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FÖRORD

Vid en stiftshistorisk dag i oktober 1989 anordnad av Luleå stifts forskningsråd och
Teologifonden i Umeå höll bland andra riksarkivarie Sven Lundkvist och professor
Harry Lenhammar var sin föreläsning. I dessa ventilerades frågor och problem
rörande folkbokföring och kyrkohistoria i regionalt perspektiv.
Dessa forskningsfält knyter nära an till vid Forskningsarkivet befintligt källmaterial
och arkivets externt finansierade forskningsprojekt. Vi gläder oss därför mycket åt att
ha fått talarnas tillstånd att i SCRIPTUM publicera föredragen i dess helhet och att
därigenom kunna sprida de senaste forskningsrönen inom dessa områden till en
vidare krets.

Umeå i maj 1990
Egil Johansson
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DEN ÄLDRE SVENSKA FOLKBOKFÖRINGEN

Av Riksarkivarie Sven Lundkvist

Folkbokföringen är en gammal företeelse. Tänk bara på inledningen till julevangeliet
i 1917 års översättning: "Och det hände sig vid den tiden, att från kejsar Augustus
utgick ett påbud, att hela världen skulle skattskri vas. Detta var den första
skattskrivningen, och den hölls, när Kvirinius var landshövding över Syrien. Då
färdades alla, var och en till sin stad, för att låta skattskri va sig." Samtidigt är den
märkligt tidlös, vilket är helt klart för bl a den som läste finansdepartementets och
regeringens proposition i folkbokföringsfrågan 1987.
En registrering av ett lands invånare kan vara önskvärd av olika skäl. Tidigt fanns
det, som vi noterat, ett behov av längder över skattskyldiga. Den militära
organisationen krävde också förteckningar över män i lämplig ålder. De kyrkliga
myndigheterna behövde längder över församlingsmedlemmarna. Ur alla dessa
behov växte fram en samordning av olika längder. Ett viktigt steg på denna väg var
1686 års kyrkolag med enhetliga krav på ministeriella längder ocn
husförhörslängder. Därmed knöts äldre företeelser samman och grunden lades för
den moderna svenska folkbokföringen, en folkbokföring som vi i stort sett ännu har.
Den nya avses komma 1991.
Under 1600-talet fick folkbokföringsfrågorna stor aktualitet. Gustav II Adolf arbetade
för statens räkning med frågorna, och en rad biskopar aktualiserade från kyrkans
utgångspunkter problemen. En av de äldsta stadgorna om dop-, vigsel- och
begravmngslängder utfärdades för Västerås stift. Där var sedan 1619 den energiske
Johannes Rudbeckius
biskop. I vilket sammanhang skall då kungens och Johannes
Rudbeckius 1 arbete med folkbokföringen placeras m?
Först skall dock vissa preciseringar göras. Då jag talar om den äldsta svenska
folkbokföringen, avses de kyrkliga ministerialanteckningarna om födelse och dop,
lysning och vigsel, döda och begravda, in- och utflyttningar, och
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husförhörslängderna, upprättade av präster och förvarade i de kyrkliga arkiven, och
vidare de statliga längder, som uppgjordes som underlag för extraskatter och
utskrivning av krigsfolk och som redovisar alla män eller hushåll, från början
upprättade av prästerna men förvarade i statliga, kamerala arkiv. Vad jag vill belysa
är de funktioner, ur vilka folkbokföringen vuxit fram, och vidare, hur de statliga
kraven på bättre kontroll medförde en samordning av de olika funktionerna.
Den utveckling, som då kommer i fråga, är inte okänd. Tvärtom har en rad forskare
tagit upp den. Senast har Gösta Lext behandlat den i en bok Studier i svensk
kyrkobokföring 1600-1946, som kom 1984. Lext konstaterar, att det är fråga om 1600talsföreteelser och att det inte finns några band mellan den civila statliga ookföringen
å den ena sidan och den kyrkliga å den andra före 1686.
I en mycket viktig undersökning från 1982 tog Sven A. Nilsson upp utvecklingen i en
uppsats Krig och folkbokföring under svenskt 1600-tal, där ämnet iust var den
statliga och kyrkliga folkbokföringen, deras tillkomst och sambandet dem emellan
och denna bokförings funktion i 1600-talets militärstat. Gustav II Adolf behövde
födelse-, död- och flyttningslängder för en statlig kontroll, medan kyrkans män inte
ville infogas i »militärstaten». Hela tiden var det dock fråga om en kontroll: prästen
över sina inkomster, kyrkan över sitt folk och staten över skatter och utskrivningar.
Men önskemålen knöts inte samman förrän i 1686 års kyrkolag.
Min principiella syn skiljer sig intefrån Sven A. Nilssons. Min avsikt är emellertid att
föra undersökningen längre bakåt i tiden och pröva, om det finns ett samband mellan
den statliga och kyrkliga folkbokföringen, som ligger före den tidpunkt man
vanligen antagit.
Utgångspunkt för uppfattningen att vi först under 1600-talet får ministeriella
anteckningar, är att vi inte har några bevarade sådana som är äldre. Det kan tyckas
vara en solid grund. Det visar sig dock, att det finns anledning att sätta frågetecken
för slutsatsen. Sven A. Nilsson konstaterar, att ministeriallängderna - alltså de nu
bevarade - på flera håll tycks ha kommit till stånd spontant,först på ett senare
stadium har olika stiftscnefer som Johannes Rudbeckius och Johannes Bodvidi
utfärdat föreskrifter om deras förande. Också för Danmarks del har man konstaterat
samma mönster. Först kommer spontant förda längder, sedan följer stiftschefernas
reglering av denna kyrkliga bokföring och slutligen griper kungen själv in i denna
process, för Sveriges del med kyrkolagen 1686.
Vi har alltså ministeriella längder, som är äldre än föreskrifterna av exempelvis
Johannes Rudbeckius. De äldsta av dem föreligger från omkring 1610. De är
uppenbarligen renskrifter av tidigare koncept- eller kladdanteckningar. Arnold
Sandberg har för Linköpings stift konstaterat, att det funnits äldre kyrkliga
räkenskaper och material av olika slag, som förstörts på grund av fukt och mögel i de
lokaler, som de förvarats i. Ibland bidrog också de lösa läggen och häftena till att
materialet spreds och förstördes på annat sätt. Säkert bevarade, mer eller mindre, var
endast de böcker och anteckningar, som fördes in i inventarielängderna och fördes
vidare från präst till präst som kyrkans egen egendom. Material däremot, som
betraktades som vederbörande prästs tillhörighet, har skingrats och förstörts.
Sandberg ger också en rad exempel på att ministerialanteckningarna hörde till
prästens privata egendom långt fram under 1600-talet.
Med utgångspunkt från dessa iakttagelser kan man fråga sig, om ministeriella
anteckningar verkligen inte förts förrän under 1600-talet. Därtill kommer andra ting
att ta hänsyn till. Ett studium av de äldsta ministeriella anteckningarna och
längderna, som de nu föreligger, visar, att de varit knutna till ekonomiska funktioner.
Det gäller exempelvis räkenskapsboken 1608-1632 för Heliga trefaldighet i Uppsala.
För Tillinge församling i Uppland finns 1613 förteckningar över födda, vigda och
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döda och alla med en ekonomisk anknytning. Sedda på detta sätt får de äldsta
ministeriallängderna karaktären av avgiftsförteckningar över prästerliga tjänster i
form av barndop, vigsel och begravning. Sven A. Nilsson har konstaterat detsamma.
Under medeltiden hade utformats noggranna bestämmelser för jura stolae, dvs.
rätten till avgifter för prästen för åligganden utförda i prästerlig dräkt, och dit
räknades dop, kyrktagning efter barnsbörd, vigsel och begravning. De medeltida
landskapslagarna har bestämmelser om denna prästens lön. I lönen ingick också
tionden och offer, dvs. gåvor vid de större högtiderna. Reformationen medförde
ingen förändring. Västerås ordinantia 1527 stadgar om dem. Från 1556 föreligger
Gustav Vasas bestämmelser om likstol, testamente, vigningspenningar,
påskapenningar och kyrkotagning och avgifterna i samband därmed. 1582 stadfäste
Johan III bestämmelserna på nytt.
Uppenbarligen har det för prästerskapet funnits ett behov av anteckningar över
sockenborna i samband med avgifter av olika slag. Dessa anteckningar var då
primärt prästens egendom och ett memorandum för honom över vilka som hade
betalt och för vad.
Självfallet kunde dessa längder få en annan funktion och då för kyrkliga
förrättningar och för kyrkans egna behov. Dit skulle kunna höra behoven av att hålla
reda på förbjudna led, dvs. att giftermål mellan närskylda var förbjudna upp till fyra
led liksom att det inte var tillåtet med faddrar som stod i andlig skyldskap till
varandra. I sådana fall skulle föreligga behov av vigsel- och doplängder. Ett annat
behov var underlag för förbönslängder i form av noteringar om döda och deras
testamenten och inbetalningar för mässor av olika slag.
Det är också viktigt att konstatera, att vi på kontinenten känner till kyrkoböcker och
längder över födda, vigda och begravna från 1300-talet och framåt liksom olika
bestämmelser för förande av dessa längder. De fanns alltså inom den romerskkatolska kyrkan - Norden hörde under medeltiden hemma i denna universella
gemenskap och omfattades av dessa regler - och de kom att föras vidare både på
katolsk och protestantisk sida. I de tyska protestantiska furstendömena, i Frankrike
och i England kom de under 1500-talet i samband med övergången till en ny lära att
knytas samman med statliga föreskrifter om folkbokföring.
Finns det då några sådana längder bevarade från medeltid och 1500-tal i Sverige? I
tidigare forskning har man besvarat frågan med nej. Enligt min mening finns det
dock anledning att trots detta ta upp frågan till diskussion.
Under de sista åren har en förbönslängd från västra Närke blivit aktuell som grund
för demografiska förändringar under senmedeltiden. Den omfattar personer med
dödsår fran omkring 1470 fram till omkring 1535. Totalt upptar den 748 personer,
varav inte mindre än 238, dvs. 38%, från Kräcklinge socken. Längden består av sju
olika sammansydda pergamentsremsor. Den första börjar: »In nomine domini.
Amen. Nomina defunctorum anno domini 1520» (I Herrens namn, amen. Namnen på
de avlidna för Herrens år 1520), och den andra remsan har på sin insida »Pro istis est
orandum» (För dessa skall man bedja). Huvuddelen av namnen representerar
bönder, hustrur, barn och legofolk. Så vitt jag kan förstå måste någon form av
längder över de döda här ha förelegat som förlaga till förbönslängden. Det skulle
annars inte ha varit möjligt att hålla reda på alla dessa vanliga människor från
exempelvis Kräcklinge. Vidare tyder ingressen på den första remsan »Nomina
defunctorum anno domini 1520» att man här direkt överför från en förteckning över
döda för detta år.
Carl Göran Andrae har i sin uppsats om Funbo kyrkas räkenskaper från 1395 till 1483
redogjort för olika medeltida längder över befolkningen i denna socken. För åren
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1395,1424-25 och 1427-29 föreligger tiondelängder, som torde vara Sveriges äldsta
bevarade. Vidare finns från 1428 en längd över hela befolkningen över 16 år för den
s.k. vårfrupenningen, som skulle utgå av alla vuxna till Vadstena kloster. Från
omkring 1380 föreligger bestämmelser för sådana förteckningar över en sockens
invånare.
I Riksarkivet finns bland landskapshandlingarna för år 1559 en längd med
överskriften »Av Lule socken uppå tionde kom med halm, som bönderna hava fört
otröskat till gården etc., desslikes påskemål, komåls smör och matskotts smör, är
uppfört pro anno etc. 59». Längden ger en mycket detaljerad förteckning över
befolkningen i Storluleå socken. Längden är ett exempel på prästernas privata
längder fran denna tid. Den har sänts in till kammaren och därigenom kommit att
bevaras. Den har också ett mycket stort intresse som exempel pa en s.k. påskalängd.
Uppenbart är alltså, att det finns ett material från medeltid och 1500-tal, som måste
hänföras till prästerskapets förda längder, en del av tydlig ministeriell karaktär,
andra sammanhängande mer direkt med deras uppbördskaraktär. En systematisk
genomgång av domkapitelsarkiven skulle förmodligen avslöja ytterligare material
för både medeltid och nyare tid. Gjorda stickprovsfynd pekar entydigt åt detta håll.
Det bör också understrykas, att gjorda efterforskningar av lokala arkiv och deras
innehåll under 1600-tal av typen sockenarkiv varit negativa, trots att vi vet, att de
funnits och haft ett rikt innehåll.
Under 1500-talets senare del och framför allt under Karl IX:s och Gustav II Adolfs tid
kommer en rad skatter med utgångspunkt inte från gårdarna, som annars varit det
vanliga, utan från personerna. Sådana skatter krävde god kännedom om socknarnas
invånare, och då blev prästernas kännedom om sina sockenbor väsentlig. Låt mig ta
ett exempel ur instruktionen för Älvsborgs lösen 1613, en skatt som utgick under de
sex åren 1613-1619 för att ge medel att återlösa det till Danmark i knäredfreden
avträdda Älvsborg. Uppbörden skulle ske genom särskilda utsända »efter vissa
oförfalskade mantalslängder, som dem... i varje socken av prästen underskrivna och
med hans samt länsmans och kyrkans sexmän stadfästa, skola tillstädes vara».
Skatten blev dock inte tillräckligt effektiv enligt kungens och hans rådgivares
uppfattning. Man beslöt därför 1617 att undersöka orsakerna till detta. Under åren
omkring 1620 skedde mycket noggranna rannsakningar socken för socken, by för by,
hushåll för hushåll. Rannsakningarna leddes av särskilda kommissarier i närvaro av
häradshövding, läns- och fjärdingsmän, präst, förtroendemän och menighet.
Sockennämnden skulle under ed biträda med uppgifter, och prästerna skulle
medföra sina längder. Åren 1613-1619 kan man aärför i detalj följa socknarnas
befolkning: hushall, sammansättning, vigslar, dödsfall, flyttningar och andra
förändringar. Också barnen togs med i vissa fall.
Överläggningarna vid riksdagen i Örebro 1617 om rannsakningarna har av allt att
dömaförts mer eller mindre parallellt med andra om prästernas löneförmåner och
kontrollen över dem. Även om inte i tillgängligt material ett direkt samband kan
upprättas, skulle rannsakningarna och den kyrkliga folkbokföringen komma att
gripa in i varandra.
Den nämnda påskamålslängden från Luleå socken 1559 för vidare till Gustav II
Adolfs bestämmelser i instruktionen för dem som skulle rannsaka efter restantierna i
samband med Älvsborgs lösen. I instruktionen från oktober 1618 heter det: »Skola
ock prästerna vara tillstädes med sina längder, därefter de vart år hava uppburit
deras påskapenningar.» Vid riksdagen i Örebro året innan hade kungen och
prästerna fört förhandlingar om tionden, löner och avgifter. Om påskapengarna heter
det: »Prästerna skola ock hava påskepenningar 1 öre för vart hjon, som går till
avlösning och Herrens nattvard, så väl av söner, döttrar, mågar, sonhustrur som av
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legodrängar och pigor.» Även socknens hantverkare var inbegripna. I dessa längder
skulle man enligt bestämmelserna få ett gott grepp om socknens befolkning. Även
under Karl XI:s tid pekades på dessa längder som väsentliga för att få reda på
befolkningen. Påskamålslängden från Luleå 1559 ger syn för sägen. Längden tycks
verkligen spegla den vuxna befolkningen. Bestämmelserna om påskamal från 1556
och senare på nytt stadfästa av Johan III 1582 följer nära ordalagen från 1617.
Bestämmelserna 1617 knöt också an till dem från 1556 och 1582 i ett annat avseende.
För att man skulle få större rättvisa vid fördelningen av tionden mellan stat och
kyrka och präst befallde kungen, att man på hösten vid Martini tid (10/11) skulle
hålla ett prosteting, »dit fogden obehindrat med prästen och häradshövdingen skall
sig begiva om alla persedlar, som i denna rättighetsordning författade äro, rannsaka
och döma, och domen med exekution fullfölja som lag i vars och ens
persedelsvärdering utvisar.» Och sedan fortsätter kungen: »Skall ock fogden med
kyrkoherden, länsmannen och kyrkones förmän sätta en viss rotemästare över varje
10, vilken över de 9 ett noga inseende hava skall och de skola på prostetinget sin ed
öra.» Så långt följer ordalagen tämligen väl dem från 1556. Men sedan tillägger
ftillkänna,
ungen ytterligare i detta vart sammanhang helt sensationella: »Skola de ock giva
när barn skola kristnas och hustru intagas efter barn i kyrko och vigning, så
ock icke uppskjuta med sina sockenbud till söndagen utan det i veckone beställa.»
Här får vi alltsa inte bara en gemensam värdering på ett prosteting utan också en
gemensam tillsättning av en roteman, som skall övervaka vad som sker, rapportera
och under ed beriktiga vid prostetinget inför kyrkliga och statliga representanter
uppgifter om barnafödande och dop, hustrus kyrktagning, vigsel och sockenbud,
dvs. i praktiken även dödsfallen. Därmed hade staten ålagt de kyrkliga
förtroendemännen en uppgiftsrapportering, som annars och tidigare enbart gällt
prästerna själva och kyrkan. Kontrollen skulle bli dubbel. Prästernas längder, som de
själva behövde för egen kontroll, skulle också kunna kontrolleras med hjälp av
rotemännens uppgifter. Ingen skulle med andra ord kunna utelämnas. Därmed hade
de kyrkliga längderna knutits samman med statens önskemål.
Uppgifterna för rotemannen skall sammanställas med vad kungen framförde i sin
krigsfolksordning från 1620 eller 1621, att det ålåg denne att till prästen inrapportera
flyttningar och andra händelser av vikt för de militära utskrivningslängderna.
De statliga önskemålen sammanfaller med kyrkliga sådana vid denna tid om ökad
kontroll för kyrkodisciplinens skull. Förslaget till ny kyrkolag 1608 och 1619 speglar
dem liksom ärkebiskopen Petrus Kenicius' ord 1615 i en visitationsstadga för
Hälsingland att längder borde föras, så att man visste »huru mycket folk bonden
haver, som är kommen till den ålder, att de böra gå till skrift och det högvärdiga
altarets sakrament». I kungens formulering omkring 1620 var formuleringarna
likartade men målet ett annat: Längder skulle föras »över deras ålder som tillväxa, på
det att när de till sina femton år komma att man dem då kan i längden införa och
rotarna förstärka, och var fattas fylla».
Här sammanfaller alltså kyrkliga och statliga önskemål om kontroll, även om målen
är olika. De utgår från den enskilde prästens annoteringar, vill ytterligare bygga ut
dem och få tillgång till dem. Frågan är emellertid om det stannade via önskemål eller
fördes vidare till konkreta åtgärder. För de militära utskrivningarna vet vi, att
mycket av vad som framfördes i kungens krigsfolksordning, återkom i
bestämmelserna för militära utskrivningar under 1620-talet. Hur är då fallet med
kungens bestämmelser om den kyrkliga bokföringen?
Först kan då konstateras, att vid riksdagsförhandlingarna i Örebro i februari 1617
prästerskapet i sina riksdagsbesvär begärde dels att de sedvanliga prostetingen
skulle hållas och rotemän skulle förordnas, som skulle hålla rätt på tionden, dels att
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en förordning skulle utfärdas om »de andra små tiondepersedlar, som prästerskapet
till uppehälle... hava bör» och att ingen skulle ha rätt att undandraga sig dem.
Rotemännens uppgifter hör samman med de förpliktelser som Karl IX ålade de
kyrkliga sexmännen 1603. De har betecknats som innebärande, att kungen ville få
kyrkans och den lokala självstyrelsens män till kronans företrädare. Som redan
framgått går den lokala kyrkliga samverkan med staten tillbaka till Gustav Vasas tid
och var åtminstone i början av 1540-talet en av orsakerna till dackefejden och dess
utbrott 1542. Senare kunde emellertid kungen uppenbarligen återgå till samverkan
efter kunglig modell, och den blev bekräftad också under Johan III:s tid. Det är alltså
en äldre linje, som återkommer både 1603 och 1617. Däremot har fordringarna från
kronans sida skärpts 1617.
Den kyrkliga oppositionen, som Sven A. Nilsson så kraftigt understrukit, var förvisso
en levande realitet uttryckt bl. a. i kyrkoherden Ericus Othonis' skrift från 1621 och
dess slutuppmaning: »Låt fogdar och skrivare skriva och hålla längder på folk och fä
och knektaregister och dem besegla och deras tjänare hava att beställa med
undersåtarnas skatter och utlagor, men gäck du och förkunna Guds rike, akta din
bok och ditt altare.» Samtidigt är det klart, att det bland vissa biskopar fanns en vilja
att gå kungen till mötes. Och då möter framförallt två av dem, västeråsbiskopen
Johannes Rudbeckius och hans kollega i Linköping Johannes Botvidi. Båda stod i
nära kontakt med Gustav Adolf och var starkt influerade av honom. De skulle också
komma att få ett stort inflytande på den följande utvecklingen.
Vid ett prästmöte 1622 fick Johannes Rudbeckius till stånd, att en bok skulle föras i
varje församling i hans stift, i vilken dop, vigslar och dödsfall skulle antecknas.
Senare under 1620-talet lät han trycka visitationsföreskrifter Vice Matricula, enligt
vilka skulle upprättas en »Folkalängd på alla de som över 10 år äro, då biskopen
visiterar. 1. Bonde, 2. hustru, 3. söner, 4. döttrar, 5. föräldrar eller svärfolk, 6. bröder
eller systrar, 7. drängar, 8. pigor, 9. inhysesfolk. Där hos uti visitatione inter paralelas
lineas kan noteras för dem som borta äro. Numerus för dem som förhöras: 1. Huru
många katekismi stycker var kan läsa, 2. På huru många var kan Lutheri uttydning,
3. Huru många de kunna, väl, tämlig, eller något första.»
Det är frapperande, hur följsam biskopen är till kungliga fordringar, som de
framkommit i samband med förhandnngar och föreskrifter för 1620-talets
rannsakningar. Instruktionen för rannsakningarna efter Älvsborgs lösens resterande
slår starkt igenom: längd över alla, särskilda markeringar för dem som är borta,
inflyttade, kringströvande tiggare, utfattiga m..fl. Därtill kommer sedan
föreskrifterna om födda, vigda och begravna. Även i den punkt, som annars debatten
stod hårdast om under 1620-talet och senare, nämligen flyttningslängderna, finns
med inflyttade och indirekt utflyttade - de som är borta. Så vitt jag kan förstå, har
västeråsbiskopen helt följt kungens intentioner. Bevarade längder, bl. a. för Lundby
socken i Västmanland, visar också, att de efterföljts. Över huvud visar dessa längder
en märklig blandning av uppgifter till kronans och biskopens fromma. Uppgifterna
fanns där. Det ankom sedan på biskopen att föra dem vidare, om det inte skedde på
annat sätt via andra statliga ämbetsmän och rotemän.
Vid sitt tillträde som biskop i Linköpings stift 1631 hade Johannes Botvidi försetts
med en kunglig instruktion, som ålade honom utöver längder över döpta och
begravda att råda kyrkans sexmän till trohet och att kontrollera »landlöpande
studenter, djäknar och andra slika», då kungen inte ville, att sådana skulle ränna
land och rike runt. Vid ett prost- eller prästmöte tog biskopen i denna efterföljd upp
frågan om ett slags flyttningsbevis: »ingen person, man eller kvinna, piga eller dräng,
tages in i någon socken med mindre de hava brev och god besked vad och vadan de
äro». Åtgärderna faller väl in i vad som tidigare konstaterats. Sven A. Nilsson har på
tal om de kringstrykande djäknarna och studenterna erinrat om bestämmelserna i
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Örebro stadga 1617, som strängeligen förbjöd papistiska förbindelser och just
varnade för kringstrykande främlingar. Nu vältrades den statliga kontrollen över på
biskopar och präster. Det hör till bilden och bör noteras, att bestämmelserna om
rotemännens kontroll över prästernas ministeriella uppgifter tillkom på samma
riksdag. Den inre kontrollen hade också som uppgift skydd mot yttre fiender.
Prästernas opposition mot att utnyttjas för "militärstatens" uppgifter fanns under hela
1620- och 1630-talen. Därefter skedde en förändring genom att skatterna lades om
från personer till gårdar och utskrivningarna alltmer kom att skötas av särskilda
kommissarier. Men prästerna fortsatte med att genomföra kyrkobokföringen för
kyrkans egen skull och till dess fromma, inte minst för kyrkodisciplinens skull. 1686
års kyrkolag ålade dem sedan ytterligare uppgifter och nu till statens gagn.
Här har hävdats, att prästerskapets längder går tillbaka till medeltiden och sedan
fortsätter. De funktioner de då fyller, tycks dels ha gällt rent kyrkliga förrättningar av
typen förböner o. dyl., dels haft en räkenskapsmässig anknytning antingen till
kyrkan eller till prästerna själva. Längderna betraktades som vederbörande prästs
egendom och har därmed under tidernas lopp kommit att förstöras. I några fall finns
dock rester eller fullständiga längder bevarade. Det sistnämnda gäller 1500-talet.
Under Gustav II Adolfs tia sker en förändring så, att staten söker utnyttja prästernas
längder för sina ändamål: skatter, utskrivningar och kontroll. Delvis knyter man
därvid an till en äldre utveckling alltifrån Gustav Vasa och framåt, då det gäller de
kyrkliga förtroendemännen och deras uppgifter. Vid 1617 års örebroriksdag sker
dock en ytterligare skärpning, så att staten då fick kontroll även över prästernas
uppgifter. Biskopar som Johannes Rudbeckius och Johannes Botvidi blev trogna
kungatiänare, trots ett intensivt motstånd hos många präster och
församlingsmedlemmar. Först 1686 års kyrkolag skulle till fullo och i hela riket
kunna genomföra den kungliga linjen, innebärande full statlig kontroll över
sockenborna.
Parallellerna mellan 1620-talet och dagens samhälle är ibland förvånansvärt stora.
Samma starka intresse från statens sida finns att styra och övervaka enskilda
medborgare. I de beslut, som nu föreligger om en ny folkbokföring, finns de fiskala
avsikterna klart markerade. Svenska kyrkans intresse av och band till
folkbokföringen har minskat eller upplösts. Den sekulariserade staten tar i stället
över. Kyrkans män står nu liksom på 1620-talet delade i sina uppfattningar. Hur
långt kan och skall man följa de statliga påbuden? Gäller nu som 1621 Erik Othonis'
ord: "Låt fogdar och skrivare skriva och hålla längder på folk och fä ... men gäck Du
och förkunna Guds rike, akta din bok och ditt altare." Orden är nästan 370 år gamla,
men de har sin aktualitet i dagens debatt.
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HISTORISK OCH KYRKOHISTORISK FORSKNING I REGIONALT
PERSPEKTIV

Av Harry Lenhammar, Professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet

Vem byggde det sjuportade Thebe?
I böckerna står namn på konungar.
Har kungarna släpat rram klippstyckena?
Och det många gånger förstörda Babylon vem byggde upp det så många gånger? I vilka hus
i det guldskimrande Lima bodde byggnadsarbetarna?
Vart gick på kvällen, då den kinesiska muren var färdig,
murarna? Det stora Rom
är fullt av triumfbågar. Vem reste dem? Över vem
triumferar caesarerna? Hade det mångbesjungna Bysanz
bara palats för sina invånare? Även i sagans Atlantis
vrålade i natten, då havet slukade det,
de drunknande efter sina slavar.
Så många rapporter.
Så många frågor.
Formuleringarna kommer från Berthold Brecht och skapades 1939 under hans exil i
Danmark. I konstlösa dikotomier formas effektfullt konturerna till en efterlysning: De
många människornas insatser och betydelse. Formuleringarna är inte tillkomna på en
slump. Det är en teaterman som beskriver ett skådespel. Historien, det förflutna, är en
scen där allting utspelas, men varför faller forskarnas ljus bara över en liten del av
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sceneri? Vad han efterlyser är inte särskilt det regionala eller lokala perspektivet utan ett
historiskt betraktelsesätt i vilket de enkla arbetarna har en given plats.
Den på 30-talet dominerande historieskrivning, som Brecht har sin uppgörelse med, var
alltjämt den wilhelminskt borgerliga, präglad av Rankes grundsyn att skildra hur det
egentligen hade gått till, wie es eigentlich gewesen ist, märk väl hos dem som besatt
makten och utövade den. Det som var reaigeistig för att använda hans egen
terminologi. Historieskrivningen stod äreminnet nära. Ur behovet av att i samtiden
glorifiera de som utövade makten hade den uppstått. Deras bedrifter beskrevs, det gav
dem högre dignitet och vi känner ju väl eponyma ämbetsmän till vilka de stora
gärningarna knöts och tideräkningen bands. Kring dem susade historiens vingslag. För
framtiden skulle minnena bevaras, storheten traderas och lysa för efterkommande som
föredömen. När maktens heroer fick vika kom idealismens helgon i stället. De som
genom sina idéer format världens öden skulle ställasfram. Sekelskiftets framställningar
översvämmas av dem. Och det var alltid både som maktens eller idéernas banérförare
de stora gestalterna beskrevs. De andra, de som släpade klippblocken till templen, de
som byggde triumfbågarna, fick nöja sig med att vara de anonyma, de historielösa, om
dem skrevs ingen historia. Visserligen kunde de trösta sig med Heidenstams ord "Vi
voro endast bladen som ingen räknar höst och vår, blott träden lövas och består", men
det var en klen tröst och enstaka exempel kan anföras ur folkets djup på hur bittert
detta upplevdes. Den ovanlige byskomakaren Jonas Stolt konstaterar i sina minnen att
hågkomsten av en skomakares liv inte räcker längre bit än tills de skor han tillverkat är
utslitna och det rör sig om ett år. Sedan har hans minne förbleknat.
Helt dominerade dock inte kungar och ledare. Mäktiga och stora institutioner fick också
sin historia skriven. Nationalstaternas utveckling, de stora företagen och de stora
organisationerna. Men i allt detta fanns en stark centralistisk syn på det som var det
väsentliga, drivkrafterna i skeendet.
Träffar Brechts kritik dagens historieskrivning? Visst dominerar det centralistiska
perspektivet i de framställningar som ligger till grund för undervisning, men kritiken
drabbar inte lika hårt aktuell historieforskning som tidigare.
Den demokratiska grundsynen, all makt utgår av folket, har naturligtvis fäst
uppmärksamheten på föregångarna till dagens makthavare. Också av en annan
anledning har folket både som kollektiv och en samling individer rönt intresse, den
marxistiska historiesynen, vilkens företrädare demonstrerar sin uppfattning med studier
utifrån folkets villkor. Det var främst utifrån en sådan grundsyn Brecht formulerade sin
efterlysning.
Dessa båda omständigheter, demokratisk grundsyn och marxistisk historiesyn, kan
förklara mycket av den moderna svenska historieforskningens inriktning, som t.ex.
studier av tillgång på livsmedel under olika tider. Svalt bonden eller kunde han äta sig
mätt? Eller studier som undersöker levnadsvillkoren genom att analysera den agrara
utvecklingen eller fabriksarbetarnas villkor. De historielösa håller på att få sin egen
historia och behöver inte bara framstå som bärare, konsumenter av de makthavandes
historik i det förflutna. Som ett gott exempel på detta kan Christer Winbergs nyutkomna
undersökning Fabriksfolket: textilindustrin i Mark och arbetarrörelsens genombrott
anföras. Ett populärt uttryck för denna forskning är den s.k. folkrörelseforskningen. De
tre stora folkrörelserna, väckelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen, visar de
former, i vilka det folkliga engagementet kom till uttryck. En granskare av aktuell svensk
lokal och regional historia, statsarkivarien i Kristiansand Hans Try, talar om de närmast
obligatoriska inslagen om folkrörelserna i denna forskning. De ses som förelöpare till
våra dagars politiska demokrati, men Try menar att det blir något fantasilöst och
stereotypt över dessa framställningar. Folkrörelsernas betydelse skildras på ett sätt som
närmar sig det dogmatiska skriver han.
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I dag kan vi säga att forskarna medvetet söker svar på frågan om vilka som byggde Roms
triumfbågar för att knyta an till Brecht. Det är mera intressant att följa de styrda än de
styrande, som det träffande formulerats.
Intresset för motsatsen mellan de vanliga, enkla människorna och de mäktiga ledarna
för också med sig en annan accentuering. Det centrala, där makten, centrum, finns, är
inte längre så dominerande som förr i den scen historikern beskriver. De vanliga
människorna och deras livsvillkor måste skildras i det sammanhang där de lever. Det
lokala samhället väcker intresse. Det är inte någon nyhet i sig. Beskrivningar av byar
och socknar, landskap och enskilda städer kan vi föra långt tillbaka. Den svenska
traditionen kan vi lämpligen följa. Den börjar med 1600-talets lärda intresse för det
originella, det uppseendeväckande. Ibland beskrevs det mot bakgrund av antikens och
Bibelns skildringar. Beskrivningarna gjordes för de lärda och avsikten var att sätta in
det egna landets, folkets eller stadens historia i internationella välkända referensramar.
Språket var latin och som exempel kan Joh. Schefferus' verk Lapponica, id es regionis
lapporum et gentis nova från 1673 anföras.
Sin verkliga storhetstid fick de lokala skildringarna genom upplysningens
lärdomshistoriska intresse för det konkreta. Bade i Lund och Uppsala lades det fram
åtskilliga dissertationer om socknar och landskap under presidium av tidens stora
forskare som Sven Lagerbring, Olof Celsius, Erik Magnus Fant och Erik Gustaf Geijer.
De hade ganska likartade titlar som en beskrivning av den store Linnés brorson för
Lagerbring i Lund 1743: Dissertatio de Wexionia, Undersökning av Växjö, eller
Dissertatio de paroesia Sudermaniae Björkwik, Undersökning av socknen Björkvik i
Södermanland, som ventilerades i Uppsala under professor Fant 1786. Här möter ett
ganska oreflekterat intresse för lokal historia med koncentration omkring kyrka, präst,
större egendomar och märkliga naturfenomen och ovanliga händelser. Uncier samma
århundrade skapades också mera utförliga lokala topografiska och historiska
beskrivningar. Låt mig nämna några. Prästen Craelius i Västervik gav ut sina Försök till
en landskapsbeskrivnmg uti en berättelse om Tunaläns, Sefvedes och Aspelands
häraders fögderi uti Calmar hövdingedöme 1774 och Samuel Rogberg lät ungefär
samtidigt trycka en Historisk beskrifning om Småland i gemen, i synnerhet Kronobergs
och Jönköpings län. Författarna var präster och deras beskrivningar skulle vi kanske
kunna kalla tvärvetenskapliga. De beskrev ur alla möjliga vinklar det lokala rum de
angett i sina titlar. Det yverboret götiska hade något bleknat. Nyfikenheten och lusten
att dela med sig av sina forskningar och fynd präglade mera deras framställningar än
att sätta in dem i ett mytiskt historiskt sammanhang. Titlarna var nyktra som C.T.
Broocmans Beskrifning över de i Öster-Götland befintliga städer, slott, soknekyrkor,
soknar, säterier, öfwer-officersboställen, järnbruk och prestegårdar, ett ambitiöst arbete
i två delar som lämnade tryckpressarna 1760. Till de märkligaste alstren i genren hör
utan tvekan Olof Johansson Bromans Glysisvallur, som beskriver Hälsingland.
Författaren var rektor, kyrkoherde och läkare i Hudiksvall och när hans manuskript
brändes av ryssarna vid härjningarna 1721 började han samla på nytt och i modernt
tryck blir det omkring 1.500 sidor.
Genom romantiken fördjupades synen både på den enskilde och de förhållanden under
vilka han levde. Bonde sågs som uttryck för det ursprungliga, äkta, oförstörda och hans
miljö idealiserades. Jonas Love Almqvist drog bort från stadens hank och stör för att i
Värmland leva det verkliga livet.
De sammanställningar som gjordes vid 1800-talets mitt över provinsiell historia blev dock
inte så idealiserande även om sådana inslag är tydliga i Hylten-Cavallius berömda
Wärend och virdarna, medan värmlands-prästen Anders Lignells Beskrifning öfver
grefskapet Dal är mera saklig i sin framställning.
Mot århundradets slut förstärktes landskapschauvinismen delvis som uttryck för en
politisk polarisering. Mot en konservativ syn med stark agrar förankring ställdes
industrialismens internationalism. På många områden kom denna förstärkta
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nationalism till uttryck bl.a. i hembygdssträvanden, hemslöjdsaktiviteter och annat.
Dennafick sitt stöd i lokala och regionala föreningar med egna tidskrifter som Weibulls
Historisk tidskrift för Skåneland. Här är det inte aen glade amatören som tar hand om
den regionala historien utan tvärtom den kritiskt skolade historikern av folket, vilket
tillhör ovanligheterna. Av alla de breda och utförliga skildringar av lokal och regional
art som gavs ut i denna våg av förstärkt hembygdsintresse skall bara en nämnas,
Brunnsviksrektorn Karl Erik Forsslunds ståtliga Med Dalälven från källorna till havet i
27 band, en storslagen, noggrant inventerande landskapsbeskrivning, tidstypiskt
skriven av en folkbildningsman. Hembygdsföreningarna länsvis organiserade har
utgjort och utgör alltfort en viktig tillgång för lokalhistorisk forskning. Där möter man
ofta människor med ett brinnande intresse för bygdens historia ur olika aspekter och
med unik kännedom om personer och sammanhang som aldrig dokumenterats.
Hembygdsrörelsen är skriver Carl Göran Andrae med all rätt, en av de nya grupper
som har rätt att ställa krav på historieämnet vid våra universitet. Annars är det främst
kommuner som tagit initiativ till och stött lokala undersökningar och översikter. En rad
moderna stadshistoriker har kommit till under stark medverkan av fackhistoriker. För
dem har perspektivet ofta varit att se det lokala samhällets plats i ett större
sammanhang. Avsikten har mera varit att vilja öka intresset för historia i vidare mening
än att beskriva det lokala skeendet i orten i fråga. Förutom en kompetens ifråga om
källkritik och historisk metod har fackhistorikernas medverkan inneburit att alltför
glättig lokalchauvinism och amatörism stött på patrull. Kellgren förlöjligade en gång en
lektor i Skara som enligt honom höll på att skriva världslitteraturens historia med
utgångspunkt i deförfattare som var födda i Skara med omnejd. Andra försök i den
riktningen har inte saknats.
Medvetet har den bakgrund jag här tecknat gjorts bred. Det vore felaktigt att skilja ut en
kyrkohistorisk linje i aen lokala forskning som bedrivits under gångna sekler.
Författarna var ofta präster och för att skildra människornas liv i socknarna blev
prästgården den givna utsiktspunkten. Men efter sekelskiftet 1900 är linjerna inte lika
sammantvinnade som tidigare. På ett viktigt område tog konsthistorikerna över. Det är
främst treklangen Curman, Roosval och af ugglas som upptäckte de stora skatter av
skönhet som fanns i de svenska kyrkorna och i dess inventarier. Begynnelseåret kan
lämpligen sättas till 1910, då en mycket uppmärksammad utställning över äldre kyrklig
konst öppnades i Strängnäs, senare följd av liknande i Uppsala och Härnösand. I det
alltfort pågående projektet Sveriges kyrkor, Konsthistoriskt inventarium publicerades
forskningsresultaten, men med en mycket stark konst-historisk/antikvarisk inriktning.
Den allmänna kyrkohistoriska utvecklingen inom socknen kom inte till tals. Detsamma
är förhållandet med de kyrkobeskrivningar som framställts i olika stift. Det regionala
kyrkohistoriska intresset har i stället kommit till uttryck i stiftens årsböcker med olika
benämningar. De är bam av samma tid, dvs början av detta sekel.
Universitetsforskningen bedrivs i alltför stor utsträckning, ja, nästan uteslutande efter
den enskilde forskarens intresseinriktning. Några större övergripande teman har inte
angivits och inga försök att inordna den under större projekt, om man bortser från visst
nordiskt projektarbete omkring reformation och mellankrigstid.
Den mest angelägna uppgiften för kyrkohistorisk forskning i dag är som jag ser det att
åstadkomma en sammanfattning av de senaste decenniernas forskning i via mening. Det
är att beklaga att vi inte har en handbok, som åtminstonefrån reformationstiden ocn
framåt kunde presentera hur långt vi kommit och vilka forskningsområden som känns
angelägna. Detta är ett desideratum också utifrån den forskning som bedrivits inom
angränsande områden. Det måste finnas någon slags korrespondens om vi skall kunna
göra anspråk på en plats i orkestern. Annars spelas symfonien upp utan att vårt
instrument är med - och det kanske inte ens saknas...
Ett annat önskemål är en ökad inriktning på livsåskådningsfrågornas betydelse i det
historiska perspektivet. När ekonomhistoriker börjar syssla med frågan om vilken
betydelse psykohistoriska faktorer och mentaliteten, som det nu heter i modern forskning,
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haft för människornas handlande, ter det sig nödvändigt att kyrkohistoriker griper sig an
med den uppgiften. Den ligger nära till hands, då kyrkan i högsta grad förmedlade de
värderingar och synsätt människorna byggde på.
Alla jämförelser med förhållanden i andra länder är vanskliga. Forskningstraditioner
och konfessionella hänsyn har satt sin prägel även på den regionala kyrkohistoriska
forskningens utformning. I England tror jag man vågar påstå att det är biografierna
över biskopar som samlar intresset. Den gamla traditionen för life and letter får spegla
det lokala händelseförloppet i hög grad. Annorlunda förhåller det sig i Tyskland. Där
existerar ofta sedan seklets första decennier kyrkohistoriska föreningar för lokalt
avgränsade stift eller landskyrkor. Låt mig ge några exempel: Verein fur schlesische
Kirchengeschichte ger ut en årsbok och haller årliga möten med föredrag etc. Liknande
organisation finns i Hessen medan det historiska intresset i de katolska delarna ofta är
knutet till Stiften, t.ex. en stiftshistorisk förening i Würzburg som ger ut
Piözesangeschichtsblätter. Denna förening är som så många andra i Tyskland knuten
till arkiven. Arkivväsendet är ju annorlunda organiserat dar och gör anknytningen
mera naturlig. Naturligtvis utesluter inte dessa regionala föreningar att lokala
kyrkohistoriska teman tas upp i universitetens dissertationer. Det kom nyligen en sådan
kallad "Religiös tolerans och social förändring i Hamburg".
I Frankrike har forskningen följt andra linjer. Den genom Gabriel Le Bras
religionssociologiskt orienterade kyrkohistoriska forskningen har metodiskt strävat
efter att inregistrera lokalt material av olika slag från alla stift för att sedan kunna lägga
ut en kartbild av kyrkobyggen, religiösa beteenden etc. I en sådan forskning är de
regionala och lokala dragen inneslutna i helheten men dock klart urskiljbara. Man kan
koncentrera sitt intresse på ett enda stift och genom kartorna avläsa vad man vet om
just det stiftet och samtidigt se dess plats i helheten. Förteckningar har arbetats fram
över biskopliga visitationer i de olika socknarna fram till 1790, sedan från konkordatet
1801, med 1905 skilsmässans år som nästa epoksättande år. Det är imponerande
instrument som genom detta arbete erbjuds forskarna. Icke minst för att förstå kyrkans
situation under franska revolutionens jubileumsår finns mycket att hämta ur denna
forskning.
Inom aktuell svensk kyrkohistorisk forskning kan man urskilja sex huvudområden,
skriver min kollega i Lund professor Ingmar Brohed: väckelseforskning, kyrka/stat,
kyrka/skola, kyrkohistorisk demografi, religionsetnologi och kyrko- och teologihistoria.
Till den kyrkohistoriska demografin räknas herdaminnena som av hävd varit en
stiftsangelägenhet. Här har väl kontakterna med universitetsforskningen snarare ökat
än minskat, varom vittnesbörd kan bäras fram både från Uppsala och från Lund. Det är
ett arbete på en kollektiv biografi som lätt kan byggas ut åt olika håll. Icke minst skulle
en framställning av klockarna under äldre tid öka vår kunskap om kyrkans liv ute i
socknarna. Att denna inriktning spelar en stor roll för regional kyrkohistoria är
uppenbart.
Både kyrka/skola-komplexet och kyrka/stat har inte lika självklar regional referens, då
dessa områden helt naturligt haft sin inriktning på de övergripande principiella
problemen. Men det pågår flera undersökningar om hur skola /kyrka, fungerat lokalt.
Kyrkans egen undervisning i en brytningstid, då både den obligatoriska skolan blir
betydelsefull och de ideologiska brytningarna minskar intresset för kyrkans
undervisning, har nyligen blivit föremål för en intressant lokalhistorisk undersökning
av Sven-Åke Selander. Han kallar sin avhandling Livslångt lärande i den svenska
kyrkoförsamlingen Fleninge 1820-1890. Det är en församling nära Helsingborg som
studerats med benägen hjälp från den demografiska forskningsmiljön vid Umeå
universitet.
Starkast kan anknytningen mellan övergripande forskning och lokal sådan te sig när det
gäller väckelseforskning. Den har ofta karaktär av lokalt förankrade undersökningar av
separatism och läseri. Ämnet är ingalunda slutforskat. I nyare forskning sätts väckelsen in
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i sitt socialhistoriska sammanhang och ger därmed ökad relief åt dess betydelse i
samhällets omvandling. I en avhandling ventilerad i Uppsala: Väckelsen i lokalsamhället,
undersöker författaren Björn Svärd byför by väckelsens sociala förankring i Kumla 18651905.1 denna undersökningföljer han i detalj dem som engagerades i väckelsen och han
ifrågasätter starkt att väckelsen främst är att se som en proteströrelse. I sin avhandling
Samhörighet och separation med underrubrik EFS och Svenska kyrkan i pitebygden och
skelleftebygden följer Curt Carlsson utvecklingen i omkring ett sekel av dessa relationer.
Det ger en solid grund för att förstå sammanhangen och se hur de utvecklades. I detta
sammanhang kan också anföras att många undersökningar gett lokal belysning åt kyrkans
funktion när det gäller dopsed och nattvardsstatistik. Den religionsetnologiska
forskningen, som utformats i Lund, har självklart anknytning till regionala och lokala
forskningsuppgifter.
En sjunde genre borde kunna fogas till Broheds uppräkning nämligen stiftshistoria.
Intresset inom Svenska kyrkan för kyrkohistoria är tämligen ringa. När socknarnas
historia har skrivits har förslagen ofta drivits av hembygdsivrarna. Låt vara att
prästerna icke sällan hört till ae ledande bland dem. Men några initiativ från
församlingarnas sida för att få sin egen utveckling belyst får man söka efter. Om den
andliga utvecklingen såsom den möter i församlingarna kommit med i olika
stadshistoriker har detta mera skett av en slump. Någon gemensam kommitté mellan
borgerlig och kyrklig kommun för att tillsammans åstadkomma en gemensam lokal
historia nar aldrig bildats. När Uppsala stads historia i år kompletterats med en del
kallad Kyrkor och samfund i Uppsala hade detta sin upprinnelse i att de religiösa
folkrörelserna i staden skulle skildras. I det perspektivet tyckte man det var nödvändigt
att också ägna ett visst utrymme åt Svenska kyrkan. På liknande sätt har
kulturnämnden i Västerås införjubileet 1990 tagit initiativet till en framställning av
stadens andliga historia kallad Fädernearv och framtidstro. Den har utkommit i år och
tryckts av kulturnämnden inte samfälligheten.
Intressetför en modern stiftshistorisk forskning i bredare mening borde uppmuntras.
Stiften har sedan länge utgjort välfungerande enheter ofta med markerade särdrag. En
äldre tids slutenhet, man kan t. ex. tänka på egna stiftsstadgor och prästernas
stiftsbundenhet, har avlösts av en större öppenhet också för andra trosriktningar. Att
följa stiftens utveckling måste vara av betydelse för att förstå den andliga miljö kyrkan i
dag fungerar i. Här utgör väckelseforskningen ett betydelsefullt inslag. Trots den kritik
för dogmatism som Try menade sig kunna rikta mot viss folkrörelseforskning måste
man konstatera att den är viktig ur olika aspekter. Människorna vill förstå den miljö i
vilken de vuxit upp eller deras föräldrar berättat om. Den lokala kyrkohistoriska
forskningen måste få uppmuntran så att den inte får prägel av storvulen amatörism,
som när en lokal forskare i Västergötland skildrar väckelsen i en av socknarna där
under rubriken "När ljuset kom till Främmestad".
Till detta kan ytterligare anföras att kyrkan har nära till källorna. Som skapare och
förvaltare av ett stort arkivmaterial borde kyrkan kunna anstränga sig att utnyttja det
för att klarare förstå sin egen historia också i lokalsamhället. Därtill kommer ljuset från
norr. Jag tänker på Ramsele, SVAR som underlättar för forskaren att få tag i sitt
material.
Vid ett internationellt möte för kyrkohistoriker framförde en katolsk forskare som sin
uppfattning att nutidens kyrkohistoriska forskning kännetecknas av två drag. Dels att
samma historievetenskapliga metoder som används inom andra historiska vetenskaper
också kommit att prägla kyrkohistorien. I den meningen har dess teologiska särprägel
minskat. Dels blir Kyrkohistorien alltmer internationell. Det är inte längre fråga om
Italiens eller Argentinas kyrka utan om kyrkans historia i sin helhet. Typiskt nog heter
sista delen i förlaget Herders moderna kyrkohistoria Die Weltkirche im 20. Jahrhundert.
Om den första synpunkten finns intet att erinra och ett sådant mål, när det gäller lokalt
och regionalt orienterad forskning, är enligt min uppfattning att söka nå en större
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integration i beskrivningen av kyrkans lokala verklighet. Kristendomen måste beskrivas
i det sociala sammanhang där den utvecklades, där människorna fanns. Till den
uppgiften hör också att vidga blicken till andra livsåskådningar eller andra varianter av
den kristendomstolkning svenska kyrkan företräder. Den ganska utförliga redogörelse
jag gav beträffande tidigare regionala och lokala framställningar under 1700- och 1800talen kan i den meningen vara förebildliga genom att de vågade en stark integration.
Den var för dem så självklar att den inte upplevdes som vågad. För oss bör det däremot
bli ett mera medvetet ställningstagande att ta med arbetarrörelsens och
nykterhetsrörelsens livsåskådningsmässiga moment.
Det andra draget att kyrkan skall ses i sitt internationella sammanhang kan kanske tolkas
som att vår forskning är i olag med aktuella strömningar i samtidens forskning, där
dragningen mot de lokala förhållanden och de tidigare historielösa grupperna är
påfallande. Men det vore olyckligt att inte ta vara på det tillfälle den forskningsvinden ger
att forma lokala undersökningar, låt vara i ett medvetet större perspektiv.
I dag är det angeläget att alla de krafter som är intresserade av kyrkohistorisk
forskning inleder ett medvetet samarbete omkring gemensamma uppgifter. Vare sig
vi befinner oss vid universiteten eller ute i stiften. Vi är så få: både sett i relation till
andra historiska discipliner och i relation till andra teologiska discipliner. Låt oss
söka vägar att nå ett gemensamt mål. Detta kan enkelt definieras som att bättre förstå
kyrkans roll vare sig vi gör det utifrån det perspektiv församlingen, stiftet, landet
eller världen ger.
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STIFTSHISTORISK DAG
I UMEÅ
TORSDAGEN DEN 26 OKTOBER 1989
Lokal: Hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet

Program:
Kl 10.00
Dagen öppnas. Rektor Lars Beckman
Kl 10.15
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Doc. Ragnar Norrman: "Stiftshistoriska kommittén i
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Prof. Sten Henrysson, komm. Sölve Anderzén:
"Prästprojektet."
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Teol. dr Sven Hansson: "Byabönen i Umeå storsocken."
Kaffe
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Riksarkivarie Sven Lundkvist: "Den äldre svenska
folkbokföringen. 1'
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15.45
Biskoparna Bengt Hallgren och Gunnar Weman:
Välkomna!
"Teologi i norr i-Umeå
två biskopar har ordet."
Luleå stifts forskningsråd
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