorn Ahlbom på Sparreholm, f.d. kyrkvärden Andersson, kyrkvärden Anders-

son. Pastorn är självskriven ledamot och ordförande.
112

 Sockenstämman i december 1862 

väljer ledamöter till kyrkorådet och skolrådet. Kyrkoherde och kyrkvärdar är självskrivna och 

man väljer baron Sprengtporten, von Oelrich, inspektor Ahlbom på Sparreholm, inspektor 

Wieslander, en bonde Olofsson, fjärdingsman Carlsson samt brukaren i Pumpedal Anders-

son.
113

 

 

När det gäller inflytandet över skolan så är det kyrkorådet och skolrådet som är de beslutande 

instanserna. Man kan notera att det är samma personer som väljs till kyrkorådet och skolrådet. 

Att det är adeln och deras inspektorer samt kyrkans män som styr är väl tämligen uppenbart. 

Sen kan man ju inte veta hur dessa i sin tur fördelar inflytandet mellan sig. 

 

På den sockenstämma 1857 som tidigare behandlats där Sprengtporten skrivit till socken-

stämman att han vill att folkskolläraren Cedervall även ska bli organist skriver han också ”har 

han anställt C. G. Cedervall som gått på seminarium som lärare”. Sprengtporten sticker alltså 

inte under stol med att det är han och ingen annan som anställt folkskolläraren. Huruvida detta 

är symptomatiskt för beslutsprocessen i socknen kan vi inte veta men det är nog inte otänk-

bart. 

 

 

Vissa slutsatser utifrån sockenstämmoprotokoll, kommunalstämmoprotoll, kyrkostämmo-

protokoll och skolstyrelseprotokoll. 

 

Det intryck man får när man går igenom sockenstämmoprotokollen är att socknen skötts på ett 

för sin tid och i den miljön på ett patriarkaliskt sätt. Den starke mannen i socknen var ju utan 

tvekan Jacob Sprengtporten.  

 

Generellt kan sägas att sockenstämmoprotokollen under 1840-talet var ganska utförliga men 

de stora frågorna såsom införandet av folkskolan bara togs upp mycket fragmentariskt. Under 

1850-talet är intrycket att sockenstämmoprotokollen var mer knapphändiga. Under 1860-talet 

övergår sockenstämmoprotokollen till att bli kommunalstämma. 1863 redovisas det första 

protokollet från skolrådets sammanträde och samma år redovisas också det första kommunal- 

och kyrkostämmoprotokollet. 

 

Bristen eller avsaknad av handlingar och protokoll kan avspegla socknens patriarkala skötsel. 

Hyltinge socken var lyckligt lottad såtillvida att de fick en donation för att kunna starta upp 

skolan. En gåva som synes generös men vid närmare granskning visar det sig att Sprengtpor-

ten ändå via skattevägen skulle fått betala minst halva skolan. I folkskolestadgan slås fast hur 

läraren ska utses. I en skrivelse till sockenstämman skriver Sprengtporten ”läraren utsedd av 

mig”. Det var nog inget skrivfel utan avspeglar säkerligen hur det gick till i praktikern. 
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Många barn blev väldigt länge utan skola då de hade lång väg att gå. Det är över 20 procent 

av de skolpliktiga barnen som saknade undervisning och det dröjer till år 1866 innan de får en 

roteskola att gå till. Socknen är dock tidigt på det klara med att de fattiga barnen har problem 

och man beslutar att servera mat till 12 fattiga barn. Man hade också problem med oregelbun-

den skolgång – till slut fick man sätta in tillsyningsmän, två per rote (socknen hade 7 rotar), 

för att övervaka skolgången. 

 

Skolinspektionens råd och anmärkningar var synnerligen handfasta och ibland ganska fräna 

och de får verkligen trycka på för att få till stånd roteskola, småskola och även materiel till 

undervisningen. När det gäller skolfrågor är det som avhandlas i protokollen företrädesvis 

praktiska frågor. Man tar inte upp och diskuterar och/eller beslutar något om undervisningens 

innehåll, kvalitet eller vad barnen skall och har lärt sig. Notabelt är också att socknen i huvud-

sak inte tar några egna initiativ utom i vissa fall typ att servera mat till fattiga barn. I andra fall 

väntar man och tar uti med problemen först när skolinspektörerna har kommit med mer eller 

mindre kraftig kritik och reprimander. 

 

Hur beslutsprocessen går till i socknen går inte helt klart att reda ut och det som hade varit 

intressant att belysa om det varit möjligt är vad och i vilken utsträckning besluten tas utanför 

beslutsorganen. Jag har också noterat att exempelvis en fråga om mat åt fattiga barn diskute-

ras mycket medan inköp av exempelvis 30 griffeltavlor inte föregås av vare sig diskussion 

eller beslut. 

 

Hursomhelst i början på 1880-talet hade socknen genom sina tre lärare på tre olika skolor fått 

en skolstruktur som gjorde att folkskolan kunde börja fungera som det var tänkt från början. 

Det tog i Hyltinge nästan 40 år och då var man förmodligen ännu långt ifrån det man vill kalla 

en bra skola. 
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3.  Analyser och slutsatser 
 

Folkskolestadgan är från den 18 juni 1842. Hyltinge socken var lyckligt lottad såtillvida att 

den redan till sockenstämman den 7 augusti 1842 hade fått en skrivelse från Jakob Sprentpor-

ten där han donerar en fast växelundervisningsskola. Det innebar att han bekostade skolbygg-

nad, upplät mark och trädgårdstomt till läraren, lärarens lön. Han motiverar sin donation med 

att han vill bespara församlingen brydsamma överläggningar om kostnadernas fördelning för 

skolan. Av sockenstämmoprotokollen framgår inte att socknen hade någon framförhållning 

inför det väntade beslutet om att införa folkskolan. Sprengtporten verkar dock vara väl förbe-

redd. Till sockenstämman hade han ju även tagit fram och lämnat med en ritning på skolan. 

En generös donation men man får inte glömma att det kom en kunglig förordning 1843 om 

sockenstämmor - kanske också förutsedd – som innebar att kostnader för kyrka och skola på 

landet skulle fördelas efter mantalet. Av sockenstämmoprotokoll från 1849 framgår att för-

samlingens mantal uppgick till 30 ¼ varav säteriet (Sprengtporten) stod för 17 ¾. Han skulle 

således hur som helst fått betala minst halva skolkostnaden.  

 

Det var inte ovanligt att folkskolor inrättades med hjälp av donationer speciellt inte i Söder-

manland. Huruvida detta är en effekt av den patriarkala struktur landskapet uppvisar med sto-

ra herresäten och fattiga bönder/torpare är svårt att veta. Hyltinge socken med sina 919 invå-

nare år 1850 och vid ungefär samma tid fanns det 54 torp och ca 10 backstugor och fattighus. 

År 1859 redovisas förekomsten av 42 självständiga hemman och att man hade 30 personer 

som fick medel från fattigvården. En socken i ett jordbrukslandskap där socknen domineras 

av säteriet och dess ägare. Det intryck man får när man går igenom sockenstämmoprotokollen 

är att socknen skötts på ett för sin tid och i den miljön på ett patriarkaliskt sätt. Den starke 

mannen i socknen var ju utan tvekan Jacob Sprengtporten. Bristen eller avsaknad av hand-

lingar och protokoll kan ju också avspegla socknens patriarkala skötsel i den bemärkelsen att 

de inte behövdes. 

 

Jag har också noterat att vid en sockenstämma år 1857 anför Sprengtporten ”Cedervall av mig 

blivit utnämnd till lärare” medan folkskolestadgan tydligt anger att det är sockenstämman som 

ska välja lärare. 

 

Generellt kan sägas att sockenstämmoprotokollen under 1840-talet var ganska utförliga men 

de stora frågorna såsom införandet av folkskolan bara togs upp mycket fragmentariskt. Under 

1850-talet är intrycket att sockenstämmoprotokollen var mer knapphändiga. Under 1860-talet 

övergår sockenstämmoprotokollen till att bli kommunalstämma. 1863 redovisas det första 

protokollet från skolrådets sammanträde och samma år redovisas också det första kommunal- 

och kyrkostämmoprotokollet. Det som avhandlas i protokollen är företrädesvis praktiska frå-

gor – inte något om undervisningens innehåll, kvalitet eller vad barnen har lärt sig. Hur be-

slutsprocessen går till i socknen går inte helt klart att reda ut. Exempelvis mat åt fattiga barn 

diskuteras mycket medan inköp av exempelvis 30 griffeltavlor inte föregås av vare sig diskus-

sion eller beslut. 

 

För att jämföra Hyltinge socken med hur det gick till i andra socknar pekar Törnvall i sin stu-

die över Folkskolans utveckling i Marks och Bollebygds kontrakt 1842-1862 på några intres-

santa förhållanden. Han menar att under de första 20 åren når inte skolan sina mål. Utveck-

lingen går i en alltför långsam takt än man tänkt sig. Det är i huvudsak sociala, ekonomiska 

och organisatoriska problem i socknarna som man måste överbrygga. Gemensamt för hans 

studerade församlingar var problemet om man skulle ha en fast skola eller ambulatorisk skola. 
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Konflikten var då ofta mellan överhetspersonerna i församlingen och bönderna. Föräldrar 

klagar på skolavgifterna och i många fall håller man barnen borta från skolan av ekonomiska 

skäl. Skolornas reglemente har tenderat att utöver en schemamall prioriterat kristendomsun-

dervisningen och tolkar detta som att ett kyrkligt förmyndarskap förelegat. Avslutningsvis 

konstateras att det som var avsett att bli en folkets skola under den studerade perioden istället 

blev en skola för de mer välsituerade. 

 

Vid en jämförelse med Hyltinge socken så kan man väl påstå att Hyltinge behövde minst 40 

år för att nå en någorlunda måluppfyllelse med folkskolan. Det gick synnerligen långsamt 

men å andra sidan verkade man inte ha några större konflikter varken kring skolan eller för 

den delen i andra frågor. Törnvalls slutsats att folkskolan blev för de mer välsituerade är svårt 

att reda ut i Hyltinge men förmodligen fanns det inte så många välsituerade utan de flesta var 

tämligen obemedlade. När man studerar vad Thunander kommer fram till i Malmö menar 

Thunander att de första tre decennierna både principiellt och faktiskt var en fattigskola och 

endast avsedd för fattiga barn. På det stora hela var det bara en fortsättning på de fattigskolor 

som bedrevs och var knutna till fattigvården. Malmö karaktäriserades av en snabbt växande 

arbetarbefolkning som var fatiga. Barnen behövde tidigt komma ut i förvärvsarbete och bi-

draga till familjens försörjning. Speciellt stora problem hade man fram till mitten av 1860-

talet.  

 

En jämförelse med hur det var på nationell nivå visar att det var svårigheter att implementera 

folkskolan. En starkt avgörande faktor var fattigdom, lång väg till skolan och även rent oin-

tresse framför allt från de mindre bemedlade grupperna. Denna grupp ansåg också att de be-

hövde ha barnen hemma för att hjälpa till med försörjningen. Till stora delar kom nog folk-

skolan att betraktas som en fattigmansskola. 

 

I Wolters studie av folkskolan i Bo kan man notera att Friherre Hamilton donerar pengar år 

1856 så barn med lång skolväg fick någon form av soppa. Uppsyningsmän väljs år 1864 för 

att i rotarna övervaka att skolbarnen inte försummade skolan utan giltiga skäl. I Hyltinge bör-

jade man redan år 1848 att stödja tre fattiga barn med mat så de kunde gå i skolan och år 1855 

hade skaran utökats till 12 fattiga barn som skulle få en enklare förtäring i skolan. I Hyltinge 

socken hade skolrådet (år 1863) uppmanat sina medlemmar att besöka skolan ofta då man 

hade problem med skolgången och år 1869 utser man två tillsyningsmän per rote att övervaka 

skolgången. De oregelbundna skolgången var ett problem på många håll. 

 

I Bo socken menar också Wolters att det var de högre samhällsklasserna som engagerade sig 

för folkskolans tillkomst i Bo. Det kan man väl säga om Hyltinge också i och med det initiativ 

som Sprengtporten tog. Wolters menar att deras engagemang inte emanerade från maktskäl 

utan mer av ideologisk och ekonomisk natur. Wolters menar också att det är den funktionalis-

tiska teorin och den institutionella teorin som ligger närmast till hands som förklaringsfaktorer 

och hon menar sedan att även devis konfliktteorin är relevant. Slutsatsen som jag ser det är att 

hon har svårt att utkristallisera någon bestämd teori utifrån den utveckling av folkskolan som 

hon finner i sina studier. Att försöka få in folkskolans införande i Hyltinge i någon av de här 

teorierna känns problematiskt och inte särskilt meningsfullt. Att införa och implementera 

folkskolan i ett nationellt perspektiv utmärktes av att det fanns liberaler som var besjälade av 

utbildning/skola som på ett tidigt stadium ville få till stånd en fungerande skola i Sverige. 

Men de avgörande stegen var nog de bättre bemedlade gruppernas rädsla för de lägst stående 

gruppernas radikalisering och proletarisering i vars kölvatten kom ökad kriminalitet och supe-

ri. 
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När det gäller folkskolans införande på nationell nivå kan man konstatera att det var ett mas-

todontprojekt som det tog hela 1800-talet att få till stånd, från initiala diskussioner och ambi-

tioner till en något sånär fungerande skola. Man pratade och diskuterade i 40 år innan folksko-

lan infördes och sen tog det minst 40 år att implementera densamma.  

 

Thunander konstaterade att det på nationell var ytterst svårt att genomföra den folkskola som 

man hade tänkt sig och lagstadgat om. En väsentlig orsak var att skolan hade fått dubbla upp-

gifter då den dels skulle ersätta hemundervisningen som avsåg undervisning i kristendom och 

läsning och dels skulle den ge medborgerliga kunskaper. Problem var också att barnen behöv-

de deltaga i arbetet hemma och därmed blev skolgången lidande. De som drabbades särskilt 

hårt var flickorna. I många fall handlade det också om långa avstånd till skolan, ren fattigdom 

och attityder som att även att skolans undervisning var onödig gav problem. Folkskolan blev i 

hög grad en fattigskola, speciellt i de större städerna. Han menade också att särskilt på lands-

bygden kunde också motviljan mot folkskolan vara stark i församlingarna då den ansågs vara 

ekonomiskt betungande för församlingen. Att relatera utvecklingen i Hyltinge socken till ut-

vecklingen på nationell nivå ger att den i sina stora drag är likartad även om det i sina detaljer 

är stora skillnader och så var det säkerligen även i andra socknar. 

 

Det är också slående hur folkskolestadgan innebar att man mer eller mindre ”tryckte på” 

socknarna folkskolan. Detta utan att man ”skickade med” några pengar. Inte bara det, man 

hade inga riktlinjer för skolans bedrivande varken vad det gäller studietid, läromedel eller för 

den delen lärarna. Det hela byggde på att man tungt lutade sig mot kyrkan och prästerskapet. I 

Hyltinge tog ju Sprengtporten tag i frågan på ett resolut sätt och prästen iklädde sig rollen som 

lärare under de första ca 10 åren.  

 

Sammantaget kan för Hyltinge socken konstatera att: Tillståndet i skolan är inte var tillfred-

ställande på många punkter. År 1863 konstateras att 35 barn på grund av långa avstånd till 

skolan inte får någon undervisning. Det är över 20 procent av de skolpliktiga barnen och det 

dröjer till år 1866 innan de får en roteskola att gå till. Skolinspektören bidrog till stor del att 

den skolan blev av. Skolinspektionens råd och anmärkningar är synnerligen handfasta och de 

får verkligen trycka på för att få till stånd roteskola, småskola och även materiel till undervis-

ningen. Staten hade i ett cirkulär av år 1864 påtalat att växelundervisningen borde ersättas av 

undervisning i klasser av läraren. För Hyltinges del påtalar skolinspektören år 1877 att 113 

barn går i den fasta skolan och de mindre barnen undervisas av monitörer i en bedrövlig mil-

jö. Först på 1880-talet hade Hyltinge fått en struktur med fast skola, småskola och en mindre 

skola. Man kan också notera vilket även skett i andra socknar att folkskolläraren blev ”en per-

son” i socknen och fick förtroendeuppdrag i socknen utöver skolans sfär. 
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4.  Sammanfattning 
 

Statsmakten införde folkskolan i Sverige år 1842 genom den så kallade folkskolestadgan. 

Folkskolan skulle införas i alla Sveriges socknar inom ferm år. Det stående problemet i sock-

narna var bristen på pengar. Folkskolestadgan var tvingande och innebar att socknarna själva 

skulle bekosta folkskolorna. Hur kunde Hyltinge socken då införa en folkskola? Jo, i Hyltinge 

socken kunde man redan uppföra ett skolhus som kunde tas i bruk 1847/48 genom en dona-

tion av godsherren Jacob Sprengtporten. 

 

Studiens huvudsyfte är att belysa och analysera genomförandeprocessen av hur man lyckades 

införa folkskolan i Hyltinge socken från beslut till en någorlunda fungerande folkskola. Detta 

via den dokumentation som finns angående folkskolan i Hyltinge socken. Studien har i tiden 

avgränsas till åren 1842-1880.  

 

Metodmässigt för att lösas studiens syfte att belysa genomförandeprocessen av folkskolans 

införande i Hyltinge socken har underlaget utgjorts av primärmaterial i form av sockenstäm-

moprotokoll sedermera benämnda kommunalstämmoprotokoll, skolrådsprotokoll med skol-

fondsräkenskaper samt kyrkostämmoprotokoll i original vilken förvaras på landsarkivet i 

Uppsala. Materialet har granskats och lästs igenom för att utkristallisera de relevanta bitarna. 

Nämnas kan att primärmaterialet var synnerligen tunt i den bemärkelsen att skolfrågorna 

knappast alls förekommer i protokollen.  

 

När det gäller tidigare forskning visar denna att man skulle kunna säga att införande av folk-

skolan i Sverige var ett mastodontprojekt som det tog hela 1800-talet att få till stånd, från ini-

tiala diskussioner och ambitioner till en något sånär fungerande skola. Det fanns liberaler som 

var besjälade av utbildning/skola som på ett tidigt stadium ville få till stånd en fungerande 

skola i Sverige. Men de avgörande stegen var nog de bättre bemedlade gruppernas rädsla för 

de lägst stående gruppernas radikalisering och proletarisering i vars kölvatten kom ökad kri-

minalitet och superi. Det är också slående hur man mer eller mindre ”tryckte på” socknarna 

folkskolan. Detta utan att man ”skickade med” några pengar. Inte bara det, man hade inga 

riktlinjer för skolans bedrivande varken vad det gäller studietid, läromedel eller för den delen 

lärarna. Det hela byggde på att man tungt lutade sig mot kyrkan och prästerskapet. Det var 

svårigheter att implementera folkskolan. En starkt avgörande faktor var fattigdom, lång väg 

till skolan och även rent ointresse framför allt från de mindre bemedlade grupperna. Denna 

grupp ansåg också att de behövde ha barnen hemma för att hjälpa till med försörjningen.  

 

Sammantaget för den här studien och för Hyltinge socken kan konstateras att: Tillståndet i 

skolan är inte var tillfredställande på många punkter under perioden. År 1863 konstateras att 

35 barn på grund av långa avstånd till skolan inte får någon undervisning. Det är över 20 pro-

cent av de skolpliktiga barnen och det dröjer till år 1866 innan de får en roteskola att gå till. 

Skolinspektören bidrog till stor del att den skolan blev av. Skolinspektionens råd och anmärk-

ningar är synnerligen handfasta och de får verkligen trycka på för att få till stånd roteskola, 

småskola och även materiel till undervisningen. Staten hade i ett cirkulär av år 1864 påtalat att 

växelundervisningen borde ersättas av undervisning i klasser av läraren. För Hyltinges del 

påtalar skolinspektören år 1877 att 113 barn går i den fasta skolan och de mindre barnen un-

dervisas av monitörer i en bedrövlig miljö. Först på 1880-talet hade Hyltinge fått en struktur 

med fast skola, småskola och en mindre skola. Man kan också notera vilket även skett i andra 

socknar att folkskolläraren blev ”en person” i socknen och fick förtroendeuppdrag i socknen 

utöver skolans sfär. 
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6.  Bilaga: Kongl. Maj:ts Nådiga Stadga angående Folk-

undervisningen i Riket: gifwen Stockholms slott den 18 juni 1842 

 

 

Folkskolestadgan 1842 

[Kommentar: Den epokgörande svenska folkskolestadgan från 1842 hade i huvudsak förverk-

ligats ungefär när det var dags för 1882 års folkskolestadga. Dock fanns det orter utan utbil-

dade lärare fram till 1920-talet ungefär. Så reformen kan sägas ha tagit minst 40 år men kan-

ske så mycket som 80 år att realisera. Ändå började man inte från noll. Det fanns mängder av 

skolor och skolformer i Sverige sedan medeltiden. 1842 fanns cirka 1 000 sockenskolor i Sve-

rige och till dessa skulle behövas minst 1 200 nya skolor och en viss standard på lärarna 

skulle säkras. Se även kronprins Oscars tankar om folkskolan, publicerade i en artikel 1839.] 

 

Kongl. Maj:ts Nådiga Stadga angående Folk-undervisningen i Riket: gifwen Stockholms 

slott den 18 juni 1842 

 

Wi CARL JOHAN göre wetterligt: Sedan Wi, med afseende å behofwet af förbättrade anstal-

ter för Folkunderwisningen i Riket, och med ledning af de från wederbörande i Nåder inford-

rade uppgifter rörande förhållandet med barna-underwisningen inom församlingarne, under 

den 1 Februarii 1840 till Riket då församlade Ständer aflåtit Nådig Proposition, innefattande 

wissa allmänna grunder för de till Folk-underwisningens befrämjande nödiga stadganden, 

jemte Nådig framställning om de för samma ändamål oundgängligen erforderliga anslag af 

allmänna medel; samt Rikets Ständer af sådan anledning under den 14 Junii påföljde år hos 

Oss i underdånighet anmält ett af dem upprättadt förslag till Lag om Folkunderwisningen i 

Riket, med underdånig anhållan, att, efter pröfning deraf och i den mon detta förslag funnes 

antagligt, Oss måtte täckas låta i enlighet dermed allmän Författning i ämnet utfärda, hwar-

jemte Rikets Ständer i underdånighet tillkännagifwit, hurusom de, dels till nödiga undewis-

nings:anstalter för Lärares bildande för folk:skolorna samt till stipendier åt elever wid berörde 

bildnings-anstalter, dels ock till understödd för folkskole-lärarnes aflönande inom de försam-

lingar, som deraf kunna finnas i behof, anwisat wissa uppgifna årliga anslag: så och efter det 

Wåre befallningshafwande och Dom-Capitlen i Riket blifwit öfwer omförmäldte af Rikets 

Ständer i underdånighet öfwerlemnade förslag hörde, hafwe Wi så wäl berörde förslag, som 

de derwid af wederbörande framställda erinringar, i Nådigt öfwerwägande tagit och, med 

hufwudsakligt gillande af hwad Rikets Ständer i ämnet hemställt, funnit för godt i Nåder på-

bjuda och stadga, som följer: 

§. 1. 

1:o. I hwarje stads-församling och hwarje socken på landet bör finnas minst en, helst fast, 

skola med wederbörligen godkänd lärare: såsom undantag härifrån, må dock twänne eller 

flera till samma pastorat hörande stads-församlingar eller socknar på landet kunna sig som en 

skola förena, der en ringare folkmängd och öfriga förhållanden en sådan förening påkalla. 

2:o. Der medellöshet eller locala förhållanden hindra inrättandet af fast skola, må tills widare 

barna-underwisningen besörjas i flyttbara skolor med en eller flera behörigen godkände lära-

re. Sådana flyttbara skolor böra likaledes inrättas der, uti ett widsträcktare pastorat, åtskilliga 

byar, hemman, torp eller lägenheter äro från den fasta skolan så aflägsna, att hinder för dess 

begagnade för många af församlingens barn uppkommer. 

3:o. Lärares anskaffande och folk-skolors inrättande bör sättas i werket inom fem år ifrån 

denna Författnings utfärdande; kommande det att bero af församlingarna sjelfwa, i samråd 

med Skol-styrelserna, att bibehålla redan antagne skollärare, dock med förbindelse för dem att 

bibringa de här nedan bestämda kunskaper. 

https://slowfox.wordpress.com/folkskolestadgan/
https://slowfox.wordpress.com/prins-oscar-skriver-om-folkskolan-1839/
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§. 2. 

1:o För hwarje skol-district, bestående antingen af en stadsförsamling eller socken på landet 

med en eller flera skolor, eller af twänne eller flera stadsförsamlingar eller socknar, hwilka sig 

om en skola förenat, skall finnas en Skolstyrelse, hwilken utgöres af Kyrkoherden eller den 

Prestman, som hans ställe företräder, såsom Ordförande och answarig för det protocoll, som 

wid Styrelsens sammanträden föres, samt någre af församlingen walde, inom skol-districtet 

boend ledmöter. Af församlingarna må bero att wälja Skolstyrelsens ledamöter för bestämd 

eller obestämd tid, samt att, med deras begifwande, återwälja de afgående. 

2:o. Skol-styrelsen skall hafwa inseende öfwer alla inom districtet inrättade folk-skolor, sorg-

fälligt wårda deras angelägenheter samt waka deröfwer, att underwisningen samwetsgrannt 

besörjes och flitigt begagnas. 

3:o Skol-styrelsen uppgöre för de under dess uppsigt stående skolor ett reglemente, hwilket 

bör bestämma underwisningsmethoden, disciplinen och hwad mera till Skolornas behöriga 

wård och förwaltning hörer. Detta reglemente skall dock alltid underställas wederbörande 

Dom-Capitels pröfning och godkännande innan det må såsom gällande anses. Erforderliga 

jemkningar eller rättelser uti ett sålunda godkändt reglemente må likaledes, enligt Skol-

styrelsens förslag, kunna med Dom-Capitlets begifwande widtagas. 

§. 3. 

Hwarje skol-district åligger anskaffa och underhålla tjenliga rum för de folk-skolor, som inom 

districtet finnas eller blifwa inrättade. I kostnaden härtill skola alla inom districtet boende 

deltaga, efter de grunder, som inom orten följas i fråga om kyrkobyggnad, så framt ej annor-

lunda derom öfwerenskommes; beroende det af församlingsboerne sjelfwe att, der fast skola 

inrättas, efter sig företeende omständigheter bestämma dess läge, dock helst nära intill Ordfö-

randens i Skol-styrelsen bostad, för att lätta hans uppsigt öfwer skolan. 

§ 4. 

1:o. Wederbörligen, enligt denna Författnings föreskrift, examinerad och antagen skol-lärare 

åtnjute i årlig lön minst sexton tunnor spanmål, hwaraf åtta tunnor erläggas in natura, hälften i 

råg och hälften i det eller de andra sädesslag, i hwilka krono-tionden inom orten utgår, men de 

öfriga åtta tunnorna alltid betalas med penningar till ett bestämdt belopp af Femtiotre Rdr 16 

sk. Banco. 

2:o. Skol-läraren skall ock af församlingen förses med tjenlig bostad och nödigt bränsle. Äf-

wenledes bör åt honom anskaffas sommarbete och winterfoder för en ko, eller ock, der locala 

eller andra förhållanden sådant förhindra, minst wärdet af twå tunnor spanmål af förenämnde 

sädesslag i ersättning lemnas. 

3:o. Dessutom bör, så widt sig göra låter, ett lämpligt jordland ställas till skol-lärarens dispo-

sition, dels till brukning för eget behof af jordfrukter, dels för att lemna tillfälle till underwis-

ning i trädplantering och trädgårdsskötsel. 

4:o. För att bereda tillgång till lärarnes sålunda bestämda aflöning, bör, der ej andra medel 

härtill finnas, dels ett årligt bidrag af minst twå och högst sex skillingar Banco af hwarje 

skattskyldig person i församlingarna utgöras, dels en afgift erläggas för hwarje barn, som be-

gagnar folk-skolan, med undantag af dem, som åtnjuta understöd af fattigwården, eller hwil-

kas föräldrar för medellöshet erhålla afkortning å de årliga krono-utskylderna; dock ware det 

åt församlingarna sjelfwa öfwerlemnadt, att närmare bestämma nämnde bidrag och afgifter. 

Om dessa icke uppgå till det för skol-lärarnes aflöning erforderliga belopp, skall det åligga 

församlingarne att det som brister sammanskjuta, efter de i 2:dra Art. Bewillnings-

förordningen bestämda grunder så wida ej annan öfwerenskommelse härom träffas. Och skola 

alla dessa bidrag och afgifter uppbäras på sätt inom hwarje församling öfwerenskommes, och 

inlevereras till församlingens skol-kassa, för att till ändamålet anwändas. 

5:o. Derest någon församling är af fattigdom urståndsatt att sjelf till ofwannämnde minimi-

belopp skol läraren aflöna, må den genom wederbörande Landshöfding och Biskop till Kongl. 
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Maj:t ingifwa underdånig ansökning om understöd af de till detta ändamål anslagna statsme-

del; och kommer sådant understöd, sedan behofwet deraf blifwit af bemälde Embetsmyndig-

heter behörigen undersökt och witsordadt, att, i den mon tillgångarna medgifwa i Nåder be-

wiljas; börande dock hwarje församling, som sökt och fått sig sådant understöd tillagdt, innan 

den får detsamma lyfta, hafwa wisat, att den gått i författning om ett ändamålsenligt ordnande 

af sitt skolwerk. 

6:o. De kostnader, hwilka för skolors underhållande och lärares aflönande åligga församling-

arne, böra utgöras gemensamt af hwarje skol-district för alla inom districtet befintliga fasta 

och flyttbara skolor, så wida ej annorlunda derom öfwerenskommes. 

§. 5. 

1:o. Så wäl i Hufwudstaden, som i hwarje Stifts-stad, bör af Dom-Capitlet beredas tillfälle för 

dem, som wilja egna sig åt folklärare-kallet, att i ett seminarium erhålla underwisning och 

öfning i de till detta kall hörande ämnen. 

2:o. För hwarje sådant seminarium förordne Dom-Capitlet en dertill skicklig Föreståndare, 

hwilken bör handleda och underwisa blifwande skol-lärare, samt wid intagning och afgång 

dem förhöra; hwarjemte Dom:Capitlet bör åt skol-lärare-eleverne bereda tillfälle att erhålla 

underwisning i kyrkosång och enkel gymnastik, samt att uti någon folk-skola erhålla practisk 

bildning för skollärare-kallet. Dom-Capitlet äge att, på sätt lämpligast pröfwas, mellan dem, 

som hafwa befattning med skollärare-elevernes bildning, fördela det åt hwarje seminarium 

anwisade årliga anslag, eller att dessa befattningar hos en person förena, så wida han till dem 

alla äger erforderlig skicklighet. Seminarii-Föreståndare åtnjute enkel presterlig tjenstårsbe-

räkning, till uppmuntran för skicklige män att denna befattning emottaga. 

3:o. Dom-Capitlet åligge att närmare bestämma hwad som rörer skollärare-elevernes ända-

målsenliga bildning, i hänseende till underwisningstiden inom seminarium, pröfningar, m. m., 

samt att öfwer underwisningens behöriga gång föra en noggrann uppsigt. 

4:o. Ingen må till elev i ett skol-lärare-seminarium antagas, som icke företett tillförlitlig wan-

del, samt wid af Föreståndaren anstäldt förhör befunnits kunna med färdighet läsa innantill 

Swenskt och Latinskt tryck, skrifwa, räkna quatuor species i hela tal, samt kunna utantill Lut-

hers lilla Cateches med den antagna förklaringen och äga förswarlig kännedom af Bibliska 

Historien. Den, som finnes behäftad med något sådant kroppsligt fel, som gör honom till skol-

lärare-kallet oskicklig, må ej till elev antagas. 

5:o. Stipendier böra till ett belopp af dels 50 Riksdaler, dels 33 Riksdaler 16 sk. Banco, af 

Dom-Capitlet utdelas åt behöfwande och skicklige skollärare-elever för en tid af ett år, hwil-

ken dock må ytterligare kunna med ett halft eller helt år förlängas; hwarwid iakttages, att, der 

behof och skicklighet äro lika, den elev till åtnjutande af stipendium må ega företräde, som af 

någon särskild församling blifwit till intagning i seminarium anmäld med wilkor att, efter 

genomgången läro-curs, anställas wid en inom samma församling beslutad eller inrättad folk-

skola. 

6:o. Den, som stipendium i seminarium åtnjutit, ware förbunden att, efter fulländad läro-curs, 

minst för 3:ne år antaga skollärare-befattning, då en sådan inom ett halft år efter hans afgång 

ifrån seminarium honom af wederbörande erbjudes; warande den, som brister i denna förbin-

delse uppfyllande, pligtig att återbetala de uppburna stipendii-medlen, hwilka i sådant fall 

komma att en annan seminarii-elev tilldelas. 

§. 6. 

1:o. Wid folkskole-lärares antagande fästes i första rummet afseende å deras gudsfruktan och 

sedliga wandel. Derjemte skall hwar och en, som will anses behörig att söka lärare-befattning 

wid folk-skola, antingen han genomgått seminarium eller icke, så framt han icke föreser full-

ständigt, före denna Författnings utfärdande afgifwet betyg om erforderlig insigt i alla nu fö-

reskrifna åmnen ifrån Wexelunderwisnings-Sällskapets i Stockholm inrättade Normal-Skola, 

hafwa aflagt prof, anstäldt af Seminarii-föreståndare, i närwaro af någon Dom-Capitlets le-
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damot, och, enligt deröfwer af Seminarii-förståndaren utfärdadt och af nämnde Dom-Capitels 

ledamot påtecknadt betyg, äga full färdighet uti innanläsning, rätt- och wälskrifning, samt 

fullgiltig insigt och ådagalagd färdighet att underwisa i följande ämnen: Catechesen, Bibliska 

Historien, Physisk och Politisk Geographi i säker öfwersigt, Fäderneslandets Historia och 

hufwuddragen af allmänna Historien, Räknekonsten, så wäl theoretiskt som practiskt, till och 

med sammansatt Regula de tri uti hela och brutna tal, allmänna begreppen af Geometri och 

Linear-teckning, samt Naturläran; äfwensom han bör äga kännedom af Wexelunderwisnings-

methoden, och skicklighet att underwisa uti enkel Gymnastik samt uti Kyrkosång, åtminstone 

med begagnande af i sednare tider dertill uppfunna hjelpmedel; hwarförutan den, som söker 

förenad skol-lärare- och klockarebeställning på landet, skall innehafwa den klockare på landet 

ålagda kännedom och färdighet uti vaccination och åderlåtning. I de betyg, hwilka wid af-

gången ifrån seminarium utfärdas, böra gradationerna af den examinerades ådagalagda skick-

lighet utmärkas med uttrycken: godkänd, med beröm godkänd och berömlig. 

2:o. Wid tillsättandet af lärare i folk-skola förfares sålunda, att, sedan ledigheten blifwit ge-

nom officiella Tidningen trenne gånger kungjord och de sökande inom sextio dagar ifrån le-

dighetens första kungörande sina ansökningar till Skol-styrelsen ingifwit, denna på förslag 

uppförer trenne af de sökande i den ordning de genom gudsfruktan, sedlighet, kunskaper och 

skicklighet att underwisa anses förtjente att komma i åtanka. I fall mindre än trenne compe-

tente sökande sig anmält, warde lika lång ansökningstid å nyo utsatt och kungjord, så wida ej 

skol-styrelsen och församlingen gemensamt förklara sig åtnöjas med wal mellan twänne sö-

kande, eller med den, hwilken såsom ensam sökande sig anmält. Mellan de på förslag uppför-

de anställes derefter wal af församlingens i sockenstämma samlade röstägande ledamöter, 

hwarwid rösterna beräknas likasom wid klockare-wal, och Ordförandens i Skol-styrelsen röst 

gäller lika som Kyrkoherdes wid klockare-wal. Öfwer olagligheter, begågna wid förslags 

uppsättande eller wid wal af lärare, må beswär i Dom-Capitlet anföras inom den tid, som för 

beswärs anförande öfwer klockare-wal iakttagas bör; och må Dom-Capitlets utslag kunna i 

wanlig ordning hos Kongl. Maj:t öfwerklagas. Förordnande för wederbörligen antagen lärare 

utfärdes af Skolstyrelsen, utan lösen. 

3:o. Af Dom-Capitlets pröfning må bero, huruwida lärare-tjenst i folk-skola må med någon 

prestelig befattning förenas. Sådan förening må dock ej tillåtas i andra fall än då båda de för-

enade befattningarna kunna af en och samma person behörigen skötas. 

4:o. Likaledes må, med Kyrkoherdens och församlingens bifall, lärare-befattning i folk-skola 

kunna med klockare-tjenst förenas; börande i sådant fall den, åt hwilken dessa förenade be-

fattningar blifwit uppdragna, i första rummet egna sin tid och sina krafter åt skollärare-kallet, 

samt så widt nödigt pröfwas, genom särskild, med Kyrkoherdens och församlingens samtycke 

utsedd persons biträde, uträtta förefallande, till klockare-befattningen hörande göromål. Den, 

som innehafwer de förenade skol-lärare- och klockare-tjensterna, uppbäre de för båda tjens-

terna anslagna löner oafkortade, så wida de ej tillsammanräknade öfwerstiga wärdet af 50 

tunnor spanmål. Om åter båda lönerna tillsammans öfwerstiga detta belopp, må det stå för-

samlingen fritt att å skollärare-lönen öfwerskottet afdraga. I båda fallen ware skol-läraren 

förbunden att sjelf sin medhjelpare i klockare-tjenstens bestridande aflöna. 

§.7. 

De kunskaps-ämnen, hwilka enligt 6§. 1 mom. fordras af den, som till lärare i folkskola skall 

kunna antagas, utgöre ock föremål för underwisning i sådan skola. De skolbarn, hwilka af 

fattigdom hindras att underwisningen längre tid begagna, eller sakna erforderlig fattningsgåf-

wa att förwärfwa det fulla kunskapsmått, som underwisningen erbjuder, böra, då de lemna 

skolan, åtminstone hafwa inhemtet nödig kunskap i följande ämnen: 

a) ren och flytande innanläsning af Swenska språket, så Latinsk som Swensk stil; 

b) Relionskunskap och Biblisk Historia, till den grad, som erfordras för att kunna hos Pres-

terskapet börja den egenliga Nattwardsläsningen; 
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c) Kyrkosång, med undantag för dem, som dertill sakna allt anlag; 

d) skrifwa; och 

e) de fyra Räknesätten i hela tal. Skol-styrelsen äge att bestämma den skillnad, som i hänse-

ende till kunskapsfordringarna lämpligen må göras mellan gossar och flickor. 

§. 8. 

1:o. Hwarje församling äge att i samråd med Skol-styrelsen bestämma den ålder, wid hwilken 

barnens skolgång bör taga sin början: dock bör denna ej uppskjutas längre än till slutet af det 

nionde året, men öppet lemnas hwarje barn, hwars föräldrar eller målsman det åstunda, att 

före denna ålder sig af skol-underwisningen begagna. 

2:o. På tider, som af Skol-styrelsen bestämmas, böra offentliga förhör med barnen i hwarje 

skola anställas, wid hwilkas slut lämpliga belöningar, så widt tillgångar dertill finnas, må till-

delas de barn som genom slit, skicklighet och ett godt uppförande sig utmärkt. 

3:o. Alla i skol-åldern warande barn böra i skolan sig inställa, med undantag endast af dem, 

som blifwit af föräldrar eller målsmän anmälda att underwisas hemma, eller wid något offent-

ligt Lärowerk, eller i någon, på sätt här nedanföre stadgas, med wederbörlig tillåtelse inrättad 

enskild skola. De, som åtnjuta underwisning hemma, skola dock, antingen wid de allmänna 

skol-förhören, eller wid särskilda af skol-läraren eller Presterskapet med dem anställda förhör, 

undergå pröfning, för att utröna, huruwida den underwisning, hwilken de hemma erhålla, i 

noggranhet och omfattning någorlunda motswarar den, som i skolan meddelas; börande, om 

ett annat förhållande befinnes äga rum, ordentlig skolgång dem åläggas. 

4:o. De barn, hwilkas föräldrar eller målsmän icke äga tillgång att bekosta barnens kläder och 

underhåll wid skolan, böra genom Församlingens fattigwård härutinnan understödjas. Sådana 

barn, äfwensom de, hwilka antingen genom för långt afstånd, eller genom en oblid årstid, 

hindras att skolan alla dagar besöka, må, sedan de inhemtat färdighet uti innanläsning, äga 

frihet att blott en eller twänne gånger i hwarje wecka skolan bewista, likwäl endast under det 

förbehåll, att deras föräldrar eller målsmän gjort sig kände för sedlighet, skicklighet att upp-

fostra barnen och sorgsällig wård om deras underwisning. Hwarje husbonde skall tillse, att 

dess tjenstehjons eller underhafwandes barn icke blifwa lemnade utan nödig underwisning. 

5:o. I den händelse föräldrar eller målsmän skulle tredskas att efterkomma de föreskrifter, 

hwilka i afseende på barnens skolgångs-skyldighet blifwit meddelade, skola de tredskande 

undergå warningar af Presterskapet och, der ej sådant haft åsyftad werkan, af Kyrko-Råd, 

eller annan Communal-Styrelse, så framt en sådan framdeles warder inrättad. Om dessa war-

ningar förblifwa fruktlösa, må barnen kunna ifrån föräldrarne skiljas och till wårdande åt 

andra personer öfwerlemnas, samt kostnaden för barnens underhåll, jemte skol-afgifterna, hos 

föräldrarne eller målsmännen i laga ordning utmätas. 

6:o. Ordföranden i Skol-styrelsen upprätte och meddele bemälde Styrelse twänne gånger om 

året noggranna förteckningar å de barn inom skol-districtet, hwilka under det senast förflutna 

halfwa året i skol-åldern inträdt. 

§. 9. 

1:o. Skol-styrelsen ege att, i samråd med församlingen, bestämma de tider af året och de tim-

mar å dagen, då underwisning, ware sig i fasta eller flyttbara skolor, skall meddelas, med iakt-

taget afseende å de förhållanden, som å en del orter kunna göra en mera widsträckt hemläs-

ning nödig; äfwensom att utstaka de rotar, i hwilka församlingen, med afseende på underwis-

ningen i flyttbara skolor, lämpligast må fördelas. 

2:o. Lärarne i de flyttbara skolorna böra under den tid, som är bestämd till skolans hållande i 

en af Rotarna, så widt sig göra låter, stundom besöka äfwen de öfriga, i den ordning 

Skol:styrelsen bestämmer, för att derstädes, wid utsatta förhör, kunna utröna, huruwida läs-

ningen äfwen under deras frånwaro behörigen fortgått. 

§. 10. 

1:o. Presterskapet utöfwe en sorgfällig uppsigt i synnerhet öfwer Religionsunderwisningen i 
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folk-skolorna. Församlingens Lärare skola fördenskull, så wäl i de fasta som flyttbara skolor-

na, flitigt och så ofta deras öfriga embets-åligganden medgifwa, sig infinna, efterhöra och 

undersöka huru detta skolans wigtigaste kunskapsämne af skol-läraren bibringas, gifwa ho-

nom, der det tarfwas, upplysningar och råd, samt sjelfwe genom underwisning, förklaring och 

tillämpning göra de heliga lärorna lefwande i barnasinnet. 

2:o. För underhållandet af de i skolan förwärfwade kunskaper och synnerligen för befrämjan-

det af en sann christelig bildning, bör, helst under den tid af året, då ledighet ifrån skolan gif-

wes, skol-läraren, under inseende och med biträde, der så ske kan, af församlingens Presters-

kap, på Söndagarne meddela underwisning och anställa förhör med den ungdom, som utgått 

från skolan. För samma ändamål åligge det ock Presterskapet att uppmuntra till inrättande och 

begagnande af Socken-bibliothek, samt att dertill tjenliga böcker föreslå. 

§. 11. 

1:o. Skulle någon skol-lärare befinnas oskicklig till förrättande af sin tjenst, eller ådagalägga 

ett sådant uppförande, att han ej bör såsom lärare längre bibehållas, må Skol-styrelsen äga att, 

efter föregången, i Skolstyrelsens protocoll intagen, men fruktlös befunnen warning, honom 

ifrån dess befattning såsom skol-lärare och dermed följande lön skilja, samt denna widtagna 

åtgärd hos församlingen anmäla. 

2:o. Då skol-lärare, som sin tjenst oförwitligt förestått, genom ålderdom eller sjuklighet är 

urståndsatt att den ytterligare bestrida och af detta skäl måste endtledigas, må det bero af för-

samlingens och Skol-styrelsens pröfning att, i mon af hans behof och af den längre eller korta-

re tid han tjenstgjort, större eller mindre del af den utaf församlingen anslagna lönen såsom 

pension honom tilldela. 

§. 12. 

1:o. Önskar någon inrätta enskild skola till underwisnings meddelande åt dem, som deraf wil-

ja sig begagna, göre anmälan derom hos districtets Skol-styrelse, hwilken icke äger förwägra 

skolans inrättande, så framt personen är wälfrejdad och befinnes äga den skicklighet, som för 

underwisnings meddelande erfordras; börande dock en sådan skola, hwad underwisning och 

ordning angår, stå under Skol-styrelsens inseende. 

2:o. Skolor, som på enskildes bekostnad äro eller framdeles kunna blifwa inrättade, ware äf-

wen under Skol-styrelsens uppsigt; dock må ej någon rubbning äga rum i de wilkor, som wid 

deras stiftelse äro föreskrifna Skol-styrelsen ware likwäl obetaget, att i afseende på dessa sko-

lors inrättning eller förwaltning widtaga sådana, emot stiftarens bestämda föreskrift icke stri-

dande, jemkningar eller förändringar, hwilka kunna pröfwas lämpliga för underwisningens 

ändamålsenliga ordnande, i enlighet med hwad i denna Författning finnes stadgadt. 

§. 13. 

1:o. Biskopen och Dom-Capitlet i hwarje Stift åligge att, i förening med den dem i allmänhet 

anförtrodda wården om Underwisnings-werken, föra en sorgfällig uppsigt öfwer anstalterna 

för folkunderwisningen samt waka öfwer deras ledning och utweckling till uppnående af de-

ras wigtiga bestämmelse. 

2:o. Hwarje Skol-styrelse ingifwe årligen till Dom-Capitlet berättelse om förhållandet med 

folk:underwisnings-anstalterna inom skol-districtet; och åligge det Dom-Capitlet att, med 

ledning af dessa berättelser, hwart tredje år till Kongl. Maj:t insända underdånigt utlåtande 

öfwer folk-underwisningens tillstånd inom Stiftet, med alla till upplysning derom ländande 

uppgifter. 

§. 14. 

Skulle å en eller annan ort särskilda hinder möta för tillämpningen af de föreskrifter, som i 

denna Författning finnas meddelade, må dessa hinder underställas wederbörande Dom-

Capitel, som, derest det anser undantag från de gifna föreskrifterna af omständigheterna på-

kallas, äger att derom hos Kongl. Maj:t göra underdånig anmälan. 
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Slutligen wilje Wi härmed i Nåder uppmana Wåre trogne undersåtare, att med nit och bered-

willighet befrämja werkställigheten af detta Wårt allmänna Påbud och ernåendet af det der-

med åsyftade wigtiga ändamål, det uppwexande slägtets danande till christelige och gagnelige 

samhälls medlemmar, dertill wi ock i främsta rummet räkne på en omsorgsfull medwerkan af 

Rikets Presterskap. Det alle, som wederbör, hafwe sig hörsammeligen att efterrätta. Till yt-

termera wisso hafwe Wi detta med Egen hand underskrifwit och med wårt Kongl. Sigill be-

kräfta låtit. 

Stockholms Slott den 18 Junii 1842. 

CARL JOHAN. 

(L. S.) 

S. Grubbe. 

Källa: Denna OCR-lästa text är tagen från Sundsvallsminnens digitalisering av lagen, så som 

den publicerades i Tidningen ”Allvar och Skämt” nr 31-34, 4 augusti-25 augusti 1842. Lagen 

har i Svensk författningssamling nummer 19/1842 (SFS 1842:19). Den finns förstås även i 

Post- och Inrikes Tidningar, uppdelad på två publiceringstillfällen, i nr 165 21 juli 

1842 och nr 166 22 juli 1842. 
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