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Egil Johansson  
 
 
 
 

Möten med kyrkböckernas rikedom – minnen, 
metod och mening1 
 
 
Uppmanad att skriva något om kyrkboksmaterialet och forskningen, och särskilt om 
hur det hela började med t ex Demografiska databasen (DDB) och Forskningsarkivet 
(FA) i Umeå och Svensk arkivinformation (SVAR), i Ramsele, väljer jag att teckna tre 
upplevelser i stort: nämligen ett minne från sommaren 1956, en metoddiskussion som 
kulminerade 1972 samt en aktuell projektskiss kring kyrkböckernas djupare mening. 
 
Ett sommarminne 1956 
Kyrkböckernas oanade rikedomar, deras tillkomst och bestående inre betydelse mötte 
mig med stort allvar sommaren 1956. Då skulle jag göra min regelmässiga 
praktikperiod som ung teologie studerande. Det skedde i min hemförsamling, S:t Olof, 
i Skellefteå stad. Där blev prosten Anselm Lindström och kanslisten Gudrun Carlsson 
mina kunniga och tålmodiga handledare. Jag är dem evigt tacksam! Klokt nog blev jag 
t ex rekommenderad att börja helt från grunden med vardagsrutinerna på pastors-
expeditionen. Under allt blev jag ordentligt förvarnad om att alla anteckningar och 
skrivgöromål var av största vikt för kyrkan och eftervärlden. Till en början fick jag 
därför arbeta med enklare aviseringar av registerkort i den allmänna folkbokföringen 
som hanterades och förvarades i sina lådor och hyllor ute i expeditionslokalen. Det 
dröjde innan jag under övlig uppsikt fick skriva i själva kyrkböckerna, de bundna, 
stora och respektfyllda volymerna, som enligt hävderna stod inne i arkivvalvet. Deras 
innehåll var upptecknat till allvarlig kyrklig åminnelse. Redan däri låg en angelägen 
lärdom och skolning för den kommande församlingstjänsten.  
 Allra först skulle jag således bli helt intrimmad i de dagliga rutinerna för att 
inifrån verkligen uppleva och förstå varje ärendes snirklande gång i källorna. Som 
repetition och läxor därhemma gjorde jag minneslistor för nyheter under dagen. Jag 
övade mig att sammanföra rutinerna till åskådliga flödesmönster, som steg för steg 
kunde korrigeras och förbättras under nya dagsverken på expeditionen. Dessa skisser 
har jag förvarat mycket noga under alla år. De har hjälpt mig i kampen för källornas 
rätt att själva göra sig gällande i forskningen. Ett exempel (på nästa sida) får belysa 
denna blick tillbaka, en agenda från sommaren 1956. 
 Fyra sådana agendor, för födelse/dop, vigsel, flyttning och dödsfall/begravning, 
har jag kvar i original. De är verkligen berättande kvarlevor i strikt källkritisk mening. 
Kopior finns till påseende på DDB och FA. Dessa sommarminnen tål att beaktas. De 
har varit avgörande vid viktiga vägval i den fortgående forskningsplaneringen. 
 
                                                           
1  Omarbetning av artikel publicerad i Skelleftebygden 2003/1. 
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Arbetsschema vid födelse och dop (Skellefteå, S:t Olof, 1956) 
 
I.  Födelseanmälan inkommer till pastorsämbetet, (pä) (från BB)                           ←                  BB 
1. Notering på föd.anmälan: ank.datum, moderns sida i förs.boken, födelsens löpnummer/år 
2. i församlingsboken (hos modern): barnets kön, föd.datum, föd.ort 
3. i föd-/dopboken: barnets kön, föd.datum, föräldrar, sida i församlingsboken 
4. Personakt för barnet upprättas: kön. föd.datum, föräldrar, sida i förs.boken 
5. Födelseavi: kön. föd.datum, -ort, föräldrar (moder), till  länsbyrån                          →                  länsbyrån 
6. Anmälan för barnbidrag. till soc.byrån i kommunen                                                  →                  soc.byrån 
7. Anmälan om uä till soc.byrån  (se IV:1-2)                                                                 →                  soc.byrån 
8. Aviseringskort, (avk), med personnr återkommer  från länsbyrån                             ←                 länsbyrån 
 
II.  Namnanmälan inkommer till pä från föräldrarna (modern)                               ←                 föräldrar 
1. Förnamn (och personnr från avk) införs i födelse-dopboken   
2. och i församlingsboken  
3. på barnets personakt  (OBS! initialer på baksidan) 
4. på moderns personakt 
5. på barnets avk: förnamn, till länsbyrån                                                                       →                länsbyrån 
6. avk återkommer, folieras (sida i församlingsboken), sätts i registerbox                      ←               länsbyrån 
 
III.  Dopanmälan inkommer (från dopförrättare)                OBS! Enbart kyrkoskrivning! 
1. i föd-/dopboken: dopdag, faddrar, dopförrättare       (Aviseras ej till läns- eller socialbyrån!)  
2. i församlingsboken: dopdag  
3. på barnets personakt: anteckning ”döpt”/”d” (av ”Sv K” eller i annan ordning, ”a.o.”) 
 
IV.  Anmälan om faderskap inkommer till pä  (från socialbyrån)                                 ←              soc.byrån 
1. vid uä (ej trolovning eller arvsrätt) anteckning om fadern 
 a) hos barnet: i föd.-/dopboken, förs.boken och på personakten 
 b) hos modern: på hennes personakt 
2. vid trolovning eller arvsrätt, anteckning om fadern: 
 a) hos barnet: i föd-/dopboken, förs.boken och på barnets personakt 
 b) hos modern: på hennes personakt 
 c) hos fadern: på hans personakt, avi till faderns pä och till socialbyrån                      →              soc.byrån 
 
V. Anmälan om dödfött barn till pä (från BB)                                                              ←               BB 
1. i födelse-dopboken 
2. på moderns personakt: datum och ”dödfött gosse-/flickebarn”                                    
3. födelseavi till riksbyrån                                                                                                 →              riksbyrån  
 
OBS! Enbart kyrkoskrivning för dopet, III:1-2, och på barnets personakt, III:3!          
 

 
 
Metodfrågan kring avhandlingen 1967-72 
Avhandlingen tillkom i stort sett under min aktiva församlingstjänst med dess tillgång 
till kyrkoarkivet i Bygdeå pastorat. Min handledare var lyckosamt nog vikarierande 
professorn i pedagogik, Gösta W Berglund från Uppsala. Som prästson blev han själv 
mycket mån om mitt försök. Först ville jag jämföra kyrkans folkundervisning på 1650- 
1750- och 1850-talet. Men det blev alltför mycket teologi på en gång. Det pastorala 
mönstret fick dröja. Valet föll på den tredje perioden med skolans begynnelsetid.  
 Ett seminarium hölls hemma i Robertsfors prästgård hösten 1967. Då kunde jag 
på pastorsexpeditionens stora skrivbord lägga ut en svit av fyra husförhörsvolymer 
1839-73. Mina gäster fick själva se och följa barnfamiljerna från uppslag till uppslag 
och göra sina egna aha-upplevelser. De kunde se hur de klassiska pedagogiska 
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noteringarna med texter, läsning och begrepp växte fram under barnaåren tillsammans 
med årsnoteringar om förhör och nattvard livet ut. 
 Dessutom blev de sekundära notiserna om ”schola” för vissa barn än mer intres-
santa. Skolmatrikeln 1848-70 hade jag excerperat tillsammans med kyrkans gamla 
noteringssystem för barnen och de vuxna.  –  Seminariets frågor om metodiken kunde 
jag besvara helt tryggt. Den var redan klar och utprövad. Jag följde mina ”agendor” 
och praktiska erfarenheter sedan 1956!  
 Våren 1968 kom den nye professorn i pedagogik, Sten Henrysson, på besök till 
prästgården och jag fick då befästa min tankevärld kring kyrkomaterialet även hos 
honom. Han blev därefter mitt starka stöd både vid familjens flyttning till Umeå och 
sedan alltjämt i den kommande verksamheten. Som emeritus anslöt han sig själv till 
den framväxande forskningsmiljön vid FA i Umeå med egna inspirerande studier och 
projekt kring samerna och skolan. Han stod mig bi även i metoddiskussionen kring 
avhandlingen.  
 Likaså blev en svit uppsatser i pedagogik till stor hjälp under denna tid. I ett antal 
egna undersökningar, ofta på hemförsamlingar, fick studenterna pröva avhandlingens 
metod och material. Med tacksamhet påminner jag mig denna tid av stor arbetsglädje 
och gemenskap.  
 Men hos historiker och andra väl bevandrade i de erkänt svårtolkade 
husförhörslängderna var tveksamheten stor. Vid ett seminarium för historiker i 
Uppsala 1969 fick jag dock stöd av landsarkivarie Gösta Lext från Göteborg och av 
docent Sune Åkerman, Uppsala. Den senare vikarierade i likhet med Gösta Berglund 
tidvis i Umeå under denna ´fria´ uppbyggnadsperiod vid universitetet. Särskilt blev 
koden för att följa individerna över tiden i de omtvistade husförhörslängderna 
mekanismen för en avgörande metodutveckling.  
 

 
(IN)  Koden för inskrivning och utskrivning i en serie husförhörsvolymer  (UT) 
1    Överföring från föregående volym Överföring till nästföljande volym     1 
2    Född inom tiden för aktuell volym Avliden inom tiden för aktuell volym     2 
3    Omflyttad från annan rad/sida Omflyttad till annan rad/sida i aktuell volym    3 
4    Inflyttad från annan församling Utflyttad till annan församling     4 
5    Invandrad från annat land  Utvandrad till annat land      5 

 
 
Med kompletteringar från flyttningslängderna kunde denna kod korrigera den gängse 
analysen av summan av flyttningar till faktiska flyttare och därmed precisera resone-
mang och resultat. Denna kod från avhandlingen utvecklades inom DDB till en 
individrelaterad relationsdatabas mellan olika källor över tiden.   
 Dessa diskussioner innebar emellertid att min avhandling kom att bli uttalat 
metodinriktad. Innehållet omdisponerades så att metodavsnitten lyftes fram och titeln 
fick inledas med ett inskott om ”kvantitativa metoder” i den tidigare enkla formuler-
ingen om ”folkundervisningen i Bygdeå socken 1845-73”. Det ursprungliga pastorala 
innehållet blev emellertid kvar som det finstilta i avhandlingen april 1972. Det fick 
vänta på sin egen mognad i kommande projekt.  
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Det första RJ-projektet, ”Tuna-projektet”,  1973-74.  Tillkomsten av DDB 1973. 
Metoddiskussionen fortsatte emellertid samma år, 1972. Då fick jag nämligen omedel-
bart stöd till ett projekt vid Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för tillämpning av 
avhandlingens metod och resultat bl.a. på medelpadsförsamlingen Tunas rika material. 
Detta besked hösten 1972 fyllde mig med tillförsikt och jag erbjöd då i likhet med 
många andra forskare att själva grundexcerperingen kunde ske med stöd av en grupp 
anvisade arbetslösa.  
 Märkligt nog blev det stor uppmärksamhet kring detta förslag. Chefen för 
Nordiska Muséet, Harald Hvarfner, (tidigare landsantikvarie i Luleå) initierade till-
sammans med Henning Johansson och Sten Henrysson på pedagogiska institutionen 
och Sven Askenryd på Länsarbetsnämnden i Luleå att en skara professorer och 
forskare tillsammans med experter från Riksarkivet och landsarkiven samlades i Umeå 
den 5 december 1972. Då skulle under en hel dags överläggningar möjligheterna med 
en ny omgång excerpering avhandlas. Det blev en kamp om metoden. Mot den gängse 
utländska uppläggningen att excerpera ministeriallängderna var för sig i tidsserier – 
d.v.s. för födelse/dop, vigsel och dödsfall – stod mitt projekt med husförhörslängderna 
som samlande källa för hela datainsamlingen. Dataoperatörerna vid Umeå Universitets 
datacentral (UMDAC) var redan förtrogna med mina hålkort från Bygdeå och därmed 
något inskolade i sin rådgivning denna dag. Likaså hade Henning Johansson testat 
excerperingsförslaget på Landsarkivet i Härnösand.  
 Detta och att mitt projekt redan var beviljat blev avgörande. Den blivande AMS-
gruppen i Haparanda skulle inskolas och handledas under våren och sommaren 1973 
av projektgruppen vid pedagogiska institutionen i Umeå, Harrieth Allergren, Yvonne 
Andersson, Helena Hoas och Gunnar Kriström. Ekonomhistorikern Britt Inger 
Karlsson (Bi Puranen) blev den ivriga eldsjälen och hängivna anförerskan av den ny-
bildade Demografiska databasen i Haparanda med administrativt stöd av Länsarbets-
nämnden i Luleå.  
 Huvudansvarig blev jag själv och RJ-projektet i Umeå tillsammans med en 
styrelse från forskar- och arkivvärlden. Personligt stöd fick jag av Lars Beckman och 
Lars Mårdell vid rektorsämbetet i Umeå liksom av landshövding Ragnar Lassinanti i 
Luleå. Umeforskarna Jan Sundin och Nils Häggström tog vid som ledare av DDB efter 
min övergång till professuren i pedagogik 1977 och till mina nya uppdrag för DDB 
och SVAR. Arbetskamraterna i Haparanda är jag oändligt tacksam för deras tålamod 
och kvalificerade mödor för troheten mot de klassiska källorna. Arbetet fortgår alltjämt 
efter trettio år med allt djupare insikt och kompetens. Källornas kod och egen infra-
struktur håller! Metodfrågan blev avgjord ytterst tack vare erfarenheterna av mina 
minnen från sommaren 1956! DDB är nu en egen nationell resurs och en inter-
nationellt erkänd individrelaterad relationsdatabas för mångvetenskapliga möjligheter, 
ofta enastående i sitt slag inom de stora nya nätverken. 
 
Det fortsatta RJ-projektet 1975-78. Tillkomsten av SVAR i Ramsele 1982 
Tunaprojektet uppgick således helt i DDB. Men RJ-projektet förlängdes 1975-78 med 
en andra omgång - ett slumpmässigt stratifierat rikssampel av församlingar för 
internationellt jämförande läskunnighetsforskning. Skaran av medarbetare utökades 
med Bengt Grensjö, Helia Hauer och Margitta Schelin. Tyvärr visade sig projektet 
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snart bli oväntat arbetskrävande med mycket svårtillgänglig och mödosam tillgång till 
källorna på dåvarande mikrofilmrullar.  
 Dessa svårigheter gav emellertid i sin tur upphovet till ännu ett engagemang för 
kyrkomaterialet, nämligen för arkivverkets påbörjade konvertering av mikrofilmerna 
till mikrokort. Projektets erfarenheter ledde nämligen till styrning utifrån forskningens 
krav på sammanhållen uppsamling av de nya mikrokorten och därmed till uppkomsten 
av SVAR i Ramsele. Planeringen var således forskningsstyrd med Umeå universitet 
som huvudman de första åren 1982-84 under ledning av en arbetsgrupp med ume-
professorn Ulf Olsson som ordförande. Det regionalt ekonomiska huvudansvaret drevs 
i sanning med stor framgång av Christer Troselius/ Lars Gunnar Rönnqvist och Lars 
Göran Tängman vid Länsstyrelsen respektive Länsarbetnämnden i Västernorrlands 
län. 
 För det direkta inflytandet inifrån DDB-miljön svarade Anja Rauhala med erfar-
enheter från uppbyggandet av arbetsenheterna i Tornedalen. Hon blev - liksom Thord 
Bylund och Bengt Erik Näsholm vid Landsarkivet och dess registreringsenhet på 
tingshuset i Ramsele - en ivrig aktör och arbetsledare vid SVAR, som emellertid fick 
sina egna lokaler ute på samhällets industriområde. När SVAR bytte huvudman till 
Riksarkivet 1984 fortsatte Anja Rauhala en tid i Umeå och tog inspirerad del även i 
tillskapandet av umemiljön. I den skulle Forskningsarkivet bli till och växa fram. 
 
Tillkomsten av Forskningsarkivet (FA) i Umeå 1983 
Med etablerandet av FA 1983 skapade universitetet sin egen forskarmiljö som till en 
början naturligen hörde ihop med huvudmannaskapet för SVAR. Ulf Olsson, Dan 
Brändström, Lars Beckman, Sune Karlsson och Lars-Erik Öhlund blev några av till-
skyndarna för fakulteternas och universitetsförvaltningens del. Thord Bylund förord-
nades till arkivlektor att utveckla arkivens och SVARs bidrag till undervisningen och 
forskningen vid universitetet. Elsi Ekstedt verkade på motsvarande sätt med kraft för 
länsbibliotekens nya möjligheter genom SVAR och FA. Karin Snellman och Anna-
Lena Åström utvecklade likaså den klassiska handläggningen av personarkiv vid uni-
versitetsbiblioteket till en av huvuduppgifterna för den nya verksamheten.  
 Den djupaste samhörigheten inifrån DDB och SVAR bärs upp av Mats Daniels-
son, som började sitt engagemang redan under DDB-tiden och nu är Forsknings-
arkivets föreståndare och allt i allo. Med styrka och konsekvens hanterar han problem 
och möjligheter i planering och vardagsmöda med att pröva FAs villkor inom nya nät-
verk och projekt. – Samtidigt har den övergripande och helt avgörande arkivkom-
petensen fortplantats till FA genom Ingegerd Stenström, tidigare arkivarie vid Lands-
arkivet i Härnösand. - Ett märkligt tillskott i helheten har skett genom att chefen för 
SVAR, Carina Strömberg, har utnämnts till landsarkivarie i Härnösand och därtill nu 
blivit invald i styrelsen för DDB! Tillsammans med sin personal och många engager-
ade forskare förvaltar FA i sanning många slumrande potentialer för undervisningen 
och forskningen vid universitetet.  
 
Slumrande potentialer 
Redan tidigt lanserade Martin Veijbrink och Björn Arkhult de sammantagna möjlig-
heterna för DDB, SVAR och FA vid högskolan och i skolvärlden. Ett exempel är den 
första ordnade kursen, ”Nya vägar till arkiven” för studenter och nya forskare. - Ett 
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annat stort pionjärarbete utvecklade Bengt Grensjö och Berthel Sutter i MIS-projektet, 
”Människan i samhällsomvandlingen”, ett SÖ-projekt för att aktivera källmaterialet i 
skolorna, även genom försök med skoldatorn COMPIS. Resultaten kan återupplevas i 
projektets rapportserie och rika dokumentation kring forskande lärande från barndom 
till vuxenerfarenhet och vidare i lärandets egen filosofi. – Sölve Anderzén, Margareta 
Attius Sohlman, Ulf Drugge, Sven Hansson, Stefan Nordström, Rolf Sjöström och 
många andra har vid sina forskarbord och i rapportserierna SCRIPTUM och 
URKUNDEN än mer stärkt utvecklingen vid FA. - Tuuli Forsgren och Hanna 
Zipernovszky fullföljer frimodigt den lovande planeringen av nyckelprojektet 
Collegium Budapest, som redan inletts i samverkan med forskare och arkiv i Ungern. - 
Nya formationer av tvärvetenskapliga nätverk kring kyrkomaterialet har sedan 1986 
inletts med Daniel Lindmark som internationellt erkänd ledare. - Inte minst får 
skellefteforskningen inom SKEFO och det nya Lokalhistoriska institutet, LOKIS, i 
Skellefteå en allt större betydelse med Lars Erik Edlund och Ulf Lundström i front-
linjen. – Att det nya informationslaboratoriet, HUMLAB, blivit granne med FA öppnar 
oväntad ny access till relevant spjutspetsforskning även för källorna vid FA. – I allt 
uppdagas oanade slumrande potentialer! 
 Hela arbetsmiljön vid FA går således vidare med växande kompetens, ny teknik, 
digitalisering, scanning etc i oavlåtlig problemlösning och metodutveckling inom vitt 
skilda områden: medicin, genetik, demografi, historia, sociologi, pedagogik, teologi 
osv. Genom sina in- och utländska impulser mognar FA alltmer till nya initiativ även 
för kyrkomaterialet med tydlig och välprövad kulturell räckvidd i stort. Det blev 
aktuellt än en gång i uppkommande arkiv- och registerfrågor vid kyrkans skiljande 
från staten. 
 
Kyrkans nya medlemsregister – svårigheter 1991. Rättelser i ett RJ-projekt. 
Än en gång blev minnesbladen från 1956 till nytta. När kyrka och stat skulle gå skilda 
vägar måste de byråkratiska banden lösas upp. Den allmänna folkbokföringen med alla 
aviseringar ut till samhället flyttades över till lokala skattemyndigheten 1991. Den 
klassiska kyrkoskrivningen blev kvar i församlingarna. Av den erkänt gedigna svenska 
folkbokföringen som av ålder kyrkan byggt upp för hela samhället skulle nu kyrkan 
själv få behålla ett eget medlemsregister över redan ”kyrkotillhöriga” (oavsett dop).  
 Dopet blev avgörande kriterium 1996 för barnens kyrkotillhörighet. Dock kan ett 
ännu ´icke döpt´ barn till kyrkotillhörig förälder stå som ´antecknat´ i ´väntan på sitt 
dop´ upp till 18 år. Då skall de unga själva bestämma sig för dop och full kyrkotill-
hörighet. Likaså står ´icke kyrkotillhöriga´ föräldrar till döpta kyrkotillhöriga barn som 
´antecknade´ i det nya registret.  
 Nu inleddes emellertid överföringen till det nya ”kyrkotillhörighetsregistret” 
mycket olyckligt. Uttaget ur det allmänna befolkningsregistret skulle ske med kom-
plettering av bl a dopuppgifter från kopior av personakterna. På grund av tidsnöd upp-
delades dessutom tyvärr detta arbete i två etapper. Först överfördes alla 50 år och 
yngre (födda 1941 och senare). Detta skedde med god kyrklig tillsyn vid särskilda 
registreringsenheter fram till juni månad 1991.  
 Därefter överfördes de äldre. I anvisningarna heter det: ´De aktkopior som inte 
hinner beredas och registreras före den 1 juni 1991 skall i stället registreras in direkt i 
de nya folkbokföringsregistren efter den 1 juli 1991.´ (FA PM 98-11-24) De äldre 
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(födda 1940 och tidigare) registrerades således inte vid de tidigare arbetsenheterna 
utan separat av de lokala skattemyndigheterna, som tog över direktaviseringarna enligt 
det nya systemet.  
 Ojämnheterna mellan och inom dessa registreringsetapper märktes utomordent-
ligt väl vid de första granskningarna inom RJ-projektet ”Kris och förnyelse” vid FA i 
Umeå. Misstagen var uppenbara. Överföringen hade grundat sig på sekundära källor, 
nämligen en ofta svårtydd rad i de kopierade personakterna. (Se agenda 1956, III:3). 
Ett förslag om rättelse utifrån själva grundmaterialet i födelse- och dopboken god-
kändes emellertid med medel ur kyrkofondens s k miljardsatsning fram till december 
2000. Detta kunde ske tack vare SVAR i Ramsele, där mikrokorten från den likaså 
pågående filmningen av allt kyrkmaterial fram till nutiden skulle samlas. Listor med 
bristfälliga dopuppgifter skrevs ut församlingsvis från det dittills färdiga medlems-
registret. De kunde sedan jämföras med själva dopböckerna på mikrokort. Den 
synnerligen kompetenta arbetsgruppen vid SVAR hann på detta sätt med alla ny-
filmade församlingar på utsatt tid fram till 2000, dvs tio län från norr och ned till 
Örebro län. I dessa län saknades ca 270 000 dopnoteringar. Av de äldre visade sig 50 
procent helt felaktigt sakna uppgift om sitt dop. Detta korrigerades och direkt-
aviserades från SVAR till medlemsregistret med dopnotering jämte dopdatum. För de 
yngre var felprocenten betydligt lägre, ca 8 procent. – Ytterligare ca totalt 250 000 
saknade dopnoteringar beräknas återstå att granska i övriga landet. Av dessa faller ca 
80.000 på Stockholms län. När om några år alla län har filmats/digitaliserats (och 
samlats vid SVAR) kan detta rättelsearbete således helt fullföljas. Om detta kommer 
nya inlagor att avges till forskningsråd och fonder.  
 I en tidig inlaga framhöll RJ-projektet: ”En väl grundad slutsats blir således att 
åtminstone dopnoteringarna i referensregistret mycket väl kan och därför ovill-
korligen måste rättas! Detta kräver redan det pastorala ansvaret gentemot alla enskil-
da som genom onödiga brister i den nya informationshanteringen fått felaktiga dop-
noteringar i dataregistret! – Därtill kommer det grundläggande källkritiska kravet på 
arkivbildningen i sig som är den rent juridiska förutsättningen för korrekt sam-
hällsinformation, särskilt för dopet som det första och avgörande kriteriet för kyrko-
tillhörigheten.” (FA. PM 1998-11-24). Därmed skulle misstagen 1991 bli korrigerade 
inom hela kyrkan. Åskådliga uttag från det rättade materialet för december 2000 
redovisas inom det nämnda RJ-projektet på riks-, stifts-, läns- och kontraktsnivå. Varje 
församling kan dessutom beställa sina egna tabeller från FA. På detta sätt gör sig 
erfarenheterna alltsedan 1956 i grunden alltjämt gällande.  
 
Kyrkböckernas rikedom – en inre mening  
Runt om i världen har skilda slag av kyrkoanteckningar lämnat sina spår. Den gängse 
uppfattningen av kyrkböckerna som en produkt främst av stormaktstidens samhällssyn 
med överhet, politisk och social kontroll, utskrivning av soldater etc behåller visser-
ligen i vårt land sitt kompakta grepp över frågeställningar, angreppssätt och resultat i 
den fortgående löftesrika forskningen på kyrkomaterialet. Men en djupare bearbetning 
av den egentliga kyrkliga infrastrukturen är i längden ofrånkomlig. Den spränger 
tidigare teoriramar. Den är ofrånkomlig även med tanke på det framväxande mång-
kulturella och mångreligiösa problemmönstret i vårt land, där t ex invandrarkyrkorna 
har visat sig komma hit med sina egna genuina noteringar om dop etc inom en i 



 

 

 

18

Av krumelurerna i 
husförhörslängden t.v. framgår 
läskunnighet och läsförståelse –
se facit till höger. Prickarna 
ovanför strecken betyder att 
personen också är duktig på 
katekesen. 

grunden gemensam kyrkotradition, med Fader vår och tron som första textord munt-
ligen och i motsvarande ABC-boktryck.  
 All kyrkokultur vilar således djupast på samma grund. Kyrkoarkiven i Rom är 
t.ex. helt jämförbara med de svenska och sträcker sig dessutom längre tillbaka i tiden, 
vilket har dokumenterats vid ett par forskningsbesök vid Lateranarkivet i Rom. Även 
kontakter med arkivkunniga t ex i Ungern styrker det gemensamma pastorala mönstret 
inom ortodox, katolsk och protestantisk (luthersk och reformert) kyrkotradition. Och i 
Japan gav jesuitmissionens församlingsböcker sedan 1600-talet förebilder till inhem-
ska folkregister. ”Thanks to you, Francois Xavier!” var den uppseendeväckande titeln 
på en rapport vid DDBs internationella konferens 1977. Samma häpnad spreds 1992, 
när Margareta Attius Sohlman fann att hennes nya McIntosh hade Fader vår (från den 
gamla kyrkslaviska ABC-boken) som nutida reklamtext för cyrilliska bokstäver. Då 
vibrerade forskningen djupt nere i sin egen kulturgrund! 
 Måhända anade jag någonstans något av allt detta sommaren 1956 på pastors-
expeditionen och i dess arkivvalv. En grundupplevelse har följt mig. Mer och mer 
upplever jag en genuin bestående ”åminnelse” och en levande inre mening i källornas 
spår kring dopet, kring texterna och bönen, kring nattvarden, kring liturgin etc både 
inåt i nuet och utåt med europeisk och global räckvidd i forskning och andlig 
förnyelse. – Och spåren går vidare i nya ´kyrkostudier´ med dopet och Herrens bön 
som samlande grund och ledmotiv.  
 
Av vikt är t ex att det datoriserade materialet för Tuna (som första församling) är fritt 
åtkomligt vid DDB!  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Den grundläggande avhandlingen har titeln: ”En studie med kvantitativa metoder av 
folkundervisningen i Bygdeå socken 1845-73” Pedagogiska monografier. Umeå 
universitet 1972. 
 
Figur 1a-c på motstående sida är hämtad ur The Digital Infrastructure of the Archives 
(Scriptum nr 50, 2002).  
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Fig. 1a)  Bygdeå parish.  (Situated north of Umeå in Sweden)  AI:1.  Catechetical record 1639-1752. 
One of the oldest pastoral reecords in Sweden comes from Bygdeå parish, just north of Umeå. It was a journal kept by 
the vicar, when he travelled around the parish yearly before Easter for local catechetical meetings (in farmers houses in 
about 16-17 places). He examined the families and specially prepared the young people for there first Holy Communion. 
At these meetings the vicar preached  each year on the famous leadings of Luthers Catechism: preaching 1639 on ”de 
Absolutione” (confession and foregiveness), in 1640 ”de Coena Domini” (the Lord´s Supper), in 1641 on the Ten 
Commandments, 1642 on the Creed, 1643 on ”the Lord´s Prayer”, 1644 on Baptism, 1645 on de Absolutione” (again!), 
in 1646 on ”de Coena Domini” and so on  year by year. For example 1640 (meetings 1-2): 

Anno 1640. Preaching de Coena Domini. 
 1.  Ytterklinten, Öfferklinten and Åkullsjön [three hamlets, small villages] 
 Elsa, Nils  Anderssons daughter,  first time, Knows the text itself  (”kan sjelfva orden”) 
 Brita, Olof Perssons daughter,  reads badly, a little bit better, 641,42                  
 Read quite well and all examined. 
 2.   Korssjön and Ultervattnet  [two hamlets] 
 Efram Persson,  first time, knows the text itself, not more 641,642 
 Jon Larsson i Korssjön,  reads badly,  better 641  
 Erik Larsson , vide supra 1639,  to Easter, works at Sikeå 
 Östen Larsson , brother, reads badly,  
 Sigrid Persdotter,  first time, reads the text itself, reads from book 641 
 Lars Andersson, H K grandson,  first visit, reads somewhat, better 641 
 Karin Germundsdotter,  1. time,  reads from the book, reads well 641     
 Sitzella, Tore´s  maid at Jomark, reads badly, a bit better  641 
 Ingeborg i Hedmyrberget, 1.time, better  641 
 Mostly quite well  (Continuing meeting  3-16) 

Fig. 1b) Bygdeå. A I:13a-b Parish examination record 1853-62.  (Pag 279)  
 

Fig 1c)  1845-1860.  First examination, ”N”, and first communion, ”f. g.”.  (Register  1838-45 (pag.141), 
1846-52 (pag.208), 1853-62(pag.279). Family of Daniel Hansson,  Öndebyn, five children born 1837-45. (see  fig. 2b) 
 
Name         Year of birth         1845, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,  first examination/ communion 
Sophia             1837                     N                                              f.g                                                          8 år             16 år 
Pehr                 1840                                   N                                                 f.g                                        7 år              16 år 
Ulla                 1841                                              N                                                   f.g                            8 år              17 år 
Clara                1843                                                   N                                                   f.g                      7 år              16 år 
Mathilda          1845                                                        N                                                    f.g                 6 år             15 år 
 
Notice the age of the children at first examination: ”N” at age 6-8,  and at first communion: ”f.g.” at age 15-17!    
Compare  these ”N” and ”f.g.” to ”first time” etc in 1640! (Fig.1a above). -  The school starts in 1847 with a threefold function:  as a 
school for the poor, for wealthy families and for children living close to the school. The schoolchildren were about  25 % of all children of 
age 6-14, who were all noted for reading and comprehension in the church records.  (Johansson, E. Diss. 1972) 

Fig. 1 a-c) The sacraments and the pastoral codes. Sweden. Bygdeå. Parish examination records. 
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