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R e d a k t ö r e n s r a d e r 

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 
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FÖRORD 

Redan har ett par häften med artiklar i folkundervisningens 
historia publicerats, SCRIPTUM nr 1 och nr 7. Här följer ännu 
ett häfte med några artiklar kring läsmiljöer i hem, kyrka och 
församling jämte en framtidsvision kring forskningen vid 
Forskningsarkivet i Umeå och vid SVAR, Svensk arkivinformation, 
i Ramsele. 

Umeå i april 1989 

Egil Johansson 
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UR "TVÄRSNITT", NR 1 . 1982 

EGIL  JOHANSSON 

"Läser och förstår" 
Konsten  att  läsa  kyrkböcker,  att  förstå  husförhörslängder,  är inte  helt 
lätt,  men den är lockande  och fascinerande.  Vi  lär  känna en annan tid 
och dess  bildningsmässiga  förutsättningar. 

Något lekfullt  kommer jag att i en samhö-
rande följd  presentera tre slag av läsning -
läsning av läsning av läsning - i kyrkböc-
kerna. De hör samman som ryska gummor 
i varandra. Den första  läsningen gäller 
kyrkböckernas form,  den andra deras 
innehåll medan den tredje visar över till 
läsningens djupare mening och tillämp-
ning. . .Håll ögonen öppna! Nu börjar vi. 

Att läsa kyrkböcker kan vara svårt 
Alla skall veta att läsning av kyrkböcker 
kräver sin övning. Svårigheterna över-
vinns kanske lättast vid egen släktforsk-
ning, när någon skall rulla mikrofilm  och 
leta efter  sina anförvanter.  Då ger engage-
manget med egen lokal- och personkänne-
dom en stor del av läsförmågan.  Läslusten 
stiger med ivern att följa  fädernas  öden. 

Svårare kan det ibland vara för  andra 
forskare.  Jag glömmer aldrig otåligheten 
hos de studerande som skulle räkna fram 
befolkningsuppgifter  för  enskilda årtal 
mitt inne i husförhörslängdernas  löpande 
perioder. Resultaten misstämde natur-
ligtvis ofta  nog. Ett stilla påpekande i 
mikrofilmrummet  att slutåret i en längd 
ger ett bättre tvärsnitt minskade felmargi-
nalerna betydligt. Mitt goda råd kunde jag 
ge utifrån  min egen erfarenhet  av att föra 
kyrkböcker. Jag visste hur de kvarboende 
vid längdens slut representerade den då 
aktuella befolkningen,  som sedan fördes 
över till nästa längd. I min församlings-
tjänst hade jag haft  förmånen  att öva på 
kyrkböckernas formlära. 

Den slitstarka koden-
kyrkböckernas formlära 
Kyrkböckerna bör nämligen läsas på sam-
ma sätt som de blivit skrivna. Själva 
förandet  är den första  nyckeln till förståel-
sen. Husförhörslängdernas  samspel med 
övriga längder för  födelse  och dop, lysning 
och vigsel, död och begravning, in- och 
utflyttning  är denna läskonsts formlära. 
Detta samspel måste uppfattas.  Då först 
kommer de mångskiftande  anteckningar-
na, hänvisningarna, överstrykningarna 
etc. till sin rätt. Den som läser kyrkböcker-
na på detta sätt blir aldrig rådlös. Deras 
otaliga kombinationer av ingångar och 
utvägar brukar alltid ge något uppslag till 
fortsatt  läsande. 

Denna kyrkböckernas formlära  är slit-
stark. Den tål bearbetningar av vitt skilda 
slag, både släktforskares  ihärdiga sökan-
de och andra forskares  specialiserade krav 
på viss information.  Den tål systematiska 
datainsamlingar och sammanställningar 
av informationen  i fasta  arbetsrutiner. 
Den tål att datoriseras. På denna kyrkböc-
kernas formlära  bygger t.ex. Demografis-
ka databasens (i Umeå) hela informa-
tionssystem. Samma slag av informations-
enheter för  familj  och person, födelse, 
giftermål,  föräldraskap,  flyttning  och död 
återkommer i ett öppet och oändligt flöde 
av datakombinationer, som följsamt  tar 
vara på längdernas innehåll. Databasens 
informationssystem  skall vara källtroget, 
fullständigt,  öppet, ekonomiskt och forsk-
ningsinriktat. Den omfattande  verksam-
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Lysn.-o. vigsellängder  Flyttningslängder  Död-  o. begravn. längder 

Ett exempel på husförhörslängd  från  Öndebyn  i Bygdeå socken,Västerbotten.  Bonden 
Daniel Hansson  och hustrun Anna Maja  Ersdotter  med  barnen Lars Johan  (gift  och 
flyttad  nedåt  på sidan),  Johanna,  Sophia, Pehr etc. "Läser  och förstår"  enligt  läsbetygen 
för  Härnösands  stift.  Anteckningarom  "frejd"  för  Maria  Christina  (två  oäkta  barn) och 
för  Anna Lovisa ("välfrejdad").  Anteckningar  om förhör  och nattvard  varje år, 
fortsätter  på uppslagets  högra sida. 

het som databasen nu har uppnått visar 
styrkan i kyrkböckernas formlära.  Datori-
seringen följer  den ursprungliga upplägg-
ningen. Det källtrogna är det hållbara. 
Databasen har funnit  den slitstarka ko-
den. Forskarna skall nyttja och tolka dess 
skiftande  möjligheter. 

För alltid skall jag vara djupt tacksam 

mot mina arbetskamrater - först  på peda-
gogiska institutionen och sedan på databa-
sen - som så solidariskt och kunnigt hjälpt 
mig att taga vara på och förmedla  kyrkböc-
kernas rikedomar. Vi kan nu alla med 
stolthet glädjas åt deras eget inneboende 
mästerstycke: att hålla för  prövningarna i 
ett ständigt växande informationssystem  i 
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databasens forsknings-  och utbildnings-
program. 

Läsning av läsandet-något om 
kyrkböckernas syntax 
Det är ingen hemlighet att forskarnas 
läsupplevelser av kyrkböckerna skiftar. 
Somliga vill inte läsa alls. De anser att 

kyrkböckerna är helt omöjliga och opålit-
liga. Andra ser i dem endast de förtrycktas 
möte med förtrycket.  Andra åter läser 
ihärdigt vidare i sina ekonomiska, sociala, 
demografiska  eller genealogiska kolum-
ner. Humanister, teologer, samhällsveta-
re och medicinare har alla sin läsförståel-
se. Däri ligger ingenting märkvärdigt. Så 
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rika är kyrkböckerna. Så många är deras 
in- och utgångar för  vitt skilda forsknings-
ansatser. Detta vill jag framhålla  innan jag 
kommer med mina egna påståenden om 
kyrkböckernas ursprungliga mening. Lik-
som alla andra läser jag på mitt eget sätt. 

För mig göms husförhörslängdernas  ur-
sprungliga mening i kolumnerna för  natt-
vardsgång samt för  "läser och förstår" 
eller motsvarande bedömningar. De äld-
sta förhörslängderna  från  1600-talet upp-
fylldes  nästan helt av sådana kolumner för 
innan- och utanläsning. Också i övriga 
Norden och på kontinenten uppvisade 
den protestantiska kyrkan liknande "sjä-
laregister". Redan långt dessförinnan  fö-
relåg i katolska kyrkan längder för  natt-
vardsgång, "liber status animarum". Där 
uppräknades familjerna  med sitt delta-
gande i påskens nattvardsfirande.  Också i 
den protestantiska kristenheten har hela 
tiden sådana kommunionlängder före-
kommit. Men där fick  kyrkan mer att 
anteckna genom en ny betoning av "skrift-
principen" och "det allmänna prästadö-
met", vilket tillsammans innebar att alla -
kvinnor och män, yngre och äldre - själva 
skulle "med egna ögon" se och läsa texter-
nas innehåll från  Den heliga skrift.  På 
många håll, som i stora delar av Sverige, 
skedde detta till en början utan ordnad 
skolgång. Hemmen fick  bära ansvaret. I 
förhörslängderna  antecknades varje år 
resultaten. T)essa längder var således först 
av allt förhörslängder,  dvs. minnesanteck-
ningar och protokoll vid särskilda sam-
lingar för  underviähing och förhör.  Med 
olika läsmärken "tecknades deras ur-
sprungliga mening. 

Denna min betoning av den gamla läs-
traditionens nedslag i kyrkböckerna har 
ofta  missförståtts,  överdrivits eller bort-
förklarats.  Läsning av läsandet - en tidig 
lästradition enligt kyrkböckerna - be-
höver noga begrundas och motiveras. Att i 
tankarna genomögna och begrunda ett 
enda uppslag i en husförhörslängd  kan 
vara en god första  hjälp. 

Vänstra sidan- lästvång för  folket 
Som regel upptecknades alla i församiigen 
i förhörslängderna,  både besuttna och 
obesuttna, yngre och äldre, kvinnor och 
män. I de tidigaste längderna kunde vissa 
förnäma  familjer  ibland vara undantagna. 
De deltog ej i förhören.  Likaså kunde 
anteckningar om de minsta barnen dröja 
till dess de kom med i undervisningen och 
förhören.  Men i stort sett och längre fram  i 
tiden blev alla upptecknade. Alla omfatta-
des av den kyrkliga administrationen och 
folkundervisningen.  Ingen kom undan. 

Redan här på den vänstra sidan, där alla 
står upptecknade med sina namn, avgörs 
ibland den första  läsupplevelsen i förhörs-
längden. Allt detta är idel tvång! Överhet i 
stat och kyrka driver folket  till återkom-
mande förhör  och oavlåtlig kontroll. Iakt-
tagelsen är utan tvivel sann. Men den ger 
inte hela sanningen. 

Det måste nämligen framhållas  att det 
var den protestantiska kyrkan som erbjöd 
den världsliga överheten en sådan folkun-
dervisning. I andra förgreningar  av den 
allmänneliga kyrkan förmådde  inga poli-
tiska envälden alls att nå en sådan lästradi-
tion. Likaså, inom ett och samma stats-
skick kunde skillnaden gå skarp mellan 
läsande och icke läsande konfessioner.  På 
kartan över politik och religion följde  den 
gamla lästraditionen inte främst  staternas 
utan i stället protestantismens gränslinjer. 

Tvånget i lästraditionen var starkt. 
Dock var det på sitt sätt kanske inte 
starkare än i våra dagars skolreformer 
med deras oavvisliga krav på uthållig 
skolgång. Varje tid har svårt att se sina 
egna mönster. Men kanske var den gamla 
lästraditionen mera uppmärksam och 
mån om också de mest minimala resul-
taten. 

Läsbetygen- läsförmåga  och 
läsbehov 
Av kolumnerna för  "läser och förstår" 
etc. kan vi se att ytterst sällan någon blev 
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helt bortglömd i sin eventuella brist på 
elementär läsfärdighet.  Ett minimum av 
stavande och läsande på frakturstil  efter-
strävades hos alla. Familjerna hölls sam-
man i folkundervisningen.  Föräldrarna 
skulle kunna det som barnen hade att lära 
sig. De skulle själva kunna undervisa sina 
små. Kraven var inte stora - läsa tryckt stil 
på fraktur  samt kunna barnaläran utantill 
- men de gällde för  alla. ABC-läran i 
början på katekesvolymen fyllde  sin upp-
gift  i byar och hem. 

Men naturligtvis blev skillnaderna stora 
i fråga  om resultaten. På samma sätt som i 
dag gynnades barnen i vissa familjer.  De 
besuttna uppvisade bättre läsmiljö för  sina 
barn. Det framgår  även av bokbeståndet. 
I Rättvik, t.ex. förtecknades  på 1720-talet 
även hushållens böcker i förhörslängder-
na. Alla familjer,  även de fattigaste,  ägde 
åtminstone någon katekes eller psalm-
bok. Men de mer besuttna hade dessutom 
både biblar, postilior och andra böcker 
förutom  flera  exemplar av psalmboken. 
Samtidigt uppvisade sådana hushåll som 
regel bättre läsbetyg. På detta sätt kan 
betygen i förhörslängderna  lämna sitt bi-
drag till den tidlösa bilden av varierande 
läsmotivation och läsbehov i olika hem. 

Än tydligare blir dessa variationer i sitt 
samband med den direkta yrkesutövning-
en. I städerna, t.ex. lärde sig somliga 
gossar inte endast att läsa utan också att 
skriva och räkna) enligt de äldsta kateki-
sationslängderna för  Skåne från  tiden om-
kring sekelskiftet  1700. Näringsidkandet 
och hemmiljön skapade då liksom nu 
varierande läsvanor och kunskapsbehov. 

Högra sidan -läseri och läslust 
Inom det allmänna lästvånget rymdes inte 
endast näringsidkandets varierande läs-
behov. Där bröt också emellanåt fram 
andra spontana yttringar av aktiv läsning. 
Texternas eget innehåll kunde gripa 
sinnena. 

Sådana läsarväckelser kan noteras allt-

sedan pietismens dagar. Ofta  gick detta 
slag av läsmotivation rakt emot vad som 
kunde förväntas  enligt den gängse sociala 
grupperingen. "De sista skola bliva de 
första",  illustrerades ibland bokstavligen i 
folkväckelserna.  Åskådligast har detta 
dokumenterats på förhörslängdernas  hö-
gersidor med kolumner för  årlig natt-
vardsgång. Som regel angav de besuttna 
bönderna i en landsförsamling  den gängse 
seden, medan de fattigare  gick till nattvar-
den något mera sällan. 

I Tuna socken i Medelpad, t.ex. gick 
bönderna till nattvarden ungefär  två gång-
er per år under 1820-talet. Från sina 
bänkar längst fram  i kyrkan bestämde de 
den gällande konventionen. De yngre och 
de obesuttna längre bak i kyrkan - alla 
hade sina anvisade platser i den uppgjorda 
bänkdelningen - uppvisade på det hela 
taget lägre antal nattvardsbesök. Men 
fram  emot decenniets mitt hände plötsligt 
något. Somliga på de bakersta bänkarna 
började gå fram  ovanligt ofta,  både fyra 
och fem  gånger och mer under samma år. 
De bröt den rådande seden. Förklaringen 
till detta kan möjligtvis vara inslag i vissa 
byar av en Iäsarrörelse, som utbredde sig 
från  Hälsingland. Åtminstone antyds det-
ta i litteraturen. I varje fall  kan dessa 
noteringar i förhörslängden  vara ett bely-
sande exempel. De fattiga  och yngre våga-
de ibland visa ett personligt engagemang. 
De demonstrerade på sitt eget sätt i kyrko-
rummet. Från psalmboken känner vi ex-
akt till vilka texter de hörde och läste varje 
söndag. Texterna ger sitt eget bidrag till en 
förklaring.  Budskapet vänder sig hela 
tiden till de sista och på olika sätt mest 
utsatta. De etablerade i kyrkorummets 
främre  del fick  i all stillhet stå tillbaka för 
de bakre bänkradernas folk. 

På detta sätt kan förhörslängdernas 
nattvardskolumner frammana  sitt eget 
sceneri från  kyrkorummet. Att känna igen 
sig själv i den upplästa texten fick  sitt 
egenvärde och sina konsekvenser. Styr-
kan i en beprövad egen identitet kunde 



a 

vara stor. Läsningen blev till ett engage-
rande läseri. 

"Läser och förstår'' 
Därmed lämnar vi emellertid uttydningen 
av kyrkböckernas anteckningar och ham-
nar mitt inne i kyrkans böcker. Läsning av 
läsandet enligt kyrkböckerna leder oss in i 
själva läsningen av kyrkans böcker. Det 
blir läsning av läsning av läsning. . . Re-
dan psalmboken ger här läsförståelse  nog. 

De bibliska texterna i psalmboken le-
vandegjordes nämligen i gudstjänsten un-
der hela kyrkoåret - lika från  år till år i hela 
den västliga kyrkan. Som i en tidig Eurovi-
sion framtonade  samma bilder årligen 
varje söndag i alla kyrkorum. I den protes-
tantiska kristenheten skulle dessutom var 
och en med egna ögon själv läsa texten i 
psalmboken. Därtill kom den protestan-
tiska församlingssången.  Alla skulle 
sjunga innantill i bok de långa psalmerna 
på folkmelodi.  I läsning och sång skulle 
alla aktiveras i kyrkans helgdagsprogram. 

Ofta  var kyrkorummen för  trånga. Bar-
nen kunde inte alltid följa  med. Men hem 
till familjen  skulle de vuxna från  guds-
tjänsten föra  med sig tankar, sånger och 
minnesord. I katekesen fanns  dessutom 
barnaläran, som skulle läras utantill under 
barnaåren. I hemmiljön utvecklades och 
sköttes detta kyrkans barnprogram. 

Därtill lästes i hemmen många andra 
andliga böcker tillsammans med mer pro-
fana,  t.ex. almanackan eller varierande 
utbud av skillingtryck liksom annan folk-
litteratur. Läsningen fick  naturligtvis 

också på olika sätt sina följder  i vardagsli-
vet. Den skulle i allt påverka och prägla 
livet och levernet i hustavlans värld. I 
särskilda kolumner i kyrkboken anteck-
nades "frejd"  eller "seder". Den gamla 
lästraditionen hade förvisso  sitt eget väl 
utvecklade vardagsprogram. 

Nu skall givetvis inte den gamla kyrkliga 
lästraditionen överskattas. Den avsåg läs-
ning av känd text i första  hand, dvs. läsning 
av kyrkans böcker. Redan psalmboken 
från  1695 innehöll tusen sidor att sjungas, 
läsas och bedjas. Denna lästradition hade 
också andra kännetecken: bokstäver i 
frakturstil,  högläsning och memorering 
(men inte skrivning). Den utbredde sig 
över vårt land alltsedan slutet av 1600-
talet. Den hade sina kriser och svaghets-
perioder fram  till den allmänna skolans 
genomförande  för  hundra år sedan. Då 
avlöstes den så sakta över några generatio-
ner av en ny läskultur med nya bokstäver 
och ny, "okänd" text. 

Från kyrka till skola, från  katekes till 
basfärdigheter,  från  teologi till pedago-
gik, från  högläsning till tyst läsning, från 
känd till okänd text - så kan skiftet  till en 
ny läskultur beskrivas. Att läsa den okän-
da texten är numera allas vår stavning! 
Vem kan i dag märka ut i protokollet att 
någon "läser och förstår"? 

Referenser 
Artikeln bygger på en uppsats ur Pedagogik  i norr-
sken,  festskrift  till Sten Henrysson, utg. av Pedago-
giska institutionen i Umeå, 1981. 
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Ur 
FORSKNING OCH FRAMSTEG, 1 9 7 7 : 5 - 6 

GÅ I SKOLA 
HEMMA 
Av EGIL JOHANSSON 

- Det är varje husfaders  plikt att åtminstone en gång i veckan förhöra  sina barn 
och sitt tjänstefolk  för  att utröna, vad de i katekesen veta och lära sig, skrev redan 
Luther i programmet för  den kyrkliga hemundervisningen. 
Slarv med läxläsningen straffades  hårt. För barnen gällde - ingen mat innan läxan 
var gjord. Tjänstefolket  riskerade sina anställningar. 
De flesta  lärde sig läsa! 

L å t mig presentera familjen  Jacob 
Eriksson i Alstads by i Tuna socken, 
Medelpad. Familjen träder fram  på 
den äldsta förhörslängdens  blad från 
1688-91, bild 1. Bonden Jacob är 62 
år och hans hustru Ingeborg 40. De 
fem  barnen, Erik, Britta, Jacob, Karin 
och Anna, befinner  sig i åldern 7-16 
år. I hushållet bor också Elin Eriks-
dotter, 66 år, förmodligen  barnens 
faster.  Hon dör enligt en notis i en av 
de följande  kolumnerna. Det är också 
dessa följande  kolumner som förkla-
rar varför  familjen  Eriksson är inskri-
ven i denna gamla längd. 

Förhörslängden i Tuna 
1688-91 
Familjen Jacob Eriksson står nämli-

gen upptecknad i en kyrklig förhörs-
längd. Det framgår  av de många för-

hörsanteckningarna. Socknen är vid 
denna tid indelad i sex husförhörsro-
tar med ungefär  åttio personer i varje. 
Jacob och hans hushåll bor i Alslads 
by, som tillhör fjärde  roten. Av allt att 
döma har familjerna  sammanlysts till 
förhör  i församlingskyrkan.  Anno 
1691 den 7 Martii  äst denna (jerde 
Rootan ståmbder  till  Examen Catec-
heticum till  nästa söndag, som är 
Dominica Reminiscere,  heter det i en 
notis i förhörslängden.  Efter  anteck-
ningarna för  den sjätte och sista roten 
heter det sammanfattningsvis:  Alltså 
är genom Cuds  Nåd hela församling-
en en gång Examinerad  och hegynnes 
åter å nyo. 

Förhören fortsatte  år efter  år i rote 
efter  rote. Därför  fick  vi i vårt land 
och Finland dessa kyrkans förhörs-
längder, där familjerna  kan följas 

över tiden släktled igenom. Bakom 
låg den kyrkliga folkundervisningen 

där föräldrarna  i hemmiljön hade an 
svaret. 

Den kyrkliga hemundervis-
ningen 
Redan i företalet  till Stora kateke 

sen formulerar  Luther den kyrkliga 
hemundervisningens program. 

Det är därför  också varje husfaders. 
plikt  att åtminstone en gång i veckan 
förhöra  sina barn och sitt tjänstefolk 
för  att så utröna, vad de i katekesen 
vela och lära sig, samt där de intet 
kunna, med allvar  tillhålla  dem att de 
lära sig den. 

Morgon, middag eller kväll skulle 
barnen repetera och öva sina kun-
skaper. Hela hushållet fungerade  till-
sammans i husandakt och familjeledd 

Ful V I . " i "> 
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undervisning. Försummelse kunde 
innebära dröjsmål med maten för 
barnens del, förlorad  anställning för 
tjänstefolkets  del eller uteslutning 
från  församlingens  nattvardsbord för 
de vuxnas del. Undervisningens mål 
skulle uppfyllas  i den totala sam-
hällsordningen. 

Undervisningens mål 
Hela den religiösa och sociala livs-

hållningen låg innesluten 1 "katekes-
undervisningens mål. Bäst kom detta 
till uttryck i hustavlans totala livs-
mönster. Enligt hustavlans samman-
ställning av bibelord inordnades varje 
individ i ett trefaldigt  rollspel: som 
överhet eller undersåte i det politiska 
ståndet, som lärare eller åhörare i det 
andliga eller läroståndet samt som 
husbondfolk  eller husfolk  i det eko-
nomiska eller hushållsståndet, 

1 varje stånd var ett visst mätt av 
kunskaper det avgörande kriteriet för 
fullvärdig  gemenskap. För att deltaga 
i församlingens  nattvard, för  att ingå 
äktenskap och bilda eget hushåll 
samt t ex för  att få  uppträda som vitt-
ne i rätten anställdes särskilda förhör, 

. 1 6 FoT 5-lt/77 

vilka markerade katekeskunskaper-
nas centrala funktion  i samhällslivet. 
Att rätt förstå  och tillämpa det ideolo-
giska innehållet var målet. 

innehållet angavs i kate-
kesen . . . 
Ansvaret för  barnundervisningen 

vilade alltså på hemmen enligt hus-
tavlans synsätt. Innehållet och läro-
sättet angavs i katekesen och psalm-
boken. Under 1600-talet spreds allt-
fler  upplagor av katekesen. Ofta  in-
leddes katekesvolymen med en 
ABC-bok och avslutades med en lång 
rad frågor  och svar på katekesinne-
hållet. Mer än 50 sådana utgåvor be-
räknas ha utkommit innan den s k 
Svebilii katekes antogs år 1689. 

Lilla katekesen ingick också i de 
återkommande psalmboksutgåvorna. 
1695 års psalmbok innehöll utöver 
psalmer även kyrkoärets texter, bön-
boken, Lilla katekesen med hustavlan 
samt ordningen för  gudstjänsten. 
Denna psalmbok antas ha utkommit i 
mer än 250 upplagor och över 1,5 
miljoner exemplar fram  till nästa 
psalmbok av år 1819. 

. . . metoderna i ABC-boken 
Särskilda ABC-böcker - t ex i kate-

kesen - och andra instruktioner an-
gav inlärningsmetoden. Först skulle 
barnen lära sig bokstäverna, sedan 
sammanfoga  dem till stavelser och 
ord för  att så nå fram  till ren innanläs-
ning. Således tillämpades den synte-
tiska bokstavsmetoden. 

Först efter  vunnen innanläsning 
vidtog den egentliga inlärningen "av 
katekesens innehåll, som i barnaåren 
skulle läras utantill. För de unga och 
de vuxna däremot gällde det att redo-
visa en djupare förståelse  av det lästa 
och att kunna återge lärdomarna med 
egna ord. Denna betoning av förstå-
elsen och tillämpningen omvittnades 
i en lång betraktelse för  gemene man 
införd  i 1695 års psalmbok. Samma 
betoning fick  lohan Arndts regler för 
en rätt bibelläsning, som avslutade 
Svebilii katekesutläggning. Amos Co-
menius' och andra pedagogikteore-
tikers induktiva metoder är lätt igen-
kända. 

Inlärningen skulle alltefter  barnens 
tillväxt gå från  det konkreta för  ögat 
via minnet till en full  förståelse  och 
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viljemässig tillämpning i levernet för 
de vuxna. 

I en lång rad prästmötesbeslut, 
stiftsstadgar  och visitationshandlingar 
har instruktioner av detta slag do-
kumenterats. Kyrkolagen 1686, en 
kunglig stadga 1723 samt t ex kon-
ventikelplakatet 1726 stadfäste  ord-
ningen med hemundervisningen inom 

hushållets ram i de kyklliga för-
hörslängderna fick  resultaten av hem-
undervisningen sin utförligaste  doku-
mentation. 

Hemundervisningens resultat 
I anteckningarna om familjen  Ja-

cob Eriksson illustreras väl hemun-
dervisningens resultat. Alla familje-
medlemmar har blivit förhörda.  I in-
nanläsning har Jacob omdömet 
"kan", hustrun Ingeborg "inte", alla 
barnen "begynt" och faster  Elin slut-
ligen "lite". Resultatet är typiskt» 

Åtminstone någon av de vuxna i 
hushållet brukar kunna läsa innantill. 
I endast en av barnfamiljerna  i Tuna 
kan ingen av föräldrarna  läsa i bok. 

Innanläsningen föregår  katekeskun-
skaperna. Det syns bl a hos lilla An-
na, 7 år, som har begynt läsa men 
ingenting redovisat i katekesen. 

För den som inte kan läsa är det 
svårt att nå särskilt långt i katekesen. 
Det får  t ex mor Ingeborg erfara.  Hon 
är inte läskunnig. Hennes kunskaper 
anges också som "någorlunda" och 
"illa" *edar\ i de tre företa 
kolumnerna. 

Ingen i familjen  har för  övrigt note-
ringar i mer än sex av dessa kolum-
ner. Endast katekesens textord (simp-
Viciler)  och Luthers förklaringar  fex-
plicationes)  till de fem  huvudstycke-
na är det redovisade kunskapsmåttet. 
De fyra  sista kolumnerna för  skrifter-
mål, bords-, morgon- och aftonbö-
ner, hustavlan samt spörsmål väntar 
alla på att bli ifyllda. 

På sitt sätt vittnar även detta om 
den pågående undervisningskam-
panjen. Läskunnigheten lägger grun-
den till inlärning av en allt större 
mängd katekeskunskaper. Ett resultat 
av denna kampanj blir en alltmer ut-
bredd läskunnighet. Ett annat är det 
historiska vittnesbördet om den roll 

familjen  kan spela som undervis-
ningsenhet. 

Läskunniga utan skolgång 
Vid tillkomsten av folkskolestadgan 

1842 saknade över sjuttiofem  procent 
av församlingarna  i Skara, Göteborgs, 
Linköpings, Kalmar och Härnösands 
stift  varje form  av skola - fast  eller 
^ambulerande. 1 Vi^by, Växjö, Karl-
stads och Uppsala stift  gällde det-
samma för  ungefär  hälften  av försam-
lingarna, i Västerås och Strängnäs stift 
för  ungefär  var fjärde,  medan endast 
var tionde församling  i Lunds stift  helt 
saknade skola enligt samma statistik 
för  år 1839. Likväl framstår  vid denna 
tid den svenska lästraditionen som 
väl etablerad. Den bekräftas  också av 
läskunnighetsstatistiken för  rikets 
straffångar  från  1860- och rikets 
rekryter från  1870-talet. 

Skolan lärde skrivkonst 
Skrivkunnigheten däremot har 

bretts ut i takt med skolans framväxt 
från  1800-talets mitt. Både den gamla 
lästraditionen och den framväxande 
skrivkunnigheten får  sitt avslutande 

Fof  5 - 6 / 7 ? 37 
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facit  i folkräkningen  19 JO, där i de 
nordligaste länen fortfarande  en pa-
taglig andel av de äldsta uppger sig 
kunna läsa men inte skriva, Manga av 
dem har dä inte heller gatt i skola. 

Skolmostrar 
Naturligtvis kände familjerna,  där 

skola ännu inte fanns,  ta hjälp i bar-
naundervisningen av någon "skol-
moster" eller annan hjälpreda i byn. 
Men likväl vittnar de uppnatlda re-
sultaten - med ett i vissa miljöer syn-
nerligen aktivt "läseri" - om den ta-
miljeledda undervisningens möjlig-
heter. 

Lärdomar för  nutiden 
Till lärdomarna för  nutiden hör 

också, att alfabetiseringen  i utveck-
lingsländerna skulle kunna ske i 
etapper. Som ett första  steg kunde 
bäde föräldrar  och barn följas  åt i en 
elementär läsinlärning. Dä skulle de 
inte bli sa helt främmande  lör var-
andra under barnens fortsatta  skol-
gång. I stället kunde hem- och skol-
miljön samverka. 

En sadan lärdon) är lör övrigt till-
lämplig även i vår egen debatt. Vi 
diskuterar ibland skolans rwll i <len 
totala livsmiljön. Otksa för  oss kan 
det da vara nyttigt att pamimias om 
familjen  som fungerande  undervis-
ningsenhet i ett historiskt perspektiv. 

• 
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Av EGIL JOHANSSON 
Teckningar: Gunilla Kvarnström 

Ingen kom undan. Alla omfattades av den tidiga kyrkliga 
administrationen och undervisningen. Varje enskild människa 
kan följas från födelse och dop över flyttning, giftermål och 
föräldraskap till död. Hur hon kunde läsa och förstå bibelns och 
psalmbokens texter antecknades också noggrant år från år. 
Med hjälp av de gamla dokumenten manar här Egil Johansson 
fram bilden av några människor i Tuna socken en vintersöndag 
år 1820. 



14 

Av EGIL JOHANSSON 
Teckningar: Gunilla Kvarnström 

Ingen kom undan. Alla omfattades av den tidiga kyrkliga 
administrationen och undervisningen. Varje enskild människa 
kan följas från födelse och dop över flyttning, giftermål och 
föräldraskap till död. Hur hon kunde läsa och förstå bibelns och 
psalmbokens texter antecknades också noggrant år från år. 
Med hjälp av de gamla dokumenten manar här Egil Johansson 
fram bilden av några människor i Tuna socken en vintersöndag 
år 1820. 

T 
1 una kyrka i Medelpad ligger vac-

kert på sjön Marmens norra strand. 
Den uppfördes  av sockenmännen på 
den medeltida kyrkans grund och stod 
färdig  till sin första  gudstjänst i advent 
1778. Bevarade dokument låter oss 
uppleva söndagarna i detta kyrkorum. 
Vi väljer godtyckligt fastlagssöndagen 
den ] 3 februari  år 1B20. 

Från Hällsjö till Allsta 
Här kommer de, sockenboma. Allt 

ifrån  första  och andra kyrkoroten med 
byarna Tunbyn, Klingsta och Allsta 
längst ned efter  Ljungans älv och till 
femte  och sjunde roten med byarna 
Rännö, Rude och Hällsjö upp efter 
älvdalen från  kyrkan räknat (bild 2). 

Några kommer också från  Lilldälje 
och Berg över skogslandet i norr inom 
den fjärde  och mittersta roten. När 
vintervägen når fram  till höjderna i 
Runsvik ser de ut över kyrkbyn och 
Marmens sjö. Där nere i dalen ligger 
kyrkan med sin klockstapel, kyrkstal-
larna och kyrkbackens folkliv.  Tredje 

ringningen är nära. Nu träder menig-
heten in. 

Här sitter de 
Klockan tio samlas tunaborna till 

sin gudstjänst. Enligt ämbetsberättel-
serna iakttar de mycket väl försam-
lingens tider och ordning. De sitter på 
•sina bestämda bänkplatser (bild 3 på 
sidan 35). Vart tredje år beslutar soc-
kenmännen om bänkdelningen. Då 
får  hushållen sina bänkrum anvisade 
för  tre år framåt.  Denna söndag gäller 
ännu bänklängden från  1817. En ny 
skall upprättas kommande sommar. 

Alla söker upp sina bänkrum. Sett 
från  korset i koret sitter kvinnorna till 
höger-Marias sida enligt den medel-
tida traditionen - och männen till 
vänster på aposteln Johannes sida. 

Den första  bänken på vardera sidan 
är fribänk.  Där kan dopföljen, 
brudpar, tillfälliga  besökare få  plats. 
Sedan följer  böndernas kvarter. Kvin-
nornas bänkar är fler  än männens. Än-
korna är många och de behåller sina 

bänkrum livet ut. Eljest svarar platser-
na på vardera sidan väl mot de gifta 
parens antal. Pigor och drängar delar 
gårdens platser med husbondfolket. 

Bakre delen av kyrkan upptar på 
motsvarande sätt torparnas kvarter. 
De hamnar alla under läktaren. 

De äldsta sitter trångt 
Inom varje kvarter sitter alla efter 

ålder. Den äldste bonden och den 
äldste torparen sitter först  i sitt kvarter 
och de yngsta sist. På motsvarande 
sätt har kvinnorna sina platser. Bön-
dernas bänkar delas i nio platser. Tor-
parna får  sitta mera trångt - tio eller 
fler  på varje bänk. 

De äldsta längst fram  i varje kvarter 
har det ännu mera trångt. De kan få 
rymmas elva eller tolv tillsammans, 
om alla är där. Men snart bitr bland 
dem platser tomma, när någon gam-
ling blir sjuk eller dör. Vid nästabänk-
delning flyttar  de kvarvarande några 
steg framåt.  Sådan är levnadens gång i 
kyrkans rum. 

I koret står en bänk för  prästerska-
pet, en för  klockaren, en för  kyrkvär-
darna samt tre bänkar för  "ungdomen 
av mankönet" - tonårspojkarna. På 
orgelläktaren har de förnäma  stånds-
personerna bästa platserna på två 
bänkar framför  orgeln. Högre upp på 
läktaren på vardera sidan om or-
gelverket sitter soldaterna i sina uni-
former  på åtta korta bänkar och deras 
kvinnfolk  på nio. De skymtar knappt 
det som händer nere i kyrkan. 
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l̂iHllF 
Bild 1. Mor Gertrud, torparhustru från  Lilldälje, ser sig om. Vad funderar  hon på? 
]a, det kan vi aldrig forska  fram.  Men vi vet vilka människor hon mötte -den här söndagen, 
vilken text hon lyssnade till och att hon och hennes barn var duktiga på att läsa. 

Med sina nästan 600 sittplatser 
rymmer kyrkan inte alla de omkring 
900 vuxna som bor i socknen. Hus-
hållens folk,  barnen, drängarna och 
pigorna går olika söndagar och byter 
av varandra på gårdens bänkplatser. 
De fattigaste  och personer som är in-
hysta och ofta  flyttar  mellan gårdarna 
kan inte spåras i bänklängden. Men 
vid nattvardsgången träder de fram, 
det ser vi av husförhörslängden,  där 

de återfinns  på de tre sista sidorna. 
Bänkarnas indelning framgår  alltså 

av dokumenten. Vilka som faktiskt  sit-
ter i dem denna söndag är svårare att 
avgöra. Men idag bjuds till kyrkoårets 
tredje nattvardsgång. Därför  vet vi 
några som är med. Det är de som går 
fram  till nattvard (bild 3). 

Av kyrkoårets tio nattvardshelger är 
den här inte den största. Endast fyra  av 
bönderna med sina hustrur går fram. 

De övriga drygt fyrtio  nattvardsgäster-
na är torpare, tjänstefolk  eller fattiga 
bänklösa. 

Som tiggaren vid vägen 
Kanske ger dagens text åt dessa 

nattvardsgäster en särskild styrka: "Si 
wi gåm upp till Jerusalem" (bild 4). 
Skaran som vandrar upp till Jerusalem 
har i sekler varit fastlagssöndagens 
budskap i hela den västliga kyrkan. 
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Bild 2. Tuna församling,  som ligger utmed Ljungan i Medelpad, bestod av sju kyrkorotar. Sedan 1600-talet delades mer vidsträckta 
församlingar  i Sverige in i kyrkorotar där alla - vuxna, barn, drängar, pigor, fattighjon  - kallades till kyrkan till katekespredikan och 
förhör.  Dessa samlingar ägde ofta  rum på lördagarna. Söndagamas högmässa samlade alla som kunde komma i församlingen  till 
gudstjänst och nattvardsgång. 

Varje kyrkorote indelades i sin tur i husförhörsrotar.  Byarna Lilldälje, Berg och Österdälje bildade tillsammans en sådan husför-
hörsrote. Hela Tuna var indelad i fjorton  husförhörsrotar. 

Som i en lidig satellitsändning tonar 
samma bild fram  i alla kyrkorum värl-
den över: "En bävande skara på vand-
ring. En blind tiggare vid vägen, som 
ropar på förbarmande.  Omgivningen 
söker tysta ned hans rop. Men skaran 
stannar upp och stackaren får  hjälp. 
Den svage blir hörd. Den maktlöse 
upprättas. 

Kanske ger själva texten mod och 
kraft  åt de bänklösa och de bakersta 
bänkarnas folk.  Söndagen är deras. 

Mor Gertrud läser och förstår 
Mor Gertrud och hennes make tor-

paren Ivar Andersson från  Lilldälje sit-
ter på sina platser i dag. Hon längst in 
mot väggen på bänk nummer 21 och 

han på andra sidan längst in på bänk 
nummer 16 i torpamas kvarter. De 
brukar gå till nattvarden en gång i fas-
tan och en gång på hösten. De flesta  i 
Tuna går två gånger om året till 
nattvard. Bara några få  går fler  gånger. 
Prosten och hans familj  tillhör dem 
som går en gång om året. 

Texten är knappast främmande  för 
mor Gertrud. Hon läser och förstår. 
Det framgår  av hennes läsmärken i 
husförhörslängden  (bild 5). Hon har 
högsta betyg i innanläsningen, "läser 
med färdighet",  och näst högsta i be-
greppet (dvs i att förstå  det lästa), "för-
svarligt begrepp". Maken Ivars betyg 
är betydligt sämre. 

Alla i socknen undervisas, hörs och 

bedöms av prästerna i de årliga förhö-
ren. Föräldrarna underrättas om hur 
de skall undervisa barnen. Mor Gert-
ruds barnskara visar också säker fram-
gång i sina kunskaper. En personlig 
förståelse  av texten är målet. I psalm-
bokens frakturstil  kan alla följa  med i 
sång och bön och kyrkoårets texter. 

När mor Gertrud ser sig om i bän-
ken upptäcker hon många från  byarna 
upp efter  älven. Kanske är det för  de 
två barnens skull. De bärs till kyrkan 
denna dag. Det ena till sitt dop. Det 
andra till sin begravning. 

Ingri Greta bärs till sitt dop 
Fyra dagar gammalt bärs torparen 

Jacob Olofsson  Hamrins sjätte barn 
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till sitt dop. Hon får  heta Ingri Greta. 
Det första  namnet är efter  mor där-
hemma i Rännö. Hon får  inte vara 
med i kyrkan idag. Hon väntar ännu 
fem  helger på sin kyrkotagning, då 
hon genom en tacksägelsebön upptas 
i församlingen  igen. 

Mor Ingris barn är det enda dopbar-
net denna söndag. Ingen annan har 
nedkommit under den gångna vec-
kan. Det är nämligen så att barnen 
som föds  under veckan döps i kyrkan 
kommande helg. Om de är starka 
nog. De svaga döps utan dröjsmål. 
Den här seden består sedan sekler 
(bild 6). 

Faddrarna vid dopet framgår  av 
dopboken (bild 7). En bonde och en 
torpare med deras hustrur samt ett par 
ungdomar står fadder.  De skall ikläda 
sig ansvaret för  barnets andliga fost-
ran. Dopföljet  kan mor Gertrud se i 
bänkarna omkring sig. 

Nora Erica bärs till sin grav 
På bänken bakom Gertrud har tor-

parhustrun Margareta Ersdotter från 
Rude sin plats. För två månader sedan 
födde  hennes ogifta  dotter Sara Cata-
rina ett barn. Det bars till dopet fyra 
dagar gammalt på andra söndagen i 
advent och fick  namnet Nora Erica. 
Även hon hade sina faddrar.  Men den 
lilla blev sjuk och dog i "magtorsk" 
efter  tio veckors levnad. Nu bärs hon 
till sin grav. 

Mor Gertrud ser fram  éver kyrkan. 
De stora ljuskronorna i valven, ljussta-
karna på altare och predikstol, lam-
petterna på väggar och pelare och de 
många ljusen på bänkarna skapar 
högtid och är samtidigt enda värme-
källan. 

Bortom bondmorornas hucklen 
och hättor kan hon skymta prästen i 
sin skrud. Över altaret reser sig det 
bronsfärgade  träkorset, på vardera si-
dan höjer sig två pelare målade som 
vore de av marmor och upptill i för-
gyllda solstrimmor vilar ett lamm på 

fortsättning  på sidan  38 

Bild 3. Genom bänklängden från  1817 vet vi var mor Gert-
rud och hennes make Ivar Andersson satt den här söndagen. 
Vart tredje år upprättades en ny bänklängd. Den första  bän-
ken på vardera sidan var alltid fribänk  för  t ex gäster på 
gästgiveriet. Bänkarna 2-15 på männens sida (grå ton till 
höger i bild) var böndernas kvarter, deras kvinnor hade bän-
karna 2-17. Torparnas kvarter var bänkarna 16-24 för 
männen och 18-27 för  kvinnorna. 

Husförhörslängderna  från  1820 visar vilka som gick till 
nattvard och genom två andra kyrkböcker, nämligen födel-
se- och doplängden samt död- och begravningslängden, vet 
vi ytterligare några som gick i kyrkan den här dagen. Men 
kyrkan var troligen fullsatt.  Vilka de övriga besökarna var 
kan vi inte få  reda på. 

nattvardsgäster 
• Gertrud och 

Ivar Andersson 
• övriga husbondefolk 
• pigor och drängar 

^ bänklösa 
• dopföljet 
+ sorgehuset 
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Bild 4. Dagens evangelium. "I den tiden 
tog Jesus till sig de tolf,  och sade till dem: 
Si wi gåm upp till Jerusalem, och all ting 
skola fullbordad  warda . . ." 

Sedan 1680-talet skulle kyrkans texter 
vara allas egendom. Alla människor mås-
te kunna läsa bokstäverna - det krävdes 
bl a för  att få  gifta  sig - och bokstäverna 
var s k frakturstil.  Det mesta man läste 
var känd text, men redan psalmboken 
från  1695 innehöll tusen sidor. 

Kravet på att kunna skriva kom först  på 
1840-talet. Då ändrades också bokstäver-
na till den stil vi är vana att läsa och skriva 
idag. 

Bild 5. På det här uppslaget av en husför-
hörslängd kan vi bl a följa  mor Gertruds 
förhör  och nattvardsgång under tio år 
(1814-1823). Hon var född  år 1765 och 
gifte  sig med Ivar Andersson när hon var 
25 år. Hon "läser med färdighet"  och 
"har försvarligt  begrepp" om det hon lä-
ser, medan Ivar (på raden ovanför)  bara 
"läser någorlunda" och "har svagt be-
grepp". Däremot kan han katekesen ut-
antill,xlet visar prickarna på llnjen l hans 
betyg. 

Majoriteten av Tunas befolkning  som 
var "13 år eller mer hade betyget "läser 
försvarligt".  Bland de 34 personer som 
fick  högsta betyg i förståelse  — "har gott 
begrepp" — tillhörde fyra  stycken stånds-
personerna, sju var bönder och åtta var 
torpare. 

Torparnas uppslag i husförhörslängder-
na har många överstrykningar. Det beror 
bl a på att torparbarnen flyttade  hem-
ifrån  — de kunde inte gå och vänta på att 
överta gården som böndernas barn. Gert-
ruds son Eric, t ex, gifte  sig 1822 med 
Marta Johansdotter och de flyttade  från 
Lilldälje 1824. Maken Ivar dog 1823, han 
ströks ur förhörslängden  och infördes  i 
död- och begravningslängden. 
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Bild 6. Fram till omkring 1850 döps alla 
barn i Tuna inom en vecka, men därefter 
förändras  dopseden — dopdagen för-
skjuts. I slutet av seklet döps fortfarande 
flertalet  barn, men nu vågar man vänta 
fyra  veckor (eller mer). Den här föränd-
ringen är ett av tecknen på att kyrkans 
inflytande  börjar luckras upp. 

Bild 7. Utdrag ur 1820 års födelse-  och 
doplängd: Ingri Greta född  10 februari 
och döpt den 13. Föräldrar är Torp. Jacob 
Olofsson  Hamrin i Rännö och dess fru 
Ingri Olofsdotter.  Bland faddrarna  i ko-
lumnen längst till höger finner  vi bl a 
Bond. Jöns Nilsson i Skjöle med fru,  Torp. 
Daniel Persson i Rännö med fru,  Bondson 
Henric Jacobsson och Bonddotter Sigrid 
Olofsdotter  i Wärsta. 

procent döpta 
100 

50-

1810 1830 

dopX d ° P 
\ mom inom\ , \ fyra  veckor 

1850 1870 1890 
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en bok med sju insegel. Nere på alta-
ret blänker en kalk. I stilla duklag trä-
der nattvardsgästerna fram.  Också 
mor Gertrud reser sig och går fram. 

Söndagar speglar vardagen 
Så kan det ha varit en söndag i 

Tuna. Kanske förklarar  de små barnen 
med sina dop- och sorgeföljen  en del 
av dagens kyrkogång. Särskilt många 
vid nattvardsbordet kommer från  bar-
nens byar. Kanske ligger en förklaring 

i texten. 
Genom att på detta sätt följa  sönda-

garna under kyrkoåret tonar närbilder 
och helhetsbilder fram. 

Söndagarna speglar vardagens liv 
med födelse  och död, släktskap, 
grannskap och livsöden. Att flytta 
framåt  i bänkrummen är livets gång. 
Att byta bänkkvarter från  torpare til! 
bonde eller tvärtom kan vara lycka el-
ler katastrof.  Bänkradernas mönster är 
hårt och återger bilden av världslig 

myndighet, ordning och makt. Rader-
na i texten har ett annat budskap. Det 
kan "övervinna världen". • 



Skelleftepåven  Petrus Anzenius 
och förhörslängden  1724 

Blad ur ett forskningsprojekt 
Egil  Johansson 

Med ett exempel från  en norrlandssocken belyses i den här uppsatsen 
bakgrunden till och innehållet i forskningsprojektet  "Prästen som folk-
uppfostrare".  Artikeln utgör en del av en större rapport om kyrkolivet i 
skellefteåbygden  under 1700-talet. Bakgrunden är här i första  hand folk-
undervisningens allmänna krav och utveckling inom kyrkolivet. 

Folkundervisningens krav och 
prästkårens sammansättning 
Folkundervisningens skiftande  utformning  efter  reformationen  påverka-
de naturligtvis efterhand  även prästutbildningen och prästkårens sam-
mansättning inom de olika kyrkogrenarna. Sålunda ökade även den ka-
tolska kyrkan märkbart sina krav på både prästerskap och församling  i 
motreformationens  ansträngningar att förnya  och fördjupa  församlingsli-
vet. I själva verket utökades utantillkunskaperna utöver Pater Noster, 
Ave Maria och Credo (trosbekännelsen) i ungefär  samma takt såväl t ex i 
Spanien som i Sverige till långt in på 1600-talet - bortsett från  skillnaderna 
i textvalet. Men den katolska folkundervisningen  fortsatte  ännu ett par 
sekler inom en dominerande muntlig tradition och församlingsprästen 
förblev  i första  hand liturg i mässan och själasörjande i bikten i nära per-
sonlig kontakt med sina församlingsbor.  Församlingsarbetet och därmed 
prästkårens utbildning och sammansättning förändrades  inte lika radikalt 
i den katolska kyrkan som i den protestantiska. 

Inom den protestantiska världen fick  nämligen den växande kyrkliga 
folkundervisningen  snart behov av särskilda barnaskolor. På många håll 
etablerades även en särskild lärarkår i församlingarnas  tjänst. I Dan-
mark-Norge stadgades således under tidigt 1700-tal om .allmogeskola 
med allmogelärare i varje socken. På Island och i Sverige-Finland stanna-
de emellertid ansvaret enligt medeltida katolskt mönster kvar mera ome-
delbart inom själva prästkåren men med nya krav på dess utbildning och 
organisation. Fördenskull byggde vårt land upp ett omfattande  statligt 
skolsystem främst  för  att utbilda unga män till församlingarnas  "lärare" -
som prästerna snart fick  heta. Naturligtvis samverkade detta med rekryte-
ringen till även andra delar av den svenska byråkratin och ämbetsmanna-
kåren. Gymnasier i flertalet  stiftstäder,  trivialskolor och olika pedagogier 
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i ett tjugotal andra städer markerade denna rekrytering och utbildning av 
blivande prästkandidater och statens tjänstemän. Typiskt för  vårt land 
blev att något av ett lägre prästerskap tog form,  till en början utbildat hu-
vudsakligen inom stiftet.  De traditionellt akademiskt bildade ämbets-
bärarna blev därmed något av ett högre prästerskap, som liksom tidigare 
vann sin lärdom under långa vistelser vid egna och utländska akademier 
och universitet. De kom att bekläda de högre posterna inom kyrkan på 
lärdoms- och biskopsstolarna liksom på prost- och kyrkoherdebefattning-
arna i rikets fetaste  pastorat. De lågutbildade däremot fick  nöja sig med 
att få  ett andra eller tredje klassens pastorat eller att stanna kvar i ställ-
ningen som kapellaner, komministrar och olika slag av adjunkter. 

På detta sätt kom prästkåren i vårt land att inom sig bygga upp särskilda 
resurser för  den allmänna kyrkliga folkundervisningen.  På sina håll 
skedde detta i samverkan med klockare och andra hjälplärare. Det sist-
nämnda gällde särskilt de gamla danska provinserna, Gotland och Skåne-
landskapen, vilket stämmer väl med kåren av djäknar och allmogelärare 
i Danmark och Norge. Tätheten av präster per tusen invånare blev också 
nästan den dubbla i Sverige mot i Norge omkring år 1800, men om antalet 
allmogelärare i Norge även räknas med utjämnas dock skillnaden mellan 
de båda länderna. Räknesättet är befogat  eftersom  uppgiften  var i huvud-
sak densamma för  lärare och präst, nämligen att undervisa i innanläsning, 
katekes och kyrkosång.2) 

Katekesens plats i prästutbildning och församlingsliv 
Prästkårens sammansättning förklaras  således till stor del av de kyrkliga 
textordens vägar ut i församlingen.  Detsamma gör prästernas egen skol-
ning, som genom boktryckarkonsten snart kunde vidgas till en bredare 
boklig bildning även i de lägre skolformerna.  De centrala textorden i den 
medeltida muntliga traditionen gick nämligen vidare i de första  tryckta 
läslärorna för  både den lärda skolan och för  folkundervisningen.  De för-
statrydcta språklärorna inledde sina läsövningarmed Fader vår, Ave och 
Tron. Därefter  följde  böner och bibeltexter helt enligt den klassiska, 
muntliga traditionen- Detta gällde tex de tidiga språklärorna i grekiska, 
Alphabetum graecum, i humanismens anda, liksom även ett stor utbud av 
motsvarande läshäften  på de mest skilda språk i den katolska missionen 
under 1600- och 1700-talen.3) 

På samma sätt mötte skolgossarna i de svenska trivialskolorna läsläran 
för  latinet allra först  som en ABC-bok med Pater Noster, Credo, övriga 
katekesstycken, bords-, morgon- och aftonböner  etc på latin, helt i likhet 
med katolska alphabetumhäften.  Trivialskolans första  klass hette också 
alfabetica.  Där lades grunden i "latinskolan". Sedan fortsatte  varje ny 
klass med grundlig genomgång av katekesens olika huvudstycken. Redan 



i sin egen skolgång fick  prästerna således nöta in mönstret för  texternas in-
nehåll, plats och bruk i församlingarna.  Däri låg en del av deras lärarut-
bildning. 

I ABC-böckerna för  folket  återkom nämligen texterna i samma 
ordningsföljd,  Fader vår, tron etc i de första  trycken på svenska, samiska 
och finska.  Dessa tryck spreds bevisligen bl a som hela ark att vikas till 16-
sidiga häften.  Efter  dessa ABC-häften  för  de allra yngsta följde  sedan för 
barnen och de unga lilla katekesen och därefter  de långa katekesutveck-
lingarna eller "spörsmålen", tex i Svebilii katekes av 1689. Till sist kom 
den tusen sidor digra psalmboken för  de vuxna i husandakt och kyrko-
gång. På detta sätt präglade hela tiden de klassiska texternas mönster både 
prästernas egen utbildning och deras lärargärning i församlingarna.  Även 
deras anteckningar om församlingens  kunskaper i förhörslängderna  följer 
samma mönster. Däri röjer sig lärargärningen som ett dominerande in-
slag i prästens uppgift  som folkuppfostrare. 

Prästen som folkuppfostrare  - ett aktuellt projekt4^ 
Denna nära samverkan mellan prästutbildningen och folkundervisningen 
är en av huvudfrågorna  i ett brett upplagt projekt med arbetsnamnet 
"Prästen som folkuppfostrare  - prästens roll i norrländskt samhällsliv före 
folkskolan".  Andra viktiga frågor  är naturligen tex prästens roll som för-
samlingens ledare i gudstjänst och förrättningar,  i sockenstämma, kyrko-
råd och andra administrativa organ inom och utom socknen, som predi-
kant och själasörjare, som ansvarig för  sjukvården (prästmedicinen) och 
fattigvården,  som bygdens talesman utåt och som överhetens språkrör 
inåt i kungörelser och genomförande  av skilda pålagor, som den beläste 
och bildade popularisatorn med sockenbiblioteket och spridandet av nya 
idéer om hushållningen och vardagens näringsfång.  Listan över prästens 
skilda roller är lång och ger utrymme för  vitt skilda ansatser på det histor-
iska materialet. 

För att få  en överblick över prästkårens sammansättning bearbetas i 
första  hand herdaminnet för  gamla Härnösands stift.  I korta biografier 
sammanställs uppgifter  om social bakgrund, utbildningsvägar, tjänstein-
néhav, familjeförhållanden  och släktmönster inom och utom prästkåren 
osv. Samtidigt följs  tjänsteutövningen närmare med hjälp av annat mate-
rial, visitations- och sockenstämmoprotokoll, ämbetsberättelser, präster-
nas egna anteckningar i kyrkböckerna, skolhandlingar etc. På detta sätt 
kartläggs prästerskapet fram  till omkr. 1850 dels i lappmarken, dels i övri-
ga församlingar  med början i de båda nordligaste länen. 

Missionen i Lappmarken 
Arbetet med lappmarken leds av Sten Henrysson. Den första  samman-
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ställningen av prästbiografier  är avklarad och har fått  en preliminär pre-
sentation. Märkligt är bl a hur få  sameynglingar som faktiskt  blev präster 
och hur väl prästerskapet i Lappland hölls samman inbördes genom nya 
präster i flera  släktled. Eftersom  alla tjänster tillsattes regalt av Kungl. 
Maj:t och verksamheten stod under det särskilda Ecklesiastikverket för 
Lappmarken, 1739-1801, bildade dessa församlingar  en egen grupp inom 
stiftet.  Till det säregna hörde missionsverket med sina kyrkskolor vid 
lappmarkskyrkorna. Där skulle samegossar utbildas till kateketer eller 
möjligtvis till att kunna ta fortsatta  steg på den lärda banan. Sten Henrys-
son har i två rapporter sammanställt bakgrunden till samernas allmänna 
kulturhistoria och till det samiska skolväsendet. Han arbetar nu med en 
rapport om lappskolan i Jokkmokk. Inom projektet har Tuuli Forsgren 
behandlat den äldsta kyrko- och undervisningslitteraturen på samiska. 
Hennes arbete fortsätter  nu med bl a motsvarande böcker på finska  och 
med bidrag kring elevmatrikeln för  skolan i Jokkmokk. Projektarbetet 
går sedan vidare med andra lappmarksförsamlingar  och med studier kring 
speciella prästgestalter i jämförelse  med övriga församlingar  i stiftet. 
Denna sammanknytning är viktig eftersom  de övergripande frågorna 
kring prästgärningen till sist är desamma för  hela kyrkan.5) 

Övriga församlingar.  Skelleftebygden 
På motsvarande sätt sammanställs materialet för  övriga församlingar. 
Modersocknarna för  de olika lappmarkerna, Torneå, Luleå, Piteå och 
Umeå med sina trivial- resp stadsskolor får  en särskild vikt som samman-
hållande områden för  hela projektet. Ett annat område bildar de rena 
kustsocknarna utan stora lappmarker i fjällen.  Bland dessa är Skellefteå 
den största och ett av stiftets  rikaste och mest ansedda pastorat. Detta 
framgår  bl a av församlingens  förnäma  rad av höglärda prostar och kyrko-
herdar. Här följer  namnen alltsedan 1600-talet (tab 1). 

Tab 1. Skellefteå  socken. Kyrkoherdar 1652-1895 
Kyrkoherdar Tjänstetid Börd Tidigare  tjänst  etc 
Mag, P.JL Linnerius 1652-56 prästson lektor 
Mag. E. Fluur Emporagrius 1659-95 prästson legationspred. 
Mag. N.J. Buscherus 1697-4)3 prästson lektOT 
Mag. O. Segersson Svanberg 1705-22 bondson lektor 
Prosten P. Anzenius 1723-47 prästson hovpredikant 
Dokt. P.M. Högström 1749-84 handlarson lappm.miss. 
Dokt. C.G. Nordin (preb.) 1786-00 prästson biskop 1805-12 
Dokt. N. Ström 1800-30 lektorsson lektor 
Dokt. N. Nordlander 1834-74 skepparson univ. adjunkt 
Dokt. S. Brandell 1875-95 prästson lektor 



Sju av de tio uppräknade kyrkoherdarna var barnfödda  inom stiftet. 
Sju var av prästsläkt, sex hade varit lärda män på gymnasiet i Härnösand, 
en vid universitetet, tre eller fyra  hade haft  tjänst i hovets närhet och en 
hade gjort sig mäkta berömd som lappmarksmissionär och ledamot av 
Vetenskapsakademien. Av de tio blev minst sju utnämnda prostar över 
det stora kontraktet. (Nordin innehade pastoratet efter  sin svärfar  som 
prebendepastor och vistades hela sin ämbetstid i Stockholm sysselsatt 
med lärda och politiska uppdrag. Han var ledamot av Svenska Akade-
mien och av Vitterhetsakademien och blev sedermera biskop i stiftet 
1805-12). Till dessa kom den samtidiga raden av första  och andra kommi-
nistrar, många av enkel härkomst, några gick vidare som kyrkoherdar i 
andra socknar, flertalet  stannade livet ut i församlingen.  - På sitt eget sätt 
erbjöd prästkåren med sin bakgrund och sin ställning möjlighet till ut-
blickar, jämförelser  och påverkan av församlingslivet  i ett större perspek-
tiv inom riket och stiftet.  Något av detta kan tillämpas på präst och för-
samling i varje ämbetstid, tex på en i raden för  Skellefteås  del, en av de 
mest beryktade, Petrus Anzenius, i bygden allmänt kallad "Skelleftepå-
ven" och då även tillämpas på hans församlingsbor  i förhörslängden,  som 
är daterad till 1724. 

Petrus Anzenius och hans första  år i Skellefteå 
Ofta  utmärks tjänstetillträdet för  en kyrkoherde av ansatser till reformer 
och uppryckning av församlingslivet.  Detta kan märkas även ipr prosten 
Anzenii första  år i Skellefteå.  Hans bakgrund och sättet för  utnämningen 
ger dessutom extra relief  åt hans tjänstetillträde.6' 

Petrus Anzenius tillhörde en gammal prästsläkt. Farfadern,  Olaus Zac-
hariae Anzenius, född  1616, var prästson från  Anundsjö socken i Ånger-
manland. Av hemsocknen tog han sitt efternamn  och hemsocknen blev 
han trogen först  som komminister 1646, sedan som predikant 1648 i an-
nexet Åsele och sist som kyrkoherde i Anundsjö 1652-1700. Han gifte  sig 
inom prästeståndet, först  med företrädarens  dotter, sedan med en kyrko-
herdedotter från  Torsåker i Ångermanland och fick  bl a sönerna Chris-
topher och Lars, den senare född  1652 enligt herdaminnet. »Som änke-
man ̂ »ifteiian  sglOTlredje*gåmgen-med'MaTgaTeteTfenfin,  prostdotter 
från  Umeå och 1656 änka efter  prosten Linnerius i Skellefteå  (se Tab 1), 
med vilken hon hade två söner samt döttrarna Margareta och Magdalena. 

Sönerna blev präster, den ene kyrkoherde i Umeå och den andre till sist 
biskop i Lund. Hennes döttrar gifte  sig märkligt nog med sin styvfaders 
här nämnda söner. Christopher och Lars Anzenius, och blev välbeställda 
prästhustrur, den förra  slutligen i Piteå och den senare i Anundsjö. Det 
förra  "styvsyskonparet", Christopher och Margareta, fick  sonen Petrus år 
1682 under sin tid som rektorspar på Frösö skola. Denne Petrus växte så-



ledes upp med några av de typiska inslagen i en framåtsträvande  prästsons 
liv vid denna tid med betydelsefulla  släktband i prästkåren, med en barn-
dom i lärdomsmiljö vid skolor och i prästgårdar, och till allt detta, som 
nämnts, även med en "morbror" (styvmors bror), Jonas Linnerius, född 
i Skellefteå  1653, som blev teologie professor  och till sist biskop i Lund 
1714. Men vid den tiden var Petrus själv på god väg in i rikets förnämsta 
kretsar. 

Efter  studier och lärdomsprov i Uppsala samt efter  prästvigning 1710 
hamnade Petrus Anzenius vid Kungliga livgardet i Stockholm, 1711 som 
e.o. predikant och 1716 som ordinarie regementspastor. Samtidigt gjorde 
han sig känd för  sina rika utförsgåvor.  Herdaminnet berättar: "Genom 
sina predikogåvor och sin praktiska duglighet drog han tidigt uppmärk-
samheten på sin person, så att han år 1715 blev kallad till hovpredikant 
hos änkedrottningen Hedvig Eleonora . År 1719 höll han en riks-
dagspredikan med 1 Kon. 8:1 till text, märklig för  sitt politiska innehåll. 
Högmodig och djärv, ej böjd att tåla någon förman,  stötte han sig med 
många; särskilt överhovpredikanten d:r Nils Barchius ville för  hans brå-
kighet i hovkonsistoriet bli honom kvitt. Med tillhjälp av ärkebiskopen M 
Stechius utverkade han åt Anzenius utan dennes ansökan kunglig full-
makt på Skellefteå  pastorat 1722. Anzenius, vars syfte  gick ut på en bi-
skopsstol, blev missnöjd med denna oförutsedda  befordran,  men å andra 
sidan kunde han ej neka att mottaga Härnösands stifts  fördelaktigaste 
pastorat. 

I sin avskedspredikan vid kungliga hovet underlät han emellertid ej att 
uttala sitt hjärtas tankar. Han hade valt till text Amos 7:10,12-13 och slut-
orden föllo:  'och så barkade de av med siaren och gåvo sig inte till freds, 
förrän  de hade skickat honom undan sig'. Även i sin inträdespredikan i 
Skellefteå  lär han givit sin förtrytelse  till känna: 'Jag, som hittills varit be-
värdigad att predika för  konungen och de högsta i landet, är nu förvist  att 
predika för  dumma bönder'." Herdaminnet fortsätter  upplysande: "Bör-
jade införa  åtskilliga nödiga och nyttiga reformer,  men genom hans över-
modiga myndighet och stränghet väckte de ovilja och eggade till mot-
stånd. Han kallades i hela orten Skelleftepåven  och det -säges, att ingen 
vågade gå över hans gårdsplan med betäckt huvud." Så långt herdaminnet 
angående Anzenii första  tid i Skellefteå.  Om hans fortsatta  ämbetsutöv-
ning står mycket mer att läsa. 

Anzenius förvisades  således från  hovkretsarna och biskopsdrömmarna 
till den avlägsna tjänsten i norr. Med sig hade han sin första  hustru, Elisa-
beth Elfström,  prästdotter från  Älvdalen i Dalarna. "Hon upptogs av 
drottning Hedvig Eleonora, åtnjöt en vårdad uppfostran  och var en vörd-
nadsvärd kvinna, men blev av mannen illa bemött," heter det i herdamin-
net Även här lyser mannens avigsidor fram.  I sitt andra gifte  äktade An-



zenius sin gamla hushållerska, Magdalena Östensson, av bondeföräldrar 
i Skellefteå,  men han fick  inga barn i någotdera giftet. 

Med sig i tjänsten hade Anzenius även erfarenheterna  från  ofärdsåren, 
de politiska omvälvningarna i huvudstaden, intryck från  debatterna som 
tex resulterade i det kända plakatet om barnaundervisningen av år 1723, 
där föräldrarna  ännu strängare ålades att se till att barnen lärde sig läsa i 
bok. Kanske var denna förordning  pådrivande, när Anzenius begynte sin 
ämbetstid med att mönstra kunskaperna i sin vidsträckta församling,  allt 
enligt den synnerligen åskådliga förhörslängden  av år 1724. 

Förhörslängden 17247) 

Visserligen hade förste  komministern Erik Brunström redan lagt upp en 
skriftbok,  som kom att sträcka sig över lång tid, 1720-60, men av allt att 
döma kom längden med årsangivelsen 1724 till vid en särskild genomgång 
av byarna och församlingsborna  vid Anzenii tillträde. Indelade i tolv rotar 
med tillsammans ett femtiotal  byar och mer än fyra  andra hushåll anteck-
nades alla med sin ålder och sina kunskaper samt med särskilda anmärk-
ningar om fattigdom,  sjukdom etc. Redan kolumnen för  ålder är upply-
sande. Totalt 2280 personer kan räknas in i längden. Av dessa står 2048 
med uppgift  om ålder och med en märklig indelning på kvinnor och män. 
Siffrorna  är så märkliga att de återges här med både absoluta tal och pro-
centtal (Tab. 2). 

Tab. 2. Skellefteå  1724. Ålder och kön 
Ålder Män Kv Män Kv Ålder 

N N o/ /o % 
(7)-9 år 24 16 60 40 
10-19 år 231 256 47 53 
20-29 år 100 316 24 76 
30-39 år 74 195 28 72 
40-49 år 62 164 27 73 
50-59 år 75 163 32 68 
<30-69år 7i 14? 32 68 
70-79 år 34 67 34 <66 
SO- Ar 15 38 28 72 

686 1362 33 67 

Totalt 2048 100% 

Här ingår således icke de 232 som saknar åldersuppgift.  Tydligt är att 
barnen skrivs in först  vid ca 10 års ålder, ty nu gällde det bokstäverna och 
förhören!  Vidare avtecknar sig på ett skrämmande sätt ofredsåren  och ut-



skrivningarna till kriget i den ojämna könsfördelningen.  Även i den paral-
lella längden från  1720 är denna skillnad uppenbar. Den kan skönjas för 
de äldsta även i den första  redovisningen till Tabellverket år 1749.1 sin ar-
tikel om folktalen  i Skellefteå  förklarar  sedermera också prosten Hög-
ström männens fåtal  med krigens härjningar.8) Följderna härav blev snart 
en bister verklighet för  den nye kyrkoherden. Förhållandena var desamma 
runt om i den vidsträckta socknen, men med ännu större kvinnoöverskott 
i den första  roten längst i norr kring Åby och Byske älvar och i den åttonde 
kring kyrkbyn med upp till 72 procent kvinnor (mot totalt 67 procent för 
hela socknen). Längdens innehåll med sina många kolumner framgår  av 
en kopia (Fig. 1). 

Fig.  /.  Skellefteå.  AI:I,  Husförhörslängd  1724.  Första  uppslaget. 

Mycket mer vore att säga om villkoren för  och strukturen hos den be-
folkning  som Anzenius tog i sin vård, men framställningen  går vidare till 
den här betonade och väsentliga sidan av hans ansvar som röjer sig i de 
många kolumnerna för  läsning och kunskaper. Av de totalt 2280 perso-
nerna i längden har följande  fått  någon anteckning om kunskaper (Tab. 
3). 



Tab. 3. Skellefteå  1724. Läsning o utantillkunskaper 
Antal Kan Något 

illa Intet Lärer Övrigt 

N % % % % % 

Läser i bok 2105 79 1 14 5 1 
Enfaldigen 1047 93 0 0 0 7 
Buden 2060 97 1 0 0 2 
Trosbekännelsen 2041 98 2 0 0 0 
Fadervår 2005 95 4 0 0 0 
Dopet 1959 95 4 0 0 0 
Nattvarden 1844 97 2 0 0 0 
Avlösningen 1194 99 1 0 0 0 
Hustavlan 730 96 3 0 1 0 
Bönerna 523 100 0 0 0 0 
Athanasianska bek. 317 90 4 0 6 0 
Spörsmålen 266 18 2 0 80 0 

Tabellen ger en översikt av de tolv kolumnerna. Efter  "läser i bok" och 
"enfaldigen"  (som av allt att döma avser ABC-boken och dess innehåll) 
följer  de fem  huvudstyckena i lilla katekesen samt böner och andra texter 
i de fem  sista kolumnerna. Antalet som fått  någon anteckning sjunker för 
varje moment och visar därmed hur de många texterna ännu inte blivit var 
mans minneskunskap. De är på väg, vilket närmare framgår»av  en ålders-
indelning för  tex innanläsningen, som gick före  den växande mängden av 
katekesstycken (Tab. 4). 

Tab. 4. Skellefteå  1724. Innanläsning, ålder och kön 

Ålder 
Innanläsning Innanläsning 

Ålder Män: Kan Intet Lärer Kv: Kan Intet Lärer 
N % % % N % % % 

(7)-19 år 246 76 0 24 266 85 0 13 
20-29år 98 91 7 1 314 94 4 2 
30-39 år 73 92 7 0 194 88 12 0 
40-49 år 62 79 18 0 160 82 18 0 
50-59 år 74 80 20 0 156 68 32 0 
60-69 år 69 67 33 0 133 61 38 0 
70- år 45 67 33 0 91 55 45 0 
Totalt 667 79 11 9 1316 81 15 3 

De yngsta "lärer" att stava sin ABC-bok och de kommer uppenbarli-
gen med tiden att ingå i gruppen för  "kan". Bland de äldre är kvinnorna 
till något större andel antecknade för  "intet". Här kunde prosten konsta-
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tera de tryckta bokstävernas väg in i församlingen.  Återigen utmärker sig 
byarna längst upp i norr, här med särskilt många anteckningar "intet", 28 
procent mot endast hälften,  14 procent, i genomsnitt för  alla byar. (Den 
andra kolumnen för  "enfaldigen"  är svår att bearbeta. På vissa uppslag är 
den inte ens införd.)  För de fem  huvudstyckena antecknades mest "k" 
("kan") i alla åldrar. Alla kunde dem sedan barnsben. De följande  texter-
na antecknades mestadels för  de yngre, därav de låga talen. Den sista ut-
antilltexten - de många "spörsmålen" - kan få  spegla den pågående un-
dervisningskampanjen (Tab. 5). 

Tab. 5. Skellefteå  1724. " Spörsmål" och ålder 
Ålder Kojyx. Lö/utA/ Ålder N Spörsmål Lö/utA/ 

(7)-19 år 106 7% 93 X 
20-29 år 65 19 81 
30-39 år 21 38 62 
40-49 år 15 (30) (70) 
50- år 9 - -

Totalt 216 17 82 
De äldre förhördes  ej i spörsmålen. Endast en femtedel  av de yngsta 

har fått  betyg. De "lärer" sina spörsmål. Därmed framträder  gränserna 
inom församlingen  för  de kunskaper som prosten Anzenius hade att för-
höra och notera. De äldre fick  noteringar om innanläsning och katekesens 
huvudstycken. De yngre antecknades även för  nya och svårare kunska-
per. Bilden bekräftas  även härvidlag av den samtidiga mångåriga förhörs-
längden 1720-60, som emellertid kommer att få  sin egen rapport inom 
projektet. Där kommer även läsningens och kunskapernas innebörd att 
ingående diskuteras mot bakgrund av den allmänna kyrkliga undervis-
ningen, som här inledningsvis antytts. 

Här får  översikten från  en förhörslängd  vara exempel nog. I särskilda 
kommentarer och marginalanteckningar för  enskilda personer i denna 
längd, vilka skall publiceras i annat sammanhang, avslöjade prosten mera 
av sitt nitiska engagemang i undervisninjen» vilket också framgåravjians 
eftermäle  enligt efterträdaren. 

Skelleftepåven  - ett eftermäle 
Under senare delen av sin tjänstetid blev Petrus Anzenius alltmer indra-
gen i otaliga konflikter  med sina församlingsbor,  omvittnade i herdamin-
net. Hans sista år förmörkades  med anmälningar mot honom och hans 
ämbetsförvaltning.  Men även dessa kan belysa de förväntningar  en för-
samling ställde på sin herde och därför  väl svara mot projektets syfte  att 
nå längre in i hur prästen fungerade  och borde fungera  i sin församling  och 



sin bygd. Till detta material från  ämbetstidens slutskede och församlings-
livets övergång i den dugande och kraftfulle  - och mycket uppskattade -
Pehr Högströms tid 1749-84 skall, som nämnts, en fortsatt  rapportering 
återkomma. Det kan här stanna vid det eftermäle  som Högström själv ger 
sin företrädare  och som också kastar sitt ljus över innehållet i förhörsläng-
den från  1724. "Känd för  en lärd man och för  mycken världskunskap, var 
han lärorik och angenäm i sällskap, nitisk om god ordnings bibehållande 
inom sin församling,  öm och angelägen om ungdomens undervisning i 
Christendomskunskapen, sträng i gamla vidskepelsers utrotande, välgö-
rande mot fattiga,  i synnerhet fader-  och moderlösa barn. Skall även haft 
ett vackert och vördigt utseende och väl förstått  att skicka sig bland de för-
näma."9' 

Med denna skiss kring kyrkolivets utveckling i stort som bakgrund till 
en belysning av prästerskapets roll i en norrländsk bygd har det pågående 
projektets huvudlinjer antytts. Den biografiska  litteraturen och en för-
hörslängd har fått  lämna exempel på problem, innehåll och några projekt-
resultat, denna gång med prosten Petrus Anzenius, Skelleftepåven,  som 
huvudperson. 

Noter 
Uppsatsen ingår i pågående projektpublikationer och är en något reviderad upp-
laga (se not 6) av en tidigare utgåva i Johan Nordlandersällskapets skriftserie 
Oknytt, nr 3-4 1987 samt i Årsbok för  utbildningshistoria 1987-88. 
1) Askmark 1943, s lff,  Brilioth 1946, s 126ff. 
2) Askmark 1943, s 108ff,  Mannsåker 1954, s 75, Brandell I-II, 1931. 
3) ABC-böcker 1600-1800-talet, Alphabetum graecum 1534, Alphabeta varia 

1600-1700-talet, Buréus 1611, Johansson 1981,1986,1987, Willke 1965, s87ff. 
4) Projektet bekostas av Riksbankens Jubileumsfond 
5) Henrysson 1986, Forsgren 1987. 
-6) Bygdén 1 ^ , 1923-26, Biografiskt  Lexikon 1,1843, -s 222fL  Fdlströrr. 1942, 

s 1 lff,  1947, s i lff,  1950, s 189ff,  Eahlgren 1956, s 113ff,  Herdaminnets -upp-
MrinÂ iiärkjzxjaQtftn  Iist ijioat do-orJlflioa  Mägliind. -A—Ci _m_fl 

1982, s 422-425. (Jag ärFLThord Bylund stort tack skyldig för  denna rättelse.) 
7) Skellefteå  katekisationslängd 1724. AI: 1 (En källkritisk granskning av hand-

stil, datering etc planeras i senare projektrapport.) Fellström, Skellefteå  sock-
nens krönika. Fellström, 1942, s 13ff,  1947, s llf,  1950, s 190ff,  Johansson 1970, 
s 87f,  Marklund 1982,s20ff. 

8) Högström, 1752. 
9) Biografiskt  Lexikon 1,1843, s 224. 
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Hur går vi vidare? 
Ett exempel: Forskningen och SVAR 

Av Egil  Johansson 

"Hur går vi vidare" var den öppna men därför  också mycket 
svåra frågan  som skulle avsluta arkivdagen 1985. Här väljer jag 
att samla några synpunkter kring en av de inånga vägarna framåt 
— en väg som kan skönjas och utvecklas i nära samverkan mellan 
forskningen  och arkiven. 

Forskningen och arkiven — ett umeåperspektiv 
Forskningen hoppas alltid på rikare material och bättre metoder 
för  sin kunskapsutveckling. Det gäller även den forskning  som 
söker sitt material i våra arkiv. Nya metoder och moderna me-
dier tänder förhoppningar  om förnyelse  i informationsförsörj-
ningen på alla nivåer. I denna mening är det oerhört tacksamt 
just nu att arbeta i spänningsfältet  mellan forskningen  och arki-
ven. Inom hela detta fält  upplevs det som viktigt och angeläget 
att — på gott och ont—pröva den nya teknikens möjligheter. 

Ibland får  sådana strävanden en alldeles speciell innebörd och 
betydelse. Så har i hög grad blivit fallet  t ex när det gäller de 
ständigt återkommande försöken  att lösa arkivproblemen för 
forskningen  och undervisningen vid Umeå universitet, problem 
som främst  betingas av de stora avstånden till landsarkiven i 
Härnösand och Östersund. De moderna medierna med mikro-
film  och datorer har kommit att framstå  som väl värda att prövas 
för  en bättre åtkomst och bearbetning av källmaterialen från  de 
tyvärr så avlägsna arkiven. Mot denna bakgrund kan man till en 
del förstå  det mångåriga utvecklingsarbetet kring Demografiska 
databasen i Haparanda-Umeå och dess försök  att lösa vissa av 
forskningens  arkivproblem med storskalig datorteknik. Mot sam-
ana bakgrund har utvecklingsarbetet gått vidare i -försöken  att 
lösa än Her problem med mikrofilmat  material och småskalig 
datorteknik. De sistnämnda ansträngningarna skäll "här något 
närmare beröras. Därmed är vi inne på vårt tema, forskningen 
och SVAR. 

Tillblivelsen av SVAR, Svensk arkivinformation 
SVAR, Svensk arkivinformation,  i Ramsele i Västernorrlands 
nordliga hörn, har många tillskyndare. Dit kan räknas länsmyn-



digheterna i Västernorrland, landsarkivet i Härnösand, riksarki-
vet samt universitetet i Umeå. För den sistnämnda myndighetens 
del har engagemanget inneburit nya möjligheter att lösa arkiv-
problemen för  forskningen  och undervisningen i norr. 

För länsmyndigheterna gällde det att finna  nya och fastare 
arbetsuppgifter  för  en beredskapsarbetsplats, registreringsbasen 
i Ramsele, som varit verksam sedan 1978 med landsarkivet som 
huvudman och med det tidigare tingshuset i Ramsele som arbets-
lokal. Olika förslag  fördes  fram  t ex i länsrapporterna 1980 och 
1981. Ett förslag  om ett centrum för  service åt hembygds- och 
släktforskare  togs upp till allvarlig prövning av riksarkivet. Som 
ännu ett alternativ kunde vissa idéer från  ett pågående utveck-
lingsarbete i Umeå föras  fram. 

Forskningen i Umeå tog nämligen tidigt sikte på och följde 
noga den nya produktion av kyrkboksmaterial på mikrokort 
(mikrofiche),  som planerades och kom igång inom en särskild 
arbetsgrupp på riksarkivet under 1970-talet. Ett visst utvecklings-
arbete påbörjades också bl a i kontakt med SAFAC, Samhällsfö-
retag, i Skellefteå.  När landsarkivet och länsstyrelsen i Härnö-
sand under sommaren och hösten 1981 efterfrågade  detta utveck-
lingsarbete kunde därför  en tämligen komplett idéskiss, PM 
1981-11-02, läggas fram  som ett förslag  till ny verksamhet i Ram-
sele. Verksamheten fick  namnet SVAR, Svensk arkivinforma-
tion, och sågs snart som en viktig tillgång även för  forskningen 
vid Umeå universitet. Universitetet blev också i förstone  huvud-
man för  SVAR alltifrån  den officiella  starten våren 1982. — Den 
nya verksamheten förenades  således till en början ej med den 
tidigare arbetsgruppen som fortsatte  under landsarkivets ledning 
i sina lokaler på tingshuset. 

Den nya verksamheten fick  i stället egen arbetsplats i en av 
Ramseles tidigare industrilokaler, där ett synnerligen smakfullt 
och ändamålsenligt kontorslandskap skapades främst  genom 
kommunens försorg.  De nya arbetsuppgifterna  för  lagring, kata-
logisering, kopiering och distribution av arkivmaterial på mikro-
Jcort fick  snabba fasta  och effektiva  rutiner. En mycket skicklig 
aöministraöv ledning pa platsen liksom en påtaglig arbetsglädje 
hos personalen över de nya arbetsuppgifterna,  bidrog, naturligt-
vis tillsammans med en nyöppnad och tacksam marknad, snabbt 
till en oväntad framgång.  Redan under det första  hela verksam-
hetsåret uppnåddes en omsättning på omkring en miljon kronor i 
försålda  mikrokort. Försäljningen avsåg då till en början dels 
material från  krigsarkivet och dels de första  omgångarna av 
kyrkboksmaterial för  de nordligaste länen. För det senare mate-
rialet gjorde länsbiblioteket i Västerbotten en avgörande pion-
järinsats i marknadsföringen  och utprövningen för  bibliotekens 
del. Under denna tid byggde också Umeå universitet upp ett 



35 

grundbestånd av norrländskt kyrkboksmaterial för  forskning  och 
undervisning. 

Under tiden genomförde  länsstyrelsen i Västernorrland en 
omfattande  utredning om SVAR och dess framtid,  1982-05-31, 
som överlämnades med hemställan till regeringen om beslut. 
Efter  fortsatta  förhandlingar  med olika myndigheter och depar-
tement samt efter  en skrivelse till regeringen från  riksarkivet, 
1983-03-28, fick  verksamheten äntligen fastare  former  i juli 1984. 
Riksarkivet blev då huvudman enligt särskild förordning  av den 
20 juni 1984 (SFS 1984:461). Samtidigt samordnades med SVAR 
det tidigare nämnda beredskapsarbetet med arbetslokaler i det 
nedlagda tingshuset. 

Numera är sammanlagt ett trettiofemtal  personer verksamma 
vid SVAR. Av dessa är drygt ett tiotal tillfälligt  beredskapsan-
ställda. Ett tjugotal är lönebidragsanställda. Ledningsfunktionen 
liksom vissa speciella arkiv- och forskningsfunktioner  bekostas 
genom ett särskilt anslag via statsbudgeten. Dessutom bidrar 
välriktade regionalpolitiska insatser liksom behållningen av en 
fortsatt  god försäljningsvolym  till täckandet av investerings-, 
drifts-  och produktionskostnaderna. 

Ledningen för  SVAR 
För sin ledning av SVAR har riksarkivarien till stöd ett särskilt 
planeringsråd med representanter för  olika myndigheter och 
samhällsinstanser såsom läns- och arbetsmarknadsmyndigheter-
na, kulturrådet, biblioteken, forskningsrådsnämnden,  genealo-
giska föreningen,  landsarkiven och sist men inte minst forskning-
en. Planeringen och besluten bereds i en mindre berednings-
grupp under ledning av arkivrådet Claes Granström. Där ingår 
bl a representanter för  landsarkiven samt två tjänstemän vid 
SVAR, sektionschefen  Bengt Erik Näsholm, Ramsele, samt 
förste  arkivarie Thord Bylund, Härnösand-Ramsele, den senare 
med kvalificerade  arbetsuppgifter  inom arkiv-, forsknings-och 
markTTiadsföringsonrrådet.  Som regel afljungeras  även underteck-
nad som utövare av den speciella "forsknmgsfunktionen  vid 
SVAR" till vilken jag återkommer längre fram. 

Målet för  verksamheten 
Målet för  verksamheten anges på följande  sätt: "SVAR har till 
uppgift  att tillgängliggöra arkivmaterial för  forskning  och under-
visning, underlätta arkivens och bibliotekens service samt med-
verka till att säkerställa förstörelsehotat  arkivmaterial av vitalt 
intresse. I detta syfte  skall SVAR främst  med hjälp av moderna 
medier producera kopior av arkivmaterial, registrera samt distri-
buera arkivinformation."  (Informationsfolder,  SVAR 1984) 



Källmaterial 
Källmaterialet utgörs som nämnts av i första  hand kyrkboksma-
terial fram  till senaste sekelskiftet.  Arbetet går raskt framåt  län 
för  län och redan inom några år beräknas landets alla äldre 
kyrkböcker bli åtkomliga på mikrokort. Med hjälp av utförliga 
register och kataloger kommer denna arkivinformation  att bli 
mycket lätthanterlig för  skilda forskningsprojekt  och olika mo-
ment i undervisningen. En kvalitetsbedömning av filmens  läsbar-
het sker i samband med att varje mikrokort granskas för  katalo-
gisering och registrering av sidor, gårdar, byar, kvarter etc. 
Dessa kataloger med sidhänvisningar registreras på persondato-
rer. Mikrokortens innehåll liksom t ex behovet av omfilmningar 
noteras således på ett mycket noggrant och utförligt  sätt. 

Utöver kyrkböckerna planeras en fortsatt  produktion av vitt 
skilda källmaterial. Krigsarkivets material har redan nämnts. 
Även med SCB har en god samplanering uppnåtts. SVAR kom-
mer att tillhandahålla Tabellverkets material 1749-1859 liksom 
utdragen ur kyrkböckerna för  födda,  vigda och döda 1860-97 
samt de nominella folkräkningarna  vart tionde år sedan 1860. 
Stora delar av dessa material finns  redan nu för  hela landet att 
beställas från  SVAR. 

Även andra källserier: mantalslängder, domböcker, boupp-
teckningar, kartmaterial etc ingår i en aktuell planering för  fort-
satt produktion, som i hög grad styrs av forskningens  förslag  och 
behov. Detta gäller i ännu högre grad de förslag  till nyfilmning  av 
t ex industristatistik, pensionsakter eller provinsialläkarrappor-
ter, för  att ta några aktuella exempel, som just nu förbereds  eller 
genomförs  på nyanskaffade  filmutrustningar  genom arkivens el-
ler SVAR:s försorg.  Här öppnar sig oanade möjligheter att låta 
forskningsfrågorna  styra planeringen och att i samarbete med 
SVAR mera fritt  bygga upp varje projekts egen skräddarsydda 
materialfångst  ur olika arkiv eller andra källor. Forskningen 
utmanas till att med kreativ fantasi  leda SVAR vidare in i sam-
hällets gemensamma kunskapsodling. Även för  detta har vissa 
resurser inplanerats. 

Ett kontaktnät för  forskning 
SVAR och dess beredningsgrupp har nämligen till sitt förfogande 
ett nät av kontaktpersoner på de statliga arkiven, utsedda av 
riksarkivet och med uppgift  att svara för  sina egna arkiv och 
arkivområden i den fortsatta  utvecklingen av kontakterna mellan 
SVAR, samhället och forskningen.  Härigenom har således varje 
högskola och universitet på ännu ett sätt en enastående möjlighet 
att bygga upp sin egen "arkivmiljö" för  forskning  och undervis-



ning. På ett håll i landet har detta redan skett som ett försök  och 
ett exempel. 

Forskningsarkivet i Umeå 
De mångåriga ansträngningarna att utveckla informationsför-
sörjningen från  de avlägsna samhällsarkiven fick  en viss förny-
else, när universitetet som huvudman för  SVAR lärde sig arbeta 
med de moderna mediernas möjligheter att nå djupare in i arki-
ven. Under detta arbete föddes  tanken att i avvaktan på andra 
och eventuellt mer avgörande lösningar på arkivproblemen ska-
pa en forskningsmiljö  för  universitetets eget behov. Efter  åtskilli-
ga förberedelser  och en särskild utredning under ledning av 
professor  Ulf  Olsson (1983-05-20) beslöt också universitetsstyrel-
sen 1983-10-26 att inrätta "Forskningsarkivet i Umeå". — Forsk-
ningsarkivet hör direkt under biblioteksnämnden inom ramen för 
universitetsbibliotekets organisation. Forskningsarkivet har 
också sedan maj månad 1985 erhållit ändamålsenliga lokaler på 
universitetsbiblioteket. Syftet  med verksamheten anges vara att 
forskningsarkivet  i Umeå skall erbjuda forskningen  och utbild-
ningen vid universitetet arkiv- och forskningsinformation  på mo-
derna medier. En samverkan med handskriftsfunktionen  på uni-
versitetsbiblioteket skall därvid ske. 

Verksamheten leds av en forskare/föreståndare  och är inriktad 
på en rad angelägna verksamhetsområden: forskningsmaterial  på 
mikrofilm  (mikrokort), ADB, övriga medier t ex ljudband, 
handskriftssamlingar  samt utbildning. Genom externa anslag 
från  Forskningsrådsnämnden har forskningsarkivet  utrustats 
med en egen mikrofilmkamera  (16 mm), en kopiator för  pap-
perskopior, ett antal läsapparater samt en persondator. 

Kursverksamheten är samordnad med Demografiska  databa-
sen och andra institutioner vid universitetet. Det gäller t ex kur-
sen "Nya vägar till arkiven" och en kurs i norrländsk kyrkohisto-
ria. 

En mycket tacksam och lovande samplanering bar således 
inletts med forskare  vid Bera fakulteter.  Rera projekt har redan 
erhållit-en om en aldrig så&nspråksiös arfeetsplats  ide nyöppnade 
lokalerna. Denna utveckling har knappt startat. Den kommer i 
gång på allvar under våren 1986, då Britt-Inger Puranen tillträder 
den nya tjänsten som forskare  och föreståndare  vid forsknings-
arkivet. Hittills har uppbyggnadsarbetet skett med hjälp av ännu 
en resurs som erbjudits genom universitetets samarbete med 
SVAR, nämligen forskningsfunktionen  vid SVAR. 

Forskningsfunktionen  vid SVAR 
När universitetet överlämnade huvudmannaskapet för  SVAR till 



riksarkivet sommaren 1984 träffades  ett avtal mellan den avgåen-
de och den tillträdande huvudmannen om "forskningsfunktionen 
vid SVAR". Tanken med denna funktion  var redan inskriven i 
riksarkivets förslag  till regeringen om en fastare  medelstilldel-
ning. Av de särskilda medel som senare erhölls via statsverks-
budgeten har en summa motsvarande ungefär  en halv tjänst 
jämte vissa kringkostnader tillförts  universitetet för  verksamhe-
ten i fråga. 

Betydelsen av att på ett mer helgjutet sätt försöka  samordna 
forskningens  krav och behov med resursutvecklingen i Ramsele 
torde vara helt uppenbar. Början har skett vid forskningsarkivet  i 
Umeå. Nu går kontaktskapandet vidare till övriga universitet och 
högskolor. Så blir t ex Göteborg, Karlstad och Borås närmast av 
särskilt intresse, eftersom  källmaterialet för  det västsvenska om-
rådet snart föreligger  färdigt  i Ramsele. Redan har fastare  kon-
takter inletts för  en gemensam planering av forskningens  samver-
kan med SVAR inom denna högskoleregion. Sedan tidigare har 
även universitetet i Lund genom ett par större projekt haft  anled-
ning att uppta samarbete med SVAR. Allteftersom  källmateria-
let blir färdigt  att nyttjas för  olika områden landet runt kommer 
än fler  forskare  och institutioner att dras in i denna samverkan. 
Också från  utlandet kommer starka intresseförfrågningar  om 
liknande samarbete. I dessa kontaktmöjligheter skall forsknings-
funktionen  sätta in sina särskilda ansträngningar. 

Forskningsfunktionen  är för  närvarande förenad  med en be-
fattning  som professor  i folkundervisningens  historia vid Umeå 
universitet. Uppdraget ter sig mycket lovande och spännande. 
Det ingår som ett av många led i en gemensam strävan an verka 
för  SVAR och dess framtid  i forskningen  och samhället. 

SVAR i forskningen  och samhället 
"SVAR i forskningen  och samhället" var temat vid höstens kon-
ferens  i Ramsele med deltagare från  universiteten och högskolor-
na, arkiven, biblioteken, departementen, länsmyndigheterna 
etc. Det var den andra kenferensen  kring detta tema och den 
visade än en gång på det breda samhällsintresset för  SVARrs 
verksamhet. Nya konferenser  kommer att hållas kring för  forsk-
ningen och SVAR aktuella frågor  och problem. 

Många forskare  och andra har besökt SVAR i Ramsele och 
många har då också uttryckt sin överraskning och förtjusning 
över vad de fått  se och ta del av. Inte minst bidrar de natursköna 
omgivningarna och den välordnade arbetsmiljön till att ge spe-
ciella stämningar och visioner kring detta brett upplagda försök 
till annorlunda sysselsättning i en glesbygd. 

Alla intresserade hälsas också framgent  välkomna att besöka 



SVAR och dess "forskarsalar".  Hembygds- och släktforskare 
hittar redan vägen dit för  eget forskande  i källorna. Lärare och 
skolfolk  har upptäckt SVAR:s möjligheter. Till det sistnämnda 
bidrar starkt ett flerårigt  SÖ-projekt, "Människan i samhällsom-
vandlingen", som i samverkan med lärare och elever på samtliga 
skolstadier prövar såväl "kulturen" (de lokalhistoriska källorna) 
som "datorn" i skolarbetet. 

Till sist kan jag inte låta bli att anmäla mitt eget livslånga 
forskningsintresse,  nämlingen att söka förstå  allt mer av kyrkans 
texter och deras funktion  i helg och vardag. Äntligen har jag 
hopp om att få  uppleva hur den stora mosaiken blir lagd med en 
allt tydligare bild av dessa texters nedslag och "läsmärken" i de 
olika källorna. Stift  för  stift,  präst för  präst, källa för  källa 
behöver mosaiken läggas. Då framträder  en djupare bild av 
församlingarnas  liv och historia. Detta kan ske endast genom de 
nya resurserna vid SVAR. Sådana länge närda förhoppningar  ger 
mig en extra glädje i arbetet med forskningen  och SVÅR. 

Adressen till SVAR är: 
SVAR, Box 160,880 40 Ramsele, Tel 0623-109 70 

Summany. Research work and SVAR. By Egil  Johansson. 

Research and archives have entered upon a stage of  development 
favourable  to their common problems and possibilities. This is 
above all true of  the supply of  information  from  the archives to 
research and education with the aid of  the new media and other 
new technology. 

One example is the cooperation between archives and research 
work at Ramsele, a small population centre in the inland of 
Ångermanland. Since 1978 Ramsele has been a place of  emer-
gency public work where archival material has been registered 
and copied under the supervision of  the Regional Archives. In 
the spring of  1982 one more team started its work, mainly con-
sisting of  transferring  archival information  to microfiches.  This 
work, named SVAR, Swedish Archival Information,  was at first 
supervised by the Universityxjf  Umeå. Butin the summerDf  J984 
l>tfth  teams *vere combined and now form  a special secfion  of  the 
National Archives. 

The goal of  these activities is "to make archival material acces-
sible to research and education, to facilitate  the service of  ar-
chives and libraries and to help secure archival material of  vital 
interest when it is threatened by destruction. To this end SVAR 
is to produce copies of  archival material and to register and 
distribute archival information,  principally with the help of  the 
new media." 

Today the source material mainly consists of  the old parish 
registers up to the 1890s, national registration material from  the 
Central Bureau of  Statistics and material from.  the Military Ar-
chives. At Ramsele, the content, villages, farms  and other things 
are registered in detail on the microfiches  and legibility and other 
qualities checked. 
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