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Från Domkapitlet i Karlstad hade till pastorsämbetet ankommit an
ansökan, ställd till K. Maj:t från Direktionen för Fryxell-Langensköld-
ska Stiftelsen, i fråga om verkställighet af Fru Margareta Fryxells,
född Langensköld, testamente af den 20 januari 1840, i hvad det angår
den s. k. skoldonationsfonden, med anmodan till pastorsämbetet att
höra Holms och Gunnarsnäs församlingar öfver denna ansökan samt
med deras underdåniga yttrande jämte remisshandlingarna åter till
Högvördiga Domkapitlet inkommna.
I Nämnda ansökan har Direktionen för Fryxell-Langensköldska
Stiftelsen hos. K. Maj:t hemställt, att K. Maj:t täcktes i nåder förklara
att det i 4H�Kap.: 5 § af Margareta Fryxells, född Langensköld,
testamente den 20 januari 1840 gjorda stadgande må på det sätt
fullgöras:

”att det å Westerråda uppförda skolhus med uthus, beräknade till ett
värde af 8000 kronor, jämte det därtill utlagda jordområde af Cirka en
half hektars areal, med full äganderätt överlåtes å Holms församling,

att till Gunnarsnäs församling under full äganderätt upplåtes, å
Ekholmens ägor i närheten af kyrkan å plats, som af Direktionen
närmare bestämmes, en jordrymd af en tredjedels hektar, hvarest
församlingen till stiftelsen återlämnar den jordplan som å Kyrkbyns
ägor blivit församlingen på obestämd tid till begagnande upplåten.

Att sedan värdet 8000 kronor å ofvannämnda byggnader å Wester-
råda sammanlagts med fonden kontanta behållning, den sålunda
erhållna summan fördelas församlingarna emellan i förhållande till
deras folkmängd vid 1982 års slut, hvarvid på Holms församling
beräknas värdet af skolhuset med uthus och Gunnarsnäs församling
bekommer sin andel uteslutande i pänningar.

Att såsom bidrag för all framtid till folkundervisningen i Holms och
Gunnarsnäs församlingar skall från stiftelsen årligen utgå 100 kronor,
däraf 2/3 till Holms och 1/3 Gunnarsnäs församling.
samt att skolhuset å Westerråda äfvensom det skolhus som i Gunnars-
näs socken varder uppfört sedan sistnämnda församling emottagit sin
andel af här ofvan omförmälda fond, skall benämnas Daniel Fryxells
skola.”
Angående denna ansökan beslöt nu Holms församlings Kyrkostämma
för sin del afgifva följande yttrande, nämligen att den instämmer i de i
ansökan angifna grunderna för delningen af skolfonden, liksom ock
däri, att byggnaderna med planteringslund å Westerråda må af Holms
församling öfvertagas för det föreslagna värdet, men att stämman



begär, att Direktionen må framlägga behörigen verifieerade räkningar,
som uppvisa fondens belopp.
Ett annat förslag till yttrande hade af Herr Apotekaren A. Estelle i
Mellerud blifvit framställt af innehåll, att stämman utan vidare tillägg
måtte instämma i den af Direktionen hos K. Maj:t gjorda anhållan.
Och begärde Herr Estelle att få detta sitt yrkande i protokollet intaget
tillika med det tillägg, att ehuru Herr Apotekaren, i fall omröstning
begärdes, trodde sig vid voteringen äga till sin disposition tillräckligt
antal röster för att förändra stämmans beslut till öferensstämmelse
med sitt här ofvan anförda yrkande, han dock ville afstå från att begära
votering, af det skäl att stämman var fåtaligt besökt och sålunda i
hvilket fall som hälst knappast kunde sägas med till beslut
representera någon allmännare utbredd opinion i frågan inom
församlingen. I detta Herr Estelles yttrande begärde Herrar G. V.
Sneidern och E. Rydén att få uttala sitt instämmande.


