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Prolog 

Besök i fjärran arkiv 

Jag har fått förmånen till ett personligt besök i det centrala reformerta arkivet i 

Stellenbosch, Sydafrika, i samband med min vistelse på universitet där under 

höstterminen 2009. Det är den Nederländska reformerta kyrkans centrala arkiv, som är 

beläget i samma byggnad som universitetets teologiska fakultet. Pastorer, forskare och 

studenter har tillträde till forskarsalen och tillgång till originalhandlingar. 

Säkerheten är föredömlig, bemannad reception för utomstående och portkod för 

universitetets forskare och studenter leder till kontorslokaler och läsesal. Vid ingången 

finns ett minnesmuseum med arkivföremål av lokalhistoriskt värde, rariteter, historiska 

dokument och några värdeföremål av äkta silver och dylikt (se Bild 1).  

Själva forskarsalen andas historia, forna pastorers porträtt pryder väggarna och gamla 

robusta trämöbler står längs väggarna. En trappa ner finns det ”lilla” och det ”stora” 

magasinet. I det lilla magasinet föreligger över tiotusentals arkiverade bilder och gamla 

fotografier som personalen just håller på att kategorisera efter historiska händelser, 

många från de två boerkrigen. En annan registreringsuppgift som de nyligen fått, är att 

ordna tidigare generationers uppbyggelselitteratur skrivna för barn och ungdom. Därefter 

väntar årsböckerna med räkenskaperna från alla församlingar på att indexeras. 

Dop- och konfirmationslängderna har en egen avdelning. Jag förbluffas över att de äldsta 

är från 1650-talet och att hyllorna är fyllda med längderna i kronologisk ordning fram till 

våra dagar. En kyrkobok rymmer minst trettio år, ibland ett halvt sekel. Servicen är snabb 

och effektiv och de tjocka böckerna når forskarsalen snabbt, med hjälp av en kundvagn 

och hiss. 

 
Arkivpersonalen visar mig vänligt runt och de märker min glädje över materialets 

rikedom. De skyndar sig att visa mig de nyaste böckerna från 2008 och har svårt att förstå 

att jag hellre vill bläddra i de riktigt gamla böckerna. Plötsligt står det klart för mig att den 

typ av historisk religionspedagogisk forskning som bygger på kyrkböckers struktur och 

noteringar inte förekommer så ofta i detta arkiv. Vi kommer överens om att jag ska 

medverka på deras studiedagar och berätta om varför de gamla kyrkböckerna kan vara av 

intresse för dagens forskning. 

 
Vid nästa besök i arkivvalvet får jag tillträde till det ”stora” magasinet med samma 

rullbara hyllsystem som vi känner från svenska bibliotek. Här står kyrkoböcker och 
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arkivalier från de senaste tvåhundra åren tillsammans med alla sorters biblar och 

psalmböcker, från 1700-talet och framåt. Alla skrivna på olika språk, inte bara på 

nederländska, afrikaans och engelska, utan även på de andra språk som missionen 

använde sig av i kontakten med ursprungsbefolkningen. Även i storlek, kvalitet och 

illustration är variationen stor bland biblar och psalmböcker. Stolt visar arkivpersonalen 

upp den till formatet minsta bibeln man kan tänka sig, den av lillfingerstorlek som 

brukade delas ut till soldaterna som gick ut i krig. Medan jag lyssnar på arkivpersonalens 

berättelser om biblars och psalmböckers historia, dyker C.J.L. Almquists ord upp i 

huvudet: ”till bondfolket tränger ingen annan skrift än psalmboken, katekesen och 

stundom bibeln” som han skrev i Svenska fattigdomens betydelse (Almquist, 1838 ny utg. 

1989) och plötsligt känns det inte som om jag är på andra sidan jordklotet. 

Sedan leder arkivpersonalen mig vidare i det ”stora” magasinet. Här finns även 

bokbinderi- och skanningsenhet. Den senare håller på att digitalisera kyrko-

mötesprotokoll och annat administrativt material. Bokbindarna fäster ihop dop- och 

konfirmationslängder till en enda bok och båda delar framställs i alfabetisk ordning. Jag 

kan inte undgå att märka den tyngd dessa dubbelvolymer har, men jag tänker också på 

allt de rymmer. Konfirmationslängder… jag undrar om de liknar de kyrkböcker jag 

känner till från några europeiska länder. Innehåller de endast en namnlista eller är det 

utförligare information som kan utläsas? Vid vilken ålder konfirmerades ungdomar i den 

här kyrkan genom tiderna? Ju äldre konfirmanderna var desto mer undervisning har de 

hunnit få. Prövades deras kunskaper vid offentliga sammankomster? Hur fördes 

doplängder? Var det enhetligt vad som skulle antecknas? Fanns det faddrar? Med 

utgångspunkt i denna kyrkas arkiv bör jag få insyn i den sydafrikanska reformerta 

undervisningen. Jag må vara 11 000 km från Umeå fågelvägen, men dokumentationen 

om en protestantisk kyrkas seder – speciellt om det är relaterat till undervisning – känns 

inte främmande tvärtom, endast spännande.  

 
De svenska kyrkoarkivkällorna är ovanligt rika på uppgifter genom att de tillåter 

uppföljning av både personer och hela familjer från generation till generation. Först var 

det genom Egil Johanssons forskning som svenska kyrkoarkivkällor spelat en 

framträdande roll i det internationella forskningssamarbetet om alfabetisering och 

utbildningshistoria, såväl med europeiska länder som med länder från andra världsdelar. 

Det är enastående hur den kyrkliga folkundervisningen speglas i dessa historiska källor. 

Det är även ett kulturarv som har hjälpt mig (som ju saknar rötter i svenska traditioner 

och seder) att sätta mig in i den svenska mentaliteten, i litterära och andra kulturella 

skatter. Kan kunskap i tolkningar av svenska kyrkböcker bilda en grund för att förstå de 

sydafrikanska källorna? Vad går det att utläsa från de reformerta källorna i Sydafrika? 

Med en afrikaans-engelsk ordbok, lite tålamod och arkivexpertishjälp bör jag även själv 
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kunna tyda anteckningarna och kanske komma närmare en förståelse av det 

gemensamma i den kristna kyrkans undervisning. 

 
I anslutning till detta besök fick jag även höra att arkivet har skanningsenhet både i 

Kapstaden och i Stellenbosch som håller på att digitalisera kyrkobokföringsmaterialet. 

Där fick jag en tankeställare av vidden och möjligheten till global forskning via internet i 

digitaliserade arkivkällor, en tanke som blev en drivkraft. En drivkraft att presentera en 

metod för svenska arkivkällor som forskningsmaterial, tillgänglig on-line. 

 

 

Bild 1. Historisk utställning i Nederländska reformerta kyrkoarkivets hall, Stellenbosch, 

Sydafrika. 
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1. Inledning 

 

Ingång 

Denna studie koncentrerar sig på religionspedagogik och inbegriper en didaktisk 

synvinkel. Enligt Rune Larsson ” ägnar sig religionspedagogik åt de problem som 

sammanhänger med förvärvande av kunskaper, värderingar och handlingsmönster av 

religiös och livsåskådningsmässig art.”1  Både pedagogik och religionsvetenskap/teologi 

är således grundläggande element i ämnet och därigenom skapas en grund för 

tvärvetenskaplighet. Aktuella trender inom religionspedagogisk forskning pekar på ett 

behov av mer empirisk forskning inte minst inom det didaktiska området.2 

Religionspedagogiken får sin specifika forskningsuppgift genom sin relation till ett 

avgränsat område.3 Medan specificeringen i denna studie är det historiska området med 

dess källgranskande metod, hör problemformuleringen entydigt till den moderna 

religionspedagogikens utmaningar i dagens mediesamhälle. 

 
Min avsikt är att fokusera på kyrkoarkivkällor och därigenom studera vissa religions-

pedagogiska frågeställningar med historiska kopplingar som kan leda till en djupare 

förståelse av kända fenomen. Jag har också en strävan att lämna ett bidrag till ämnets 

historiska helhetsförståelse genom det empiriska stoffet. 

 
Att främja lärandeprocessen via medieteknologi har blivit en naturlig del av 

informationssamhället. Även i arkivens värld har utvecklingen gått oerhört snabbt, 

speciellt när det gäller digitalisering och publicering på internet. Trots att allt fler primära 

källor och originalverk kan läsas på nätet är det ofta så att studerande efter genomgången 

grundkurs inom högskoleutbildningen rekommenderas ta del av sekundär litteratur om 

betydelsefulla urkunder, skrifter, forskningsrapporter och så vidare utan krav på att den 

studerande har någon form av kännedom om originalet.4 Lena Roos argumenterar för att 

                                                           
1 Larsson, Rune. ”Reflektioner kring religionspedagogikens identitet.” i Larsson 2009, s. 25–32.  
2 Se t.ex. Gustavsson, Caroline och Larsson, Rune.  ”Aktuella trender inom religionspedagogisk 
forskning och praktik.” i Tro & Liv, nr 1/ 2007. 
3Se t. ex. Schweitzer, Fridrich. & Schlag, Thomas (red.) Religionspädagogik im 21. Jahrhundert. 
Religionspädagogik in pluralen Gesellschaft, Band 4.  2004, s. 36–52. 
4 Även om många av dessa texter inte läggs ut på nätet i sin helhet finns ett stort material tillgängligt. Se 
t.ex. projektet RARA böcker vid Umeå universitetsbibliotek 
(http://www.ub.umu.se/sok/specialsamlingar/rara) där äldre böcker kan läsas på 
universitetsbibliotekets RARA-portal på internet. På Projekt Runebergs webbplats 
(www.runeberg.org) tillgängliggörs klassisk nordisk litteratur. Även Project Gutenberg 
(www.gutenberg.org) som tillhandahåller fria e-böcker i olika format förtjänar att nämnas.  

http://www.runeberg.org/
http://www.gutenberg.org/
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högskolestudenter skall använda källtexter för att de åtminstone skall kunna förstå hur en 

forskare eller en läroboksförfattare arbetar.5 Primärmaterial är utmärkt träning i 

processen att förstå, systematisera, analysera och förklara. Efter sådan träning ställs även 

sekundär litteratur i ny belysning, vilket kan leda till en fruktbar växelverkan, något som 

jag också har i åtanke i nedanstående presentation av källorna. En helhetssyn på 

fenomen, händelser och förändringsprocesser kräver kunskap som inkluderar uppgifter 

från bakåt i tiden, ofta vunna från arkivens värld som tillsammans med sekundära källor 

blir till en helhet som pekar framåt i tiden. 

 
Digitalisering av arkivmaterial pågår på många håll i världen. Informationssamhället gör 

att vi har blivit vana att ha en uppfattning om det globala utöver det lokala, nationella och 

europeiska.  Med bättre insyn i de svenska arkivens värld har man möjlighet att söka och 

upptäcka andra liknande källor från andra delar av världen. Genom att samla information 

från ett antal arkivkällor uppnås en mångfasetterad beskrivning av innehållet. Nya 

folkbildningshistoriska, religionspedagogiska och mångkulturella sakförhållanden 

klarnar och låter sig användas för teoretisk belysning av andra problem. Ett exempel på 

detta, något jag redan vidrört i prologen, kommer jag att presentera som en del av denna 

studie – en erfarenhet från ett besök i Sydafrika. 

 
Det didaktiska syftet med denna bok är att förmedla grundläggande kunskaper om att  i 

första hand arbeta med digitalt tillgängliga primära och sekundära källor på ett sätt som 

låter läsaren själv styra sin kunskapsinhämtning såväl innehållsligt som tekniskt. Detta 

leder till nya färdigheter och djupare förståelse vid användning av källorna. Under 

processen ställer jag följande metodiska frågor i fokus:  

 
o Hur hanteras digitaliserade arkivmaterial? 

o Hur ska det vetenskapskritiska sinnet väckas? 

o Hur väljs lämpliga källor till olika teman? 

o Hur kan kontexten leda till fördjupning och utvidgning? 

 

Det innehållsliga syftet är inte bara att öka förståelsen för historiska fenomen och vikten 

av historiskt källmaterial utan även att poängtera nya sammanhang och nya studieobjekt 

inom religionspedagogiken genom att öppna upp materialet i digital form. Min drivande 

idé i det här arbetet har varit att det är källmaterialet, den empiriska grunden, som bör 

ställas i fokus. Källmaterialet kan analyseras i ett brett kulturellt sammanhang kring olika 

problemställningar. Till varje relevant frågeställning finns en stor mängd arkivinfor-

                                                           
5 Roos, Lena. ”Åter till källorna!” I: Lindgren - Thalén (red.) Nya mål? Religionsdidaktik i en tid av 
förändring. Uppsala: Swedish Science Press, 2006. 
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mation som i princip gör det möjligt att upptäcka en ny aspekt till ett valt tema. I första 

hand tänker jag på de förändringsprocesser i Svenska kyrkans undervisning som kan 

spåras med hjälp av arkivkällor beträffande församlingsliv, prästerskapets roll i 

folkbildningen samt lärprocesser och kontroll av kunskap. I ett bredare perspektiv kan 

social status och kontroll, yrke, familjerelationer och social rörlighet studeras, ett område 

som Demografiska Databasen vid Umeå universitet i bearbetad form har åskådliggjort via 

internet.6  

 
Det naturliga arkivmaterialet för religionsvetenskapliga undersökningar är den kyrkliga 

dokumentation som i Sverige är enastående rik och blivit grunden till internationellt 

uppmärksammad forskning.7 Numera kan vi även digitalt studera publicerade 

forskningsresultat som bygger på kyrkoarkivkällorna och vi har ofta tillgång till själva 

källorna i digitaliserad form. En betydande del av kyrkoarkivkällorna är nämligen 

tillgängliga via Internet. En kort beskrivning följer här. 

 
Den moderna svenska folkbokföringen, i vilket allt kyrkoarkivmaterial 1861–19918 ingår, 

utgör en del av Riksarkivets digitaliseringsprojekt. Källorna före 1860, den äldre 

kyrkoboksdokumentationen (1686–1860), är inte enhetlig. Dessa skannas av The 

Genealogical Society of Utah som tidigare mikrofilmat det svenska kyrkoboksmaterialet 

och det är Riksarkivets avdelning SVAR, Svensk Arkivinformation9 som sedan gjort 

materialet tillgängligt på nätet. Detta material utökas kontinuerligt. Bland kyrkoarkiv-

materialet brukar kyrkböckerna och visitationsprotokollen bilda de grundläggande 

undersökningsobjekten för studier i religionspedagogik.10 Dessa primärkällor kan kopplas 

samman med de källbearbetningar i form av forskningsresultat som till exempel 

publicerats i Scriptum, en forskningsrapportserie från Forskningsarkivet vid Umeå 

universitet. Serien är fritt tillgänglig via internet. Jag kommer att demonstrera denna 

form av källhantering längre fram. 

 
Internet är en outtömlig kunskaps- och kommunikationskälla, även inom ett så litet och 

avgränsat område som exempelvis digitaliserade kyrkoarkivkällor. Därför ger jag stort 

utrymme åt att utveckla ett källkritiskt ansvar i den här studien som jag åskådliggör som 

en naturlig del i lärandeprocessen. I mina didaktiska syften ingår att hjälpa läsaren på ett 

                                                           
6 Se vidare www.ddb.umu.se med flera publikationer om materialsamlingen. För denna studie mest 
relevanta skrifter är Engberg & Vikström 2006 och 2007.  
7 Bl.a. om alfabetiseringens utveckling se t.ex. Lindmark 2004, eller Graff et al. 2009. 
8 Efter 1991 togs folkbokföringen över av Skattemyndigheten. 
9 Svensk Arkivinformation, en avdelning vid Riksarkivet som specialiserat sig på att tillgängliggöra det 
svenska kulturarvet, nu senast digitalt.  
10 Jag kommer dock inte att behandla visitationsprotokollen i denna bok eftersom inga digitaliserade 
sådana finns för mitt studieobjekt. För intresserade se t. ex. Nordberg, 1953 eller kapitel 3 i 
Zipernovszky, 2004.  
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sådant sätt att källgranskningen utvecklas till en naturlig del av all nätaktivitet vid 

hantering av och sökande efter vilka elektroniska källor som helst. 

 
Beträffande den tidsmässiga avgränsningen har jag utgått från en övergångstid gällande 

folkundervisningen i Sverige. Efter 1842, när folkskolan kommer igång, börjar Svenska 

kyrkan förlora sitt ensamvälde över folkets skolning, och staten stärker sitt omedelbara 

ansvar för utbildningen. Religionspedagogiska frågor väcks när en förändringsprocess 

startar och hemmens undervisningsplikt ersätts av folkskoleundervisningen. Under mitt 

arbetes gång med källorna från 1860-talet väcktes frågor som ständigt krävde nya 

uppgifter. Dessa frågeställningar ledde mig i sin tur ännu längre tillbaka i tiden. Min 

undersökning gick ut på att i ett enskilt fall kartlägga de historiska religionspedagogiska 

aspekter som källorna innehåller och utifrån dessa fokusera på de krav som samhället 

(församlingen och prästen) ställde på deltagande i den kristna undervisningen. Denna 

förberedande forskningsprocess resulterade i att mina källundersökningar kom att 

sträcka sig från 1810-talet till 1890-talet. På det sättet exemplifieras den kyrkliga 

folkundervisningen före folkskolans införande och utvecklingstendenserna och bak-

grunden till förändringsprocessen som följer under 1900-talet. 

 
Angående det geografiska urvalet av de arkivkällor jag nyttjat i denna studie föll valet på 

en jämtländsk socken. Jämtländska källor tycktes vara bland de minst bearbetade 

norrländska längderna om folkundervisningshistoria och religiöst lärande. Kyrkostudier 

av ämnets främste expert, Egil Johansson, med arkivkällor i fokus bygger till stor del på 

andra norrländska områden.11 Den första kyrkobokssamlingen som blev utlagd på nätet 

med fri åtkomst via Demografiska Databasens hemsida, kommer från Tuna socken i 

Medelpad. På det sättet tillför jag en möjlighet till jämförelser mellan tidigare publicerade 

forskningsrapporter och de egna resultat som jag behandlar i denna studie. 

 
Svenska kyrkoarkivkällor bildade upprinnelsen till framstående projektforskning vid 

Umeå universitet och ledde till internationellt forskningssamarbete med flera europeiska 

länder samt Australien, USA och Kanada. På den afrikanska kontinenten genomfördes ett 

forskningsprojekt i Etiopien och Tanzania. Någon rapport som ställt kyrkoarkivkällor från 

Sydafrika i fokus för religionspedagogisk analys känner jag däremot inte till. Under mina 

efterforskningar visade det sig att det var den Nederländska reformerta kyrkans arkiv 

som historiskt stod närmast den roll som statskyrkan i Sverige hade. Jag har koncentrerat 

mig på de källor som kan vara av intresse för komparativ religionspedagogisk forskning 

och presenterar ett urval av de reformerta källor som hänger samman med den kristna 

kyrkans undervisning i allmänhet och med den reformerta missionen i synnerhet. 

                                                           
11 I första hand Västerbotten och Medelpad.  
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Disposition 

Det här arbetet är i första hand en metodbok som beskriver hur man kan använda de av 

Riksarkivet digitaliserade kyrkoarkivkällorna vid religionsvetenskapliga studier.12 Boken 

kan med fördel användas i religionsvetenskaplig eller teologisk grundutbildning samt i 

lärarutbildningen. Alla som vill hantera folkundervisningshistoriska arkivkällor på nätet 

kan ha glädje av boken. 

 
Bokens huvudtitel syftar på min avsikt att visa upp en viktig del av det svenska 

kulturarvet, den lutherska folkbildningen, så som det omvittnas av kyrkoarkivens 

empiriska material. Genom ”läsning” kunde man själv förstå Guds ord och få kunskap om 

den lutherska läran, grunden för det svenska enhetssamhällets normer. Även om 

digitaliseringen rejält underlättar tillgången till de svenska arkivkällorna krävs en gedigen 

kunskap för en kritisk värdering och förståelse av källorna. Så även vi som arbetar med 

källorna i dess digitaliserade form bör ägna oss åt denna ”läsning”. När vi har bemästrat 

denna ”läsning”, hantering och granskning av källorna kommer ”lösningen” i form av 

förståelse av det rika innehåll källorna visar vilket kan leda oss in i outforskade områden 

och finna lösningar på olika problemställningar. Med tanke på att alla inte har fri tillgång 

till de digitaliserade kyrkoarkivkällorna on-line, innehåller boken alla de bilder av 

arkivkällor som närmare behandlas. Dessutom ges anvisningar hur man på egen hand 

kan arbeta med arkivkällor via internet. 

 
I Inledningskapitlet introduceras bokens teoretiska, metodiska och pedagogiska idé. 

I Ingången presenteras syfte, metod och material, urval och avgränsning till arkivstudier, 

i Disposition klarläggs bokens struktur. 

 
I andra kapitlet introduceras Arkivkällor för historisk belysning av religionspedagogiska 

frågeställningar. Avsikten är att presentera källmaterialet och förklara på vilket sätt de 

som skapat dokumentationen har arbetat. Detta ger en inblick i vad som var avsikten med 

denna form av kyrkobokföring och vilket innehåll som går att utläsa från källorna. En 

historisk genomgång av den kyrkliga folkundervisningen (från reformationen till 1870-

talets slut) ger en bakgrund till källanalysen och bidrar till exemplifieringen av källornas 

användbarhet. Kyrkoarkivkällorna som nyttjas i denna studie vittnar om det pedagogiska 

och sociala ansvar som prästen hade i sin folkbildningsverksamhet. Detta exemplifieras 

genom en undersökning som består av att under en längre tidsperiod följa en släkt i en 

jämtländsk socken. Genom en tillbakablick från 1870-talet till 1800-talets början sätts 

                                                           
12 Källorna är tillgängliga utan kostnad i hela landet i Riksarkivets enheter och för vissa student-, 
forskar- och anställdagrupper genom s.k. campuslicenser. I övrigt erbjuder Riksarkivet 
årsabonnemang. 
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katekeskunskaperna i flera generationer under luppen. Det konkreta exemplet visar hur 

man kan arbeta med digitalt tillgängliga kyrkoarkivkällor. 

 
Det tredje kapitlet, Temastudier består av fördjupning och utvidgning. Kapitlet står både 

för förankring och för breddning av utläsbar information i kyrkoarkivkällor. Förankring 

är inte bara synonymt med fäste och rot, utan även med ”betryggande anknytning” enligt 

synonymordboken. I denna bemärkelse behandlas tematiska frågeställningar om källorna 

och ett didaktiskt perspektiv för bruk av de digitaliserade kyrkoarkivkällornas använd-

ning. Teman som diskuteras centreras kring källhantering, källkritik och genus-

perspektiv. 

 
I det fjärde kapitlet Utblick: kyrkoarkivkällor i Sydafrika presenteras den kristna 

kyrkotraditionens avtryck i Sydafrika genom den Nederländska reformerta kyrkans arkiv. 

I denna utblick från en annan kontinent i ett heterogent samhälle med brokig historia, 

diskuteras några utvalda kyrkoarkivkällor med kateketisk innebörd i ett jämförande 

perspektiv. Längdernas uppställning och vissa aspekter av religiös praxis beskrivs och där 

det är relevant, jämförs dessa med motsvarande svenska källor. 

 
Didaktiska slutsatser är bokens femte och sista kapitel. Ansatsen är den verklighet av 

förändrad lärandeprocess som den informationstekniska utvecklingen ställer pedagogen 

inför, i synnerhet beträffande informellt lärande som nödvändiggör ett didaktisk 

nytänkande som hela arbetet vill inspirera till. I Lärprocess i nätsamarbete presenterar 

jag en arbetsmodell och ger exempel på möjliga forskningsfrågor som även lämpar sig för 

gruppsamarbete via internet. Avslutningen är en sammanfattning av mina didaktiska 

reflektioner. 
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2. Arkivkällor för historisk belysning av 

religionspedagogiska frågeställningar 

 

Kyrkobokföring 

I likhet med biblioteken och museerna, åskådliggör arkiven väsentliga delar av det 

nationella kulturarvet. Arkiven har sin grund i empirin. Varje arkiv ses som en organisk 

enhet som bör hållas samman.13 Därför är det första man måste ha klart för sig hur ett 

arkiv bildades eftersom dess tillkomst alltid har en geografisk och en tidsmässig aspekt av 

betydelse. Det är just detta som utmärker arkiven i allmänhet till skillnad från 

bibliotekens värld som bygger på ett tematiserat katalogsystem.14 Arkivhandlingar är 

dessutom oftast unika, det finns endast ett exemplar av ett dokument.15 Behovet av att 

lagra informationen på andra medier är inte nytt. De originalhandlingar som förut 

lagrades på mikrokort och mikrofilm blir allt mer tillgängliga i digitaliserad form16 om 

resurser finns. Det har gjorts stora framsteg på digitaliseringens område i Sverige. 

Arkivens roll är inte längre begränsad till att bevara utan har i ökad grad fått uppgiften att 

göra materialet tillgängligt och har därmed utformat sin verksamhet efter 

informationssamhällets behov. 

 
Kyrkobokföringen spelar en betydelsefull roll för historisk religionspedagogisk forskning.  

Sverige har en enastående kyrklig dokumentation, bland annat beroende på att landet 

inte varit i krig sedan 1815 och har haft ett plikttroget prästerskap i det statskyrkliga 

systemet. Det finns ett rikt material av primära källor tillgängliga på nätet varav 

kyrkoarkivens källmaterial, som sträcker sig över flera århundraden är de mest 

betydande. Kyrkböcker och biskopsvisitationsprotokoll är exempel på dessa och har i 

princip funnits överallt i den kristna världen. Till kyrkböckernas historia hör att dop-, 

vigsel och dödböcker började föras regelbundet i den kristna världen långt före 

                                                           
13 Det är den s.k. proveniensprincipen, ”den organiska samhörighetens princip” att behålla arkivens 
successiva uppkomst och ursprungliga ordning. Lindroth 1994, s. 14. 
14 Oavsett var en bok kom ut för första gången kan den katalogiseras medan ett arkivdokument är 
bundet till tid och plats och den som studerar arkivdokument kan inte bortse från dess tidsmässiga och 
geografiska ursprung.  
15 Under förutsättning att dokumentet är bevarat och inte blivit förstört i brand eller genom andra 
fysiska skador, även om registreringshänvisning finns kvar. 
16 Processen består i att skanna och digitalisera, dvs. elektroniskt avläsa och omforma för bearbetning i 
dator.  
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reformationen.17 Fram till reformationen utgick regleringar rörande kyrkans liv från Rom 

(i form av olika dekret). Det fick till följd att kyrkböcker fördes på ett liknande sätt i olika 

länder. De böcker som hade direkt anknytning till prästämbetet kallades för 

ministerialböcker. I ministerialböcker antecknades födelse/dop, lysning/vigsel, död/ 

begravning. Inga kyrkböcker från tiden före reformationen finns kvar i Sverige.18 Efter 

reformationen blev kontrollen av dopuppföljningen, den kyrkliga undervisningen, allt 

starkare. Kyrkböcker blev med tiden alltmer detaljerade och utökades med nya böcker, till 

exempel konfirmationslängder. I Sverige utvecklades församlingsböcker till husförhörs-

längder och dessa har blivit de mest kompletta informationskällorna. Innan kyrkböckerna 

får en utförlig behandling, skall här några ord sägas om andra arkivkällor för att ge ett 

bredare perspektiv. 

 
Svensk Arkivinformation (SVAR) är en avdelning inom Riksarkivet vars uppgift är att 

tillgängliggöra arkivmaterial för forskningsändamål och undervisning. Idag finns en stor 

del av det av forskarna mest efterfrågade arkivmaterialet i Riksarkivet digitaliserat. 

Arkivhandlingarna har tillgängliggjorts via webbportalen www.svar.ra.se. Här återfinns 

exempelvis det svenska kyrkboksbeståndet i digitaliserad form. Bland de övriga digitalt 

tillgängliga arkivkällorna finns exempelvis Folkräkningarna som är av stort intresse för 

forskningen. Folkräkningarna har sammanställts med hjälp av kyrkoarkivens husför-

hörslängder och bildar idag en historisk databas över Sveriges befolkning.19 

Folkräkningar är viktiga källor i ett europeiskt perspektiv, jämförbara folkräkningar finns 

även i andra europeiska arkiv. Även skattelängder av olika slag återfinns bland de av 

SVAR digitaliserade arkiven. Ett exempel är Mantalslängder 1642–1820. Mantals-

längderna beskrivs som ett arkiv över folkets historia eftersom längderna ibland kan 

innehålla uppgifter om människors ekonomi, hälsa, tillgångar och vanor. Brandför-

säkringar är annat forskningsintressant arkivmaterial som tillgängliggjorts via SVAR. 

Handlingar ur Brandförsäkringsverket (1782-1928) och Tarifföreningen (1898-1921) har 

gjorts sökbara i en Brandförsäkringsdatabas innehållande värderingar av offentliga 

byggnader för hela Sverige.20 Söker man efter till exempel kyrkor eller skolhus finner man 

dem i detta register. Det finns ytterligare många för religionspedagogisk forskning 

                                                           
17 Den äldsta kända kyrkboken är en begravningslängd från Frankrike från 1334. Börsting 1959, s. 69. 
18 Den äldsta bevarade svenska kyrkboken är en dödbok från Uppsala från 1608 och från året därpå 
finns en vigsellängd kvar från Stockholm. Dödboken är från Heliga Trefaldighets församling i Uppsala 
och vigsellängden från St. Nikolai församling i Stockholm. Lext, Gösta. Studier i svensk kyrkobokföring 
1600-1946. Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet. Nr 54. 
Göteborg: Landsarkivet, 1984, s. 75. 
19 1890 och 1900 års folkräkning finns digitaliserade i sin helhet, medan 1870 och 1880 års i dagsläget 
inte är kompletta. Se http://www.foark.umu.se/infosok/arkivportaler.htm.  
20 Under perioden 1782–1808 försäkrades även byggnader belägna i Finland och finns med i registret. 
Se www.svar.ra.se. 

http://www.foark.umu.se/infosok/arkivportaler.htm
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intressanta digitaliserade arkiv och databaser på SVAR:s hemsida och på flera andra 

arkivinstitutioners hemsidor.  

Ett sökverktyg för att hitta arkiv och arkivmaterial i Sverige är den Nationella 

Arkivdatabasen (NAD) där ett flertal arkivinstitutioner har lagt in arkivinformation, 

bland annat i form av arkivförteckningar. Samsöktjänsten Sondera på adressen 

www.sondera.kb.se är ett annat användbart sökverktyg där man i en enda sökning 

samtidigt kan få träffar både i Nationella Arkivdatabasen, i bibliotekskatalogen Libris och 

i Svensk Mediedatabas. Den senare är en databas med i Sverige utgiven musik, film, 

multimedia samt radio- och TV-utsändningar.21 På detta sätt växer de olika arkiv-

materialen samman och bildar en heltäckande miljö för såväl kvantitativ som kvalitativ 

forskning och utveckling. Denna miljö ger tillträde till studier av bland annat teologisk, 

undervisningshistorisk och pedagogisk karaktär från lokal- till samhällsnivå. 

 

Husförhörslängdernas struktur 

Av grundläggande betydelse för bland annat religionspedagogisk forskning är 

husförhörslängderna. Dessa handskrivna kyrkoböcker är unika i sin strukturering och 

innehåller församlingsvis uppgifter om alla invånare i Sverige. Detta gör det i princip 

möjligt att följa en individ från vaggan till graven. Husförhörslängden kan ses som en 

sammanställning av alla andra förda längder, både ministerialböcker (böcker om dop, 

vigsel, begravning, konfirmation, m.m.) och böcker som förts för statens räkning 

(flyttningslängder, mantalslängder, m.m.). 

Det bästa sättet att lära känna detta rika material är att börja använda det. Läsesalar i alla 

landsarkiv och flera folkrörelse- och kommunarkiv har internetuppkoppling med länk till 

SVAR:s kyrkoarkivmaterial och kan fritt användas. För uppkoppling till egen dator krävs 

abonnemang som man kan teckna årsvis. Är man student, lärare eller annan anställd vid 

till exempel Umeå universitet får man genom så kallad campuslicens fri tillgång till de 

digitaliserade källorna på SVAR:s portal. För Umeå universitets del sker åtkomst till 

Arkivportalen SVAR via Forskningsarkivets hemsida (www.foark.umu.se).22 På SVAR:s 

portal finner man kyrkoarkiv bland ”skannat material”.23 På samma sida återfinns även 

en plugin för bildvisningsprogrammet DjVu, ett program som krävs för att kunna läsa de 

digitaliserade bilderna. Det man lägger märke till vid öppnandet av det digitaliserade 

kyrkoarkivbeståndet är att den grundläggande arkivprincipen om ursprunget gäller: 

                                                           
21 Lägg märke till att Google inte ger några sökresultat vare sig på Sondera eller NAD så att det är direkt 
via NAD:s eller Sonderas adresser som man bör påbörja en sökning. Gidlöf, Anders. ”Att söka arkiv på 
nätet”. I: Arkiv: en tidning av och för arkivarier och registratorer Nr 3, 2011. 
22 Adressen är http://www.foark.umu.se/infosok/arkivportaler.htm. För Umeålicensen är det AD 
(Active Directory) inloggning som gäller utanför campusområdet. 
23 Observera att om ingången till SVAR:s portal sker med annan inloggning, välj ”kyrkoarkiv” på 
startsidan. 

http://www.foark.umu.se/infosok/arkivportaler.htm
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sökandet måste börja med ett geografiskt urval och sedan i denna miljö kan man gå 

vidare med ett tidsmässigt urval. 

 
Syftet med följande presentation är att ge en inblick i vad som var avsikten med denna 

form av kyrkobokföring och på vilket sätt de som skapat materialet har arbetat, samt 

vilket innehåll som går att utläsa från källorna. 

 

Familjemönster, social status och rörlighet 

I det stora utbudet gör jag ett slumpvis urval bland det skannade material som faller 

utanför ramen för det äldre kyrkoboksmaterialet. Anteckningarna i dessa böcker som 

omfattar perioden 1686–1860 är inte enhetliga och ofta även handstilmässigt svåra att 

tyda. I den meningen lämpar de sig inte för ett första studium. 

 
Jag klickar på ”Bild” bland husförhörslängder i Jämtlands län, Alanäs socken, 1862–1871, 

och väljer sida 1 i längden, se Bild 2.24  

 

 

Bild 2. Alanäs Nr 1. vänster- och högersida i husförhörslängden 1862–1871. 

                                                           
24 I den ruta på skärmens övre högre kant som visar ordningen på de digitala bilderna står nr. 11. 
Skillnaden på siffror beror på att de första 10 sidorna i originalen är delvis tomma sidor och delvis 
rymmer (innehålls)förteckningar. 
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Bilderna som återges i detta kapitel är original från Östersunds landsarkiv. Varje bilds exakta 

källhänvisning anges i Figur- och bildförteckningen. 

 
Vid en första anblick ser vi att det i husförhörslängderna finns åtskilliga anteckningar om 

en och samma individ. Även familjer kan följas. Tretton huvudrubriker och flera 

underrubriker till drygt varannan huvudrubrik ger information om alla centrala händelser 

(födelse, giftermål, osv.) i församlingsbornas liv. Med hjälp av förstoringskommandon 

kan anteckningarna lätt utläsas i den digitaliserade versionen. De första rubrikerna på 

vänstersidan ger information om individernas namn, ålder, yrke och status inom 

familjen, alltid i förhållande till husfadern, pater familias. Barnen följer varandra efter 

ålder oavsett om det gäller en son eller en dotter. Det ger en uppfattning om 

familjemönstret. 

 

 

Bild 3. Alanäs Nr 1 vänstersida i husförhörslängden 1862–1871. 

 
Familjen i exemplet består av tretton medlemmar under 1860-talet. Familjens historia 

och inbördes relationer framgår av första rubriken:  
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Paret gifte sig 1856, mannen, Pehr Pehrson som var bonde gifte sig vid 26 års ålder. Han 

är familjens överhuvud, markerad som nr 1 (se Bild 3). Hans hustru, husmor Kerstin 

Larsdotter markerad som nr 2 var 23 år gammal när hon ingick äktenskap med Pehrson 

(se Bild 3). Första barnet föddes tre år efteråt, en son vid namn Pehr Arvid (markerad 

som nr 3 på Bild 3) och därefter kom tre döttrar vartannat år. Anna Christina, Lisa Cajsa 

och Maria Mathilda (Bild 3 nr 4–6). Familjen fick ytterligare en son, Lars Olof, år 1869 

och minstingen Sara Brita föddes 1871 (Bild 3 nr 7). Vi kan inte undgå att märka att alla 

barn fick dubbla förnamn fast varken föräldrarna eller farfar har det. Om detta berodde 

på social status, var modebetingat eller endast en tillfällighet, kan vi inte gå in på här men 

vi kan konstatera att husförhörslängderna kan vara av intresse även för namnforskning.25  

Fad. Pehr Mickelsson, dvs. nuvarande husfaderns far som är f.d. bonde och födo-

rådstagare26 hör också till hushållet (se Bild 3 nr 8). Han har alltså överlåtit gården till 

sonen Pehr och bor kvar där med hustrun Catharina Olsdotter markerad som nr 9 (se Bild 

3). Hon är inte moder Catharina till husets nuvarande överhuvud Pehr Pehrson, detta är 

det andra äktenskapet för Pehr Mickelsson. Det framgår också av rubriken Äktenskap. 

Catharina och Pehr Mickelsson gifte sig 1834, detta datum står vid bådas namn. Vid Pehr 

Mickelssons namn finns även ett tidigare datum för äktenskap, 1826. Man kan räkna ut 

av födelsedatumet att av detta första äktenskap föddes sonen Pehr, nuvarande husfader. 

Hur kan man gå tillväga för att få reda på vem som var Pehr Pehrsons mor och Pehr 

Mickelsson första hustru? En husförhörslängd är en sammanställning av de övriga, så 

kallade ministerialböckerna.27 Man kan alltså leta i de andra kyrkböckerna för 

information, förutsatt för det första att kyrkböckerna finns kvar och för det andra att 

vigseln respektive dopet ägde rum i samma socken. I det här fallet kan man söka efter 

Pehr Mickelssons vigsel i lysnings- och vigselboken från Alanäs socken 1826 eller också 

kan man slå upp dopboken 1830, när Pehr Pehrson föddes. Jag har valt det sistnämnda 

och har funnit att modern hette Anna Stina (Christina) Israelsdotter se Bild 4.28  

 

                                                           
25 Jfr avsnittet ”Namnproblemen i källorna” i kapitel 3. 
26 Detta gamla begrepp som idag endast förekommer i korsordslösnings- och scrabble spel-
sammanhang syftar på den person som enligt familjeavtal har tillgång till fri bostad och vissa 
naturaförmåner.  
27 Se även avsnittet om ”Reformerta kyrkböcker” i kapitel 4.  
28 Jfr avsnittet om ”Förankring till husförhörslängdernas struktur” i kapitel 3. 
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Bild 4. Födelse- och dopinskription av Pehr Pehrsson i födelse- och dopboken 1810-1856, 

Alanäs kyrkoarkiv.  

 
Vi fortsätter att lära känna familjestrukturen. Fader Pehr Mickelsson och hans hustru 

Catharina har dottern Maria Albertina, född 1846 och sonen Henric Axel, född 1848, 

halvsyskon till Pehr Pehrson. Båda är inskrivna i hushållet när husförhörslängden börjar 

föras, men deras namn är överstrukna, något som visar att de senare har lämnat gården 

(Bild 3). Följer vi anteckningarna om dem på Bild 2, nr 10 och nr 11 framgår nya uppgifter 

under rubriken ”Flyttat till” på högersidan: Maria Albertina bosatte sig på annan plats 

som artonåring den 24 oktober 1863 och brodern, Henric Axel flyttade ett år efter sin 

syster, endast 15 år gammal, 1864.  

Dessutom finns det ännu en Pehrson i hushållet (se Bild 5). Det är det sist införda namnet 

på sidan, med förnamnet Isak, född 1841. Han är halvbror till Pehr Pehrson. Men varför 

är han inte inskriven i vanlig följd efter sin far (Pehr Mickelsson) och mor (Catharina 

Olsdotter) som de övriga syskonen Maria Albertina och Henric Axel? Först vill jag 

försäkra mig om att han är en son till Pehr Mickelsson och Catharina Olsdotter. Jag slår 

då upp födelse- och dopboken för det året han föddes i Alanäs socken. Men han är tyvärr 

inte införd där, antagligen fick han se dagens ljus i en annan socken.29  Så jag letar vidare 

och förklaringen hittar jag i rubriken Flyttat från30 som visar att han flyttat in först 1868 

på familjegården, medan längden har upprättats 1862.  

 

                                                           
29 Han återfinns dock i tidigare husförhörslängder som barn till Pehr Mickelsson och Catharina 
Olsdotter och återkommer i familjehistorien längre fram i avsnittet ”Kunskapsnoteringar i 
husförhörslängden” i detta kapitel.  
30 D.v.s. han har flyttat från annan ort till den aktuella församlingen, Alanäs.  
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Bild 5. Alanäs Nr 1 vänstersida i husförhörslängden 1862 – 1871.  

 

Han jobbar ju inte på familjegården. Framför hans namn står att han är arbetare. 

Bläddrar vi vidare till den angivna sidan, ”Pag. 32”, visar det sig att han jobbar hos 

bonden Jöns Jönsson på gården som har beteckning Hafsnäs Nr 2. Den är också en stor 

gård med ett ansenligt hushåll i Alanäs socken (Bild 6). Isak återfinns i rad 16 som 

arbetarkarl (se Bild 7). Bredvid Isaks namn står att han Flyttat från en annan gård och 

alltså flyttat in hos bonden Jöns Jönsson 1862. Sedan finns nya uppgifter under rubriken 

Flyttat till. Där står det att han flyttat till en annan adress 1868. Och det vet vi från 

längdens första sida, att han från 1868 bor på familjegården. Han har alltså bott först på 

den gård där han arbetat, men efter sex år flyttat tillbaka till sitt ursprungliga hem. 
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Bild 6. Hafsnäs Nr 2 (pag 32) i husförhörslängden 1862–1871. 

 

 

Bild 7. Hafsnäs Nr 2 rad 15-16 i husförhörslängden 1862–1871. 

 
Om Jönssons gård står det högst upp, ovanför rubrikerna, att den är 24 kpt, alltså större 

än Pehrsons som har den första fastigheten i Alanäs socken på 21 1/3 kpt. Kpt är ett 

gammalt svenskt ytmått på den odlingsbara markens areal. Ett kappland är lika med 154 

m2. Metersystemet infördes i Sverige först 1878. 

 
Pehrson måste ha varit en storbonde, med så många som sammanlagt 14 anställda (pigor 

och drängar) under ett årtionde. De anställda ingick i hushållet. Deras namn är för det 

mesta överstrukna något som betyder att de har flyttat ut. Alltså var de tillfälligt anställda. 

Antagligen hänger antalet tjänstefolk samman med hushållets ekonomi, något som man 

kan få en uppfattning om via fastighetsbeteckningen, även om det inte är huvudspåret i 
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vår undersökning. Längst upp på sidan i en husförhörslängd syns alltid fastighets-

beteckningen. I vårt exempel står det: Alanäs Nr 1 om 21 1/3 kappland – skatte. Det är en 

skattlagd fastighet som man kan söka för mer information om i mantalslängderna. 

 
Vi kan få en bra bild av migration genom att se när pigor och drängar flyttade in, hur 

länge de stannade hos Pehrssons och när och vart de därefter flyttade.31 Det finns en 

rubrik med exakt tidpunkt för Flyttat från, och under rubriken Flyttat till ser vi när de 

lämnade gården. Tjänstefolkets arbetstid vid gården varierade antagligen efter säsong. Vi 

kan följa de tillfälligt anställda i andra kyrkböcker å ena sidan genom att det är angivet 

exakt på vilken sida i kyrkoboken de är införda - å andra sidan kan vi följa deras 

arbetsvandring om vi bläddrar i de andra församlingarnas kyrkoböcker.32  

Det var föreskrivet att ta med en s.k. flyttningsattest utfärdad av prästen varje gång man 

bytte församling. Flyttningsattesten skulle sedan överlämnas till prästen i den församling 

man flyttat till. När prästen skrev ut eller tog emot en flyttningsattest antecknades detta i 

flyttningslängden men dessutom i husförhörslängden. Vid utflyttning ströks namnet över. 

Varje gång personen återkom drog prästen ett vågstreck eller en prickrad under 

personens namn utan att behöva skriva om personens namn på en ny rad. Samma person 

förblev på det sättet skriven på samma sida och rad i husförhörslängderna.33 

 

Uppgifter som församlingsprästen utförde för statens räkning  

Husförhörslängder ger inblick i de olika roller prästen hade utöver att vara själasörjare 

och folkbildare och visar bland annat hälsolägets utveckling i en socken.34  

 
Det anges under rubriken "Koppor" med bokstaven ”v” att alla i hushållet vaccinerats mot 

smittkoppor. Men i rad 8, vid Fader Pehr Mickelssons namn, står det ett ”s” i rubriken 

som bör betyda att personen ifråga haft smittkoppor och därför inte behövde vaccineras. 

                                                           
31 Jfr avsnittet om ”Flyttningsregistrering och flyttningsattester – komparativa aspekter” i kapitel 4. 
32 Det framgår att en av pigorna, Anna Stina Johansdotter har fått en dotter 1867 utan att ha varit gift. 
Även en annan piga, Bengta Andersdotter gick samma öde tillmötes. Vi lägger märke till det men letar 
inte vidare efter information här utan tar upp frågan när genusperspektivet behandlas i avsnittet 
”Genusperspektiv i källorna” i kapitel 3. 
33 Nilsdotter Jeub, Ulla. Om kyrkböcker: Demografiska databasens digitaliserade kyrkoboksmaterial. 
Umeå: Demografiska databasen, Univ., 1993. samt på www.ddb.umu.se. 
34 Dessa uppgifter har varit värdefulla underlag för bl.a. medicinhistorisk och folkhälsoforskning. Se 
t.ex. Nordström, Stefan. ”Genealogi och genetik: Beskrivning av sex projektområden där kyrkböcker 
använts i genetisk forskning.” Scriptum 29, Umeå: Forskningsarkivet, 1991, eller 
http://www.foark.umu.se/samlingar/scriptum/script29.pdf samt ”Kyrkböcker avslöjar ärftliga 
sjukdomar.”  Forskning och Framsteg 7/1982. 
Ett annat exempel är av Drugge, Ulf. ”Om husförhörslängder som medicinsk urkund: psykisk sjukdom 
och förståndshandikapp i en historisk källa.” Scriptum 8, Umeå: Forskningsarkivet, 1989, eller på. 
http://www.foark.umu.se/samlingar/scriptum/script8.pdf samt av Drugge& Lindgren. ”Dårskapens 
gränser.” Scriptum 49, Umeå: Forskningsarkivet, 2001, eller 
http://www.foark.umu.se/samlingar/scriptum/script49.pdf.  

http://www.foark.umu.se/samlingar/scriptum/script29.pdf
file:///C:/Users/Hanna/Desktop/Bok%20till%20Göran/Om%20husförhörslängder%20som%20medicinsk%20urkund:%20psykisk%20sjukdom%20och%20förståndshandikapp%20i%20en%20historisk%20källa
file:///C:/Users/Hanna/Desktop/Bok%20till%20Göran/Om%20husförhörslängder%20som%20medicinsk%20urkund:%20psykisk%20sjukdom%20och%20förståndshandikapp%20i%20en%20historisk%20källa
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I rubriken kunde även ha stått endast ett kryss eller en längre förkortning, såsom ”vacc” 

eller också ”smitt”. Smittkoppor var en epidemisk infektionssjukdom som var extremt 

smittsam och skördade många liv. Den första vaccinationen mot smittkoppor skedde i 

Sverige den 23 oktober 1801 och var obligatorisk fram till 1970-talet.35  

Ett exempel på hur allvarligt man såg på detta finner man i Forskningsarkivets källserie 

Urkunden. I Urkunden nr 12: Beskrifning öfver Ume socken och stad i Westerbottens 

Län och första Fögderiet. 185736 rapporterar Johan Anders Linder i kapitlet ”Helsovård” 

om att ”skyddskoppympning verkställes af en härtill särskildt för staden antagen 

vaccinatrice”.37 

 
Socknen skötte även sjuk- och fattigvård. Det framgår i husförhörslängden framför 

namnet om någon var fattighjon38. Församlingarna rekommenderades redan i 1686 års 

kyrkolag att inrätta så kallade fattigstugor där fattiga och orkeslösa kunde inhysas. 

Antagligen gav detta inte tillräckligt bra resultat eftersom församlingarna i 1734 års lag 

beordrades att inrätta sådana. Fattigstugor bestod länge, ända till i början av 1900-talet; 

de förekommer exempelvis i en av Astrid Lindgrens Emil-böcker, vars händelser utspelas 

kring sekelskiftet 1900: 

 
Alla hjonen i fattigstugan![....] Om du tänker dig en liten usel stuga med ett 

par rum i och hela den stugan full med fattiga, utslitna gamla människor 

som bor där tillsammans i en enda röra av bara lort och löss och svält och 

elände, då vet du vad fattighjon är och fattigstuga.39  

 
Det finns också exempel på denna församlingsangelägenhet på familjen Pehrsons hemort. 

På Alanäs hemsida återfinns ett utdrag ur ett sockenstämmoprotokoll från 1800-talets 

mitt som visar vilken central roll i församlingens liv som sjuk- och fattigvården upptog.40  

 
Pigan Martha Johanna Olofsdr. ifrån Tåsjö och Storstelet, hwilken, efter 

att hafwa warit i tjenst inom denna församling och i Hafsnäs by, och hört 

härifrån erhållit wederbörlig flyttningsattest, men för sin sjuklighets skull 

                                                           
35 Se Ganrots vetenskapshistoriskt intressanta artikel ”Koppor” i Släkt och Bygd, 1/2005. eller i 
nätupplagan: http://www.sloff.se/sob/05-1/Koppor.htm. I övrigt är infektionen helt utrotad enligt 
WHO sedan 1980. Se även Sköld, Peter. ”Skönheten och odjuret: smittkoppor och giftermålsmönster i 
Sverige.” I: Befolkningshistoriska perspektiv: festskrift till Lars-Göran Tedebrand. Report from the 
Demographic Data Base, Umeå universitet, 2004, s. 119–140. 
36 Fögderiernas verksamhet motsvarar dagens lokala myndigheters, t ex skattemyndighetens.  
37 Linder var präst i Umeå över ett halvt sekel från 1823 till sin död vid 97 års ålder 1877. Han var 
mångsidig och mycket insatt i bygdens historia och anlitades ofta som arkitekt/byggmästare. 
http://www.foark.umu.se/samlingar/hand40.htm 
38 Hjon är ett gammalt ord för en familjemedlem eller tjänstefolk i ett hushåll medan fattighjon är en 
person som är intagen å fattighus eller på annat sätt underhålles av fattigvården. 
39 Lindgren, Astrid. Nya hyss av Emil i Lönneberga. Stockholm: Rabén & Sjögren, 7. uppl.1994, s. 112. 
40 Fram till 1862 skedde sockenstämman, sockenbornas möte, under prästens ledning. Jfr 
”Sockenstämma, kyrkoråd och skolråd” i kapitel 3. 

file:///C:/Users/gola0001/Desktop/Hanna%20Z/Slutversion/(http:/www.alanäs.se/)%20återfinns
http://www.sloff.se/sob/05-1/Koppor.htm
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blifwit wägrad att inom Tåsjö fösamling för detta år få mantals och 

skattskrivas, genom skrifwelse från Herr Pastor i Tåsjö, jemte 

återsändande af ofvannamnde attest blifwit commenderad till 

emottagande af Alanäs Capellförsamling såsom fattighjon, tillfrågades 

capellborna hvad(?) de härmed ansåg böra förfaras, hwarpå det swar 

afgafo att de, i betraktande av de omnämnda omständigheter hwari 

bemälda piga för närvarande befunno sig, ville tillåta att hon finge tourvis 

en vecka i sender njuta föda och wård af hwarje hemmansegare inom 

Capellaget, och att början med detta hennes kringfarande skulle ske vid 

nästinfallande påsk i östra delen af socknen, och hwilket 

fatigvårdssamhälle hon rätteligen borde höra, och hwarom 

sockenskrifvaren Erik Olson Dahlén anmodades att å Capellagets wägnar 

draga försorg.41  

 
Ett annat exempel på hur fattigvården förvaltades beskrivs i tidigare nämnda Urkunden 

nr 12 där komminister J.A. Linder 1857 rapporterar:  

 
Fattigförsörjningen bestrides, såsom härförut är nämndt, dels medelst 

gästning och vård på Rotar, dels genom inaccordering hos enskilde, dels 

medelst understöd i spanmål och penningar. Något allmänt fattighus 

finnes ej, men Fattigvården har, i åtskilliga af de större byarne, stugor 

hvari fattige som sakna husrum, men kunna sköta sig sjelfve, erhålla 

boningsrum och understöd. Under missvext år söker äfven fattigvården att 

bereda någon arbetsförtjenst, genom att tillhandahålla rudimaterier till 

spånad, väfnader m.m. och till fattige jordbrukare utdelas vid såningstiden 

något sädeskorn. Någon särskild undervisningsanstalt för slöjder finnes ej, 

men fallenhet för handtverk och slöjd är bland allmogen allmän.42  

 
Bland prästens samhälleliga uppgifter ingick att registrera befolkningens frejd 

(medborgerlig förtroende, anseende) i husförhörslängden. Om någon blivit dömd för ett 

visst brott skulle prästen meddelas och vanfrejd införas i kyrkoboken. Det var prästens 

uppgift att skriva frejdbetyg, en speciell attest på begäran om god frejd, när någon skulle 

vittna eller om frejdbetyg krävdes för att inneha en viss tjänst. God frejd som ett betyg på 

medborgerligt förtroende har haft en lång tradition i Sverige. Den förekommer redan i 

Magnus Erikssons landslag från 1350-talet och gjordes strängare både under 1700- och 

1800-talet. Frejd var i bruk fram till 1918 då den upphävdes som juridiskt begrepp.43  

 

                                                           
41 Utdrag ur sockenstämmoprotokoll 1850-03-23 § 1. http://www.alanäs.se/ ”I sockenstugan”. 
42 Urkunden nr 12, http://www.foark.umu.se/samlingar/urkunden/urkund12.pdf 
43 Se även avsnittet ”Kunskapsnoteringar i husförhörslängden” i detta kapitel.  

http://www.alanäs.se/
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Prästerskapets arbete med att föra husförhörslängder lade grunden till att upprätta en 

heltäckande statistik över Sveriges befolkning. Speciellt efter 1780 när husförhörs-

längderna standardiserades vilade mantalslängden vid folkräkningen och den militära 

utskrivningen på prästens arbete. Hur husförhörslängder, in- och utflyttningslängder och 

ministerialböcker skulle föras reglerades alltmer i detalj med hjälp av olika formulär 

mellan 1860 och 1915. Uppgiften att föra dessa ingick också bland prästens skyldigheter.44  

Katekeskunskapens utveckling  

Efter att ha lärt känna rubrikernas informationsvärde på vänstersidan (Bild 3) av ett helt 

ark i husförhörslängden (Bild 2) kan vi konstatera att den visar upp ett detaljerat 

registreringssystem som möjliggör undersökningar angående civila och religiösa 

skeenden på både individ-, familje- och sockennivå. För att förstå hur systemet 

utvecklades på detta speciella sätt och för att ytterligare kunna studera husför-

hörslängdens uppläggning, behövs en snabb tillbakablick på upprinnelsen av denna sorts 

kyrkobokföring. 

 
Det är ingen särskilt svår uppgift att finna information om reformationskyrkans 

pedagogiska verksamhet. I samband med den religiösa reformen - med början i 

riksdagen i Västerås 1527 - inleddes nämligen ett enormt konfessionellt undervis-

ningsarbete. Olaus Petris översättning av Nya testamentet hade utgivits redan 1526 och 

hela Bibeln, Gustav Vasas bibel, med titeln Biblia, Thet är: All then Helgha Scrifft, På 

Swensko trycktes i Uppsala 1540–41.45 Det var Guds ord och endast Guds ord som skulle 

predikas ”allestädes efter Guds befallning och icke oviss järtecken, människodikt och 

fabel, som här till dags mycket skett är och blive vid goda gamla kristelige sedvänjor”.46 

Det hade också slagits fast att man skulle ”straffa innehavarna av kyrkliga ämbeten, när 

dessa försummade sin plikt att predika evangelium.47 Denna föreskrift om plikten att 

undervisa skulle kontrolleras av biskoparna. Den kristna fostran var hela kyrkans ansvar 

men delades av familjen, samhället (socknen) och församlingsprästerna. 

Kyrkorummet vid slutet av 1500-talet kan närmast liknas vid klassrum där liturgin och 

förkunnelsen blev pedagogiska redskap.48 Tack vare boktryckarkonsten och översätt-

ningen av Luthers Lilla katekes till svenska så tidigt som 1531 fanns en enkel och i sitt 

                                                           
44 Nilsdotter Jeub,1993, s. 5. 
45 Översättningen till svenska var en både litterär och språkvetenskaplig milstolpe som ledde till 
nysvenskans utveckling. 
46 Citerad i Lauritz Weibulls Västerås riksdag 1527, originalutgåva i Scandia 1937, s. 105–106, i digital 
version på adressen: http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/scandia/article/viewFile/1599/1295. Lauritz 
Weibull (1873–1960) var historiker, professor vid Lunds universitet och landsarkivarie i Lund. 
47 Weibull, 1937, s. 120.   
48 För en koncentrerad beskrivning av den kateketiska utvecklingen se: Larsson, Rune. ”Kyrkans 
undervisning.” I: Zipernovszky & Gustavsson (red.) Religionspedagogiska reflektioner. s 33–54. 

http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/scandia/article/viewFile/1599/1295
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pedagogiska utförande nydanande lärobok till hands.49 I form av frågor och svar i 

katekesen utarbetade Luther den evangelisk-lutherska kyrkans fundamentala lära, så att 

den enkelt skulle förstås. Till Lilla katekesen författade Luther även en handledning för 

prästerna, Stora katekesen. Lilla katekesen blev en otrolig framgång. Ända fram till 1919 

användes den i kristendomsundervisningen som den elementära läroboken (mer därom i 

avsnittet ”Tillsyn av katekeskunskap och leverne i alla åldrar”). 

 
Tiden efter Uppsala möte 1593, som befäste den nya nationalkyrkan, präglades av en 

genomgripande medborgarfostran och ett undervisningsarbete som även innefattade ett 

nytt gudstjänstliv. 

Församlingsprästernas arbetsbörda blev stor. Redan kyrkoordningen från 1571 innehöll 

bestämmelser om att katekesen skulle predikas och att biskopen skulle kontrollera 

undervisningen.50 För att lära församlingsbor läsa och på så sätt få kunskap i den kristna 

läran, behövdes ABC-böcker. Dessa kom att innehålla alfabetet med både dåtidens 

vanliga bokstäver i frakturstil samt runalfabetet som då fortfarande användes i till 

exempel Dalarna. Men i första hand innehöll ABC-häftena de vanligaste bönetexterna, 

som vuxna oftast kunde utantill och som barnen lärde sig genom att lyssna till. Det kunde 

handla om morgon- och aftonbön samt de egentliga katekesstyckena ur Lilla katekesen.51 

Med hjälp av dessa kända texter kunde folk uttyda bokstäverna en efter en och sedan lära 

sig läsa ihop stavelser, ord och så småningom hela meningar. Alla skulle prova att stava 

och läsa. En läskampanj rörande hela befolkningen sattes igång. Från och med 1600-talet 

delade prästerna i kyrkorna ut ABC-häften i form av ett pappersark i A3-storlek som 

kunde vikas ihop till ett behändigt 16-sidigt häfte i A5-format.52 Folk skulle ta dessa med 

sig hem, sy ihop vid långsidan och sprätta upp vid kortsidan och ha tillhands i hemmet för 

att öva läsning. Alla inom ett hushåll skulle lära sig läsa och visa upp sina kunskaper inför 

prästen vid dennes hembesök. Han kom för att försäkra sig om att både läsning och 

trosförståelse – i den nya andan – gick framåt och gav instruktioner för vidare studier. 

Efter några generationers lärande på det sättet var det vanligt med läskunniga vuxna i 

hemmen och det blev deras uppgift (oftast kvinnornas) att lära barnen läsa. Med hjälp av 

den syntetiska bokstavsmetoden lärde sig barn först bokstäverna som sedan fogades 

samman till stavelser och ord. Därefter följde innanläsning av hela meningar. 

 

                                                           
49 Det var endast två år efter den första tyska upplagan.  Hartman, Sven. Det pedagogiska kulturarvet. 
Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. Stockholm: Natur och kultur, 2012, s. 26.  
50 Lext, 1984 s. 67. 
51 Lilla katekesens stycken behandlas längre fram i avsnittet Tillsyn av katekeskunskap och leverne i alla 
åldrar. 
52 Se Johannes Bureaus' Runa ABC-bok från 1611 i Egil Johanssons artikel: ” På läsbräda, mikrokort och 
dator – eller kyrkolivets böcker i gammal och ny undervisning” i Bokstävernas intåg. Artiklar i 
folkundervisningens historia.  Scriptum 1 Umeå: Forskningsarkivet, 1988, s. 13 eller på nätet: 
http://www.foark.umu.se/samlingar/scriptum/script1.pdf. 
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Denna nationella läskampanj innebar att Sverige blev ledande i övergången från den 

muntliga till den skriftliga kulturen, som i den europeiska kulturhistorien i de flesta fall 

tog flera hundra år från reformationen och framåt.53 Hur befolkningen tog till sig den 

lutherska läran med dess bildningskrav - innan dess att statskyrkan i detalj reglerade 

folkundervisningen - kan husförhörslängderna ge vissa ledtrådar till. Dessutom kan 

forskningsrapporter – som bearbetat detta tema på lokal nivå på basis av husförhörs-

längder – vara av speciellt intresse i detta sammanhang.54 För en stor del av befolkningen 

var det något nytt att få tillgång till kunskap som tidigare bara välutbildade och rika hade. 

Nu skedde både gudstjänst och undervisning på folkspråket, man kunde känna sig 

involverad när kyrkans texter blev allas egendom. Det gällde mer än bara läsning:  

 
Man har velat se paralleller mellan den reformatoriska rörelsen under 

1500-talet och 1900-talets politiska revolutioner. Båda dessa sociala 

krafter behövde instrument för en effektiv folkindoktrinering och det 

skapade man bl.a. genom alfabetisering och korta, centrala lärotexter av 

typen ’Luthers lilla katekes’ och ’Maos lilla röda’. Det må vara hur som 

helst med detta, men det är ett faktum att läskunnigheten ökade markant 

både efter reformationen i det protestantiska Europa och efter de politiska 

omvälvningarna i revolutionära stater. 55  

 
Prästens roll som folkbildare var väsentlig. Han hade fått en stor uppgift att befästa det 

nya kristna tänkesättet hos alla i församlingen. Hur skulle prästen komma ihåg allas 

kunskaper? Hur skulle han minnas om det verkligen blev en förbättring eller om det var 

en försämring hos den ene eller andra sockenbon i till exempel läskunnighet jämfört med 

förra besöket? Prästen hade till uppgift att ta hand om alla i församlingen. Han skulle 

följa allas bildning i hemundervisningen och ändå låta var och en utvecklas i sin egen takt. 

Lösningen blev att föra anteckningar, att bokföra alla sockenbor från gård till gård och 

dessutom göra en inbördes ordning inom ett hushåll som byggde på familjehierarki och 

ålder. I olika delar av landet utvecklade prästerna olika anteckningssystem. Dessa 

folklängder var prästens egna anteckningsböcker med olika markeringssystem som 

utökades eller kompletterades varje år vid hembesöket.  

Alla skulle redovisa sina katekeskunskaper för att få gå till Herrens bord, det vill säga ta 

nattvarden. Under den katolska tiden var det en plikt för alla som nått en viss mognad 

                                                           
53 Flera stora europeiska länder visar en lägre nivå av alfabetisering än Sverige där läskunnigheten blev 
generell vid 1700-talets slut. Se t.ex. Tóth. István Gy. Literacy and Written Culture in Early Modern 
Central Europe. Budapest: Central University Press, 2000. 
54 Se t ex Johansson, Scriptum 1, 1988, samt Lindmark, Daniel. Uppfostran, undervisning, upplysning: 
linjer i svensk folkundervisning före folkskolan. Umeå: Inst. för religionsvetenskap, Album Religionum 
Umense 5, 1995. 
55 Hartman, Sven. ”Hur religionsämnet formades.” I: Almén, Edgar, m.fl. Livstolkning och värdegrund: 
Att undervisa om religion, livsfrågor och etik. Linköping: Univ., Skapande vetande, 2000. s. 213-214. Jfr 
med Gunnarson, Richard. Svensk utbildningshistoria. Lund: Studentlitteratur, 6. uppl. 1999, s. 33. 
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och kunde skilja mellan gott och ont att bikta sig för prästen och få Guds förlåtelse. Under 

reformationstiden fick biktens själavårdande funktion ge vika för det nya målet, för 

kunskap om och förståelse av Guds ord genom läsning innan- och utantill. Folklängder 

som prästerna först förde som privata anteckningar gav underlag till förhören vid 

biskopsbesöken, de så kallade visitationerna då biskopen själv förhörde försam-

lingsborna. Biskopsbesöken var den äldsta formen av kyrklig kontroll som under 

reformationen fick förnyad betydelse genom att sprida och kontrollera luthersk lära och 

sed. Vid visitationerna fördes protokoll enligt centrala föreskrifter. På så sätt lämpar sig 

dessa källor för undersökning av en tidsperiod, ett geografiskt område eller för 

jämförelser.56 Biskoparna kontrollerade själva sockenbornas kunskaper, ofta i detalj, allt 

enligt 1571 års kyrkolag. Det var speciellt Johannes Rudbeckius, biskop i Västerås stift 

1619–1646, som utvecklade former för en noggrann kontroll i sitt stift.  När 1686 års 

kyrkolag ålade präster att kyrkobokföra alla församlingsbor hus för hus, gård för gård 

med anteckningar om deras kristendomskunskap, hade folklängder redan använts på de 

flesta håll i flera årtionden. Dittills hade det skett för att underlätta det praktiska arbetet, 

men i den nya kyrkolagen fick undervisningen en helt annan karaktär. Den sanktionerade 

folkbildningen blev en förpliktelse för föräldrar och husbönder som skulle sörja för att 

både barn och tjänstefolk lärde sig först bokstäverna och därefter katekesens 

huvudstycken för att med egna ögon se, ”vad Gud sitt heliga Ord bjuder och befaller” som 

det står i kap 2, § 10 i 1686 års kyrkolag. 57 

 
Genom 1686 års kyrkolag låg hela den religiösa och sociala livshållningen innesluten i 

katekesundervisningen. I allt större utsträckning använde prästerskapet samma 

kunskapsnoteringssystem och från mitten av 1700-talet blev dessa standardiserade. 

Husförhören bildade en återkommande del av sockenlivet, som Astrid Lindgren berättar i 

en av sina Emil-böcker: 

 
Husförhör, det vet du väl inget om, kan jag tro, men det var så på den tiden 

att folk måste kunna någotsånär vad som stod i bibliska historien och 

katekesen och därför skulle prästen då och då hålla förhör och ta reda på 

hur mycket de kunde och visste, inte bara barnen minsann, som man 

brukar plåga med förhör, utan alla i socknen, både stora och små. Sådana 

där husförhör hölls i tur och ordning i alla gårdar i Lönneberga, och även 

                                                           
56 Zipernovszky, Hanna. ”… att forma ungdomen till religiösa, moraliska och nyttiga medborgare": en 
studie av ungerska kyrkoarkiv som källmaterial för religionspedagogisk forskning. Umeå: Inst. för 
religionsvetenskap, Album Religionum Umense 7, 2004, s. 65–66. 
57 Thulin, G. (förf. till förord). 1686 års kyrkolag. Stockholm: Svenska kyrkans Diakonistyrelse, 1936. 
Observera att den årliga husförhörskontrollen stadgades först år 1723, se även avsnittet 
”Kunskapsnoteringar i husförhörslängden” längre fram i detta kapitel.  
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om själva förhöret inte var så roligt, så var kalaset efteråt så mycket 

bättre.58 

 
Sammantaget kan konstateras att den tidigare kristna plikten att bikta sig före nattvarden 

fick under tiden för reformationens konsolidering en alltmer kateketisk prägel. Ju mer 

den nya nationalkyrkan från 1600-talet lade vikten på undervisning och kontroll, desto 

mindre av den själavårdande funktionen blev kvar. Bekännelse av synd och erhållandet av 

avlösning blev en del av den allmänna gudstjänstakten i form av allmänt skriftermål, så 

som det står i katekesutvecklingen:  

 
Hwad är Skriftermål? Skriftermål hafwer i sig tu stycken: Et, at man 

bekänner synderna: Det andra, at man undfår aflösning eller syndernas 

förlåtelse af Skriftefadren, såsom af Gud sjelf; och intet twiflar därpå, utan 

tror fulleligen, at synderna äro förlåtna in för Gud i Himmelen.59 

 
Namnet på förhör i katekeskunskap var till en början kommunionförhör som förberedelse 

inför nattvardsgången. Böcker för dessa förhör kallades för katekismilängder. 

Kommunionförhöret övergick enligt 1686 års kyrkolag till en obligatorisk kunskaps-

kontroll, till ett katekesförhör som kallades för skrifteförhör. Då prästen gjorde sin 

skrifteresa kallades förhöret också för skriftehåll. Från 1700-talet blev den allmänna 

benämningen husförhör. 

 

Medborgarfostran avspeglad i husförhörslängderna 

Husförhörslängderna vittnar om en medborgarfostran med klara mål och en allt 

strängare kontroll som spände över flera hundra år. Den ursprungliga strävan att alla 

skulle bekänna sig till samma tro övergick i en övervakad luthersk renlärighet vilket bland 

annat intellektualiserade den kristna tron. Av rubrikerna i den standardiserade 

husförhörslängden framgår undervisningsstoffet. Huvudboken i den elementära under-

visningen – efter ABC-boken – var Luthers Lilla katekes, såväl själva katekesen som 

Luthers förklaring till denna text. Till katekesen fogades särskilda utvecklingar, i början 

cirkulerade det ett femtiotal sådana förklaringar.60 Målet var en personlig förståelse av 

katekesens text. Enligt kyrkolagen 1686 skulle också katekesförklaringarna bli enhetliga 

för alla. Den kungliga och kyrkliga makten var mån om att göra slut på mångfalden av 

dittills brukade förklaringar. På det sättet utökades läromaterialet för alla med Svebilius 

                                                           
58 Lindgren, Astrid. Än lever Emil i Lönneberga. Stockholm: Rabén & Sjögren, 2004. 
59 ”Om Skriftemål” i Svebilius' katekes (1689), bearbetad av J.A. Lindblom (1810),  
http://www.logosmappen.net/uppbyggelse/bocker/svebilius/index.html. 
60 Johansson, Egil. ”Gå i skola hemma.” I: Läser och förstår. Artiklar i folkundervisningens historia. III.  
Scriptum 10. Umeå: Forskningsarkivet, 1989, eller 
http://www.foark.umu.se/samlingar/scriptum/script10.pdf 

http://www.logosmappen.net/uppbyggelse/bocker/svebilius/index.html
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framgångsrika katekesförklaring som användes över en hundraårsperiod.61 I början av 

1800-talet framtogs katekesutvecklingen i en ny version av J.A. Lindblom.62  

 
Den mest lästa boken bland läromaterialet i kristendomskunskap förblev dock 

psalmboken som utformats för dagligt bruk. Det första svenska psalmhäftet trycktes 

antagligen redan i början av 1530-talet, men den första enhetliga psalmbok som nådde så 

gott som alla hem är 1695 års psalmbok. Den lär ha utkommit i drygt 250 upplagor och 

över en och en halv miljon exemplar. Nästa psalmbok var från år 1819 och kallades 

Wallinska psalmboken efter Johan Olov Wallin som delvis skrev, delvis bearbetade 

hälften av de 500 psalmer som boken innehöll. Den Wallinska psalmboken var i bruk 

ända till 1937. ”Med sina många och långa psalmer, med kyrkoårets uråldriga 

bibeltexter och med böner och anvisningar för gudstjänst- och kyrkoliv skulle den läsas, 

sjungas och bedjas hela livet igenom både hemma till vardags och på söndagen i 

kyrkan.”63  

 

Hustavlan 

En viktig pelare i medborgarfostran var det speciella avsnittet i Luthers lilla katekes som 

behandlar den så kallade hustavlan. Hustavlan beskriver folks inbördes förpliktelser mot 

varandra, baserad på treståndsläran (läro- eller andliga ståndet, politiska ståndet och 

hushållsståndet).  

 
Enligt hustavlans sammanställning 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 ekonomiska eller hushållsståndet. I varje 

stånd var ett visst mått av kunskaper det avgörande kriteriet för fullvärdig 

gemenskap.64  

 
Det var prästens uppgift att genom predikningar och katekesundervisning föra ut 

hustavlans samhällsideologiska innehåll till församlingsborna. Den folkliga förankringen 

av hustavlans värld ansågs vara så viktig att det i 1686 års kyrkolag uttryckligen står att 

åhörarna ska ”fatta och förstå” hustavlan. Utöver treståndsläran förespråkar hustavlan en 

patriarkalisk samhällsstruktur (se Figur 1). Hushållet framställs som ett samhälle i 

                                                           
61 Svebilius katekes. Enfaldig förklaring öfver dr Martin Luthers lilla cateches, stäld genom frågor och 
svar. Boken utkom 1689, författaren Olov Svebilius, (1624–1700), var bl.a. överhovpredikant, biskop 
från 1678 och ärkebiskop från 1681. 
62 Från 1810 lästes denna katekes, vars sammanställare, Jakob Axelsson Lindblom (1746–1819) var en 
upplysningens kyrkoman, både professor (Uppsala 1781–86) och ärkebiskop (från 1805). Se även 
avsnitten ”Förankring till Medborgarfostran och till Hustavlan” i kapitel 3. 
63 Johansson, Scriptum 10, 1989, s.36, se även Psalmboken som läromedel i kapitel 3. 
64 Johansson, Egil. ”Den kyrkliga lästraditionen i Sverige – en konturteckning." I: Scriptum 7, 1988, s. 43.  
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miniatyr där de kyrkliga och världsliga ansvarstagandena sammanfaller på ett visst sätt,65 

nämligen genom att ”husfadern både var furste och präst i sitt hus. Han skulle både 

undervisa och fostra. Därtill påverkades han närmast av läroståndets verksamhet i 

församlingen.”66 

 

 
Figur 1. Hustavlans trefaldiga rollspel. En föreställningsram av Egil Johansson. 

 
Kungen eller landshövdingen var överhet, åhörare och husfar (1). På 

motsvarande sätt var prästen undersåte, lärare och husfar (2), medan 

husbonden var undersåte i riket, åhörare i församlingen och husfar i sitt 

hus (3). Alla övriga kan sägas vara undersåtar, åhörare och husfolk (4).67 

 

Tillsyn av katekeskunskap och leverne i alla åldrar 

Medborgarfostrans mål var att lära människor förstå och på ”rätt” sätt tillämpa det 

ideologiska innehållet i katekeskunskaperna. Resultatet för varje individ sattes på pränt 

som kunskapsnotering i husförhörslängderna. Dessa noteringar fungerade som bevis för 

att medborgarna skulle få delta i olika områden av samhällslivet, de var ett slags betyg 

som intygade mognad eller myndig ålder. För att ingå äktenskap, för att bilda eget 

hushåll, för att få uppträda som vittne i rätten behövdes noteringar om att personen 

ifråga hade godkända kunskaper. Att delta i gudstjänst på helgerna var en viktig del av 

gemenskapslivet och blev en obligatorisk del av livsföringen efter att 1686 års kyrkolag 

togs i bruk. I denna lag ingick även andra bestämmelser än försummad gudstjänst om 

kyrkotukt, till exempel om utebliven närvaro vid förhör. Hade man inte deltagit i förhör 

                                                           
65 Stycket refererar till kapitlet om ”Hustavlan i folkundervisningen” i Lindmark, 1995, s. 151–159. 
66 Johansson 1988, s. 43. 
67 Johansson 1988, s. 44. 
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kunde man bli avvisad från nattvard, något som inte förblev obemärkt i församlingen. 

Lagen reglerade också frågan om kyrkoplikt. Kyrkoplikt var en form av kyrkotukt som 

innebar att de som dömdes av världslig domstol och därmed visades vara ovärdiga att 

delta i församlingslivet, fick återupptas i församlingens gemenskap om de erkände sitt 

brott och bad om förlåtelse inför hela församlingen vid den allmänna gudstjänsten. Även 

enskild kyrkoplikt förekom, detta skedde i sakristian eller i kyrkan före eller efter 

gudstjänsten i närvaro av några utsedda personer – av prästen, ibland av församlingens 

äldste.68   

Prästens befogenheter ökade markant efter 1686 och han hade ansvar även för 

församlingsbornas leverne, såsom välbekanta rader i Vilhelm Mobergs roman 

Utvandrarna, berättar:  

 
Prosten Brusander var en kraftfull prästman, som väl vårdade sitt ämbetes 

värdighet och helgd. Han hade alltid i varm nitälskan värnat om den 

evangelisk-lutherska lärans renhet. Utan att spara sig någon möda vakade 

han över den hjord, som Gud hade ombetrott honom, för att skydda den 

mot alla irrläror.69 

 
Det är fattigdom och nöd som råder i Ljuders socken i Småland 1850, där prosten 

Brusander är verksam och där historien om Karl Oskar, hans fru, Kristina och hennes 

morbror, den religiösa svärmaren Danjel börjar. När prosten får höra om religiösa 

sammankomster i Danjels hem, agerar han: 

 
Prosten Brusander lät kalla Danjel Andreasson i Kärragärde till 

prästgården. I närvaro av sin adjunkt komminister Brusell och 

församlingens båda kyrkvärdar tog han bonden i ett långvarigt förhör. 

Från detta förhör gjorde adjunkten en uppteckning, som underskrevs av 

kyrkvärdarna såsom närvarande ojäviga vittnen och nerlades i socknens 

pastorsarkiv: 

Förekallade hemmansägaren Danjel Andreasson tillställdes först några 

frågor i religionen av herr prosten Enok Brusander, och han ådagalade 

nöjaktiga kunskaper i läran om salighetens grund och ordning.70  

 
Danjel Andreasson kan alltså sin katekes och förhöret protokollfördes enligt regelverket. 

Att orsaken till Danjels utfrågning egentligen föranleddes av den personligt färgade och 

                                                           
68 ”År 1855 utkom en förordning som stadgade att kyrkoplikt, vare sig offentlig eller enskild, icke 
vidare skulle ådömas. Genom en annan förordning av samma dag föreskrevs att sådana förbrytare, 
som förut undergått kyrkoplikt, var skyldiga att innan de fick komma i åtnjutande av Herrens 
Nattvard, låtas av sin själasörjare i närvaro av några församlingsbor enskilt skriftas och avlösas. Först 
år 1917 försvann helt den gamla kyrkoplikten.” Nilsdotter Jeub, 1993. 
69 Moberg, Vilhelm. Utvandrarna. Stockholm: Bonnierförlag 1998, kap. 3. 
70 Moberg, Vilhelm. Utvandrarna. Stockholm: Bonnierförlag 1998, kap. 3. 
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av statskyrkan förföljda väckelse som var en reaktion mot vissa förehavanden av den 

lokala statskyrkan behandlas inte här. Här nämns detta som exempel på att förhören 

alltid genomfördes noggrant enligt föreskrifterna.  

Som unga hade sockenborna lärt sig utantill och redogjort för katekesstycken, men den 

egentliga skolningen i lutherdomen för ungdomar och vuxna började när utantill-

kunskaperna var avklarade. Kunskaperna skulle fördjupas och sockenborna förhöras om 

katekesutvecklingen och bibelläsningen. Kunskapsförhören gick ut på att med egna ord 

kunna förklara lärans innebörd. De skulle uppvisa förståelse för begrepp och förklara 

tillämpningen av det de lärt sig. Först med Svebilius katekesutveckling och sedan från 

1810 i Lindbloms omskrivning bestod lärostoffet av katekesutvecklingen tillsammans med 

Bibel och psalmbok; bara den sistnämnda var över tusen sidor.  

Ofta hör man talas om livslångt lärande som ett koncept för vår tid. Egentligen är det ett 

begrepp som har praktiserats ända sedan den evangeliskt lutherska reformationens 

genombrott i Sverige.71 Satsningen på vuxnas kristna bildning med utgångspunkt i 

läskunnighet hade en framträdande roll i Svenska kyrkan. Det är också ett exempel på att 

bilden av det äldre samhället är mer mångfacetterad än vi vid första anblicken kan tro. 

Om vi närmare vill förstå det grundläggande lärostoffet bör vi lära känna katekesens 

uppläggning. 

 
En katekes bygger på tanken att den kristna tron kan sammanfattas i några enkla texter 

som möjliggör undervisning av barn. Men texternas rika innehåll lämpar sig även för 

teologisk fördjupning och kan därmed leda till en helhetssyn i kristen livsföring. 

 
Det väsentliga för Luther var att den som kom till nattvarden hade 

kunskap om den kristna tron och om nattvardens innebörd. Målet för den 

enskilda bikten före nattvardsgången var inte förhöret som ett 

självändamål utan att den som skulle gå till nattvarden nådde fram till en 

personlig bekännelse av sin tro på Kristus, som redan i dopet gjort henne 

delaktig av frälsningens fullhet. 72 

 
Luthers lilla katekes bygger på fem kapitel, motsvarande det centrala innehållet i kristen 

tro. 73 

o Den börjar med Tio Guds bud, det första huvudstycket, som ger kännedom om 

lagen, om vad människan bör och inte bör göra (i husförhörslängder antecknad 

som Decalogus eller förkortad som Deca). 

                                                           
71 Jfr Selander, Sven-Åke. Livslångt lärande i den svenska kyrkoförsamlingen: Fleninge 1820-1890. 
Uppsala: Erene/Jala bok & musik, 1986. 
72 Björkstrand, Gustav. Barnens nattvardsgång. Vasa: Församlingsförbundets Förlags Ab, 1980, s. 21. 
73 Hela kommande stycket där inget annat anges refereras till Jensen, Katekismens teologi. Oslo: Credo, 
1994 (2004). 
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o Det andra huvudstycket består av den apostoliska trosbekännelsen som ger 

kunskap om frälsningen och var frälsningen ska sökas (i husförhörslängder 

antecknad som Symbolum eller förkortad som Sym). 

o Det tredje huvudstycket, Herrens bön, mest bekant som Fader vår, visar hur 

människan söker den hjälp hon behöver (i husförhörslängder antecknad som 

Oratio Dominica eller förkortad som Orat). 

o Det fjärde huvudstycket, Dopets sakrament hör teologiskt till den tredje 

trosartikeln. Dopets vatten är uppfattbart för våra sinnen och blir till medel i det 

kristna mysteriet (i husförhörslängder antecknad som Baptismus eller förkortad 

som Bapt). 

Till detta huvudstycke anknöt Luther senare bikten och därmed betonade dess 

hjälp för människan att kunna leva i och återvända till sitt dop74 (i husför-

hörslängden antecknad som syndabekännelse, Confessio eller förkortad som 

Conf). 

o Det avslutande huvudstycket, Altarets sakrament är de döptas måltid och blir till 

medel i det kristna mysteriet. Därigenom hör det tätt ihop teologisk med dopets 

sakrament och med den tredje trosartikeln (i husförhörslängder antecknad som 

Sacra coena eller förkortad som Coen). 

 
Alla dessa fem huvudstycken kan mer eller mindre tydligt härledas till dopet och 

dopundervisningen i fornkyrkan.75  

 
Som vi tidigare nämnt blev det vanligt att katekesutgåvor började med en ABC-bok som 

från och med 1600-talet även innehöll bordsbön (i husförhörslängder antecknad som 

Consecratio mensae eller förkortat som CM), morgon- och aftonbön (i husförhörslängder 

antecknad som Matutin eller Vesper, förkortade som MV) och andra böner (i 

husförhörslängden förkortade som MP). 

 
Lilla katekesen ingick även i psalmboken. Psalmböckerna innehöll dessutom huvudparten 

av det lässtoff som utgjorde läromaterialet till förhören och skulle kunnas utantill men 

även läsas innantill och förstås, alltså förklaras. Utöver katekesförklaring och de ovan 

nämnda bönerna antecknades i regel i husförhörsprotokoll även välsignelsen (i 

husförhörslängder antecknad som Benedicte eller förkortad som B), hustavlan (i 

husförhörslängder antecknad som Tabula oeconomia eller förkortad som Tab) och den 

Athanasianska trosbekännelsen (i husförhörslängder antecknad som Athanasianum eller 

förkortad som Ath). 

                                                           
74 Martin Luther Lilla katekesen Översättning och kommenteringar av Aurelius, Carl Axel och Brandby-
Cöster, Margareta. Svenska kyrkan, 2011, www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=811916. 
75 Martin Luther Lilla katekesen 2011. 
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Kunskapsnoteringar i husförhörslängden 

Den husförhörslängd som vi studerar fördes under en tidsperiod när enheten mellan 

kyrka och samhälle i Sverige hade börjat luckras upp. Det var också tiden då sökandet 

efter en odogmatisk tro som inte var förestavad av Svenska kyrkans lära och auktoritet 

uppenbarade sig alltmer. Den kom som en följd av en öppenhet för upplysningens ideal 

samt dess bildningskrav och medförde en kulturell och vetenskaplig nyorientering. 

Samtidigt spred sig också pietismen från Tyskland och framför allt till Norden. Den 

allmänna skolutvecklingen däremot stannade av under 1700-talet. Undantaget var en 

kunglig förordning om undervisningsplikt år 1723, vilket ålade föräldrarna att lära barnen 

att läsa innantill och kunna vissa katekesstycken utantill. På det sättet förblev Svenska 

kyrkan den drivande kraften i folkundervisningen ända fram till 1842.76 Svenska kyrkan 

ville behålla enhetsreligionen. Den hotades av pietistiska väckelser som fick framgångar i 

Sverige inte minst på grund av att folket var läskunnigt. Att tillsammans läsa Bibeln och 

fromma skrifter, att höra sanningen och även med hjärtat förstå dess innebörd vid 

enskilda samlingar i hemmen, s.k. konventiklar, var en viktig del av den pietistiska 

fromheten. Redan 1726 förbjöds dessa konventiklar i det så kallade konventikelplakatet, 

men det gick inte att stoppa upplösningstendenserna mot enhetskyrkan trots att 

konventikelplakatet användes även under 1800-talet mot frikyrkorörelsen. Dess folkliga 

förankring och samanhållande kraft lär vi känna i olika skildringar, så även i Selma 

Lagerlöfs  Jerusalem. I kapitlet ”Hellgums brev” lyser gemenskapskänslan igenom:77   

 
"Hennes tankar vände tillbaka till den tiden, då hon, som i många år hade 

suttit ensam och glömd borta i skogsmörkret, med ens hade vunnit en 

mängd bröder och systrar, som hade kommit till henne i hennes ensamhet 

som aldrig hade glömt att skotta väg till hennes stuga efter de stora 

snöfallen och fyllde hennes lilla vedbod med torr, huggen ved utan att hon 

hade bett därom. Hon tänkte på den tiden då Karin Ingmarsdotter och 

hennes systrar och mycket annat storfolk kom och höll kärleksmåltider i 

hennes lilla gråa koja." 

 
Pluraliseringen och folkrörelserna blev alltså allt starkare under 1800-talets andra hälft. 

 
 
 

                                                           
76 Fast situationen var mycket olika i olika delar av landet. Det startades många privatskolor och det 
kanske var mångdubbelt fler barn som gick i privatskolor än i de offentliga skolorna framförallt i större 
städer, där folkundervisningen ofta fick en fattigdomsprägel. Gunnarson, 1999, s. 39–41. 
77 Lagerlöf, 1994, s. 194. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Frikyrkor%C3%B6relsen
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Detta skede i den svenska historien visar om något vilken sprängkraft som 

finns i läskunnighet och folkundervisning. Det visar också hur 

undervisningsprogrammet så att säga kunde erövras av folket och skapa en 

spänning mellan folk och överhet, mellan det privata och det offentliga.78   

 

Svenska kyrkans ansvar för undervisningen började minska när den 6-åriga folkskolan 

infördes 1842. Folkskolestadgan föreskrev ”plikt att förvärva de kunskaper och 

färdigheter som meddelas i folkskolan”.79 Därmed försköts ansvaret för barnens 

undervisning från hemmet till skolan. Men Svenska kyrkan hade även framöver en nära 

samverkan med staten om folkundervisningsfrågor och utövade inflytande bland annat 

genom inspektionsrätten som domkapitlet utövade.80 Att uppfostra i kristen anda och 

kristet tänkande förblev skolans huvudsyfte även framöver. Katekesen behölls som 

lärobok till 1919. En Läsebok för folkskolan som hade inslag av geografi, historia och 

naturkunskap utarbetades.81  

 

Det tog tid innan folkskolan blev etablerad, speciellt på landsbygden. Folkskolestadgan 

formulerade högt ställda krav genom att föreskriva att det i varje socken skulle finnas 

minst en skola, helst en fast sådan. Egil Johansson sammanfattar den rådande 

situationen vid införandet av folkskolan:  

 
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. I Visby, Växjö, Karlstads och Uppsala stift gällde 

detsamma för ungefär hälften av församlingarna, 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. 82  

 

Det gamla undervisningssystemet med föräldraundervisning i hemmen bestod i flera 

årtionden framöver på många håll i landet, så även i Alanäs socken. Den svenska 

lästraditionen med hemundervisningen fyllde vidare sin uppgift till exempel i fattiga hem 

där all arbetshjälp behövdes och i de hem som inte hade någon skola på gångavstånd. 

                                                           
78 Hartman, 2012, s. 28. 
79 Gunnarson, 1999, s. 46. 
80 Även skolärenden lades under kyrkostämman vid 1862 års kommunreform och blev därigenom 
skolans anslagsbeviljande myndighet. Fram till 1930-talet var kyrkoherden ordförande i skolrådet 
(skolstyrelsen). Ödman, Per-Johan. Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. 
Norstedts, 2007, s. 151. 
81 Jacobsson, Benny.” Skolans konstruktion av landskap.” I Bebyggelsehistorik tidskrift 38. 1999, s. 107-
124. Nätadress: http://people.su.se/~benny/Skolan_2.htm 
82 Johansson, 1989, s. 11-12. 
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Bristen på utbildade lärare i folkskolan förhindrade också en bättre undervisning i skolan 

än hemmets invanda lästradition med katekesläsning under prästens uppsikt.  

 
Dessutom vittnar kunskapsnoteringarna i husförhörslängderna – och andra arkivkällor 

såsom bouppteckningar – om att befolkningen har uppnått ett allt större mått av 

kunskaper fram till 1800-talets slut.83 Anteckningarna om hustavlan, psalmboken och de 

många frågorna i Svebilius förklaringar nyanseras allt mer i de individuella 

kunskapsnoteringarna. Prästens grundliga arbete med att registrera alla församlingsbor 

förblev alltså lika viktig fram till århundradets slut. Vill man till exempel få fram det totala 

antalet skolpliktiga barn på en ort, bör man leta i kyrkböcker även efter 1842. Däremot 

tillkommer då källmaterial från skolans verksamhet – skolmatriklar, skoljournaler, m.m. 

– vilka möjliggör jämförelser med bland annat husförhörslängdernas noteringar.84  

 
Låt oss återgå till den studerade familjen i Alanäs för att utforska kunskapsnoteringarna 

under det viktiga brytningsskedet i svensk folkundervisningshistoria. Enligt Alanäs egen 

hemsida blev väckelsen i Jämtland inte särskilt utbredd och Jämtland-Härjedalen förblev 

i huvudsak trogen Svenska kyrkan.85 Vi börjar med att granska högersidan i samma 

förhörsark som hittills, det vill säga första sidan i husförhörslängden (se Bild 8).  

 

                                                           
83 Det finns till och med dokumenterade exempel att svenska fångar hade god läsförmåga.  
84 Johansson, 1988, s. 57.  
85 http://www.alanäs.se; 2011-08-15. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ckelser%C3%B6relsen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_kyrkan
http://www.alanäs.se/


41 
 

            

Bild 8. Detaljer (rad 1-7) hämtade från sidan Alanäs Nr 1 i husförhörslängden 1862-1871. 

 

Vi undersöker noteringarna om katekeskunskaper. Den första huvudrubriken på 

högersidan lyder: Läser. Underrubrikerna till Läser är Innehåll, Luth. Katekes och 

Förklaringen. Det framgår redan vid första anblicken att kyrkolagen efterlevs i praktiken; 

oavsett ålder, kön och social status är kunskaperna genomgående noterade (se Bild 2). Att 

utvecklas och få djupare förståelse för den kristna tron pågår genom hela livet. 

Markeringarna anger nivån av både läskunnighet, utantillkunskap och förmåga att 

förklara det lärda. Det är ett finurligt system som går att komplettera år efter år och när 

alla noteringar har uppnåtts gäller det att behålla dessa under hela livet. I Bild 9 återges 

förklaringen till kunskapsnoteringar som visar hur utvecklingen i innan- och 

utantilläsning samt i katekeskunskap fördes in i husförhörslängden. 
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Bild 9. Instruktioner ur husförhörslängd angående tecken för kunskapsutveckling  

 



43 
 

Exempel på utvecklingen kan vi undersöka på samma bild (Bild 8) i rad 3 och 4; 

markeringen för de två äldsta barnen, Pehr Arvid och Anna Christina. När de vertikala 

linjerna har fått en understrykning, läser vederbörande med färdighet (se t.ex. 

föräldrarnas markering på samma bild, Bild 8, rad 1 och 2). Dessa linjer finns inte ännu 

på barnens noteringar. (Se till exempel sidan 32, Jöns Jönssons familjegård, rad 6, 

dottern Catharina Ulrica som har påbörjat läskonsten i husförhörslängden på Bild 6). 

Ovanpå linjerna hos föräldrarna ser vi punkter som står för utantillkunskaperna – minst 

en och som flest sex. Den första punkten står för Lilla katekesen och de övriga fem för 

katekesutvecklingens fem huvudstycken.86 Mellan linjerna i mitten är de innehållsliga 

frågorna markerade, det vill säga vilken nivå av självständig förståelse som har uppvisats 

(begrepp och förstånd). Dessutom kan personliga egenskaper, de så kallade naturgåvorna 

(hur bra minne och vilken förklaringsförmåga man hade och hur flitig man visade sig 

vara) markeras, något som underlättade prästens pedagogiska arbete (Bild 9).87  

 

 

Bild 10. Alanäs Nr 1 högersida rad 1-4 i husförhörslängden 1862-1871.  

 
I vårt exempel kan föräldrarna katekesens alla stycken (Bild 8 rad 1 och 2) medan det 

äldsta barnet, Pehr Arvid, kan två och det näst äldsta barnet, Anna Christina, ett stycke. 

När Pehr Arvid var nio år gammal deltog han i förhöret redan för tredje gången, medan 

hans syster, Anna Christina deltog vid samma tillfälle, år 1869, för första gången och var 

                                                           
86 Jfr de fem huvudstyckena i katekesen i förra avsnittet, ”Tillsyn av katekeskunskap och leverne i alla 
åldrar” 
87 Jfr avsnittet ”Katekeskunskapens utveckling. Symbolerna för naturgåvorna anges i regel i 
husförhörslängderna, se t ex Husförhörslängder 1809–1829, Alanäs kyrkoarkiv. 
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då sex år gammal. Det framgår av bokstaven N, det vill säga närvarande, under nästa 

huvudrubrik (se Bild 10.). Det finns en underrubrik för närvaro för varje år. I allmänhet 

börjar barn delta vid 6–7 års ålder, och i Alanäs verkar det vara sex års ålder som gäller. 

Det går att undersöka i förhörslängden om det var brukligt i Alanäs socken under denna 

epok att förhöras från och med sex års ålder om man jämför med andra familjers 

noteringar i samma bok.  

Vi vet inte hur mycket kunskaper den äldste sonen, Pehr Arvid, kunde uppvisa vid det 

första tillfället, men vi kan utläsa ur denna husförhörslängd hur mycket han kunde vid 

elva års ålder. Det är nämligen den sista anteckningen i denna bok efter Pehr Arvids 

namn och året var 1870. Eftersom husförhörslängder i regel fördes under ett årtionde kan 

vi i efterhand bara se slutresultatet för detta decennium, alltså hur mycket 

familjemedlemmarna kunde vid den sista noteringen i denna längd. Utvecklingsprocessen 

kan dock följas årtiondevis genom att undersöka de föregående eller efterkommande 

böckerna och få fram jämförbara uppgifter (förutsatt att dessa finns bevarade).  

Låt oss titta på det näst äldsta barnet, Anna Christina, född 1862. Hur mycket av de 

elementära kunskaperna vittnade hon om vid de sista anteckningarna i 

husförhörslängden, då hon var åtta år gammal (Se Bild 8 rad 4). Både hon och den tre år 

äldre brodern läser någorlunda. Pehr Arvid kan Luthers lilla katekes samt första 

huvudstycket av katekesutvecklingen medan Anna Christina har påbörjat 

utantilläsningen av Lilla katekesen men har ”förglömt” den enligt mallen för symbolernas 

betydelse (se textförklaringen i Bild 9). 

 
Som en följd av kunskapsnoteringarna skrivs nattvardsgången in i husförhörslängden. 

Det är under huvudrubriken ”Bevistat förhör och begått H H Nattvard” (det vill säga 

Herrens Heliga Nattvard).  Att gå "till Herrens bord" för första gången förutsatte sedan 

medeltiden i den kristna traditionen att barnet har lärt sig skilja på gott och ont d.v.s. nått 

"urskillningens år" på latin anni discretionis. Denna tradition utvecklades i den 

reformatoriska kyrkan alltmer i en intellektualiserande riktning: inför första 

nattvardsgången prövades barnen inte bara i läskunnighet och utantillkunskap av 

katekesen utan även i individuell förståelse av katekesens texter med hjälp av 

katekesutvecklingen. 

 
Vi undersöker den första raden (se Bild 10) och kan konstatera att husfadern, Per 

Pehrson, har deltagit i nattvard och i det föregående förhöret (N = närvarande) varje år 

(datumet är ifört). Även modern (rad 2) har ”begått Herrens Heliga Nattvard” alla gånger 

enligt rubriken och deltagit på varje förhör under det årtionde (1862–71) 

husförhörslängden rymmer, utom en gång. Var hon bortrest i något ärende, var hon sjuk 

eller kanske något av barnen var det? Året då hon var borta från förhöret hade hon fyra 
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barn, av vilka de två äldsta redan deltog vid förhöret men de två andra döttrarna var för 

unga för att få någon anteckning, så det går inte att undersöka saken vidare. Efter det 

yngsta barnet på rad 8 (som syns på den allra första bilden i detta kapitel, Bild 2) följer 

farfar Pehr Mickelsson. Han är 76 år gammal och lever på familjegården som husets 

äldste. På Bild 11 är raden med hans kunskapsnoteringar synlig i förstorad form. Han är 

flitig i att utöva sin religion. Han kan allt föreskrivet kunskapsstoff och är med vid 

husförhör varje år (som framgår av anteckningen N) utom vid ett tillfälle, men även 

denna gång tar han nattvard (som det iförda datumet vittnar om).88  

 

 

Bild 11. Alanäs Nr 1 rad 8, om Pehr Mickelssons kunskapsnoteringar och nattvardsgång ur 

husförhörslängden 1862–1871. 

 
Vi har nu bekantat oss med farfar Pehr Mickelsson när han redan är gammal. Var han lika 

flitig som ung? 

Eftersom husförhörslängderna möjliggör för oss att följa en individ genom livets gång kan 

vi undersöka hur Pehr Mickelsson presterade i kristendomskunskap som yngre. En 

husförhörslängd användes i allmänhet under ett årtionde så det är bara att välja bland 

tidigare böcker. Närmast i tiden faller boken som började föras 1838. Då var Pehr 

Mickelsson 43 år och ur denna kyrkobok framgår att han hade sju barn. Att han hade gift 

sig två gånger såg vi i den andra husförhörslängden från 1862–71. Det framgår också att 

han varit ägare till samma gård – Alanäs Nr 1 - som sedan Pehr Pehrson tagit över (se 

Bild 12). Ny information från denna längd är också att Pehr inte var den äldste sonen utan 

den näst äldsta sonen89 och att Isak som på 1860-talet tidvis jobbat på en annan gård i 

Alanäs, men bodde i föräldrahemmet, är det näst yngsta barnet och den yngste sonen.90 

 

                                                           
88 I Bild 2 rad 9 framgår att även hans hustru, Catharina Olsdotter var borta vid samma tillfälle och 
även hon fick delta i nattvardsfirandet som hålls efter förhöret. Om de var tvungna att resa bort eller 
tvärtom stanna inne t.ex. på grund av sjukdom eller hade något åtagande, går inte att rekonstruera. 
Men vi ser att orsaken var accepterad av prästen eftersom de båda fick delta i den efterkommande 
nattvarden. 
89 Jfr ”Förankring till Husförhörslängdernas struktur” i kapitel 3.  
90 Se även avsnittet om ”Familjemönster, social status och rörlighet” i detta kapitel om Pehr Pehrson 
och Isak Pehrson. 
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Bild 12. Alanäs Nr 1 i husförhörslängden 1838–1852. 

 
Tar vi en närmare titt på kunskapsnoteringarna visar det sig att Pehr Mickelsson var flitig, 

eftersom han har fått markering på allt, men hans läskunnighet var inte perfekt.  Det 

framgår av de vertikala linjerna för läsförmågan som inte har någon understrykning. Vi 

kan jämföra med raden under, där hans hustrus, Catharina (Catrina) Olsdotters 

kunskapsnoteringar står. Där syns väl de vertikala linjerna som markerar läskunnighet 

”med färdighet”,  se Bild 13 där dessa noteringar är förstorade. 

Pehr Mickelsson hade alltså inte utmärkt sig i innanläsning. Markeringarna visar också 

att han kan utvecklingen av katekesstyckena fullt ut och att hans kunskaper är försvarliga 

på ”begrepp” (Jfr Bild 13). Hans näst äldsta son, Pehr (Pehrson), har också fått delta vid 

några av dessa förhör. Först när han var nio år gammal och sedan i tretton års ålder. 

Första gången Pehr (Pehrson) prövas i kunskaperna för nattvardsgång är året därpå, 

1844, när han fyllt fjorton år (se Bild 12). 
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Bild 13. Alanäset Nr 1 rad 1–2 i husförhörslängden 1838–1852. 

 
Tar vi ännu ett steg tillbaka i husförhörslängdernas värld, finner vi Pehr Mickelsson som 

25- årig ung man på samma gård. Han är äldst av barnen, står som andra namn efter 

modern som har blivit änka och husföreståndare. Pehr Mickelsson får också som 25-åring 

(och framåt under det aktuella årtiondet) alla huvudstycken godkända, och hans 

innantilläsning visar sig vara ett steg bättre i denna unga ålder än i äldre dagar, som vi 

tidigare undersökt, se Bild 14. Han läser försvarligt och har fått omdömet ”försvarligt” i 

”Begrepp”. Under de nio år som längden förs är det endast en enda gång, år 1824, som 

han är borta från förhör och nattvardsgång.  

 
Som första namn i längden står ”MH Enka Lisa Persdotter”, det vill säga Michael 

Hindriksons änka och Pehr Mickelssons mor (Bild 14). 

 

 

Bild 14. Alanäs Nr 1 husförhörslängden 1809-1829 (noteringar för åren 1820-1828).  
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Man kan inte undgå att lägga märke till att änkan Lisa Pehrsdotter som driver gården inte 

har en enda markering av fem möjliga för katekesstyckens utveckling och den enda 

markering som finns antecknad ovan läskunnighetssymbolen visar att hon förglömt 

Luthers Lilla katekes (se Bild 15 där de första två raderna av Bild 14 är förstorade). Hon 

läser dock innantill med färdighet och hon missar inte något tillfälle av förhör och 

nattvardsgång mellan 1820–1828.  Vi måste utgå från att hon kunde katekesen som ung 

och ansågs ha tillräckliga kunskaper för att delta i konfirmation och i första natt-

vardsgång. Men när den här längden börjar föras är hon 51 år och ansvarar för nära tjugo 

människor på sin gård, inte minst de egna barnen, på väg att bli vuxna och självständiga. 

Utöver den äldste sonen Pehr Mickelsson, har hon en son till, Michel (född 1801), och 

döttrarna Lucia (född 1798), Lisa (född 1805) och Sigrid (född 1806). Hon har antagligen 

tagit ansvar för barnens kunskaper i kristendom men det var länge sedan. Hon har fött 

barnen när hon var mellan 26 och 37 år gammal. Även om hon själv lärde de äldsta 

barnen katekesen ett decennium tidigare, kan de yngre barnen – och inte minst den 

yngsta dottern, Sigrid, som utmärker sig i katekesläsningen – ha lärt sig från de äldre 

syskonen eller från andra i hushållet. Detta kan vara en förklaring till att hon inte själv 

mindes katekesens ord längre. 

 

 

Bild 15. Alanäs Nr 1 rad 1–2 i husförhörslängden 1809-1829 (noteringar för åren 1820–1828). 

 
Dessutom är änkan Lisa Pehrsdotter barn av en annan epok. Hon är farmor till Pehr 

Pehrson och växte upp under 1700-talets andra hälft när läskunnigheten visserligen 

redan var utbredd men undervisningen varierade mycket och kraven var lägre.  

 
Tar vi ett steg till tillbaka i tiden för att möta Pehr Mickelsson som ung, finner vi honom i 

husförhörslängden 1809–1818 (se Bild 16). Det är samma gård, den första i Alanäs, som 

ingår i 1:a kyrkorote91 och året är 1809. Han är fjorton år gammal när längden börjar 

föras. Han är inte den förstfödde som man kunde anta av att det var han som tog över 

                                                           
91 Husförhören fyllde även en social funktion. Vid ett och samma förhör deltog flera familjer. Därför 
fanns det en indelning av gårdar i mindre enheter, s.k. husförhörsrotar. De gårdar som ingick i ”Kyrko-
Rotan” var gemensamt ansvariga för olika uppgifter i samband med sammankomsten.  
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gården några decennier senare. Han har en äldre bror och en äldre syster samt fyra yngre 

systrar. Men vid en närmare titt på den yttersta högerrubriken märks att Hindrik (namnet 

är en äldre variant av Henrik), den äldste sonen är dövstum, inskriven i huvudrubriken 

Anteckningar som ”döf och dumb” och han dör mycket ung, vid 24 års ålder (se Bild 16). 

Pehr Mickelssons far, bonden Michael Hindriksson driver gården tillsammans med 

hustrun Lisa Pehrsdotter (som vi redan mött som änka två decennier senare). Michael 

Hindrikson har nog fått ta över gården från sin egen far, Hindrik Michaelson, som nu är 

nära 70 år gammal och lever på gården med sin hustru, Michael Hindriksons mor (se Bild 

16).  

 

 

Bild 16. Alanäset Nr1 i Husförhörslängden 1809-1829 (noteringar för åren 1809-1818). 

 

Pehr Mickelsson har redan gått till Herrens bord vid 14 års ålder, han närvarar vid förhör 

och tar nattvard. Hans läsförmåga är densamma som senare: han läser försvarligt. Men 

hans kunskapsnoteringar skiljer sig från dem vi sett tidigare. Det är fyra prickar an-

tecknade av de sex möjliga. Han kan Lilla katekesen utantill och kan de första tre 

huvudstyckena av Svebilius förklaringar. Han har kvar att lära sig det fjärde och femte 

huvudstyckets utveckling. Som vi såg i senare förhörslängder lär han sig alla. När hans 

äldre bror, Hindrik, går bort är Pehr (Mickelsson) 16 år gammal och hans äldre syster, 

Brita, gifter sig antagligen samma år eftersom anteckningarna om nattvardsgång upphör 
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1813 vid hennes namn. Lägg märke till att två år tidigare, 1811, är det infört under 

rubriken Anteckningar att hon har admitterats, det vill säga hon är antagen att få gå till 

Herrens bord för första gången. 

Så när hans far går bort 1818 och även hans farföräldrar något år innan, är det han som är 

äldst att stå vid sin mors, änkans sida, att driva gården och hushållet med fyra småsyskon. 

 

 

Bild 17. Alanäs Nr 1 i husförhörslängden 1809–1829 (noteringar för åren 1809-1818) övre halvan 

av vänstersidan. 

 
Det finns några huvudrubriker kvar som vi inte rett ut. Det är rubrikerna Frejd och 

Anmärkningar (som ofta nyttjades i samma syfte som Frejd). Om vi återgår till Bild 2 ser 

vi att rubrikerna för Frejd och särskilda anmärkningar inte är ifyllda någonstans på 

sidan. Det skulle bara fyllas i om ett betyg om god frejd utfärdades det vill säga intygats 

att en person var anständig och ärlig och hade medborgerligt förtroende. Frejd hade stor 

social betydelse. Den gamla traditionen att kunna uppvisa att man hade äran i behåll fick 

ett bredare användningsområde 1734, då det lagstiftades att personer med okänd frejd 

inte fick vara vittnen vid rättegångar. Under 1800-talet användes frejdbetygen även vid 

anställningar och vid antagning till olika sällskap. Detta avskaffades först 1918.92 

                                                           
92 Jfr avsnittet ”Uppgifter som församlingsprästen utförde för statens räkning” i detta kapitel. 
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Bild 18. Alanäs Nr 1 i husförhörslängden 1809–1829 (noteringar för åren 1809-1818) övre halvan 

av högersidan. 

 
Vi ser på Bild 18 att det i stället för Anmärkningar heter Anteckningar. Här fick all sorts 

information plats. I vårt exempel finns uppgifter om funktionsnedsättning (döf och dumb 

som i det här fallet vi redan rett ut betr. Hindrik), något som är av yttersta vikt vid förhör. 

Även dottern Lisa var ”svagsint” (se Bild 18) men som det framgår kunde hon ta till sig 

läskunskap. Vi undersöker vidare i samma spalt och det står Admitterad vid sonen Pehrs 

namn. Detta betyder att han har blivit antagen till nattvardsgång. Sedan finner vi 

anteckningen Vaccinerad och årtalet vid de tre yngsta barnens namn, alla födda från och 

med 1801. Som vi såg i avsnittet om Uppgifter som församlingsprästen utförde för 

statens räkning, började vaccinationen mot smittkoppor i Sverige 1801. I de senare 

längderna fanns en speciell rubrik för ”Koppor”. Trots att denna längd började föras 1809 

har ännu inte innehållit en egen rubrik för anteckning om vaccination.  

 
Sammantaget kan man konstatera att genom förhören markerades katekeskunskapernas 

centrala funktion i samhällslivet. Målet var att rätt förstå och tillämpa det ideologiska 

innehållet. För att delta i församlingens nattvard, för att ingå äktenskap och bilda eget 

hushåll fordrades godkända kunskapsnoteringar som blev alltmer omfattande med tiden 

och dessutom krävdes prästens medgivande även på andra områden av det sociala livet 

som till exempel att få uppträda som vittne vid rättegång eller kunna ta en viss 

anställning. 
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En viktig fråga att ställa i sammanhanget är vem som denne präst var som lämnade alla 

dessa upplysningar. Denna fråga diskuteras i nästa kapitel i samband med källkritisk 

granskning av kyrkböckernas noteringar. Kort bör det ändå nämnas att man kan finna en 

uppräkning av tjänstgörande präster under rubriken Anteckningar i ministerialböckerna. 

Återigen en stor fördel att man kan bläddra i den digitaliserade versionen av kyrko-

längderna eftersom det inte är på förhand givet, vilken av böckerna som kan innehålla en 

sådan upplysning. I Alanäs kyrkoarkiv finns till exempel anteckningar om tjänstgörande 

präster fram till 1893 noterade i födelse och dopboken 1810-1856!93 Det är i första hand i 

herdaminnen, matriklar över tjänstgörande präster, kyrkoherdar, etc., som man säkrast 

kan finna information om prästerskapet och som vi återkommer till i nästa kapitel.94  

 
  

                                                           
93 Se SE/ÖLA/11038/C/1 (1810-1856), bildid.: C0035382_00093. 
94 Herdaminnen finns ofta inte digitaliserade, men Olof Lindahls Matrikel öfver Hernösands stift från 
1807 kan läsas på nätet i Umeå universitetsbiblioteks digitaliserade specialsamling, RARA, på adressen 
http:// rara.ub.umu.se. 
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3 Temastudier  

 

I förra kapitlet presenterade jag vilken information som går att utvinna från de mest 

informationsrika kyrkoarkivkällorna, husförhörslängderna, rörande en familjs kunskaps-

mässiga och sociala ställning. Samtidigt demonstrerade jag hur man kan arbeta med 

digitaliserade kyrkoarkivkällor. I detta kapitel vill jag stödja mig på det redan utforskade 

resultatet och göra en uppföljning med nya teman. Jag ger nya synvinklar till redan 

presenterade ämnen samt förslag på fördjupningsövningar något som jag kallar för 

förankring. Därigenom ges även praktik i källhantering samt ett bredare perspektiv på 

nya teman med koncentration på just källkritik. Övningarna märks med prästsymbolen 

från omslaget. Vidare förslag på hur man i grupp kan jobba via internet ges i det sista 

kapitlet. 

 

Förankring till Husförhörslängdernas struktur och till 

Familjemönster, social status och rörlighet 

Ett ark i en husförhörslängd visar släktrelationer inom en familj. Vill man uppteckna 

dessa inbördes relationer i ett bredare spektrum än i ett årtionde, kan det krävas ihärdigt 

letande för att inte uttala sig om något som inte är säkerställt. Ett sådant exempel har vi 

redan sett hos den studerade familjen Pehrson, i Alanäs socken. Pehr Pehrsons far, Pehr 

Mickelsson var gift två gånger (se Bild 3, Husförhörslängder 1862–1871 i kapitel 2). Så 

står det i husförhörslängden, men uppgifter finns endast om hans andra äktenskap; 

medan Pehr Pehrson kommer från Pehr Mickelssons första äktenskap. Eftersom mer 

ingående information saknades i den undersökta husförhörslängden letade vi vidare. Vi 

slog upp den digitaliserade versionen av dopboken och fick där fram den nödvändiga 

informationen. Då var vi i början av att lära känna källhanteringen och dessutom i början 

av denna studie. Därefter sökte vi vidare i husförhörslängderna – bakåt i tiden – för att få 

reda på mer, angående det pedagogiskt intressanta om den utvalda familjen. 

Med denna kunskap i ryggsäcken kunde vi ha gått tillväga även på andra sätt som jag nu 

kommer att demonstrera. 

 
Vilka andra längder skulle vara möjliga att använda som forskningsunderlag? Enligt den 

digitala katalogen på SVAR:s hemsida95 finns det inga lysnings- eller vigsellängder 

                                                           
95 Jfr det inledande stycket i ”Husförhörslängdernas struktur” i kapitel 2. 
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bevarade från Alanäs socken från det år då Pehr Pehrsons föräldrar ingick äktenskap. Det 

skedde år 1826, vilket framgår av husförhörslängden 1838–1852 (se Bild 12, i kap 2). I 

denna längd blir det uppenbart att Pehr Pehrson inte är Pehr Mickelssons äldste son – 

något som vi kunde ha trott om vi enbart studerat husförhörslängden för perioden 1862–

71 (Bild 3, i kapitel 2). I husförhörslängden från 1838-1852 framgår det att den äldste 

sonen hette Michel Israel och föddes 1827. 

Enligt uppgifter om Alanäs kyrkoarkiv på SVAR:s hemsida finns digitaliserade dopböcker 

från denna tid.96 Om vi öppnar födelse- och dopboken från 1827 i Alanäs kyrkoarkiv 

finner vi den äldste sonens födelse- och dopanteckning (se Bild 19) och kan därigenom 

försäkra oss om källornas samstämmighet, i det här fallet genom att kontrollera vem som 

var Michel Israels och Pehr Pehrsons mor, Pehr Mickelssons första hustru. Hon hette A. 

(Anna) Christ. (Christina) I (Israelsdotter) och måste ha avlidit ung, efter deras andre 

sons, Pehr Pehrson födelse 1830.97  

 
Även i detta kapitel gäller att varje bilds exakta källhänvisning anges i Figur- och 

bildförteckningen. 

 

 

Bild 19. Utdrag ur födelse- och dopboken 1810–1856, Alanäs kyrkoarkiv. 

 
Vi har endast studerat en familj närmare i förra kapitlet, nämligen Pehrsons. Vi får inte 

glömma bort att hela Alanäs sockens alla hushåll med dess medlemmar finns i samma 

husförhörslängd. 

 

                                                           
96 Alanäs kyrkoarkiv, SE/ÖLA/11038 på www.svar.ra.se 
97 Jag har letat i Död- och begravningsboken från Alanäs socken från och med 1830 men fann inga 
uppgifter. Denna ministerialbok har ett rikt innehåll i övrigt, här ryms födelse- och doplängder, 
lysnings- och vigsellängder, in- och utflyttningslängder och övrig information från perioden 1810–1856 
fast det inte framgår av längdens titel. 

http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/Nadstruktur.asp?uidObjectGUID=C002CA73-1F41-42A3-81CA-4568E83A4533&uidRef=%7b786B53BD-48F7-11D5-A6ED-0002440207BB%7d&uidEnhet=%7b786B53BD-48F7-11D5-A6ED-0002440207BB%7d&sortering=0
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Källhantering om Familjemönster och social status kan övas i övning a) 

och rörlighet i övning b). 

a) Välj en annan familj från Alanäs och beskriv denna valda familjs 

familjemönster och sociala status. Tvekar du vilken familj du vill välja 

föreslår jag familjen Jönson på sidan 32 i Husförhörslängder 1862–1871, 

Alanäs socken, eftersom denna familj har direkt anknytning till familjen Pehrson och har 

skildrats i samma avsnitt i kap 2.98  

b) Försök att följa någon/några pigor eller drängar som har varit anställda hos familjen 

Pehrson eller Jönsson. På dessa familjesidor anges efter pigors och drängars namn på 

vilka andra sidor som de är införda i samma husförhörslängd. Uppföljningen kan börja 

med yrkesbeteckning, sedan vart de flyttar, om de flyttar till samma ort och till samma 

hushåll, om de återkommer till arbetsgivarfamiljerna, osv. (Jfr. Genusperspektiv i 

källorna om pigorna A S Johansdotter och B Andersdotter).  

 

Psalmboken som läromedel 

I dag används en ekumenisk sångbok i alla kristna samfund utom det ortodoxa i 

Sverige.99 Sångbokens inledande 325 psalmer är gemensamma och visar den folkliga 

förankringen till ett speciellt svenskt kulturarv. Den svenska psalmboken har gamla anor, 

den har varit den mest lästa boken i Sverige med fler upplagor än andra samtida böcker. 

Det var psalmboken som fanns i så gott som alla hushåll och därmed gav den viktigaste 

läsförståelsen.100 Särskilt gäller det för 1695 års psalmbok och den Wallinska psalmboken 

från 1819 som folk flitigt har bläddrat i under mer än 110 år. I förra kapitlet studerade vi i 

husförhörslängderna de noteringar som kan relateras till medborgarfostran. Nu ska vi 

koncentrera oss på psalmboken: på samma sätt som läroplaner kan studeras för att förstå 

en viss tids rådande föreställningar och vad samhället vill sina medborgare, kan 

psalmboken visa hur statskyrkan ville fostra sina medborgare. Hur till exempel det 

kristna levnadssättet lärdes ut, vilken ställning moralen, samvetet, Guds barmhärtighet 

osv. ges i texterna.  

 

                                                           
98 Bild 6 i kap 2. 
99 Denna psalmbok är i bruk sedan 1986. Förarbeten till en ekumenisk psalmbok påbörjades redan 
1976 och intresset för en psalmbok med en gemensam del har bara växt hos de olika samfunden under 
samarbetets gång. Resultatet speglar den mångfacetterade svenska kristendomen och visar en ny tids 
medvetenhet om den kristnes ansvar i världen. 
100 Vanligast är det i bouppteckningar som det framgår vilka böcker som olika hushåll innehade. 
Bouppteckning över ett dödsbos tillgångar och skulder föreskrevs redan på 1600-talet. Det är 
landsarkiven som förvarar bouppteckningar i datumordning, den äldsta är från 1632. På SVAR:s 
hemsida finns en digitaliserad version av bouppteckningsregistret som leder till originalvolymerna. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Psalm_1-325_i_den_ekumeniska_psalmboken
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Psalmer sjöngs i varje kyrka under hela kyrkoåret. Genom sången har alla aktiverats i 

läsning. Ett lysande exempel är Psalm 260 i 1695 års psalmbok.101 Psalmen som lär ha 

funnits från 1620-talet består av 24 verser och varje vers inledande ord står i alfabetisk 

följd. Denna ”Gyllene ABC” som psalmen kallats skulle sjungas innantill i kyrkan, ett 

finurligt sätt att repetera alfabetet i en tid då alla skulle lära sig läsa.102 Psalmens innebörd 

var inte mindre väsentlig, den beskrev den kristna livsföringen. Söker vi efter psalm 260 i 

1819 års psalmbok hittar vi inte längre Gyllene ABC-psalmen där. Vid den tiden var 

befolkningen redan läskunnig och det fanns andra förhärskande uppfattningar om vad 

församlingen skulle bibringas. Om Wallinska psalmboken kan vi i Nordisk familjebok 

läsa att ”innehållet är i hufvudsak ett troget aftryck af tidens stränga renlärighet, om 

ock en del sånger icke är främmande för pietistiskt eller herrnhutiskt inflytande”.103  

 
1695 års psalmbok bestod av 413 psalmer och indelningen byggde på katekesens 5 

huvudstycken, 1819 utökades antal psalmer till 500. Vid alla tillfällen kunde man nyttja 

psalmboken, den tjänade som katekes, bönbok, kyrkohandbok och evangeliebok på 

samma gång. I takt med skolans utveckling fick psalmboken en framstående plats även 

bland läroböckerna. Psalmbokens betydelse för skolans kristendomsämne framhålls 

bland annat i Pedagogisk tidskrift så sent som 1930.104 Där framhävs psalmboken som 

den bok som läses från den första tiden i folkskolan genom realskolan och hela gymnasiet 

ända fram till studentexamen i varje skola och som är oumbärlig för grundläggande 

kännedom för svensk kristendom. 

För den moderna läsaren är 1695 års psalmbok kanske en aning svår att läsa. Språkbruket 

är inte detsamma som dagens. God hjälp finns att få via nätet till exempel för Gyllene 

ABC-psalmen med (snabbt klickbara) ordförklaringar i Svenska Akademiens nätutgåva av 

Den gamla psalmboken, nätadressen är http://www.svenskaakademien.se/ publikationer 

/svenska_klassiker/den_gamla_psalmboken. 

 
Psalmboken hade också stor betydelse för det svenska språkets utveckling. Just 1695 års 

psalmbok är till exempel ett betydelsefullt verk av den äldre svenska litteraturen. 

Psalmboken är i sig en framstående diktsamling, en tradition som vidareutvecklas i den 

påföljande, så kallade Wallinska psalmboken, där samtidens ledande författare 

medverkade. Via deras diktning fick nya begrepp som ”fädernesland” och ”fosterlands-

kärlek” stort utrymme. När folkskolan kom igång blev den Wallinska psalmbokens texter 

                                                           
101 Psalmboken återfinns i skannad form i 1797 års psalmboksutgåva av J P Lindh på Projekt 
Runebergs hemsida. http://runeberg.org/psalmbok/1797/0112.html 
102 Psalmens mest kända titel är dess inledande ord: Allena till Gud sätt ditt hopp fast. 
103 Encyklopedin Nordisk familjebok återfinns i skannad form på http://runeberg.org/nfcb/0261.html. 
104 Liander, Arvid, ”Psalmboken som skolbok.”. I: Pedagogisk tidskrift. Sextiosjätte årgången, 1930. 

http://www.svenskaakademien.se/%20publikationer%20/svenska_klassiker/den_gamla_psalmboke
http://www.svenskaakademien.se/%20publikationer%20/svenska_klassiker/den_gamla_psalmboke
http://runeberg.org/pedagtid/
http://runeberg.org/pedagtid/1930/
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en viktig del av barnens ideologiska fostran. Ett helt kapitel i 1819 års psalmbok ägnas åt 

Överhet, undersåtar, fädernas land, något som leder oss över till Hustavlans värld. 

 

Förankring till Medborgarfostran och till Hustavlan 

Idag kan de äldre psalmböckerna studeras via internet (t.ex. på adressen: 

http://runeberg.org/psalmbok/). Studera antingen den Wallinska psalm-

boken (1819) eller 1695 års psalmbok via nätet. Den tematiskt upplagda 

psalmboken erbjuder ett flertal ämnen lämpliga för tematiska studier. 

Ovärderlig studiehjälp får man i inledningen till Den gamla psalmboken: ett 

urval ur 1695, 1819 och 1937 års psalmböcker av Gunnel Vallquist. 105 

a) Vilka budskap träder fram i texterna rörande inpräntandet av det kristna levernet? Hur 

framhävs till exempel förtröstan på Guds barmhärtighet och människans goda vilja? 

Vilken typ av psalmer är de mest känsloladdade? 

b) Psalmboken är indelad i olika avdelningar. Vilka är dessa och hur stämmer indelningen 

överens med det dagliga livet?  I vilken mån överensstämmer psalmboken med övrigt 

läromaterial i kristendomskunskap? 

 
Hustavlan ingår med ett kort avsnitt i Luthers Lilla katekes106 och har därigenom varit en 

del av det elementära kunskapsstoffet. Hustavlan beskriver de förpliktelser som är 

förenade med ens samhällsställning och syssla. Figur 1 i kapitel 2 visar ett exempel på hur 

man skulle förstå hustavlans värld. Hustavlan är en del av Luthers lära. Hans uppfattning 

skiljer sig från den klassiska ståndsamhällsbilden, där varje individ hörde hemma i ett 

visst stånd. Enligt hustavlan hör varje individ hemma i alla tre stånden:  

 
När bonden arbetar på åkern, sker detta inom det ekonomiska ståndet, när 

han betalar sin skatt, gör han det som undersåte i det politiska ståndet, och 

när han går i kyrkan, gör han det i egenskap av åhörare i det kyrkliga 

ståndet.107   

 
Vill man sätta sig in i hustavlans budskap, är det enklast att försöka exemplifiera de olika 

roller som olika personer i ett hushåll skulle utföra (man kan även slå upp avsnittet om 

Hustavlan på nätet http://www.logosmappen.net/bekskrifter/lillakat/hustavla.html). 

 

                                                           
105 Möller, Håkan (red.). Den gamla psalmboken: ett urval ur 1695, 1819 och 1937 års psalmböcker 
under redaktion av Håkan Möller och med inledning av Gunnel Vallquist. Stockholm: Svenska 
Akademien i samverkan med bokförlaget Atlantis, 2001. 
http://www.svenskaakademien.se/publikationer/svenska_klassiker/den_gamla_psalmboken 
106 Psalmboken innehåller inte hustavlan utom i 1695 års utgåva. 
107 Jonsson, Per. Finntorparna i Mången: jord, människor och rättsuppfattning i förproletär 
bergslagsmiljö. Diss. Lund: Univ. Landskrona: Reformatio, 1989, s. 181–182. 

http://www.logosmappen.net/bekskrifter/lillakat/hustavla.html
http://www.svenskaakademien.se/publikationer/svenska_klassiker/den_gamla_psalm-boken
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Vi har noga studerat de övriga medlemmarna i Pehrsons hushåll. Gruppera 

några utvalda individer enligt den rollista som anges i Figuren (Figur 1 i kap 

2).  Använd siffrorna i Figur 1 och tänk igenom vilka olika roller som en och 

samma person kunde ha haft. 

 

Sockenstämma, kyrkoråd och skolråd  

Låt oss undersöka hur hustavlans rollfördelning tedde sig rent konkret. Pehr Mickelsson 

och hans son Pehr Pehrson var till exempel under olika perioder aktiva i Alanäs 

sockenstämma samt i kyrko- och skolråd. Under dessa uppdrag tillhörde alltså Pehr 

Mickelsson och Pehr Pehrson den lokala överheten. Samtidigt var de även undersåtar i 

samhället med olika förpliktelser. Sockenstämman hade det övergripande ansvaret för 

förvaltning och ordning i socknen i både materiellt och andligt avseende. Genom 

sockenstämman förverkligades det lokala självstyret. Enligt 1817 års förordning om 

sockenstämma och kyrkoråd skulle varje församling också införa ett kyrkoråd.108 När 

sockenväsendet 1862 omformades till kommuner, bytte sockenstämman namn till 

kommunalstämma, men i övrigt innebar denna förändring endast ett namnbyte i 

församlingarnas liv ett tag till. En nyhet i samma förordning var att varje kyrkoförsamling 

förutom ett kyrkoråd även skulle inrätta ett skolråd. Kyrko- och skolrådet kunde dock 

förenas till ett gemensamt råd. Pehr Mickelsson var medlem i sockenstämman och hans 

son, Pehr Pehrson, var aktiv i kyrkoråds- och skolrådsarbetet. Detta kan man bekräfta 

genom att undersöka Sockenstämmoprotokollen på SVAR:s hemsida.109 Att Pehr 

Mickelsson även blev invald i första kyrkorådet som socknen utsåg, fick jag läsa i en 

andrahandskälla, nämligen i en sammanställning om den ”lilla byn i norra Jämtland” det 

vill säga om Alanäs historia på adressen http://www.alanäs.se.110 Där står det att:  

 
Vid en sockenstämma den 12 oktober 1845 valdes det första kyrkorådet i 

Alanäs församling. Sammanträdet började med att ordföranden läste upp 

Kungl. Mj:s nådiga förordning om kyrkoråd av den 29 augusti 1843. Efter 

en stunds överläggning "blevo följande inom socknen boende välfrejdade 

män därtill utsedde", nämligen bonden Jöns Larsson i Holmen (Ha 213), 

Erik Dahlén i Havsnäs (Ha 52), Per Mickelsson i Alanäset (Al 115), Per 

Nord i Lillviken (Li 66) och Henrik Hansson i Ringvattnet (Ri 27). 

 
Även efter sockenstämmans officiella avskaffande 1862, fördes ofta kyrkorådsprotokollen 

i samma böcker som sockenstämmoprotokollen (se SVAR:s hemsida ”Sockenstämmo-

protokollen”). Kyrkorådet valdes vid sockenstämman och hade till uppgift att kontrollera 

                                                           
108 Se Kyrkoråd i Nordisk familjebok, http://runeberg.org/nfbo/0274.html. 
109 Alanäs kyrkoarkiv (1807-1862) SE/ÖLA/11038/KI/1 bildid: A0015262_0013. 
110 Hemsidan med mycket dokumentation har upprättats 2006 av Dan Knutsson. 

http://www.alanäs.se/
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och påverka invånarnas religiösa och sedliga beteende.111 Dessa protokoll exemplifierar 

hustavlans värld: Ärenden som behandlades var till exempel tjänstefolkets olydnad mot 

husbönder, frånvaro vid katekesförhör eller försumlighet vid innan- och utantilläsning. 

 
Pehr Pehrson var justerare av några av de kyrkoråds- och skolrådsprotokoll112 som för 

Jämtlands del är inskannade och tillgängliga på SVAR:s hemsida för perioden 1754–1883. 

Pehr Mickelsson innehade samma uppdrag i sockenstämman några år tidigare. 

Sockenstämman var alltså ett beslutande organ som bland annat anställde klockare och 

präst samt vårdade kyrkans egendom. Det var prästens uppgift att föra protokoll över 

besluten och se till att dessa verkställdes. Det kan tänkas att det inte var en slump att Pehr 

Pehrson invaldes i rådet som justerare, utan att det ingick i den lokala politiska kulturen 

att kunna fortsätta liknande uppdrag i faderns fotspår. 

 
Öppnar man till exempel sockenstämmoprotokollet från den 11 juni 1870 får man en 

inblick i de ärenden som Pehr Pehrson och de andra sockenansvariga handlade.113  Först 

diskuterades folkskolans ordnande för det kommande året. Ärendet togs upp på grund av 

det ringa antal barn som då fanns i Alanäs och dess grannbyar. Stämman beslöt att slå 

ihop dessa så att de skulle utgöra ett skoldistrikt. Det fastslogs 6 veckors undervisningstid 

i en ambulerande skola. I protokollet framgår indelningen för det kommande läsåret, när 

dessa sex veckors perioder för Alanäs del inträffar. 

Det för oss till ett annat tema som togs upp i förra kapitlet, nämligen hur små resurser 

socknen hade för att säkerställa 1842 års folkskolestadgas förpliktelser om att anordna en 

fungerande folkskola (Jfr Kunskapsnoteringar i husförhörslängden i kap 2). Socken-

stämmans bekymmer var att resurser krävdes för att kunna värma upp den skollokal som 

läraren i Alanäs behövde för att kunna köpa ved. Eftersom skoltiden inte var reglerad 

(fram till 1878) kunde rådet114 lösa det ekonomiska problemet genom att tillskjuta medel 

för periodvis uppvärmning av skollokalen.  

 
Även under de sista decennierna av 1800-talet, när hustavlans värld tynar bort, 

samhällsordningen omdefinieras och Svenska kyrkans fyrfaldiga roll - som statsmaktens 

representant, folkbildare, andlig förkunnare och social institution i lokalsamhället - 

försvagas, kan man ändå urskilja kyrkans ledande roll i skolfrågor. 

                                                           
111 Ett karakteristiskt exempel på kyrkorådets arbete erbjuder Stockholms stadsarkiv på sin hemsida. 
Det är August Strindbergs anmälan till kyrko- och skolrådet om hustrun och dennas väninna. 
Strindberg anklagar Siri von Essen för att vara olämplig som mor samt att hon utsatte deras 
gemensamma barn för närvaron av en väninna misstänkt för (då olaglig) homosexualitet. Läs på 
http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=24732. 
112 Se t ex Alanäs kyrkoarkiv SE/ÖLA/11038/KI/1 (1807-1862) bildid: A0015262_0026 
113 Alanäs kyrkoarkiv, Sockenstämmoprotokoll, SE/ÖLA/11038/K I/1 (1807-1862), bildid: 
A0015262_00050.  
114 Det var sockenstämman som ansvarade för folkskolan fram tills kyrkorådet tog över efter 1862 års 
kommunalreform. Skolans drift togs över av kommunen 1930. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/1862_%C3%A5rs_kommunalreform
http://sv.wikipedia.org/wiki/1862_%C3%A5rs_kommunalreform
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommuner
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Bokföring av katekeskunskaper  

I arbetet med Alanäs kyrkoarkiv i förra kapitlet kunde vi konstatera att det under 1800-

talet brukades förtryckta rubriker och standardiserade tecken för husförhörslängder. 

Bläddrar vi i husförhörslängderna från tidigare epoker, när kyrkan ännu inte fattade 

beslut i enskilda detaljer, märks olikheter i längderna. Prästerna skötte sin uppgift och 

antecknade resultatet av undervisningen efter bästa förmåga. Vi kan ofta urskilja ett rikt 

innehåll av lärostoffet i dessa äldre längder som inte bara värderar församlings-

medlemmarnas engagemang utan även prästens folkbildande arbete. Det finns mycket 

information om man har funderingar kring prästens undervisning. De kunskaps-

anteckningar prästen gjorde kan ge ledtrådar till vad han ansåg vara viktigast. Noteringar 

som en präst gjorde, kan jämföras med en annan prästs anteckningar från samma tid. Vi 

kan på så sätt jämföra likheter och skillnader i kunskapsprövning. Förändringsprocessen i 

katekeskunskapskraven kan följas med samma metodik. Fanns det några markanta 

skillnader i anteckningarna före och efter kyrkolagen 1686?  

 
Bläddrar vi i äldre längder framgår det snabbt att markeringssystemet varierar. I stället 

för en prick som vi såg i Alanäs husförhörslängder för uppvisad kunskap i ett katekes-

kapitel kan det i äldre längder vara ett X, och påbörjad kunskap markerats med en 

diagonal linje  /,  alltså  med halva X-et. En annan variant i de äldre längderna är 

initialbokstaven som antecknas vid förhör. På det sättet står ett T för Tio Guds Bud samt i 

rubriken för Tron. Ett ”F” står under rubriken Bönen (initialen för Fader Vår). Ett ”D” 

markerar förhöret om Dopet och AS om Altarets sakrament. 

Men även de innehållsliga markeringarna visar en stor variation tvåhundra år tidigare 

jämfört med Alanäs kyrkoarkiv på 1800-talet. Jag demonstrerar här ett sådant exempel 

från 1670- och 1680-talet (Husförhörslängd 1670-1689) i Storkyrkoförsamlingen i 

Stockholm, kvarteret Öster, idag Stockholms domkyrkoförsamling (se Bild 20).115 Vi kan 

direkt undersöka de ur religionspedagogiskt synvinkel intressanta noteringarna. Här syns 

noteringen lit som är en förkortning av literatus/literata, något som betyder 

läskunnighet. Denna notering förekommer inte som egen rubrik utan står efter namnet i 

den yttersta rubriken. Detta ger oss en ledtråd att just denne präst var mån om att 

fullfölja läskampanjen och se till att utantillkunskaper inte ersatte läskunnigheten.  

Vi kan även konstatera att prästens markeringssystem byggde på siffror. Ett system som 

är enkelt att tyda för oss efter att ha lärt känna kunskapsstoffet i förra kapitlet. Olika 

siffror anger hur väl man var insatt i utvecklingen av katekesen. Siffrorna är logiska: den 

högsta siffran är 10 på Tio Guds bud. Under rubriken Enfaldigt står siffran 5 eftersom 

                                                           
115 Zipernovszky, 2004, s. 43–46. 
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Enfaldigt står för ABC-boken som innehåller textorden till de fem huvudstyckena i Lilla 

katekesen. För Tron är den högsta siffran 3 som står för utveckling av Trosbekännelsens 

tre artiklar. Under rubriken Conf noteras kunskapen om Syndabekännelsen och Dopets 

och Altarets sakrament. Även husandakt med bordsbön, morgon- och aftonbön kunde få 

denna benämning. 

Enligt vad vi kan utläsa av Bild 20 förhördes endast tjänstefolk och barn i kvarteret Öster. 

Titeln Examensbok kanske antyder just denna skillnad, att det är barn och tjänstefolk 

som examineras. Återigen kan vi notera en avvikelse jämfört med tiden efter 1686-års 

kyrkolag då förhör av alla i hushållet blev en plikt för prästen.  

Av längden framgår att Skepparen Anders Duuchs’ två döttrar, Catharina och Magda, 

förhördes den 22 mars 1685. Under rubriken Enfaldigt står siffran 5 för båda. Catharina 

har fått siffran 10 för Uttydningen av Tio Guds Bud och den högsta siffran även för 

Bönen, men för Tron bara 2 av 3, något hon måste bli bättre på. Den här prästen var 

verkligen noggrann, han antecknade – och meddelade säkerligen också nära ett år i 

förväg – när nästa förhör skulle äga rum nästkommande år: den 25 februari. 

På samma sida i längden syns ett annat förhör i Lieutnanten Nils Martinssons huus.  Här 

var det fyra pigor som förhördes. Det står anc framför deras namn, förkortningen för 

ancilla, piga. I dessa tidiga längder skiftar uttrycken ganska ofta mellan latin och svenska. 

Alla fick godkänt i Enfaldigt och i Uttydningen av Tio Guds Bud, men tre av fyra får illa i 

Tron, även Elsa Andersdotter som i övrigt hade noteringen literata. Bara den äldsta 

pigan, Britta Joransdotter får ”2” i Tron. Om vi jämför de två förhören kan vi inte 

upptäcka att någon skillnad gjorts i förhöret mellan döttrarna i det ena hushållet och 

pigorna i det andra.  Kunskapskravet och förhörsmetodiken lär ha varit konsekvent 

oavsett social status: läskunnighet, utantillkunskap av textord och utveckling av 

katekesstycken (Uttydningen) examineras. Noteringar om Begrepp och förstånd 

förekommer inte. Det är först under 1700-talets andra hälft, i följd av upplysningstidens 

önskan att betona förnuftets betydelse som kunskapsbetygen utvecklas i denna 

riktning.116  

 

                                                           
116 Jfr ”Kunskapsnoteringar i husförhörslängden” i kapitel 2. 
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Bild 20. Husförhörslängd 1667-1695, Storkyrkoförsamlingen, Stockholm.  

 

Förankring till Kunskapsnoteringar 

Som vi har förstått i det förra kapitlet låg förhören – som antecknades i kunskaps-

noteringar - till grund för rätten att få gå till nattvard. Att konfirmera sig och ta nattvard 

för första gången var en viktig del av att bli ansedd som vuxen och bland annat få ingå 

äktenskap.117 Ur ett pedagogiskt historiskt perspektiv väcks många frågor om hur denna 

milstolpe i var människas liv utformades. 

                                                           
117 Se även avsnittet om sydafrikanska ” Medlemslängder - konfirmationspraxis” i kapitel 4. 
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a) Undersök vilken ålder som var den vanligaste för den första 

nattvardsgången i Alanäs socken på 1800-talet. Finns någon åldersmässig 

skillnad under 1800-talets olika perioder? Kan man upptäcka någon 

skillnad i åldern mellan pojkar och flickor eller mellan välbärgade och 

fattiga? 

b) Det fanns flera möjligheter för en socken att organisera folkundervisningen efter 1842. 

I olika digitaliserade dokument i kyrkoarkiven kan man lära känna de varierande 

lösningarna i protokoll från provinsialläkarberättelser och från protokoll i 

sockenstämmor i digitaliserad version.118  Läs i någon av dessa hur skolan var organiserad 

i den region du bor.  

 
För att underlätta, kommer här först en källa som redan figurerat i förra kapitlet, 

Urkunden nr 12 om Ume socken och stad år 1857:119 

 
Barnaundervisningen besörjes, dels i Föräldrahusen, dels i Folkskolor, af 

hvilka Socknen har 3:ne, neml. En fast skola vid kyrkan, hvars Lärare 

åtnjuter 300 Rdr B:co i årlig lön, fria husrum, samt jord till odling af 

köksvexter och jordfrukter; 2:ne ambulatoriska Skolor med 250 Rdr B:co 

lön åt hvardera Läraren. Lärotiden, fördelad i 3 terminer utgör tillhopa 7 

månader af året. Härtill kommer en skola för Bruksfolkets Barn i 

Hörneforss och Strömbäck, som förvaltas af Brukspredikanten: en skola 

för arbetarnas barn vid Baggböle Sågverk, hvilken bekostas af verks 

Egarne, samt 2:ne enskilda skolor, af hvilka den ena för undervisning i 

Christendom, historia, språk, geografi m.m. Dessa skolor besökas af 

omkring 200 barn af bägge könen. 120  

 

Källornas värde  

Ingenting är i sig själv en källa. En offentlig handling, ett arkivdokument eller ett 

husförhörsprotokoll blir en primärkälla först när en forskare använder materialet i en viss 

problemställning. Arkivdokument som man vid en viss tid eller i ett visst sammanhang 

inte tycker är av intresse ur forskningsmässig synpunkt kan vid ett senare tillfälle eller i 

ett annat sammanhang bli användbara och därigenom bli primärkällor. Så gick det till när 

husförhörslängdernas kunskapsnoteringar började granskas i läskunnighetsforsknings-

syfte. Husförhörslängder som utgjorde basen för folkbokföringen studerades från olika 

synvinklar, bland annat demografiska, ekonomiska, sociala och genealogiska studier.  

                                                           
118 Ett exempel från Alanäs sockenstämmoprotokoll presenterades i förra avsnittet. 
119 http://www.foark.umu.se/samlingar/urkunden/urkund12.pdf s. 24. 
120 Förklaring till förkortning i texten: Rdr B:co står för Riksdaler banco, vars värde fastställdes 
allteftersom utifrån riksdaler och motsvarade ung. 25,5 g rent silver. 

http://www.foark.umu.se/samlingar/urkunden/urkund12.pdf
http://sv.wikipedia.org/wiki/Silver
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De var alltså allmänt kända källor även utanför teologisk och humanistisk forskning. Men 

det var först i samband med Egil Johanssons doktorsavhandling 1972 som 

husförhörslängderna blev kända som primärkällor inom alfabetiseringsforskningen och 

därmed förändrades helhetsbilden av svenska folkets läskunnighet före folkskolans 

införande. Redan tre år efter att Egil Johanssons avhandling kom ut, 1975, skrev C I 

Sandström i Utbildningens idéhistoria att forskarvärlden ”säkerligen allvarligt under-

skattat allmogens läskunnighet” innan Egil Johanssons systematiska analys av dittills 

förbisett källmaterial gav anledning till en omvärdering.121  

I förra kapitlet gick vi igenom själva tillvägagångssättet, hur man kan avläsa  noteringarna 

i husförhörslängder. Med denna kunskap riktar vi in oss på källgranskning. Den 

kvantitativa metod som Egil Johansson utvecklade inom alfabetiseringsprocessens 

kartläggning innehöll en noggrann källkritisk prövning av det historiska materialet.122 

Hans synpunkter om källkritisk gransknig av lokalt kyrkoarkivmaterial ger en bra grund 

för de grundlägande källkritiska frågeställningar man bör ställa om källans tillförlitlighet. 

 

Källkritisk granskning 

Ett kritiskt förhållningssätt till faktauppgifter och påståenden är grundläggande i all 

forskningsverksamhet. De frågor man ställer beträffande identifikationen av källan, dess 

äkthet och dess tillkomstsituation, behöver vi inte utreda, eftersom vi har hämtat vårt 

material från den nationella arkivdatabasen med godkänd autenticitet. Då kvarstår frågor 

att granska som hänger samman med innehållet i källorna.123   

 
Vi har lärt känna husförhörslängders innehåll från rubrik till rubrik, från notering till 

notering. Vi vet att det var den tjänstgörande prästens uppgift att föra noggranna 

anteckningar i böckerna. Är dessa källor tillförlitliga? Hur riktiga och objektiva kan dessa 

anteckningar vara?  

 
Uppgifternas riktighet bygger på fakta från husförhörslängder, till exempel så kan man 

kontrollera individers personuppgifter genom att matcha kyrkböckernas och andra 

arkivdokuments faktauppgifter mot varandra:  

 
o I mantalslängder framgår individens samhällsställning, yrke, hemvist civil-

stånd och andra uppgifter som var nödvändiga för att erlägga mantalspengar.124   

                                                           
121 Sandström, 1978, s 83. 
122 Se kapitlet om „Källkritiska synpunkter” i Johansson, 1972. 
123 Dahlgren, Stellan & Florén, Anders. Fråga det förflutna: en introduktion till den moderna 
historieforskningen.  Lund: Studentlitteratur, 8. tr., 2006. 
124 Enligt bestämmelser från 1652 ingick alla personer mellan 15 och 63 år i registret (och även efter 
63 år ålder om skatteplikten då fortfarande bestod). Mantalslängderna finns från perioden 1628–1991. 
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o I födelse- och dopbok kan uppgifter om personens födelsedatum, dopdatum, 

föräldraskap, dopvittnen och hemort samt församling kontrolleras.  

o I kommunionlängder framgår personers nattvardsgång.125  

o Giftermål kan granskas i lysnings- och vigsellängder. 

o Flyttningslängder ger uppgifter om personers flyttnings- och vistelseort samt 

församlingstillhörighet.  

o Död- och begravningsböcker kan innehålla uppgifter om sjukdom eller 

dödsorsak utöver åldern, datum för bortgång och begravning. 

 
Beträffande faktauppgifterna kan vi anta att den tjänstgörande prästen var mån om att 

införa dessa med omsorg i kyrkböcker, såväl i husförhörslängder som i ministerialböcker. 

Dessutom kan vi oftast kontrollera faktauppgifter. Men hur kan vi få en uppfattning om 

de övriga uppgifternas tillförliglighet? Särskilt när det gäller olika noteringar om till 

exempel lyten och frejd. Kan vi säkerställa att även kunskapsnoteringar eller andra, 

endast på indivuella grunder bedömda uppgifter, är (någorlunda) objektiva?  

 
Med tanke på den dåvarande samhällsordningen som vi inte minst lärt känna via 

Hustavlans värld, kan man misstänka att det kunde spela roll var i samhällsordningen 

den bedömda personen stod när han eller hon kunskapsprövades. Man kan utgå från att 

detta även gällde intyg om frejd och i vissa fall kanske även vid bedömning av lyte. Om vi 

börjar med det sistnämnda, kan vi anta att det är högst individuellt vad en präst kunde 

anse vara lyte, ett bestående fel eller skada. Man kan tänka sig att en präst med en viss 

funktionsnedsättning inte ansåg det vara väsentligt att anteckna om någon i församlingen 

hade samma ”lyte”. Vi kan också fundera över om det spelade någon roll om prästen var 

ung eller gammal när han bedömde församlingsmedlemmarnas frejd. Betänkligheterna är 

fler: kunde en prästs bedömning påverkas av om han var gift eller ogift, om han hade barn 

eller inte? En viktig faktor är också vilken inställning han hade till sina församlings-

medlemmar; hade han sökt sig till tjänstgöringsförsamlingen eller blivit ditbeordrad? 

Uppfattade sig prästen i första hand som själasörjare eller som statskyrkans tjänare? Det 

är alltså av grundläggande betydelse att förstå vem som fyllde i kyrkböckerna.  

Fördelen med en källkritisk prövning av husförhörslängderna är att dessa i vanliga fall tar 

upp ett årtionde och att man under en så lång period ofta genomförde prästbyten. Det är 

värdefullt att jämföra om och hur markeringar för kunskaper och andra noteringar skiljer 

sig mellan olika prästers tjänstgöring. Ännu säkrare uppfattning kan vi bilda oss genom 

att jämföra flera efter varandra följande husförhörslängder. Eftersom varje person i regel 

                                                           
125 Att föra förteckning över de personer som mottagit nattvard föreskrevs i 1686 års kyrkolag och 
kommunionlängder fördes långt in på 1900-talet även efter att nattvardstvånget upphävdes 1863. 
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prövades under större delen av sin livstid kan man utgå från att noteringar rörande en 

och samma församlingsmedlem i allmänhet har gjorts av mer än en präst.  

 
Innan jag går vidare måste jag påminna om att en källas värde helt och hållet ligger i  

forskarens grundläggande frågeställning. Detta påverkar också källgranskningen. I de 

husförhörslängder vi har ägnat oss åt har inte syftet varit att analysera markeringarna och 

anteckningarna i och för sig, utan dessa skulle exemplifiera ett tillvägagångsätt vid studiet 

av denna typ av historiskt källmaterial. Medan vi praktiserade detta förfaringssätt kom 

nya frågor upp och för att få svar på dessa frågor har vi tagit fram nya källor (i form av 

äldre husförhörslängder). På detta vis fick vi ett forskningsunderlag bestående av 

husförhörslängder från olika tidsperioder men från samma släkt och samma gård för 

jämförelse. När vi insåg att materialet tillåter ett längre tidsperspektiv för den aktuella 

frågeställningen, blev just enskilda noteringar hos vissa personer mindre intressanta 

medan andra noteringar och markeringar fick större betydelse. Det är just dessa uppgifter 

som kräver en noggrann källkritisk granskning, medan den stora mängden av andra data 

faller utanför vårt fokus i detta arbete. 

 
Det går faktiskt att få reda på ganska mycket om de tjänstgörande prästerna. Sedan 1700-

talet finns tryckta matriklar, stiftvis sammanställda, över Sveriges prästerskap. En sådan 

prästmatrikel kan utöver biografiska uppgifter även innehålla personhistoriska fakta och 

redovisning rörande förhållanden i olika församlingar i ett visst stift vid en viss tidpunkt. 

Dessa matriklar utgör en möjlig bas för att fastställa en prästs situation vid tidpunkten för 

den undersökta kyrkboken. 

 
Den källtyp som kan ge en utförligare information om prästerna i ett stift kallas 

herdaminnen. Dessa skrifter utvecklades från minnesanteckningar – ursprungligen 

tillkomna vid prästmöten där man hedrat avlidna präster – till omfattande biografiska 

beskrivningar.  Herdaminnena är enastående dokument som inte har någon motsvarighet 

i andra kyrkor.126  

 
Vi bör nu reda ut vilket stift som Alanäs tillhörde under den undersökta perioden och 

därefter slå upp i aktuell matrikel vem som tjänstgjorde åren 1862-1871. Med denna 

kunskap kan vi leta rätt på aktuellt herdaminne. Dessvärre är alla herdaminnen ännu inte 

inskannade, utan vi får vända oss till LIBRIS för att veta vilka bibliotek som innehar de 

för oss aktuella herdaminnena. 

 

                                                           
126 Visserligen finns en tradition av historia domus eller annaler i den romersk katolska världen 
innehållande viktiga händelser förda årsvis om församlingars och klosterordens liv, men dessa fördes 
av kyrkoherden eller abboten själva och inte om dem.  
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Alanäs tillhör Härnösands stift. Vi bör ta hänsyn till att Alanäs vid denna tid endast var en 

kapellförsamling och som sådan ingick den i Hammerdals pastorat tillsammans med 

andra annex. Prästens titel var kapellpredikant.  

 
Prästen Frans Abraham Valfrid Edlund tjänstgjorde i Alanäs i drygt två decennier, 1847-

69. Eftersom han senare tjänstgjorde i Umeå (mellan åren 1879-92), är det i det 

alfabetiska registret i herdaminnet från den tiden som vi kan leta upp honom och därmed 

får en beskrivning om honom och hans karriär.127 Han var född i Oviken i Jämtland. Här 

har vi en viktig utgångspunkt i kartläggningen av hans person. Han hade själv vuxit upp i 

Jämtland, något som bör ha inneburit att han hade kännedom om lokala jämtländska 

seder och dialekter. En annan viktig faktor var att han själv var prästson. Vi kan därför 

utgå ifrån att han var insatt i yrket sedan barnsben. Utnämnd till kapellpredikant 1847 

med fast lön och just fyllda 30 år, gifte han sig året därpå med Amalia Rebecca Behm, 

lagmansdotter från hemorten, Oviken. De fick tillsammans fyra döttrar och fem söner.128 

När han skrev i kyrkböckerna i Alanäs var han alltså själv far och husföreståndare, något 

som antagligen speglas i hans noteringar. Herdaminnet beskriver honom som en 

”ordningsälskande och energisk präst, i yngre dagar ivrig fiskare.”129 

Vi kan tacka Edlund för att han var ordningsälskande, för vi kan se att böckerna blev 

noggrannt och relativt läsbart förda. Att han var energisk framgår nog bäst i 

sockenstämmoprotokollen.  

 
Henrik Höglund, F A W Edlunds föregångare, tjänstgjorde under fyra år i Alanäs. 1846 

erhöll han kapellpredikanttjänsten i Frostviken i Jämtland där han stannade livet ut (se 

Bild 21).  

 

                                                           
127 Just i Edlunds fall finns han med i Band I, II och IV eftersom han tjänstgjort i flera olika församlingar. 
128 Året efter vigseln (1849) fick familjen Edlund först en flicka som dog efter bara 13 dagar. Deras 
förste son Nils Magnus Edvard, föddes året  därpå (1850) följd av en dotter, Selma Eugenia, 1851. 
Därefter fick de tre söner, Arvid Emanuel (1853), Axel Valfrid (1855) och Ernst Agathon (1858). 
Barnaskaran utökades  med dottern Amalia Mathilda (1860) och sonen Helmer Gottlieb (1863). Deras 
yngsta barn, en pojke, född 1865, levde bara fem månader. Ingen av pojkarna valde prästyrket (men 
gjorde karriär i sina yrken som inspektor, förvaltare och bokhållare), men Axel Valfrid blev lärare och 
sedan rektor vid Gefle (Gävle) borgarskola. 
129 Bygdén, Leonard. Härnösands stifts herdaminne. Stockholm: Sveriges släktforskarförbund, 2004, 
Faks. uppl. Band 4, s. 243. 
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Bild 21. Alanäs kapellpredikant Henrik Höglund, senare 

kyrkoherde i Forsviken och hans hustru.  

Bilden är hämtad från http://www.goetjen.com/Ancestors.htm.  

 
Han kom från en jämtländsk bondefamilj. Han studerade först i Härnösand och sedan i 

Uppsala och prästvigdes i Härnösand 1828 vid 29 års ålder. Han gifte sig två år senare 

med den sju år yngre fosterdottern till prosten Strömqvist i Ramsele. När paret Höglund 

anlände till Alanäs 1842 hade de redan fem barn och fick ytterligare två under tiden i 

Alanäs, men dessa dog tyvärr unga.130  

Om Höglunds yrkesutövning står det ingenting i herdaminnet, desto mer om hans 

personlighet. Han lär ha varit en from man i botten men var inte världsvan och hade ett 

pojkaktigt ”okynne”131. ”Åtskilliga historier från skol- och gymnasietiden gingo om 

honom.”132 Det kanske också var grunden till att han underkändes första gången vid 

                                                           
130 Sammanlagt hade paret Höglund 10 barn, 6 döttrar och 4 söner. Av de 8 barn som nådde vuxen 
ålder var den äldsta dottern ”ofärdig” och stannade hemma hos föräldrarna livet ut. Det femte barnet i 
barnaskaran, en dotter, reste till Amerika. Den näst yngsta dottern, Sara Brita gifte sig med en torpare i 
Ström. Även en av deras döttrar,  Anna, utvandrade till Amerika som sin moster. Det är orsaken till att 
paret Höglunds foto kunde hämtas på nätet från en amerikansk släkforskarsida.  
131 Ha lust att ställa till besvär i onödan för att retas. 
132 Bygdén, 2004, Band 1, s. 231. 

http://www.goetjen.com/Ancestors.htm
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prästexamen: han bedömdes ha gott minne men svagt omdöme. Höglund gav dock inte 

upp och fick i efterhand betyg på att ”kunna bli en hjälplig präst på landet.”133  

 
Denna historia leder oss till ytterligare källkritiska eftertankar. Att ha gott omdöme var av 

grundläggande betydelse för utövande av prästyrket och av den anledningen är denna 

information väsentlig för vår källkritiska prövning beträffande de anteckningar som 

Höglund förde. Historier om honom visar att han kunde uppträda opassande. Att inte 

veta när och under vilka omständigheter man inte ska skoja, visar ett slags 

omdömeslöshet som dock skiljer sig från förmågan att ha omdöme i själavård eller 

folkbildarsammanhang. 

 
Därför bör vi ställa den källkritiska följdfrågan: vem har gett detta omdöme? Kan vi lita 

på denna källa rörande präster, vilkas arbete vi vill kunna bedöma? Herdaminnen är en 

sammanställning av olika utsagor från mer eller mindre officiella möten präster emellan. 

Vill vi ta herdaminnenas utsagor på allvar bör vi sätta oss in i den samtida normen och 

uppförandekoden för prästerskapet och utifrån detta bilda oss en uppfattning om 

utsagorna. Det var lektor Berlin som kuggade Höglund vid prästexamen. Hade han blivit 

utsatt för Höglunds rackartyg? Hade han haft problem även med andra kandidater som 

kom från enkla förhållanden på landet? Eller hade han helt enkelt rätt uppfattning att 

Höglund inte passade för prästyrket? Har vi tur finns det skrifter av eller om honom så att 

vi kan bilda en egen uppfattning. 

Är vi osäkra bör vi bedöma vår primärkällas tillförlitlighet endast grundad på fakta, i det 

här fallet till exempel att jämföra mer än en källa. 

 
Petrus Söderlind, prästen före Höglund, var kapellpredikant i Alanäs ett drygt årtionde, 

1830-41. Det var den tidsperiod vi studerade noteringar om Pehr Mickelsson som 

hemmansägare och husfader i förra kapitlet. I herdaminnet berättas om Söderlind att han 

var ”en för sin tid god predikant och duglig präst.”134 Han var norrlänning, bondeson 

från Själevad vid Örnsköldsvik. Genom giftermål kom han nära yrket på det personliga 

planet: hans hustru var prästdotter från Åsele i Västerbotten och hans svåger blev pastor 

och sedan biskop. När Söderlind anlände till Alanäs var han 32 år gammal och gift sedan 

4 år tillbaka och hade redan en son och en dotter när han kom till församlingen. I Alanäs 

fick familjen ytterligare tre söner 1831, 1834 och 1836. Petrus Söderlind var inte bara 

husföreståndare och fembarnsfar, han var även fågeljägare på sin fritid. Han avled 1841, 

endast 43 år gammal. I herdaminnet står det att han ”var ivrig fågeljägare och hans 

                                                           
133 Bygdén, 2004, Band 1, s. 231. 
134 Bygdén, 2004, Band 1, s. 317. 
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uteliggande i skog och mark höst och vår torde ha bidragit att förvärra den bröst-

sjukdom, som ändade hans dagar.”135 

 

Förankring till Källkritisk granskning 

a) Se F A W Edlunds inflyttning och första år i Alanäs i husförhörslängden. 

Det var hans uppgift att fylla i böckerna så man kan undersöka  vad han 

skrivit om sig själv och om sin familj i längden rörande kunskapsuppgifter. 

Se Alanäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, 1838-1852. (SE/ÖLA/11038/A 

I/2 (1838-1852), bildid: C0035377_00113.)  

 
b) Finns det någon skillnad när det är han som ”öppnar upp” nästa husförhörslängd och 

inför sin familj på första sidan? Se: Alanäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, 

SE/ÖLA/11038/A I/3 (1853-1861), bildid: C0035378_00007 

 
c) Se Bild 12 i kapitel 2. Denna kyrkobok har förts av Petrus Söderlind men efter hans 

bortgång övertogs längden av näste kapellpredikant, Henrik Höglund. Finns det några 

tecken som visar prästbytet i längden? 

 

Namnproblemen i källorna  

Det är en fascinerande variation av hur man skriver namn i olika dokument, något som är 

viktigt att tänka på när man under källkritisk granskning söker information i olika 

längder rörande samma person.136 Bruket av efternamn varierar i Sverige under andra 

hälften av 1800-talet. Vi kan börja med några exempel. 

 
I de husförhörlängder vi undersökt är barnen endast inskrivna med förnamn. Deras 

efternamn konstruerades utifrån faderns förnamn med tillägget ”son” eller ”dotter”.  

Användningen av så kallade patronymikon var typiskt för landsbygden. I de jämtländska 

längder vi studerade fanns inga exempel på fasta släktnamn. Det betyder att man måste 

hålla reda på faderns förnamn för att kunna följa upp hans son eller dotter. Faderns 

förnamn kan dessutom ha inskrivits med olika stavning i olika längder. Pehr Pehrson i 

vår studie är son till Pehr Mickelsson. Hans förnamn stavas utan ”h” i Husförhörslängden 

1838–1852, (se Bild 12) men i Husförhörslängden från 1820–1828 (Bild 14) står han som 

Pehr. Hans son, som sedan övertar gården i Alanäs och blir husföreståndare, får sitt 

familjenamn efter faderns förnamn, därför är det viktigt att försäkra sig om det gäller 

samma ”Pehrson”; ett familjenamn som förekom oerhört ofta; bara i Hammerdals 

församling fanns det flera Pehr Pehrson i sockenstämman. Därför bör vi kontrollera både 

                                                           
135 Bygdén, 2004, Band 1, s. 317. 
136 Se även nästa avsnitt, ”Genusperspektiv i källorna”. 
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i Födelse- och dopboken 1810-1856, den hithörande födelse- och dopinskriptionen av 

Pehr Pehrson (Bild 4) och i den husförhörslängd där han står som hemmansägare för 

första gången, nämligen i Husförhörslängden 1862–1871 (se Bild 3).  

Vi kan glädjas åt att åtminstone Pehr Pehrson har blivit inskriven med samma ortografi 

både i doplängden, i husförhörslängden som barn och sedan i husförhörslängden 1862-71 

som egen bonde, men än är inte alla problem kring namnens stavning lösta. Det finns ju 

sekundära källor som man ofta vänder sig till och då kan ortografin igen ställa till 

problem. När jag sökte efter Pehr Pehrson i den digitaliserade versionen av folkräkningen 

på SVAR:s hemsida, fick jag ingen träff, trots att jag fyllde i hela hans personalia. Orsaken 

var att hans förnamn där skrevs på annat sätt än det som står i husförhörslängden: med 

ett ”ä” och inte med ett ”e”. Han blev ”Pär” och inte ”Pehr” i den bearbetade versionen av 

1860 års folkräkning, och jag måste medge att samma problem uppstod vid sökning i den 

påföljande folkräkningen från 1880; där såg stavningen återigen annorlunda ut, här stod 

det Per Persson, med ”e” i förnamnet men utan ”h” vare sig i för- eller efternamnet.137 

 
Att man fortfarande under 1800-talets andra hälft använde sig av patronymikon på 

landet, betyder inte att de högre samhällsskikten inte  hade ärtfliga släktnamn. Sådana 

användes av adeln redan från 1600-talet, medan prästerskapet sedan senmedeltiden 

föredrog att ge latinsk eller grekisk karaktär till sina för- och efternamn (se den ene 

kapellpredikantens, Söderlinds förnamn i Alanäs: Petrus). För de borgerliga släktnam-

nen var de tvåledade adelsnamnen mönstergivande och blev sammanställda av en del av 

en ortnamn som förled och av en naturbeteckning som efterled (se efternamnet till den 

andre prästen i Alanäs: Edlund). 

 
Ett typiskt exempel på det nya namnmodets intågande i landsorten följer här. 

Alanäspastorn, Henrik Höglunds nionde barn, Sara Brita gifte sig med torparen Erik 

Ersson i Ström enligt herdaminnets anteckning.138 Hennes man, Erik fick sitt efternamn 

efter fadern Erik och använde det i den förkortade varianten – som Er(ik)sson. Han 

ändrade i tidens anda därefter sitt efternamn till Strömgren. Han valde, som så många 

andra på landsbygden vid 1800-talets slut, ett tvåledat namn med en förled bestående av 

orten han levde i, Ström, och ett naturbetecknande efterled - gren. Även hans hustrus 

namn visar övergången till det moderna: kring sekelskiftet använde hon inte längre sin 

fars efternamn (Höglund) utan blev fru Brita Strömgren. 

 

                                                           
137 Då tog jag till den beprövade metoden att söka efter ”Per Persson” genom hustru Kerstin Larsdotter 
– med resultat. Jfr ”Att välja lämpliga källor” och Bild 26. 
138 Se första stycket och fotnot 130 på sidan 68 om kapellpredikanten Höglund i förra avsnittet. 
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Genusperspektiv i källorna inklusive förankring 

Det första jag själv reagerade över när jag studerade husförhörslängderna var möjligheten 

att kunna komma nära ”vanligt folk”, att få en inblick i en familjs situation genom långa 

tidsperioder. Medan jag arbetade med att jämföra kunskapsnoteringarna hos några 

utvalda familjer i undervisninsghistoriskt syfte, kom jag underfund med vilket unikt urval 

av uppgifter som husförhörslängderna erbjuder i fråga om genusperspektiv: man får reda 

på lika mycket om båda könen. Det är en jämlik fördelning av uppgifter om kvinnor och 

män, om pojkar och flickor i husförhörslängderna. Oavsett om det gäller husfäder och 

storbönder eller pigor, drängar och änkor förekommer det lika många och exakt samma 

rubriker uppställda för alla. Genus kan alltså studeras på basis av primära källor som 

bygger på samma uppgifter. Detta är speciellt viktigt eftersom genusstudier ofta visat att 

kvinnor har varit osynliga i källor eller åtminstone mindre framträdande och svårare att 

spåra.139 Men när man på allvar börjar ställa frågor om kvinnornas situation i gångna 

tider så har det visat sig att kyrkoarkivkällorna är av stor vikt. Husförhörslängder och 

andra urkunder från kyrkoarkiven har varit kända sedan tidigare - men inte blivit 

använda som betydelsefulla källor till genusstudier. 

 
Egil Johansson var den förste som kartlade och diskuterade könsfördelningen beträffande 

läs- och skrivkunnighet, kvinnors framträdande roll i hemundervisningen med mera 

utifrån husförhörslängderna.140  Ett exempel på det är hans forskningsrapport med titel 

”Kvinnorna och lästraditionen omkring 1700” i Scriptum 38.141 I rapporten berättar Egil 

Johansson om att kvinnor blev ledande i läsning jämfört med män vid 1600-talets slut, en 

trend som höll sig länge.142 Kvinnor har ofta haft högre läsbetyg än män även under 1700- 

och 1800-talet.143 Det hänger å ena sidan samman med att det var kvinnor som oftast 

ansvarade för barnens undervisning i hemmet. Å andra sidan kan vi själva, efter att ha 

undersökt några av Alanäs förhörslängder, konstatera att prästen som folkbildare inte 

gjorde någon märkbar skillnad på män och kvinnor, flickor och pojkar när han förde 

kunskapsnoteringar. I hemundervisningen framstod kvinnans bildning lika viktig som 

mannens, inte bara i teorin enligt luthersk teologi, utan även i praktiken enligt 

kunskapsnoteringarna i förhörslängderna. Alla undervisades och förhördes under samma 

                                                           
139 I sockenstämman t.ex. deltog endast män. 
140 Genus har i övrigt ingått i studier om husförhörslängder, t.ex. som en av flera beroendevariabler.  
141 Senast utgiven i Johansson, Egil. Kyrkostudier: Möten med kyrkböckernas rikedom. Skellefteå: Artos, 
2011. 
142 Annorlunda var det med skrivkunnighet eftersom skrivning hörde till näringarnas behov och ingick 
i regel inte i kvinnosysslor.   
143 Se t ex Johansson, Egil. ”På läsbräda, mikrokort och dator: eller kyrkolivets böcker i gammal och ny 
undervisning”. Scriptum 1, 1988. 
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premisser, och utvecklingen i kristendom – som den gemensamma vägen till frälsning - 

skulle fortsätta under hela livet på samma sätt för alla oavsett kön.144 

Just denna kvantitativa möjlighet till undersökning har inspirerat studenter i religions-

pedagogik att under årens lopp välja ett genusperspektiv i sina skriftliga arbeten. För 

vidareutveckling av undersökningar rörande kunskapsnoteringar, gäller att man inte 

endast utgår från könsfördelning utan även utifrån yrkeskategorier och familjesituationer 

för att kunna relatera dessa uppgifter till utbildningens syfte. Tydliga genusstudier som 

utgår från feministisk teori är viktiga därför att det trots den likställda bildningen endast 

var mannen som fick träda fram offentligt. Det kvinnliga kallet gällde vanligtvis endast 

inom hushållets ramar i den patriarkala samhällsstrukturen.145 En sådan prövning av 

källmaterialets möjligheter vid genusanalys har utförts t.ex. i en D-uppsats, där ansatsen 

var att undersöka utvalda husförhörslängders markeringar för kunskapsbetyg för 

undersökning av kvinnans ställning. Uppsatsen bygger på de undersökningar som Egil 

Johansson och Sven-Åke Selander publicerat146, men problemställningen var alltså en 

annan. Resultatet visar att trots att kvinnor i detta fall hade generellt sett högre läsbetyg 

än män, skattades de lägre i bedömningen av ”begrepp”. Kvinnor fick alltså antingen 

”svagt begrepp” eller ”någorlunda begrepp” medan män med sämre läsbetyg fick ”gott 

begrepp” i de utvalda längderna. Om förklaringen hänger samman med synen på kvinnan 

i allmänhet eller med kvinnans roll i hemmet i synnerhet krävs ytterligare under-

sökningar. 

 
Vilka möjligheter hade då döttrarna och pigorna i Pehr Pehrsons familj att ta del av det 

offentliga livet? Vårt undersökningsobjekt täcker en del av 1800-talets andra hälft 

(Husförhörslängden 1862–71 i Alanäs). Vid den tiden, 20 år efter folkskolans införande, 

var folkskolan fortfarande inte etablerad och de största svårigheterna rörande bland 

annat skolbyggnadens drift inte lösta.147 I folkskolan fick flickor samma möjlighet som 

pojkar att delta i utbildningen. Dessutom hade folkskolan öppnat upp för kvinnor att 

träda ut i offentligheten genom att bli folkskollärare, ett led i kvinnans emancipation.  

 
En annan fråga är sambandet mellan social status och den bedömning av kunskaper 

någon kunde få. Kunde en piga som fått barn utanför äktenskapet, få högt betyg i 

”begrepp”, när den morallära som bygger på kristendomskunskap inte följs upp i det 

praktiska livet? 

                                                           
144 Jfr Selander 1987, kapitel 2 avsnitt 9. 
145 Zachrisson, Linda. Kvinnan i det offentliga rummet? Kvinnan i den lutherska utbildningstraditionen. 
Undersökning av Skön i början av 1800-talet. D-uppsats i religionspedagogik vid Institutionen för 
religionsvetenskap, Umeå Universitet, 2003, s. 2. 
146 Johansson, 1972 och Selander, 1986.  
147 Jfr avsnittet ”Sockenstämma, kyrkoråd och skolråd”. 



74 

 

Det framgår av husförhörslängden i Alanäs socken att en av pigorna som arbetade hos 

Pehr Pehrson, Anna Stina Johansdotter, fött en dotter 1867 utan att ha varit gift. (se Bild 

5 Husförhörslängden 1862–1871). Hennes kunskapsnoteringar är genomsnittligt medel-

måttiga, men hon saknar notering för ”begrepp”.148 Vid dottern, Martha Cajsas namn står 

tydligt att hon var oäkta, något som inte utesluter att hennes föräldrar senare skulle gifta 

sig - och då skulle anteckningen oäkta strykas över och helt försvinna i nästa 

husförhörslängd. Detta kan vi kontrollera. I det här fallet anges faktiskt faderns namn, 

Dr(ängen) Nils Andersson från Glava i Värmland och även att de båda flyttar från 

Pehrsons hushåll till Anna Stina Johansdotters hemort, Vilhelmina i Västerbotten. Detta 

sker ett år senare på den för tjänstefolk allmänna flyttdagen 24/10, så det går lätt att 

undersöka om de bildar familj senare genom att slå upp i 1880 års folkräkning (se även 

nästa avsnitt om Folkräkningen).149 I Husförhörslängden 1862–71 står att Anna Stina 

Johansdotter kommer från Vilhelmina, så vi söker inte i Jämtlands län där hon är 

arbetstagare hos familjen Pehrson utan i Västerbottens län dit hon återvände med sitt 

barn och barnets far 1868, se Bild 22. Vi konstaterar att hon väl hemkommen har gift sig 

med barnets far och att familjen utökats ytterligare. Med hjälp av folkräkningarna kan vi 

finna henne i husförhörslängden för Vilhelmina, Västerbottens län, och där undersöka om 

hennes kunskapsbetyg i begrepp har förändrats när hon blivit en gift kvinna. 

 

Om hushållet 
 
Personer i hushållet: 

Fam. nr 1 

Nils Andersson, f. 1841 i Glava Värmlands län,  
Skomakare 

Anna Stina Johansdotter, f. 1839 i Vilhelmina  
Västerbottens län 

Martha Cajsa, f. 1867 i Alanäs Jämtlands län 

Anders Johan, f. 1869 i Vilhelmina Västerbottens län 

Anna Maria, f. 1874 

 
Bild 22. Anna Stina Johansdotters hushåll. Utdrag ur folkräkningsdatabasen 1880. 

  

                                                           
148 Hon var 28 år gammal och barnet, Martha Cajsa, var född den 22 oktober, under veckan som 
normalt var flyttid för säsongsarbetarna. 
149 Det finns även ett vigselregister på SVAR:s hemsida men Västerbottens län saknas än så länge.   

http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=24&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=&db=1880&lannr=24&selarkbild=&omrade=24&fodfors=glava&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=2&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1880&id=7862234
http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=24&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=&db=1880&lannr=24&selarkbild=&omrade=24&fodfors=glava&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=2&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1880&id=7862236
http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=24&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=&db=1880&lannr=24&selarkbild=&omrade=24&fodfors=glava&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=2&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1880&id=7862237
http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=24&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=&db=1880&lannr=24&selarkbild=&omrade=24&fodfors=glava&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=2&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1880&id=7862238
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I Pehrsons hushåll fanns en annan piga, Bengta Andersdotter, som födde en oäkta dotter, 

Anna Olivia, vid 23 års ålder (se Bild 5 Husförhörslängden 1862–1871). Hennes kun-

skapsbetyg visar att hon kunde katekesstyckena och hade medelmåttig läsförmåga, hon 

till och med fick markering för ”begrepp”. Eftersom hon fick sin dotter 1871, sista året i 

längden, misstänker jag att kunskapsbetyget härstammar från tidigare år. I övrigt har vi 

inga uppgifter om henne eller om barnets fader. Det står i husförhörslängden att vidare 

information finns på sidan 74 (Bild 84 i den digitala versionen) men där får vi endast veta 

att Bengta ”vistas på okänd ort”. Denna notering är överstruken, något som betyder att 

detta hade skett innan hon flyttat till Alanäs.150 Vi söker vidare i Födelse- och dopboken 

för att se om vi kan få mer information om hennes dotter. Om Anna Olivia står det att hon 

döptes i Alanäs, men inte av kapellpredikanten utan av hemförsamlingens pastor vid 

namn Hedin från Tåsjö och dopvittnen kom från hennes hemort Lillviken.151 Inga 

uppgifter om fadern är angivna här heller. Det står även att hon blev kyrkotagen och fick 

absolution. Vi kan inte veta hur länge hon stannade hos Pehrsons, endast att hon inte 

deltagit i nattvard en enda gång. Vi vet med säkerhet att år 1871, då hennes dotter föddes, 

befann hon sig i Alanäs. Då anordnades nattvardsgudstjänst två gånger under hösten och 

hon var inte med. Hennes dotter var född i juni, så orsaken var antagligen inte hennes 

tillstånd. Om hon uteblev från nattvardsgången på grund av samvets-, moral- eller 

sekulariseringsskäl kan inte bekräftas utifrån så få uppgifter.152  

Vi har ägnat oss åt att studera husförhörslängder, men det bör ändå nämnas att det i vissa 

församlingar förekom skilda födelse- och dopböcker för äkta och oäkta barn.153 Oftast är 

det i storstäder och hamnstäder där man förde särskilda böcker över oäkta barn. En 

illustration är nedanstående bild från Stockholms Storkyrkoförsamling. Rubriktexten 

lyder: ”Längdh uppå oechta barn som kristnas uti Stoore kyrchian.” Anno 1670 Dat 19 

januari och 20 Mars (Bild 23). 

 

                                                           
150 Vi får reda på att hon härstammar från Lillviken och är dotter till bonden Eric Andersson som just 
har övertagit en familjegård där från sin far. Se Alanäs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, 
SE/ÖLA/11038/A I/4 (1862-1871), bildid: C0035379_00084. 
151 Födelse- och dopboken, A0014644_00035. 
152 För vidare funderingar vill jag tillägga att ett sådant beteende kunde skada ens framtida möjligheter 
till bland annat att ingå äktenskap trots att det inte längre var obligatoriskt enligt lag efter 1809 års 
regeringsform att gå i kyrkan eller fira nattvard mot sin egen vilja. 
153 Jfr ”Dopböcker i jämförande genusperspektiv” i kapitel 4. 
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Bild 23 Utdrag ur Födelse- och dopböcker för oäkta barn, (1663–1714), Storkyrkoförsamlingens 

kyrkoarkiv.  

 
Längden är alltså äldre än 1686 års kyrkolag som reglerade kyrkoboksföringen, men 

ministerialböcker finns ännu bevarade från församlingar i rikets södra delar ända sedan 

1640-talet. En av de längder som prästerna skulle föra var födelse- och dopboken. I 1686 

års kyrkolag kapitel 24 § 8:10, nämns det att prästen skulle föra in "Alle barns, så ächtas, 

som oächtas, med dheras Föräldrars och Faddrars Namn, födelse- och döpelse Dag, så 

och Orten ther de födde äro".154 

 
En ur social synpunkt viktig uppgift är föräldrarnas civilstånd vid barnets födelse. 

Födelse- och dopboken skulle enligt kyrkolagen omfatta såväl äkta barn, d.v.s. barn födda 

inom äktenskapet, som oäkta barn. Föräldrar till trolovningsbarn var visserligen inte 

gifta, men eftersom föräldrarna givit varandra äktenskapslöfte betraktades inte barnet 

som oäkta, vilket hade stor betydelse. Den juridiska betydelsen av en trolovning tycks ha 

haft få internationella motsvarigheter.155  

All utomäktenskaplig sexuell förbindelse mellan ogifta var brottslig enligt 1734-års lag 

men upphävdes 1864.156 Det kallades för lönskaläge och bestraffades med böter och jag 

menar att det är viktigt att påpeka att böters storlek inte var lika, utan mannen bötfälldes 

dubbelt mot kvinnan. Under Gustav III utfärdades det så kallade Barnmordsplakatet 

(1778) som förbjöd att efterforska faderns namn och därigenom hindra att oäkta barn 

dödades. I dessa fall skrevs i kyrkboken att både modern och fadern var okända. Modern 

                                                           
154 Thulin, Gabriel (förf. till förord). 1686 års kyrkolag, Stockholm: Svenska kyrkans Diakonistyrelse, 
1936. 
155 Detta orsakar problem när man ska översätta termen eller jämföra med andra länder. 
156 Hela stycket refereras till Clemensson, Per & Andersson, Kjell. Släktforska vidare. Stockholm: Natur 
och Kultur, andra uppl. 2009 
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fick dock lämna sitt - och om hon ville även faderns - namn i ett förslutet kuvert i kyrkans 

förvar ifall hon senare skulle vilja hävda föräldraskap. Efter 1864 betecknades utom-

äktenskaplig sexuell förbindelse som brottslig endast om den ena eller båda parter var 

gifta eller om en ogift kvinna med barn stämde den förmodade fadern.  

 
Oäkta barn stannade oftast hos modern. De barn som inte kunde bli omhändertagna av 

sin egen familj, placerades i fosterhem eller barnhem. Vi har tidigare sett (Uppgifter som 

församlingsprästen utförde för statens räkning i förra kapitlet) att fattigvård ingick i 

sockens uppgifter där prästen deltog aktivt. Om detta kan man läsa i fattigvårdsstyrelsens 

protokoll.  

Jag finner det värt att nämna, även om tidsperioden är en annan, att redan under 1600-

talet fanns det regler om delad vårdnad. Efter de första tre åren övergick vårdnaden av 

barnet från modern till fadern under fyra år. Efter att barnet nått sju års ålder tog 

återigen modern hand om barnet men fadern skulle understödja barnets försörjning.157 

 
Förankringen till Genusperspektiv i källorna har visat sig vara ganska 

invecklat, därför visar jag här en möjlig lösning av uppgiften:  

Pigan Anna Stina Johansdotter i Alanäs var inte gift men fick en dotter 

1867. Utomäktenskapligt förhållande ansågs inte längre vara brottsligt om 

inte någon av parten var gift. Det framgår av husförhörslängden i Alanäs 

socken vilka kunskapsnoteringar hon fick och att vidare uppgifter finns om henne på 

sidan 9 i flyttningslängden.158 

Förändras hennes kunskapsnoteringar i samband med att hon gifter sig och bildar familj i 

Vilhelmina? 

Efter många sökningar med familjemedlemmar involverade i både födelse- och dopbok 

samt i lysnings- och vigsellängder, inser jag att jag behöver ta Demografiska databasens 

”Indiko” till hjälp. Via Demografiska databasens fyndiga sökverktyg ”Indiko” - som gör 

det möjligt att söka information i DDB:s kyrkoboksdatabas - får jag till slut betydligt 

enklare fram de sökta uppgifterna om A S Johansdotter, se Bild 24. 

 

                                                           
157 Clemensson & Andersson, 2009, s. 9. 
158 Alanäs kyrkoarkiv, Flyttningslängder, 1862-1871, SE/ÖLA/11038/B/1 bildid: A0012555_00012.  
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Bild 24. Uppgifter om Anna Sina Johansdotter i Demografiska Databasens sökverktyg, Indiko. 

 
Efter att ha tagit del av sökverktygets information öppnar jag husförhörslängden 1867-76 

i Vilhelmina kyrkoarkiv. Husförhörslängdens rubriker är detaljerade och prästens 

symboler tydliga. Det är intressant att tyda kunskapsbetyget vilket någorlunda skiljer sig i 

sin utformning från tecknen vi lärt känna i Alanäs kyrkoarkiv.  

 

 

Bild 25. Kunskapsnoteringar för A S Johansdotter  

(nedre raden) och hennes man(övre raden) i  

husförhörslängden 1867-76 Vilhelmina kyrkoarkiv. 
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A S Johansdotter läser någorlunda medan hennes man läser försvarligt. Hon har svagt 

begrepp i förklaringsrubriken som betyder att det inte har skett någon förändring i 

bedömningen av hennes kunskaper (se Bild 2). Vi kan därmed konstatera att 

kapellpredikanten i Alanäs antagligen bedömde Anna Stina Johansdotter objektivt och 

inte utifrån social status. Jag måste dock påpeka att vi ändå inte kan vara säkra på att 

även prästen i Vilhelmina var objektiv i kunskapsbedömningen. Han som förhörde Anna 

Stina Johansdotter i Vilhelmina har nämligen haft tillgång till hennes förra kunskaps-

noteringar genom den flyttningsattest som utfärdades av prästen i Alanäs församling vid 

utflyttningen och som alla skulle ta med sig vid flyttning. 

 

Att välja lämpliga källor  

I Husförhörslängders struktur i förra kapitlet gav jag prov på längdernas enhetliga 

struktur. I en husförhörslängd är en familj i samma hushåll, ofta flera generationer, 

upptecknad tillsammans med eventuellt tjänstefolk enligt en bestämd ordning.159 

Hushållets läge och storlek framgår också. De inskrivna hushållsmedlemmarnas person-

uppgifter och inbördes relationer, sociala och i viss mån hälsostatus blir också tydliga.  

Till större delen studerade jag samma sida i en husförhörslängd för denna studie och 

visade vilken mängd av information den innehåller, vilket enastående kodsystem som 

kunskapsmarkeringarna och själva upplägget erbjuder. Det är ett tidskrävande arbete att 

uttyda all information trots att den digitala versionens förstoringsmöjlighet är till hjälp.  

 
Kunde jag ha valt någon annan källa för att få fram samma information, kanske till och 

med finna bättre uppgifter på ett enklare sätt? 

I avsnittet om Kyrkobokföring i förra kapitlet beskrev jag folkräkningarna som viktiga 

sammanställningar över landets invånare grundade på husförhörslängders uppgifter. En 

folkräkning (census) har till uppgift att samla in och redovisa demografiska och socio-

ekonomiska uppgifter för samtliga individer och hushåll i ett land vid en viss tidpunkt.160 

De svenska folkräkningarna har till stor del även bearbetats digitalt och är tillgängliga på 

internet. Folkräkningarna bildar en historisk databas över Sveriges befolkning. 

 
Kunde jag ha valt att inte själv undersöka källmaterialet, husförhörslängderna, utan 

vända mig till en bearbetad digital version, en historisk databas om Sveriges befolkning? 

Det är värt att undersöka denna möjlighet. Uppgifter som redovisas i folkräkningar är 

                                                           
159 Denna ordning motsvarar folklängder och familjelängder (Liber status animarum) i den kristna 
världen. Se t.ex. Börsting, 1959 eller Zipernovszky, 2004, kapitel 3. 
160 I Sverige (och Finland) har för första gången en folkräkning utförts 1749. Inga andra länder har 
sammanhängande uppgifter om sin befolkning så långt tillbaka i tiden. Till en början varje år, sedan 
vart tredje, därefter vart femte och slutligen fr.o.m. 1860 vart tionde år. Se www.svar.ra.se om 
folkräkning. 

http://www.svar.ra.se/
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personens namn, boendeort och församling, födelseår och födelseförsamling, yrke, 

hushållstillhörighet, familjestatus samt rubriker rörande lyte, nationalitet eller 

religionsbekännelse som vi behandlar separat. 

Jag vill bedöma användbarheten av de olika källorna för mitt syfte. Jag vill få reda på om 

jag valde det bästa tillvägagångssättet som presenterats i förra kapitlet eller skulle det ha 

räckt med att studera folkräkningen? 

Vi kan börja med att slå upp ”Folkräkning” på SVAR:s hemsida. Folkräkningar på 

internetadressen www.svar.ra.se har en direktlänk och det framgår att folkräkningar 

mellan 1880–1910 finns digitalt tillgängliga för hela landet.161 

I folkräkningarna är befolkningen upptecknad efter geografisk hemvist. Jag påbörjar 

sökningen på Jämtlands län. Jag har tur eftersom just för Jämtlands del är även 1860 års 

folkräkning tillgänglig som digital databas. Sökningen sker på individnivå. Det är socken 

och församling som man måste fylla i först, följd av den sökta personens för- och 

efternamn samt födelseår. Yrke, kön och civilstånd är tillkommande uppgifter. Jag söker 

efter Pehr Pehrson. Trots att jag fyller i hela hans personalia får jag ingen träff (om 

orsaken se avsnittet om Namnproblemen i källorna).162 Då försöker jag med att söka efter 

hans hustru och väljer 1880 års folkräkning, och denna gång lyckas jag (se Bild 26). 

  

                                                           
161 Här gäller också att det behövs ett abonnemang eller licens för att kunna använda portalen om man 
inte besöker Riksarkivets enheter eller vissa bibliotek, men i olika perioder förekommer att det ges fri 
tillgång till vissa folkräkningar på SVAR:s hemsida. På Forskningsarkivets hemsida, 
(www.foark.umu.se) har det varit fri tillgång till fyra län av Fokräkning 1890. Från 1 januari 2012 ger 
Demografiska databasen vid Umeå universitet fri tillgång att använda Indiko som är DDB:s egen 
kyrkoboksdatabas.  
162 Det finns faktiskt en knapp för ”Exakt” eller ”Ungefärlig” namnangivelse i sökformulären men jag var 
ju säker på min sak: Pehr Pehrson har blivit inskriven med samma ortografi både i doplängden, i 
husförhörslängden som barn och sedan i husförhörslängden 1862–1871 som egen bonde. Därför 
misstänkte jag inte annan ortografi i denna bearbetade version. Om namnens stavning se även 
”Förankring till folkräkningar” längre fram i det här kapitlet. 
 

http://www.svar.ra.se/
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Om personen 

 

Namn:  Kerstin Larsdotter 

Hemförsamling:  Alanäs Jämtlands län 

Hemort:  Alanäs 

Kontrakt:  Jämtlands norra 

Län:  Jämtland län 

Födelseår:  1833 

Födelseförsamling:  Alanäs Jämtlands län 

Civilstånd:  Gift (G) 

Kön:  Kvinna 

Familjeställning:  h. 

Famstkod:  Mor/fru (M) 

Familj nr:  1 

Sida:  1  

Rad:  3  

Visa källa  Visa källa  
 

 

 

Om hushållet 

 

Personer i hushållet: 

 

Fam. nr 1 

Per Persson, f. 1830 i Alanäs Jämtlands län,  

Hemmansägare 

Kerstin Larsdotter, f. 1833 i Alanäs Jämtlands län 

Per Arvid, f. 1859 i Alanäs Jämtlands län 

Anna Kristina, f. 1862 i Alanäs Jämtlands län 

Lisa Kajsa, f. 1864 i Alanäs Jämtlands län 

Maria Matilda, f. 1866 i Alanäs Jämtlands län 

Lars Olof, f. 1869 i Alanäs Jämtlands län 

Sara Brita, f. 1871 i Alanäs Jämtlands län 

Kristina Amalia, f. 1873 i Alanäs Jämtlands län 

Hilma Erika, f. 1876 i Alanäs Jämtlands län 

Fam. nr 2 

Göran Andersson, f. 1853 i Tåsjö Jämtlands län, Dräng 

 
Bild 26. Kerstin Larsdotters hushåll i folkräkningsdatabasen 1880 (bilden beskuren). 

 
När jag får träff på hans hustru, kan jag återfinna både Pehr Pehrson och alla andra 

familjemedlemmar: Jag klickar fram Pehr Mickelsson och hans hustru Catarina Olsdotter 

i 1860 års folkräkning (se Bild 27). När jag studerade familjesammansättningen i 

husförhörslängden (se Husförhörslängdernas struktur i kap 2) krävdes extra efter-

forskningar om Isak Pehrsons bakgrund. Här i folkräkningen kan jag på en gång 

http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=23&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=Alan%C3%A4s&db=1880&lannr=23&selarkbild=&omrade=23&fodfors=&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=Larsdotter&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=2&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1880&id=10346784
http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=23&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=Alan%C3%A4s&db=1880&lannr=23&selarkbild=&omrade=23&fodfors=&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=Larsdotter&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=2&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1880&id=10346786
http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=23&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=Alan%C3%A4s&db=1880&lannr=23&selarkbild=&omrade=23&fodfors=&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=Larsdotter&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=2&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1880&id=10346787
http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=23&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=Alan%C3%A4s&db=1880&lannr=23&selarkbild=&omrade=23&fodfors=&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=Larsdotter&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=2&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1880&id=10346788
http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=23&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=Alan%C3%A4s&db=1880&lannr=23&selarkbild=&omrade=23&fodfors=&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=Larsdotter&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=2&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1880&id=10346789
http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=23&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=Alan%C3%A4s&db=1880&lannr=23&selarkbild=&omrade=23&fodfors=&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=Larsdotter&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=2&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1880&id=10346790
http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=23&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=Alan%C3%A4s&db=1880&lannr=23&selarkbild=&omrade=23&fodfors=&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=Larsdotter&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=2&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1880&id=10346791
http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=23&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=Alan%C3%A4s&db=1880&lannr=23&selarkbild=&omrade=23&fodfors=&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=Larsdotter&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=2&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1880&id=10346792
http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=23&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=Alan%C3%A4s&db=1880&lannr=23&selarkbild=&omrade=23&fodfors=&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=Larsdotter&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=2&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1880&id=10346793
http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=23&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=Alan%C3%A4s&db=1880&lannr=23&selarkbild=&omrade=23&fodfors=&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=Larsdotter&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=2&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1880&id=10346794
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konstatera att mina undersökningar på Isak Pehrson stämde – han är inskriven som Pehr 

Mickelssons son.  

 

Namn:  Catharina Olsdotter 

Hemförsamling:  Alanäs Jämtlands län 

Hemort:  Alanäs by 

Kontrakt:  Jämtlands norra 

Län:  Jämtlands län 

Födelseår:  1807-02-30 

Födelseförsamling:  
Fjällsjö i Ångermanland  

Jämtlands län 

Yrke:  Hustru 

Civilstånd:  Gift (G) 

Kön:  Kvinna 

Familjeställning:  h. 

Famstkod:  Mor/fru (M) 

Familj nr:  1 

Sida:  1  

Rad:  2  

 

Fam. nr 1 

Pär Mickelsson, f. 1795-09-04 i Alanäs Jämtlands län,  

Hemmansägare 

Catharina Olsdotter, f. 1807-02-30 i Fjällsjö i  

Ångermanland Jämtlands län, Hustru 

Olof Pehrsson, f. 1836-12-28 i Alanäs Jämtlands län,  

Bondeson 

Isak Pehrsson, f. 1841-02-06 i Alanäs Jämtlands län, 

Bondeson 

Anna Stina Pehrsdotter, f. 1843-02-07 i Alanäs  

Jämtlands län, Bondedotter 

Maria Albertina Pehrsdotter, f. 1846-01-07 i Alanäs  

Jämtlands län, Bondedotter 

Hans Axel Pehrsson, f. 1848-04-18 i Alanäs Jämtlands  
län, Bondeson 

Fam. nr 2 

Pär Pehrsson, f. 1830-03-09 i Alanäs Jämtlands län,  

Bondeson 

Kerstin Larsdotter, f. 1833 i Alanäs Jämtlands län,  
Hustru 

Pehr Arvid Pehrsson, f. 1859 i Alanäs Jämtlands län 

Fam. nr 3 

Daniel Sundberg, f. 1839 i Offerdal Jämtlands län, Dräng 

 
Bild 27. Pehr Mickelssons hushåll i folkräkningsdatabasen 1860 (bilden beskuren). 

http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=23&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=Alan%C3%A4s&db=1860&lannr=23&selarkbild=&omrade=23&fodfors=&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=Mickelsson&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=1&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1860&id=9161552
http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=23&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=Alan%C3%A4s&db=1860&lannr=23&selarkbild=&omrade=23&fodfors=&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=Mickelsson&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=1&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1860&id=9161554
http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=23&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=Alan%C3%A4s&db=1860&lannr=23&selarkbild=&omrade=23&fodfors=&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=Mickelsson&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=1&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1860&id=9161555
http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=23&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=Alan%C3%A4s&db=1860&lannr=23&selarkbild=&omrade=23&fodfors=&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=Mickelsson&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=1&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1860&id=9161556
http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=23&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=Alan%C3%A4s&db=1860&lannr=23&selarkbild=&omrade=23&fodfors=&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=Mickelsson&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=1&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1860&id=9161557
http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=23&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=Alan%C3%A4s&db=1860&lannr=23&selarkbild=&omrade=23&fodfors=&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=Mickelsson&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=1&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1860&id=9161558
http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=23&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=Alan%C3%A4s&db=1860&lannr=23&selarkbild=&omrade=23&fodfors=&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=Mickelsson&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=1&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1860&id=9161559
http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=23&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=Alan%C3%A4s&db=1860&lannr=23&selarkbild=&omrade=23&fodfors=&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=Mickelsson&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=1&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1860&id=9161560
http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=23&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=Alan%C3%A4s&db=1860&lannr=23&selarkbild=&omrade=23&fodfors=&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=Mickelsson&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=1&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1860&id=9161561
http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=23&Typnr=28&ens=exakt&selar=0&hemort=Alan%C3%A4s&db=1860&lannr=23&selarkbild=&omrade=23&fodfors=&txtfnamn=&selkon=&antal_rader=20&fns=exakt&sortering=1&txtenamn=Mickelsson&sortorder=ASC&fodd=&selciv=&lngPage=1&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1860&id=9161562
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Det som intresserar mig är om Isak även är inskriven som dräng hos arbetsgivarfamiljen, 

det vill säga hos bonden Jöns Jönsson. I husförhörslängden fanns nämligen Isak Pehrson 

upptecknad i båda hushållen. Jag gör en sökning på Jöns Jönssons namn.163 En piga och 

två drängar är inskrivna hos Jönsson164, alla framstår som egen familj, men Isaks namn 

finns inte med som dräng – han är ju inskriven i kärnfamiljens sida som ”bondeson”. 

Folkräkningen bygger på hemvist och inte på yrke. Dessutom var syftet med 

folkräkningen just att alla skulle skrivas in en enda gång.  

Just därför märker jag skillnaden mellan uppgifterna. Att han är bondeson enligt 

folkräkningen hjälper mig inte att få fram uppgifter om vad han i vuxen ålder sysslar med. 

Jag behövde primärkällan, husförhörslängden för att få reda på att han var ”arbetarkarl” 

hos Jöns Jönsson. Samma gäller beträffande Pehr Pehrssons bakgrund. Vi har i 

husförhörslängden (se Husförhörslängdernas struktur i kap 2) upptäckt att hans mor 

inte är faderns inskrivna hustru, Catharina Olsdotter, men detta framgår inte i folk-

räkningen, där finns inte angivet när ett par gift sig. Det är några av skillnaderna som vi 

bör beakta när vi väljer mellan en databas och primärkällan.  

 
Visserligen underlättar databaser att få fram information men det är endast originalkällan 

– digitaliserad eller ej – som ger oss den bredd och det urval av information som vi kan 

kalla för en säker källa. I annat fall bör vi säkerställa vårt resultat genom att slå upp 

informationen i originalen. Ännu bättre är det, om det finns flera källor som är oberoende 

av varandra, till exempel olika sorts attester i lysnings- och vigselböcker.165 Om vi söker 

information i folkräkningsdatabasen som är en sekundär källa och bygger på bearbetad 

information, är det säkrast att granska även originalkällan. Folkräkningen bygger på de 

inskickade formulären som är utdrag ur husförhörslängder, ifyllda och inskickade av 

prästen. Det kan alltid gömma sig en felkälla i överföringen av uppgifter från original-

källan till den digitaliserade versionen. Uppgifter i folkräkningen och formulären som 

bildar dess grund är dock inte oberoende av varandra. Till en källkritisk granskning hör 

att, om det är möjligt, leta reda på flera oberoende källor. Källgranskningen kan till 

exempel fortsätta genom att kontrollera informationen i den aktuella längden. 

Husförhörslängdernas unika informationsrikedom ligger bl.a. i hänvisningarna till andra 

böcker som vi har lärt känna i förra kapitlet.  

Vilken information får man i husförhörslängder på individuell nivå om vi här utelämnar 

de mycket speciella kunskapsnoteringarna?  

                                                           
163 Se Om Jöns Jönssons hushåll i Folkräkning 1860, Jämtlands län, Alanäs kapellförsamling. 
164 Utöver hustrun Lisa Cajsa Pehrsdotter, 2 hemmaboende söner och 1 dotter. En av drängarna heter 
Lars Jönsson och kan vara en äldre bror till husbonden.  
165 Jävsanmärkningar rörande lysning kan vara en intressant läsning utöver dess källvärde. 

http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/folk/?uidObjectGUID=91FA6D4E-3E76-4344-8C72-5D28B1A2A79E&omrade_sok=23&Typnr=28&ens=approx&selar=0&hemort=&db=1860&lannr=23&selarkbild=&omrade=23&fodfors=&txtfnamn=Jons&selkon=&antal_rader=20&fns=approx&sortering=1&txtenamn=Jonson&sortorder=ASC&fodd=1826&selciv=&lngPage=8&fscbkod=&yrke=&fodlan=&FRNR=1860&id=9161725
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Det är om en person är född/döpt, lyst/vigd, avliden (kanske dödsorsaken), hans/hennes 

efterkommande och släkt i uppgående och sidled. Yrke, stånd och titel samt markägande. 

Vidare kan det förekomma noter om hälsa (vaccination, lyte, dödsorsak) och moral (frejd, 

anmärkning, anteckning). 

Vilken information framgår då i den digitala historiska databasen som är en bearbetad 

version? Folkräkningarna ger en lägesbeskrivning för ett visst år, husförhörslängden 

följer cirka ett årtionde per volym. Jag kan konstatera att folkräkningsdatabasen, den 

sekundära källan, i ett fall hjälpte mig att nå fram till rätt information betydligt snabbare 

(beträffande Isak Pehrsons familjetillhörighet) och i ett annat fall fick jag kompletterande 

information med hjälp av folkräkningsdatabasen. Det senare var att endast en dräng är 

angiven hos familjen Pehrson/Mickelson i folkräkningen, medan i den studerade 

husförhörslängden angavs många fler pigor och drängar på familjegården. Detta 

förstärkte vår hypotes om att de i husförhörslängden angivna pigorna och drängarna för 

det mesta var säsongarbetare hos familjen Pehrson/Mickelsson.  

 

”Normalt” och avvikande 

Det var en stor fördel att 1860 års folkräkning från Jämtland fanns tillgänglig via SVAR, 

men informationen från de senare folkräkningarna har högre kvalitet eftersom man från 

och med 1880 även anger källa till det individuellt uppställda materialet så att vi kan se 

underlaget till folkräkningen. Då har man nått till originalet, primärkällan, och förstår 

formulärens uppställning. Prästen i varje socken skulle fylla i det fastställda formuläret 

med uppgifter tagna ur husförhörslängden och därefter skicka in det. Av Bild 28 framgår 

utöver personalia och social status, en för religionspedagogisk forskning betydelsefull 

uppgift, nämligen religionsbekännelse eller främmande nationalitet, se rubrik 4.  

 

 

Bild 28. Rubricering av formuläret till Folkräkning 1880, Alanäs församling, Jämtlands län. 

 
Det står först Lyte, ett begrepp som står för funktionshinder, något som vi rett ut i förra 

kapitlet, och betyder medfödd eller förvärvad, kroppslig eller mental skada. Det är alltså 

ett begrepp som anger att någon är avvikande (vi hade exemplet Döfstum i förra 

kapitlet).166 I samma rubrik ska främmande nationalitet eller religionsbekännelse 

                                                           
166 Lägg märke till att samma information även har funnits med i husförhörslängderna, se t.ex. Bild 16 i 
förra kapitlet. det skrevs under rubriken Anmärkning eller motsv. där all annan aktuell information 
t.ex. om flyttning eller tillträde till nattvard har noterats. 
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noteras, något som alltså likställs med Lyte och därmed utpekas som avvikande från 

norm. Här noteras även om någon är frånvarande, återigen något som är olikt det 

”normala”. Denna rubrik är även värd att undersöka i andra längder för att visa att det 

homogena samhället inte var så enhetligt som man skulle tro ifråga om religions-

tillhörighet och nationalitet. I Norrland förekommer ofta noteringen lapp respektive 

lappänka ofta med tillägget nomadiserade. I husförhörsregistret framgår till exempel i 

Vilhelmina kyrkoarkiv att böckerna fördes separat för ”den svenska befolkningen” och för 

”lappbefolkningen”. Man kan få detaljerad information genom folkräkningsdatabasen om 

man till exempel söker ”lapp” i rutan för ”yrke”. Beträffande rubrikens titel ”annan 

religionstillhörighet” fann jag till exempel mosaisk tro167. Kring sekelskiftet 1900 förekom 

även det nedsättande ordet frimickel som benämning på frikyrklig tillhörighet. 

 
Om jag hade haft den digitala folkräkningen med möjlighet till inblick i originalkällan 

från 1860 skulle jag besparat mycket tid för att få en god bild om familjen 

Pehrson/Mickelssons hushåll. Mitt huvudsyfte var inte att lära känna en familj utan att 

undersöka all folkbildningsrelaterad information hos en slumpmässigt utvald familj. 

Husförhörslängderna behövdes för undersökning av alla faktorer som hänger samman 

med hur folkundervisningen bedrevs, men i fråga om familjemönster skulle folkräk-

ningen varit till stor hjälp. I Bild 26 framgår också att familjen Pehrson har berikats med 

två döttrar till, Kristina Amalia (född 1873) och Hilma Amalia (född 1876). Jag får alltså 

en ögonblicksbild av befolkningen via folkräkningen medan husförhörslängden ger 

inblick i en individs/familjs/sockens liv under cirka ett årtionde.  

 

Förankring till folkräkningar 

Vill man fördjupa sig i ursprungskällor som tillhör folkräkningarna kan man 

slå upp nästa folkräkningskälla från 1890 och där får man en inblick i den 

fortsatta familjeuppställningen för Pehr Pehrsons familj. Då är det till 

exempel inte längre Pehr Pehrson utan hans yngre bror, Olof som står som 

husföreståndare. 

 
Olof ”träffade” vi som den näst äldste sonen till Pehr Mickelsson (se Bild 12 Husförhörs-

längder, 1838–1852 i kapitel 2), men Pehr lever kvar på gården som hemmansägare i 

knappt ett decennium till.  

Hans bortgång vid 69 års ålder meddelas av hustrun, se Bild 29. Sorgkortets text kan vi se 

som en kvittens på allt vi har utforskat angående familjens kristna leverne: att Herren ger 

                                                           
167 Vanlig benämning på "judisk" i fråga om religion. Se även rubriken för utlänningar i Tabellverket 
(föregångare till folkräkningen) som lyder: ”Bosatte i Staden, hörande till af § a, Mosaiske 
Trosbekännare” på http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk?Next=FormF620 

http://rystad.ddb.umu.se:8080/Tabellverket/Tabverk?Next=FormF620
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och Herren tar och nu behagade Han återkalla honom, att Pehr Pehrson hade kvar sin 

fasta tro trots mycket lidande, att hans maka i det heliga äktenskapet älskade honom, att 

han uppfostrat åtta barn och har levt i god relation med släkten. 

På sorgkortet återges också en gammal psalm (melodin är från 1500-talet, texten 

bearbetad) som finns med i både 1819 års psalmbok (Nr 344) och 1695 års psalmbok (Nr 

331).  Ikonografin är också religiös: korset, palmbladet och så solnedgången (eller också 

är det soluppgången) som vi kan anta är metaforisk. 

 

 

Bild 29. Pehr Pehrsons sorgkort. 

 
Det är värt att även ta en titt på personnamnen som visar just den utveckling vi tidigare 

diskuterat i avsnittet om Namnproblemen i källorna. Pehr Pehrsons namn har fått en 

enklare stavning. Under senare delen av 1800-talet blev det allt vanligare att ”-son”-

namnen blev till verkliga släktnamn. Även hans hustru använder ”Persson” som 

efternamn, något som vi inte sett exempel på tidigare (Bild 26). Kerstin Larsdotter följde 

den moderna namnbildningen i alla hänseenden: Istället för Kerstin skrevs hon in som 

Christina i folkräkningen 1880 och hennes förnamn fick en enklare stavning, Kristina, 

kring sekelskiftet. Hon bytte efterledet ”-dotter” i sitt eget (flick)namn till ”son”. 

Efterledet ”-dotter” i efternamn har inte etablerats som släktnamn utan kvinnorna valde 

som sina makar att använda efterledet ”son”. (Det är först efter 1982 års namnlag som 

kvinnor återigen kan välja ”-dotter” i efternamn.)168 

Forskning – släktforskning  

Det händer att studenter säger att de känner till husförhörslängdernas struktur (och vissa 

även kan tyda dess information) på grund av att någon i deras närhet har släktforskat.  

                                                           
168 Brylla, Eva. Andersson, Pettersson, Lundström och Beachman: om nordiska efternamn i sin europeiska 
omgivning. Uppsala: Bombus, 2009. 
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Det är lika utmanande varje gång att leta i husförhörslängder och försöka skapa en bild av 

en familjs eller församlings historia även om man inte har någon koppling just till den 

utvalda familjen. Här skiljer sig forskarens avsikter från släktforskarens. Entusiasmen för 

att vilja förstå, sätta i sammanhang är nog densamma, men där släktforskaren lägger 

ifrån sig källorna nöjd att ha klarat av uppgiften och funnit just den gren av släktträdet 

som var av intresse, tar forskaren itu med nya frågeställningar och uppmärksammar nya 

kopplingar eller fenomen. Inom historisk religionspedagogisk forskning är just frågan om 

Svenska kyrkans undervisningsarbete och de enskilda prästernas engagemang i en 

sockens kristna utbildning en grund till att söka vidare sammanhang. Till exempel vad 

som döljer sig bakom de olika symboler prästen använt för kunskapsnoteringar. Hur 

dessa hänger samman med faktorer som kön, ålder, samhällsklass, föräldrarnas 

kunskaper, familje- och boendeförhållanden, religionstillhörighet för de enskilda 

individerna. Utforskandet tar aldrig slut. Efter hand dyker nya frågor upp som sätter 

kända fakta i nytt ljus. Även om man som forskare arbetar på individnivå så är det inte i 

första hand individen som person som är intressant utan individens del av ett större 

religiöst och socialt sammanhang.  

 

Utvidgning  

Vi har undersökt kunskapsnoteringarna i husförhörslängder i förra kapitlet och kunde 

fastställa att dessa i många fall fungerade som en form av enskilda betyg i kristendoms-

kunskap samt i sådana elementära kunskaper som läskunnighet och utantillinlärning. 

Studerar man folkundervisningen under den tid när Svenska kyrkan bar ansvaret för 

denna, finns det olika metoder att tillgå. Just det i förra kapitlet beskrivna sättet hör 

kanske inte till de vanligaste, men ger oss en intressant inblick i den kyrkliga 

folkundervisningen som omfattade alla boende i församlingen, oavsett ålder, kön och 

samhällsklass. 

En utvidgning av denna inblick får vi om vi tar steget vidare till de andra källor som vi 

givit exempel på tidigare i kapitlet. Vi kan utvidga forskningen i ämnet genom att inte 

nöja oss med hemundervisningens resultat utan även undersöka de dokument som finns 

tillgängliga om den aktuella socknens eller ortens skolliv i form av skolmatriklar och 

betyg. Hemundervisningen pågick i flera sekel men avtog så småningom när folkskolan 

infördes. Hur länge fortsatte hemundervisningen på olika orter i landet? Anordnades 

skolan i första hand för att ta itu med fattigvårdsproblematiken? Trots att det fanns en 

skola på en viss ort, hände det att föräldrarna begärde dispens för att barnen även i 

fortsättningen skulle få ”gå i skola hemma” som Egil Johansson uttrycker det i Scriptum 

nr 10. Hade skolan som mål att tillförsäkra medborgarfostran? Anlitades någon utbildad 

lärare i skolan? 
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Vi kan söka svar på dessa frågor i olika databaser, och jag börjar med folkräkningarna. I 

folkräkningen söker man i olika kategorier. Vill man få reda på skolsituationen i Alanäs 

socken kan man börja med att söka via kategorin yrke. Det fanns ett trettiotal 

yrkeskategorier i Alanäs socken 1880, däribland småskollärare och skollärarinna. 

Dessutom finns en person angiven som både klockare, organist och kyrkvaktare (Erik 

Gerdin, f. 1809 i Sunne Jämtlands län), samt en kyrkvärd och en komminister vilka kan 

ha varit inblandade i undervisningen.169 Egentligen vill jag kolla upp småskollärarna. Den 

f.d. småskoleläraren vid namn Anders Blomgren är änkeman, bor kvar i Alanäs socken 

och har en son Anders. Jag letar vidare för att få reda på hans yrkesval i folkräkningen 

1900. Där står det att han är arrendator hos en hemmansägare, han utbildade sig inte till 

lärare. Den tjänstgörande småskollärarinnan är en ensamstående kvinna, Märet 

Zachrisdotter. Hon har alltså inga efterkommande, men hon är ett exempel på kvinnornas 

ökade möjligheter till yrkesliv och därigenom emancipation. Vi har från skolråds-

protokollet förstått att Alanäs hade svårigheter att ha sin småskola i drift. Att både 

komministern och skollärarinnan var ensamstående omöjliggör vidare sökningar för de 

kommande generationernas yrkesval i detta fall. Jag gick istället vidare till en annan 

norrländsk ort, Umeå, och fann att flera barn följde i föräldrarnas fotspår och valde 

läraryrket.170 I kategorin yrke 1890 undersöker jag först Umeå stadsförsamling. Där fanns 

en skolmästaränka Mathilda Augusta Fjellner f. 1856. Skolmästarfamiljen hade sju barn, 

det finns information om var och en (som framgår av husförhörslängder). Som nästa steg 

kan man söka vidare i barnens yrkesbana för att få reda på om yrkesvalet gick vidare i 

släkten. Undersöker man ytterligare yrkesbenämningar i folkräkningen framgår att det 

var fler yrkesgrupper som kunde knytas till skolundervisningen, och antalet i dessa 

kategorier ökar med tiden. Skolväsendet var i sin utvecklingsfas. 

Jag tar även en titt på Umeå landsförsamling på sökordet skollärare. Det finns 6 personer 

med denna titel samt en skolläraränka, Augusta Charlotta Linder f. 1837. Vid vidare 

undersökning av hennes barn visar det sig att yrket gick i arv i den här familjen. En av 

hennes döttrar, Hilda Augusta f. 1861, blev också lärare med titeln skollärarinna. 

Jag fortsätter med Folkräkningen 1890 för statistik av olika yrkeskategorier. Jag väljer 

Umeå stad och söker i ”statistik” för yrken vid bokstaven ”s”. Där finns yrkesbenämning 

seminarierektor, seminarieadjunkt, seminarielärare samt en skolmästaränka, men ingen 

småskollärare och småskollärarinna. Jag finner även två slöjdlärare, 3 lektorer, 8 läro-

verksadjunkter, 6 lärarinnor. Det var många titlar som använts, (kan man tycka vid första 

anblicken) och just yrkestitlarna ger oss en inblick i stadens skolväsende. Där fanns alltså 

folkskola, läroverk och lärarseminarium. Till de sistnämnda rekryterades antagligen 

                                                           
169 Komministern, Jon Bergstrandh, lär hur som helst vara berörd av det skälet att han har tre barn. 
170 Sökning t.o.m. 1859 kan också ske i databasen ”Tabellverket på nätet” som nås via Demografiska 
databasen vid Umeå universitets hemsida, http://www.ddb.umu.se/tjanster/tabellverk/). 

http://www.foark.umu.se/folk/ac/person.asp?lannr=24&forsnr=3&pnr=12625&selarkbild=Ume%E5+lands
http://www.ddb.umu.se/tjanster/tabellverk/
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ungdomar från hela regionen. Jag kontrollerar uppgifterna på Umeå kommuns hemsida 

om stadens historia.171  Där står det att Umeå sedan 1810 har en trivialskola med rektor 

och tre lärare. Undervisningsämnen är grammatik, logik och retorik.172 Läroverket 

etablerades 1858 genom ett kungligt beslut och kom att heta Högre allmänna läroverket. 

1879 grundläggs övre Norrlands folkskollärarinneseminarium i Umeå och därefter börjar 

staden utvecklas till en förvaltnings- och skolstad. 

 
Till synes väcker varje ny information nya frågor. Jag sätter ändå punkt här och förblir 

nyfiken på hithörande material som nås via SVAR:s hemsida, så som Mantalslängder,  

Domstolsarkiv, Fångrullor, Lagfartsböcker, Fastighetsböcker och Brandförsäkrings-

databasen.173  Varför alla dessa arkiv? Visserligen utgör kyrkoarkiven den grundläggande 

källan för religionspedagogiska frågeställningar, men det kan också vara så att den 

forskningsfråga som ställts inte besvaras av källan eller att den kräver en bredare 

belysning.  Då tar man till annat arkivmaterial, till exempel av militär, juridisk eller fiskal 

karaktär för att finna ersättningsuppgifter eller få kompletterande data. Domböcker kan 

exempelvis med fördel studeras för att få en uppfattning om rådande moral eller 

kvinnornas ställning i samhället.  Med hjälp av domstolsmaterial och vittnesberättelser 

kommer man åt hur människor tänkte under en viss epok, vad som ansågs vara syndfullt, 

hur man kunde försvara sig.  

De olika arkivmaterialen tillsammans ger en mera heltäckande bild och en samtida 

samhällsmiljö. Arkivmaterial i långa tidsserier möjliggör för oss att följa förändrings-

processer. Ett intressant exempel på det sistnämnda fann jag i Brandförsäkrings-

databasen, när jag slog upp ”Alanäs Nr 40115”. Där läser jag att egendomen Alanäs Nr 1 är 

värderad till 13600 Kr. Det är familjen Pehrsons adress! Här redogörs detaljerat för både 

bostadshuset och magasinet - det står att huset är byggt på 1860-talet, alltså när Pehr 

Pehrson var husföreståndare. Det beskrivs hur huset såg ut invändigt och vad det 

innehöll.  

Orsaken till värderingen är att familjen Persson antagligen överlåtit sina fastigheter till 

Kramfors Aktiebolag som utökar sin verksamhet i regionen och nu vill brandförsäkra sin 

nyförvärvade egendom. Det är 1900-talets början, industrialiseringen har nått Alanäs och 

familjen Pehrson anpassar sig förmodligen till denna utveckling. 

 

  

                                                           
171 www.umea.se/umeashistoria.  
172 Trivialskolan fanns sedan medeltiden som den andra etappen i utbildningen och skulle idag 
motsvara ungefär grundskolans senare år. Namnet kommer från latinets trivium (vägskäl där tre vägar 
möts) som hänvisar till de tre undervisningsämnen, alla för bättre förståelse och användning av 
språket och språkliga medel. I början av 1900-talet ersattes trivialskolan av realskolan. 
173 Samt Provinsialläkarberättelser som vi behandlat tidigare. 

http://www.umea.se/umeashistoria
http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/forska/tjanster/databaser/nad/register_nad.asp?uidObjectGUID=%7BA6B79750-0B36-4551-9881-BF4432437648%7D&referenskod1=SE/RA/420606&referenskod2=SE/RA/420608&Typnr=17&lan=00&arkiv=0&typ=2&fritext=
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4 Utblick: Kyrkoarkivkällor i Sydafrika 

 

Svenska kyrkoarkivkällor har spelat en framstående roll i tvärvetenskaplig forskning om 

folkundervisningshistoria och religiöst lärande vid Umeå universitet - knuten till Egil 

Johansson - och ledde till en allt starkare internationalisering.174 På den afrikanska 

kontinenten genomförde Margareta och Rolf Sjöström pedagogisk forskning i Etiopien 

och i Tanzania inom ramen för den utbildningshistoriska projektgruppen i Umeå.175 För 

min del fann jag det spännande att ta reda på om det går att upptäcka kyrkoarkivkällor av 

intresse för jämförande religionspedagogiska studier i Sydafrika.  

Därmed hade jag gett mig in på okänd mark beträffande kyrkoarkivens värld i Sydafrika. 

Jag kontaktade både kyrkoherdar och teologer i olika samfund 176 och fick till slut en klar 

bild över att det var det centrala reformerta kyrkoarkivet som historiskt har motsvarat 

rollen av en statskyrkas arkiv. Efter tillträde till detta arkiv har jag koncentrerat mig på de 

källor som kunde vara av intresse för historisk religionspedagogisk forskning och som kan 

användas i jämförande studier. Resultatet blev en kartläggning av reformerta källor över 

tid och presenteras här i ett urval innesluten i sin kulturella och historiska kontext. 

 

Den religiösa och språkliga kontexten   

Sydafrika anses vara ett land med övervägande kristen tillhörighet. 79,8 % av hela 

befolkningen deklarerade sin tillhörighet till en kristen kyrka vid den senaste folkräk-

ningen och 83,6 % av populationen uppgav att de tillhörde någon religion.177  

 
Sydafrika må vara ur religiositetens synvinkel ett ganska enhetligt land men kulturellt sett 

är det enorma skillnader. Det är föga förvånande med tanke på arvet från det förflutna 

apartheidsystemet med dess extrema segregation som till exempel medförde att landets 

invånare blev indelade efter ras i svarta, vita, färgade och asiater. Dessa begrepp – Black, 

                                                           
174 Jfr avsnittet ”Ingång” i kapitel 1. 
175 Om Sjöströms forskning se dissertationen av Sjöström, Margareta & Rolf, 1982. 
176 Bl.a. den romersk katolska, den lutherska och olika reformerta kyrkor. 
177 Data är hämtade ur folkräkningen 2001 och återges i Symington, Johann (ed.) South African 
Christian Handbook 2007-2008.Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk, South Africa, 2007, 
s. 71.  Dessa data överensstämmer med World Values Survey från 2000 enligt vilket 77 % av Sydafrikas 
befolkning är kristen och 82,4% har religiös tillhörighet (Erasmus JC I: SA Christian Handbook, s. 95). 
Med religiös tillhörighet betecknas bl.a. muslimer, hinduer och judar samt traditionella afrikanska 
religioner.  
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White, Coloured, Asian – används fortfarande i officiella sammanhang, till exempel när 

barn registreras i skolan eller vid folkräkningar.178 

 
Sydafrikas etniska och kulturella mångfald är uppseendeväckande. Enligt den senaste 

folkräkningen från 2001 är folkmängden i Sydafrika 44 819 779, bestående av en stor 

etnisk pluralism. Exempelvis i Västra Kapprovinsen, där mitt studieobjekt ligger, består 

populationen av 26,69 % svarta, 53,91 % färgade, 1 % indier och asiater som tillhör 

samma indelningsgrupp i folkräkningen samt 18,41 % vita. Ändå är detta det område i 

Sydafrika som procentuellt består av flest vita och där majoriteten (ca 80 %) bor i 

städerna och inte på landsbygden.179 Det finns elva officiella språk i landet. I 

universitetsstaden Stellenbosch i Västra Kapprovinsen (se Bild 28) som jag gästade under 

höstterminen 2009, hörs exempelvis mestadels afrikaans och engelska. Afrikaans 

utvecklades ur det nederländska språk som kolonisatörer i Kapkolonin talade i slutet av 

1600-talet. De hade få kontakter med europeisk nederländska och tog till sig influenser av 

många andra språk. Afrikaans började betraktas som ett separat språk när dess eget 

skriftspråk infördes omkring 1900 med en stavning som avviker mycket från 

nederländskan. Som ett led i språkets officiella ställning beslutade kyrkomötet till den 

Nederländska reformerta kyrkan (den största kristna kyrkan) 1919, att använda afrikaans 

i kyrkan vid sidan av nederländskan.180 

Av landets cirka 50 miljoner invånare talas afrikaans av 6,0 miljoner och engelska av 3,7 

miljoner, de övriga nio språken är inhemska, zulu talas av 10,7 miljoner och det näst 

största, xhosa av 7,9 miljoner.181  

Jag har fått förklarat av flera informanter182 att så gott som alla invånare talar flera av 

landets språk och de som har ett inhemskt språk som modersmål talar de flesta av landets 

språk.183 Före 1994 var det obligatoriskt att lära sig afrikaans i hela landet, även i varje 

icke-vit skolas undervisningsplan ingick afrikaans oavsett geografiskt område. När 

apartheidsystemet avskaffades 1994, upphörde afrikaans att vara ett skolämne. 

Reaktionerna var helt enkelt för starka mot afrikaans i skolan. Därför kan idag många 

yngre färgade och svarta inte tala afrikaans vilket i sin tur kan medföra problem i högre 

utbildning, åtminstone i Kapprovinsen. Det mest gångbara undervisningsspråket i högre 

utbildning har blivit engelska, även i de traditionellt afrikaanstalande områdena. Här har 

policyn blivit att erbjuda tvåspråkig utbildning trots att det oftast är just de icke vita som 

                                                           
178 Föreläsning av Mary Ann Hood, University of Fort Hare, Umeå, 2011-03-30, samt av Dr Gerrith 
Brand, Umeå, 2011-04-10. 
179 Källa: South African Christian Handbook 2007–2008 s. 65. Enligt Nationalencyklopedins uppgifter 
uppskattades folkmängden till 50,5 miljoner år 2011.  
180 http://www.sahistory.org.za; 2010-03-07. 
181 South African Christian Handbook 2007–2008, s. 67. 
182 Bl.a. Susanne Botha, bibliotekarie vid universitetet Stellenbosch, Carla Ferreira, reformert pastor 
från teologiska fakulteten vid universitetet i Stellenbosch. 
183 Bantuspråken är relativt lika varandra i fråga om ljudsystem, grammatisk struktur och ordförråd. 

http://www.sahistory.org.za/
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har störst problem med att följa undervisningen på engelska eftersom talspråket i 

provinsen har förblivit afrikaans.184  

 

 
 
Bild 30. Karta över de orter och regioner i Sydafrika som omnämns i kapitlet.  

(Namn på regioner anges med blå färg).  

Kapprovinsen består av Norra, Västra och Östra Kapprovinsen och bar  

namnet Kapkolonin under brittiskt styre. Nuvarande Fristat är f.d. Oranje 

Fristat och i Transvaal ingår f.d. provinserna Zulu-Natal och Transvaal.  

Transvaal består dessutom av provinserna Gauteng, Mpumalanga och 

Norra provinsen.   

 

Kolonisation och reformert mission i Sydafrika 

Den Nederländska reformerta kyrkan, (på afrikaans NGK=Nederduitse Gereformeerte 

Kerk), mer känd internationellt som Dutch Reformed Church (framöver: DCR) är den 

största bland de etablerade kristna samfunden i Sydafrika. De andra stora är den 

metodistiska, den anglikanska, den romersk katolska och den lutherska kyrkan med olika 

förgreningar.185  

                                                           
184 Intervju med Dr Christo Thesnaar, Stellenbosch; 2009-10-27. 
185 Avsikten med denna historiska sammanfattning är att belysa uppkomsten av den Nederländska 
reformerta kyrkans arkivmaterial. Historiska händelser behandlas i detta syfte. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Norra_Kapprovinsen
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_Kapprovinsen
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stra_Kapprovinsen
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DCR är också den äldsta och har haft den mest utbredda rollen bland de kristna kyrkorna 

i Sydafrikas historia och därmed också utvecklat ett omfattande arkivsystem.186 DCR 

räknar sitt grundande från den tidpunkt då den holländska expeditionen med Jan van 

Riebeeck i spetsen anlände till den plats där dagens Kapstaden ligger (Bild 30). Det 

skedde 1652 på uppdrag av det Holländska Ostindiska kompaniet. Kolonisatörerna 

startade ett provianteringsställe vid Taffelbergets fot nära Godahoppsudden och 

grundade ett reformert samfund i Kabu som betyder just ”gott hopp”. 

 
DCR har haft en kultur- och språkbevarande roll under de gångna århundradena. 

Kyrkolivet har varit minst sagt livligt. Två predikningar en och samma söndag var brukligt 

och traditionen höll sig ännu under andra hälften av 1900-talet. Folk kom och lyssnade 

morgon och kväll.187  

J van Riebeecks uppdrag var att grunda en nederländsk bosättning och denna utvecklades 

snabbt när de första protestanterna från Nederländerna, Tyskland och Frankrike 

(hugenotterna) anlände, följda av asiatiska slavar från Madagaskar och Indonesien. De 

sistnämnda var arbetskraft som behövdes i jordbruket. Under det kommande 

århundradet kom allt fler europeiska bosättare och banade sig väg inåt landet. Därmed 

växte också kyrkorna. Kontakten med ursprungsbefolkningen beredde en särskilt 

gynnsam möjlighet till mission och utbildning. År 1820 fanns det redan fjorton etablerade 

församlingar tillsammans med de nyetablerade brittiska nybyggarna.188 Efter att britterna 

slutgiltigt tog över Kapprovinsen 1814 och började expandera, ville en stor andel av 

boerna,189 de tidiga bosättarna, bort från brittiskt styre, skolning och språk. De vandrade 

norrut från Kapprovinsen till nya regioner under 1820- och 1830-talen, till Oranje-

fristaten (se Bild 30)190 samt mot regionerna Zulu, Natal och Transvaal (idag är det 

gemensamma namnet Transvaal) som 1856 blev den andra boerrepubliken och 

utvecklades till landets mest folkrika område med Johannesburg och Pretoria som 

centrum.191 Den nya landvinningen och framgångsrik ekonomisk utveckling bland boerna 

gav också möjlighet till ökat missionsarbete för DCR i de nya republikerna, men arbetet 

                                                           
186 Den nederländska reformerta kyrkan är fast grundad i Bibeln som ett heligt och ofelbart Guds ord. 
Doktrinen framgår av bekännelsedokumenten som fastställts vid synoden i Dordrecht 1618– 619. Se 
vidare http://www.ngkerk.org.za/english/confessions.asp?button_pushed=4. 
187 Intervju med första arkivarie Marlene Schoeman, Stellenbosch, 2009-10-20. 
188 Brittiska närvaron i Kapprovinsen fram till 1700-talets slut var till stor del begränsad till 
Kapstadens stränder som halvvägs uppehåll på handelsresor österut. I början av 1800-talet växlades 
styret för Kapkolonins huvudstad, Kapstaden, flera gånger mellan den brittiska kronan och den 
bataviska (dåvarande nederländska) regeringen tills britterna förvärvade regionen permanent 1814. 
189 Namnet på bönder, hantverkare och arbetare från Nederländerna, Tyskland och Frankrike som 
bosatte sig i Sydafrika under 1600-talet. Andelen afrikaaner, boernas ättlingar, är idag ca 60 % av den 
vita befolkningen i Sydafrikanska republiken. 
190 Fristaten hette då Oranjefristaten och blev den ena självständiga boerrepubliken från 1854 med 
Bloemfontein som huvudstad. 
191 Detta var den s.k. stora utvandringen, (afrikaans: Groot Trek, "den stora marschen") som gjorde att 
boerna bosatte sig över stora delar av landets inre områden. 
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begränsades av bristen på pastorer. För att fylla behovet rekryterades pastorer från 

Nederländerna och från Skottland. Detta blev dock allt mer problematiskt på grund av de 

liberala idéströmningarna som fick allt större spridning i Europa. Idéerna om nationell 

frigörelse, inskränkning av privilegiesamhället och ökad jämlikhet välkomnades inte av 

den Nederländska reformerta kyrkan som beslöt att utbilda kyrkans tjänare lokalt i egen 

regi.  

 
Så grundades det första teologiska seminariet 1859 i Stellenbosch, några mil från 

Kapstaden.  I prästseminariebyggnaden har även det centrala reformerta arkivet sitt säte. 

Stellenbosch är en av landets äldsta städer.192  Här hade en lärarledd missionärsskola 

upprättats redan 1685 – i samband med att DCR grundade en församling i staden – och 

även kommunala folkskolor under 1840-talet.193 Nästa steg i skolutvecklingen kom 1865 

då staten förpliktade sig att bidra med lika mycket pengar till att upprätthålla skolorna 

som skolorna och kommunerna själva kunde lägga ut. Det var den så kallade Cape 

Education Act of 1865, utarbetad av Sir Langham Dale (1826–1898), superintendent för 

Kapkolonins undervisningsärenden under andra delen av 1800-talet.194  Hans policy var 

problematisk för DCR. Å ena sidan ville han avveckla nederländskan som undervis-

ningsspråk i skolan, å andra sidan ansåg han att det var bäst om det var kyrkorna som 

upprätthöll de lokala skolorna och uppmuntrade i första hand den största kyrkan, DCR, 

att göra så. 

Ännu mer angeläget blev det för DCR att skapa ett prästseminarium när en väckelse-

rörelse uppstod i Kapprovinsen 1860. En av de ledande förkunnarna var den reformerte 

pastorn Andrew Murray som predikade med stor framgång.195 Många blev omvända eller 

förnyade i sin kristna tro och fick en kallelse att evangelisera, såväl bland kolonisatörerna 

som bland ursprungbefolkningen i Sydafrika och i dess grannländer. Utbildningen av de 

nyomvända kandidaterna till blivande pastorer kunde nu säkerställas i Stellenbosch. Det 

teologiska seminariet utvecklades snabbt, och redan en av de första professorerna i 

                                                           
192 Stellenbosch grundades samma år som Kapstaden, 1652. 
193 Detta var ett resultat av en fungerande lärarutbildning i Kapprovinsen. Redan 1813 grundades en 
skola i Kapstaden för att tillförsäkra praktik åt lärarseminariet på initiativ av den lokala guvernören 
(som var tillsatt av den bataviska [nederländska] regeringen). Skolan rekryterade i första hand vita 
behövande barn och var en s.k. fri skola. Här drevs olika typer av försöksverksamhet för att finna 
lämpliga pedagogiska metoder för lärarutbildningen och ett slags assisterande lärarsystem 
utvecklades. Detta gick ut på att lärarkandidaten observerade sin mentors undervisning dagligen under 
några timmar och sedan gav lektioner själv. Varje eftermiddag satte sig sedan lärarkandidaten med sin 
mentor för att diskutera teoretiska aspekter av undervisningen. Utbildningen pågick i tre till fem år. 
Metoden blev populär i hela landet och användes i första hand för utbildning av färgade lärare (Du Toit, 
2007). 
194 Oxford Dictionary of National Biography, Dale, Sir Langham 
http://www.oxforddnb.com/view/article/61105 
195 Andrew Murray (1828–1917) hade ett brokigt ursprung, ganska typiskt för sydafrikaner. Hans far 
kom som missionär från Skottland. Hans sydafrikanska mor var dotter till en fransk hugenott och en 
tysk lutheran. Han själv fick sin högre utbildning i Skottland och Nederländerna och missionerade 
sedan hela livet i Sydafrika.  

http://www.oxforddnb.com/view/article/61105
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kyrkohistoria, J I Marais, publicerade den egna kyrkans, DCR:s historia.196  Marais var 

professor i kyrkohistoria 1877-1919 och utsågs till den förste kanslern vid det nybildade 

universitetet i Stellenbosch år 1918 (se Bild 31). 

 

 

Bild 31. Porträtt av J I Marais, förste kanslern vid  

universitetet i Stellenbosch.197 

 
Kapkolonin198 var också det reformerta centret, där det allmänna kyrkomötet för DCR 

anordnades199 fram till de konflikter som uppstod i samband med spridningen av de 

liberala idéerna inom kyrkan. Dessa orsakade juridiska processer och splittring som 

medförde att representanter för kyrkomötet utanför Västra, Östra och Norra 

Kapprovinsen uteblev. Från 1860-talet bildade de uteblivna regionerna en självständig 

struktur med egna kyrkomöten.200 Senare försök att återförena de olika reformerta 

förgreningarnas kyrkomöten misslyckades och så förblev det likaså efter 1910, trots att 

både politisk union och självständig statsbildning uppnåtts i landet.201  

 
Bakgrunden till de olika kyrkomötena var att landet var uppdelat mellan en brittisk koloni 

och två självständiga boerrepubliker, Oranjefristat och Transvaal (se Bild 30). Konflikten 

med de brittiska kolonisatörerna ledde till det så kallade första boerkriget 1880–1881 och 

slutade med att boerna fick självstyre. Territoriet är ett av världens rikaste 

                                                           
196 Geschiedenis der Ned. Gereformeerde Kerk in Zuid afrika.[Den nederländska reformerta kyrkans 
historia i Sydafrika]. Stellenbosch: Het Administratie-Bureau, 1919. 
197 Tavlan hänger i det centrala reformerta arkivets forskarsal i Stellenbosch.  
198 Den ursprungliga Kapprovinsen som fick byta namn efter 1795 då britterna övertog området. 
199 Med undantag från provinsen Transvaal som etablerade en annan form av ett allmänt kyrkomöte, 
nämligen generalförsamling, 1853. 
200 Natal år 1864, Oranjefristat år 1865 och Transvaal som redan använt sig av en annan 
kyrkomötesstruktur, från 1866. 
201 Den reformerta kyrkan återförenades år 1962 med det allmänna kyrkomötets instiftande (the 
General Synod of the Dutch Reformed Church).  

http://sv.wikipedia.org/wiki/1795
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mineralområden och britterna ville ha åtkomst till dessa guld- och diamantgruvor även i 

fortsättningen. Det andra boerkriget utbröt 1899 och slutade med britternas seger 1902. 

Kriget försiggick med extremt mycket lidande. Begreppet koncentrationsläger här-

stammar från detta krig. Britterna ”koncentrerade” den civila boerbefolkningen i speciella 

läger. Historieskrivningen är olika beroende på om det gäller en brittisk eller en 

boerkälla. I DCR:s arkiv (hädanefter arkiv) finns det även brittiska skrifter. Dessa menar 

att det var boerledarna som orsakade missöden i koncentrationslägren. Att studera 

dödsorsaken i dessa böcker ger en empirisk grund till en saklig uppfattning oaktat 

nationella intressen. Arkivet presenteras i nästa avsnitt men nämnas bör redan här att det 

tillhandahåller dödböcker både från svarta koncentrationsläger och från vita. Just i det 

här fallet visar dödböckerna hur DCR var trogen sitt sociala engagemang vilket 

exemplifieras i nästa avsnitt. Transvaal blev alltså brittisk koloni. Av de olika områdena 

bildades år 1910 den självstyrande Sydafrikanska unionen som ända fram till 1961 ingick i 

Brittiska samväldet. 

 
Det bör tilläggas att både kriget och enandet försiggick helt över huvudet på den svarta 

befolkningen. Dessa tendenser till åtskillnad hade inletts långt tidigare. Hans S A 

Engdahl, missionär för Svenska kyrkan i Kapstaden från och med 1976 sammanfattar det 

så här:  

 
Ingenting tyder på att de första kolonisterna någonsin trodde det vara 

möjligt att dela makten med de inhemska folken. Varje vit insats av någon 

betydelse sedan dess har varit ett uttryck för superioritet och 

härskande.202  

Efter att i tvåhundra år ha utfört en betydelsefull missionsverksamhet i landet, tog DCR 

beslutet 1857 att anordna skilda gudstjänster för de församlingsmedlemmar som inte var 

vita. Separata gudstjänster ledde till grundandet av en skild kyrka, Dutch Reformed 

Mission Church 1881. Enligt DCR:s egna källor var den nya kyrkan ett resultat av Murray-

rörelsens missionsarbete bland färgade.203 På samma sätt kom också svarta reformerta att 

bilda en egen kyrka så småningom och 1951 etablerades Dutch Reformed Church in 

Africa. På det sättet tillkom olika reformerta kyrkor som endast skilde sig avseende 

medlemmarnas hudfärg. Engdahl beskriver denna utveckling som början till apartheid. 

 
”Det var en missionsstrategi. Samtidigt med evangeliet har också idén om 

separatutveckling predikats i dessa kyrkor. Det är dock länge sedan 

                                                           
202 Engdahl, Hans S A. Början till slutet. Politik och kyrkor i Sydafrika. Älvsjö: Verbum, 1986, s. 6.  
203 Murray själv var en av de ledande figurerna i att bilda missionssällskapet South African General 
Mission. Hans missionsverksamhet var betydande, hans verksamhetsområde sträckte sig från 
Kapstaden och Wellington till Bloemfontein. I hans författarskap ingår 240 böcker. 

http://www.ne.se/enkel/samv%C3%A4ldet
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medlemmar i de svarta kyrkorna började opponera sig mot denna 

ordning.”204  

 
Under åren som följde 1948 och införandet av apartheidpolitiken, uppstod därför en 

allvarlig splittring i relationen mellan DCR, de färgades Dutch Reformed Mission Church 

och de svartas Dutch Reformed Church in Africa. Det påminner också om DCR:s nära 

förbindelse till regimen under apartheidtiden. Dock gällde detta inte för alla dess 

medlemmar. Särskilt från 1980-talet anslöt sig allt fler av de reformerta till 

motståndsrörelsen, i vilken ingick flera andra kyrkoledare, den internationellt mest kända 

av dem var Desmond Tutu. Under de sista decennierna av 1900-talet ägnade DCR mycket 

uppmärksamhet åt relationen mellan kyrkan och samhället som resulterade i dokumen-

ten om förkastandet av apartheid år 1986 och om de nya riktlinjerna 1990.205 Detta var av 

speciell betydelse efter att DCR har stått för den teologiska legitimeringen av det styrande 

Nationalpartiets segregationspolitik sedan 1900-talets mitt.206 1994 blev en milstolpe inte 

bara för landet utan även för den reformerta kyrkan. De två kyrkorna som tillkom för de 

icke vita kyrkomedlemmarna enades i Uniting Reformed Church in South Africa 

(URCSA). Sedan 1994 förs dialog om ett närmare samarbete mellan alla de reformerta 

kyrkorna i Sydafrika. 

Under 2000-talet har avsevärda steg tagits av både URCSA och DCR mot en enad 

reformert kyrka, men trots det kvarstår mycket arbete för att nå målet om en verklig 

återförening.207 Samma sak gäller även det samhälleliga engagemanget mot rasismen och 

för försoningen. Ett exempel på det invecklade läget fick jag själv se i massmedia när en 

rektor för ett universitet i Fristaten offentliggjorde sitt beslut om att förlåta fyra vita 

studenter som i en videoinspelning förnedrat fem svarta städare. Rektorns person var 

väsentlig i frågan eftersom han var den förste färgade att nyligen ha blivit vald till 

föreståndare. Han ville inte ta till disciplinära åtgärder mot de vita studenterna och 

menade att det inte vore rätt sätt i det påbörjade försoningsarbetet och lovade 

kompensation till de fem drabbade städarna. Rektorn argumenterade att felet inte enbart 

var de fyra vita studenternas utan att det var universitetet som institution som brustit 

genom att tillåta ett rasistiskt klimat på campus under de gångna åren efter 

apartheidregimens slut. Rektorn bad nationen om ursäkt å universitets vägnar. Hans 

beslut väckte heta känslor. Det fanns de som berömde rektorns beslut, bland andra 

                                                           
204 Engdahl, 1986, s. 134. 
205 Kinghorn, Johann. “On the theology of Church and society in the DRC”  in: Journal of Theology for 
Southern Africa 70 (March 1990), s. 21–36. 
206 Westerlund, David. Islam eller kristendom? Nutida polemik och konflikter bland kristna och muslimer. 
Stockholm: Dialogos, 2009, s. 41. 
207 Intervju med Dr Christo Thesnaar, Stellenbosch, 2009-10-27. 
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Desmond Tutu208 och det Sydafrikanska institutet för rasrelationer medan den dåvarande 

ANC-ledda regeringen med utbildningsministern i spetsen, fackföreningsrörelsen 

(Cosatu, Sydafrikas landsorganisation) och ANC:s ungdomsförbund protesterade mot 

beslutet och krävde rektorns avgång. Sydafrikaner i allmänhet splittrades i frågan i en 

intensiv debatt som visar vilken allvarlig situation som fortfarande råder kring sannings- 

och försoningsarbetet.209 

 

Den Nederländska reformerta kyrkan  

Den Nederländska reformerta kyrkan, DCR, vill enligt egen utsago bibehålla den 

evangeliska andligheten från väckelserörelsen från 1800-talets mitt som förnyat 

kyrkan.210 Kyrkan har en presbyteriansk struktur i sin nuvarande form sedan 1962, en 

traditionell reformert kyrkoförfattning. Ledarskapet utövas av en grupp pastorer och 

lekmän, så kallade presbyterer (församlingsäldste).211 Kyrkorna i den reformerta 

traditionen är starkt bibeltroende; i centrum står tron på Guds suveränitet, läran om 

predestinationen och strävan efter ett strängt moraliskt liv. De har i allmänhet visat ett 

starkt socialt och politiskt engagemang något som även utmärker DCR. Återkommande 

socialt fältarbete bland utsatta i närmiljön ingår också i alla teologiska utbildningar idag. 

Kyrkolivet är aktivt med välbesökta gudstjänster och aktiviteter.  Så till exempel i 

Moderförsamlingen i Stellenbosch, landets näst äldsta församling, med Moderkyrkan 

belägen intill arkivet och den teologiska fakulteten (se Bild 32). 

 

 

Bild 32. Nederländska reformerta Moderkyrkan i Stellenbosch på Drostystraat 2. 

                                                           
208 Att Tutu tilldelades Nobels fredspris (1984) efter att ha varit en icke-våld kämpe mot apartheid och 
sedan ärkebiskop, och i den egenskapen även den anglikanska kyrkans överhuvud, är viktig i 
sammanhanget. Dessutom fick han 1995 president Nelson Mandelas uppdrag att leda Sannings- och 
försoningskommissionen. 
209 Händelsen har även uppmärksammats i Dagens Nyheter den 2009-10-29, i artikeln: En häftig debatt 
om rasism och försoning rasar i Sydafrika. 
210 www.ngkerk.org.za. 
211 Denna typ av kyrkoordning utformades ursprungligen av Jean Calvin i Genève på 1540-talet och 
spreds utöver Europa till andra världsdelar genom teologisk litteratur, emigration och mission. 
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DCR har 1,75 miljoner medlemmar i 1154 församlingar.212 2010 tjänstgjorde 1602 

utbildade pastorer i församlingarna. Ett antal församlingar utgör tillsammans en pres-

byteriansk krets. Flera kretsar bildar en regional synod (kyrkomöte). Det finns tio 

regionala synoder som formar det allmänna kyrkomötet som sammankallas vart fjärde år. 

Figur 2 åskådliggör den aktuella nationella strukturen från 2010. 

 

 
Figur 2. Den Nederländska reformerta kyrkans organisation 

 
Det allmänna kyrkomötet bestämmer riktlinjerna för hela kyrkans verksamhet och utser 

en synodkommitté som hanterar ärenden mellan kyrkomötena. Det allmänna kyrkomötet 

är det högsta beslutande organ som fastställer: 

- bekännelseskrifter;  

- bibelöversättningar för offentlig användning;  

- kyrkans stadgar och doktriner;  

- liturgiska former och praktiker inklusive psalmerna; 

- själavård;  

- kontakt med offentlig media och kommunikation;  

- ungdoms- och missionsarbete samt förkunnelse; 

- bestämmelser angående formella krav på pastorsutbildningen; samt 

- kontakter och överenskommelser med staten.  

Alla dessa dokument som praktiskt taget omfattar kyrkans hela verksamhet förvaras 

och handhas i DCR:s arkiv. 

 

                                                           
212 http://www.ngkerk.org.za/index.asp? 
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Det centrala reformerta kyrkoarkivet 

Det allmänna kyrkomötet har sitt säte i Pretoria, men det administrativa centret ligger i 

Västra Kapprovinsen, i Kapstaden och i Stellenbosch. I det sistnämnda utförs den 

centrala arkivverksamheten av DCR:s Arkiv och informationsservice.213 Arkivet erbjuder 

tjänster för hela kyrkan, såväl för de enskilda pastorerna och församlingarna som för de 

olika instanserna i den presbyterianska strukturen. Informationssökning och olika slags 

eftersökningar utförs även för enskilda medlemmar och i viss utsträckning för 

allmänheten. Arkivet får in olika typer av förfrågningar eftersom det var DCR som 

praktiskt taget tog hand om folkbokföringsuppgifter av alla de slag. Dessutom arkiveras 

här alla protokoll och andra dokument från det allmänna kyrkomötet och från de nio 

regionala synoderna. Denna uppgift inkluderar både arkivering och digital förteckning 

samt att tillgängliggöra information om kyrkomöten och synodbesluten. Arkivet ansvarar 

även för bevaring av annan dokumentation, såsom biografiskt och historiskt material, 

konstverk och samlingar erhållna från pastorer, församlingar, presbyterianska kretsar och 

synodkommittéer. 

Det är arkivets uppgift att ge stöd och råd till pastorsexpeditionernas registrerings-

verksamhet om bland annat bokföring av kyrkolängder. Sedan lagen om främjandet av 

informationstillgänglighet införts erbjuder arkivet till kyrkoanställda med administrativa 

uppgifter en praktisk utbildning om lagens implementering. 

Böcker om dop-, vigsel-, och medlemskapsregistrering som församlingarna för, 

överlämnas alltid till det centrala reformerta kyrkoarkivet för vidare hantering. 

En viktig uppgift som arkivet utför är att leverera nyhetsbrev veckovis till kyrkans 

pastorer, missionärer och expeditioner. Veckobrevet – som också kan beställas 

elektroniskt – består av sammanfattningar av de artiklar som under veckan publicerats i 

den sydafrikanska pressen med direkt anknytning till kyrkan samt i andra relevanta 

ämnen. Genom att följa veckobreven kunde jag få en inblick i kyrkans syn på sin egen 

samhällsroll; nyheter sammanställs både från engelskspråkiga och afrikaanstidningar. 

Hela den politiska och religiösa paletten är representerad på en bred skala från aktuell 

politisk debatt, barnkonventionen, påvens utlandsturer, kristofobi, extremism till 

islamofobi. 

 
Arkivet svarar således för en omfattande verksamhet för över en miljon 

församlingsmedlemmar och kyrkans olika tjänster och poster (jfr Figur 2). DCR är 

landets största kyrka men den visar ett nedgående medlemsantal. Orsaken hänger 

sannolikt samman med följderna av kyrkans politiska ställningstagande före 1994.  

Eftersom uppmärksamheten här ägnas åt arkivverksamhet är det viktigt att nämna, att 

                                                           
213 Känd under förkortningen ABID=Argief & Bestuursinligtingdiens (afrikaans). 
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ännu 1936 tillhörde 23 % av populationen kyrkan, enligt 2001 års folkräkning bara 6,7 % 

och medlemssiffrorna från 2011 visar under 3 %.  

 
Från 1975 har Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga varit verksam i Sydafrika med att 

mikrofilma kyrkböcker på samma sätt som i de flesta andra länder i världen där de har 

fått tillträde.214 Enligt mormonernas tro är dopet nödvändigt för uppståndelsen och 

därför är det viktigt att hitta odöpta förfäder och utföra ställföreträdande dop för dem. 

Även äktenskap ingås för avlidna ”för tid och i evighet”.215 Därför är släktforskning av stor 

betydelse för mormonkyrkan och i Salt Lake City har världens största genealogiska arkiv 

utvecklats. Syftet är att hjälpa människor finna sin släkthistoria. Under senare tid har 

Genealogical Society of Utah möjliggjort släktforskning via internet och öppnat upp 

register från drygt 80 länder. Frågan om arkivmaterialet skall göras tillgängligt för 

offentlig publicering via internet bestämmer länderna själva. Beträffande Sydafrika har 

det stått på Genealogical Society of Utahs hemsida att den sydafrikanska folkbokföringen 

inte är tillgänglig för allmänheten.216 Man kan alltså inte söka på namn eller index för att 

hitta en person eller forska i sådana längder via webben.217 Skanningsenheten i 

Stellenbosch och i Kapstaden håller på att digitalisera kyrkomötesprotokoll och annat 

administrativt material vid sidan av kyrkoböckerna och bygger upp en databas i vilken 

framgår källornas lokalisering, typ och tidsperiod. Därför ställde jag på hösten 2009 

frågan om källpublicering på webben till första arkivarie Marlene Schoeman. Hon såg 

farhågor med att publicera arkivmaterial på internet och kände en viss oro för att folk då 

skulle komma på ett sätt att förfalska dokument eller utföra olika former av plagiat. 

Marlene Schoeman menade att under landets stormiga historia förekom det långa 

perioder då det inte fanns någon annan organisation som höll på med folkbo-

kföringsuppgifter än den reformerta kyrkan och idag får arkivet många förfrågningar från 

människor som inte kan få ut sina egna eller förfädernas personbevis från annat håll när 

frågor om arv och tillhörighet av olika slag dyker upp. Å andra sidan ville hon gärna 

öppna materialet för forskning.218 Det vore en lysande möjlighet att kunna arbeta med det 

intressanta arkivmaterialet via internet för en forskare, tyckte jag själv och därför var det 

glädjande att det nyligen stod på Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas genealogiska 

                                                           
214 Så även i Sverige genom The Genealogical Society of Utah, jfr avsnittet ”Ingång” i kapitel 1. 
215 Berrett, W.E.  Den återupprättade kyrkan,  i övers. från engelskan av Göran Wern och Kjerstin 
Strandman. Täby: Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, 1972. 
216 Det är den s.k. “Civil Registration” bestående av uppgifter rörande födelse, vigsel och död.  
217 Det handlar i första hand om sydafrikanska medborgare men även andra som vistats i landet och 
t.ex. gifte sig, hade fått barn eller dog i landet. 
218 Intervju med Marlene Schoeman, 2009-10-22 

http://album.umu.se/F/XC6NL2THL4TAE2AM841FDIJHV3IDPBEVL65RRYTFMUM5YUG7DP-17126?func=find-acc&acc_sequence=000377601
http://album.umu.se/F/XC6NL2THL4TAE2AM841FDIJHV3IDPBEVL65RRYTFMUM5YUG7DP-17126?func=find-acc&acc_sequence=000377601
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webbplats att man förbereder indexering av kyrkoböckerna i den Nederländska 

reformerta kyrkan i Kapprovinsen för att bereda allmänheten tillgång till materialet.219  

 

Reformerta kyrkböcker: en kartläggning med jämförande 

perspektiv 

Vi har lärt oss hanteringen av svenska digitaliserade kyrkböcker i de föregående kapitlen. 

Presentationen här nedan möjliggör att göra egna jämförelser med svenska kyrkböcker. 

Arkivbeståndet är komplett: De första kyrkoböckerna härstammar från 1600-talets mitt, 

från den allra första församlingens grundande vid Cape of Good Hope.220 Dessa böcker är 

på nederländska. Så småningom övergår böckernas språk till afrikaans med inslag av 

engelska (det beror på att under vissa perioder kom det pastorer från Skottland som 

började sin tjänstgöring med en gång). Arkivet förfogar över alla typer av ministerial-

böcker: Dop-, konfirmation- och vigsellängder (i vissa fall även lysningslängder) samt 

dödböcker. 

 

Doplängders uppställning och doppraxis  

Första steget till att lära känna beståndet är att undersöka vilken information som går att 

utvinna ur böckerna. Varje dopbok kunde föras så länge som i fyrtio år. Jag gick först 

igenom volymen 1949-1988 och fortsatte sedan med volymen 1835-1861 och kunde 

konstatera att de gamla och nyare böckerna - med ett fyrtioårigt innehåll vardera - är 

förda på samma sätt. 

 
De reformerta doplängderna är alltså utformade på liknande sätt vare sig de är från 1900- 

eller från 1800-talet eller ännu tidigare och har följande rubricering: 

 
Övre rubrik:   Barnets Datum Föräldrars Vittne(n)s Döpt Anmärkning 

Underrubrik Dopnamn 

Familjenamn 

Född 

Döpt 

namn namn av  

 

 
Figur 3. Rubriker i dopboken. 

 
När denna struktur blivit tydlig för mig, tar jag ett urval av dopböcker från 1800-talet och 

framåt i tiden för att få en inblick i kyrkolivets traditioner. Jag undersöker först hur 

                                                           
219 “Cape Province Dutch Reformed Church Indexing”, 
https://www.familysearch.org/learn/wiki/en/File:South_Africa_Cape_Province_Dutch_Reformed_Chur
ch_Records/. 
220 Jfr avsnittet ”Kolonisation och reformert mission i Sydafrika”. 

 

http://southafricanfamilyhistory.wordpress.com/2009/05/14/cape-province-dutch-reformed-church-indexing/
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mycket tid det har gått mellan födsel och dopet i olika tider och i olika geografiska 

områden för att lära känna doppraxis. Tydligt visar sig mönstret att dopet skedde vid fyra 

månaders ålder. Det finns fall med dop efter en månad, några fler fall av dop vid två–tre 

månaders ålder, men oftast är det fyra månader mellan födelsen och dopet.221   

Om dopet skedde vid en tidigare ålder tyder det på att det inte fanns någon permanent 

pastor i området. En tillresande pastor skrev under som reverend. När han anlände 

döptes även barn som inte nått fyra månaders ålder. I princip går det att undersöka om så 

var fallet med hjälp av till exempel kyrkorådsprotokoll som jag vet är tillgängliga bland 

arkivdokumentationen men de språkliga och tidsmässiga hindren tillåter mig inte att göra 

så i det här fallet. Man bör i vanliga fall även undersöka det allmänna kyrkomötets 

föreskrifter som gällde för den aktuella tiden. Beträffande den döpande pastorns 

underskrift så finner jag att det vanligen står Ds vid pastorns namn som anger en pastor i 

tjänst eller i senare tid  Dr. som står för teologie doktor. Visserligen är den senare av en 

högre rang men för att få denna rang var den utexaminerade kandidaten först tvungen att 

bli antagen som pastor i församlingen, alltså vara tjänstgörande Ds för att senare kunna 

bli Dr. 

 
Det är inte alla som väljer fadder för barnet som döps, men dopet utförs alltid i närvaro av 

ett vittne. Låt mig ta ett exempel: När jag öppnar ”Doop register Robbene Iland 1898” 

finner jag ”David Izak”, som Nr 5 i längden, född den 18 september 1897 och döpt den 22 

februari 1898. Utöver hans fars namn (Jacobus Isak) och hans mors namn (Gertruida 

Bezuidenhout) står namnet Rozie Rogers och benämningen ”dooponder” som betyder 

fadder. Nästa dop i längden, Nr 6, äger rum samma dag och det här barnet vid namnet 

”Gertruida” har samma föräldrar. David Izak har alltså en tvillingsyster – något som 

också förklarar, varför dopet sker en månad senare än det är brukligt. Även Gertruida har 

en fadder, Sarah Isaacs, men där figurerar också ett annat namn med benämningen 

”getuig” som betyder vittne. Det finns ingen tradition att alla som döps får en fadder. Det 

vanligaste är att det är vittnens namn som står skrivet i längden. Är det två namn som 

står, så anges inom parentes vem som är vittne och vem som är fadder.  Här följer ett 

annat exempel från samma register och samma år från Robben Island (Nr 13). 

 
Dop- o. familje-

namn, född, döpt 

Hendrick Frederik  

Malöpa född: 19/7 1898, döpt: 13/11 1898 

Fader Klaas Malöpa 

Moder Maria Brunties 

Vittne(n) Sarah Isaacs (fadder), Arlia Kleinboor  

                                                           
221 När jag berättar om mitt resultat för kolleger på teologiska fakulteten får jag reda på att traditionen 
lever än idag även om under det gångna årtiondet har de flesta ”gamla” traditioner luckrats upp. 
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Det är alltså samma namn, Sarah Isaacs, som står fadder för Hendrick Frederik, som i det 

förra exemplet (Gertruida), så jag bläddrar vidare och konstaterar att familjerna på ön 

Robben Island måste ha levt i tät gemenskap kring förra sekelskiftet, eftersom samma 

namn återkommer flera gånger i längden, antingen som vittnen eller som faddrar och så 

även som mödrar. Sedan Nelson Mandela satt fängslad på ön, är namnet Robben Island 

välkänd som fängelseö. Undersöker vi historiska fakta från sekelskiftet 1900 visar det sig 

att det inte bara var en fängelseö utan även en förvisningsort för andra oönskade 

personer. Mellan 1836 och 1931 fanns här en leprakoloni och ett mentalsjukhus. De sjuka 

och utstötta sköttes främst av missionärer, vilka grundade en stad, Irish Town, på öns 

sydöstra del. De byggde en kyrka i staden år 1841, och staden hade knappt 1100 invånare 

vid sekelskiftet då den presenterade dopboken skrevs. Detta ger alltså en förklaring till att 

just denna församling, bestående av missionärsfamiljer, var så sammanflätad. Tack vare 

strukturen med dopvittnen öppnade sig en bit missions- och lokalhistoria. 

 
Om vi övergår till fastlandets dopböcker, observerar vi att ju senare doplängder desto 

ovanligare med faddrar. Denna iakttagelse bekräftas av teologkollegorna vid fakulteten. 

Det är också intressant att undersöka vad rubriken ”Anmärkning” nyttjades till. Vi ser här 

att när någon döpts senare än vid spädbarnsålder, men ändå före vuxen ålder, antecknas 

detta i kolumnen under anmärkningsrubriken. Där står då noterat ”först döpt vid x års 

ålder”, något som jag tolkar som en bekräftelse på att datumen är korrekta och att 

diskrepansen mellan födelse- och dopdatum inte uppstått på grund av felskrivning. (Om 

vuxendop se Medlemslängder.) 

 

Dopböcker i samhällets tjänst  

Dopböcker har stor betydelse även i våra dagar. Det tar mycket längre tid att vända sig till 

en statlig myndighet för att få ut ett identitetsbevis än att vända sig till kantoor, till 

pastorsexpeditionen, för ett dopbevis. Dessutom finns det ett visst motstånd och även en 

bristande vana hos befolkningen att direkt promenera in till en myndighet med en 

begäran, så en betydande del av befolkningen föredrar av gammal vana (från före 1994) 

att gå till sin pastorsexpedition där servicen känns trygg och dessutom är snabbare.222 

 
Varje församling skickar in sin årliga redovisning över alla nydöpta – och själva dopboken 

flyttas också över till stiftet där den sammanställs till årsstatistik. Från Stellenbosch till 

exempel sänds böckerna till Wellington (Se Bild 30). På arkivet görs en inbunden kopia. 

Kopieböcker förvaras i arkivet och får namnet Afskrifte. Vill man få ett dopbevis och 

originalet av någon anledning är förstört så begär man en kopia ur Avskriftsboken. 

                                                           
222 Intervju med Marlene Schoeman, 2009-10-22. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/1836
http://sv.wikipedia.org/wiki/1931
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lepra
http://sv.wikipedia.org/wiki/1841
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Arkivet fyller en viktig samhällelig funktion genom utfärdandet av dopbevis som även 

fungerar som identitetshandling. 

 
Det finns en intressant parallell med den svenska kyrkbokföringen på den punkten. Även 

i Sverige skulle prästerna, efter ett beslut 1841, göra ett årligt utdrag ur sina ministerial-

böcker för att ha dubbletter i fall originalen skulle förstöras. Detta gällde fram till 1949. 

Dessutom kom år 1860 en ny bestämmelse om rapportering av uppgifter enligt 

formulären Utdrag ur husförhörslängder som skulle inskickas vart femte resp. tionde år 

för folkbokföringsstatistiska ändamål, något vi tidigare noterat i samband med 

folkräkningsdatabasen i kapitel 3. 

 

Dopböcker i jämförande genusperspektiv 

Precis som i de svenska längderna, anges också i sydafrikanska dopböcker mödrarnas 

flicknamn. Den stora skillnaden är att det ingenstans förekommer ”oäkta” barn. 

Visserligen är kolumnen för faderns namn tom på vissa ställen, men någon anmärkning 

angående detta eller uttrycket ”oäkta” dyker inte upp någonstans. Jag får upplysning om 

att man lät kolumnen stå tom för att ge möjlighet att senare kunna skriva in faderns 

namn, men man har aldrig angivit om ett barn är fött inom eller utom äktenskapet. Det 

står alltså i motsats till de föreskrifter som svenska prästen behövde följa i samband med 

bokföring av födsel och dop där till och med speciella längder för oäkta barn förekom.223 

 

Medlemslängder - konfirmationspraxis 

I Sydafrika konfirmeras ungdomar numera vid 17 års ålder, förr i tiden var 16 års ålder 

den vanligaste. Förberedande undervisning för konfirmation ges minst i ett års tid. 

Förberedelsen avslutas med ett förhör av konfirmanderna, där den tjänstgörande pastorn, 

konfirmandledaren och representanter för församlingens äldste deltar. 

 
Grundskolan i Sydafrika består av 7 årskurser, och gymnasiet börjar i den 8:e klassen och 

pågår till den 12:e. Hela skolgången är inte obligatorisk, det är tillåtet att sluta skolan 

efter den 9:e klassen med en avslutande examination vid 15-16 års ålder. Under 

konfirmandundervisningen har alltså ungdomarna antingen avslutat sin obligatoriska 

skolgång eller så är de gymnasister i den näst sista årskursen. Den viktigaste 

förutsättningen för konfirmationen är dock inte åldern utan att ungdomarna känner sig 

redo. Flera ungdomsledare och församlingspedagoger har påpekat detta för mig. Att 

konfirmera sig innebär nämligen att man blir upptagen som medlem i församlingen. Just 

därför kallas konfirmationslängderna på afrikaans för medlemregister (Lidmaatregister 

                                                           
223 Se även avsnittet ”Genusperspektiv i källorna” i kapitel 3. 
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på afrikaans), och ungdomarna uppmuntras i dag att inte fästa för stor betydelse vid sin 

ålder utan hellre vänta med konfirmationsakten tills de känner sig mogna nog att ta steget 

in i kyrkans medlemskap. Det är konfirmandledarens uppgift att se till att varje grupp 

utgörs av ungdomar i samma ålder, och denne bildar om så krävs olika åldersgrupper så 

att de som vill vänta inte känner sig ”för gamla”. 

 
Medlemregister Församling Datum Anmärkning 

Namn Födelse-

datum 

Förhörd i närvaro av 

- tjänstgörande pastorn 

- de äldste 

- konfirmandledare  

 

  Upptagen genom enskilt 

förhör av tjänstgörande 

pastorn 

 

 
Figur 4. Rubriker i konfirmationslängden 

 

Konfirmationen kan genomföras enskilt eller i grupp. Av konfirmationslängden framgår 

tydligt, vilken form som valdes för medlemskapet. 

Rubriken Förhörd, (afrikaans ”belydenis” i betydelsen ”avlagd bekännelse”) hänvisar till 

att någon har genomgått offentligt förhör - och därigenom blivit kyrkotillhörig medlem - i 

närvaro av den tjänstgörande pastorn, de äldstes representanter och den ungdomsledare 

som lett konfirmandundervisningen. Vid offentliga förhör är det pastorns uppgift att leda 

förhöret och ställa frågor. 

 
Rubriken Upptagen (afrikaans: toelating) betyder att personen är upptagen som medlem 

i församlingen efter ett enskilt förhör som har ägt rum mellan den ansökande och 

pastorn. 

 
Jämför vi aktuell konfirmationspraxis är det intressant att konstatera att traditionen med 

offentliga förhör inom den Nederländska reformerta kyrkan fortfarande spelar en viktig 

roll och anses vara en naturlig del av den enskildas deltagande i församlingslivet. 

Skillnaden kan till viss del bero på att det fulla medlemskapet som DCR erbjuder först 

träder i kraft genom konfirmationen, medan man i den lutherska traditionen blir 

fullvärdig kyrkotillhörig genom dopet. 

 
Rubriken Anmärkning i konfirmationslängden tjänar bland annat till att införa uppgifter 

om vuxendop (jfr dopböcker). Det är nämligen så att när personer döps vid vuxen ålder 

sker detta i samband med konfirmatonen, de blir alltså samtidigt upptagna som 
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medlemmar i församlingen. Denna form av konfirmation kräver ett speciellt tillstånd, och 

det är uppgiften om detta tillstånd som förs in i Anmärkningsrubriken. 

 
Flyttningsregistrering och flyttningsattester – komparativa aspekter 

Vi har undersökt de svenska husförhörslängdernas struktur och förstått att det fanns 

särskilda flyttningslängder där det noggrant fördes varifrån någon flyttade in och vart 

vederbörande flyttade vidare (kapitel 2), och vi har även undersökt hur man kan följa 

någon i olika källor i samband med flyttning (kapitel 3). I svenska flyttningslängder står 

alltså förutom de inflyttades namn, stånd, yrke och inskrivningsdatum olika registrerings-

uppgifter, var till exempel i husförhörslängden vederbörande är inskriven. Dessutom 

anges varifrån personen är inflyttad och till vilken socken personen flyttat. Vid 

utflyttningen bokförs samma uppgifter lika noggrant. Dessutom finns en rubrik för 

attestens datum. Det visar att när personen infann sig hos prästen hade personen med sig 

en flyttningsattest med alla dessa uppgifter.224  

Jag hade tidigare lärt mig att dessa flyttningslängder och tillhörande attester var mycket 

speciella för det svenska sättet att omsorgsfullt bokföra landets invånare för olika 

ändamål i kyrkans och statens kontrollerande apparat. Flyttningslängder ingick 

exempelvis inte bland ministerialböckerna som var i bruk i olika kristna traditioner i olika 

länder. 

Desto större blev min förvåning när jag i de sydafrikanska kyrkböckerna fann liknande 

anteckningar om in- och utflyttning. Först lade jag märke till en sådan anteckning i en 

konfirmationsbok (medlemsregister) från Robben Island. Det stod ”attestate” i rubriken 

för anmärkning, med datum när personen flyttade in samt ett registreringsnummer. 

Sedan har jag systematiskt letat vidare efter anteckningar om flyttning för att få reda på 

hur vanligt förekommande denna form av registrering var och kom fram till följande:  

När man anlände till en ny församling behövde man ha med sig ett dopbevis eller 

liknande som fördes in i den aktuella kyrkboken. Denna attest hade alltid ett 

registreringsnummer som bokfördes tillsammans med dopbeviset och attesten bilades 

kyrkboken. Attesten innehöll alltid uppgifter om vilken församling som innehavaren 

tidigare tillhört och när utfärdandet skett. Ville någon flytta från församlingen noterades 

även utflyttning tillsammans med utflyttningsattestnummer under anmärkningsrubriken. 

Även om man egentligen inte flyttade men sökte sig till en annan församling på orten eller 

i regionen var proceduren densamma. 

Det är alltså en iögonfallande likhet med hur flyttning bokfördes i Sverige. Den enda 

skillnaden är att man i nederländska reformerta kyrkans tradition inte förde egna längder 

                                                           
224 Flyttningsattester finns som bilagor till flyttningslängder i den digitaliserade versionen av 
kyrkoarkiven på SVAR:s hemsida. 



108 

 

för flyttning utan flyttningsuppgifterna antecknades i dopböcker eller i medlemsregister 

(konfirmationslängder) beroende på om personen redan konfirmerats eller ej. 

Jag tog steget vidare och ville undersöka de dokument som motsvarade bilagor till de 

svenska flyttningslängderna: själva flyttningsattesterna som varje person behövde ta med 

sig vid flyttning. 

 
När jag frågade efter flyttningsattester hos arkivpersonalen bars en röd, i sammet 

inbunden mapp av extremt stor format in i forskarsalen. Mappen innehöll hundratals 

(närmare tusen) attester från olika tider och regioner. Det var en spännande bit historia 

att läsa. Attester var ofta handskrivna i brevform på engelska, tyska, nederländska och 

afrikaans och berättade om rådande förhållandena i församlingen och beskrev personers 

leverne och gärningar under kortare eller längre tid. Vad jag kunde se var den vanligaste 

orsaken till flyttning strider eller krig. 

 
Jag tyckte mig se en vilja hos pastorerna att ta attestskrivningen på allvar och beskriva 

personens eller familjens kristna levnadssätt noggrant och för utomstående förståeligt. En 

anledning till detta kunde vara de olika förhållanden som rådde mellan olika regioner i 

landet. 

 
I den svenska lutherska traditionen var det i första hand kunskaperna som ansågs vara 

viktiga att intyga för en enskild medlem, medan de sydafrikanska dokumenten placerar 

dopet och konfirmationen, det vill säga medlemskapet, i förgrunden.225 Uppgifter om att 

fortsätta läsa och förstå sin bibel och offentligt förhöras även efter konfirmationen finns 

inte något spår av i de attester som jag gick igenom. Några exempel följer här. 

 
Först ett engelskspråkigt handskrivet brev från 1894 från en luthersk församling i Grey 

Town i Natal regionen, några rader från originaltexten och därunder brevet i sin helhet 

som tjänar som medlemskapsintyg för en hel familj (Bild 33): 

 

                                                           
225 Se även sista stycket i ”Familjemönster, social status och rörlighet” i kapitel 2. 
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Bild 33. Avskrift av medlemsintyg från 1894, Grey Town, Natal. 

 

Det urval av flyttningsattester jag vill presentera här har en annan karaktär och jag fann 

dem mycket intressanta. Dessa är nämligen medtagna från utländska medborgare som 

ämnade vistas en längre tid i Sydafrika, arbeta, bosätta eller gifta sig. Det bevisar också att 

det var allmänt känt att en sådan attest var nödvändig att lämna in hos den nederländska 

reformerta kyrkan som alltså fungerade som en statskyrka i landet.  

Jag börjar med en flyttningsattest som jag inte trodde skulle finnas bland dessa 

dokument. Det var ett välkänt tryckt formulär från Sverige, ett flyttningsbevis från Grafva 

församling i Värmland utställd för Carl Viktor Sandelin (född 1877). I beviset intygas 

bland annat att Sandelin godkänts i kristendomskunskap, är ledig för äktenskap och 

kommer att flytta till Transvaal i Sydafrika år 1910, se Bild 34. 

 

 
 

I Erich Johan Reinard Marthinus Landeberg do make oath and say: 

That I reside in Umvoti County Natal. That for several years I held the position of elder in the Lutheran 

Church of Grey Town Natal. That the pastor of the said church is deceased, having died some years ago. 

There is no trace whatever of the Books and records of the said church albeit-diligent search has been 

made therefore that – the following children of Joseph Henrich Godlip Cornelius Landeberg (deceased) 

and his wife Maria Magdalena Landeberg born van der Merwe were confirmed in the said Lutheran 

Church and duly installed as members thereof to my knowledge during the tenure I held office – by –

Wilhelm Otto Erich, Frederick Wilhelm, Maria Magdalena, Anna Barbara Wilhelmina Julia Rubertha 

Osborne, Joseph Heinrich Godlip Cornelius, Marthinus Cornelius 

As was also heir son in law 

Thomas Masthinus Holsthuisian 

And I further declare that Peter Johan Keller son of the said J H G C  and M M Landeberg was baptised 

in the said church declared before me at Greytown this 17th day of August 1894. 
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Bild 34. Svenskt flyttningsbetyg i DCR:s arkiv från 1910. 

 

Det bör uppmärksammas att attesten hamnade hos DCR trots att den evangelisk-

lutherska kyrkan då redan etablerats i Sydafrika. Det vore intressant att förstå hur man 

tänkt sig att tolka texten i ett icke-svenskspråkigt land.  Annorlunda är det med de övriga 

flyttningsattester som jag här ska presentera. Den ena är från Amsterdam, och neder-

ländskan då attesten utfärdades 1886 skilde sig inte mer än dialektalt från det talade 

språket i Sydafrika. Även denna attest kommer från en luthersk församling och är 

utfärdad för Fredrik Wilhelm Offenmaier (född den 11 november 1868) och intygar att 

Offenmaier var konfirmerad och upptagen som medlem av kyrkorådet i den evangelisk-

lutherska församlingen i Amsterdam. Attesten skrevs av kyrkvärden (Koster) och prästen 

(Predikant). 
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Ett annat intyg från en luthersk församling kommer från Lothringen. Det är egentligen 

inte någon flyttningsattest utan ett konfirmationsintyg, skrivet på tyska, ”Konfirmations-

schein” som utfärdades för Franz Wilhelm Oskar Heinrichen (född 7 mars 1874). Det 

intygas däri att han den 25 mars 1888 ”högtidligt konfirmerades inför den samman-

kallade församlingen och den 29 mars mottog Herrens nattvard för första gången”.  

Intyget utfärdades samma dag av Otto Mensel ”Diaconus” i den evangelisk-lutherska 

församlingen i Pegan. 

 

Lysnings och vigsellängder 

Lysning har enligt traditionen i Sydafrika skett tre gånger. Idag är det inte längre ett legalt 

tvång, men brukar ingå i kungörelser på söndagsgudstjänsten. 

Exempel på lysningslängds rubricering: 

 

 

Sedan 1894 är det i vigsellängden infört som rubrik att paret ska ha medtagit äktenskaps-

tillstånd från den berörda statliga myndigheten.  

Texten under huvudrubriken om tillstånd anger att paret blev vigt i den nederländska 

reformerta kyrkans lokala församling och att lagenlig lysning ägt rum. Lagenlig lysning 

betyder lysning tre gånger. 

Som det har nämnts i samband med dopböckerna har DRC spelat en viktig roll för 

invånarna som behövde bevis på sin identitet. Även vigsellängderna har varit viktiga 

dokument för invånarna för att kunna ansöka om äktenskapsbevis. Sedan 1972 sker 

begäran om vigsel hos inrikesministeriet, och därigenom tillämpar inte DRC längre 

myndighetsutövande roll rörande kyrklig vigsel.226   

 
Bruden och brudgummen intygade att de ingått äktenskap med sina namnunderskrifter. 

Även om jag inte har möjlighet att gå igenom större mängder av vigsellängder för att få en 

uppfattning om skrivkunnighetens utbredning här, vill jag nämna att underskrifter eller 

motsvarande signeringar i officiella dokument har varit de säkraste källorna för 

undersökning av alfabetiseringsprocessen i olika länder.227 Ur denna synpunkt är 

vigsellängder rika dokument eftersom underskrift krävdes inte bara av brudparet utan 

även av föräldrarna om brudparet eller någon av dem var omyndig. Bild 34 visar ett 

                                                           
226 Enligt en muntlig överenskommelse mellan den statliga myndigheten och den Nederländska 
reformerta kyrkan fortsätter arkivet dock att utställa vigselbevis på begäran, menar min informant, 
Marlene Schoeman.  
227 Se t.ex. Tóth, 2000.  

Datum  Namn     Ålder       Titel och yrke    Boende i  

År, mån, dag ortens namn 

(utan adress) 
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sådant exempel från 1863, Cradock församling. Det är under kolumnerna till vänster som 

föräldrarna med sin underskrift ger sitt samtycke till äktenskapet. Därefter följer 

brudparets och den vigselförrättande pastorns namnunderskrift. Alla skriver med läsbar 

handstil i de längder jag går igenom. Enligt första arkivarien Marlene Schoeman var så 

gott som alla medlemmar i DRC skrivkunniga mot slutet av 1800-talet.  

 

 

Bild 35. Vigsellängd från 1863, Cradock församling, Sydafrika. 

 
Högst upp på sidan står huvudrubriken: närvarande med tillstånd (det vill säga paret 

hade äktenskapstillstånd från den berörda statliga myndigheten med sig, se förra stycket). 

 
Den första underrubriken är registreringsnumret i längden följd av vigselns datum. I 

kolumnen för namn skrivs både för- och efternamn in. I fjärde kolumnen under ”Ålder” 

förs in om paret är minderårig, i vårt exempel är båda det. ”Status” i nästa rubrik betyder 

civilstånd. I vårt exempel antecknades båda som ogifta enligt det brukliga sättet, 

nämligen som ung man ”jungeman” resp. ung dotter ”jungedogter”. Jag får reda på att 

utöver änkeman/änka har redan i äldre längder inte sällan förekommit anteckning ”skild” 

i denna kolumn.228 Den sista rubriken är speciell: Dess titel är: Äktenskapskontrakt. Här 

antecknades alltid om paret har upprättat ett sådant eller inte. I vårt exempel är inskrivet 

att brudparet ingått äktenskap utan kontrakt. I annat fall skulle det skrivits med kontrakt 

utan någon ytterligare information därom. 

 

Död- och begravningslängder 

I normalfallet är inte dödsorsak angiven i dödböcker. Under längdens första rubrik står 

namnet på den avlidne (Namnen der Overledenen), se Bild 36. Vid kvinnors namn anges 

både flicknamn och namn erhållet genom äktenskap. Under den andra huvudrubriken 

anges den avlidnes ålder (Ouiderdom). Här meddelas inte födelsedatumet utan hur 

många år, månader och dagar som den avlidne har levt. Se till exempel det första namnet 

                                                           
228 Informant Ian Nell, 2012-09-26. 
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Johan Casper Morgendaal Sr som levt 59 år, 7 månader och 10 dagar eller det andra 

namnet i längden Johannes Jacobus Hartman som levt 67 år och gick bort på sin 

födelsedag den 29 juni. Under nästa rubrik anges datum för dödsfallet. Vill man få reda 

på födelsedatumet kan man alltså räkna tillbaka från dödsdatumet och åldern. De 

därefter följande två rubrikerna anger gravplatsen. I den första kolumnen anges vuxnas 

gravplatsnummer och i den andra anges barnens. Numreringen på gravplatser är 

uppordnad enligt hur gravarna har varit uppställda, skilda för vuxna och för barn. 

Systemet bygger på att barngraven placeras mellan vuxnas. Numreringen i längden är i 

stigande ordning både för vuxna och för barn. I den sista kolumnen antecknas att 

betalning för begravningen har erlagts. ”Voli”, betalat, betyder inte att de som inte hade 

råd inte fick ceremoniell begravning utan att både de som inte betalade och de som kunde 

betala skulle antecknas för redovisningens skull.229 Att dödsorsak inte anges i sedvanliga 

längder är något som skiljer sig från de svenska längderna men i övrigt är likheterna 

påfallande. 

 

 

Bild 36. Utdrag ur dödboken, Graaf-Reinet region, 1846-1860, sid 1. 

 
I dödslängder från de så kallade koncentrationslägren anges däremot alltid dödsorsak.230 

Det är tungt att läsa igenom dödslängder från koncentrationslägren. Dödsorsakerna är ett 

fåtal och hänvisar till om vederbörande avled i kriget eller i lägret. Vanligast är ”dödad i 

kamp” rörande kriget och ”mördad” eller ”hängd” i koncentrationsläger. Det antecknades 

noggrant vilka ”sjukdomar” som förekom. Det skiljs på barnsjukdom, på inflammation 

och på infektion men även ”mördad” förekommer inte sällan. Ett bevis på de bristfälliga 

                                                           
229 Informant Ian Nell, Stellenbosch universitet, 2011-07-14. 
230 Som vi beskrev i avsnittet om Kolonisation och reformert mission i Sydafrika ”koncentrerades” den 
civila boerbefolkningen i speciella läger under det andra boerkriget, därav namnet. 
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förhållandena som rådde i lägren som orsakat att fångarna – om de inte blev mördade av 

vakter – slog ihjäl varandra för en bit mat.231  

Sammanlagt fanns under boerkrigen 64 koncentrationsläger för icke-vita och 45 för boer. 

I båda var den nederländska reformerta kyrkan aktivt närvarande i lägren för alla, oavsett 

religionstillhörighet. Dokumentationen vittnar om deras insatser, samt om förhållandena 

i lägren, och det var DRC som förde längderna. I längderna figurerar mestadels kvinnor 

och barn. Detta beror på att de boer som blev tillfångatagna i kriget inte skickades till 

dessa läger utan sattes på båtar och sändes vidare till brittiska kolonier på andra sidan 

Atlanten. Av sammanlagt 28 000 krigsfångar blev 25 630 boer förflyttade på det sättet.232  

 

Sammanfattning  

Kyrkböckerna i detta arkiv erbjuder mycket av intresse för den religionspedagogiska 

forskningen. 

Efter kartläggning av längderna har det visat sig att det inte finns några dokument i 

kyrkoarkiven som liknar husförhörslängder; däremot finns det jämförbara ministeriella 

längder och helt oväntat har jag även funnit ett system med flyttningsdokumentation. Jag 

kan påstå att dessa arkivdokumentationer är jämförbara efter att ha identifierat 

längderna om vad dessa redovisar, vilka uppgifter som kan utvinnas ur längderna och 

vilka begrepp och termer som använts. En komparation kan gå ut på att göra en typologi, 

en sorts klassificering av materialet, grundad på typiska egenskaper. Jämförande 

metodansats kan även ha för mål att finna skillnader och likheter. Jag skulle dock välja en 

tredje väg för att enligt vissa hypoteser utforska de sydafrikanska kyrkoarkivkällorna. 

Som första steg skulle jag då utgå från de väl utforskade svenska längderna och ställa de 

sydafrikanska intill och därmed finna det specifika och det generella.233 Jag skulle alltså 

utgå från den teori- och metodkunskap vi har om kyrkböcker både från Sverige och från 

utländska reformerta kyrkoarkivkällor. 

Samma bibliska böner och textord spreds över världen via den missionerade kyrkan. Den 

grundläggande kristna trosundervisningen kan utifrån sin kyrkliga och kulturellt 

ursprungliga kontext betraktas och jämföras som ett led i undervisningen från dop till 

konfirmation i den reformerta DRC:s tradition och genom återkommande kyrkliga förhör 

i den svenska lutherska kyrkan. 

                                                           
231 The Concentration camp – Revising the foundation – häftad dokument i DCR:s arkiv samt 
The_Anglo-Boer_War_II:_Concentration_camps http://myfundi.co.za/eng/index.php?title= 
&oldid=19908 
232 Om deras öde kan man bl.a. läsa i Bermuda Historical Society Occasional Publication No 3  av Colin 
Benbow, History master at Warwick Academy, Bermuda. 
233 Denna metod har tillämpats bl.a. av den tjeckiska historikern, Miroslav Hroch. Se Social 
preconditions of national revival in Europe, Cambridge: Cambridge University Press, 1985. Se även 
Zipernovszky, 2004. 



115 
 

Uppgifter om konfirmationsålder skulle till exempel kunna ge jämförbara pedagogiska 

upplysningar. Även olika former av kyrkans kontrollerande funktion som kan utläsas av 

protokoll i DRC:s arkiv och av biskopsbesöksprotokoll i Svenska kyrkans arkiv-

dokumentation kan jämföras.  

 
Den Nederländska reformerta kyrkan i Sydafrika har idag flera förgreningar, men även 

under sin historiska storhetstid har den varit mångfacetterad. Dess mångkulturalitet 

märks tydligt om vi läser namnen i kyrkans olika längder. Kyrkans medlemmar hade sin 

härkomst från världens alla hörn, något som informanter även idag nämner vid 

presentationen av sina församlingar. Vad jag förstår efter mina samtal med informanter, 

känner dessa i allmänhet till namnens ursprung: om ett namn är ”boer, hugenott eller 

indisk”, och vilken konfessionell historia som är knuten till dessa namn eller släkter.  

Även präster rekryterades i olika perioder från utlandet, utöver Nederländerna från 

Skottland, England och Frankrike, med mera. Dop- och konfirmationslängder, lysnings- 

och vigsellängder, död- och begravningslängder uppvisar den kristna kyrkans 

gemensamma tradition men speglar även den lokala särarten och bjuder på intressant 

information. Jag har gjort en kartläggning av de reformerta källor som ingår i DRC:s 

arkivbestånd. Min presentation syftade även till att visa hur nya studieobjekt kan 

förstärka vår kunskap om vissa företeelser, nyansera dessa samt leda till ny kunskap som 

döljer sig bakom arkivdokumentationens standardtitlar.  

Med historiska glasögon sett var det tankeväckande att se att man trots krig och väpnade 

konflikter med stor aktsamhet förde och förvarade kyrkböcker och protokoll, på ett sätt 

som gör dem jämförbara med liknande arkiv i Sverige, ett land som undgått krig och 

konflikter inom landets gränser under de senaste 200 åren. 

Med samtida glasögon sett är det intressant att undersöka förändringsprocesser inom den 

tidigare omfattande DRC och dess verksamhet, under en tid då denna kyrka inte längre 

gynnas av statsmakten, en omvandling som också Svenska kyrkan – den främsta 

arkivföraren i vårt land – genomgått. 
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5. Didaktiska slutsatser 

 

Lärprocess i nätsamarbete  

Religionspedagogiken är inte undantagen den forskningsverksamhet som måste anpassa 

moderna lärandeprocesser till aktuella förutsättningar. Utveckling av nya medier och 

informationsteknologiska verktyg medför att religionspedagogen bör ta vara på möjlig-

heterna och visa på alternativa vägar till lärande. Det finns mycket att hämta från de 

digitaliserade arkivkällorna. Vi kommer dock inte långt enbart med den nya tekniken, vi 

måste veta vad, hur, för vilka och med vilket mål vi använder oss av den, dvs. vi måste 

kunna sammanföra de möjligheter som tekniken erbjuder i undervisningen med de 

uppgifter vi vill genomföra.  

 
Efter insyn i primärkällorna i arkivens struktur är det med ett valt tema eller 

forskningsfråga som den egentliga processen kan börja. Den första utmaningen är 

materialinsamling till det valda temat med tanke på den mångsidiga sökmöjligheten 

genom tid, geografiska områden och arkiv. Just den källkritiska granskningen är 

grundläggande. Varje tema blir en upptäcktsfärd som genererar en process som kräver 

analytisk och vetenskapskritisk förmåga.  

 
Den arbetsmodell jag här lägger fram bygger på olika nivåer. Modellens olika nivåer 

möjliggör att källkritiken lyfts fram utan att fokuseringen tas bort från själva 

frågeställningen. Tekniken nyttjas genom digitaliserade källor så långt det går, samt 

genom samarbete via nätet via någon lärplattform. Första- och andrahandskällor 

behandlas för sig, något som ökar förutsättningarna att värdera den insamlade 

informationens värde och möjliga felkällor. Vidare betonas den vetenskapskritiska 

problematiken, och frågor rörande till exempel validitet kan diskuteras ingående. 

Om primärkällan ställs i fokus bör frågeställningarna leda till en religionspedagogisk 

förståelse av materialet. Det är den innersta kärnan (se Figur 5). Denna nivå kräver 

ingående källkritisk granskning. Väljer man publicerat material, där primärkällor återges 

i urval och i en lättare mottaglig form är källgranskningen redan genomförd, det kan 

underlätta den källkritiska diskussionen. Vi har redan använt oss av en sådan digital 

källserie, Urkunden, innehållande valda arkivkällor i olika tema, publicerad av 

Forskningsarkivet vid Umeå universitet.234  

                                                           
234 Se t ex Urkunden nr 17, Jokkmokk 1749-1775: Ämbetsberättelser, visitationsprotokoll och andra 
berättelser med anknytning till skolmästaren och kyrkoherden Jonas Hollsten, utg. av S Anderzén, 
1998. 
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För insyn i ett bredare religionspedagogiskt eller religionsvetenskapligt sammanhang 

finns sekundära källor för kompletteringsarbete, se mellannivån i modellen (Figur 5). 

Kompletterande sekundära källor, såsom olika forskningsresultat i ämnet, kan öppna för 

en bredare förståelse. Jag avser här vetenskapliga rapporter och akademiska serier som 

Scriptum, som nämnts i boken. Denna serie är även exempel på fritt tillgängliga källor via 

Internet. Den yttre nivån i modellen är den bredaste och står för en religionsvetenskaplig 

kontext i vilken blandade källor kan undersökas ur en vald frågeställning. På denna nivå 

kan alltså både primära och sekundära källor studeras - internetsajter, facklitteratur och 

vetenskapliga artiklar - för att utforska den valda (oftast ur samtiden sprungna) fråge-

ställningens (historiska, sociala, religiösa, kulturella) sammanhang. 

Om man börjar med den yttersta nivån i modellen kan alla i en studerandegrupp, även 

nybörjare, finna sitt speciella intresseområde. Ställer man däremot källan i fokus börjar 

man med modellens inre kärna (något jag föreslår för mer erfarna studerandegrupper). 

Det krävs ett övervägande för att bestämma vilket arbetssätt man skall välja. Detta beror 

naturligtvis på frågeställningen, på den (av handledaren i förväg) utvalda huvudkällan 

och även på en skattning av lärprocessens olika tidsmässiga och innehållsliga kriterier. 

Vilket arbetssätt vi än väljer att börja med, (bara processen fortlöper från det lättare till 

det svårare) växer de olika nivåerna samman, och en heltäckande miljö för analys och 

utläggning av aktuell frågeställning framträder.  

På varje nivå går det att lyfta fram källkritiska synpunkter och låta de studerande träna på 

att granska källorna. Sätter man primärkällan i centrum, dvs. utgår frågeställningen 

(uppgiften) från den inre nivån, så gäller det att finna lämpliga sekundära källor och med 

hjälp av dessa bredda perspektivet. Den grundläggande förståelsen under lärprocessen 

bör leda till att de studerande självständigt ska kunna granska både själva arkiv-

dokumentet och dess validitet i förhållande till frågeställningen. Frågeställningen kan 

röra olika teman, vi har ju berört flera sådana av tvärdisciplinär karaktär i kapitel 3. I 

kapitel 2 presenterades en historisk inblick i kyrkoliv, läskultur, hem- och skolunder-

visning, med mera. Teman kan i allmänhet undersökas från individ- till samhällsnivå, på 

lokal-, regional-, statlig eller mellanstatlig plan beroende på målet med uppgiften, om den 

ska vara bredd- eller djuporienterad. Oavsett om frågeställningen utgår från den inre eller 

yttre nivån i modellen, blir genomförandet omväxlande med tanke på möjligheten att 

binda samman gammalt och nytt.  
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Figur 5. Arbetsmodell för arkivforskningens nivåer.  

 
Internets storhet ligger ur studerandeperspektivet bland annat i de samarbetsmöjligheter 

som nätet erbjuder. Med en grupp studerande framför skärmen (med fördel på en 

nätbaserad kurs) kan den inledande uppgiften vara att välja källa till en frågeställning 

(forskningsfråga). Varje studerande granskar, beskriver och relaterar källan till uppgiften 

och anger inte minst källhänvisningen med vars hjälp alla andra deltagare i gruppen får 

kännedom om de använda källorna. De studerande kommenterar varandras ”fynd” och 

jämför med sina egna förslag till källor. I nästa etapp kompletteras undersökningen med 

sekundära källor och därefter bygger studenterna vidare på varandras kunskap tills det 

resulterar i en bred belysning av frågeställningen. Uppgiften löses som en gemensam 

produkt, där vars och ens del av arbetsinsatsen kan härledas, men helhetslösningen blir 

en mer komplex produkt jämfört med om var och en gjort uppgiften själv utan tillgång till 

de övrigas källor. Lärprocessens mervärde ligger alltså i att studenterna kommenterar, 

kompletterar och följer varandras arbete genom hela processen. Är det flera grupper som 

arbetar samtidigt, kan varje grupps slutprodukt läggas ut på den gemensamma 

plattformen för läsning och kommentarer. 

 
Genomförandet vilar alltså på nätsamarbete. Med hjälp av begrepp som representerar en 

viss kontext och formuleras i frågeställningen av uppgifter möjliggörs upptäckten av olika 

arkiv och urval av olika digitala källor. Deltagarna jobbar i grupp, men var och en 

dokumenterar på nätet vad han/hon har åstadkommit. Detta kommenteras på nätet och 

utvidgas med nya källor av de andra i gruppen. Denna dokumentation möjliggör för 

läraren att följa och leda samarbetet mot ett slutresultat. 

Vi kan ta ämnet genus som exempel på nätsamarbete, detta ämne har vi tidigare 

behandlat, bland annat har läskunnighetsforskning och det offentliga och privata rummet 
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ur ett kvinnohistoriskt perspektiv presenterats (jfr Genusperspektiv i kapitel 3). Inom 

ramen för genus kan även äktenskapsmönster och familjeplanering, köns- och 

migrationsmönster studeras med hjälp av arkivkällor. Med utgångspunkt från dagens 

förhållanden med olika boendeformer, par- och familjeförhållanden kan äldre tiders 

samboende, närboende eller distansboende generationer undersökas och även relateras 

till olika kyrkliga seder. 

 
För studerande i början av sina studier och med begränsad erfarenhet av historiskt 

källmaterial kan det vara ett problem att orientera sig bland arkivutbudet även om 

arkiven erbjuder snabb åtkomst via nätet. Detta problem kan lösas genom att 

handledaren först lägger fram en sökkarta som gruppmedlemmarna följer. Kunskap 

utvunnen ur arkivinformationen kan därefter bilda ett kunskapsträd, en slags hierarki, 

som utgör underlag för enskilda arbeten. 

 
Som exempel ges här en enkel sökkarta som kan stå för sig men även kan ingå i ett 

söksystem av sammanlänkade dokument (se Figur 6). Sökkartan visar i det här fallet 

komplexiteten i det arbete som ska genomföras, och den är alltid påbyggbar om 

frågeställningen behöver utökas. I frågeställningen bör begreppsliga, tidsmässiga och 

geografiska avgränsningar ingå. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6. Exempel på sökkarta för kvinna.  
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Avslutande reflektioner  

Den hypermängd av texter som Internet tillhandahåller genererar en naturlig 

lärandeprocess som bygger på ostrukturerat, instinktiv nyfikenhet. Till det informella 

lärandet behövs enbart en dator uppkopplad till internet.235 Det upplevs som ”rolig” 

verksamhet trots att de flesta moment är lika ansträngande som andra inlärnings-

processer. Men denna aktivitet görs på fritid, i egen takt och av egen motivation. 

Individuellt och informellt lärande har blivit en verklighet som redan i grundskoleåldern 

kräver ett ställningstagande från föräldrarna och pedagogerna.236 Vuxna kan känna oro 

inför denna utveckling som kan ledas tillbaka till den av media förmedlade bilden men 

även på hur de själva upplever den uppkopplade datorn, jämfört med dem som är födda 

från och med 1987.237 Dessa generationer är ”digital natives” och har redan nått 

högskolålder.238 De började gå i skolan 1994, då internets och mobiltelefonins genombrott 

i vardagslivet har möjliggjort helt nya former av kommunikation och lärande. Denna 

utveckling av informationsteknologin har medverkat till en kognitiv förändring hos de 

digitala generationerna. De har ett speciellt förhållande till omvärlden; när de vill få reda 

på någonting är deras förstahandsval internet.239 De möter sina vänner oftare ”online” än 

”live” (virtuellt än fysiskt), de är sammankopplade i en ny kultur. Så har utvecklingen 

definierats i Born digital: understanding the first generation of digital natives, av John 

Palfrey och Urs Gasser efter mångårig forskning.240 Majoriteten av befolkningen, de 

digitala invandrarna, digital immigrants, måste däremot anpassa sig till de nya 

förhållandena precis som invandrare gör.241  Deras naturliga val i vardagslivet behöver 

inte vara ett digitalt verktyg för planering, informationssökning eller samtal. Deras 

användning av de nya medierna är ett resultat av en medveten lärandeprocess som lett till 

att den virtuella kommunikationen ingår i vardagssysslorna. De kan få god hjälp av 

”digital natives” - ett omvänt pedagogiskt läge: handledarrollen som normalt förväntas 

vila på de äldre, tilldelas ofta de unga när det kommer till nya medier, inte minst 

beträffande arkivsökning på nätet. 

                                                           
235 World Wide Web, systemet för publicering av information på Internet, har från djupet förändrat 
människors möjligheter till information, opinionsbildning, utbildning och underhållning. 
236Dunkels,  Elsa. Bridging the  distance: childrens strategies on the internet, Diss. Umeå universitet, 
2007. 
237 Barn och ungdomar klarar för det mesta bra av att hantera faror på nätet om de får redskap för det, 
de är alltså rätt förberedda, återigen en uppgift även för pedagogen. Dunkels, 2007. 
238 Palfrey, John and Gasser, Urs. Born digital: understanding the first generation of digital natives. New 
York: Basic Books, cop. 2008. 
239 Prensky, Marc. Digital game-based learning. New York: McGraw-Hill, c2001. 
240 Boken har väckt en debatt som inte tycks avta. Meningarna är delade om forskningsresultatets 
allmängiltighet, då en stor del av världen unga inte alls kommer i kontakt med den virtuella världen och 
andra inte vill definiera sig själv som genuina digitala infödingar. Se till ex “Technology and society: Is it 
really helpful to talk about a new generation of “digital natives” who have grown up with the internet?” 
I: The Economist, 2010-03-04. 
241 Prensky, Marc. “Digital Natives, Digital Immigrants.” On the Horizon MCB University Press, Vol. 9 No. 
5. 
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Den nätbaserade interaktiva kommunikationen är fascinerande. Den överskrider 

väsentliga gränser, såväl tidsmässiga och organisatoriska som sociala och språkliga. Det 

är en informationsteknisk revolution som kan jämföras med den trycktekniska 

revolutionen för cirka femhundra år sedan och skrivkonstens genombrott för ca femtusen 

år sedan. Den nya medieteknologin har lett till en total omvandling på olika områden och 

inte minst påverkat utbildningen. På 1990-talet publicerade flera universitetslärare inom 

lärarutbildningen i USA sina erfarenheter om kurser via internet och uppmanade att 

anpassa lärarutbildningen efter IT-världens utveckling.242 Redan 1995 skrev McIsaac att 

den framtida lärarrollen kommer att fullkomligt förändras. Läraren blir inte längre den 

som förmedlar kunskap utan en som medverkar i förmedlingen av denna process. 

Lärarens roll ska bestå i att vara medhjälpare och främjare i hela lärandeprocessen för 

exploatering av internets resurser. Lärarstudenter och alla som på något sätt berör 

framtida utbildningsverksamhet, behöver förberedas i denna anda genom nya 

undervisningskoncept och lärandestrategier och bör erhålla innovativa, tekniska och 

metodologiska färdigheter inom informationstekniken för produktivt lärande.  Att 

lärarstudenter tar till sig ett globalt och internationellt perspektiv är också grundläggande 

i utbildningen av kompetenta lärare.243 Deanie French citerar McIsaac och vidare-

utvecklar hennes tankar om nödvändigheten av ett nytänkande inom det pedagogiska 

arbetet. 

 
McIsaac points out that in reshaping education we must acquire a new 

conception and bravery about roles and learning. She stresses the need to 

build a new paradigm, a new form of thinking and of doing education. Self-

directed learning is a foundation strategy for this new paradigm.244  

 
Det har verkligen skett en omfattande utveckling av nätbaserade kurser sedan 1990-talets 

mitt, det informella och formella lärandet har närmat sig varandra i högre utbildning. Det 

amerikanska utbildningsdepartementet presenterade erfarenheterna av nätbaserade 

kurser245 för perioden 1996-2008 i en metastudie, som kan vara värd att ta vara på246. 

Inom den högre utbildningen visade studien entydigt positiva resultat: såväl 

                                                           
242 IT står för informationsteknik, ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom 
framsteg inom datorteknik och telekommunikation. I pedagogiska sammanhang använda begreppet 
IKT (Information- och kommunikationsteknik) är den del av IT som bygger på kommunikation mellan 
människor via de nya medierna. 
243 McIsaac, Marina Stock, 1995. Fusion of Communications and Computing Technologies: Impact on 
Teachers’ Education. http://seamonkey.ed.asu.edu/ mcisaac/emc523old95/gaby523/finrs.html 
244 French, Deanie...et al. Internet based learning: an introduction and framework for higher education 
and business. London: Kogan Page 1999, p. 9–10. 
245 Jaschik, Scott. “The Evidence on Online Education.” Inside Higher Ed, 2009-06-29. 
http://www.insidehighered.com/news/2009/06/29/online.  
246 “A meta-analysis is one that takes all of the existing studies and looks at them for patterns 
and conclusions that can be drawn from the accumulation of evidence.” The Evidence on 
Online Education, Inside Higher Ed, 2009-06-29.  

http://tr.anp.se/track?t=c&mid=320920&uid=80214622&&&http://www.insidehighered.com/news/2009/06/29/online
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undervisningen som själva lärandet via nätet uppvisar definitiva fördelar jämfört med 

fysiskt närvarande undervisning. Allra bäst resultat gav de kurser som delade på fysiska 

och nätbaserade aktiviteter. Denna utbildningsform har även blivit den mest sökta enligt 

de deltagande lärarnas rapportering. Det statistiskt styrda, positiva resultatet av nät-

baserade kurser omfattar alla typer av högre utbildning. Orsaken till den höjda 

studieprestationen ligger enligt studien varken i videoinspelade föreläsningar, seminarier 

eller i konsultationer online respektive examinationer i sig, utan i att studenterna styr 

bättre över sitt eget lärande. De sysselsätter sig mer med studierna rent tidsmässigt när 

de själva får bestämma var och när de ägnar sig åt studierna och har dessutom utökad 

möjlighet till samarbete genom det interaktiva nätet. Drivkraften blir en annan, som en av 

studenterna uttrycker i sin kommentar till rapporten:  

 
Students don't appreciate (and thus retain) what they're learning because 

they're learning it based on obligation and don't care. Online learning 

allows students to tap into their self-motivation and exploration.247  

 
I anslutning till rapporten finns det kommentarer både för och emot nätbaserade kurser. 

De offentliga utsagorna är dock enhetligt positiva och uppmanar till att införliva digitalt 

innehåll i de traditionella kurserna och helst tillgängliggöra kurser för nätsamarbete även 

genom gemensamma lär- och samarbetsplattformer för att göra undervisningen 

slagkraftig. 

 
Med tanke på att de digitala verktygen tar allt större plats i vår vardag, behövs en 

noggrann genomgång av detta nya sätt att handha information, en kritisk granskning 

även ur pedagogikens synvinkel. Informationen når oss genom Web 2.0248 och genom 

andra informationsteknologiska medier. Det verkar som om vår horisont har krympt och 

allt lär vara inom räckhåll. Dessutom hinner vi knappt lära oss använda nya digitala 

verktyg innan ett nyare dyker upp. Denna trend medför en risk att fokusera på det 

pågående. Detta kan leda till att våra studenters kunskaper ofta blir ytliga utan djupare 

förankring, utan de historiska aspekterna. Det finns ”en uppenbar risk att det historiska 

perspektivet går förlorat och att generaliserade och förenklade bilder av det förflutna 

skapas och reproduceras” anser religionssociologen Göran Larsson i Virtuell religion: 

globalisering och internet.249 De metoder jag presenterat har jag utvecklat i syfte att 

motarbeta en sådan utveckling och sådana föreställningar och för att därigenom befästa 

                                                           
247 “Online? Fine, but how to get them to do it...” Posted by JM on June 29, 2009 at 9:15am EDT, 
http://www.insidehighered.com, 2011-07-13. 
248 Termen för det interaktiva och innovativa sättet att använda webben användes för första gången på 
en konferens, på O'Reilly Media Web 2.0  konferens in 2004. Meningen var att utveckla World Wide 
Web enligt dess uppfinnares, Tim Berners vision om att det är “a collaborative medium, a place where 
we [could] all meet and read and write". http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html 
249 Larsson, Göran. Virtuell religion: globalisering och internet. Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 9. 

http://www.insidehighered.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/O%27Reilly_Media
http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
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och stärka ett akademiskt förhållningssätt även i användningen av internet. Anders 

Bäckström skriver i När tros- och värderingsbilder förändras: En analys av nattvards- 

och husförhörssedens utveckling i Sundsvallsregionen 1805-1890: 

 
Religionen har genom Svenska kyrkan haft avgörande betydelse för det 

svenska samhällets uppbyggnad ända fram till 1800-talets mitt. I socknen 

var kyrkoherden en nyckelperson som förenade både statliga/samhälleliga 

och religiösa uppgifter. Som ordförande i sockenstämma och kyrkoråd 

hade han ett avgörande inflytande över sockenlivet och dess utveckling. 

Mot den här bakgrunden är det rimligt att hävda att kyrkan under 

enhetssamhällets tid legitimerade människornas värderingar och hand-

lingar bokstavligen talat från vaggan till graven. 250 

 
Hade religionen en så stark roll i den enskilda människans liv är det av stor betydelse att 

kunna använda, förstå och tolka dokumentationen som behandlar denna utveckling. Med 

hjälp av de digitaliserade källorna som underlättar forskningen och motsvarar 

informationssamhällets förväntningar bör det rika materialet om lärande, krav och 

kunskapssammanhang inte falla i glömska bland religionsvetare och pedagoger. 

 
Min utgångspunkt med denna metodbok sammanfaller med den syn som en av figurerna, 

Debbie, uttycker i Jenny Jägerfelds prisade ungdomsroman, Här ligger jag och blöder:  

”Unga människor kan teknik, eller hur? Dom är ett med tekniken. De är uppfödda med 

internet, de har ätit internet, sovit internet…”251  

Ett av mina mål var att bidra – om bara en gnutta - till att allt fler säger som huvud-

personen Maja i romanen: ”Men jag tror att mitt nätanvändande skilde sig från de flesta 

andras. Jag satte nämligen en stolthet i att använda mediet på ett meningsfullt sätt.” 

 

  

                                                           
250 Bäckström, Anders. När tros- och värderingsbilder förändras: En analys av nattvards- och 
husförhörssedens utveckling i Sundsvallsregionen 1805-1890. Stockholm: Verbum, 1999, s. 11. 
251 Jägerfeld, Jenny. Här ligger jag och blöder. Stockholm: Gilla Böcker, 2010. Boken vann 
ungdomskategorins Augustpris 2010. 
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Epilog 

 

I skrivandets sista stund nåddes jag av nyheten om professor emeritus Egil Johanssons 

bortgång. När jag lärde känna Egil Johansson, var han professor i pedagogik och i 

folkundervisningshistoria, dessutom teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet och 

internationellt högaktad läskunnighetsforskare.  

 
I det här sammanhanget vill jag dock lyfta fram hans betydelse för religionspedagogiken. 

Han var en av grundarna av Institutionen för religionsvetenskap vid Umeå universitet och 

även dess förste professor på 1990-talet. Utvecklingen av ämnet religionspedagogik stod 

honom varmt om hjärtat. Att ämnet skulle få en tvärvetenskaplig och historisk karaktär 

gav sig naturligt genom närheten till den av Egil Johansson initierade nya forsknings-

miljön, Forskningsarkivet, vid universitetsbiblioteket i Umeå och Demografiska 

databasen. Han var en lysande föreläsare och delade gärna med sig av nyvunna 

kunskaper från forskningsprojekt som han just sysselsatt sig med. Han hade förmågan att 

tala enkelt om invecklade frågor. ”Vad annat än de förtrycktas möte med förtrycket visar 

husförhörslängderna? ” – kunde han fråga som inledning på en kurs där metodfrågor 

utifrån kyrkoarkivkällor skulle diskuteras. Även efter pensioneringen återkom han gärna 

för att undervisa; när ryktet spreds bland studenter om att ”legenden kommer” var 

lärosalen alltid fullsatt. 

 
Han var min förste handledare under mina forskarstudier i Sverige, och förblev min 

mentor (ofta osynlig men alltid närvarande) i historisk religionspedagogisk forskning och 

undervisning. Jag har inte räknat hur ofta jag i denna bok hänvisat till Egil Johanssons 

verk, men eftersom han öppnade ett helt nytt kapitel i svensk folkundervisningshistoria är 

det fullt förståeligt att jag gärna refererar till honom. Vid upprepade tillfällen framförde 

han sin åsikt om att den kristna kulturens gemensamma spår ofta är dolda men att de 

sammanbinder länder, inte bara i Europa utan även mellan kontinenter, och ger 

möjligheter till vidare och därmed internationell forskning. Denna bok vill jag tillägna 

Egil Johansson som ett exempel på hans vision. 
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