
»Laser sj alva orden. Laser i book« 
Bamens lasning i Bygdeå 1640 med några vidare utblickar 

Af Egil Johansson 

Diskussionen om den nordiska laskulturens framvaxt ech innebord, om låsning Dch skriv
ning av kiind ech okand tex t etc, har fortfarande många nya spår aU fOlj a ech pr6va i den 
pågående fo rskningen. I I dag kan diskussionen aven leda over till frågorna kring invandrar
nas hemspråksundervisning eller till de senaste ronen i den psykologisk a låsforskningen. 
Några lankar ech iakttagelser av detta slag presenteras hår med utgångspunkt i Bygdeå 
socken i Vaste rbotten ech med en liten utblick till socknarna kring Si ljan iDalarna. 

Kyrkoherdens skriftresor i Bygdeå på 1640-talet 

Vår kunskap om folkligt lasande i Bygdeå borjar med uppgifterna om kyrkoherdens årliga 
resor ul till alia byar. Denna kyrkoherde, Olaus Nicolai Breninsulanus, var fOdd på Brandon 
i Lule skargård , da rav namnet. Han står skriven som student i Uppsala universitets matrikel 
for år 1605. Herdaminnet upptar honom som kaplan i Luleå 1607, eller i varje fall från 1613 
till 1627 , det år då han blev kyrkoherde i Bygdeå. Han var riksdagsombud i Stockholm 1634. 
Han vcrkade ivrigt for att svarsonen , Lars Beronis (Bjomson) Burman , fodd 1607 i Bure, 
Skellefte socken, son till sockenskrivaren och gastgivaren Bjem Olsson och hans hustru , 
skulle bli hans medhjalpare och "ålderdoms stod". Detta skedde också 1643, då kaplanen 
och hemmasonen Christian Thurdin fick flytta från moderkyrkan till det nya kapellet i 
Ånaset. Mågen blev då hjalpprast och sedermera svarfaderns eftertrådare 1652-85. 3 

Denne Olaus Nicolai låmnar således de forsta antydningarna om barnens lasning i fOrsam
lingen i en journal over de årliga skriftresorna från och med 1639. Denne journal kom aU 
ornfatta mer ån ett sekel, anda till 1752, och den tick en fortsåttning i motsvarande kallor 
under olika perioder (ram till 1891.3 

I journalen kan vi folja kyrkoherdens resor år for år i de sex ton skrifthållen , som i 
genomsnitt omfattade cirka femton gårdar eller hushåll . Skrifthållen ho lls som regel på 
van liga vardagar och rcsan tog således några veckor i anspråk. Det blev sakert långt mer an 
tia mil vintervåg med håst och slade runt om i den gamla kustsocken norr om Umeå. 
Forhorsresan borjade i byarna ett par mil inåt landet och fortsatte i dagsetapper med avbrott 
for he lgerna i en vid stråckning norrut och sedan neråt tillbaka efter kusten till byarna kring 
moderkyrkan och byarna långre soderut. 

Skrifthållens ordningsfol jd i journalen varierar något , men resvågen stammer i stort se tt 
genom åren. Från och med 1650-talet anges aven gården, dår sammankomsterna holls, och 
från 1660-talet dessutom på vi lket datum de agde rum , namligen under de klassiska beredel
seveckorna fore påsken med dess stora nattvardsgång. Vid den tiden borjade aven bamens 
ål der att an teeknas, ca 9-12 år, dys den då gangse åldern fOr den forsta nattvardsgången. 
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Nattvardsåldern steg efter hand och in på 1700-talet hade den uppnått den sedermera 
rådande nivån på 15-16 år. Dc okande kunskaperna kravde delta. 

Nu kan emellertid kyrkoherdens resor bli ett villospår, som forstarker vissa missuppfatt
ningar kring lastraditionens inledningsskede. Kyrkoherden uppger namligen i journalen 
varje år amnet for sin predikan: 1639 predikades om avl6sningen, 1640 om nattvarden , 1641 
om buden , 1642 om tron , 1643 om Herrens bon , 1644 om dopet, 1645 om av losningen , 1646 
om nattvarden och 1647 på nytt om buden , all l enligt katekesens textfoljd. 1648 skulle Olaus 
Nicolai således på nyu predika om trons artiklar, men han a rkade endast det forsta skrifthål
let i Ytterklintcn och Overklinten. Han maste sedan anteckna: "Oppå detta året kunde jag 
intet langre komma for min svåra sjukdoms skuli. Finis." - Så slutade den gamles resor. 
Hans fOrsta anteckning från 1639 startade således milt under en fort16pande genomgång av 
katekesen. 1641 och 1647 borjade nya genomgångar. l denna rullande f6ljd av predikoam
nen ur katekesen och darmed tillhårande verksamhet forlorar sig linjerna bakat i tiden. 

Ordningen for dessa predikoamnen forstårker således en av våra missuppfattningar, narn
Iigen att Lilla katekesen på något sjalvklart Salt skulle vara den f6rsta och allenarådande 
laseboken for barnen i vår kultur och att textfoljden inte kunde vara någon annan an den 
va lkanda , namligen att buden kommer [()est. Men detta ar fel. Under ytan rådde djupast sett 
en annan textfåljd an den som gallde får kyrkoherdens skriftresor. 4 Men då måste vi ge oss 
ut på andra farder. 

"Forsta resan till Herrens bord" for barnen 

Journalen handlar namligen aven och framfor allt om barnens fO rsta nattvardsgång nast
kommande påskhelg. Det visar anteckningarna redan for de forsta byarna år 1640. (Tab 1) . 

Tab . I . Bygdeå kyrkoarkiv. AI:I. Katekismiliingd. 1639-/752 
Tvd forsta skrifthållen år 1640 

Namn »Forsta gången« »Kan sjiilva orden« 

1. Ytterklinten etc 
Elsa, Nils Anderssons dotter Forsta gången Kan sjålva orden 
Brita, Olof Perssons dotter Låser illa 

2. Korssjon , Ultervattnet 
Erik Persson Fbrsta gången Kan sjålva orden 
Jon Larsson i Korssjon Laser illa 
Erik Larsson, vide supra 639 Till påskhelgen 
Osten Larsson, broder Låser illa 
Sigrid PersdOlter Forsta gången Laser sjålva orden. 

Laser i book 
Lars Andersson H K sonason Forsta resan Laser temmeligen 
Karin Germundsdotter 1. gången Laser i baok 
Sitzella, Tors piga Laser illa 
Ingeborg i Hardmyrberget l. gången Battrat 641 
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Det galler således barnens fOrsta resa till Herrens bord i moderkyrkan eller i kapellet. Men 
dd skaB de sj alva forst ha nAtts av långvaga textord. Det kan vi ltisa om i de båd a forsta 
skrifthå llen (Tab l): Elsa "kan sj alva orden" , hon får gå til! nattvarden , "fOrst. gången", 
Iiksom Erik, Sigrid, Lars och Karin. De kan textorden och får gå med. Åven Ingeborg ar på 
vag, han hor till dem som anteeknas ha "battrat 641" och ar tydligen med i kyrkan. Men 
Brita. Jon, Osten och Sitzella "laser illa" och får inte någon anteckning om f6rsta resan 
detta år. Ostens broder Erik , forhordes aven forra året, "vide supra 639" , han tjanar i Sikeå 
och skall pr6vas narrnare " till påskahelgen" . OCta skriver kyrkoherden ingenting om sjalva 
kunskaperna, som då ar underforstådda , utan noterar endast nattvardsgången , "går forsta 
gången" , " l. gången" eller helt kort "l. g. " . 1650 i Kolaboda heter det helt klart "gåår I.R. 
ti ll Her. Nattv." ("går f6rsta rcsan til! Herrens nattvard"). 

Det ar alltså fråga om an teckningar som leder tankarna till den medeltida biktterminen 

Johannes Bureus beromda Runa· 
ABC bokfrdn 1611.1 det lilla hliftet 
plz 16 sidor har "sjiilva orden", dys 
texter ur kyrkans mUlllliga tradition 
fångats upp av dåtidens nymodighet 
i boktryckarkonsten. Facsimile av ti· 
telblad. 
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fore påsk Dch som tdider fram i de samtida italiensk a familjelangderna, "Liber status anima
rum" . Men i Bygdeå skulle kunskaperna snart oka så att åven låsning " j book" måste vara 
med .5 

"Laser sjalva orden. Laser i hook" 

Det ar naturligtvis viktigt alt veta vilka kunskaper som egentligen kravdes fOr att få vara 
med " till påskahelgen", t ex for Erik Olsson i Flarken, som forhors i Rickleå 1664. Han låser 
"intet mera an Fader vår och Tron och Vaka over oss ... ". Den kunskapen tycks inte racka 
vid denna tid. Han har ingen anteckning om nattvardsgång detta år. Han år på vag, men i 
hans begynnande kunskaper spåras mårkJigt nog dispositionen av en helt annan bok , en bok 
vars innehåll forst kom muntligen och fan n vagen till barn en fore katekesen . 

Hos Sigrid i Ultervattnet mater vi denna bok: "Låser sj alva orden. Laser i book", eller 
hos Karin i samma skrifthåll: "Laser i book" (Tab l). Men vilken bok var det? Nasta 
kyrkoherde , mågen Lars Burman från Bure , anger bokens namn , t ex i Flarken 1650: «l.R . 
hela ABC-bo ken" . - Hår intråffar en liten s~iIlsam nyckfullhet. En av de aldsta bevarade 
ABC-bockerna i Sverige har markligt nog en annan bureattling och avlågsen slakting till 
denne Burman som utgivare, namligen Johannes Bureus, den forste riksantikvarien. Han lat 
tryeka sin berornda Runa-ABC bek 1611.6 I detta hafte på 16 sidor har "sj alva orden", dvs 
texter ur kyrkans rnuntliga tradi tion, fångats upp av dåtidens tekniska nyrnodighet , bok
tryekarkonsten . Hattet borjar med bokståverna på runor och fraktur ech sedan foljer - inte 
buden, som vi kanske våntat oss - utan Fader vår oeh trons artiklar och forst dårefter 
kommer textorden for buden, dopet , nattvarden , bordsbonema, morgon- och aftonbånerna 
med den medeltida aftonbonen , Vaka over oss, Herre, allra sist. Detta var ramen får Erik 
Olsson s nyss namnda knappa kunskaper 1664 och således innebården i Sigrids Iasning 1640: 
"User sj alva orden. Laser i book". Den forsta tryckta låsetexten hamtades således ur en 
muntlig bonetradition, som gått genom tiderna oeh fiek denna textfåljd i vårt luthersk a land. 

En åversikt over tyra decennier ger en helhctsbild får den fortsatta diskussionen. Denna 
oversikt tar aven med de framvaxande kunskaperna i nasta bak , Lilla katekesen, som den 
nye kyrkoherden bårjade anteckna på 16S0-talet. Han noterar framsteg i fårklaringarna och 
for somliga "hela katekesen", vil ket får fbrstås motsvara åtminstone fOrklaringarna t o m 
femte huvudstycket (Tab 2) . 

Tab 2. Bygdeå kyrkoakiv. A/:J. Karekismiliillgd. 1639-1752. LiisIling och karekeskulIska-
per 1640-70·talet, efter kan. Procenttal. 

Gossar Flickor 
Låser »Hela« Laser »Hela« 
i bok L. kat i bok L. kat 

Forhar: N % % N % % 

1640-talet 201 3 - 166 6 -
1650-talet 179 8 10 189 5 15 
1660-talet 211 10 13 232 10 17 
1670-talet 198 35 16 237 31 15 
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Låsning i bok 6kar kraftigt mot periodens slut. Vål år aU marka aU flickorna ar nog så 
forsigkomna. Sigrid och Karin i Ultervattnet år 1640 får alltfler efterf61jare i boklåsningen. 
Aven i katekesen hålJer de jamna steg med pojkarna enligt anteckningarna dårom fr o m 
16S0-talet. I stort sett alia kan "sj alva orden" eller "enfaldigen" som kyrkoherde Burrnan 
skriver. Många kan någon eller några av Luthers fOrklaringar. I tabellen redovisas inte 
denna totalitet utan endast noteringarna fOr dem som kan mest , dvs. Luthers forklaringar till 
"hela katekesen". Det ger åven mbjligheter till jåmfbrelser med utf6r1igare material (Tån 
Dalarna. 

Utblick tiJI socknarna vid Siljan 

Från den kraftfulIe biskop Johannes Rudbeckius uppryckningsarbete i Vasterås stift ar 
nAgra forhorslangder bevarade. En hor hemma i Leksand och ar så tidig som från 1628. Den 
kraver en mer omfattande analys, men några konturer kan tecknas utifrAn det pågående 
arbetet (Tab 3). 

Tab 3. Leksands kyrkoarkiv. NI. Visitationshandlingar. 1628. Husforhorsliingd. Tex/or-
den och Luthers ullydningar (forklaringar). Procenttal. 

Husbonder Hustrur Soner Dbttrar 

Totalt 364 371 196 180 
Dårav med betyg utsatta: 288 202 141 155 

% % % % 

Stycke (textorden): 
Enbart »stycke« 1-4 5 5 5 2 
Alia fem })stycken« 5 95 95 95 98 

Uttydning, (Luthers Forkl): 
I. (Buden) Totalt 10 29 67 84 
2. (Trons art.) Totalt 8 17 56 72 
3. (Fader vår) Totalt 7 11 38 54 
4. (Dopet) Totalt 4 5 26 31 
5. (Nattvarden) Totalt 2 3 23 25 

Samtliga som har betyg utsatta kan åtminstone något "stycke" i textorden , de flest a kan alia 
fem. I uttydningen , Luthers forklaring, redovisas har varje huvudstycke for sig med sitt 
totaIa procenttal. Del ar narmast siffrorna fbr sista huvudstycket ("S" ) hos soner och dott
rar, 23 och 25 procent, som mbjligen kan jamforas med " hela" katekesen i Bygdeå i fOregå
ende tabelI (Tab 2). 

I Leksand framtrader kvinnornas starkare stållning i forhoren , i synnerhet utmarker sig 
dbttrarna. Det ar naturligt. De skall iklada sig allt mer av undervisningens ansvar for 
kommande barn. - Noteringarna i denna långd om "forstår" och "L" (litteratus) ar oklart 
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forda och behandlas inte har, men de antyder att andelen boklasande kan uppgå till cirka 5-
10 procent , vilket svarar val mot de tidigaste talen fbr Bygdeå. 3-8 procent (Tab 2). 

Utifrån senare langder, efter seklets min , kan diskussionen foras vidare på ett mer ingåen
de sa tt , t ex utifrån Rattviks husforhorsHi.ngd for 1671-92. Dar ar fodeiseåren mycket full
standigt forda och darrned kan tidiga ålderskohorter ingå i en rner allrnan bakgrundsbild , 
som antyder den gamla muntJiga traditionens overgång i en begynnande lastradition.1 Som 
exempel harpå {år rattviksborna {adda på 1620-talet helt kortfattat framtrada , grupperade 
efter bokHisning, "B1" , och kan (Tab 4). Flertalet ar således i SO-60-årsåldern. 

Tab 4. Riittviks kyrkoarkiv. AI:1. Husforhbrslangd. /671 -92. Kunskaper i LU/hers fbr-
klaringar och bokliisning, »BI((, efter kbn. Fodda pd 1620-talel. Procenttal. 

Ej anteckn. om »BI« Boklasning, »BI« 
Fodda på 1620-t 

Man N = 83 Kv N = 161 Man N = 40 Kv N = 23 
Luthers forkl: % % % % 

Buden 76 94 92 100 
Trons artiklar 59 92 87 100 
Fader vår Il 52 65 100 
Dopet 2 28 52 83 
Nattvarden 4 21 45 74 

Helhetsbi lden blir allt klarare fOr fortsatt diskussion. De icke boklasande ar i majoritet i 
denna tidiga kohort. 1 stort sett ar kvinnorna många ner an mannen, sådan ar k6nsf6rdelnin
gen efter alia krig. - De boklarda, 33 procent av mannen och 12 procent av kvinnorna, kan 
långt mer i forklaringarna. Men aven nertalet av de icke boksynta kan åtminstone de två 
forsta fOrk laringarna utantill. F6r kvinnorna ar f6rsteget hela tiden tyd ligt. Dc ar fOrmer i 
alia huvudstycken, både med och utan bokJasning. De visar hur den muntliga traditionen gar 
fore och på dess grund f61jer lasning av samma och nya texter. Delta stammer val med 
Lcksand 1628 och ger ave n en bakgrund ål barncn i Bygdeå på 1640-lalel. Ett sådant 
grundm6nster leder också os6kt vidare till några utblickar for vår egen tid. 

Hemspråksundervisning och lasforskning i dag. Några slutord 

Varf6r ar textf61jdcn så viktig. dena att Fader vår står forst i ABC-boken? Eller an den 
munt liga kunskapen ar grund for de n lasta? For mig år det en lång historia av fo rskande . 
som hel t kort inneburit alt jag nu kan se nya landskap oppna sig å t a lia håB i den vasterlånd
ska kulturkretsen. På detta sålt har namligen avalIt alt d6ma all gemensarn barna- och 
fo lkundervisning i vår kultur faktiskt fålt sin borjan. forst muntligen och sedan i bok. Det 
går alt prbva och ingående diskutera. 

Att kunna Pater noster markerade muntligen gransen mot obygden enligt en granstrakta t 
med Norge på l200-talet, "Då kunde ingen sin Pater noster i Straumi". Lika slående ar de 
många tidiga ABC-bockerna på skiida språk, Iryckta på 1500-1700-t3Iel, med Fader vår, 
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Ave och Tron som de forsta lasovningarna . Hi t hor ave n lasbradorna på kontinenten och 
Hornbooks i England med Herrens bon som tex t for barnen.R 

På motsvarande saH dykcr dessutom Fader vår upp som modernaste reklamtext i dag for 
datorns (Macintosh) ordbehandlingsprogram med cyrilliska typsnitt , for att namna en over
rask ning ifrån forskningens vardagsarbete. Har vibrerar en kansJig kompassnål for tydning 
av lasn ingens langa vagar till oss - och måhanda fO rbi oss - i dag i vår egen nordliga 
kulturvrå. 

Det kan ns så, nar frågorna kring hemspråksundervisningcn fOr dagens invandrare kom
mer på tal. Många invandrare ar måna om sitt eget kyrkospråk från fornkyrkans tid , annu i 
bruk i de gamla orientaliska liturgierna. Har breder lasn ingens spår an en gång ut sig som et( 
levande monster over kulturernas karla. "Kan sja lva orden . Låser i book". - Intrycken och 
tank arna blir många både utifrån vår egen och utifrån en långt aldre och vidare kulturtradi
tion. Alt hor hemma i diskussionen om vår egen mångkulturella framtid . 

Den gamla muntliga traditionen var således boksUivernas vag till barnen i Bygdeå , en 
låsning på tale ts grund , som vi kanske skulle saga. Och det var ingen oåven metod efter vad 
vi forstår i dag. Den nutida lasforskningen betonar alt bekantskap med texten, t ex alt forst 
kunna orden utan ti ll, ar en gOlt stod lAngt upp i ii:i.sin lårningens stabi liseringsperiod for 10-
ll -åringar. 9 En sådan fortrogenhet med texten ar forvisso av storsta vikt aven i dag, på 
samma salt som poesi eller meditation eller bon ar det i en djupare låsning av "sjiilva orden". 
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