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Abstract

During the 19th century the Elementary school and its teachers emerge in the city of Halmstad 

and in the parish of Veinge as well as in Sweden overall. The aim of the essay is to enthrone 

these teachers’ conditions and a comparison is done between the teachers in these two places. 

The material that is used is for example minutes from the board of education in Veinge and the 

city council of Halmstad, collected works about the elementary school of Halmstad as well as 

literature regarding the subject. The essay starts with a short background history about the 

Elementary school and its teachers. Then it continues to discuss whether it was important to 

have a teacher’s education or not, how the teachers were treated in the community, the teachers’ 

work and its biggest problem, and finally, salary, dismissal and pension. The essay shows that 

differences as well as similarities exist, which proves the complexity of the teachers’ conditions.
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1. Inledning

En kylig höstmorgon 1842 hastar en man fram genom gatorna i Halmstad mot den dörr som han 

inom några minuter skall låsa upp. Samtidigt, i Veinge, drygt 2 mil därifrån ute på landsbygden, 

går en man från sin bostad mot den ytterdörr som han strax skall låsa upp. De båda männen har 

en sak gemensamt, de är folkskollärare i varsin redan etablerad Lancasterskola i Halland. De har 

varit med om en stor förändring under sommaren, och båda hoppas nu att deras arbete kommer 

att bli av större värde och att deras yrken får en bättre status. Staten har fastställt i en ny stadga 

att folkskolan skall finnas och att alla barn från 7 års ålder upp till konfirmationsålder skall gå i 

skola. Det är tankar om detta de båda männen bär på när de skall låsa upp de dörrar som leder in 

till deras respektive arbetsplatser. För Flinck, mannen i staden, är det dags att låsa upp skol-

lokalen som är inrymd ovanför fattighuset. En trång och mörk lokal dit en likaledes trång och 

mörk trappa leder. Med tanke på årstiden kommer lokalen snart att vara så kall att han och hans 

elever näppeligen klarar av att vistas i den, om det nu kommer några elever! För Lundqvist, 

mannen på landsbygden, är det dags att låsa upp dörren i den skolbyggnad där han även har sin 

bostad. Här är det inte tal om någon trång och mörk lokal och förvisso skall det snart bli kallt, 

men kaminerna i huset är relativt pålitliga och ved finns. Inte nog med det, kanske eleverna nu 

också kommer att infinna sig mer regelbundet.

Ovanstående scen visar på det centrala i denna uppsats: den yrkeskategori som kom att få en 

viktig roll i och med skolans utveckling och dess första stadga 1842, nämligen folkskolläraren1. 

Personerna och skolorna i inledningen är inte uppdiktade men däremot situationen.

1.1 Syfte och frågeställning

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att lyfta fram folkskollärarens villkor där jämförelser 

görs mellan stad och landsbygd under perioden 1832–1882. Rumsligt avgränsas uppsatsen till 

Halmstads stadsförsamling och Veinge socken, men med referenser till den allmänna utveck-

lingen i Sverige.2 Uppsatsen är intressant eftersom den skolhistoriska forskningen har stora 

luckor att fylla när det gäller läraren i folkskolan. Till exempel har det inte dragits några parallel-

ler mellan stad och landsbygd tidigare, i varje fall inte i Halland. Med undantag av några få 

verkar det även som om de flesta forskare inom disciplinen anser att folkskolan enbart tillhörde

landsbygden, därför har tidigare forskning inriktats åt det hållet och därmed har staden uteslutits. 

                                                                                                                                                
1 I uppsatsen används emellanåt enbart begreppet lärare och syftar då på en manlig folkskollärare eller själva 

yrkesgruppen, om ej annat anges.
2 I de fall där enbart begreppet församling används inkluderar detta både socken och stadsförsamling.
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Avsikten med uppsatsen blir då också att ge en kompletterande bild till tidigare forskning. Den 

övergripande problemställningen blir då: 

 Vilka villkor levde och arbetade folkskolläraren under och vilka var skillnaderna respektive 

likheterna mellan stad och landsbygd?

För att få svar på frågan tas underliggande frågeställningar fram:

- Vilken roll spelade utbildning och social bakgrund, var detta viktigt för lärarens villkor?

- Vilken syn fanns inom samhället på läraren och dennes arbete?

- Hur såg lärarens arbete ut vad gäller undervisningstid, ämnen och bisysslor? 

- Vilket problem var störst i undervisningen?

- Hur såg lönerna ut, vilka förmåner och villkor fanns samt hur gick det till vid uppsägning 

och pension?

1.2 Forskningsläge

Det har forskats mycket om skolan och då även folkskolan, men den skolhistoriska forskningen 

har i huvudsak inriktat sig på själva institutionen, dess framväxt samt dess betydelse för folket. 

Någon forskning i större omfattning har däremot inte gjorts vad gäller folkskolläraren i skolans 

begynnelse, även om lärarutbildningen och seminarierna blivit grundligt kartlagda.3 Förvisso 

finns det några avhandlingar om folkskolläraren, vilka presenteras längre fram, men den bästa 

källan till information om denne finns i en av de mest omfattande kartläggningar av folkskolan 

som gjorts, det vill säga minnesskriften Svenska folkskolans historia.4

I detta verk ingår avsnitt om lärarkåren där det ges sakinformation, överblick över lagstiftning, 

utbildning och löner etcetera. Verket omfattar fem band och tillkom på initiativ av Sveriges 

Allmänna Folkskollärarförening i samband med 100-årsjubileumet av Sveriges första folkskole-

stadga från 1842. Det har framarbetats av personer med befattningar inom folkskoleväsendet, 

vilket gör att verket företrädesvis belyser olika aspekter på hur framgångsrik folkskolan varit där 

folkskollärarkåren dock idealiseras och själva skolans långsamma framväxt bagatelliseras. 

                                                                                                                                                
3 Se till exempel Enlund, S J., Svenska kyrkan och folkskoleseminarierna 1842–1968 : med särskild hänsyn till 

seminarierna i Uppsala, Härnösand och Göteborg, Uppsala, 1993, Sjöholm, L G., Folkskoleseminariet för 
manliga elever i Göteborg 1843–1956, Göteborg 1957

4 Warne, A., Svenska folkskolans historia I. Den svenska folkundervisningen från reformationen till 1809,  
Stockholm 1940, Aquilonius, K., Svenska folkskolans historia II. Den svenska folkundervisningen 1809–1860,
Stockholm 1942, Sörensen, A., Svenska folkskolans historia III. Den svenska folkundervisningen 1860–1900, 
Stockholm 1942, Bruce, N.O, Svenska folkskolans historia IV. Den svenska folkundervisningen 1900–1920,
Stockholm 1940, Fredriksson, V., Hofstedt, L. & Paradis, S.,  Svenska folkskolans historia V. Den svenska 
folkundervisningen 1920–1942, Stockholm 1950.
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Vad som framkommer i senare skolforskning visar däremot på att visserligen var folkskolan 

framgångsrik men det gick sakta att nå framgången. I denna forskning finns även folkskolläraren 

med, dock i liten omfattning. Till exempel framkommer det i avhandlingen Att säkra framtidens 

skördar att folkskolläraren inte hade så mycket prestige under folkskolans uppbyggnadsskede 

utan fick acceptera samhällets åldriga syn där barnen var av ekonomiskt värde, det vill säga 

deras arbete var viktigare än skolan.5

Det finns dock några forskare som har inriktat sig på folkskolläraren. I det fallet har forskningen 

inriktat sig på att utifrån skolans synvinkel vidga perspektiven genom att analysera frågor som 

berör kultur, klass och kön. Här kan till exempel nämnas avhandlingarna Kampen om katedern

och Pedagogen och det skrivna ordet.6 Den första är en av de få som behandlat yrkets professio-

nalisering från ett genusperspektiv. Den sista behandlar folkskollärarens yrkesroll och hur den 

kom att förändras i och med att skrivfärdigheten utvecklades.

Även Gudrun Spetze bör även nämnas i det här fallet. Spetze har i en årsbok i svensk undervis-

ningshistoria gjort en grundlig kartläggning av Stockholms folkskolor under den första stadgans 

tid. I denna kartläggning ger Spetze även en närmare bild av läraren i storstaden och dennes ut-

bildning.7 En annan som även bör nämnas är Per-Johan Ödman, vars bok Kontrasternas spel II

har blivit en klassiker inom mentalitets- och pedagogikhistoria. Ödman ger i denna bok en tydlig 

bild av folkskollärarens vardag under den här tiden.8

1.3 Material

Uppsatsen bygger på såväl primärkällor som sekundärkällor. Primärkällorna består av Veinge 

sockenstämmoprotokoll från 1802–1830 samt styrelseprotokoll och andra handlingar från skol-

rådets sammanträden i Veinge socken under åren 1831–1866. Med tanke på materialets för och 

nackdelar bör det beaktas att skolrådets protokoll, även om de är godkända av justeringsmän, i 

huvudsak är skrivna av folkskolläraren själv. Tendens kan i sådant fall åberopas eftersom denne 

kan ha vinklat protokollen i eget syfte. Tilläggas kan att det saknas några protokoll för den här 

tiden, men i det fallet går det att kompensera bortfallet med både svensk historisk databas samt 

                                                                                                                                                
5 Sjöberg, M., Att säkra framtidens skördar. Barndom, skola och arbete i agrar miljö: Bolstad pastorat 

1860–1930, Linköping 1996
6 Florin, C., Kampen om katedern. Feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans 

lärarkår 1860–1906, Umeå, 1987 samt Mellberg, M., Pedagogen och det skrivna ordet. Skrivkonst och folkskol-
lärare i Sverige 1870–1920, Göteborg 1996, 

7 Spetze, G., Stockholms Folkskolor 1842–1882. Ambition och verklighet, Uppsala 1992
8 Ödman, P-J., Konstrasternas spel II, Stockholm 1995. 
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Ivar Knutssons bok Veinge och Tjärby genom sekler.9 Boken är ett beställningsarbete åt Veinge 

Hembygdsförening och har använts i minsta möjliga mån med tanke på källkritik. Vad gäller 

protokoll från Veinge sockenstämmor och Halmstads stadsfullmäktige så har detta primärmate-

rial till viss del hämtats från svensk historisk databas. Databasen talar tydligt om att protokollen 

är avskrivna bokstavstroget, vilket gör att eventuell tendens minskar vad gäller denna källa. 

När det gäller material rörande Halmstads folkskola så har sekundärmaterial använts i form av 

Alfred Hässelbergs böcker, Ur Halmstads folkskolas historia, en minnesskrift och Ur den 

halländska folkskolans äldre bygdehistoria.10 Hässelberg har i den förstnämnda boken gjort en 

kartläggning av folkskolans framväxt i Halmstad, där även läraren behandlas. Den andra boken 

utgår Hässelberg från gjorda biskopsvisitationsprotokoll och folkskoleinspektörsberättelser. Den 

innehåller även matriklar från dessa berättelser. Vid användandet av detta material har det noga 

beaktats att det är sekundärt och inte primärt. 

Övrigt material består i huvudsak av avhandlingar, kartläggningar, antologier och minnes-

skrifter. Det är litteratur som inte enbart berör folkskolläraren, men där stoft har hämtats vad 

gäller denna yrkeskår. Två böcker bör dock nämnas eftersom de specifikt behandlar folkskol-

läraren och det är Lärarnas villkor i de första decenniernas folkskola och Från gamla skolhus 

och lärarehem11 Den första boken är en analys av brev skrivna av folkskollärare i Dalsland och 

den belyser denna yrkeskår på landsbygden under tiden 1850–1880. Breven i sig är av värde 

även om boken i sig är tendensiös eftersom författaren analyserar breven utifrån eget tyckande 

där en bild ges av folkskolläraren som en landsbygdens utstötte. Den andra boken kan anses 

väga upp detta då den är uppbyggd på återgivna minnen från barn till folkskollärare. I det här 

fallet bör det även beaktas att det kan finnas problem eftersom minnen inte alltid är de mest 

korrekta utan människan väljer ofta att framhäva det goda hos andra, speciellt när det gäller nära 

personer. 

1.4 Definition av centrala begrepp 

Ett begrepp som återkommer i uppsatsen är Lancasterskola. Begreppet står för Bell–Lancaster-

skola och var en metod- och organisationsform som uppkallades efter dess grundare Andrew 

Bell och Joseph Lancaster. Enligt denna metod skulle en enda lärare planera och leda verksam-

                                                                                                                                                
9 Knutsson, Ivar, Veinge och Tjärby genom sekler, Veinge 1986
10 Hässelberg, A., Ur Halmstads folkskolas historia, en minnesskrift, Halmstad 1942 samt Hässelberg, A., Ur den 

halländska folkskolans äldre bygdehistoria, Halmstad 1962
11 Johannesson, A-M., Lärarnas villkor i de första decenniernas folkskola (1850–1880), Stockholm 1989 samt 

Virdestam, G., Från gamla skolhus och lärarehem, Stockholm 1935
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heten. Läraren använde sig i sin tur av så kallade monitörer, det vill säga äldre och kunniga 

elever, som fick undervisa de yngre eleverna i små grupper. Eleverna var inte, som idag, upp-

delade i klasser eller årskurser utan sågs som en enhet i vilken det kunde finnas upp till flera 

hundra elever. Denna metod infördes på 1820-talet i Sverige och kom då att få begreppet växel-

undervisning. Metoden avskaffades formellt 1864 då eleverna kom att indelas i klasser och 

undervisas direkt av läraren.12

                                                                                                                                                
12 Paulsson, P., Lärobok i svenska folkskolans historia, 1868, sid 27 f.
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2. Sverige, Halmstad och Veinge 

2.1 Folkskolan i Sverige

Den 18 juni 1842 utfärdade Kungl. Maj:t en stadga rörande folkundervisningen i Sverige.13 En 

orsak till att stadgan tillkom anses ha berott på att det skedde en så kraftig befolkningsökning att 

näringstillgångarna inte räckte, vilket även innebar att fattigdomen ökade. I och med detta upp-

stod ett problem eftersom hemmen inte klarade av att ta hand om de stora barnkullarna, vilket 

gjorde att krav på en i lag stadgad folkskola kom att ställas. Det var dock inte enbart fattigdom 

och folkökning som påverkade att stadgan genomfördes utan även förändringen av samhälls-

strukturen och då även förändringen i den sociala strukturen där nya lägre klasser uppstod. I 

många fall var det även möjligheterna för socknarna respektive stadsförsamlingarna att få stats-

bidrag som gjorde att folkskolan växte fram. Framförallt var det bidragen till läraren och dennes 

lön.14

Folkskolan och den allmänna undervisningen har oftast ansetts som en landsbygdsfråga, mycket 

på grund av att städerna redan hade skolor, det vill säga fattigskolor. Men, det anses även att 

stadgan och folkskolan var av betydelse för städerna och att det då istället fanns stora betänk-

ligheter på landsbygden mot att strängt genomföra det stadgan påbjöd. Orsaken var i många fall 

att skolorna på landsbygden riktade sig, likt fattigskolorna i staden, mot mindre bemedlade. Där-

med uppstod risken att arbetskraft skulle försvinna och att skolorna i sig skulle bli en belastning 

av ekonomisk art. Det kom dock att visa sig att både i städerna och på landsbygden infördes 

folkskolan och en allmän folkundervisning. Något som stad och landsbygd även hade gemen-

samt var att stadgan påbjöd en lärare som skulle vara examinerad.15

När det gäller lärare så fanns en form av yrkeskategori långt innan stadgan kom. Främst var det 

prästen eller klockaren som stod för undervisningen. Dock var det även till exempel torpare, för 

detta soldater, hantverkare, ogifta kvinnor och änkor som undervisade. Det var människor vars 

utbildning antingen hade skett via prästen eller så var de självlärda. De män som verkade som 

lärare kallades i regel för skolmästare/läsmästare, men var läraren däremot en kvinna kunde 

                                                                                                                                                
13 SFS 1842:19, Kongl. Maj:ts nådiga stadga angående folkunderwisningen i riket : gifwen Stockholms slott den 

18 juni 1842
14 Sörensen, A., ”Etisk fostran i folkskolan” i Den svenska folkskolan 100 år, 1842–1942, (Tidskrift för Sveriges   

Allmänna Folkskollärarförening, häfte. 2 1942) sid 47-48 samt Johansson, E., ”Folkundervisningen för folk-
skolan” i Ett folk börjar skolan. Folkskolan 150 år 1842–1992, red. Richardson, G., Stockholm 1992,  sid 17

15 Eljas, E., ”Den svenska folkskolan 100 år” i Den svenska folkskolan 100 år, 1842–1942, (Tidskrift för Sveriges 
Allmänna Folkskollärarförening, häfte 2, 1942),  sid 10 samt Spetze 1992, sid 20, 122-123
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denna även kallas skolmoster. Dessa var i regel inte knutna till någon skollokal utan bedrev 

verksamheten i sina hem och efter eget godtycke.16

2.2 Folkskolan i Veinge och i Halmstad

Vid stadgans stiftande kom folkskolan som institution att möta ett kraftigt motstånd. Ett mot-

stånd som skolorna i Veinge och Halmstad hade upplevt redan tidigare. I det fallet var det främst 

skolornas initiativtagare, det vill säga Prosten Alsing i Veinge socken samt kommerserådet A.J. 

Hammar och Prosten Kidron i Halmstad, som kom att möta ett hårt motstånd innan skolorna 

inrättades.17

När det gäller Alsingska skolan i Veinge så initierades denna redan 1802 men motståndet var så 

kraftigt att det skulle dröja ända till 1830 innan skolan började att byggas. Likt landsbygden i 

övriga landet bestod motståndet i hög grad av ekonomisk karaktär. I Veinge uttrycktes en stark 

ovilja att bidra med material och dagsverke även om prosten själv bidrog till lärarlön samt upplät 

mark till skolbyggnad och dess trädgård.18

I september 1831 hade skolbyggnationen kommit så långt att sockenstämman var beredd att utse 

ett skolråd. På samma stämma diskuterades även lärarens befattning i och med att önskemål från 

församlingen framfördes Önskemålet var att läraren skulle vissa tider under året undervisa både i 

skogsbygden och den intilliggande socknen Tjärby.19 Stämman beslutade att det var skolrådets 

sak att handha detta ärende liksom andra gällande skolan. Men, undantag gjordes när det gällde 

att anställa en lärare. I det fallet skulle domkapitlet i Göteborg vara den instans som skulle till-

sätta tjänsten. I det fallet skulle skolrådet enbart ge ett utlåtande över de sökande i samband med 

att deras ansökningar vidarebefordrades till domkapitlet.20

Skolan invigdes 1832 och var då en Lancasterskola, något som skolrådet envist höll fast vid 

även sedan 1842 års stadga hade fastslagits.21 Den lärare som kom att träda i tjänst vid invig-

ningen i Veinge var Sven Gustaf Holmdahl, vilken i sin tur efterträddes av Jöns Petter 

                                                                                                                                                
16 Bergström, C., Skolmostrar och läsmästare, Stockholm 2000, sid 52-53, 56, 64-68, 75, 87, 100, 108 f
17 Veinge sockenstämmoprotokoll, 1 augusti 1802, 7 februari 1830, KI:1, LLA
18 Aquilonius 1942, sid 79
19 Veinge sockenstämmoprotokoll, 18 september 1831 KI:1, LLA samt Hässelberg 1942, sid 12-14
20 Veinge skolråds protokoll, 26 november 1831, KIV:1, LLA
21 ibid., 28 november 1848, KIV:1, LLA
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Lundqvist. Lundqvist kom att verka som lärare intill sin död 1860 och ersattes då av Andreas 

Larsson, som 1882 fortfarande var fullt verksam vid skolan.22

I Halmstad diskuterades skolans inrättande något senare, det vill säga i mitten av 1820-talet, och 

kom sedan att invigas 1839. I motståndet mot inrättandet framfördes det bland annat att det i 

staden redan fanns en till två ”skolmästare”,  vilket ansågs vara nog eftersom dessa personer 

hade tillräckliga kunskaper i att undervisa barnen. De som var för skolans inrättande hävdade 

däremot att skolmästarens egna moraliska leverne påverkade barnen, vilket inte var bra.23 En 

parallell till detta kan dras till hur de reformvänner inom riket såg den folkskola som skulle 

komma 1842 som ett medel för ”allmän uppfostran till nykterhet och sedlighet”.24

Vad motståndarna i Halmstad beträffar så bottnade egentligen deras skäl i en rädsla som var 

liktydig med landsbygdens, det vill säga de var rädda för ytterligare skattebördor. Initiativ-

tagarna fick kämpa hårt för att få tillstånd en skola och därmed fick de också nöja sig med en 

lokal som fanns belägen ovanför fattighuset. I denna lokal drevs Halmstads Folkskola som en 

Lancasterskola fram till 1846 då den omvandlades till en ordinarie folkskola. 1848 flyttades 

skolan till en separat skolbyggnad som blev kallad Flinckska skolan, efter den ordinarie lärare 

som var i tjänst vid skolbyggnationen. Skolan kom sedan ytterligare att utvidgas och förhyrda 

lokaler tillkom, men den förblev den enda folkskolan i staden fram till 1882.25

I Halmstads folkskolas reglemente angavs det tydligt att skolrådet själv skulle tillsätta lärare vid 

skolan. Det framkom också i detta reglemente att läraren skulle vara ”ogift, skicklig och exami-

nerad”26 något som tydligen fängelsepredikanten Johan August Johansson var, eftersom denne 

fick anställningen det år skolan invigdes. Johansson kom dock enbart att stanna en kort tid och 

som vikarie anställdes Carl Magnus Flinck. Flinck fick förlängt sitt vikariat 1842 för att 1844 

utnämnas till ordinarie förste-lärare, en post som Flinck behöll fram till 1871 då denne avgick 

från sin post. Redan 1848 anställdes en andre-lärare och fram till 1882 kom lärartjänsterna att 

utökas så pass att vid detta år fanns det en förste-lärare och fyra andre-lärare.27

                                                                                                                                                
22 Veinge skolråds protokoll, 26 september 1832, 9 september 1839, KIV:1 samt 22 april 1860, 28 januari 1861 

KIV:2, LLA
23 Hässelberg 1942, sid 26-29
24 Eljas 1942,  sid 10 
25 Hässelberg 1942, sid 10, 14-16, 26-29, 87-88
26 ibid., sid 21
27 ibid., sid 20-22, 120-122
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3. Folkskollärarens utbildning och dess betydelse

3.1 Lärarnas utbildning

Enligt 1842 års skolstadga skulle det finnas en, helst fast, skola med ”vederbörligen godkänd 

lärare” i varje stads- och landsförsamling och att detta skulle vara ombesörjt inom fem år.28

Dessutom skulle det upprättas ett folkskollärarseminarium i varje stiftsstad förutom i Stockholm. 

Även examinations- och intagningsvillkor för seminarierna fastslogs där det främsta villkoret 

var ”gudsfruktan och sedlig vandel”. Den sökande skulle även helst känna till växelundervis-

ningsmetoden och kunna visa på skicklighet i att undervisa i enkel gymnastik och kyrkosång.29

Innan stadgans tillkomst var läraren i byskolorna i regel inte utbildad på något seminarie. Där-

emot var det vanligare med lärare som hade någon form av utbildning i stadsskolorna. Det kan 

dock sägas att det fanns i huvudsak två former av så kallade lärarutbildningar vid den här tiden. 

En utbildning var då till exempel att läraren hade gått någon av de kurser som hölls under 1830-

talet av ”Sällskapet för Växelundervisningens befrämjande”. Dessa kurser kom även att hållas 

vid det första seminariet som förlades till Lund 1838. Tilläggas bör att utbildningen riktade sig 

enbart till män, men senare uppläts även några platser för kvinnor.30

Någon sådan utbildning som nämnts ovan hade inte Flinck innan denne anställdes vid Halmstads 

Folkskola. Flinck hade däremot sådana kunskaper att denne kunde verka som lärare i en egen 

privatskola, vilken senare övergavs för anställningen vid Halmstads Folkskola. Flinck hade före 

upprättandet av den egna skolan nämligen låtit utbilda sig inom den andra formen av de två ut-

bildningarna som fanns under den här tiden. Den utbildning som Flinck hade genomgått var av 

praktisk karaktär där lärareleven fick sin utbildning i en ”barnskola”. Och, om det ansågs behö-

vas gav skolans lärare denne elev även en teoretisk utbildning i till exempel katekesen.31 Flincks 

utbildning kom att ske under en kortare tid i undervisningen vid Karl Johans församlings växel-

undervisningsskola i Göteborg. I Intyget från denna skola betygades ”/…/att han ägde mycket 

god kännedom om växelundervisningens grunder, hade berömliga insikter i katekisation samt 

mycket goda anlag för barns undervisning och behandling.” 32 varmed föreståndaren 

rekommenderade Flinck som en skicklig lärare.

                                                                                                                                                
28 SFS 1842:19, § 1 
29 ibid., § 5 samt § 6
30 Paulsson 1868, sid 44, Bergström 2000, sid 46 samt Mellberg 1996, sid 153
31 Aquilonius 1942, sid 446.
32 Hässelberg 1942, sid 21-22
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I och med omorganisationen av Halmstads Folkskola 1846 kom Flinck även att avlägga en exa-

men vid Göteborgs folkskollärarseminarie.33 Vid seminariet tillhörde Flinck den stora grupp av 

elever som bestod av äldre lärare där var och en hade intyg från församlingens präst om att per-

sonerna ifråga åtnjöt  ”välkänd frejd” och ägde ”välgrundad kristendomskunskap” samt ”begick 

ordentlig HHN”, det vill säga nattvardsgång. Dessa elever återvände, liksom Flinck, till den 

skola som de tidigare arbetat i som oexaminerade lärare. Tilläggas kan att det var företrädesvis 

denna grupp som avlade examen i början av de lagstadgade seminariernas tid.34

Den andre-lärare som anställdes 1848 var inte utbildad vid något seminarium och lät ej heller 

vidareutbilda sig. Denne lärares meriter bestod av att ha verkat som kantor och organist i 

Stockholm samt att ha varit körsångare vid kungliga operan. Läraren kom att verka vid skolan 

fram till sin död 1855 och blev då ersatt av en utbildad folkskollärare, som hade tagit examen 

vid Växjö folkskollärarseminarie året innan. Efterföljande lärare kom även att ha en examen 

bakom sig och 1882 fanns det fyra lärare vid Halmstads Folkskola, en manlig och tre kvinnliga. 

Den manlige läraren hade avlagt examen i Linköping medan de tre kvinnliga hade avlagt exa-

men i Skara. Här kan också tilläggas att de kvinnliga lärarna gjorde sin entré i Halmstad 1870, 

då två anställdes. Den tredje anställdes 1874.35

Någon folkskollärarexamen inhämtades aldrig av Lundqvist i Veinge. Lundqvist hade däremot 

någon form av utbildning eftersom det i dennes meritlista bland annat framkommer att kunska-

per hade inhämtats vad gäller växelundervisningsmetoden. Däremot framkommer det inte hur 

och var Lundqvist hade inhämtat dessa kunskaper. Dock hade kunskaperna blivit praktiserade 

vid den skola i Skummeslöv som Lundqvist kom från. I meritlistan framkommer det även att 

Lundqvist i princip var självlärd när det gäller skrivning respektive räkning och att denne för 

övrigt hade fått sin utbildning inom familjen. Men, Lundqvist hade dock en examen i kyrkosång 

och en form av medicinsk examen. Den sistnämnda kunde vara av betydelse vid en anställning 

både i staden och på landsbygden eftersom läraren på den här tiden även skulle ha kunskaper om 

sådant som gick utanför undervisningen. Därför framhöll Lundqvist bland annat denna examen i 

meritlistan, där det står att denne ”/…/ blef af vederbörande provinsialläkare examinerad uti 

vaccinationens rätta behandling, samt uti att öppna åder såväl med lancett som med 

snäppare.”36

                                                                                                                                                
33 Hässelberg 1942, sid 22
34 Enlund 1993, sid 45
35 Hässelberg 1942, sid 120-122
36 Knutsson 1986, sid. 58 samt Veinge skolråds protokoll 19 september 1839, KIV:1 LLA
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Den lärare som 1861 kom att ersätta Lundqvist var Andreas Larsson, och denne hade ej heller 

någon folkskollärarexamen. Larsson var född i Torup och hade 1852, vid 21 års ålder, tagit 

examen vid ”Högre Elementar Läroverket i Göteborg” där Larsson hade  ”genomgått 6te 

Avdelningen” och bland annat examinerats i teologiska studier och kyrkohistoria. Larsson hade 

däremot erhållit dispens i att undervisa eftersom denne även hade flera betyg från privatskolor, 

vilka framhöll Larssons skicklighet i undervisning. I sin ansökan framgår det att Larsson hade 

”af Kongl. Majst. blifvit i Nåder förklarad berättigad att såsom kompetent sökande anmäla sig 

till erhållande af Folkskolelärare-Befattning”.37

De krav som ställdes för att få komma in vid ett folkskollärarseminarie gjorde utbildningen till-

gänglig även för de lägre klasserna. Kraven innebar att seminarieeleven skulle kunna visa upp 

ett betyg om ”/…/god frejd och sedlig vandel”. Seminaristen skulle även kunna visa upp färdig-

het i att läsa både svenskt och latinskt tryck innantill samt kunna Luthers lilla katekes med an-

tagna förklaringar utantill. Dessutom skulle eleven kunna skriva och räkna samt ha en försvarlig 

kännedom i den bibliska historien. Den som var behäftad med något sådant kroppsligt fel som 

gjorde att yrket ej kunde utövas fick heller inte antas som elev även om denne klarade de 

teoretiska kraven.38

Med tanke på klasstillhörighet och med utgångspunkt från seminarierna går det att gruppera in 

de examinerade folkskollärare som var verksamma i landet under undersökningsperioden. På 

seminarierna fanns det tre grupper av elever, varav en grupp redan beskrivits ovan och till vilken 

Flinck i Halmstad tillhörde. Den andra gruppen innehöll de personer som hade akademiska 

studier bakom sig och som endast behövde genomgå den praktiska kursen. Den tredje gruppen, 

som även kom bli den största, innehöll de som före inträdet i seminariet främst kom från ett 

bonde- eller hantverkarhem. Dessa elever hade ej fått annan undervisning än i hemmet eller i en 

folkskola och var tvungna att gå såväl teoretisk som praktisk kurs.39 När väl kvinnor tilläts att gå 

i seminarierna uppstod en förskjutning i denna grupp eftersom kvinnorna i regel kom från 

medelklassen och inte allmogen. Även en förskjutning bland männen kom att ske då andelen 

från medelklassens lägre sociala skikt ökade, det vill säga de som kom från folkskollärar-, 

organist- och klockarhem.40 De examinerade folkskollärare som tjänstgjorde i Halmstad efter 

                                                                                                                                                
37 Veinge skolråds protokoll 28 januari 1861, KIV:2 LLA
38 Aquilonius 1942, sid 315
39 ibid., sid 451-452. Se även Ödman 1995, sid 507 samt Enlund 1993 sid 42-56 
40 Florin 1987,  sid 55-56
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1855 kan placeras in i denna grupp eftersom de inte hade någon akademisk bakgrund och de 

hade sina rötter i något av de ovan beskrivna klasserna.41

3.2 Utbildningens betydelse vid anställning

Vid skolan i Halmstad och i Veinge anställdes till en början lärare som inte innehade de högsta 

meriterna, även om det fanns sökande med sådana. Det som avgjorde valet av lärare var i huvud-

sak den ekonomiska aspekten. Lärarna hade inte någon högre lön och några krav på lönens om-

fattning ställdes inte vid anställningstillfället.42  Detta kan jämföras med övriga landet när det 

gällde lärarrekryteringen innan 1842. En rekrytering som då kan ses som att den skedde under 

”snålhetens stjärna” eftersom församlingarna till en början föredrog att anställa lärare som hade 

så låg utbildning som möjligt. Vad som däremot skiljer skolorna åt är att Lundqvist i Veinge ej 

lät vidareutbilda sig, något som Flinck i Halmstad gjorde. I detta fallet kan Lundqvist anses vara 

unik eftersom det i huvudsak var examinerade lärare som förekom i landets församlingar mot 

slutet av 1850-talet.43

Att Lundqvist i Veinge inte var så unik visar däremot en folkskoleinspektörs berättelse från 

perioden 1864–1866. Inspektören låter där framställa att det före och vid folkskolornas stiftande 

1842 fanns en allmän brist på sökande till de lärarplatser som då skulle tillsättas, därför anställ-

des det outbildade lärare. Dock fanns det vid tiden av inspektörens berättelse ”Lärare, som på 

seminarium inhämtat nödig kunskap och praktisk skicklighet” i princip alla skolor.44 Detta gör 

att Lundqvists efterträdare, Larsson, däremot kan ses som unik eftersom denne i så fall tillhörde 

det fåtal lärare som hade folkskollärarexamen. 

Veinge skolråd utgick däremot, trots att det inte erkände Alsingska skolan som en folkskola, 

från de allmänna behörighetsvillkor som fanns för ett inträde i något av de folkskollärarsemi-

narierna. I protokollet som berör Larssons anställning står det uttryckligen att denne hade ”i sin 

lefnad med beröm godkändt uppförande, flera betyg för skicklighet i undervisning och för en 

hedrande vandel”.45  I 1842 års stadga fastslogs det att en sökande till folkskollärarseminarie 

skulle kunna visa på ”/…/god frejd och sedlig vandel  /…/ Frejden skulle styrkas genom till-

förlitligt betyg”.46 Villkoren ändrades sedan något 1865 och den sökande skulle då kunna 

                                                                                                                                                
41 Hässelberg 1942, sid 120-122. 
42 Ibid., sid 22 samt Veinge skolråds protokoll 24 juli 1832, KIV:1, LLA
43 Ödman 1995,  sid 500
44 Hässelberg 1962, sid 124
45 Veinge skolråds protokoll, 28 januari 1861, KIV:2, LLA 
46 SFS 1842:19, § 6
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”genom behörigt intyg styrka sig hafva begått Herrens nattvard, vara känd för ett gott 

uppförande /…/”.47

En seminarieutbildning kom dock att vara både av betydelse och inte för de lärare som var verk-

samma vid Halmstads Folkskola eller vid Alsingska skolan i Veinge. För Flinck i Halmstad 

innebar det att utbildningen tryggade dennes anställning, vilket även gällde för de lärare som an-

ställdes efter 1855. Däremot verkar en utbildning inte haft någon betydelse för varken Lundqvist 

eller Larsson i Veinge vad gäller tryggandet av anställning. Dock var det i det fallet domkapitlet 

som avgjorde vem som skulle ha och bibehålla en anställning, något som skolrådet i Halmstad 

själv skötte om.48

När det gäller rekryteringen av lärare anses det att det på landsbygden skedde en rekrytering av 

lärare som inte kom från församlingen, men att dessa lärare hade en landsbygdsbakgrund och 

var examinerade.49 I Veinge arbetade Lundqvist, som inte kom från församlingen och hade 

landsbygdsbakgrund. Lundqvist hade heller aldrig någon examen från något seminarium, även 

om det krävdes efter stadgans tillkomst. Detta överensstämmer även med Lundqvists efter-

trädare, Larsson, som anställdes efter det att stadgan tillkommit. Appliceras sedan påståendet om 

landsbygden på staden och en granskning görs på hur rekryteringen gick till så går det att dra 

vissa paralleller med det ovan sagda. I Halmstad så var alla lärarna examinerade och de kom, 

med undantag för Flinck, inte från församlingen. Men, lärarnas bakgrund skiftade, det vill säga 

de kom såväl från någon stad som från landsbygden.50

4. Lokalsamhällets syn på folkskolläraren och dennes arbete 

Generellt sett ansågs folkskolläraren oftast som en man av folket som var förtrogen med arbets-

livet på orten, vilket gjorde att det ansågs att läraren även visste om och tog hänsyn till de 

osynliga lagar som rådde i lokalsamhället.51 Men, även om folkskolläraren gjorde detta kunde 

förutvarande lärargenerationers anseende påverka synen på denne. I det fallet var det synen på 

tidigare skolmästare som ”lytta och försupna gubbar” som kom att tynga den nya lärargenera-

tionen.52

                                                                                                                                                
47 Sjöholm 1957, sid 270
48 Veinge skolråds protokoll, 29 januari 1852, KIV:1, 18 mars 1858, KIV:2, LLA samt Hässelberg 1942, sid 22
49 Sjöberg 1996, sid 182
50 Hässelberg 1942, 120-122
51 Wallerius, L., ”Folkskolans övningsämnen” i Den svenska folkskolan 100 år, 1842–1942, (Tidskrift för Sveriges 

Allmänna Folkskollärarförening, häfte. 2, 1942), sid  94
52 Aquilonius 1942, sid 459
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Läraren befann sig i regel på den lägsta nivån av medelklassen och det var oftast de nyexamine-

rade lärarna som fick känna av de statusskillnader som förekom. Dessa lärare hade inte hunnit 

bygga upp något anseende på just den ort där de utförde sitt arbete, vilket gjorde att de ofta sågs 

som ovälkomna främlingar. Ortsbefolkningen kunde i sådana fall visa en nedvärderande attityd 

mot läraren och dennes yrke. Läraren kunde till exempel ses som en ”/…/sprättiger kräke /…/” 

där folkskolan enbart var en ”/…/hjälpanstalt åt nattvardsskolan”.53  Skolråden, i sin tur, kunde 

utöva en godtycklig makt över läraren. Till exempel kunde de utan att avskeda läraren hålla inne 

dennes lön med motivationen att läraren inte ansågs leva ett anständigt liv, även om läraren 

gjorde det så gott det gick utifrån de förhållanden som församlingen erbjöd denne.54 Att läraren 

inte hade så högt anseende var inget som var specifikt för landsbygden, utan aktningen för lära-

ren var densamma i staden. Till exempel så kunde en lärare på 1850-talet i Göteborg likaväl som 

i en Upplandssocken anses som socknens nådehjon, det vill säga denne var tjänare åt föräldrarna 

och målsmännen och var därmed skyldig att lyda dem.55

Det fanns dock de orter där läraren lyckades att bygga upp ett gott anseende. I regel ansågs det 

då att lärarens anseende var knutet till att denne skulle ha ett distanserat förhållande till lokal-

befolkningen, det vill säga inte ha något direkt socialt umgänge med övriga i församlingen. Men, 

det fanns också de lärare som öppnade sina hem för ortsbefolkningen.56 Vid sidan av sitt yrke 

var det oftast läraren som var den samlande och sammanhållande kraften inom kulturlivet i stort, 

vilket även innebar socialt umgänge.57 Till exempel kunde läraren anlitas som festtalare och var 

då med under alla de dagar som en festlighet hölls, vilken kunde vara i upp till tre dagar.58 Trots 

att det kunde råda en distansering innebar däremot själva yrket att läraren integrerades i sam-

hället. Lärarens många uppgifter och roller gjorde att kontakter med föräldrar, styrande och 

övrig befolkning både underlättade och krävde en anpassning där ett gott anseende var av vikt 

för att det skulle ske smärtfritt.59 Läraren kom därför att bli en kulturperson i det lokala 

offentliga rummet.

                                                                                                                                                
53 Hellblom-Sjögren, L., Folkskolan 150 år. Bildning och demokrati, Röster om och från folkskolan 1842–1992, 

Täby 1992, sid 19
54 Johannesson 1989, sid 17- 22
55 Aquilonius 1942, sid 459-460
56 Virdestam, G., Från gamla skolhus och lärarehem, Stockholm 1935, Se till exempel sid 21-22, 38 eller 151
57 Marklund, S., ”Läraren i skolan. Utbildning och yrkesambitioner” i Ett folk börjar skolan. Folkskolan 150 år 

1842–1992, red. Richardson, G., Stockholm 1992, sid 148
58 Johansson J., ”Huru kunde en folkskolelärare leva på 8 tunnor spannmål och 53 Rdr 16 sk B:co kontant? En fråga 

besvarad 1889” i Lärare i litteraturen, En antologi till folkskolans 150-årsminne. red. Isling, Å., Stockholm 
1992, sid 26

59 Johannesson 1989, sid 27-28
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Att anseende och socialt umgänge skiftade visar de två undersökningsorterna på och att det i det 

fallet berodde på lärarens personlighet. Till exempel 1880 hade en lärare i Halmstad dåligt anse-

ende eftersom denne ansågs vara på ekonomiskt obestånd. Läraren hade heller inte något socialt 

umgänge med någon från ortsbefolkningen utan föredrog jämlika lärares sällskap.60 Flinck, där-

emot, kan i det fallet ses som en motvikt. Till exempel förekommer Flinck några gånger i 

Halmstads stadsfullmäktiges protokoll från 1870-talet. Förvisso inte i egenskap av lärare men 

som markägare. Första gången gäller det ett ärende angående reglering av tomtmark där en 

diskussion om en gatas ytterligare sträckning mot öster uppstod. En av ledamöterna reserverade 

sig mot regleringsförslaget med motivet att Flinck motsatte sig att sälja en bit av sin mark för 

ytterligare sträckning av gatan. Ledamotens motiv gjorde att stadsfullmäktige valde att inte 

tvångsinlösa marken utan frågan hänsköts på framtiden. Detta tyder på att Flinck hade ett 

anseende som påverkade beslutet.61

I ett senare protokoll ansöker Flinck tillsammans med en hantverkare om rätten att gränsa av 

sina tomter mot stadens mark. Ansökan bifölls av stadsfullmäktige.62 I det avseendet visar det att 

Flinck lyckades bygga upp ett anseende eftersom denne respekterades i det fallet. Det visar dock 

även på att Flinck bedrev någon form av verksamhet där denne hade sociala kontakter utanför 

skolvärlden, det vill säga med hantverkaren. Ytterligare kan tilläggas att Flinck var accepterad i 

lokalsamhället med tanke på att denne stannade på sin post i 33 år och fick till och med skolan 

uppkallad efter sig, det vill säga Flinckska skolan. Detta visar på att Flinck erhöll ett relativt 

högt anseende.63

Lundqvist i Veinge, å andra sidan, hade ett socialt umgänge och hade till viss del ett gott 

anseende bland ortsbefolkningen.64 Men, Lundqvist kom även att bygga upp ett anseende som 

bråkmakare. I början av sin karriär verkar Lundqvist haft det någorlunda ekonomiskt gott ställt, 

men efter några år kom Lundqvist att få bekymmer och därmed uppstod bland annat bråk av 

ekonomisk karaktär. Vad Lundqvist gjorde var att försöka hitta utvägar på sina bekymmer 

genom att till exempel tolka prosten Alsings gåvobrev på ett sådant sätt att det skulle ge 

Lundqvist en bättre ekonomi. I det fallet kom Lundqvist i ett brev till skolrådet att ifrågasätta 

                                                                                                                                                
60 Hässelberg 1942, sid 105
61 Stadsfullmäktiges protokoll, Halmstad, 7 juni 1872, svensk lokalhistorisk databas (SLD)
62 ibid., 22 oktober 1875,  bilaga 3, SLD
63 Hässelberg 1962, sid 51
64 Hallandsposten 16 mars 1929
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vem som egentligen var den rättmätige inkomsttagaren till det hemman vars arrende var anslaget 

till skollärarens lön. Lundqvist ansåg att arrendet skulle oavkortat tillfalla honom, vilket visade 

sig att så var inte fallet. Enligt gåvobrevet skulle arrendet tillfalla skolrådet, som i sin tur skulle 

använda pengarna till skollärarens lön.65

Lundqvist lade sig även i själva skolrådets arbete. Till exempel framkommer det i ett brev att 

Lundqvist bland annat anser att skolrådet inte skulle hålla sina möten i skolan utan i prästgården, 

att bokföringen sköttes undermåligt, att Lundqvist krävde en löneförhöjning och ansåg att den 

ambulerande läraren skulle ha mindre i lön än vad Lundqvist själv hade. Vid det laget hade skol-

rådet tröttnat på Lundqvist, och denne kom att bli varnad. Detta framkommer i ett protokoll där 

det står skrivet att ”Skoleläraren Lundqvist att inför Skolstyrelsen personligen sig inställa /…/ 

för att emottaga föreställning dels i anseende till dennes förhållande emot Pastor /…/ det 

öfverflöda besvär han med sina skrifter förordsakar styrelsen.” 66 Lundqvist kom ytterligare att 

sätta sitt anseende på prov när denne medvetet fuskade till sig en kredit, vilket slutade med en 

anmälan till länsstyrelsen i Halmstad. Lundqvist verkar ha ångrat tilltaget och dagen innan 

förhöret skulle hållas begick denne självmord. Dock kom församlingen att upprätta skollärarens 

anseende eftersom församlingen krävde och fick igenom att Lundqvist skulle begravas på 

kyrkogården och inte som en laglös ute till skogs.67

Lundqvists efterträdare, Larsson, kom att få ett mycket gott anseende eftersom denne bland 

annat valdes till kommunalnämndsordförande 1866. Det var en post som Larsson hade fram till 

1868 och därefter verkade denne som ledamot i nämnden under resten av undersöknings-

perioden.68 Något som även visar på att Larsson både hade gott anseende och sociala kontakter 

med ortsbefolkning är dennes aktiva medverkan i socknens husbondeförening.69

Ytterligare kan tilläggas att både Lundqvist och Larsson, likt Flinck i Halmstad, kom att ha 

långa tjänstgöringsperioder, vilket tyder på att de både ansågs som kompetenta lärare och var 

accepterade i lokalsamhället.70 Vad gäller kompetens uttalade sig skolrådet i Veinge redan 1844

om Lundqvist. Skolrådet gav i det fallet Lundqvist ett erkännande i en skrivelse till domkapitlet, 

där rådet framhöll dennes skicklighet i att undervisa och fostra.71 Det var nämligen så att en 
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67 Knutsson 1986, sid 60
68 Veinge sockenstämmoprotokoll, 29 december 1866, 11 juni 1868, SLD
69 ibid., 14 oktober 1871, SLD
70 Knutsson 1986, sid 69
71 Veinge skolråds protokoll, 26 maj, KIV:1, LLA  
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kompetent lärare skulle också uppfostra barnen. Ett medel i det fallet var kristendomsundervis-

ningen. Ett annat medel var agan som användes som metod när det gällde att uppnå ordning och 

disciplin.72

Redan det första reglementet för Alsingska skolan visar underförstått att aga var en godkänd 

metod eftersom denna form av tillrättavisning förekom i andra skolor. Det står: ”Genom war-

ningar och ömt tilltal söka Läraren att rätta smärre fel och förseelser hos Skolbarnen, och då 

sådant ej medförer åsyftad werkan, andwände de bestraffnings sätt som i andra dylika Skolor 

äga rum.73 Även i nästa reglemente förespråkades agan. Men, här gjordes ett tillägg där det 

framgår att metoden skulle vara lindrig och användas i sista hand.74

I det material som berör Halmstad står det inte något nämnt om bestraffningar, dock förekom det 

sådana med tanke på den tidens syn på läraren som uppfostrare. Generellt i landet ansågs näm-

ligen agan som en erkänd uppfostringsmetod, i varje fall under folkskolans första årtionden. 

Riset eller rottingen användes flitigt och hårdhänt inte enbart på olydiga elever utan även på de 

som hade svårt att lära sig, inte var snabb tillräckligt i svaren eller rentav hade blivit angivna av 

någon klasskamrat. Den stränga disciplinen tycks heller inte ha stört förhållandet mellan hem 

och skola eftersom läraren kunde utdela hård kroppsaga utan att någon ingrep. Till saken hör att 

agan även förekom i hemmen och ansågs som en självklar sak. Till och med eleverna såg agan 

som en del av lärarens yrkesutövande, för även om denne ansågs som mycket god, snäll och 

utmärkt så hörde agan till vardagen.75 Tilläggas kan att de straff som förekom i skolan inte 

enbart var kroppsstraffet utan det fanns även skamstraff, det vill säga att stå i skamvrån eller få 

kvarsittning. Denna form av bestraffning förekom inte i lika stort omfång, men den existerade.76

5. Folkskollärarens arbete och största problem

5.1 Lärarens undervisningstid

I 1842 års folkskolestadga framgick det inte hur skolorna skulle ordnas och inrättas enbart att 

församlingarna skulle underkasta sig domkapitlens prövning och beslut. Detta tolkades ofta som 

att fanns det bara en skola så hade församlingen full frihet att ordna skolan på bästa sätt och då 

så billigt som möjligt. Det var dock inte lärarens krafter som sparades utan det var ekonomisk 
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besparing som söktes.77 Till exempel fastställde stadgan inte läsårets längd även om huvudparten 

av skolråden i landet lät införa att undervisning skulle bedrivas under åtta månader.78 Ett sådant 

beslut kom dock inte att fattas av Kungl. Maj:t förrän 1860, som då lät göra gällande att det i 

hela landet skulle införas ett läsår som skulle omfatta ovan angivna antal månader. Ledigheten 

från skolan blev fyra månader för eleverna, men för läraren tedde det sig annorlunda. Till 

exempel reagerade en skolinspektör i Göteborg under 1860-talet på att läraren i en församling 

inte hade mer än två veckors ledighet om året från skolarbetet.79

Flinck i Halmstad hade varken före eller efter 1860 någon längre ledighet eftersom skolan 

praktiskt taget skulle vara i verksamhet året om och några ferier gavs inte. Istället stadgade 

redan det första reglementet, att läraren så mycket som möjligt skulle inskränka barnens ledighet 

på så vis att denne endast fick ge dem lov vid högtider, marknader eller dylikt. Flinck kom dock 

att få en andre-lärare under sig 1848, men detta förändrade inte dennes situation. Andre-läraren 

anställdes nämligen på grund av att barnantalet i staden ökade så kraftigt att det krävdes ytterli-

gare en lärare, vilket gjorde att Flinck inte kom att få så mycket mer tid över till andra sysslor än 

de som ingick i tjänsten.80  

Enligt 1831 års reglemente för Alsingska skolan i Veinge skulle undervisningen vid själva 

skolan bedrivas under 8 månader, något som även kom att överensstämma med övriga landet. 

Däremot skulle läraren också undervisa i skogsbygden och i grannsocknen, vilket gjorde att 

undervisningstiden blev 11,5 månader.81 Någon förändring för Lundqvist kom inte att ske förrän 

1852. Elevantalet uppgick vid det laget till 523 elever varvid skolrådet beslutade att ytterligare 

en lärare skulle anställas, det vill säga en ambulerande lärare som skulle undervisa i de rotar som 

tillhörde skogsbygden och grannsocknen.82 Detta medförde att dessa rotar bildade en egen form 

av skola och frånskildes därmed från Alsingska skolan, vilket i sin tur medförde att Lundqvist 

enbart kom att bli stationerad vid denna skola.83 På så vis kom Lundqvist att undervisa åtta 

månader och fick lite mer tid över till andra göromål. Däremot frångick skolrådet den från 1860 

fastställda läsårstiden då nytt reglemente för skolan skrevs 1864. Lundqvists efterträdare, 

                                                                                                                                                
77 Sandström 1995, sid 167 samt Hellblom-Sjögren 1992, sid 36
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stadgan dock ej gör. Eljas 1942, sid 23
79 Sörensen 1942, sid 104, 112-114. 
80 Hässelberg 1942, sid 20-21, 36, 73, 120. 1848 fanns det 100 barn inskrivna vid skolan, året därpå var det 120 

barn. Hässelberg 1962, sid 51
81 Veinge skolråds protokoll, 26 november 1831, KIV:1, LLA
82 En rote innebar i det här fallet en förvaltningsenhet för skolan där markägare till exempel upplät sina hem för 

undervisning och bidrog till lärarens lön, så tillvida inget annat föreskrevs.
83 Veinge skolråds protokoll, 3 juli 1852, KIV:1, LLA
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Larsson, kom då att bedriva undervisning 10 månader om året, med uppehåll i juli och runt 

nyåret.84

När det gäller lärarens undervisningstid i lästimmar om dagen så fanns det heller inga direktiv i 

1842 års stadga utan det var skolråden i samråd med församlingen som skulle bestämma antalet 

timmar, vilket gjorde att dessa varierade i hög grad inom landet. Det var inte förrän 1864 under-

visningstiden kom att regleras och då i ett kungligt cirkulär som föreskrev att den dagliga under-

visningstiden inte fick vara längre än sex timmar. Det skulle även finnas avbrott mellan varje 

timme och dessa avbrott fick inte inräknas i lästiden, vilket gjorde att arbetstiden för läraren 

kunde bli längre än vad denne hade haft förut.85

Med utgångspunkt från både Halmstad och Veinge går det att utläsa att lästimmarna skilde sig 

till en början med. Vad gäller Flinck i Halmstad så undervisade denne sex timmar dagligen, för-

utom på söndagen.86 Lundqvist i Veinge, å andra sidan, undervisade även sex timmar, men inte 

dagligen eftersom det inte bedrevs någon undervisning på onsdags- och lördagseftermid-

dagarna.87 Detta kom däremot att ändras 1864 då nytt reglemente för Alsingska skolan skrevs. 

Då fastställdes det bland annat att antalet undervisningstimmar skulle vara ”sex alla socken-

dagar utom Söndagen, nemligen från kl 9-12 f.m och från 2-5 e.m”.88  Därmed blev undervis-

ningstiden densamma på båda orterna och kom också att överensstämma med föreskriften i det 

kungliga cirkuläret från samma år.

5.2 Undervisningens innehåll

När författarna av vår första folkskolestadga angav de ämnen som skulle vara föremål för under-

visningen så ställdes det höga krav på läraren. Det var inte enbart katekesen som skulle läras, 

även om den var främsta föremålet för skolgången. Läraren skulle även ha kunskaper i biblisk 

historia, fysisk och politisk geografi, historia, räknekonst, geometri och  linearteckning samt 

naturlära, gymnastik och kyrkosång”.89

Skolrådet i Halmstad frångick dessa krav till viss del, vilket framkommer i en folkskoleinspek-

törs berättelse från 1861-1863. I berättelsen framgår det att läraren förvisso undervisade i ämnen 

enligt stadgan, men gymnastik ingick inte utan istället ingick skrivning och svenska språket som 
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enskilda ämnen. Tilläggas bör dock att i början av skolans verksamhet inskränkte sig undervis-

ningen till att främst ge eleverna färdigheter i innanläsning och i utanläsning av katekesen. 

Räkning och skrivning kom i andra hand och historia, geografi samt naturlära betraktades som 

ganska överflödiga och onyttiga. 90

Skolrådet i Veinge frångick ämneskraven redan från början och hade inte ändrat på detta 1848 

då domkapitlet begärde in uppgifter om varför det inte undervisades enligt stadgan. Vid skolan 

undervisade nämligen läraren i fyra ämnen, det vill säga katekesen, bibliska historien, skrivning 

och räkning.91 Svaret blev:  ”/…/berörde Skola icke kan komma under benämning af Folkskola, 

af skäl att därstädes undervisas icke i alla ämnen som Kongl. Schol  Stadgan af den 18 juni 

1842 föreskrifver.”92

Slutligen, generellt kan sägas att vad än läraren undervisade i skulle denne föra noggrann bok-

föring över elevernas skolgång, deras prestationer och de resultat som nåddes. Detta skulle sedan 

rapporteras in till skolrådet eller dess ordförande, vilket oftast skedde en gång per vecka. Detta 

var inte enbart något som gjordes på landsbygden utan även i till exempel Stockholm, men där 

lämnades rapporterna direkt till skolinspektören.93 I både Halmstad och Veinge skedde därför en 

veckovis rapportering till skolrådet. I rapporten skulle det förutom barnets namn och ålder även 

skrivas in de framsteg som skedde under veckan, om det skedde några sådana. Barnets fallenhet, 

böjelser och seder skulle också inrapporteras.94

5.3 Det största problemet för läraren i undervisningen

Många tror nog att det största problemet för läraren var till exempel ljudnivån i skolan eller att 

det inte fanns tillräckligt med skolmaterial.95 Men, det framkommer att det överlag i landet exis-

terade en åsikt om att folkskolan var ett otillbörligt ingrepp i föräldrarnas myndighet. Skolan 

inkräktade på föräldrarnas rätt att disponera över barnens tid och arbetskraft. Det ansågs att den 

kunskap barnen behövde kunde de, liksom tidigare, få i hemmet.96 Detta var något som även 

gick ut över läraren och därmed kom elevernas frånvaro att bli det största problemet för denne. 
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Läraren fick inte enbart problem med att organisera dagens arbete utan frånvaron medförde ett 

merarbete i varierande form som till exempel att svara inför skolrådet eller kontakta hemmen. 

Problemets omfattning visas av att lärarnas arbete gick trögt till en början med och 1847 fick 

endast hälften av de skolpliktiga barnen undervisning. 1853 undervisades fortfarande 1/3 i 

hemmen samtidigt som det inte var ovanligt att barnen skolkade från skolan. Detta visar visser-

ligen på att frånvaron sjönk, men den kom dock att finnas i stor grad under resterande del av 

århundradet.97

Den höga frånvaron och den ojämna skolgången existerade både på landsbygden och i städerna. 

I huvudsak skylldes detta på att fattigdom tvingade föräldrarna att hålla barnen hemma eftersom 

de inte hade råd att bekosta skolgången. Barnen behövdes dessutom till arbete, även i de mindre 

fattiga familjerna. Detta framkommer till exempel i en rapport från en skolinspektör i Halland 

där denne skriver: ”/…/barnen under nära hälften av året ska utgöra levande stängsel för krea-

turen. Med vemod måste man se dem, som borde ha sin plats i skolan, strövande omkring på 

betesmarkerna”.98 På landsbygden försökte dock skolråden lösa problemet genom att anpassa 

skolans tider till det arbete som barnen skulle utföra, vilket gjorde att en omfattande frånvaro 

kunde undvikas.99

I städerna fanns andra lösningar, till exempel påbjöd inspektörerna i Stockholm att barnen skulle 

erhålla hjälp genom fattigvården och därmed ha möjlighet att gå i skola. Deras arbete underlätta-

des dock inte av lärarna, som ofta underlät att rapportera in frånvaron eftersom de då fick stå till 

svars för detta. 100 Men, det förekom också både på landsbygden och i städerna att läraren utpeka-

des som upphov till frånvaron. Föräldrarna misstrodde läraren och ansåg denne obenägen att lära 

deras barn sådant som de skulle behöva i framtiden. Även lärarens nit och noggrannhet kunde 

innebära att barnen hölls hemma.101

Med tanke på att Veinge socken ligger på landsbygden kan orsakerna ha varit många till barnens 

frånvaro men Lundqvist i Alsingska skolan fick dock känna av den oregelbundna skolgången. 

Detta framkommer tydligt bland annat i ett utav protokollen från 1842 där det framgår tydligt att 

92 elever var anmodade till examen, men endast 53 hade bevistat lektionerna.102 Även 1844 
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tydliggörs problemet och då i form av att ledamöterna anmärkte på elevernas bristfälliga kun-

skaper och ”/…/ att detta förhållande ej kunde tillskrifwas Läraren, all den stund Föräldrarna 

icke låta barnen ordentligt bewista lektionerna och fann styrelsen att då sådant är ett oskick af 

Föräldrarne, kraftigare medel låta widtagas för undervisningens jemnare gång.”103 I det fallet 

framkommer det att skolrådet skulle ta itu med problemet och tillrättavisa föräldrarna.

Även Lundqvist försökte rätta till problemet genom att erbjuda sig att ambulera ute i socknen 

mer än vad som tidigare gjorts, det vill säga: ”Skolläraren anmälte att han vill och önskade, om 

derigenom undervisningen kunde bättre befordras, att håla ambulatorisk schola under 4 måna-

der i Weinge Socken, Byn delas i Rotar, hvarigenom föräldrar mindre välmående eller ock om 

sina barns undervisning liknöjde, kunde få bättre tillfälle att begagna undervisning”104 Förslaget 

vann gehör i skolrådet och Veinge socken delades upp i fyra rotar där Lundqvist, förutom att 

undervisa i Alsingska skolan, även kom att undervisa på fler ställen än tidigare. Om detta gjorde 

att frånvaron sjönk eller att skolrådets tillrättavisningar påverkade föräldrarna går ej att fast-

ställa. Det framkommer ej heller något ytterligare angående elevernas frånvaro i efterföljande 

protokoll, vilket gör att denna måste ha minskat.

Eleverna i Halmstad kom inte att fungera som levande stängsel men de var uteslutande från 

arbetarklassen och även här höll föräldrarna barnen hemma för att de behövdes för familjens 

försörjning. Då barnen uteblev från skolan ålåg det läraren att göra hembesök och försöka tala 

föräldrarna tillrätta. Dessa besök var allt annat än angenäma, ibland gick det till ytterligheter 

såsom att läraren möttes av svordomar, skällsord och hot om utkastning. I allmänhet ville eller 

kunde föräldrarna inte inse betydelsen av en ordnad skolgång. Deras mål var att bara barnen 

klarade att läsa så pass att de klarade konfirmationen så räckte det, eftersom de ändå inte skulle 

bli något annat än arbetare och behövde därmed inte mer lärdom.105  

I Halmstad kvarstod problemet även under 1860-talet då det stadgades att eleverna skulle delas 

in i åldersklasser. I det fallet och med tanke på frånvaron blev läraren tvungen att inrikta under-

visningen på individen eftersom det knappast var möjligt att undervisa i hela klasser. Detta med-

förde i sin tur att några regelbundna raster inte förekom i någon större utsträckning och att 

eleverna kom och gick oregelbundet under dagen, vilket i sin tur medförde att läraren kom att ha 

längre lästimmar än förut. Problemet med oregelbundenheten löstes dock efter hand från slutet 
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av 1860-talet och framåt och därmed till viss del löstes även problemet med frånvaron. Orsaken 

till detta var att ämnen såsom skrivning och räkning kom att anses som nyttiga samtidigt som 

elevantalet ökade, vilket gjorde att läraren kunde genomföra en mer regelbunden klassunder-

visning och fick då även en mer överblickbar arbetsdag.106

Slutligen, det anses att de skolråd som fanns i landet orsakade problemet med frånvaron efter-

som skolråden ansågs vårdslösa och brast i sin kontroll, vilket ledde till att befolkningen inte 

hörsammade närvarokraven.107 Detta går även att utläsa i en skolinspektörs rapport från perioden 

1872–1876. Skolinspektören ansåg att det rådde liknöjdhet hos skolråd och församlingar, vilket 

innebar att lärarens uppgift inte togs på allvar. Anmärkningen gällde dock inte specifikt någon 

ort utan Halland överlag.108 När det gäller Halmstad så var skolrådet aktivt och det framgår inte 

att skolrådet skulle ha gjort sig skyldigt till vårdslöshet och bristande kontroll vad gäller från-

varon. I det fallet var det inte skolrådets skyldighet att komma tillrätta med problemet utan detta 

ingick i lärarens tjänst, vilket nämnts ovan. I Veinge, däremot, hade inte läraren sådana skyldig-

heter och därför var det skolrådets sak att komma tillrätta med problemet, vilket det också aktivt 

arbetade med. Endast en gång förekommer det i protokollen att en ledamot brast i sina förplikt-

elser och det hade inte att göra med frånvaron i den dagliga verksamheten utan i samband med 

ett av skolans förhör.109

5.2 Lärarens övriga sysselsättning

Generellt sett var lärarens roll främst att undervisa och att denne då bar upp en professionalitet 

som grundade sig på intresset för sin uppgift. I och med detta skulle läraren helst inte ha några 

andra sysslor vid sidan av det som ingick i anställningen. Läraren var dock i många fall tvungen 

att ha andra sysslor för att klara sin överlevnad. Sådana sysslor kunde till exempel vara att utföra 

något hantverk, vara badmästare eller arbeta med undervisning utanför själva skolan. Det fanns 

även bisysslor som kunde ingå i tjänsten, något som läraren antingen fick extra betalt för eller så 

ansågs de redan ingå i lönen. Ett exempel på en sådan syssla som ingick lönen var att granska

förmyndarräkenskaper.110

När det gäller sysslor som inte var direkt knutna till undervisningen så finns det, utöver de 

exempel som givits ovan, även exempel både i Halmstad och i Veinge. Till exempel i Halmstad 
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så ingick det i Flincks tjänst att vaccinera, något som denne fick extra betalt för. Flinck var även 

markägare, men om marken brukades eller om den inbringade några pengar för övrigt får bli 

osagt.111 Även om övriga lärare efter Flinck hade bisysslor så framkommer det inte i materialet 

och därmed får det lämnas därhän.

I Veinge var Lundqvist förvisso utbildad att vaccinera, men kom inte att utöva denna syssla 

eftersom det redan fanns en vaccinatör i socknen.112 Däremot hade Lundqvist en annan inkomst-

bringande bisyssla eftersom denne ägde en gård och även brukade den.113 Men, Lundqvist hade 

även sysslor som ingick i tjänsten, något som denne inte fick extra betalt för. Det var till exem-

pel att ansvara för de övernattningsrum som fanns på skolan. Dessa rum var avsedda för de barn 

som hade lång väg mellan skolan och hemmet. Lundqvist skulle även fungera som sekreterare åt 

skolrådet vid dess sammanträden, så tillvida läraren själv inte avhandlades.114 Även Larsson hade 

dessa sysslor i sin tjänst, men denne hade även sysslor inom till exempel kommunalnämnden, 

vilket behandlats tidigare.115

6. Folkskollärarens lön, uppsägning och pension

6.1 Lärarens lön 

Enligt 1842 års stadga skulle en examinerad lärare erhålla en årslön om sexton tunnor spannmål, 

åtta skulle betalas ut in natura och åtta i kontanter vars belopp bestämdes av markegångspriset. 

Läraren skulle också ha en tjänlig bostad och bränsle till denna samt tillgång till ett trädgårds-

land. Sommarbete och vinterfoder för en ko ingick också som en förmån. Ville läraren inte ut-

nyttja denna förmån skulle den ersättas kontant med värdet av minst två tunnor spannmål.116 Det 

kan tilläggas att församlingarna var i regel inte rika på den här tiden och folkskolläraren blev 

ofta föremål för hårda ordalag vad gäller inkomsten. Även om lönen var minimal, i regel mindre 

än en ”dagkarls”, väckte den ofta ortsbefolkningens förargelse eftersom det ansågs att läraren 

fick en så pass hög lön att denne borde undervisa själv och inte ta hjälp av monitörer.117

                                                                                                                                                
111 Hässelberg 1942, sid 65 samt stadsfullmäktiges protokoll, Halmstad, 7 juni 1872,  22 oktober 1875, SLD
112 Knutsson 1986, sid. 58 samt Veinge sockenstämmoprotokoll, 29 augusti  1830 KI:1, LLA
113 Hallandsposten 16 mars 1929. 
114 Veinge skolråds protokoll, 26 november 1831, KIV:1 samt 4 april 1864, 21 augusti 1864, KIV:2, LLA
115 Veinge sockenstämmoprotokoll, 29 december 1866, 11 juni 1868, SLD
116 SFS 1842:19,  § 4. Lärarna lät ofta omvandla förmånen kofoder så fort som möjligt eftersom många inte hade   

  någon ko. Bostadsförmånen räknades däremot sällan om till pengar och om det gjordes så skedde det oftast i 
  städerna. Paulsson 1868, sid 44-45.

117 Westling 1911, sid 5-6.
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Det stadgan föreskrev om lärarens lön kom att stå fast fram till 1863 då en reglering skedde via 

en kunglig kungörelse. Lönen skulle då utgöra en statligt garanterad minimilön om 400 Rdr för 

åtta månaders undervisning, exklusive två tunnor spannmål per månad, husrum, bränsle och ko-

foder. Minimilönen innebar att om församlingen betalade en lägre lön än den fastställda summan 

utgick inget statsbidrag. På det sättet kom församlingarna att tjäna mer på att betala en högre lön 

till sina lärare.118

Ute i landet var dock lönerna mycket skiftande. Till exempel utbetalades det 1862 i Stockholm 

årslöner från 1000 till 1500 Rdr, inklusive hyresersättning. Detta gällde manliga lärare och när 

kvinnorna tillkom blev lönerna annorlunda. 1875 utbetalades till exempel årslöner från 700 till 

1800 kronor, varav den lägsta summan tilldelades ordinarie lärarinnor. Den lägsta lönen för män 

var samma år 1000 kronor.119 På landsbygden, däremot, fanns det lärare som under 1860-talet 

endast hade 350 Rdr per år. En orsak till detta var att församlingarna i regel inte var rika och 

skolråden gjorde sitt för att hålla nere kostnaderna, även om de fick statsbidrag. Till exempel, 

fick läraren löneförhöjning kunde det hända att skolrådet lade till ett villkor. Ett sådant villkor 

kunde vara att läraren själv skulle avstå 100 Rdr till skolkassan. Ett likvärdigt villkor ställde en 

församling i Småland 1866 då det begärdes av läraren att denne skulle bidra med 50 Rdr till 

vardera två småskollärarinnor eftersom dessa lindrade skollärarens arbete. I ett annat distrikt 

drogs 200 Rdr från lärarens lön till pension åt dennes efterträdare.120

I Halmstad fastställdes det i ett reglemente 1839 att lärarens årslön skulle utgå med 133 Rdr 

16 Sk. B:co. I denna lön ingick bostad om ett rum och kök så tillvida läraren inte skaffade egen 

bostad, då utgick ett bostadsbidrag om 50 Rdr. I lönevillkoren ingick det dock att läraren själv 

skulle bekosta underhåll för skollokalen och komplettering av undervisningsmaterial om inte 

inskrivningsavgiften, en Rdr per barn, räckte. Men, läraren hade också rätt att ta ut en under-

visningsavgift på en Rdr per månad för varje elev, förutom för 12 barn som då bevisligen skulle 

vara utfattiga och som var inskrivna vid skolan.121  

Lönen kom sedan att förändras och 1851 var lärarens lön 300 Rdr per år för att 1869 vara 

750 Rdr per år. I båda fallen inkluderades bostad och ved. Vad gäller förmånen kofoder framgår 

det inte om denna vid förekom eller löstes in mot pengar. Det framkommer heller inte om lära-

ren fortfarande hade rätt att ta ut ovan nämnda undervisningsavgift. Men, 1880 framgår det dock 

                                                                                                                                                
118 Paulsson 1868,  sid 55, Mellberg 1996, sid 124-125, 131 samt Florin 1987 sid. 152-154
119 Spetze 1992, sid 213-214, bilaga L
120 Sörensen 1942, sid 291, 294-295
121 Hässelberg 1942, sid 20, 
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att undervisningsavgiften var borttagen. Den manliga folkskollärarnas årslön låg då från 800 till 

1050 kronor, och istället för undervisningsavgiften tillkom 75 kronor för en månads överläsning. 

Det är också den första gången som kofoderförmånen nämns och den löstes in det året mot drygt 

50 kronor. Den lärare som inte hade bostad in natura fick även en hyresersättning på 150 kronor 

om denne var ogift. En folkskollärarinna däremot fick en avsevärt mindre lön, det vill säga 600 

kronor i kontant årslön och övriga förmåner i proportion till dennas arbete.122

Tilläggas bör att vad gäller förmånen trädgårdsland så framkommer det inte någonstans om 

någon sådan mark fanns tillgänglig för läraren i Halmstad. Däremot framkommer det tydligt att 

läraren i Veinge hade tillgång till trädgårdsland från första början i och med att det ingick i 

prosten Alsings gåvobrev.123 Vad som även framgår tydligt är att läraren i Veinge inte hade 

några villkor om att själv bistå till underhåll av skolans inventarier och materialinköp,124 något 

som läraren i Halmstad däremot till en början skulle göra. 

Vad gäller själva årslönen för läraren i Veinge framgår det redan 1832 att denne hade 48 Rdr i 

lön. Läraren skulle även ha husrum och ved, men spannmål och kofoder omnämns inte.1251844 

begärde domkapitlet in en redovisning över skolan och i denna redovisas även lärarens årslön. I 

det fallet omnämns ingen kontant summa utan årslönen beskrivs i mat och spannmål samtidigt 

som det påtalas att den då överstiger det belopp som stadgades 1842. Det står följande: ”hvarje 

matlag gifva scholläraren ett matskott, bestående af en kaka bröd och ett stycke sogel, efter råd 

och lägenhet samt Ett halft Lass Bränsle af hvarje matlag, samt i spannemål 1 Kappe Råg och 

en Kappe Korn af hvarje matlag i pastoratet årligen samt att hans lön således icke är obetydlig, 

öfverstigande det belopp som Kongl. Maj:sts nådiga förordning af den 18 Juni i 1842, 

bestämmer. ”126

Det är inte förrän 1860 som det tydligt går att utläsa att läraren i Veinge har fått en årslön som 

motsvarade eller rentav översteg respektive understeg stadgad årslön. Läraren fick då förutom 

bostad, nio tunnor spannmål, 200 Rdr i kontanter samt två famnar ved och 100 tunnor torv eller 

”med den slags eldbrand som Pastoratet kan åstadkomma”. Det framgår också att läraren inte 

löste in förmånen med ved eftersom det ålåg skolstyrelsen att anskaffa sådan.127 Kofoder nämns 

                                                                                                                                                
122 ibid., sid 63, 104 samt Hässelberg 1962, sid 229, 264
123 Veinge Sockenstämmoprotokoll, 1 augusti 1802, bilaga, KI:1, LLA
124 Se till exempel Veinge skolråds protokoll, 9 juni 1855, KIV:1, LLA
125 Veinge skolråds protokoll, 24 juli 1832 KIV:1, LLA
126 ibid., 26 maj 1844, KIV:1, LLA
127 ibid., 22 april 1860, KIV:2, LLA
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inte någon gång i de protokoll som berör årslönen. Däremot nämns förmånen 1864 efter att den 

nya stadgan om minimilön hade kommit. Då bad läraren om löneförhöjning hos skolrådet och 

fick 389 Rdr och 68 Sk. B:co i årslön, inklusive förmånerna varav kofoder då ingick.128 1869 var 

lärarens årslön 425 Rdr inklusive förmåner, vilket visar på att lönehöjning hade skett. Årslönen

kom sedan att ytterligare stiga för att 1880 vara 987 kronor och 50 öre.129

Slutligen, det framkommer inte någonstans i det material som funnits tillgängligt att någon 

lärare ställde anspråk på sin lön när denne anställdes, även om Lundqvist i Veinge senare gjorde 

sådana anspråk.

6.2 Lärarens uppsägning

Enligt § 11 i 1842 års stadga kunde bland annat skolrådet säga upp läraren och låta bli att betala 

ut någon lön.130 Skolrådet skulle dock först ge läraren en varning och om denne då inte hörsam-

made varningen kunde en uppsägning ske. Detta gällde även om läraren ansågs utföra sin tjänst 

undermåligt eller hade uppträtt på ett sådant sätt att denne inte längre ansågs tillförlitlig att inne-

ha tjänsten. Någon besvärsrätt över eventuell uppsägning nämns inte i stadgan och därmed var 

läraren försvarslös och ofta föremål för församlingarnas godtycke.131

I Alsingska skolans första skolordning framgår det att skolrådet kom att vara mer tålmodigt med 

läraren eftersom denne inte fick avskedas förrän efter tre varningar. Den första skulle prästen ge, 

den andra utdelades av skolrådet och den tredje av domkapitlet, som i det fallet också skulle 

prova om omständigheterna föranledde till ett uppsägande av tjänsten.132 Så långt som till en 

tredje varning kom av naturliga skäl aldrig Lundqvist i sitt bråkande med skolrådet eftersom 

denne dog.133 När det gäller Larsson fick denne inga varningar eller var hotad av uppsägning, 

varken under undersökningsperioden eller senare.

Vad gäller Halmstad så kom inte skolrådet att avskeda någon lärare och det verkar som om 

varningar var ovanliga. Endast en gång framkommer det att en varning utdelades och det var när 

lärarna 1869 försökte gå emot skolrådet. Detta skedde med benäget bistånd av en folkskole-

inspektör. Inspektören hade själv försökt att ändra på förhållandena i skolans organisation men 

hade då blivit motarbetad av skolrådet. Som en utväg uppmuntrade inspektören lärarna att göra 

                                                                                                                                                
128 Veinge skolråds protokoll, 17 mars 1864, KIV:2, LLA
129 Hässelberg 1962, sid 271
130 SFS 1842:19, § 11
131 Spetze 1992, sid 296
132 Veinge skolråds protokoll, 26 november 1831 KIV:1, LLA
133 ibid, 18 mars 1858 KIV:2, LLA
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en skrivelse till denne där de lät göra gällande att skolorganisationen inte var bra och att läro-

planen borde förändras. Inspektören sände sedan skrivelsen vidare till domkapitlet som efter att 

ha granskat skrivelsen i sin tur skickade den till skolrådet i Halmstad. Skolrådet reagerade 

genom att förneka bristerna och att ge lärarna en ordentlig varning.134

6.3 Lärarens pension

I 1842 års stadga och i samma paragraf som gällde lärares uppsägning finns även en bestämmel-

se om pension. Läraren skulle om denna hade ”oförvitligt förestått sin tjänst” tilldelas en större 

eller mindre del av den årslön läraren uppbar vid en eventuell pensionering på grund av ålder 

eller sjukdom. Men, stadgan överlät till församlingen och skolrådet att avgöra om läraren, med 

beaktan på tjänstgöringstiden, hade behov av en pension. 135

Formuleringen i stadgan möjliggjorde en godtycklig behandling av läraren och många försam-

lingar valde att istället för att betala ut en pension så hölls läraren kvar vid tjänsten, även om 

denna inte kunde sköta den.136 Detta diskuterades livligt i riksdagen, vilket slutade med att 

Kungl. Maj:t 1866 utfärdade ”Förordning och Reglemente angående Folkskollärare pensions-

inrättning”. Här fastställdes det att varje examinerad lärare som var anställd vid folkskolan hade 

rätt till pension vid 60 års ålder. Dock skulle lärare ha minst 30 års tjänstgöring som ordinarie 

lärare bakom sig. Pensionen var av två slag, hel eller avkortad. Vid hel pension fick läraren 75 

procent av lönen. Vid avkortad pension utgick lön efter en särskild tariff och kunde erhållas efter 

det att läraren hade fyllt 55 år och hade 25 tjänsteår bakom sig. Skulle däremot läraren bli så 

sjuk att tjänsten måste avbrytas kunde en form av sjukpension utgå, även den uppdelad i två 

former där olika villkor gällde.137

Strax efter 1877 initierades även en tilläggspension åt lärarna. Initiering kom från en inspektör i 

Halmstad, vilket gjorde att staden blev den första som beviljade denna. Men, om Flinck kom att 

få del av någon tilläggspension får bli osagt eftersom Flinck avled redan 1880. Däremot fick 

Flinck någon form av pension eftersom han var examinerad och hade innehaft tjänsten i över 30 

år när han 1871 pensionerades. Efter Flinck kom ytterligare tre lärare att pensioneras under 

                                                                                                                                                
134 Hässelberg 1942, sid 78-79. Ett liknande fall redogör Sjöberg för i sin avhandling, sid 183. I det fallet var det tal 

  om ett yrkande om löneförhöjning, men skolrådet valde då att avskeda lärarna utan varningar. 
135 SFS 1842:19, § 11
136 Aquilonius 1942, sid 317 samt Sörensen 1942, sid 313 
137 Paulsson 1868, sid 55
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perioden fram till 1882. Om dessa tre fick någon tilläggspension kan inte klargöras, men säkert 

är att de lyfte en pension, även om några summor inte redovisas.138

Någon pension överhuvudtaget fick däremot inte Lundqvist i Veinge eftersom denne avled 

innan pensionsålder och några diskussioner därom uppstod därmed inte. Däremot gjorde 

Lundqvists änka en framställan om att få någon form av änkepension, vilket änkan också 

beviljades genom att få ett års inkomst likvärdig med den lön Lundqvist hade uppburit i sin 

livstid. Villkoret var dock att hon själv skulle avlöna, ge husrum och mat åt en vikarierande 

lärare under ett års tid.139 Lundqvists efterträdare, Andreas Larsson, var fullt verksam under 

perioden fram till 1882 och under den här tiden diskuterades ej heller någon pension vad gäller 

honom.140

                                                                                                                                                
138 Hässelberg 1942, sid 78, 120-122
139 Veinge skolråds protokoll, 22 april 1860, KIV:2, LLA
140 Knutsson 1986, sid. 69
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Sammanfattande slutdiskussion

Folkskolan växte fram under 1800-talet och med den uppstod en ny yrkesgrupp, det vill säga 

folkskollärarna. Syftet med föreliggande arbete har varit att lyfta fram denna yrkesgrupp såväl i 

staden som på landsbygden för att se vilka villkor som fanns. 

Med utgångspunkt i lärarutbildningen kan det konstateras att en generalisering i tidigare forsk-

ning har gjorts där folkskolläraren på landsbygden före stadgans tillkomst ansågs vara outbildad. 

Läraren i staden däremot hade vanligtvis någon form av utbildning. Det kan dock konstateras att 

de första lärarna i Halmstad och i Veinge hade inte någon folkskollärarexamen när de sökte sina 

tjänster, vilket givetvis berodde på att folkskollärarseminarierna inte instiftades förrän vid 1842 

års stadga. Därmed är det inte sagt att de inte hade någon utbildning alls. 

Vad som däremot skiljer de första lärarna åt är att Flinck i Halmstad lät vidareutbilda sig medan 

Lundqvist i Veinge aldrig gjorde något sådant. Den andre-lärare som 1848 anställdes i Halmstad 

hade heller inte någon seminarieutbildning, vilket även gäller för Lundqvists efterträdare i 

Veinge, det vill säga Larsson. Ställs detta mot Ödmans tankegångar kan det anses som att både 

Lundqvist och Larsson var unika eftersom det, enligt Ödman, i huvudsak var examinerade lärare 

som förekom i församlingarna mot slutet av 1850-talet. Tilläggas bör att efter 1855 anställdes 

det enbart examinerade lärare i Halmstad medan Larsson i Veinge var fullt verksam vid under-

sökningsperiodens slut.

De första lärarna i Halmstad och i Veinge hade meriter som de hänvisade till vid tjänsteansökan 

och även om de inte på papperet var de mest meriterade så anställdes de. Detta visar på att ut-

bildningen egentligen inte hade någon större betydelse, åtminstone inte till en början med. Där-

emot var ett gott anseende och ett anständigt moraliskt leverne en avgörande faktor. En annan 

var den ekonomiska aspekten. Eftersom lärarna inte uppbar någon högre lön eller framlade 

några krav på lönens omfattning vid själva anställningen lyckades skolråden göra skolan så 

billig som möjligt vad gäller läraren. Detta överensstämmer med vad Ödman menar med att 

rekryteringen i landet skedde ”under snålhetens stjärna”. 

Av de få uppgifter som finns om lärarnas sociala bakgrund stämmer dessa in på de elevgrupper 

som fanns på folkskollärarseminarierna, dvs både i Halmstad och i Veinge kom lärarna främst 

från allmogen. Dras sedan en parallell med Florins avhandling kom de kvinnor som anställdes i 

Halmstad på 1870-talet från medelklassen. Sjöberg går däremot ett steg ytterligare och menar att 

lärarna på landsbygden inte var lokalt rekryterade, men de hade en landsbygdsbakgrund, något 
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som även överensstämmer med de lärare som anställdes i Veinge. Vid ett försök att överföra 

denna generalisering på staden framkommer det att så var inte fallet i Halmstad. Flinck i 

Halmstad kom från orten och hade därmed också en stadsbakgrund. Resterande lärare i 

Halmstad kom dock utifrån men de hade skiftande bakgrund, det vill säga de kom antingen från 

staden eller landsbygden. Detta visar på att varken social bakgrund eller ortstillhörighet hade 

någon nämnvärd betydelse för en anställning. 

I regel var läraren lokalt accepterad i samhället men anseendet och sociala kontakter skiftade. 

Vad gäller accepterandet visar i regel anställningens längd på att sådant skedde. Till Exempel 

Flinck i Halmstad utövade sitt yrke på samma skola under 33 år. Under dessa år kom Flinck att 

bygga upp ett gott anseende, där denne utövade någon form av social kontakt med lokalbefolk-

ningen. Som motpol till detta fanns det bland annat en lärare som enbart umgicks med lika-

sinnade lärarkollegor och hade även ett dåligt ekonomiskt anseende i staden. Vad gäller 

Lundqvist och Larsson i Veinge så kom även dessa att arbeta vid en och samma skola under lång 

tid, vilket visar på ett accepterande även där. De lyckades att både bygga upp ett dåligt och ett 

gott anseende och i Lundqvists fall var det både ock. Från skolrådets sida kom Lundqvist att ses 

som en bråkmakare samtidigt som det erkände dennes skicklighet som lärare. Lundqvist hade 

även någon form av sociala kontakter med ortsbefolkningen, vilket även dennes efterträdare, 

Larsson, också kom att ha. Larsson var både aktiv inom föreningslivet och inom kommunal-

nämnden, blev till och med kommunalnämndsordförande. Det rådde alltså inte någon generell 

syn på läraren utan anseende och sociala kontakter var knutna till person och till dennes upp-

trädande i ett oftast accepterande lokalsamhälle. 

Däremot går det att till viss del generalisera synen på lärarens arbete eftersom denne sågs som 

en person som skulle uppfostra barnen till ordning och disciplin. Där var agan en naturlig del. 

Detta var inte unikt för varken Halmstad eller Veinge utan var en metod som existerade i hela 

landet vid den här tiden, något som inte enbart inbegrep skolan utan även hemmet. I Veinge 

skrevs det första reglementet på så sätt att agan visserligen inte tydliggjordes men att den under-

förstått var en metod i skolan. I nästa reglemente tydliggjordes däremot metoden. När det gäller 

Halmstad framgår det inte i materialet om aga förekom, men med tanke på att även läraren i 

staden sågs som en fostrare så förekom metoden också där. 

När det gäller undervisningstid så gav 1842 års stadga inga direktiv för hur skolan skulle ordnas, 

vilket innebar att skolråden själva bestämde läsårets längd respektive antalet lästimmar. Detta 

medförde att flertalet av landets skolor införde åtta månaders läsår, vilket även stadfästes 1860 
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av Kungl. Maj:t. Veinge tillhörde till viss del dessa skolor eftersom undervisningen vid själva 

skolan bedrevs under åtta månader. Däremot tjänstgjorde läraren även runt om i socknen samt i 

grannsocknen och därmed undervisade denne i princip hela året. Detta ändrades 1858 då läraren 

enbart kom att undervisa vid själva skolan. Två år senare skedde det ytterligare en förändring i 

Veinge och läsåret blev då istället tio månader. Halmstad tillhörde däremot de skolor som in-

förde längre läsår och läraren undervisade så gott som hela året, både före och efter 1860. Både 

Halmstad och Veinge kom därmed att frångå den läsårslängd som Kungl. Maj:t fastställde 1860. 

När det gäller lästimmarna varierade dessa runt om i landet, något som även framkommer vid 

jämförelsen mellan Halmstad och Veinge. Skillnaden mellan de båda orterna var att läraren i 

Veinge hade fram till 1864 färre lästimmar två dagar i veckan än vad läraren i Halmstad hade. 

Detta år fastställde Kungl. Maj:t maximiantalet lästimmar till sex timmar, vilket Veinge lät in-

föra och därmed hade lärarna på de båda orterna samma antal per dag. Lärarna kom dock att få 

längre arbetsdagar än tidigare eftersom det enligt Kungl. Maj:t skulle finnas avbrott mellan varje 

timme, vilka ej fick inräknas i lästiden

De ämnen som lärarna skulle undervisa i fanns stadgade i 1842 års folkskolestadga och i princip 

undervisade läraren i Halmstad enligt denna. Vad som skilde Halmstad åt från stadgan var att 

gymnastik inte förekom och istället ingick skrivning och svenska språket som enskilda ämnen. 

Läraren i Veinge däremot hade inte lika höga krav på sig kunskapsmässigt utan kom endast att 

undervisa i fyra ämnen. Gemensamt med övriga landet och med varandra hade lärarna dock en 

uppgift, det vill säga att inrapportera till skolrådet vad som skett under veckan och däribland 

redogöra för undervisningens innehåll och ge en bedömning på barnens utveckling. 

Detta verkar inte ha orsakat några problem, vilket däremot den höga frånvaron gjorde och 

därmed blev den det största problemet för läraren i undervisningen. Det var ett problem som 

existerade överlag i hela landet, det vill säga det var inte specifikt för varken Halmstad eller 

Veinge. Vad som däremot inte kan generaliseras var hur olika lärare och skolråd försökte lösa 

problemet, eftersom sätten varierade. Till exempel undveks frånvarorapportering eller så 

anpassades undervisningen efter barnens arbete. I Halmstad var det lärarens skyldighet att göra 

hembesök för att försöka stävja frånvaron. Senare när arbetsmetoden ändrades i skolan och 

klassundervisning infördes fick läraren dock inrikta sin undervisning på individen eftersom 

problemet kvarstod. Till följd av detta uppstod ett följdproblem där undervisningen blev högst 

oregelbunden och några raster förekom inte. Detta problem löste sig efterhand eftersom fler 

ämnen ansågs nyttiga och elevantalet ökade, vilket även innebar att frånvaron sjönk något. I 



33

Veinge var det skolrådets sak att lösa problemet, men undervisningen ändrades inte efter 

barnens arbete utan där tillrättavisades föräldrarna. Läraren kom dock även att bidra till en 

lösning genom att socknen delades upp i rotar och läraren undervisade i dessa förutom i den 

fasta skolan. 

En annan synvinkel på problemet ger Sjöberg som anser att skolråden i allmänhet brast i kon-

trollen av skolan vilket ledde till att det var så stor frånvaro. Detta får delvis stöd i en inspektörs 

berättelse från Halland där denne anser att det generellt rådde en allmän liknöjdhet och att lära-

rens uppgift inte togs på allvar. Dessa generaliseringar stämmer inte in på vare sig Veinge eller 

Halmstad. I Veinge var skolrådet aktivt där endast en försummelse från en ledamot finns, och i 

det fallet gällde det ett förhör. I Halmstad var skolrådet även aktivt, men det var lärarens och inte 

skolrådets sak att ta itu med frånvaroproblemet. 

Även om läraren huvudsakliga arbete skulle vara att undervisa så var läraren i regel tvungen att 

ha sysslor vid sidan om som var inkomstbringande. Detta gällde både i staden och på landsbyg-

den där lärarna överlag utövade någon form av sådan syssla, så även lärarna i Halmstad och i 

Veinge. Till exempel så sysslade Flinck med någon form av verksamhet som berörde mark 

medan Lundqvist i Veinge hade en inkomst av att vara bonde. Det fanns även extra sysslor som 

ingick i lärarnas tjänster och där uppstår en skillnad. I Flincks tjänst ingick det att vaccinera och 

fick extra betalt för det. Lundqvist däremot hade ett antal sysslor som ingick i tjänsten men fick 

inte betalt för dessa sysslor utan de ingick i lönen. 

Årslön och förmåner stadgades i 1842 års stadga och läraren kom att få betalt dels i pengar och 

dels i spannmål. Läraren skulle även ha en tjänlig bostad, bränsle till den samt kofoder eller 

ersättning för det. Detta stod fast fram till 1863 då det stadgades att läraren skulle ha en högre 

lön och att förmånerna kvarstod. Ute i församlingarna ansågs det dock ofta att läraren inte var 

värd sin lön och det framgår att lönerna varierade rejält i landet. Det var stora skillnader mellan 

stor och liten stad, mellan olika socknar och framförallt mellan landsbygd och stad. I Halmstad  

och i Veinge var både årslöner och förmåner olika. Till exempel framgår det att inom samma 

tidsram hade läraren i Halmstad nästan dubbelt så mycket i kontant årslön som läraren i Veinge. 

När det gäller uppsägning framkommer det att läraren befann sig i en situation grundad på skol-

rådens godtyckliga behandling. 1842 års stadga föreskrev att en uppsägning skulle föregås av en 

varning, men ändå förekom det att lärare avskedades utan någon sådan. Skolråden var däremot 

toleranta i Halmstad och i Veinge eftersom de använde sig av mer än en varning, speciellt i 
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Veinge där det till och med stod inskrivet att läraren skulle varnas tre gånger innan uppsägning. I 

det fallet var det inte ens skolrådet som fattade beslutet om uppsägning utan detta skulle dom-

kapitlet göra. I Halmstad förekom inga uppsägningar under undersökningsperioden. 

Vad gäller pensioner framgår det att även här befann sig läraren i en likvärdig situation som vid 

uppsägning. I det fallet kom det dock en ändring 1866, vilket innebar att en examinerad lärare 

fick rätt till pension. De ordinarie lärarna i Halmstad kom alla att få pension och eventuellt fick 

de också den tilläggspension som kom i slutet på 1870-talet. I Veinge diskuterades ingen pen-

sion för läraren under den här tiden. Lundqvist hann inte uppnå pensionsålder och Larsson var 

fullt verksam 1882. Däremot fick Lundqvists änka en form av änkepension, det vill säga en 

årslön mot att hon avlönade den nye läraren samt gav denne husrum och mat.

Slutligen, lärarnas villkor var olika men samtidigt lika på de två orter som undersökningen har 

redogjort för. Även skillnader och likheter med landet i övrigt har också framkommit, vilket 

visar på att det fanns en komplexitet i lärarnas villkor. Det har förvisso forskats tidigare om 

folkskolläraren, men då i mindre omfattning. Denna forskning har generaliserat folkskolläraren 

och dennes villkor samtidigt som yrkesgruppen ensidigt har förlagts till landsbygden. Därmed 

kan slutsatserna i uppsatsen ses som att en ny infallsvinkel har anlagts vad gäller folkskolan och 

dess lärare. Det existerade skillnader och likheter mellan stad och landsbygd, vilket gör att 

lärarens villkor inte alltid går att generalisera.
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