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Välkommen till Gamla biblioteket 
och Bokäventyret i Skara!
Äntligen har en dröm förverkligats om att väcka liv i vårt vackra gamla bibliotek från 1859. Målet har 

varit att skapa ett levande generationsöverskridande kulturhus med boken i fokus. I denna lek- och 

fantasivärld av böcker, bokstäver och historia hoppas vi på att kunna så ett litet frö av läslust. Efter en 

lång väntan på att kulturen ska återvända till vardagen, öppnar vi nu de tunga portarna för att möta 

2020-talets barn och vuxna.

Vår tusen år gamla stad Skara vilar på en kulturhistoria   
där boken tidigt kom in i bilden för att präster utbildade   
sig här. Att bygga en verksamhet utifrån bokens historia  
kändes därför självklar. Bokäventyret och Gamla  
bibliotekets unika boksamlingar finns bara här i Skara,  
i Sverige, i världen. Här kan man leka, lära, känna, forska, 
skapa och dofta böcker. 

För barnen har vi byggt ett Bokäventyr från runsten 
till smartphone. Det är vår kloke vän Birger Uggla som 
visar oss vägen genom bokens historia. Här kan man  
få reda på mer om den äldsta skriften, om Sveriges äldsta  
bok, Skaramissalet, som finns bevarad här i Gamla  
biblioteket och om barnlitteratur från olika epoker.  
Barnen kan pyssla och skapa i något av Skaras kulturhus  
i miniatyr, åka rutschkana eller hänga något intressant  
i bokträdet. Prova på runor, boktryckarkonst eller leka  
skola. Vi vill vara ett hus för alla, oavsett språk, ursprung  
eller funktionsförmåga. Här finns något för alla åldrar  
– från små barn till vuxna. De vuxna kan uppleva huset  
tillsammans med barnen, bläddra i en bok, ta en liten  
fika, forska eller besöka det vackra 1800-talsbiblioteket  

 
på andra våningen. Vi hoppas att du ska inspireras av 
vår bokvärld, känn dig varmt välkommen!

Vi vill tacka alla som bidragit till att skapa verksamheten 
i Gamla biblioteket. Vi vill särskilt tacka för de stora 
ekonomiska bidrag som vi fått av Sparbanken Skaraborg, 
Statens Kulturråd samt Stiftelsen Otto och Alida Wilssons Fond.  

Jan-Erik Augustsson 
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Skara kommun
Åsa Veghed 
Kulturchef, Skara kommun
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Hohoo! I Skara känns 
historiens vingslag. 

Dags för Bokäventyr.
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Wow, vad mycket 
böcker! Varifrån 

kommer allt?

Oj, det verkar ha hänt 
mycket genom historien. 

Vilken skillnad mot 
dagens surfplattor.

Vi får nog ta 
en titt på vad 

som hänt!

Upplev Bokäventyret med Birger Uggla
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Hur 
berättar vi 
med bilder 

idag?
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Före runskriften
Så länge människan har funnits har historier på ett eller 
annat sätt berättats. Innan människan lärde sig skriva levde 
historier vidare genom sånger och muntligt berättande. 
Ofta samlades människor runt elden för att både berätta 
historier och för att dela information. Under antiken vet 
man att det fanns så kallade rapsoder, en kringvandrande 
berättare, vars jobb var att framföra historier och dikter  
för människor. För att komma ihåg alla berättelser 
framfördes dessa på vers likt sånger. Det är från detta 
vi har dagens ord för musikstilen rap, som likt dåtidens 
historier är berättelser på vers. 

Hällristningar

Innan människan hade tecken eller bilder för enskilda 
ord användes bildmotiv för att återskapa historien genom 
hällristningar. Hällristningar finns att se på flera ställen 
runt om i Sverige. Trots sitt namn handlade det inte om 
bilder som ristats in i berg utan som har knackats och 
huggits in. Större delen av hällristningarna har gjorts 
på sandsten som är en mer lättarbetad form av sten.  
Den äldsta hällristningen som återfunnits finns i Afrika 
och är daterad till innan 20 000-talet f.Kr. I Norden finns  
hällristningar som stenåldersjägare lämnat efter sig från 
7000 år f.Kr. Den största hällristningen i Västergötland 

finns att se i Flyhovs hällristningsområde, i närheten av 
Husaby kyrka och är från bronsåldern.

Att kommunicera med bilder har levt kvar och används 
än idag i bilderböcker, konstverk och inte minst med 
hjälp av dagens digitala teknik där vi använder oss av så  
kallade emojis för att förstärka vår skrift.

Skrift och papyrus

Redan på 3200-talet f.Kr. skapades den idag första kända 
skriften, kilskriften. I området Mesopotamien som låg 
i nuvarande Syrien och Irak började människan att på 
mjuka lertavlor med kilformade verktyg rista bilder, så 
kallade pictogram, som med tiden förändrades till tecken. 
Det användes så mycket som över 600 tecken som hade 
skapats med läten och ord som grund.

Så småningom insåg människan vikten av att kunna 
skriva tecken på ett lättare material än lera. Egypten kom  
att bli ledande i utvecklingen och började tillverka  
papyrus. Genom att använda blad från papyrusväxten 
kunde ark tillverkas. Arken var långa och förvarades 
i skriftrullar. Den längsta bevarade skriftrullen är  
40 meter lång.
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Runskrift
Runskriften utgör de äldsta bevarade dokumenten 
i skrift som kan berätta för oss hur det var att leva i  
Sverige och Norden under forntiden. Runorna började 
dyka upp hos det germanska folket från ungefär år  
100 e.Kr. Störst genomslagskraft fick skriften i Sverige, 
Norge och Danmark. Till skillnad från hällristningar 
som berättade med bilder skapades nu tecken som i sin 
tur bildade ord. Med modern teknik kan arkeologer se 
ungefär från vilken tid som runorna ristades. 

Den äldsta runraden som hittats har 24 tecken där nästan 
varje runa har ett namn som började med det ljud som 
runan användes för. Från de första sex runorna (f, u, th, 
a, r, k) har runraden fått sitt namn, futhark. Det är på 
samma sätt som vi har fått namnet på vårt alfabet, efter 
de två första bokstävernas namn, A som i Alpha och B 
som i Beta, alltså Alphabeta. 

Ordet runa betyder visdom eller hemlighet. Runor sägs 
ha haft en magisk betydelse och härleds till den forn-
nordiska tron. Det berättas att guden Oden fick runorna 
uppenbarade till sig efter nio dygns lidande. Runorna 
ska därefter ha använts både för att få hjälp av gudarna  
vid till exempel sjukdomar, men också för att skada  
folk som man inte kommit överens med genom att  
använda runorna inom trollkonster. 

Till en början ristades runorna i trä och de blev därför 
kantiga och raka. Runa kallas därför också för stav.  

De syntes bäst i vissa sorters trä, till exempel bok, och 
det är härifrån vi fått ordet bokstav. 

För att bevara runorna höggs och borrades det med 
verktyg i hårda material, såsom sten och ben. Det upp-
täcktes att dessa material höll längre än trä och skinn. 
Det var tidskrävande att rista in runor. Därför skrevs  
enbart kortare meddelanden som ansågs värda att lämna  
till eftervärlden. 

Inledningsvis var inte runristarna så duktiga på att rista 
annat än runor. Men ju skickligare de blev på hantverket  
desto mer mönster och figurer lades till på stenarna.  
Troligtvis var runorna färgglada och gav ett färgstarkt  
intryck i dess omgivning på samma sätt som vi idag ser  
reklamskyltar eller klotter. Runor var dåtidens sätt att 
säga ”Jag har varit här”.

Runor i Skara kommun

I Skara kommun, vid Varnhems klosterkyrka, hittades 
1884 en runristad gravhäll över en kvinna som hetat  
Kata och som härskade på storgården i Varnhem  
under vikingatidens slutskede. På stenen står ”Kättil  
gjorde denna sten efter Kata sin hustru, Torgils syster”.  
Graven och stenen är från mitten av 1000-talet.  
I Varnhem kan man idag besöka Kata gård där  
man kan skåda gravstenen samt utgrävningar från 
denna tid. 
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Runt om i Skara kommun har sammanlagt 16 run- 
ristningar registrerats. Tyvärr har några av dem för-
svunnit med tiden. Fornforskaren Per Tham samlade 
på 1700-talet in runstenar som hittats och flyttade dem 
från sina ursprungsplatser till sitt hem på Dagsnäs slott. 
Där de finns än idag.

Latinska alfabetet

Under medeltiden, från cirka 1050-talet, växte sig kyrkan  
stark i Norden, så även det latinska alfabetet som är 
grunden till det alfabet vi använder idag. De religiösa  
skrifter som genom bland annat pilgrimer kom  till 
Sverige var alla skrivna på latin. 

I och med latinets intåg i Sverige började runskriften  
försvinna allt mer och användes under medeltiden 
enbart i profana, icke kyrkliga, sammanhang medan  
det latinska alfabetet fick starkt fäste inom kyrkan.  
Dock finns det exempel på medeltida skrifter där  
förklaringar av runskrift finns i marginalerna. 

Det här sms:et  
tar sin tid!
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När man skriver på djurhud 
gäller det att vara stadig på 

hand så det inte blir fel.

Den tidiga  
boktillverkningen 
För att underlätta läsandet och letande i texter i de långa 
skriftrullarna uppfanns på 400-talet det bokformat som 
vi är vana vid idag. Detta format kallas codex, ett ord 
som egentligen betyder träkloss. Ordet kommer troligen 
från att de första böckernas pärmar var gjorda av tjocka 
träplattor. Bara de skrifter som ansågs vara allra viktigast 
bands ihop till böcker, vilket främst var religiösa skrifter, 
såsom Skaramissalet.

Pergament 

Innan papperstillverkningen skrevs det till stor del på 
pergament. Pergament uppfanns under 100-talet då  
det började bli svårt att få tag på papyrus, som tidigare 
varit det man skrivit på. Pergament har fått sitt namn 
efter staden Pergamon i Turkiet, där 
tillverkningen troligen började.

Pergament tillverkades av djurskinn från till exempel  
ko, gris och get. Genom att låta skinnet få ligga i ett bad  
med kalk kunde pälsen och andra rester från djuret lätt 
tas bort. Skinnet spändes upp, torkades och skars ner  till 
fina ark som sedan gick att skriva på. De allra tunnaste  
och finaste pergamenten kallades för vellum som
 till stor del påminner om dagens papper. 
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Manuskript

Att tillverka böcker och fylla dem med innehåll tog 
både lång tid och var kostsamt. Dels var tillverkningen  
av skrivmaterialet en lång och dyr process och dels 
skrevs alla böcker för hand. De handskrivna böckerna  
kallades för manuskript, och betyder ungefär skrivet  
med handen. De flesta böcker som tillverkades användes  
i kyrkor och kloster. 

Skriptorium

De flesta böcker skrevs av munkar som levde och verkade 
i kloster. En skrivare fick lära sig att tillverka pergament, 
linjera ark, krossa och mala färg, koka bläck och hålla 
fjäderpennan på ett korrekt sätt med enbart tre fingrar  
och med lillfingret som stöd. Det tog ungefär sju år  att  
utbilda sig till skrivare. Munkarna satt i skrivarverk- 
städer, så kallade skriptorium. Dessa rum var oftast kalla  
för att hålla pergamentet skrivbart. I snitt satt en munk 
sex timmar om dagen i dessa rum som kom att bli deras  
huvudsakliga göra i klostret. 

Munkarna skrev för hand med bläck och det var viktigt  
att de var noggranna och inte gjorde misstag. Tittar man  
noga kan man i en del gamla skrifter se svaga silver-
grå streck som visar att munkarna drog tunna linjer av  
silverskrift eller blyskrift för att få raka linjer att skriva på.

Munkarnas skriptorium i Varnhem 

Vid utgrävningar i Varnhem har arkeologer funnit rester  
från munkarnas skriptorium samt skrivföremål. 
 

 
Bland annat har man hittat stylus – en spetsig pinne  
– som användes för att skriva tillfälliga anteckningar  
i vaxtavlor. Arkeologer har också funnit pergament- 
prickare som munkarna gjorde små markeringshål med, 
där raderna skulle vara, samt rester av bläckbehållare. 
Även sigillstampar har hittats som användes för att  
garantera äktheten i viktiga dokument. 

Illuminationer

När munkarna skrivit färdigt texten skickades flera  
böcker vidare för att illustreras, innan de till sist  
hamnade hos bokbindaren som gav boken sin slutliga  
form. Många böcker från den tidiga bokproduktionen  
är vackert utsmyckade med bilder. Bilderna kallas för 
illuminationer och de målades av utvalda munkar som 
enbart hade till uppgift att dekorera böcker. 
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Skaramissalet 
I Skara finns Skaramissalet, Sveriges äldst bevarade  
bok. Bokens ursprung och hur den hamnat i Skara  
är ännu ett mysterium men forskare kan härleda  
ursprunget till någon gång mellan 1150 och 1170.  
Förmodligen är Skaramissalet skriven i Frankrike,  
England eller Norge. Bokens väg till just Skara är  
oviss. Kanske var Skaramissalet en gåva från Lund 
eller Uppsala stift? 

En mässbok för präster 

Missa betyder mässa och Skaramissalet är en katolsk 
mässbok skriven på latin. Boken är en så kallad  fullmissa  
som innehåller sångtexter, noter och mässtexter som  
prästerna använde under mässorna. För att hjälpa till 
att levandegöra mässan har någon av prästerna skrivit 
små noteringar i kanterna som talar om när prästen kan 
pausa, göra korstecken eller andra gester. 

Från början bestod boken av runt 600 sidor men med 
tiden har delar av boken förlorats. Idag finns enbart 
88 sidor kvar. Det går att se att boken har haft ett 
större format, då en del av marginalanteckningarna  
är bortskurna. Genom studier av handskriften har  
forskare konstaterat att det finns små fina skillnader i 
handstilen och kommit fram till att minst två personer 
har hjälpts åt att skriva boken. 

Efter att Skaramissalet används drygt 100 år beslutades  
det att dela boken i två delar och boken bands då om 
med kraftiga trädpärmar, klädda i skinn. Forskare har  
konstaterat att trädet som användes till pärmarna har  
vuxit i Skara i slutet av 1200-talet. När Skaramissalet   
ansågs vara förlegad blev boken överlämnad till dom-  
kyrkans referensbibliotek. Den ena delen av Skaramissalet  
finns att beskåda här i Gamla biblioteket. Den andra 
delen finns på Västergötlands museum.
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Boktryckarkonsten
Redan runt år 700 trycktes det böcker i Asien med 
hjälp av en träskiva där tecken skars ut. Det utvecklades 
också en teknik av tryck med lösa tecken och bokstäver, 
så kallade typer. Det kom att dröja till 1450-talet tills 
en teknik att trycka böcker etablerades i Europa. 

Tusen 
arbetsdagar, 
nu är boken 
snart klar!
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Gutenberg, boktryckarkonstens fader

Den moderna boktryckarkonsten tillskrivs oftast  
Johannes Gutenberg, även om det var fler som vid  
samma tillfälle kom att använda liknande tekniker för 
att trycka böcker. Gutenberg var en tysk uppfinnare  
och guldsmed som använde sina kunskaper inom 
guldsmideri för att tillverka lösa bokstäver och tecken,  
så kallade typer, som han satte samman till texter.  
Typerna var fint smidda och påminde mycket om 
handskrivna bokstäver. 

De tidiga tryckta böckerna kallas inkunabler och påminde  
om handskrivna böckerna. Efter att boken var tryckt 
handskrevs rubriker och sidorna dekorerades med an-  
fanger och bilder. En anfang är den första bokstaven  
på varje sida, ofta en förstorad och väl utsmyckad initial.  
Även om boktryckarkonsten innebar en tidsbesparing 
jämfört med att skriva böcker för hand så var det ändå 
ett tungt och tidskrävande arbete. Det kunde ta upp 
till tre år att färdigställa ett verk. 

Den 42-radiga bibeln

Gutenbergs första större tryckta bok – den 42-radiga 
bibeln – trycktes i totalt 180 exemplar, varav 45 trycktes 
på pergament och 135 på papper. Det tog runt tre år 
att tillverka alla 180 böckerna, alltså en stor tidsmässig 
förändring mot de tidigare handskrivna verken. Då 
lades också tid till att för hand dekorera varje bok, 
vilket i sig gjorde att alla böckerna blev unika. 

Boktryckarkonsten i Sverige

Boktryckarkonsten kom till Sverige år 1483 då kyrkan,  
klostren och kungahuset anlitade boktryckare som  
flyttade hit för att arbeta. Den första boktryckaren som  
kom till Sverige var en dansk vid namn Johann Snell.  
och år 1483 tryckte han bland annat fabelsamlingen  
Dialogus Creaturarum Moralizatuz (Skapelsens sedelärande  
samtal). Via fablerna har vi fått flera talesätt där många 
härstammar från djurs tilltänkta egenskaper som klok 
som en uggla.
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Den där 
psalmboken 
är förbjuden!

Skaras första tryckta bok

I Nürnberg 1498 trycktes Georg Stuchs Breviarium Scarense  
(Skarabrevariet) i uppdrag av Brynolf Gerlaksson, som  
skrivit förordet. Detta är den första bok som trycktes  
för Skara stift. Boken användes, likt ett missal, som en  
handbok för gudstjänster i stiftet, för att hålla mäss-
gången enhetlig. I brevariet kan man läsa om hur ett 
dop skulle gå till och om stiftets helgon. 

Biskop Svedbergs förbjudna psalmbok

Domprosten Jesper Svedberg, senare biskop i Skara,  
hade i slutet av 1600-talet fått i uppdrag att utarbeta ett 
förslag till en psalmbok. Det första förslaget trycktes  
1694 efter att kungen hade antagit det. Dock föll   
psalmboken inte i god jord hos kyrkan då de 78 nya  
psalmerna upplevdes alltför katolska och därför  
refuserades. Detta har i efterhand kommit att kallas  
för en av vår största litterära skandaler. De flesta exemplar  
av boken brändes eller skickades med missionärer till  
andra länder. I vår samling här i Gamla biblioteket 
finns några exemplar av den förbjudna psalmboken  
bevarade och flera av dessa psalmer finns kvar i vår  
tids psalmbok. 

Boktryckarkonsten i Skara

Biskop Jesper Svedberg fortsatte att intressera sig för 
den tryckta boken och var mån om att Skara skulle få 
ett eget tryckeri. På 1700-talet var Skara en viktig skol- 
och stiftsstad. Därför fanns ett stort behov av böcker.  
Den 2 december 1704 skrev Biskop Svedberg ett kung-
ligt brev där han beskrev hur kyrkans medel skulle  
användas för att bidra till ett tryckeri beläget i Skara.

1707 tog Anders Kjellberg sitt tryckeri från Uppsala 
och flyttade det till Skara. Från detta år finns idag det 
äldsta bevarade trycket från Skara, vilket är Svedbergs  
cirkulärbrev från stiftets prostar. Frans Jakob Leverentz 
som drev tryckeriet 1793–1816 grundade även Skara 
Tidning 1813.
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Äntligen kan 
barn få möjlighet 
att lära sig läsa!

Läsrevolutionen
Under 1500-talet började handeln mellan länder ta  
fart. Råvaror fraktades mellan kontinenterna via  
handelsfartyg och tillgången till bokmaterial bidrog 
till att bokens utveckling tog fart och tillverkningen 
av  böcker ökade också i Sverige.  

Under 1600- och 1700-talen fanns det boktryckerier   
över nästan hela världen och utbudet av litteratur ökade.  
Facklitteratur blev allt vanligare, främst inom ämnena 
jordbruk och trädgårdar. Även nöjeslitteratur som de 
klassiska verken, men också nyskrivet blev populärt. 

Trots det var böcker och läsning något som bara de 
rika hade råd med.

Skillingtryck

I slutet av 1500-talet trycktes Skillingtryck i Sverige. 
Det var små enkla häften med vistexter till en dåtida  
känd melodi. De mest kända skillingtrycken handlar  
om hemska brott. Men trycken kunde handla om vad  
som helst – allt från humoristiska berättelser och  
kungahyllningar till nyheter och propaganda.
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Även i Skara trycktes skillingtryck. Visor om soldatlivet  
var särskilt populära här på grund av närheten till  
Axevalla hed, som var en övningsplats för regementet.  

Papperstillverkning

Runt 1500-talet tillverkades pappret i Norden av lump. 
Små bitar av bomull, lin och andra textilier trycktes ihop 
till pappersmassa. Tryckning på papper hade i stort sett 
helt ersatt pergament. Det övergick sedan till trämassa. 
Nu hade pappret kommit för att stanna.

Industriella revolutionen

Under 1800-talet skedde den så kallade industriella  
revolutionen. Det innebar att tekniska hjälpmedel gjorde  
det möjligt att trycka böcker snabbt och effektivt.  
Böcker blev allt vanligare och utbudet ökade. 

Läsutvecklingen 

1842 infördes folkskolan i Sverige och alla barn skulle 
få gå i skola. Det bidrog till att läskunnigheten i landet 
ökade och efterfrågan av böcker likaså. På den här tiden 
var böcker väldigt dyra, därför tillverkades en ny form 
av bok som trycktes på ett billigare material. Nu fick 
fler möjlighet att läsa och tidigare utgivna böcker blev 
omarbetade och förkortade. Vilket gjorde att folk fick 
även fick ta del av de klassiska verken.

Som en modernisering av skillingtrycket lanserade  
Nordiska förlaget, 1910–1913, den framgångsrika så  
kallade 25-öres-boken, med namn efter bokens kostnad.  
Dessa böcker var mindre i formatet och saknade hård  
rygg till skillnad från en traditionell bok. Under sin  
korta period såldes nio miljoner böcker. De fick mycket 
kritik, då många menade på att det var fullitteratur.

Pocketboken får status

Först under 1960-talet fick pocketboken sin givna plats i 
bokhyllan. Pocket, som den i folkmun ofta kallas, har sitt  
ursprung från engelskans pocket som betyder ficka och 
syftar till bokens storlek. På engelska går pocketboken 
också under namnet paperback för bokens pappersrygg 
som gör den mjuk och formbar.  

Bokförsäljning

Böcker såldes ofta genom en kolportör – en kringvandrade  
försäljare med boklåda. Under 1800-talet etablerade sig  
också den fysiska bokhandeln allt mer. Med hjälp av  
järnvägen kunde stora mängder böcker levereras snabbt  
efter beställning. I Skara fanns på 1800-talets andra 
hälft Nilssons boklåda som vid ägarbyte 1894 bytte namn 
till Bergers bokhandel. Bokhandeln låg på Järnvägsgatan  
och ansågs vara den mest välsorterade bokhandeln i  
länet. 2014 upphörde Bergers bokhandel på grund av  
växande konkurrens och näthandel. 
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Den digitala revolutionen

Under 1900-talet förfinades både trycktekniken och 
färgtrycken vilket gjorde att bilder i böcker blev möjligt. 
Även papperstekniken utvecklades. Detta bidrog till 
att pappret gick att få vitare jämfört med det tidigare  
gulnade pappret.

Digitaliseringen

Genom den digitala revolutionen trycks böcker numer 
på ett nytt sätt. Från att ha varit ett hantverk som skett 
för hand sker det mesta idag digitalt. Text och bilder 
sätts ihop till elektroniska dokument som sedan skickas 
till ett tryckeri någonstans i världen. 

Inläsning av böcker 

Radions framväxt gjorde att det under 1920-talet började  
sändas underhållningsprogram såsom radioteater.  
Inläsning av böcker var tänkt som ett hjälpmedel för 
de som inte kunde läsa. Numera är tillgången till inlästa  
böcker och texter öppna för alla. De digitala hjälp- 
medlen i form av datorer, surfplattor och smartphones 
har blivit så vanligt att en växande del av all vår läsning 
sker via skärmar.

Idag finns möjligheten att när, och var som helst, lyssna  
på berättelser genom en mobiltelefon. Jämför det med 

hur det såg ut förr, då människor fick berättelser 
framförda muntligt runt en lägereld eller fick höra en 
historia från en rapsod – en kringvandrade sagoberättare. 

E-boken

E-bok, digital bok, eller elektronisk bok, är några av 
namnen som benämner den bokform som idag går att 
läsa via surfplattor, dator eller liknande. E-böcker kan 
både finnas med eller utan en tryckt motsvarighet.

1971 skapades Projekt Gutenberg. Namnet syftar till 
boktryckarkonstens fader. Projektets syfte var att göra 
böcker, vars upphovsrätt gått ut, tillgängliga på nätet. 
2015 hade projektet gjort 50 000 böcker digitala och 
öppna för alla. En svensk motsvarighet startades 1992 
under namnet Projekt Runeberg som riktade in sig på den 
nordiska litteraturen. Det första digitaliserade verket var 
Fänrik Ståls sägner av Johan Ludvig Runeberg.

Idag pågår ett digitaliseringsarbete med att möjliggöra 
material genom den nationella databasen Alvin, som är  
en plattform för digitala samlingar och digitaliserat  
kulturarv. Digitaliseringsprojektet syftar till att göra 
samlingarna tillgängliga för såväl forskare som för 
allmänheten.
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Hur tror du 
boken ser ut 

om hundra år?

Multimodala texter 

Idag förekommer en ny typ av text, den så kallade  
multimodala texten. Detta är en term för att beskriva den  
digitala texten och dess samspel med omgivningen på  
nätet. Bilder, foton, symboler, ljud, filmer, färger, texter  
och hyperlänkar vidgar textperspektivet till något nytt.  

Dagens digitala texter är inte enbart skapade för att läsas  
uppifrån och ner utan hela upplevelsen runt texten  
spelar in. För läsarna innebär dagens sätt att ta till sig 
text att man måste vara mer aktiv än tidigare, som att 
klicka sig vidare via länkar.
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Barnlitteraturen i Sverige
Barnlitteraturen har ofta speglat de vuxnas syn på barns  
roll  i samhället och uppfosran. De tidigare nyttoinriktade  
och kravfyllda böckerna har i modernare tid ersatts av 
barnböcker som syftar till läsglädje och språkutveckling. 

Den första svenska barnboken kom i slutet av 1500-talet  
och hette Een sköön och härligh jung frw speghel (En skön och  
härlig jungfruspegel). Boken var en översättning av en  
tysk bok, men anses ändå vara Sveriges första barnbok.  
Boken var inte till för att underhålla barn utan för att  
ge unga kvinnor tips på hur de förväntades att vara.  
Dock kan tänkas att det inte var så många som läste  
boken. Det var på denna tid en klassfråga med böcker.  
Dels var de så dyra så få hade råd att skaffa dem och 
dels var det bara de högst uppsatta i samhället som 
bemästrade konsten att läsa. 

1700-talets upplysningstid blev ett startskott för barn- 
litteraturen och det blev allt vanligare att böcker ska-
pades med barn som målgrupp. Böckerna hade en  
tydlig moralisk uppfostringstanke och målet med  
böckerna var att barnen skulle få förståelse för hur en 
bra samhällsmedborgare skulle vara. Barnen sågs som 
små vuxna och behandlades också som detta genom 
att sättas i arbete tidigt. 

Under 1800-talet flyttade sagan in i barnkammaren och 
de muntligt berättade folksagorna blev populära och 
tecknades ner. Intresset för ramsor, sagor och myter 
växte sig allt starkare. Läskunnigheten ökade i samhället 
och därmed intresset för böcker. 

Under senare delen av 1800-talet började man skriva 
böcker som riktade sig direkt till ungdomar. Då gjorde 
man stor skillnad på böcker som riktade sig till pojkar 
eller flickor. Pojkarna gestaltades ofta som äventyrliga, 
starka, modiga och smarta. Medan flickorna ofta var 
snälla och omtänksamma.

I slutet av 1800-talet fick bilderboken sitt genombrott i  
Sverige genom Ottilia Adelborg. Till hennes mest kända  
verk hör ABC-boken Prinsarnes blomsteralfabet (1892) 
och Pelle Snygg och barnen i Snaskeby (1896). 

Barnlitteraturen vid sekelskiftet 1900

Först 1899 fick vanliga svenska barn råd att läsa böcker  
när utgivningen av Barnbiblioteket Sagas små röda 
böcker kom ut och spreds via folkskolorna. Syftet var 
att ge barn tillgång till god litteratur av kända författare  
med illustrerade bilder. Ottilia Adelborg illustrerade  
flera av böckerna. 

I början av 1900-talet fick barnlitteraturen status som  
en egen genre. En av de författarna som verkade under  
denna tid var Elsa Beskow som kom att bli en av  
sekelskiftets främsta barnboksförfattare och illustratör.  
Hennes böcker om Den lilla lilla gumman (1897) och om 
Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin (1918) har levt 
vidare i över hundra år. 

Sekelskiftet kan i ett barnboksperspektiv i Sverige ses 
som kvinnornas tid. Ottilia Adelborg, Elsa Beskow och 
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Jenny Nyström illustrerade alla för barn. Även Selma 
Lagerlöf skrev barnboken Nils Holgerssons underbara resa  
genom Sverige (1906–1907), vilken var skriven i uppdrag 
att användas i geografiundervisningen i skolan.

1919 kom Ester Blenda Nordströms första barnbok  
En rackarunge. Boken som handlar om den impulsiva  
och rebelliska Ann-Mari Lindelöf blev hyllad av 
kritikerna och Ester Blenda Nordström blev kallad  

för en nyskapande flickboksförfattare. Det har senare  
framkommit, inte minst genom Skarabördiga Fatima  
Bremmers biografi om Ester Blenda Ett jävla solsken  
(2017), att boken bygger på Ester Blenda Nordströms  
egen uppväxt. En rackarunge blev både filmatiserad 
och spelad som följetong på radion. Boken kom att  
inspirera Astrid Lindgren till några av hennes mest 
kända  och populära karaktärer som Pippi Långstrump 
och Madicken. 

Åh, vilket utbud 
av barnböcker 

det finns!
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Efterkrigstiden

Vid andra världskrigets slut 1945 kom en ny barnboks-
tid och flera modernare författare fick sina genombrott. 
Under samma år debuterade både Tove Jansson med 
Småtrollen och den stora översvämningen, den första boken 
om Mumintrollet. Lennart Hellsing skrev boken Katten 
blåser i silverhorn och Astrid Lindgren ger ut sin första 
bok om Pippi Långstrump.

1970-talets barnlitteratur

Under 1970-talet var det viktigt att låta barnen få ta 
plats och inte förminska deras förmåga att tänka fritt. 
Man ansåg att barn kunde ta del av verkligheten så-
som den var och att den inte behövde förskönas för att  
passa barnen. Barnlitteraturen under 70-talet var ärlig  
och ofta politisk. De orädda 70-talsförfattarna skrev  
om bland annat död, krig, olika familjeförhållanden, 
sex och orättvisor. 

Flera böcker var kontroversiella såsom Sprätten satt på 
toaletten av Annika Elmqvist, med sina tydliga politiska  
budskap. Lasses farfar är död av Anna-Karin Eurelius  
berättar om vad som händer när en människa dör utan 
några poetiska försköningar. 

Första boken om Alfons Åberg, God natt, Alfons Åberg, 
av Gunilla Bergström, kom ut 1972. Alfons och hans 
ensamstående pappa som bor i lägenheten i höghuset 
har blivit en av 1970-talets klassiker som fortfarande 
lever kvar. 

Pixiboken, den lilla häftade boken, kom ut redan 1955 
men den hade sin storhetstid på 1970- och 80-talen. 
Tanken med boken var att möjliggöra litteratur enkelt 
och billigt för barn. Genom att sälja boken vid kassan 
i mataffären blev det en bok som nådde många läsare. 
Ett svar på pocketboken fast i barnversion.
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Efterord

Stifts- och landsbibliotekets förnämliga samlingar av tryckt och otryckt material är  
än idag en skattkammare för humanistisk forskning. Men även du och dina barn kan 
bli delar av Skaras bok- och bibliotekshistoria, genom att orientera er fram mellan 
salar och lekmoduler i Bokäventyrets magiska landskap och genom att nyttja 
biblioteken i Skara med omnejd. 

Den tryckta boken har många gånger dödförklarats. Inte ens i en tid som svämmar 
över av digitala produkter finns emellertid någon fullgod ersättning för vad som 
ryms innanför fysiska pärmar. Det är och förblir någonting unikt att umgås med 
inbundna eller häftade böcker. Att väga ett stycke litteratur i sin hand, att känna dess 
doft, att stiga in i världar av fakta eller fantasi – nog är väl det underbart? Genom att 
låta er inspireras av Bokäventyret kan ni sälla er till en krets av såväl namnkunniga 
gestalter som tusentals anonyma läsare, det vill säga den skara för vars räkning blott 
tiden kan berätta vad det innebär att ha en gång i Skara fått boken kär.

Johan Sundeen
Docent i idé- och lärdomshistoria, verksam vid Bibliotekshögskolan i Borås
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ett speciellt tack till våra bidragsgivare som gjort 

det möjligt att öppna upp portarna 2021.
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