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Margareta Attius Sohlman 
 
 
 
 

Hos gossen Onfim i Novgorod 
 
 
En alltmer väsentlig del av den kulturella helhetsbild, som växer fram i projekten vid 
Forskningsarkivet, gäller influenserna från öst. I egna monografier liksom i skrift-
serierna SCRIPTUM och Alphabeta varia har Margareta Attius Sohlman publicerat 
sina rön inom den kyrkslaviska traditionen med Fader vår och ABC-böcker. Även 
nedslag i skrivkonsten ger förbindelser med runorna i Norden och kan här illustreras 
med gossen Onfim på 1200-talet.1 
 

I strid han föll 
österut i Gårdarike, 
ledungens hövding, 
av landsmän den bäste. 

 
Så lyder en runinskrift från 1000-talets Södermanland, och den berättar om svenskars 
resor i österled. Den ryska Nestorskrönikan från tidigt 1100-tal beskriver hur 
människorna öster om Östersjön på 800-talet sökte sig en hövding, som skulle härska 
över dem. Man vände sig till varjagernas (vikingarnas) rike. Detta är bakgrunden till 
att vikingen Rurik blev härskare över Novgorod på 800-talet. På 1100-talet blev 
Novgorod en självständig stadsstat med egen ärkebiskop. Kulturen blomstrade och 
främst ikonmåleriet var framstående med mästare som Theofanos Greken och dennes 
ryske lärjunge Andrej Rubljov.  
 På flera sätt var Novgorod under en lång period en mer eller mindre västerländsk 
stad, mycket olik andra ryska orter. Handelskontakterna västerut var livliga, bl.a. 
beroende på Hansan. Staden sjöd av liv och ett otal språk hördes på gatorna. Idéer och 
influenser från väster spred sig och blev en naturlig del i Novgorodkulturen. Här bodde 
förmögna bojarer samt köpmän av olika slag, bl.a. utländska handelsmän. Dessa fick 
dock bara uppehålla sig i staden ett halvår i sträck. De bodde i speciella kvarter, och 
bl.a. gotländska och tyska köpmän uppförde egna kyrkor. 
 
Onfims ABC-klotter från 1200-talet 
Låt mig få presentera pojken Onfim från Novgorod. Han är ett levande bevis på den 
bildningsnivå som faktiskt existerade redan på 1200-talet i Novgorod. 
 På 1950-talet påbörjades arkeologiska utgrävningar i sydvästra delen av gamla 
Novgorod. Dessa utgrävningar fortgår alltjämt, och så sent som sommaren 2002 
hittades nya fynd. Novgorodtraktens fördelaktiga markförhållanden skapade ett nio 
meter djupt kulturlager, där föremål ända från 900-talet kunnat bevaras. Förutom 
                                                           
1  Inledningen författad av Egil Johansson. 
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kammar, skor, stövlar och smycken har man funnit en mängd björknäverrullar. 
Förvåningen var mycket stor, när arkeologerna rullade ut näverstyckena och fick se att 
de var fyllda av kyrilliska bokstäver. Språkforskarna hade relativt lätt att dechiffrera 
textinnehållet. Det kunde handla om handelsuppgörelser beträffande mark eller hästar, 
där fanns också tiggarbrev och kärleksbrev. Forskarna fann även s.k. kom-ihåg-lappar 
om att inhandla smör i Novgorod eller att en nunna inte skulle glömma att köpa kläde 
till nya nunnedräkter åt sitt kloster. 
 Och så finns där den lille pojken Onfims skrivarmödor på 1200-talet slut. 17 
näverinskriptioner har hittats med skrivövningar och teckningar. Flera har förfärdigats 
av den ca sju år gamle pojken Onfim. På en näverremsa ser vi uppe i högra hörnet hans 
ansträngningar med att skriva alfabetet. Därunder har han ritat själv, vilket barn gör än 
idag och också skrivit sitt eget namn till höger. Bilden visar hur han stående på 
hästryggen har lyckats besegra sin kompis, som ligger platt på marken – inte heller det 
ett ovanligt motiv för barn som fått ”papper och penna” i sin hand. 
 

 
 
Av detta förstår vi att läs- och skrivundervisning förekom vid denna tid. I ett annat 
näverbrev uppmanas en fader att köpa nytt tyg, eftersom barnen skall börja sin under-
visning. Alltså var undervisning något normalt i Novgorod på den tiden. Denna familj 
representerade varken bojarsläktet eller någon högre klass. Alla näverbreven andas ett 
alldeles vanligt stads- och byliv. Breven är skrivna på talad ryska och utgör de allra 
äldsta ryska skriftliga minnesmärkena. Det äldsta skriftliga minnet på rysk botten är 
Ostromirevangeliet från 1056-57. Det är dock skrivet på fornkyrkslaviska. När 
näverbreven upptäcktes utgjorde de en världssensation. Forskningen hade inte känt till 
denna tidiga läs- och skrivkunnighet på rysk mark. Att denna mark låg i Novgorod var 
naturligtvis ingen slump. Det var där idéer och influenser västerifrån blandades med 
rysk kultur. 
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