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Redaktörens rader 

Forskningsarkivet i Umeå syftar till en nära samverkan mel-
lan arkiven och forskningen vid universitetet. Fördenskull 
utger Forskningsarkivet källskrifter i skriftserien 
URKUNDEN. Där publiceras valda akter och dokument ur våra 
arkiv, som blivit aktuella i pågående forskning och utbild-
ning vid universitetet. 

På motsvarande sätt presenteras vetenskapliga framställning-
ar och bearbetningar av det historiska källmaterialet i 
rapportserien SCRIPTUM. Syftet med denna serie kan anges i 
följande huvudpunkter. Publikationsserien SCRIPTUM skall 

1. utge forskningsmässiga kommentarer till utgåvor av käll-
skrifter i Forskningsarkivets källserie URKUNDEN, 

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

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

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

För Forskningsarkivet i Umeå 

Egil Johansson 





Förord 

I rapportserien SCRIPTUM kommer ett urval artiklar 

i folkundervisningens historia att publiceras. 

Allra först utges några uppsatser kring de kyrkliga 

texternas och de tryckta bokstävernas utbredning 

inom olika kyrkogrenar. 

Umeå i mars 1988 

Egil Johansson 
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Egil  Johansson 

BOKSTÄVERNAS INTÅG 

D E KOM I VÅGOR. Först som runor för  väder och vind på trä och sten. 
Sedan för  boken på pränt och i tryck. De kom på den latinska stilen 
till de lärde och på den gamla stilen med fraktur  till allt folket.  De 
bredde ut sig än mer med tidningarna och skolan på våra dagars 
läsart. Nu blinkar de med elektroniskt sken från  display och TV-
skärm. De myllrar in i världens alla hörn. De fick  sitt intåg i Tuna. -
Men låt oss börja från  början. 

"Ett fullständigt  oväntat fynd  gjordes slutligen av en ren tillfällighet. 
Till vänster om altaret i östra väggen upptäcktes nämligen en runsten, 
inmurad i väggen. Den ligger nära ytan, och fyndet  gjordes, när en 
arbetare skulle skrapa bort putsen på väggen . . . " 

Så heter det i Sundsvalls Tidning den 4 maj 1928 i ett längre 
reportage från  den pågående restaureringen av Tuna kyrka i Medel-
pad. 

På detta sätt är det ofta  i livet och i forskningen.  Någon skrapar på 
ytan. Rappningen faller  av. En ny text blir läsbar. För många är 
vittnesbörden om bokstävernas intåg av detta slag. 

I Tuna kyrkorum har ögonblicken och tidevarven fångats.  Uppställ-
ningen i koret är en tidlös scen. Rappningen föll.  Runstenen blev 
synlig. 

Denna runsten är välkänd i litteraturen. Den satt inmurad redan i 
den medeltida kyrkan. Enligt ögonvittnen var den infogad  i den 
gamla kyrkans mur "vid trapporna till predikstolen på norra sidan", 
som det heter i häradshövdingen Eric Teets beskrivning från  1683. 
Den kunde ses av alla som steg längst fram  i koret. 

Den tillhörde den grupp av runstenar som har påträffats  runt sjön 
Marmen. Olof  Celsius d.ä. undersökte på sin norrländska resa 1724 
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även dessa runor. Texten lyder i sina kvarstående fragment:  "TORS-
TEN RESTE DENNA STEN... FADER SIN... HÅKAN 
MÄRKTE..." På stenen har tecknats ett grekiskt kors. Runstenen 
torde ha huggits vid mitten av 1000-talet. Bokstäverna och korset 
från  Medelhavet och Österlandet hade letat sig högt upp i norr till 
våra nordliga utmärker. Intåget hade börjat. De kom med vikingar-
na, handelsfararna  och den missionerande kyrkan. 

Kanske ställdes stenen en gång vid det första  kapellet. Enligt många 
vittnesbörd skulle ett litet träkapell ha stått i Berge eller Allsta by ett 
stycke ner mot havet. Abraham Hülphers vittnar om ett sådant 
kapell i sin beskrivning av bygden 1771: "Vid Allsta by finnes 
lämningar av ett kapell, vars väggar och bevis till kyrkogård ännu äro 
i behåll." Länge har de gamle i Tuna undrat över platsen. - I varje fall 
följde  stenen med till den gamla stenkyrkan vid Marmen. 

Troligen under tidigt 1200-tal reste sockenmännen sin första  helge-
dom i sten högt uppe på Marmens norra strand. Den kom att stå ett 
halvt årtusende, tills den fick  lämna plats för  den nuvarande helgedo-
men 1777. Södra och östra muren blev infogad  i den nya kyrkan. Det 
blev också runstenen. 

I en lärd beskrivning 1737 heter det: "Kyrkan, som är uppförd  på 
en högt belägen plats, får  mycket av sitt behagliga utseende genom de 
omgivande skogsdungarna, slätterna och sjöarna. [...] Interiören 
uppvisar bilder, stora fönster  och vackra kyrkoinventarier." Denna 
översättning från  latin antyder en mer omfattande  restaurering, där 
kanske fönstren  gjorts större och nya inventarier kommit till. 

Under prosten Olaus Lidmans tid i församlingen  (1666-94) och 
senare pågick en förnyelse  av kyrkans skick och bestånd. Samman-
skott gjordes till bogårdsmuren runt kyrkogården. Inne i kyrkan 
blev bänkarna fler.  Det senare framgår  av bänklängderna från  1666 
och framåt. 

Till en början upptog bänklängderna endast ett tiotal bänkar på 
vardera mans- och kvinnosidan förutom  krono- och prästbänkarna 
längst fram.  Övriga platser var tydligen lediga för  vem som helst. 
Men de upptagna platserna blev allt fler.  Ända upp till femton  bänkar 
var bokade i senare bänkläggningar. För män och kvinnor var det 
lika. 
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Även bänkarna på läktaren blev allt utförligare  inbokade. I 1692 
års bänklängd fördelades  de tre första  läktarbänkarna ordentligt med 
innehavarnas namn och by. Då var av allt att döma hela kyrkan 
fullsatt  med ordnade och bestämda bänkrum. Då fick  också läktaren 
sin förnämliga  utsmyckning. 

Läktarbröstningen från  1691 har till en del bevarats. Den skars i trä 
av den namnkunnige mästersnickaren från  Tunas annexförsamling 
Attmar, Jöns Olofsson  i Skedvik. Denne kyrkokonstnär och hans 
son efter  honom, Olof  Jönsson, har smyckat åtskilliga kyrkor och 
kapell i Medelpad. De bildade skola med sina utsökta träsniderier. 

En sådan utsmyckning av fadern  var läktarbröstningen i Tuna 
1691. En annan gjorde sonen, nämligen den gamla kyrkoporten 
1721, som numera är dörr in till kyrkans sakristia. 

På läktarbröstningen snidade Jöns Olofsson  in en vacker rad av 
bokstäver längst uppe vid kanten: " . . .TIN WÄG AT JAG MÅ 
WANDRA I TINE SANING. BEHALT MIT HIERTA VID 
TEHT ENA AT JAG TIT NAMPN FRUCTAR. 1691." Detta är av 
texten att döma den högra halvan av läktarskranket - sett framifrån 
koret. Ovanför  sockenbornas huvuden hade bokstäverna tagit plats. 
De hade klättrat upp på läktaren. Påbuden utifrån  landet gick före. 

Prosten Olaus Lidman hade vandrat i bokstävernas hus. Han visste 
påbuden i landet. Han var borgarson från  Piteå, född  1624. Efter 
studieåren i Uppsala blev han anställd några år, 1648-52, vid Kung-
liga Biblioteket i huvudstaden. Han kom till Tuna från  bokstävernas 
rike. 

Efter  tjänst som lärare och lektor i Härnösand erhöll han Tuna 
regala pastorat 1666. De lärda bokstävernas tjänst på latin fick  han 
byta mot bokstäverna på svenska och fraktur  till folket. 

Han var tydligen helt inne i kyrkans reformarbete  då för  tiden. 
Som deltagare i riksdagarna 1660 och 1680 fick  han tillfälle  att väl 
orientera sig i kyrkans och tidens krav. Det märktes också i hans 
ämbetsutövning i Tuna. 

Från prosten Lidmans tid fick  bokskåpen i Tuna kyrkas sakristia 
några av sina ovärderligaste bokskatter. Lärda folianter  på latin. 
Kommentarverk och utläggningar i gigantiska pergamentband. De 
finns  ännu kvar. 



6 

Förordning om bänkrummen 
i Tuna kyrka, gjord den 2 juli 1692 

Manfolksbänkar 

l Kronobänkar 

2 Kronobänkar 

3 Jacob Persson Borgen 67 kan 

Olof  Hansson Målsta SI kan 

Nili Persson Bergom 46 kan 

Nils Pirsson Engjom 45 kan 

Jon Larsson Runsvik 30 kan 

4 Jonas Thun Rännö 41 kan 

Per Mårtensson Engjom 25 kan 

I lans Olofsson Rännö 63 inte 

Eric Jonsson Wattjom 67 inte 

Olof  Jonsson Allsta 50 kan 

Hans Olofsson Bilists 34 kan 

5 Per Andersson Tunom 65 inte 

Ingemar Persson Ön 67 inte 

Jacob Ersson Allsta 62 kan 

Hans Nilsson Rännö 54 lite 

Jon Jönsson Skjöle 55 kan 

Eric Ericsson Wifsta 45 kan 

6 Nils Björsson Svanäng 63 kan 

Olof  Jonsson Wattjom 76 kan 

Henric Bengtsson Skjöle 64 kan 

Per Jonsson Skjöle 56 kan 

Jöns Simonsson Ön 56 inte 

Per Jonsson Målsta 36 begynt 

Eric Jonsson Delje 46 inte 

Tuna  . Bänklängden  1692 med uppgift  om ålder  och läsbetyg  enligt  förhörs-
längden  1688-91. 
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Men dessutom lade den ordningsamme prosten grunden till ett 
fungerande  kyrkoarkiv. Sedan tidigare fanns  akter och handlingar 
angående kyrkans egendom och räkenskaper. Förutom ämbetets och 
gudstjänstens biblar och handböcker. 

Från sitt första  tjänsteår 1666 lade prosten upp en bänklängd, som 
bevarats. Enligt tidens sed och kyrkolagens påbud 1686 följde  mot 
slutet av hans ämbetsgärning uppläggningen av förhörslängd  och 
ministeriallängder från  1688 och framåt.  Även en flyttningslängd  och 
sockenstämmoprotokoll är bevarade från  hans och efterträdarnas  tid. 

Prosten Lidmans insats var märklig och märkbar. Kyrkböckerna i 
bokskåpet har bevarat minnet av bokstävernas fortsatta  intåg i för-
samlingen. De kom på söndagen och i kyrkorummet. De skulle ut till 
vardagen och alla hem. 

Med någon fantasi  kan vi föreställa  oss en söndag 1692 i Tuna kyrka. 
På altaret låg evangelieboken, handboken och psalmboken och på 
predikstolen kyrkobibeln. I sakristian väntade förhörslängden  på 
nya noteringar. Ute i bänkarna satt sockenborna. Till högmässan 
skulle alla komma. Några skulle komma före  eller stanna kvar för 
särskild undervisning och förhör.  Det skedde rotevis. 

Församlingen var indelad i sex kyrkorotar. Ungefär  hundra soc-
kenbor bodde inom varje rote. I tur och ordning skulle rotarna 
komma till kyrkoförhören.  Det var något av familjegudstjänster  med 
aktivitet för  alla. Alla skulle pröva att stava och läsa i bok. Alla skulle 
läsa högt ur minnet. Samma rotebor kunde få  återkomma flera  sön-
dagar i följd  till dess att nödiga kunskaper vunnits. I förhörslängden 
kan vi se vad de kunde och i bänklängden se var de satt. 

Vi kan få  en föreställning  om bokstävernas intåg i bänkarna genom 
att överblicka de första  platserna på manfolkssidan.  Bänkplatserna 
med namn och by är tagna från  bänklängden 1692. Åldern och 
noteringen om förmåga  att "läsa i bok" är hämtade ur förhörsläng-
den 1688-91. Där står bedömningarna i klartext, "inte", "lite", 
"begynt" eller "kan". 

De vuxna och gifta  sockenmännen satt på de första  bänkarna på 
manfolkssidan.  Många av dem fick  vitsordet "kan" för  innanläsning-
en i bok. I de många kolumnerna för  katekesen, bönerna etc. fick  de 
också bedömningen att de kunde. Längre bak och på läktaren satt de 
yngre. De skulle snart befolka  bänkarna med ålderns rätt. Då skulle 
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med tiden hela kyrkan läsa och sjunga i bok på söndagen. Och 
bokstäverna skulle följa  dem hem på vardagen. Samma helhetsbild 
kan en sifferuppställning  från  förhörslängden  1688-91 ge: 

Läsbetyg i Tuna 1688-91 efter  ålder. Procent. 

Tuna  1688-91: "Läser 1 bok" (Rote 2-6) 

Ålder Ingen 
anteckn. 

"Inte" "Begynt" 
m m 

"Kan" Proc Abs.tal 

6 1 - 9 4 3 7 41 1 0 0 (42) 
51-60 0 4 7 13 41 1 0 0 (32) 
41-50 5 3 5 20 40 1 0 0 (40) 
31-40 0 2 1 37 42 1 0 0 (43) 
26-30 3 2 0 31 46 1 0 0 (39) 
21-25 2 13 22 63 1 0 0 (59) 
16-20 3 16 26 55 1 0 0 (38) 
11-15 2 2 46 50 1 0 0 (50) 
6-10 12 5 62 2 1 1 0 0 (42) 

Totalt 5 21 30 44 1 0 0 (385) 

Generationerna träder fram  i sifferbilden.  Bland de äldsta kan hälften 
"inte" läsa i bok. I mellangenerationen gäller detta ungefär  en fjärde-
del. Bland de yngsta är flertalet  på "begynt" eller "kan". I nästa 
längd från  omkring 1697 har även dessa yngsta nått upp till vitsordet 
"kan". Bokstävernas intåg i socknen anas av siffrorna.  I kommande 
generationer blev alla med i kyrkans lästradition för  söndagen och 
saligheten. Bokstäverna trängde också ut till vardagen, almanackan, 
skillingtrycken och kungörelserna. 

Bänklängderna och förhörsanteckningarna  ger en föreställning  om 
en söndag i Tuna för  tre sekler sedan. Söndagen och klockklangen, 
kyrkorummet och gudstjänsten, kyrkbacken och vägarna hemåt igen 
var som tanken och nervsystemet i det hela. Helg och socken, 
samling och hemfärd  var som pulsen och andhämtningen i den 
läskultur som blev till. Den gamla lärokursen i kyrkoårets gång och 
kyrkorummets bilder skulle fördjupas  och inhämtas med egna ögon i 
boken. 

De kom i vågor. Först som runor för  väder och vind på trä och sten. 
Sedan för  boken på pränt och i tryck. De kom på den latinska stilen 
till de lärde och på den gamla stilen med fraktur  till allt folket.  De 
bredde ut sig med tidningarna och skolan på våra dagars läsart. De 
blinkar i våra ögon med elektroniskt sken från  ADB och TV-skärm. 
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Här är bokstävernas intåg. Här är läsandets drama. Ansikte mot 
ansikte, öga mot öga. De läsande och de lästa. Tidevarven tyder 
varann. Sådant är mötet i Tuna kyrkorum. Så är det att stiga fram  i 
koret. 

Där har ögonblicken och tidevarven hejdats. Vid restaureringen 
1928 plockades delarna av läktarbröstningen ihop från  klockstapelns 
förråd.  Den fogades  samman och sattes upp kring kyrkvärdsbänken. 
Nu omramar den kyrkvärdsplatsen och runstenen i väggen. Runorna 
i sten och bokstäverna i trä vänder sina ansikten mot besökaren och 
församlingen.  Ansikte mot ansikte läser vi varann i den innersta av 
mödor: att finna  den uttydbara raden. 
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rekonstruktioner av ursprungliga läsbrädor eller Horn-
Books. 
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Egil  Johansson 

PÅ LÄSBRÄDA, MIKROKORT OCH DATOR 
- ELLER KYRKOLIVETS BÖCKER I GAMMAL OCH NY UNDERVISNING 

Denna artikel handlar om bokstäverna, texterna och läsandet i vår kultur under his-
toriens skiftande  villkor såväl i fråga  om utbud som teknologi. Det första  avsnittet 
är specifikt  kyrkligt men därmed också allmänkulturellt för  vårt västerland under ett 
par tre sekler. De båda följande  avsnitten är mer praktiska för  vår egen tid med sär-
skilda tillämpningar på skolans arbete i dag. Men allt handlar om bokstäverna och lä-
sandet i kyrkoliv och skola, vilket framhålls  till slut i en sammanfattning. 

I 

Ofta  undrar jag hur det egentligen gick till när de gamla krokiga bokstäverna på frak-
turstil först  kom i allmänt bruk i vårt land. Deras intåg i församlingarna  kan anas i vå-
ra kyrkböcker av olika slag. Att slava och läsa i bok fick  sina skiftande  noteringar, be-
tyg eller 'läsmärken' för  varje sockenbo i kyrkans förhörslängder.  Ingen kom undan. 
Alla döpta skulle nås av bokstäverna och Ordet för  att vara rätt beredda till guds-
tjänsten och nattvarden, till äktenskapet och livet i hustavlans värld. En sådan bild 
av folkundervisningen  tecknar kyrkböckerna alltsedan stormaktstiden och mer än 
två sekler framåt.  Men hur växte denna undervisning fram?  Hur tedde sig för  folket 
det allra första  mötet med bokstäverna och Ordet? 

Först  var Ordet,  det  talade  och hörda. 
Under medeltiden skulle alla döpta kunna sitt Pater noster (Fader vår) och Credo 
(trons artiklar) på latin och sedermera även på modersmålet. Mot slutet av medelti-
den kom därtill änglahälsningen Ave Maria och Maria-bönen Salve regina (Var häl-
sad drottning) också både på latin och modersmålet. Detta var de "fyra  bönerna" 
som alla skulle kunna. Under motreformationens  tid blev de obligatoriska för  envar 
för  att få  deltaga i nattvarden (1536) och för  att ingå äktenskap (1565). Till detta mi-
nimum kom sedan även de tio buden, de nio saligprisningarna, de sju barmhärtig-
hetsverken, de sju dygderna, de sju dödssynderna etc. I gudstjänsten och i den dag-
liga bönen varpå detta sätt Ordet, det muntliga, hörda och talade allas egendom. Det 
var först. 
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Med  Ordet  kom bokstäverna  in i vår folkliga  kultur. 
Med Ordet kom bokstäverna in i vår folkliga  kultur. Ungefär  så vill jag tolka några 
av reformationstidevarvets  mest typiska kännetecken. Överraskande tydligt blev 
detta för  mig, när jag första  gången höll i min hand en 'läsbräda' efter  en förlaga  från 
England år 1622. I mitt sökande efter  mer litteratur kring bokstävernas utbredning i 
vår kultur lånade jag ett för  mig helt okänt bokverk 'History of  the Hornbooks', I-II, 
av A W Tuer, London 1896. Böckerna kom interurbant från  Kungliga biblioteket till 
Umeå. De väckte genast min förundran.  De påminde om ålderdomliga perga-
mentband i sin ljusa bindning. Men än mer undrande blev jag när jag öppnade en av 
volymerna. De första  fyrtio-femtio  bladen var hoplimmade till en stadig skiva. För-
sättsbladet bildade emellertid en flik  liksom på ett kuvert. När jag öppnade fliken 
fann  jag ett utrymme inskuret i bladen. Där låg några 'Hornbooks', vackra imitatio-
ner av förlagor  sedan 1500-talet och framgåt.  (Fig 1) 

Fig 1. Horn-book. England. 1622. (Tuer, 1896) 
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Nu fick  jag lära mig vad en "läsbräda' eller 'Hornbook' är: ett stycke papper med 
tryckt text fastsatt  (fastnubbat)  på en trä- eller pappskiva formad  som en liten hand-
spegel med ett handtag för  en barnahand. I Tyskland fick  dessa tavlor heta 'Lesebret-
ter', 'ABC-täflein'  etc. På engelska var benämningen 'Hornbook' och detta av allt att 
döma därför  att de brukade vara överdragna med en tunn hinna av horn. 'Inplastade' 
på detta sätt skulle de kunna stå emot nötningarna i barnens lekar och vardag. På 
konstverk med barnmotiv från  1600-talets Tyskland, Holland eller England kan man 
se barn som läser i en sådan 'spegel' eller 'läsbräda' eller se den dingla i en snodd till 
exempel från  en flickas  klänningsliv. 

Vad som slog mig allra mest i min första  överraskning var emellertid textinnehållet 
på läsbrädorna. Tillsammans med bokstäverna A B C osv längst upp på tavlan följde 
alltid en och samma läsövning: "Our Father which art in heaven...", Fader vår som 
är i himlen. Dessa Hornbooks var av något skiftande  storlek. De flesta  var utformade 
med handtag, några var som hopvikta blad. Bokstäverna var tryckta antingen på 
frakturstil  eller på vår nutida antikva tryckstil. Särskilt grep mig den till formatet  stör-
sta läsbrädan med förlaga  från  1622. Den väckte minnesbilder till liv. Jag blev ivrig 
att påminna mig hur våra äldsta ABC-böcker på svenska faktiskt  såg ut. När jag jäm-
förde  blev jag helt förstummad.  Den första  läsövningen efter  de inledande anvisning-
arna, i t ex Bureaus' Runa ABC-bok från  1611, var densamman som på en Horn-
book! Längst upp stod raden av bokstäver på runor och fraktur  och sedan följde 
"Fadher wår som äst i himlom.." (Fig 2) Och vad mera är. När jag vände på bladet i 
den 16-sidiga ABC-boken stod där - inte budorden! - utan trons tre artiklar! Först 
därefter  följde  buden och övriga katekesstycken samt bords-, morgon- och aftonbö-
ner för  barnen. 

Fig 2. Johannes Bureaus' Runa ABC-bok 1611 
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Varför  var nu detta så upphetsande? När jag rannsakade mig själv måste jag tillstå att 
jag haft  en alltför  gängse och given föreställning  om att den klassiska dispositionen i 
lilla katekesen med buden först  också skulle vara den dominerande textföljden  vid 
barnens första  möte med bokstäverna i gammal tid. Nu såg jag plötsligt ett annat 
sammanhang. Fader vår och trons textord har tydligen på ett särskilt sätt varit med i 
själva övergången från  den muntliga till den lästa texten! De bildar liksom den tunna 
livstråden bakåt till den medeltida traditionen. Med denna Hornbook upplevde jag 
mig ha ännu en nyckel till kyrkolivets hemligheter i min hand. Ett enkelt pedagogiskt 
redskap för  barnen, 'läsbrädan' i andra länder och ABC-boken i vårt eget land, upp-
enbarade för  mig plötsligt helt klart hur de gamla kända muntliga textorden liksom 
gick före  och bildligt uttryckt "drog med sig' bokstäverna in i vår kultur. En av förut-
sättningarna var naturligtvis även då den nya tekniken i och med boktryckarkonsten. 
Men textinnehållet, dess syfte  och funktion  styrde i dessa äldsta och vanligaste vari-
anter av läsläror utformningen  av själva läromedlet. Läsordningen var densamma 
som den gamla muntliga med Fader vår och tron allra först,  vilket kan illustreras med 
en jämförelse  mellan 'de fyra  bönerna' och de vanligaste äldre ABC-böckerna. (Fig 
3) 

De vanligaste äldre 
ABC-böckerna: 

Stavning A B C osv 

Fader vår 
Trons artiklar 
Budorden 
Dopets textord 
Nattvardens textord 
(Böner etc) 

(Högläsning) 

Fig 3. Med Ordet kom bokstäverna. De 'fyra  bönerna' enligt katolsk muntlig tradition i jämförel-
se med de första  texterna i kyrkans lästradition enligt utländska 'läsbrädor' och enligt de vanligas-
te äldre svenska ABC-böckerna. 

Med  bokstäverna  kom kyrkolivets  böcker. 
Lika naturlig som övergången från  medeltidens muntliga texter till mötet med sam-
ma texter i de första  läsövningarna ter sig bokstävernas fortsatta  storverk fram  till det 
fullt  utbyggda kyrkliga undervisningssystemet. För egen del har jag nu fått  en ny 
blick för  noteringarna om ABC-böcker eller läsning av "endast textorden" (simplici-
ter partes catechismi) varhelst de dyker upp i våra kyrkböcker. I somliga husförhörs-
längder är hela följden  av läsetexter och böcker uttryckligen angiven. Ett av de bästa 
exemplen härpå är en husförhörslängd  i Rättvik från  1720-talet. (Fig 4) 

Muntlig katolsk 
tradition: 

(Utan bokstäver) 

Fader vår 
Trons artiklar 
Ave Maria 
Salve Regina 

(Buden, böner etc) 

(Högläsning) 

Utländska läsbrädor 
och Hornbooks: 

Stavning A B C osv 

Fader vår 

(Högläsning) 
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Fig 4. Rättviks husförhörslängd  A I:2, 1722, sid 650 

I denna husförhörslängd  antecknas i en särskild kolumn vilka böcker som hushållen 
äger. Vid en granskning låter sig fyra  böcker inordnas i en pedagogisk följd  för  barn-
familjernas  del, nämligen ABC-boken, Lilla katekesen, Svebilii utveckling av år 
1689 samt psalmboken av år 1695. Psalmboken förekom  ofta  i två eller flera  exemplar 
i samma hushåll och detta antagligen mest för  att räcka till i antal för  familjens  med-
lemmar på både kvinno- och manssidan i kyrkbänkarna. Även i husförhörslängder-
nas kolumner för  olika kunskapsnoteringar får  dessa böcker samma ordningsföljd, 
först  anteckningar för  de yngsta barnen om bokläsning (bl) och enklare barnaböner, 
därpå noteringar om Luthers lilla katekes för  barnen i 'skolåldern' och sedan vitsord 
om Svebilii katekesutveckling mm för  ungdomarna och de vuxna. På detta sätt ter sig 
i stora drag de första  och mest elementära böckernas funktion  i sockenlivet. Emeller-
tid, den fjärde  boken, psalmboken, var all läsnings mål. Med sina många och långa 
psalmer, med kyrkoårets uråldriga bibeltexter och med böner och anvisningar för 
gudstjänst och kyrkoliv skulle den läsas, sjungas och bedjas hela livet igenom både 
hemma till vardags och på söndagen i kyrkan. Särskilt det långa läsestycket 'Betrak-
telser om den obotfärdiges  sju förhinder'  erbjöd en läsning för  djupaste begrundan i 
vardag och helg. Dock, vi återvänder här till de kateketiska böckerna och deras funk-
tion efter  reformationen. 

En uppställning av innehållet i dessa församlingsundervisningens  kärnböcker kan 
vara en självinstruerande illustration. Då inleds uppställningen lämpligen med första 
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kolumn för  den enbart muntliga traditionen, som naturligtvis dominerade långt in på 
vårt svenska 1600-tal. Först därefter  kunde den välbekanta kyrkliga lästraditionen 
så sakta träda till. Först inpå det följande  seklet skulle bokstäverna och kyrkans lä-
setexter bli allmän egendom. Här görs också det antagandet att ABC-böckerna var 
av gängse uppställning och typ. (fig  5) 

Muntlig tradi- ABC-böcker Lilla kateke- Svebilii katekes-
tion (KO 1571) T ex av år 1611 sen (1529) utveckling 1689 

Enbart Enbart Med Luthers Långa utveckling-
textorden: textorden: förklaringar: ar med bibelord: 

Fader vår Fader vår Buden 1. Buden 
Tron Tron Tron 2. Tron 
Budorden Budorden Fader vår 3. Fader vår 
(Dopet) Dopet Dopet 4. Dopet 
(Nattvarden) Nattvarden (Skriftermål) 5. Skriftermålet (Nattvarden) 

Nattvarden och nattvarden 
(Böner) Böner Böner Sju botpsalmer (Böner) 

Hustavlan Spörsmål 

Fig 5. Kyrkans äldre katekestradition: enbart muntlig tradition enligt t ex kap 8 i Kyrkoordning-
en 1571 och långt in på 1600-talet. ABC-böcker med enbart textorden (ca 8 sid), textorden med 
Luthers förklaringar  (ca 15-20 sid) samt de långa katekesutvecklingarna med bibelspråk (ca 90-
100 sid). Högläsning innantill skulle under barn- och ungdomsåren leda fram  till högläsning även 
utantill av dessa böckers innehåll. 

Omkastningen av texternas ordningsföljd  från  den medeltida muntliga med Fader 
vår och trons artiklar allra först  och till huvudstyckenas klassiska ordning i Luthers 
lilla katekes är illustrativ. Likaså de nya möten med alltfler  texter, psalmer och böner 
som bokstäverna och läsningen innebar. Men det gällde att läsa högt, högläsning! 
Även däri dröjer sig den muntliga traditionen kvar länge än i vårt medeltida arv. 

Vad denna växande lästradition i skilda avseenden innebar behöver sin särskilda 
diskussion, som inte utvecklas närmare här. Det räcker att konstatera att nu kan vi 
själva pröva att läsa både dessa kyrkans böcker på gammal fraktur  och de böcker och 
längder där hela denna tradition är nedtecknad, alltså kyrkböckerna. Ocb dessa se-
nare kan vi nu läsa med vår egen tids teknik på modernaste sätt, nämligen på mikro-
kort. 

II 

Den förda  tankegången kan således fullföjas  med ännu ett led: med bokstäverna och 
kyrkans böcker kom läsandet och med läsandet kom anteckningarna därom i de sär-
skilda 'kyrkböckerna' eller som de vanligen kallas 'husförhörslängderna'.  Med ny 
teknik blir nu också dessa böcker och längder lätt åtkomliga inte minst för  arbetet i 
skolan. 
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Kyrkböcker  på mikrokort  från  SVAR,  Svensk  arkivinformation  i Ramsele. 
Numera erbjuder arkiven källmaterial filmat  på mikrofiche  eller mikrokort. Framför 
allt gäller detta kyrkböckerna som med särskilda statliga anslag överförs  från  mikro-
film  till mikrokort. Arbetet leds av riksarkivet och dess nya arbetsenhet SVAR, 
Svenska arkivinformation,  i Ramsele, denna natursköna ort vid Faxälven i Ånger-
manlands inland. Hittills har kyrkboksmaterialet intill 1895 blivit färdigt  att distribu-
eras på mikrokort för  hälften  av landets län. (Fig 6) 

SVAR 
SVAR 
Svensk arkivinformation 
Box 160 
880 40 Ramsele, tel 0623-109 70 

Kyrkboksmaterial före  1900 
på mikrokort färdigt  att 
distribueras innevarande 
arbetsår för  följande  län: 

Norrbottens 
Västerbottens 
Västernorrlands 
Jämtlands 
Kopparbergs 
Värmlands (delvis) 
Skaraborgs 
Älvsborgs 
Göteborgs- och Bohus 
Jönköpings 
Kronobergs 
Kalmar 
Gotlands 
Kristianstads och 
Malmöhus län 

Bland övriga källserier märks: 
Folkräkningarna 1860,1870,1880, 
1890,1900 samt SCB:s material 
för  födda,  vigda och döda 1860-
1899, Krigsarkivets material etc. 
Beställ kataloger! 

Fig 6. SVAR, Svensk arkivinformation,  i Ramsele. Riksarkivets enhet för  arkivmaterial på mik-
rokort (mikrofiche). 

Inom några år kommer detta material att vara klart för  hela landet. Varje kyrkboks-
volym får  sin egen uppsättning mikrokort med sockennamn, arkivbeteckning, egen 
numrering etc, I sin huvudkatalog redovisar SVAR fortlöpande  sin växande produk-
tion av filmat  material. Dessutom utarbetas på sikt en särskild församlingskatalog  för 
varje socken med hänvisning för  varje sida till motsvarande filmruta  på mikrokortet. 
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Detta betyder att varje by, kvarter etc lätt kan lokaliseras i det filmade  materialet. 
Därmed skall t ex varje skola i vårt land kunna gå in i katalogerna och välja ut sin 
egen 'hembygd' för  studier i klassrummet med hjälp av en enkel läsapparat. Varje 
skola kan bygga upp sitt eget lokalhistoriska arkiv' med mikrokort från  SVAR. 
Dessutom erbjuder SVAR vissa möjligheter att framställa  eget material som en skola 
eller en forskare  vill filma  och återge för  fortsatta  studier. Då blir det samlade mate-
rialet alltmer unikt och skräddarsytt för  t ex en skolas eget framtida  bruk. Dessa möj-
ligheter prövas nu i skolor och arbetsgrupper. 

III 
Källmaterial  på mikrokort  och på dator  i skolornas  arbete. 
I ett femårigt  skolprojekt prövas historiskt källmaterial, främst  kyrkböckerna, på 
moderna medier i skolarbetet. Projektets namn är 'Människan i samhällsomvand-
lingen', eller i dagligt tal MIS-projektet.* Det genomförs  i samverkan mellan Skolö-
verstyrelsen, Demografiska  databasen i Umeå-Haparanda, SVAR i Ramsele och be-
rörda skolkommuner samt med ett starkt inslag av fortbildning  för  lärare. Projektle-
dare är Bengt Grensjö och Berthel Sutter vid Demografiska  databasen i Umeå. Pro-
jektet är nu inne på sitt sista år. Det har redovisats på många sätt, vilket framgår  av 
referenslistan.  En kontinuerlig avrapportering sker i en särskild 'MIS-tidning', som 
utkommer ungefär  kvartalsvis. Där skildras ingående steg för  steg skilda erfarenhe-
ter under projektets gång. Även lärare och elever är med och skriver. 

De genomgående ansatserna i projektarbetet har varit av tre slag, som samlats un-
der arbetsbenämningarna 'småfolkets  historia', 'forskande  lärande' och 'skoldatorns 
roll' i projektarbetet. Den första  ansatsen tar vara på alla de möjligheter till insikter 
i enskilda människors, familjers,  hushålls och byars livsvillkor i gammal tid som käl-
lorna ger. Genom att dessutom fråga  de äldre bland bekanta och släktingar kan skol-
barnen fånga  de viktigaste dragen för  livsvillkoren ända in i vår tid. På ungefär  det se-
nare sättet börjar projektarbetet på låg- och mellanstadiet. Efterhand  vidgas per-
spektivet bakåt i tiden och utåt till samhället och världen i stort. Arbetet blir på olika 
sätt upptäcktsfärder  som dokumenteras av både lärare och elever. 

Därmed är vi inne på den andra ansatsen i projektet, 'forskande  lärande'. Arbetets 
gång med sina svårigheter och glädjeämnen dokumenteras således av eleverna och 
lärarna på olika sätt. Dessutom görs klassrumsobservationer i vissa klasser med in-
tervjuer och enklare försök  för  iakttagelser och bedömningar av t ex barnens inlär-
ning och motivation vid denna typ av arbetsuppgifter  eller över huvud taget deras re-
aktioner på dessa försök  med 'eget forskande'.  Dessa klassrumsförsök  får  en särskild 
utvärdering i avrapporteringen. 

I någon mån på mellanstadiet men framför  allt på högstadiet kommer den tredje 
ansatsen med 'skoldatorns roll' in i projektarbetet. En avsikt med projektet var från 
början att pröva Demografiska  databasens datoriserade kyrkboksmaterial i skolar-

•MIS, Demografiska  databasen, Umeå univ, 901 87 UMEÅ, 090/16 57 47. 
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betet. Därför  valdes skolmiljöer inom sundsvallsbygden, som är den första  större re-
gionen i databasens material. I ytterst ringa utsträckning har emellertid detta materi-
al kunnat nyttjas i projektet. Snart utvecklades i stället ännu en väg för  källmaterialet 
till skoldatom, nämligen via mikrokorten från  SVAR. Därmed kan varje skola i lan-
det vara med. Med denna SVAR-modell har framför  allt umeåbygden kommit med 
i försöken.  Men även andra kommuner har frivilligt  tagit upp liknande verksamhet. 

För detta ändamål har Bengt Grensjö utarbetat ett särskilt arbetsmaterial 'Lagt på 
minnet' med arbetsbok, blanketter för  excerpering och datorprogram för  överföring 
av historiska källor av olika slag till skoldatom. Denna bok och datorskiva har nu ut-
kommit på marknaden och ger en god vägledning in i MIS-projektets erfarenheter  av 
datorns roll i skolans arbete. Innehållet och förståelsen  av lärdomarna i det lokalhis-
toriska materialet är det viktigaste. Med hjälp av mikrokort från  SVAR och med 
detta datorprogram kan varje skola nu bygga upp inte endast sitt eget 'arkiv' utan 
även sin egen lokalhistoriska 'databas'. Bengt Grensjös arbete är grundläggande för 
den som vill arbeta vidare på egen hand med eget material. (Fig 7) 

Fig 7. Lagt på minnet. Ett arbetsmaterial med handledning och datorprogram utarbetat av Bengt 
Grensjö. 
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Fig 8. Sockenliv i äldre tid. Utskrift  av personer från  fjärde  kyrkroten på deras plats i kyrkan och 
deras läsbetyg enligt arbetsmaterial, handledning och datorprogram utarbetat av Egil Johans-
son. (Bilden tagen från  Johansson, Kyrkböckerna berättar. Sid 115.) 
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Även Rolf  Näslund har i samma anda framställt  ett arbetsmaterial för  skoldatorn, 
'Människorna och deras byggnader'. Där erbjuds eleverna en handbok med dator-
program för  material från  kartor, brandförsäkringar,  bouppteckningar, taxerings-
längder, mantalslängder och kyrkböcker, som belyser en gårds eller en byggnads hi-
storia med de människor som bott där och deras levnadsmiljöer. Som exempel är 
uppgifterna  om människor och byggnader i Härnösand inmatade på en dataskiva. 

Ett tredje arbetsmaterial för  mikrokort och skoldator är undertecknads bidrag 
'Lars Pehrsson i Målsta' och 'Sockenliv i äldre tid'. Båda bidragen handlar om livet i 
Tuna socken i Medelpad för  mer än hundra år sedan. Det första  materialet är snarast 
avsett för  mellanstadiet och med betoning på arbete med föremål  och källor som 
tecknar en pojkes hemmiljö och uppväxt under tidigt 1800-tal. Arbetet med mikro-
kort från  SVAR illustreras där. Det andra arbetsmaterialet består dels av en introdu-
cerande liten bok om vardag och helg, byaliv och kyrkoliv i gammal tid och dels av 
ett datorprogram med inmatade data från  husförhörslängden,  mantalslängden och 
två bänklängder för  samtliga vuxna i Tuna socken år 1820. På datorskärmen kan käl-
lornas innehåll listas upp. De vuxna kan återges på sina sittplatser i kyrkan gång på 
gång med varierande uppgifter  om rote och by, ålder och kön, nattvard och husför-
hör, yrke, namn, betyg i katekesen samt 'läser och förstår'  osv. (Fig 8) I samtliga da-
torprogram är även enklare statistik inlagd med frekvens-  och korstabeller. 

IV 
Därmed har vi kommit till tankegångens slut. Vilande i den muntliga kyrkliga tradi-
tionen, där Fader vår och trons artiklar kom först,  fördes  de tryckta bokstäverna in i vår 
folkliga  kultur. Och med bokstäverna kom inte endast de enkla textorden i ABC-
böckerna utan även mer och mer av det kyrkliga textmaterialet i barnaläran med Lut-
hers förklaringar  och sedermera kom de långa svenska katekesutvecklingarna med 
mer än 300 frågor  och svar samt bibelord därtill. Men kungsboken i församlingen  och 
för  de vuxna var psalmboken med sina psalmer, kyrkoårets epistlar och evangelier, 
bönerna för  olika tillfällen  i arbete och vila, i hälsa och sjukdom osv samt med 
ordningar och anvisningar för  livet i hemmet, i församlingen  och i kyrkorummet. 

Att läsa, bedja och sjunga i dessa böcker skapade en ny folklig  och boklig tradition 
som i sin tur finns  nedtecknad med sina textangivelser och 'läsmärken' i de många 
förhörslängdema  i kyrkornas arkiv. Med ny teknik öppnas nu dessa källor ännu lät-
tare för  allas vår läsning av deras rika innehåll. Även i skolorna kan detta tillämpas 
på mikrokort och skoldator. 

En viktig lärdom är dock från  begynnelsen denna: Det innehållsliga måste få  styra 
och bestämma rakt genom all ny teknologi. Själva texterna och deras betydelse är det 
viktigaste vare sig de bärs fram  muntligen eller med läsbrädor, ABC-böcker, mikro-
kort eller datorer! Av en sådan lärdom får  vi själva till slut ta emot våra egna 'läsmär-
ken', alltefter  hur väl vi nu vill 'läsa och förstå'. 



22 

LITTERATUR 

Bureus, J.,  Runa ABC-boken. Sthlm. 1611. 
Grensjö,  B., Lagt på minnet. Introduktion till en lokalhistorisk databas för  hembygden. Exemp-

let Wännäs. Liber Utbildningsförlaget.  Sthlm 1986. (Med datorprogram). 
Grensjö,  B., Gamla tider nya villkor. Värld & Vardag. 1984:2. 
Grensjö,  B., Småfolkets  historia. I Historielärarnas årsskrift  1984-85. 
Grensjö,  B. & Åström, A-B., "Föräldrar är en tillgång i skolans arbete". Värld & Vardag. 1985: 
Johansson,  E., Gå i skola hemma. Forskning och Framsteg. 1977:5/6, s 35-39. 
Johansson,  E., "Databasen har till uppgift  att..." Introduktion till Demografiska  databasen. De-

mografiska  databasen. Umeå 1982. 
Johansson,  E., En söndag i Tuna. Forskning och Framsteg. 1982:7 s 33-39. 
Johansson,  E., En söndag i Tuna år 1820. (Se föreg.)  I Graninger mfl  'Vägar till nuet. Historia 

för  gymnasieskolan 1800-1945'. Esselte. Uppsala 1984. s 71-75. 
Johansson,  E., "Läser och förstår".  Tvärsnitt 1982:1, s 3-8. 
Johansson,  E., Bokstävernas intåg. I 'Boken 500 år*. Liber. Sthlm 1983, s 13-19. 
Johansson,  E., Kyrkböckerna berättar. Liber. Sthlm 1983. 
Johansson,  E., Lars Pehrsson i Målsta. En inledning till hembygdshistoriska studier. Liber Ut-

bildningsförlaget.  Sthlm 1984. 
Johansson,  E., Sockenliv i äldre tid. På upptäcktsfärd  med datorn. Liber Utbildningförlaget. 

Sthlm 1985. (Med datorprogram). 
Johansson,  E., Hur går vi vidare? Ett exempel: Forskningen och SVAR. Arkiv, samhälle och 

forskning  1986. Helsingborg 1986. s 93-100. 
Den svenska kyrkoordningen  1571.  - Kjöllerström, S., utg. Lund 1971. 
MIS-tidningen,  Fortlöpande  rapporter  och artiklar  från  projektet  'Människan  i samhällsomvand-

lingen'.  Demografiska  databasen.  Humanisthuset.  901 87  Umeå. 
'Människan  i samhällsomvandlingen'  - MIS-projektet. Information  om skolforskning  1985:5. 

Skolöverstyrelsen. 
Näslund,  R., Människorna och deras byggnader. Lokalhistoria i skolan. Liber Utbildningsförla-

get. Sthlm 1986. (Med datorprogram). 
Tuer,  A.W.,  History of  the Horn-Book. I-II. London 1896. 
Willke,I.,  ABC-Bucher in Schweden. Lund 1965. 



23 

Pater Noster i Rafnasill  och Alphabeta 
varia. Eller några av kyrkolivets tecken 

Av Egil  Johansson 

1 

"Då kunde ingen sitt pater noster i Straurni". Med detta citat från  en svensk-
norsk gränstraktat på 1200-talet vidgade riksarkivarie Sven Lundkvist perspek-
tivet kring riksarkivets konferens  i Ramsele våren 1987. Konferensens  tema 
var 'forskningen  och arkiven'.1 På SVAR, Svensk Arkivinformation,  i Ram-
sele samlar nämligen riksarkivet allt större mängder av det filmade  källmateria-
let från  våra arkiv. Mikrofilmerna  överfors  till mikrokort (mikrofiche),  som ka-
talogiseras, kopieras och distribueras till forskningen,  biblioteken och många 
enskilda kunskapsidkare. I det natursköna Ramsele, på gränsen mellan Ånger-
manland och Jämtland, har tingshuset och tingssalen blivit en forskarmiljö  för 
konferenser  och besökare från  nära och fjärran. 2 

Under de första  åren står kyrkboksmaterialet från  hela landet i centrum för 
verksamheten. Kyrkolivet och dess historia kommer därför  gärna på tal. Det 
skedde även under den senaste konferensen,  när en grupp deltagare gjorde ett 
studiebesök i Ramsele väl bevarade medeltidskyrka. Det var då som de citera-
de orden från  socknens äldsta tid lyftes  fram.  Tillsammans med andra betrodda 
män 'fotfor'  bonden Loden på 1230-talet gränsen mellan 'Rafnasill'  (Ramsele) 
och bygden uppe i 'Straumi' (Ström). Långt efteråt,  på tinget i Sveg 1273, an-
tydde han denna missionstidens kunskapsmarkering vid riks- och sockengrän-
sen, nämligen att 'ingen kunde sitt pater noster i Straumi'.1 Pater noster, 
Fader vår, var således något av ett kyrkolivets tecken i utmarkerna kring den 
lilla helgedomen, som restes på älvnipan i 'Rafnasill'. 

2 

På detta sätt kan spåren av den kyrkliga kunskapen och undervisningen, främst 
Pater noster och Credo (Fader vår och trosartiklarna) vara tecken för  kyrkoli-
vet, dess funktion  och utbredning i olika tider och länder. En förvissning  härom 
har vuxit sig stark, när jag sedan en tid arbetat med motsvarigheterna till våra 
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äldsta ABC-böcker inom katolsk tradition.4 Då passar inte uppslagsordet 
'ABC' längre, utan den ursprungligarc läsarten 'alphabeta' leder vidare in i 
bibliografierna.  Här skall jag, bland många fynd,  helt kort presentera särskilt 
ett — från  Carolina Redivivas ålderdomligt sköna boksalar. Där fick  jag upple-
va hur — högt uppe på hyllorna — i den italienska boksamlingen från  1700-
talet stod två små samlingsvolymer, som svarade mot kataloguppgiften  'Alpha-
beta varia'. Med stor spänning tog jag emot böckerna och fann  dem innehålla 
ett antal små häften  från  skilda tider, som bundits samman i två samlingsvoly-
mer, 'Alphabeta varia', utgivna av den katolska kyrkans missionsledning i 
Rom. Volymerna innehåller sjutton 'ABC-böcker' på skilda språk, somliga 
med långa inledningar på latin kring det främmande  språkets alfabet,  skriftsys-
tem och språkformer.  Men i stort sett alla har som första  läsövning Pater nos-
ter, Ave Maria och Credo, några både på latin och på det aktuella språket.5 I 
högsta grad hör således även dessa häften  hemma i perspektivet från  'Rafnasill' 
och de tydbara tecknen for  kyrkolivet i historia och nutid. 

En uppställning över de sammanbundna häftena  med titel, tryckår och sid-
antal ger en första  uppfattning  om de båda volymerna. Tryckorten enligt titel-
sidorna är hela tiden Rom och kyrkans avdelning for  trospropaganda, Typis 
Sacrae Congregationis de Propaganda Fide. På flertalet  pryds framsidan  av en 
bild med en skara människor, som lyssnar till en förkunnare,  en missionär, 
med devisen:' Euntes in universum mundum predicate evangelium omni crea-
turae' (Gån ut i hela världen och prediken evangelium för  allt skapat). Titlarna 
framgår  av tabell 1. 

Tabell I. Alphabeta varia. Vol 1 —2. Två samlingsvolymer av ' ABC-böcker* tryckta i Rom un-
der 1600-och 1700-talet. Innehållsförteckning. 

Alphabeta varia. Vol 1—2. Innehållsförteckning . 

Vol 1. 
Alphabetum aetiopicum sive abyssinum. 1631. 16 s. 
Alphabetum arabicum. 1715 15 s. 
Alphabetum annenum. 1673. 16 s. 
Alphabetum barmanum sev bomanum. 1776. XVI. + 51 s. 
Alphabetum brammhanicum sev indostanum. 1771. XX + 152 s. 
Alphabetum chaldaicum antiguum Estranghelon dictum. 1636. 16 s. 
Alphabetum chaldaicutn. 1634. 11 s. 
Alphabetum copthumn sive aegyptiacum. U.å. 11 s. 
Alphabetum graecum. 1771. 15 s. 
Alphabetum veterum ctroscorum et nonnulla eorundem monumenta. 1771. 38 s. 
Alphabetum hebraicum addito samaritano et rabbinico. 1771. 16 s. 
Alfabcto  del Protoparente Adamo... U.å. 16 s. 
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Vol 2. 
(Alphabetum Hieronymi ct Cvrilli Illyrice. 1753. 78 s.) 
Alphabetum ibericum sive georgianum. 1629. 32 s. 
Alphabetum grandonico-malabaricum sive samscrudonicum. 1772. XXVIII + 100 + VIII s. 
Alphabetum persicum. 1783. 
Alphabetuin tangutanum sive tibetanum. 1773. 138 s 

Innehå l l s fö r t eckn ingen  ä r t ag en från  d e två ful ls tändigaste  b a n d e n p å un ive r s i -
te tsbibl ioteket i U p p s a l a . I ett a n n a t b a n d finns  ä v e n et t A l p h a b e t u m p e r s i c u m 
u t a n t ryckår . D e m å n g a hä f t ena  ä r s o m synes alfabetiskt  o r d n a d e efter  s in 
sp råk t i l lhör ighe t . E n u p p o r d n i n g efter  t r y c k å r ger e n b ä t t r e b i ld a v d e n a l l m ä n -
n a s t ra teg in för  u t g i v n i n g e n och k a n s amt i d i g t p r e s e n t e r a n å g o t av hä f t enas  in-
nehå l l . D e t sista häftet  i första  v o l y m e n l iksom de t första  i d e n a n d r a v o l y m e n 
faller  av allt a t t d ö m a u t o m r a m e n för  v o l y m e r n a s h u v u d s a k l i g a t e m a och l ä m -
n a s där för  h ä r u t a n b e a k t a n d e ( T a b e l l 2) . 

Tabell 2. Alphabeta varia. Vol 1 —2. Två samlingsvolymer av ' ABC-böcker' tryckta i Rom un-
der 1600- och 1700-talet ordnade efter  tryckår med uppgift  om språk, innehåll och sidantal. 

År Språk Innehåll: lästexter Sidantal 

U.å. Koptiska/egyptiska 
1629 Iberiska/georgiska 
1631 Etiopiska/abessin. 
1634 Kaldeiska ; • 
1636 Kaldeiska/syriska 
1673 Armeniska 
1715 Arabiska 
1771 Grekiska 
1771 Hebreiska/samaritan. 
1771 Etruskiska 
1771 Industanska 
1772 Malayiska/malabar. 
1773 Tibetanska 
1776 Burmanska 
1703 Persiska 

P.N. Ave Credo Decal Opera Sacr Magnif* 
P.N. Ave Credo Decal 
P.N. Ave Salve 
P.N. Ave Credo 
P.N. Ave Credo 
P.N. Ave Credo 
P.N. Ave Credo Decal 
P.N. Ave Credo 
? 
P.N. Ave Credo 
P.N. Ave Credo Decal 
P.N. Ave Credo Decal 
P.N. Ave Credo Magnif  Decal 
P.N. Ave 

11 
32 
16 
11 

16 
16 
15 
15 
16 
38 
172 
136 
138 
96 
24 

Förkortningar: 
P.N. Pater Noster. Oratio Deminica. 
Ave Ave Maria. Salutatio Angelica. 
Credo Symbolum Apostolonim. 
Decal Decem Praecepta Decalogi. 
Opera Opera Misericordiae corporalia. 
Sacr Septem Kcclesiae Sacramenta. 
Magnif  Canticum Bened. Mariae Virginis. 
Salve Salutatio ad Virginem Mariam. 'Salve 

(Fader Vår) 
(Änglahälsningen) 
(Apostoliska trosbekännelsen) 
(Tio Guds bud) 
(De sju barmhärtighetsverken) 
(De sju sakramenten) 
(Min själ prisar storligen) 

Regina mater misericordiae' 

"Den iberiska texten innehåller även 'Litaniac B. Mariae Virginis'. 
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Missionsstrategin är tydlig. Äldst är en grupp häften  för  länder med gammal 
kristen kultur: Etiopien, Egypten. Svrien. Armenien, Georgien. Sedan följer 

de tre stora kulturspråken arabiska, hebreiska/samaritanska och grekiska (samt 
gammal-etruskiska). Åtta av dessa tio häflen  är tunna med endast 11 —16 si-
dor, precis som protestantiska ABC-böcker från  samma tid. De yngre häftena 
är mer omfattande,  hundra sidor eller mer. De riktar sig till missionsfälten  i 
Fjärran Östern. Långa introduktioner på latin gör dessa senare häften  till utför-
liga handböcker för  inlärningen av de främmande  språken. I två häften  är tex-
ternas innehåll oklart. De saknar anvisningar eller ledtexter på latin. De övriga 
har åtminstone rubrikerna — några texterna i sin helhet — även på latin. Lika 
påfallande  som självklart är att den gamla muntliga dop- och biktundervisning-
en helt präglar innehållet med Pater noster, Ave Maria, Credo och i sex häften 
även Decalogen (de tio buden), som första  läsövningar. Det iberisk-georgiska 
häftet  är rikast till sitt innehåll med ännu fler  inslag av lärostycken ur den klas-
siska församlingsundervisningen. 

3 

Hur skall dessa småskrifter  förstås  till sitt syfte  och sin funktion?  Mycket åter-
står att undersöka och pröva, t ex i vad mån dessa häften  också faktiskt  spreds 
i de olika länderna. Målgrupperna för  utgivningen kan ha varit minst tre: utre-
sande missionärer, som behövde lära sig missionslandets språk, eller inhemska 
präster och medarbetare i respektive land, som behövde läroböcker för  sin ut-
bildning, eller för  det tredje, möjligen, församlingsmedlemmar,  som skulle in-
hämta den muntliga undervisningen även genom läsning — allt i mycket på 
motsvarande sätt som i vårt eget land. 

I vårt land har nämligen ABC-böckerna för  den lärda skolan, för  missionä-
rerna i lappmarken och för  folket  haft  i stort sett samma uppställning och inne-
håll: Fader vår, tron, buden, bords-, morgon- och aftonböner.  Dock trycktes 
naturligtvis nybörjarboken för  trivialskolan på latin, medan häftena  för  folket 
spreds (ofta  som lösa ark) på svenska, samiska och finska.  Missionärerna för 
lappmarken fick  således reda sig med de svensk-samiska ABC-böckerna och 
handböckerna eller med någon tolk.7 

Ute i Europa har t ex även nybörjarböckerna i grekiska haft  i huvudsak 
samma uppställning. Sålunda innehåller ett 'Alphabetum graecum', tryckt i 
Antwerpen 1534, på sina sexton sidor (efter  den vanliga inledningen med bok-
stäver och stavelser) de klassiska läsetexterna på grekiska och latin: Pater nos-
ter, Ave, Credo, Magnificat,  Nunc dimittis (Simeons lovsång), ett stycke ur 
bergspredikan (Matt 5:39—48) samt Salve regina (en Maria-bön, se förkl.  till 
tabell 2).8 
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I detta perspektiv framstår  missionshäftena  från  Rom som tämligen knapp-
händiga till sitt innehåll. De speglar den muntliga traditionen och den elemen-
täraste dopundervisningen ined de kunskaper som prövades i den årliga bikten 
och som i princip var nödvändiga åtminstone sedan 1500-talets mitt for  delta-
gande i nattvarden och för  ingående av äktenskap, nämligen i första  hand Pater 
noster, Credo och Ave Maria . Dessa moment kan också konstateras ha fatt  en 
allt stabilare utbredning i 'motreformationens'  tidevarv. 

Bevis for  denna folkliga  spridning ger t ex vissa protokoll från  inkvisitions-
förhören  i ärkestiftet  Toledo i Spanien 1540—1650. Bland drygt 1 200 proto-
koll innehåller mer än 700 protokoll uppgifter  om kristendomskunskaper vits-
ordade med tre alternativa bedömningar: 'bene. mediocriter, male' (väl, nå-
gorlunda, illa). Enligt dessa bedömningar var nära nog ingen helt främmande 
för  Pater noster, Ave och Credo under denna tid. Bedömningen att ha svarat 
väl, 'bene ' , fick  nästan alla for  dessa första  tre av de 'fyra  bönerna ' , som denna 
klassiska grupp av texter ofta  kallades. Även lör den 'fjärde  bönen ' , Salve regi-
na, erhöll nästan alla vitsordet 'bene ' fram  emot 1600-talets mitt. Decalogen 
(buden) däremot uppgavs endast hälften  kunna år 1565), då uppgifterna  därom 
började noteras. Men nästan alla återgav även budorden väl mot periodens 
slut." 

Denna stabiliseringsperiod uppvisar tydliga paralleller med vår kyrkas an-
strängningar och krav for  nattvard och äktenskap under s amma tid. I båda län-
derna drevs kunskaperna fram  i förstone  utan större beroende av läskunnighet. 
De läskunniga i den spanska gruppen låg endast obetydligt före  de övriga i me-
moreringen av de 'fyra  bönerna ' . 86 respektive 73 procent uppnådde bedöm-
ningen 'bene' under perioden 1575—1650. Skillnaderna var större for  de tio 
buden. 

Så långt var de viktigaste texterna i församlingsundervisningen  fortfarande 
en örats, munnens , hjärtats och minnets sak. Den nya tekniken med tryckta 
bokstäver skulle emellertid snart göra det hörda synligt för  ögat som lästa ord. 
Då kom kunskaperna att drastiskt öka i de protestantiska kyrkogrenarna. I den 
katolska kyrkan skulle bokstäverna föra  de gamla texterna ut i världen på 
många nya språk.1" 

Men under allt har programmet varit detsamma i den 'allmänneliga kyr-
kan ' med Herrens bön och tron som det allra första,  både uppe i 'Rafnasill'  och 
långt borta i fjärran  länder genom dessa egendomligt intressanta små läsehäf-
ten, 'Alphabeta varia ' . 



28 

Noter 
1Konferensen  ägde rum i Sollefteå/Ramsele  17 — 19 maj 1987. Jag är riksarkivarie Sven Lundkvist stort 

tack skyldig för  det inspirerande citatet och hänvisningarna till de medeltida källorna. 
2 Angående SVAR, se t ex Hur går vi vidare? Ett exempel: Forskningen och SVAR. ASF  1986, s 93—100 

'Handling rörande gränsen mellan Sverige och Norge 1273?, O S Rydberg (uig). Sveriges  traktater  med  främ-
mande  makter  jemtte andra  dit  hörande  handlingar,  I, 822—1335, Stockholm 1877, s 244. Jfr  kommentaren hos N 
Ahnlund, Jämtlands och Härjedalens  historia, I (intill 1517), Stockholm 1948. * 124, 181. 

E. Johansson. På läsbräda, mikrokort och dator eller kyrkolivets böcker i gammal och nv undervisning. 
Föreningen  Lärare i Religionskunskap  Årsbok  1986, s. 89-100 
Alphabeta Varia, 1—2, samlingsvolymer, Rom 1600- och 1700-talen. 
Bokband 1700-talet, . Italien 1:1—2, UUB. 
T Forsgren, Samisk  kyrko-  och undervisningslitteratur  i Sverige  1619—1850. Arbetsrapport från  pedagogiska in-

stitutionen, Umeå universitet nr 36, 1987. 
Alphabetum graccum, Antwerpen apud Michaelum Hillenium, oktober 1524. 

,J P Dedieu, "Christianisation" en nouvelle castille. Catechisme, comtnunion, messe et confirmation  dans 
ll'archciveche de Tolede 1540—1650. i Melanges  de  la Casa ät Velasquez  15, Paris 1979, s 261—294. 
Jfr  t ex E Johansson, Den kyrkliga lästraditionen i Sverige — en konturteckning, i Läskunnighet  och folk-

bildning  för  folkskolan.  Mötesrapport  III,  Nordiska  historikermötet  1981, Jyväskylä 1981, s 193—224. 

ALPHABETVM 

Alphabetum Aethiopicum sive Abyssinum. Rom 1631. Titelsida. 
Ingår i Alphabeta varia, 1-2. Bokband 1700-talet. Italien 1:1-2. UUB 
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