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Bland sillpatroner
och schartauaner i
Fjällbackaskärgården

Här fortsätter Karl-Allan Nordbloms berättelse från förra nummret.
Nu handlar det om schartuanismens betydelse för kust- och
skärgårdsbefolkningen.

Från Dyngö kunde man när det gick som
hetast till se massor av skutor ligga förtöjda
sida vid sida och höra skrålet från krogen på
Florö. Den bedrövliga synden som sillperio-
derna förde med sig slog över
i fanatisk renlevnad: Schar-
tauanism. En religion som
idag mestadels anses står för
färglöst, glädjelöst och livs-
fientligt. Livet skulle bestå av
arbete och åter arbete.
Supandet, horeriet och slösan-
det, dvs synden skulle tas i kra-
gen och slängas ut. Hårda
levnadsregler och enkelhet.
Dessutom uppmanades man
diskret att sköta det där med
sex och känslor i tystnad.

Och vad var synd? Fick
uttolkarna svaret via katekesen
eller bibeln? Vad var det egent-
ligen för måttstock som använ-
des?

Färggranna kläder eller saker
var inte tillåtna. Ingen dans
eller glad musik. Inga kortlekar
accepterades, och vilodagens
lugn skulle vara lika stilla som
hos extremt ortodoxa judar. Ve
den som utförde arbete eller
råkade ha tvätt hängande ute.

Svarta hucklen, ”schartau-
duken” av svart siden med bred
spets blev tecknet på kyrksam-
het och kristligt allvar.

För den tvivlande eller mer fri-
sinnade var det symbolen för
dubbelmoral och inskränkthet, tvång och in-
stängdhet. En starkt traditionsbunden, dog-
matisk sekt som gjorde anspråk på den rätta
läran.

Även om ett sånt påstående är riktigt i mångt
och mycket, är det naturligtvis inte sant i
sin helhet. Schartauanismen var ju en väck-
else inom kyrkan, men visade sig vara något
som slog an hos de vanliga människorna.
Något som togs emot av folket som något
positivt i en svår tid. Kanske som en besk

medicin vilken visserligen smakar illa, men
gör gott.

Männen arbetade på sjön och var ofta från

hemmet i goda tider, och många gånger söp
de i medgång upp förtjänsten. För att inte
tala om när det var oår och dålig förtjänst,
då söp de som tröst och skuldsatte sig. Det
vill säga ett bedrövligt festande i tid och otid
som var oerhört skadligt för ekonomi och
hälsa.

Man kan förstå att schartauanismen fram-
för allt blev kvinnornas religion. En religion
som gav trygghet med sina strikta regler och
höll männen från skörlevnad.

Tag boken och läs!
Schartauanismen är från början en gammal-
kyrklig pietistiskt färgad och ortodox falang
som kanske hellre borde kallas ”den västsven-
ska kristendomstypen”. Den har sin upprin-
nelse i en rörelse som uppstod som reaktion
mot 1700-talets nytänkande – upplysnings-
tiden – vilket också påverkade religionen.
Bland företrädarna för de reaktionära var
domkyrkokateketen i Lund, Henric Schartau
(1757-1825), vars förkunnelse lade vikt vid
den personliga omvändelsen. Schartau hade
tagit starka intryck av tidiga protestantiska
läromästare som Arndt och Scriver och lade
stor vikt vid strikthet och klarhet. Detta stod
i bjärt kontrast till de svärmiska och roman-

tiska känslosvallen som känne-
tecknar slutet av 1700-talet.

Runt Henric Schartau samlades
en rad studenter från Göteborgs
stift, vilka sedan de prästvigts
förkunnade och spred läran –
väckelsen – över Västsverige.
Bland första generationens
väckelsepräster är de mest legen-
dariska Dahl i Krokstad, Björck
i Uddevalla och Holmquist i
Kville. Dessa var alla myndiga
herrar som inte lade fingrarna
emellan när det gällde att åter-
föra förlorade får under herrans
tukt och förmaning.

Jag kan höra min farfarsfar säga
med myndig röst till sin son:

- Har du inget för dig, Yngve?
- Nää.  (ömklig röst)
- Tag då boken och läs!

Boken var ju naturligtvis Bibeln,
Den Heliga Skrift.

(Boken om vilken Friedrich
Nietzsche så elakt träffande
skrev: Att ha klistrat ihop Nya
Testamentet med det Gamla och
kallat produkten Bibeln – ’Boken
i sig’ - ; det är kanske den fräck-
aste förbrytelse mot anden som det
litterära Europa har på sitt sam-
vete.)

Man kan fråga sig hur dessa öar, denna skär-
gård sett ut om inte överflödet, fattigdomen,
uselheten, hjältemodet och den religiösa
fanatismen funnits? Det skulle vara konstigt
att tänka sig de smällfeta, nyrika och
självsvåldliga sillpatronerna utan en saliv-
stänkande svartrock som prosten Holmquist
i Kville som motpol.

Johan Henrik Holmquist var vid sin död ri-
kast i Kville socken – till skillnad från sin
föregångare som dog av undernäring då han
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gav bort av sina tillgångar till nödlidande
församlingsbor under oår. En 1800-talets
föregångare till Livets Ord: Rik, välmående
och framför allt så kunnig i rätt och fel att
han antagligen kunde lukta sig till minsta
antydan till synd, en dåtidens pisksvingare
över den syndiga människan och en
framgångslärans förkunnare.

Och hur kunde då Holmquist bli så förmö-
gen i den fattiga kvillebygden? Jo, han var
säkerligen bra på att driva in sitt tionde!

Holmquist lyckades också under kuppartade
förhållanden genomdriva skrytbygget Kville
nya kyrka eller ”katedralen i Kville” som den
också kallas. Sveriges största landsortskyrka
med bortåt 1100 sittplatser. (Berättar-
traditionen i bygden gör gällande att ritning-
arna till Kville kyrka med vilje förväxlades
med ritningarna till en domkyrka.)

Vid en visitation lät han placera en stötta i
den gamla men för övrigt bra medeltidskyr-
kan, - vilken dock med Holmquists mått
mätt var torftig och liten - samt påstod att
den var fallfärdig och livsfarlig att vistas i.
Han fick tillstånd att riva den och bygga nytt.
Den nya kyrkan uppfördes rekordsnabbt
under stora uppoffringar för befolkningen i
bygden.

En sammansatt person

Med katedralen i Kville fick Holmquist den
plattform han behövde för sin förkunnelse:
En byggnad som kunde matcha och ge makt
bakom orden och dessutom rymma många
människor samtidigt. Den skicklige talaren
och mediageniet Holmquist gavs den tribun
han behövde för att tämja bygden: 1 800

lydiga får kunde ledsagas in i kyrkan av sin
herde, eller rättare sagt drivas in till
massmöten i templet under hot om helvete
och syndafall om de inte följde vad Guds
utsände på jorden och i socknen predikade.
Och på samma vis skulle de gå dem väl, inte
minst materiellt, om de följde hans förkun-
nelse. Det var ju han själv ett levande exem-
pel på.

När man läser om hur samtida med Holm-
quist beskriver honom, går bilden starkt isär:
från mild och kärleksfull till hård, humorfri
och hänsynslös.

Helt klart var Holmquist en sammansatt,
viljestark och intelligent person, med för-
måga att mild som en duva med len tunga
döma förtappade medmänniskor till evig
vistelse i helvetets eld av svavel.

Holmquist var omvittnat hård mot ”syndare”
och motståndare, och hade omöjligt kun-
nat nå framgång i sin yrkesutövning om han
haft silkesvantar i den besvärliga, kriminellt
belastade och syndiga kvillebygden.

Från statens sida var schartauanerna sedda
som uppviglare och rebeller. När det gällde
schartauanismen i allmänhet gick det fak-
tiskt så långt att Holmquist och hans tros-
fränder blev misstänkta för anslag mot
kungen och staten. Fem kända schartauan-
präster ålades av Karl XIV Johan att författa
var sin provpredikan över ämnet: ”En
undersåtes skyldigheter gentemot kon-
ungen”. Dessa levererades och befanns vara
oförargliga, något som inte är förvånande.
Schartauanismen är inte omstörtande, den
vänder sig mot den enskilda människans
förhållande till religionen.

Biskopen var inte bättre, utan förföljde
shartauprästerna genom att ideligen flytta
runt dem, vilket fick den oönskade effekten
att läran spreds snabbt och gav prästerna
martyrstatus.

På samma sätt skulle Florökrogens förmenta
främjande av syndigt leverne säkert vara to-
talt bortglömt och av mycket marginellt in-
tresse om inte kyrkan uppmärksammat fö-
reteelsen. Den nyrike och knölaktige buffeln
Bruce på Hjärterö skulle antagligen gått mer
eller mindre spårlöst förbi om han inte fått J
H Holmquist som antagonist.

På 1960-talet var kyrkorådet i Kville på väg
att ta bort familjegraven för gästgivarna på
Florö då de ansåg graven vara en symbol för
synd och skörlevnad. Men ödets försyn ville
att den nuvarande ägaren till Florö, Peter
Silfverskiöld råkade komma förbi och se den
uppgrävda gravvården. Han lyckades i sista
stund rädda graven undan förstöring genom
att skänka en summa pengar, och därför vi-
lar fortfarande mor Abla, Johan Petter och
de andra innanför svarta gjutjärnsvården till
höger innanför entrén till kyrkogården.

Besök själv Kville och se graven, känn ti-
dens sus i trädkronorna och tänk dig pro-
sten Holmquist, en kortväxt satt man - men
stor i anden och förkunnelsen - komma ut
på kyrkbacken…

Fundamentalism är fasansfull för den utom-
stående och för den oliktänkande. Men för
den svage kan det vara räddningen, och för
den rättfärdige är det lätt att vistas i ett så-
dant system.

I Fjällbackas skärgård var valet av väckelse
inom religionen lätt och ingen tillfällighet.

Vad man än tycker, speglade religionen livs-
villkoren på ett utomordentligt sätt – him-
mel och helvete.

Karl-Allan Nordblom

Bryggdans i år...
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