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Förord 
1998 då jag var femton år mönstrade jag på mitt första handelsfartyg för att själv pröva på om 

sjöyrket var något för mig. Jag hade redan i tidig ålder fått höra historier om sjölivet ifrån min 

morfar som berättade ett otal sjömanshistorier ifrån femtiotalets villkor på sjön. Med stora 

öron fick jag följa med på de stora haven och in i de mörka hamnarna världen över vilket 

eggade min fantasi. Denna fantasivärld var nerpackad tillsammans med mig då jag mönstrade 

ombord på M/S Sigyn och historierna skulle följa med mig de tio åren havet var min 

arbetsplats. 

Då jag nu i höst skulle välja ämne för en C-uppsats var området kring mitt kyrkohistoriska 

intresse givet då min kärlek till sjölivet och kyrkan är en del av min egen historia. Jag har 

själv seglat på Nordsjön och känner till dess utmaningar och vet vilken stor nytta den svenska 

utlandskyrkan och sjömanskyrkan har gjort och gör för våra medborgare utomlands och till 

havs. Att uppsatsen skulle fokusera kring en del av sjömansmissionen riktad till fiskare var en 

ren tillfällighet då jag utav professor Oloph Bexell fick ett uppslag om en kyrka med 

kopplingar till svenska västkustfiskare på Shetlandsöarna. Utan en aning kring vad detta ämne 

skulle uppdaga begav jag mig till svenska kyrkans arkiv i Uppsala där jag fann ett stort 

material ifrån denna kyrka riktad till svenska säsongsfiskare med hemmahamn vid Baltasound 

på Shetlandsöarna. 

Materialet jag fann nere i svenska kyrkans arkiv väckte otroligt många frågor och då min egen 

erfarenhet kring sjön och kyrkan endast sträcker sig till handelssjöfarten blev nyfikenheten 

kring fiskarnas villkor och vardag för mig intressant då jag saknade kunskap om detta. Jag 

fann ganska snart att ämnet är kolosalt och jag fick begränsa mig till det tidigaste materialet 

och ur detta sökte jag en infallsvinkel till denna uppsats. 

Inledning 

Traditionellt i den svenska kyrkohistorien får vi följa stadskyrkans etablering och utveckling. 

Utgångspunkten är då den nationella rikskyrkans etablering och historia med utgångspunkt i 

relationen mellan staten Sverige och dess kyrka. Detta är ett traditionellt ovanifrånperspektiv 

som beskriver den organiserade och hierarkiska kyrkans relation till sin tid.
1
 

                                                           
1
 Martling 2008 s.11 
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Den moderna kyrkohistorien försöker dock komma bakom detta stora perspektiv för att söka 

svar kring den vanliga människans villkor och allmogens kyrka. Syftet med denna uppsats är 

därför att undersöka hur Svenska kyrkan etablerar en lokal verksamhet utomlands. 

Teori 

Inför mitt material och genom arbetet med denna uppsats har jag valt att utgå ifrån teorin att 

de bohusländska fiskarnas egen fromhet och religiösa rörelse gav upphov till den verksamhet 

som etablerades på Baltasound. Teorin bygger alltså på att det är en inomkyrklig 

gräsrotsrörelse som gav upphov till och möjliggjorde både etableringen och arbetet kring 

denna fiskarkyrka. 

Material 

Materialet i denna uppsats utgörs av handlingar ifrån Svenska kyrkans arkiv i Uppsala. Dessa 

handlingar består av mötesprotokoll ifrån den svenska missionsstyrelsens möten under den 

aktuella tiden samt tillhörande bilagor i form av brev och rapporter. Detta material ger dels 

underlag för beslut samt själva besluten vilket ger en bild av etablerandet av kyrkan på 

Baltasound och svarar på frågan om grunden för kyrkans etablering.    

Frågeställning 
Då syftet med denna uppsats är att studera en lokal etablering av verksamhet i utlandet är det 

mest intressanta att studera grunderna för denna etablering. Jag vill söka svar på vilka 

drivkrafter som grundlade och motiverade denna verksamhet ifrån Svenska kyrkans 

Missionsstyrelse. Huvudfrågan blir då varför Svenska kyrkans Missionsstyrelse valde att 

grunda en verksamhet i Baltasound på Shetlandsöarna? För att kunna besvara denna 

huvudfråga behövs vidare delfrågor vilka är följande: 

Vem tar initiativet för denna satsning? 

Varför tas initiativet till denna satsning? 

Metod 
Min frågeställning vill svara på en verksamhetssatsning och mitt material utgörs av tre 

personers subjektiva upplevelser utav den miljö och de personer som befann sig och utgjorde 

den aktuella miljön vilket beskrivs i tre protokoll, två reseskildringar och ett brev. Detta gör 
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att min uppsats präglas av dessa personers upplevelser. Jag menar dock att materialet ändå 

kan ses som relevant i relation till frågeställningen och att de två redogörelserna utav de båda 

författarna kan svara på mina frågor. Denna uppsats utgår ifrån ett kyrkohistoriskt samanhang 

där uppsatsen har som mål att ge en historisk bild kring bakgrund och miljö för bildandet av 

den svenska kyrkan på Baltarsound. Mitt material består av sex delar med tre brev/dokument 

samt tre mötesprotokoll. Jag kommer därför ställa originaltexterna emot frågeställningen med 

målet att skapa en uppfattning kring mekanismerna bakom det historiska skeendet
2
.  

Forskningsläge  
Inom det kyrkohistoriska ämnet är forskningsläget utbredd gällande sjömanskyrkan och 

svenska kyrkan i utlandets historia där ett stort antal uppsatser och avhandlingar gjorts. En 

bok om svenska kyrkans sjömansvård är Kyrka och Sjöfolk (1974) av Ingemar Bergmark 

vilket är en historisk skildring av sjömanskyrkans historia och utveckling där han specifikt 

behandlar den svenska sjömansvården under åren 1911-1933. En liknande bok som även den 

behandlar sjömanskyrkan och som tar upp ett kort avsnitt om fiskarekyrkan på Baltasound är 

Carl Renströms bok I Hamnar och Storstäder (1926). 

Dock har jag genom min inriktning kring fiskarekyrkan på Baltarsound funnit att det rent 

vetenskapligt saknas material som behandlar Svenska kyrkans etablering och bakgrund på 

Baltasound.  Missionssatsningen på Baltasound beskrivs bland annat i ett avsnitt om 

Baltasound i boken Ett hem långt hemifrån (1988) av Lennart Karlsson. Boken utgörs av ett 

antal artiklar om Svenska Kyrkans sjömansmission samt EFS sjömansvård där alla 

sjömansmissionens platser och verksamheter beskrivs. Vid sidan om denna bok har jag även 

funnit Sven H Gullmans bok Bohusfiskare på Shetland och Swedish Kirk (2009) vilken 

fokuserar på Bohusfiskarna och dess historia kopplat till Nordsjön och Shetland. Boken är 

utgiven i samarbete med föreningen Båtdokgruppen vilket är en intresseförening för 

sjönäringen utmed Bohuskusten. Till sist vill jag även nämna boken Svenskt fiskarlif vid 

Shetland och på Nordsjön av Claes Törner utgiven 1910 av Svenska Kyrkans 

Missionsstyrelse. Boken ger en inblick kring missionsfältet och människorna däromkring. 

Boken har ett mycket vackert språk och ger en poetisk bild av ämnet vilket ger en god 

stämning omkring ämnet. 

                                                           
2
 Grenholm 2006, s.111 
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Dessa böcker saknar dock en grundlig genomgång av arbetet i och omkring etablerandet av 

fiskarekyrkan. Böckerna svarar mer kring fiskarnas egna villkor och liv ur ett 

kulturantropologiskt perspektiv eller ur ett övergripande historiskt perspektiv som Lennart 

Karlssons bok vilken tecknar en mer ytlig genomgång kring kyrkans hela historia.   

Mot denna bakgrund har jag funnit att min uppsats fyller en plats som gränsar till alla de 

tidigare nämnda men där jag ser att denna uppsats skall försöka ge ett mer specifikt 

kyrkohistoriskt svar kring Svenska kyrkans verksamhetssatsning på Baltasound vilket tidigare 

inte har gjorts. 

Bakgrund 
Som jag nämnde i min inledning behandlar denna uppsats en miljö och en kulturyttring vilket 

kräver en grundläggande förförståelse för att med rätta kunna dra några slutsatser gällande de 

personerna och den verkligheten dessa personer levde i. De Bohuslänska fiskerimiljöerna är 

och var präglade av havets villkor och av sin egen historia vilken blir viktigt att förstå och 

väga emot det historiska material denna uppsats bygger på. Jag kommer därför i detta avsnitt 

försöka ge en grundförståelse kring bohusfiskarnas villkor och bakgrund samt ge en kort 

beskrivning av de fiskevatten som denna uppsats berör. Vidare vill jag här nämna att jag 

genomgående i denna uppsats kommer att använda mig av uttrycket fiskarekyrkan med vilket 

jag avser den andliga gemenskapen och inte den senare uppförda fysiska byggnaden.  

Sjömanskyrkan 
Då sjöyrket i alla tider har vart förenat med ett hårt liv och en stor fara är det narturligt att de 

personer som levt med och i den näringen har haft en stark relation till tros och livsfrågor. I 

den svenska kyrkohistorien bevittnas detta genom böner och psalmer för sjöfolket vilket i sig 

vittnar om en andlig omsorg hos det svenska folket för sina sjömän.
3
    

En mer etablerad och organiserad kyrka för och kring sjöfarten etablerades under den svenska 

stormaktstidens då dess flotta anslöt skeppspräster vilka etablerades som själasörjare kring de 

större krigsfartygen. Under stormaktstiden tillkom även att de fartyg som inte ombesörjdes 

med präst skulle ombesörjas av befälhavaren som ansvarade för sin besättnings själar när det 

för honom var möjligt. Befälhavaren skulle då för sin besättnings andliga väl leda bön och 

gudstjänst. 
4
  

                                                           
3
 Karlsson 1988, s.9 

4
 Karlsson 1988, s.9 
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Den Svenska sjömanskyrkan tar dock sin egentliga början i det av lundensiska 

högkyrklighetens influerande beslut om etablerandet av Svenska kyrkans missionsstyrelse. 

Den grundläggande hållningen kring meningen med etablerandet av sjömansvården var att 

ombesörja de svenska sjömännens själavård utanför det svenska riket.
5
  

Den 10 januari 1876 utfärdades så ett brev till ärkebiskopen ifrån konung Oscar II där 

ärkebiskopen hade beviljats 8000 kronor för att utse präster till hamnarna Hartpool och Kiel. 

Denna själavårdande verksamhet var ända fram tills år 1888 underställd ärkebiskopen men 

inordnades därefter under missionsstyrelsen. Anledningen till denna ändring var att bättre 

organisera verksamheten vilket ansågs ligga mellan mission hos icke kristna och själavård för 

kyrkans egna vilket då bättre skulle organiseras av missionsstyrelsen.
6
  

Grunden för denna verksamhet bland dåtidens sjöfolk grundade sig i föreställningen att man 

skulle hjälpa sjömännen undan frestelserna som dåtidens hamnar erbjöd. Även om Svenska 

kyrkans verksamhet redan tidigare historiskt hade haft präster i tjänst utanför det egna riket 

och etablerade församlingar utomlands var det först år 1899 som de första renodlade 

sjömansprästerna utnämndes då London fick sin första sjömanspräst vilken kunde införliva 

denna verksamhet i sin redan etablerade organisation.
7
 

Svårigheterna för den tidiga sjömansvården var stora och då etableringen av verksamheten 

kopplad till egna lokaler var mycket sen bedrevs den mesta av verksamheten ute på själva 

fartygen. Andakter hölls ombord på fartyg eller i hyrda lokaler vilka även användes som 

läsrum för sjömännen. Just ekonomin var i stor utsträckning ett gemensamt problem för hela 

sjömansvården och utgifterna översteg vida inkomsterna då finansieringen för 

sjömansmissionen baserades på gåvor. Resultatet av detta gav att sjömanskyrkans verksamhet 

vid sekelskiftet 1900 var begränsad.
8
   

Fiskerinäring på Nordsjön  
Fisket som bedrevs vid sekelskiftet 1900 vilket var tiden för missionssatsningen på 

Baltasound bedrevs utmed den så kallade ”Norska rännan”.
9
 Detta öppna havsfiske vilket 

bedrevs utmed denna fiskeplats hade som följd att fiskarna sökte sig till Baltasound då det var 

den lugnaste och närmsta skyddande platsen utmed Shetlandsöarna vilket krävdes med grund 

                                                           
5
 Bergmark 1974, s.22 

6
 Karlsson 1988, s.111 

7
 Bergmark 1974, s.25 

8
 Bergmark 1974, s.25 

9
 Nationalencyklopedin band 14, s.287 
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i Nordsjöns hårda väder samt nödvändigheten av omhändertagande av fångst. Detta öppna 

havsfiske var en huvudnäring för de bohuslänska fiskarna och fisket bedrevs med backor 

vilket är en typ av krokfiske för öppen sjö
10

. Denna fiskemetod var farlig men vinsterna av 

detta fiske bidrog till en stor ökning av denna fiskerimetod under andra hälften av 1800-

talet.
11

 

Under slutet av 1800-talet började engelska fiskare byta ut sina kuttrar vilka var små 

segelfartyg till nya toppmoderna ångdrivna fartyg.
12

 I samband med detta uppmärksammade 

myndigheterna i Sverige vinsten med att byta fartygstyp till Kutter och upprättade därför en 

investeringsfond för svenska fiskare där de kunde låna pengar till uppköp av engelska kuttrar.  

Denna fond och tillgången på engelska kuttrar i kombination med en uppåtgående 

makrillsefterfrågan som höjt fiskarnas inkomster gav de svenska bohusfiskarna möjlighet att 

investera i engelska kuttrar. Fördelen med dessa fartyg var att de var säkrare i sjön och bättre 

anpassade för havsfiske vilket gav att det vid slutet av 1800-talet genom den nya importen var 

den dominerande fiskebåtstypen utmed Bohuskusten.
13

 Detta bidrog i sin tur till en expansion 

för fisket i Nordsjön och med det en större närvaro av svenska fiskare vid Baltasound. 

Baltasound 
Baltasound är en liten ort utmed den nordöstra kusten av ön Unst vilket är den norra ön på 

Shetland. Shetlandsöarna har vart bebodda sedan bronsåldern och bevis för fiske finns så 

långt tillbaka som till järnåldern.
14

 Som en del av den brittiska fiskerihistorien har Shetland 

vart relativt anonym men där förändringen kom under 1800-talet då en explosion av sillfisket 

med stora fångster snart drog till sig och skapade en hel industri på de små öarna norr om 

Storbritannien.
15

 

                                                           
10

 Nationalencyklopedin band 2, s.198 
11

 Gullman 2009, s.16 
12

 Nationalencyklopedin band 11, s.552 
13

 
http://www.orust.se/vanstermeny/kulturochfritid/kultur/orustshistoria/fisketshistoria/storfiskemakrilldorj.4.5
be5840310b0041a6d2800013053.html klockan 1306 den 11/5 
14

 Goodlad 1971, s.42 
15

 Goodlad 1971, s.177 
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Fisket vid kusterna utmed Shetlandsöarna har förekommit ända sedan 1700 talet, men under 

1800-talets andra hälft utvecklas en storskalig fiskeindustri som vidare tilltog genom 

storskaligt fiske ifrån Nederländerna och Tyskland. Denna blomstrande fiskeribom gav även 

att Shetland som stort utvecklades ekonomiskt då beredningen av fisket genom saltning samt 

näringen runt omkring fiskefartygen skapade arbete åt lokalbefolkningen men också många 

säsongsarbeten för personer utifrån. Fiskefångsten bestod då av sill, torsk och långa.
16

  

Shetlands tidigare sömniga fiskerisamhällen fick nu under 1800-talet se en stor immigration 

av brittiska och då främst skotska säsongsarbetare vilket mångdubblade dessa samhällens 

storlek. 

Med grund i denna sedan tidigare etablerade hamn 

för fiske blev det naturligt för de svenska 

bohusfiskarna att söka sig till Baltasound då denna 

naturligt skyddande naturhamn redan var populär 

bland engelska, nederländska och tyska fiskare som 

utnyttjade den skyddande viken som bas för sitt 

fiske. I det lilla samhället utvecklades snart salteri 

vilket i sin tur gav att Baltasound både gav skydd 

och möjlighet för hantering av last utmed Shetlands 

nordöstra kust.
17

 

Brevet ifrån pastor Brownlee  
Inledningen på historien om fiskarekyrkan tar sin 

början den sjunde januari 1901 då ett brev vilket var 

adresserats till ärkebiskopen Ekman anlände i 

Uppsala. Brevet som var daterat den 22 november år 1900 var skickat ifrån Baltasound på 

Shetlandsöarna och hade en pastor William Stevenson Brownlee (1870-1930) som 

författare.
18

 Denna pastor var vid brevets författande den ansvarige komministern vid kyrkan i 

Baltasound vilket i sin tur tillhörde församlingen i Unst vilket var en del av Church of 

Scotland. Då brevet innehöll information kring kyrklig verksamhet utomlands sändes brevet 

                                                           
16

http://www.orust.se/vanstermeny/kulturochfritid/kultur/orustshistoria/fisketshistoria/storfiskemakrilldorj.4.
5be5840310b0041a6d2800013053.html klockan 1400 den 2013-05-11 
17

http://www.orust.se/vanstermeny/kulturochfritid/kultur/orustshistoria/fisketshistoria/storfiskemakrilldorj.4.
5be5840310b0041a6d2800013053.html klockan 1400 den 2013-05-11 
18

 http://histfam.familysearch.org/getperson.php?personID=I28200&tree=Fasti klockan 15:00 2013-12-10 

http://histfam.familysearch.org/getperson.php?personID=I28200&tree=Fasti
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vidare till Svenska kyrkans Missionsstyrelse där man noga tog till sig uppgifterna som denna 

skotska pastor lämnat. 

Brownlee går i brevet rakt på sak och förklarar att ett stort antal svenska fiskare de senaste 

åren har angjort hans hamn i Baltasound på ön Unst under månaderna april, maj och juni. 

Brownlee förklarar sitt eget engagemang omkring dessa fiskare med att han vill ombesörja 

dem en andlig omsorg. Dessa fiskare uppvisar enligt Brownlee en betydande religiös karaktär 

då de i sitt eget sökande efter andlig vägledning har uppsökt den lokala församlingen och 

Brownlee´s skotska kyrka med förklaringen att pastorns församling med sina gudstjänster var 

den enda som fanns att tillgå.
19

  

Detta menar Brownlee visar en djup fromhet hos dessa svenska fiskare men pointerar vidare 

att anstormingen av de svenska fiskarna inte är helt oproblematisk. Problematiken med denna 

anstormning menar Brownlee grundar sig i att dessa fiskare varken kan följa med i 

gudstjänstens ordning eller liturgi vilket av naturliga skäl är okända för de lutherska 

svenskarna. 

Fiskarna hade dessutom ingen möjlighet att kunna ta del av förkunnelsen då ingen av de 

svenska kyrkobesökarna behärskade det engelska språket vilket pastor Brownlee 

kommenterar i brevet med att: ” These men… to be of an eminently religious character and 

attend the church here in considerable numbers, though they cannot understand or take part in 

these services.” 
20

  

Brownlee beskriver sedan att han anser att behovet av en svensk själasörjande verksamhet är 

stort då dessa svenska fiskare gjort stort intryck genom sitt starka kyrkliga och andliga 

engagemang.  

Brownlee konstaterar sedan att en själavårdande problematik råder bland de svenska fiskarna 

vilket han relaterar till hur de skotska och nederländska kyrkorna har valt att lösa detta 

själavårdande problem då han skriver att: 

”The Scottish Church endeavors to send ministers or missionaries to the different fishing centers and the Dutch 

Church also every year sends a pastor to Lerwick for the Dutch fishermen who gather there”  
21

 

                                                           
19

 Brownlee till ärkebiskopen 22.11.1900, SKMA, SvKAU 
20

 Brownlee till ärkebiskopen 22.11.1900, SKMA, SvKAU 
21

 Brownlee till ärkebiskopen 22.11.1900, SKMA, SvKAU 
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Med grund i detta nämner Brownlee som förslag till den Svenska kyrkan möjligheten att 

skicka en svensk präst eller präststudent som på plats kan sörja för de svenska fiskarnas själar: 

”during the time mentioned there might be resident here a Swedish priest perhaps a student who would conduct 

service for these men in their own language”
22

   

Brevet avslutas sedan med att Brownlee ger ett löfte om att om den svenska kyrkan väljer att 

sända en svensk präst till Baltasound så finns hans kyrka att låna för denna ovan nämnda 

själavårdande verksamhet. Vidare vill Brownlee upplysa den svenska kyrkan om att det kan 

röra sig om ett totalt antal om 600 svenska fiskare och att det vid ett och samma tillfälle kan 

vistas upp till 400 man i hamn. Han ansåg med grund i denna stora närvaro att hans brev 

borde vara lika intressant för landet Sverige som för den svenska kyrkan då ombesörjandet av 

de egna landsmännen borde beröra både stat som kyrka.
23

 

Missionsstyrelsens beslut 
Brevet som Brownlee skickade till Sverige var adresserat till ärkebiskopen vilket visar på att 

han för egen del inte hade någon kännedom om den svenska missionsverksamheten eller den 

svenska verksamheten utomlands utan endast att Svenska kyrkans ärkebiskop residerade i 

Uppsala till vilket brevet var sänt. Brevet fann trots detta sin väg till den svenska 

missionsstyrelsen som bara ett par år tidigare fått ansvar för sjömansvården och därför var den 

aktuella instansen för att angripa pastor Brownlee´s uppgifter. 

Vad som sedan sker vid brevets anländande hos missionsstyrelsen är att frågan kring 

Brownlee’s brev och frågeställning tas upp på ett styrelsemöte där det beslutas att styrelsen 

själv behöver insamla information kring den faktiska situationen omkring denna svenska 

närvaro vilket de säger sig behöva för att kunna angripa frågan om etablerandet av någon 

form av verksamhet på Shetlandsöarna.
24

  

Missionsstyrelsen finner att ytterligare information behövs varför en förfrågan omkring 

Baltasound ställs till Göteborgs stift vilka i sin tur skickade en förfrågan om upplysningar i 

ärendet till Morlanda pastorat. Detta gav att Gustav Daniel Malmgren (1873-1918)
25

 vilken 

verkade som kapellpredikant vid Käringön och Gullholmens fiskeläger i ett brev till 

sekreterare Gudmar Hogner redogjorde för frågan.  
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Brevet klargör att fiskarna som den skotske pastorn omnämnt till största del kommer ifrån 

Bohuslän och att de under månaderna april till och med juni idkar fiske i de berörda vattnen. 

Enligt pastorn handlar det om ett femhundratal fiskare och ett femtiotal båtar vilka utgår 

främst ifrån Käringön och att han känner till att de närvarar vid de engelska gudstjänsterna då 

kyrkan ligger så nära uppankringsplatsen att fiskarna kan höra kyrkklockorna ringa.
26

 

Malmgren pointerar i brevet att fiskarna under en längre tid önskat närvaro av en svensk präst 

på plats då fiskarna sade att de endast kunnat tillgodogöra sig musiken och sången. Malmgren 

påpekar vidare att han med säkerhet vet att fiskarna med glädje skulle närvara om denna tjänst 

erbjöds och att vidare hjälp finns att tillgå hos en fiskeintendent August Hugo Malm (1844-

1907).
27

   

Detta brev ifrån Malmgren kom sedan i sammanträdet den 26/3 1901 tillsammans med brevet 

ifrån Brownlee att ligga till grund för beslutet ifrån missionsstyrelsen att närmare upplysa sig 

om situationen i Baltasound. Detta gav att missionsstyrelsen fattade beslut om att 

missionsstyrelsens egna sekreterare Gudmar Hogner skall få tjänstledigt ifrån sin tjänst 

hemma i Sverige varefter han skulle resa till Baltasound för att på plats bilda sig en 

uppfattning kring fiskarnas situation. Resan hade även som mål att insamla information för att 

missionsstyrelsen skulle kunna skapa sig en relation till Shetland och Baltasound och 

planerades gå av stapeln redan till sommaren 1901 bara ett par månader efter sammanträdet.
28

   

Vem var då denna man som missionsstyrelsen hade gett i uppdrag att utföra denna resa på 

vilkens framtida rapport fiskarekyrkans framtid vilade? 

Gudmar Hogner 
Missionsstyrelsens sekreterare Gudmar Hogner (1859-1935) vilken hade valts för uppdraget 

att insamla information om tillståndet på Baltasound föddes den 6 april 1859 i Stockholm i en 

medelklassfamilj. Hans uppväxt verkar god då han genom sitt liv refererade både till sin 

uppväxt och sin moder i varma ordalag.
29

 Som student låg han vid Uppsala universitet där han 

blev känd för sin kunskapstörst och avlade där sin teologikandidatexamen. 

Som präst började Hogner sin karriär som komminister i Väster-Färnebo församling där 

tjänsten även innefattade Västmanlands regemente då komministertjänsten också innebar 

tjänsten som regementspastor.  
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1895 fick Hogner en ny tjänst som pastorsadjunkt i Katarina församling i Stockholm men 

tillträdde aldrig tjänsten då han istället invaldes som Svenska kyrkans missionsstyrelses 

sekreterare. Tjänsten som sekreterare innehade Hogner under tio år där han blev känd för sitt 

stora engagemang.
30

  

Hogner beskrivs som fantasifull och med en glödande själ vilken tog sitt kall med stor 

entusiasm. 1905 blev han vald till ny kyrkoherde i Nyköping Västra och Södra där han inför 

det uppdraget skall han ha sagt ”Jag vill bedja Gud om nåd att icke söka mig och mitt utan 

den åt mig anförtrodda menighetens bästa” och ”tillfälle att söka göra något även för de små, 

dem över vilkas liv ej så mycket sol fallit”.
31

  

Hans förkärlek inför sin tjänst som själavårdare blev känd men han erkänndes även som en 

god predikant och person som slog vakt om kyrkan och som inte vek undan för 

”fritänkaragitatorer”.
32

 Här tilläggs även hans stora omsorg kring dagsarbetare och där han 

säger sig velat ha haft möjligheten att kunna arbeta med ”arbetarynglingarna” om han hade 

fått leva om sitt liv.
33

  

Denne man var med andra ord både en god teolog som själasörjare med stor erfarenhet vilket 

visar på att missionsstyrelsen tog informationen kring bohusfiskarnas situation på allvar. 

Hogners rapport 

Syftet med resan 

Den 1 februari 1902 dateras den reseskildring som Hogner lämnade in till missionsstyrelsen 

efter att han hade utfört sitt uppdrag att besöka och informera sig om situationen på Shetland. 

Hogner inleder med en kort resumé där han förklarar bakgrunden till sitt uppdrag och den 

information som Brownlee skrev om i sitt brev varpå han klargör sitt uppdrag vilket bestod i 

att besöka ön Unst och Baltasound. 

Hogner konstaterar att missionsstyrelsen har försäkrat sig om att ett själavårdsbehov har 

funnits då styrelsen efter att ha varit i kontakt med biskopen i Göteborgs stift bekräftat 

Brownlee’s uppgifter om att svenska fiskare angör ön och att det föreligger ett själavårdsligt 

behov för dessa bohusfiskare. Grunden för detta behov ligger i att fiskarena som till största 
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delen har Bohuskusten som hemmahamn kommer ifrån en obruten kyrklighet där husandakten 

och firandet av gudstjänst var självklara.  

Denna bakgrundsinformation bar Hogner med sig och berättar senare i sin rapport om mötet 

med de svenska fiskarna på Baltasound där han själv fick uppleva den mangranna 

uppslutningen vid andakterna vilka hölls ombord på fiskefartygen. Under sin tid vid 

Baltasound konstaterar Hogner att fiskarna själva inte fann andakterna ombord vara 

tillräckliga utan de sade sig önska kunna fira mässa ledd av en svensk präst. Hogner skriver 

att Göteborgs stift hade försökt gå dessa önskemål till mötes men där prästbrist i stiftet inte 

hade möjliggjort en sådan satsning. Med grund i detta fann Hogner att hans första uppgifta var 

att undersöka uppgifterna kring Brownlee´s brev samt möta det eventuella behov av pastoral 

omsorg som nu omtalats på platsen.
34

  

Resan till Shetland 
Hogners averresa gick via Göteborg till Skottland där han besökte Edinburgh för att sedan åka 

till Aberdeen. Ifrån Aberdeen i Skottland seglade han sedan över till Leirwick på Shetland för 

att därefter åka vidare till Baltasound vilket sammantaget tog sju och ett halvt dygn. Under 

dessa dygn fick Hogner en god inblick i sjöns villkor vilket även gav honom en god insyn i 

fiskarnas villkor inför hans stundande uppdrag.  

Den 24 juni landsteg så Hogner i Baltasound. Det första han säger sig gjort var att skaffa sig 

upplysningar om hur den lokala befolkningen ställde sig till dessa omtalade svenska fiskare. 

Till svar säger sig Hogner ha fått höra att ”man inte gärna håller dem för sig själf, till blott 

egen glädje, de äro så höfliga […] höfligare än vi skottar och absolut ärliga”, vidare säger 

Hogners informant vilket är Baltasound tullupplysningsman att ”det är inga som jag så kan 

lita på”.
35

 

Hogner konstaterar därefter att de svenska fiskarna anses nyktra till skillnad ifrån de övriga 

fiskarna som ofta har ett fat gin eller brandy ombord emedan de svenska fiskarna hade högst 

en liter brännvin med sig och då endast för medicinskt bruk. Hogner skriver sedan att en norsk 

kapten prisade de svenska fiskarnas sjöduglighet då de utmärkte sig som skickliga seglare och 

fiskare som hjälpt och utbildat både norrmän och tyskar i området.  Hogner påtalar i 

anslutning till detta en historia han hört om den svenska båten Jessie vilken med sin 
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besättning skulle ha deltagit i en räddningsaktion av en norsk båt vilket enligt Hogner visar på 

de bohusländska fiskarnas goda karaktär.
36

 

Bohusfiskarnas villkor  
Dessa möten verkar ha förvånat Hogner då han konstaterar att han aldrig i sitt liv har mött en 

församling som haft ett sådant allvar och andligt förstånd kring det som hör Guds rike till som 

hos dessa fiskare och han fortsätter med att konstatera att ”detta i förening med en alldeles 

utpräglad kärlek till och sinne för vår kyrka och dessa gamla ordningar”.
37

Hogner menar att 

denna svenska grupp fiskare har vårdat och tagit till sig av sin kyrka och dess tradition och bar 

den med sig över havet vilket Hogner nu med egna ögon har bevittnat. 

Baltasound har med sitt skyddade läge och möjligheten för möten med andra svenskar utgjort 

den viktigaste hamnen på Shetlandsöarna i över 20 år skriver Hogner. Med detta och statistik 

över det stora antalet svenska fiskare som angör Baltasound vill Hogner understryka vikten av 

denna verksamhet för fiskerinäringen och Sverige som stort. Hogner menar att anledningen 

till svenskarnas närvaro är just den stora och bättre fångsten och att hundratals svenska ögon 

följer dessa fiskare med oro då deras inkomster ligger till grund för familjernas försörjning i 

hemlandet. Några fiskare han kom i kontakt med hade seglat över med vad som skulle visa sig 

vara fel utrustning vilket gav dålig fångst emedan de skotska fiskarna fått fångst i överflöd. 

Som kommentar till att Hogner försökte trösta dem svarade de då bara att ”ja, det är godt att 

någon fått fisk” och därefter konstaterade de även för Hogner att” Gud har mat i havet även 

för de”.
38

 

Hogner upplevde att det lilla samhället Baltasound med ett par hundra fasta invånare som 

under sommarmånaderna blir ett livligt samhälle med tusentals fiskare och 

fiskerinäringsarbetare kommer bli än viktigare i framtiden då fisket utifrån Shetlandsöarna 

kommer att stiga. Nederländernas fiske och närvaro kring Shetlandsöarna uppgår redan vid 

tidpunkten för Hogners besök till ett värde av runt 3 miljoner pund årligen. Detta betyder i sin 

tur att det för det svenska fiskets del kommer ske en ökad närvaro i Baltasound och haven 

kring Shetlandsöarna. Hogner skriver sedan att Nederländerna redan mött denna utmaning 

genom att de har skickat två inhemska präster under den största fiskeriperioden till Shetland 

för att ombesörja sina landsmäns väl och ve och då tillhandahållit gudstjänst både ombord på 

fartyg som i land i Lerwick. Kyrkan har genom detta en uppgift att fylla konstaterar Hogner 
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och nämner att personer han själv mött säger att det inte någonsin funnits en annan plats som 

mött dem med en sådan allvarsamhet som Baltasound, detta menar Hogner är skäl nog för en 

satsning ifrån svenskt håll.  

Fiskarna som Hogner under sin tid i Baltasound har mött kom främst ifrån Bohuskusten och 

flertalet av dem utgick ifrån Grundsund, Käringön, Bleket, Tjörn, Björkholm samt 

Rågårdsvik. Dessa bohusfiskare skriver Hogner seglar ut på i snitt tre resor om året där varje 

resa inbringar drygt 200 kr per fiskare.
39

  

Första resan företas i början av april men aldrig före påsk och fortgår i regel under 6 veckor. 

Resorna kräver mer tid till sjöss ju längre in på säsongen man kommer vilket gör att fiskarna 

endast anlöper hamn vid storm och dåligt väder under de sista veckorna på säsongen. Under 

de tidigare veckorna styr man då in sitt fartyg om lördagen för att kunna ligga stilla under 

vilodagen. Hogner skriver att denna vila är välbehövlig då dessa havets arbetare ofta arbetar 

upp till 16 timmar i sträck utan mat eller vila.
40

 

Bohusfiskarnas fromhet 
Den femte juni inkom ett större antal fartyg till Baltasound och Hogner berättar att han när de 

kom in höll en tacksägelsegudstjänst ombord på de inkomna svenska fartygen för att tacka 

Gud för den lyckosamma överresan. Hogner kommenterar detta med att: ” Den glädje och 

tacksamhet vor man hälsade mig var påfallande”
41

 och fiskarna låter hälsa: ”ett ödmjukt och 

hjärtligt tack därför styrelsen hava sådant hjärta, att styrelsen tänkt på oss som icke äro annat 

än fattiga fiskare”.
42

 Dessa svenska bohusfiskare talade även om för Hogner att det över hela 

Bohuskusten numer var känt att en svensk präst var närvarande vid Baltasound enkom för 

deras skull. Detta första möte säger Hogner var honom rörande.  

Planeringen som härefter tog vid blev enligt Hogner fokuserat kring när fiskarna ville att han 

som deras tjänare skulle hålla gudstjänst och fick då till svar: ”skulle vi allt vilja samlas i guds 

hus vid samma tid som de där hemma”.
43

  Det bestämdes därför att man med grund i detta 

skulle ta hänsyn till tidsskillnaden på en timme för att säkerställa att man just firade sin 
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gudstjänst på samma tid som hemma i Sverige. Detta kommenterar Hogner med att han aldrig 

tidigare har sett vikten av församlingens bekännande tro och de heligas samfund.
44

 

Hogner skriver att han under de söndagsgudstjänster som därefter hölls fick tillgång till den 

skotska kyrkan vilket utlovats av Brownlee. Gudstjänsterna firades vid klockan nio då den 

lokala församlingen började sin gudstjänst vid klockan tolv. Hogner konstaterar att dessa 

gudstjänster inte saknade något och var fulländade då man dels hade personer som kunde 

spela orgel och svenska fiskare som gladeligen ställde upp som kyrkvärdar vilket 

sammantaget enligt Hogner gav att ingenting fattades hans församling.
45

  

Förutom söndagens högmässa hölls även en aftonbön varje dag och då ute till havs där ett 

flertal kuttrar lades bredvid varandra så att fler kunde delta. Dessa tillfällen verkar också gjort 

stort intryck på Hogner då han skriver att dessa aftonböner kändes som om de var hemma på 

fastlandet. Förutom dessa aftonböner tillkom även en bönestund varje onsdag vilket Hogner 

skriver tilldrog sig samtliga av de i hamn närvarande fiskarna och där det endast vid storm 

lämnades en eller två man kvar för att vakta kuttrarna vilket Hogner kommenterar med att: 

”en tacksammare församling torde ej vara möjlig att finna tillstädes” och Hogner tillägger att 

det av 300 fiskare i hamn var 300 närvarande vid gudstjänsterna.
46

 

Anledningen enligt Hogner till den medvetenhet och den starka sedlighet som denna 

fiskarförsamling visat berodde på att varje fiskare var sin egen husbonde vilket gjort att de 

hade haft ansvar för sin egen själ, till detta tillkom enligt Hogner att de flesta utav fiskarna var 

släkt ombord på de olika fartygen vilket gav att de då även hade tagit ansvar för varandra 

vilket i sin tur visade att det ombord skapats en ”egen sederlig tukt”.
47

Detta medförde att det 

var naturligt att hålla husandakter ombord på fartygen då dessa utgjorde fiskarnas hem. 

Husandakterna var ifrån början tänkta att vara för ”hushållets väl” men det tog inte lång tid 

enligt Hogner innan dessa små tillställningar tilldrog sig fiskare ifrån andra fartyg. Hogner 

skriver att det kom så mycket folk att de satt i varandras knän och hängde över varandras 

ryggar vilket gjorde att det blev för trångt för att alla skulle få plats vilket i sin tur medförde 

att dessa husandakter var tvungna att flyttas iland.
48
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Hogners förslag 
Dessa möten och den miljön Hogner fått uppleva utmynnar sedan i ett antal punkter med vilka 

han rekommenderar missionsstyrelsen följande: 

 att det ifrån svenskt håll ges möjlighet att under den aktuella tiden på året skicka en 

präst till Baltasound för att ta sig an de svenska fiskarna. 

 att den bästa tiden för att landa en präst borde vara ifrån påsk och fram till slutet av 

juni med ett par veckor plus eller minus. Rekommendationen är att man lägger 

resurser på de tidigaste veckorna då ett större antal svenska fiskare finns nära land. 

 att tjänsten vid Baltasound borde kombineras med annan tjänst i sjömansvården som 

London eller Hartpool. 

 att prästen som väljs för detta uppdrag är en äldre och mognare person då man inte vill 

ha en präst som ”nätt och jämt fått rätt att bära prästkragen”
49

 utan kan ge sin 

församling evangeliet i den form som de sedan gammalt lärt sig älska och vörda men 

att om detta tillgodoses inte behöver vara en så kallad schartauan. Hogner flikar här in 

att han höll alla sina möten med fiskarna utifrån ett tema och att detta uppskattades 

stort och gav att fiskarna skrev hem till Sverige om vad prästen hade sagt. 

 att anslaget för vistelsen borde höjas men att man kan spara in pengar på resan då 

fiskarna lovat honom en gratis överresa med deras fartyg. 

 att Hogner själv tillsammans med fiskarna rekommenderar och önskar 

missionsstyrelsen att bygga en egen gudstjänstlokal då storleken på församlingen i 

kombination med avståndet till den befintliga lokalen befogar förfrågan. Till detta 

påvisar Hogner vikten av en egen gudstjänstlokal ur ett rent lutherskt perspektiv då 

han menar att fiskarnas lutherska fromhet i kombination med avsaknaden av både 

altare som kors i den skotska lånekyrkan tvingat till improvisation. Därför föreslår 

Hogner att man skeppar över ett kapell byggt i luthersk kyrkostil ifrån Sverige till 

Baltasound med fiskarnas egna kuttrar.
50

 

Detta avslutar Hogners reserapport vilket tecknar en färgstark bild av de bohuslänska fiskarna 

och deras karaktär. Frågan blir härefter vilka hemförhållanden som skapat dessa fiskares 

karaktärer? 
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Bohusläns kustmiljö  
Den största delen av de fiskare som seglade på Nordsjön och Baltasound utgick ifrån den 

bohuslänska kusten och mycket av den bohusländska mentaliteten och andligheten finns 

representerad bland dessa Nordsjöfiskare. Denna speciella del av landet är av traditionen 

präglad av sin miljö där det hårda livet och dess villkor format människorna och kulturen. 

Speciellt för denna del av Sverige är att den historiskt är präglad av den schartauanska 

fromheten och mycket av den lokala kulturen har sin grund i schartauanismen. Detta 

omnämns i Hogners reserapport då prästen som efterfrågas av fiskarna gärna fick ha en 

schartauansk bakgrund men där detta inte var nödvändigt om han uppfyllde de omnämnda 

kriterierna. 

I denna västsvenska fromhet är vikten av att gå i kyrkan central vilket gäller alla dess former 

och där den bohuslänska fromheten beskrivs som en kyrkogående fromhet där vikten av att 

helga vilodagen lyfts fram. Inom den schartauanska rörelsen har man för vana att besöka den 

gudstjänst som erbjuds men vikten ligger vid respekten för kyrkoordningen och ämbetet. Sven 

H Gullman nämner i sin bok att fiskarna på Nordsjön inte sällan avstod en fiskedag för att 

segla flera tiotals sjömil för att kunna delta i den gudstjänst som erbjöds.
51

   

Gudstjänsterna som präglat den bohusländska fromheten utgår ifrån ordet som dominerar allt 

och är i centrum vilket är en särprägel ifrån den schartauanska traditionen. Ordet och 

förkunnelsens centrala ställning blir tydlig då församlingarna kräver ”undervisning till 

salighet”.
52

   Detta visar på en andlig och kulturell miljö i vilket man som en del av den 

kristna församlingen söker sig till kyrkan och väl där kräver att få ta del av Guds rena och 

klara ord genom evangelium och predikan. 

 Respekten inför förkunnelsen och sakramenten gav vidare en trohet gentemot 

kyrkoordningen och ämbetet och ett avståndstagande ifrån en lekmannaledd kyrka. Den bild 

som Victor Södergren påvisar i sin bok Henric Schartau och västsvenskt kyrkoliv berättar om 

en fromhet med krav på sin kyrka och sina förkunnare. Schartauanismen gav laglydnad, 

respekt för överheten och den kyrkliga ordningen vilket i sin tur gav att schartauanerna böjde 

sig för kyrkomötenas beslut eftersom kyrkans ordning klart och tydligt visade att kyrkomötet 

var kyrkans högsta beslutande organ. Detta av Schartauanismen fasthållande av och vid 

kyrkans ordning och det starka betonandet av det kyrkliga ämbetet hade i sin tur sin grund i 
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Ordets förkunnelse och sakramentens rätta bruk vilket gav att rörelsen var noga med att 

predikan tillhörde det prästerliga ämbetet vilket sågs som en gudomlig institution.
53

   

Käringön 

En av de orter som återkommande omnämns i anslutning till Baltasound och västkustfiskarna 

är Käringön vilket är en av dessa särpräglade bohuslänska öar. Dess historia ger en god bild 

utav den fromhetsutveckling som skedde på västkusten och ger svar på vilken historia som 

ligger till grund för bohusfiskarnas andliga sökande på Shetland. 

Käringön har bebotts sedan 1500-talet och har i alla tider vart ett utpräglat fiskerisamhälle där 

huvudnäringen och kringnäringen vart beroende av vad havet har kunnat ge. Innan 1800-talet 

var ön glest befolkad men upplevde under första hälften av 1800-talet likt den resterande 

delen av landet en markant befolkningsökning och hade år 1860 en befolkning om 320 

personer.
54

 

Ön fick först 1795 lov att bygga en egen kyrka efter att öns befolkning tidigare hade vart 

tvungna att ta sig till Morlanda för att delta i gudstjänst. Grunden för detta kyrkobygge var 

svårigheterna med att om söndagen ta sig till Morlanda kyrka vilket gav att öborna själva bad 

om att få uppföra en egen kyrka. 

Den historiska isoleringen på ön och havets hårda villkor anses vara grunden för 

öbefolkningens särpräglade lynne då fåordighet och återhållsamhet påtalas som utmärkande 

karaktärsdrag för öborna. Med grund i det hårda livet fick kyrkan en central plats för hela det 

lokala samhället där kyrkan utgjorde öns kommunikation med omvärlden samt att det hårda 

livet på sjön gjorde att döden ständigt fanns närvarande vilket gav att kyrkans även blev 

central gällande själasörjande.
55

 

Trots öns nära koppling till kyrkan bidrog havets livsvillkor även till en hård livsföring där 

dryckenskap och otukt sägs ha vart utbredd på ön under 1800-talets första hälft. Detta otuktiga 

leverne går stick i stäv med den bild Gudmar Hogner målar upp i sin rapport till 

missionsstyrelsen. Svaret på den förändring som verkar ha skett gällande öbornas lynne och 

tukt har sin förklaring i valet av kapellpredikant 15 april 1849 då August Simson(1815-1900) 

tillsattes vilket i grunden kom att förändra och färga öns befolkning.
56
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Simson 

Simson föddes i ett borgligt och välordnat hem i Göteborg. Han kom att växa upp i en familj 

med god ekonomi vilket gav honom möjligheter att kunna studera. När Simson fyllde 20 år 

dog hans far varpå den tidigare ekonomiska tryggheten för Simson kom att sättas på spel då 

arvet gått förlorat med grund i olyckliga borgensåtaganden.  För att kunna finansiera sig kom 

Simson att vid sidan av sina studier arbeta som privatlärare vilket gav honom möjligheterna 

att söka sig vidare till Uppsala universitet och teologistudier. Enligt egen utsago trivdes inte 

Simson nämnvärt i Uppsala och påtalade att han inte fann den lokala andligheten i Uppsala 

tilltalande.
57

 Simson prästvigdes 1839 och kom efter ett par korta tjänster att tillträda tjänsten 

som förstelärare i Sätila.  

1849 kom han så på midsommarhelgen att tillträda tjänsten som kapellpredikant ute på 

Käringön. I ett minnesblad 10 år efter hans död kommenteras att Simson var skolad i den 

Schartauanska predikan och att han tog Schartaus läror till sig och utvecklade dem i sina 

kända predikningar.
58

 Detta satte sin prägel och redan första dagen av hans tillträde färgade 

han den lokala traditionen då han på midsommarafton såg till att alla föräldrar och barn skulle 

samlas i prästgården för att gå igenom konfirmationslöftena varpå man följande dag i 

procession tågade ner till kyrkan för konfirmationen som utfördes på midsommardagen 

tillsammans med kyrkorådsledamöterna.
59

 Inslaget verkar ha gjort intryck och kom vidare att 

diskuteras under hans nästan femtioåriga tjänstgöring vid kapellförsamlingen.  

I ett minnesblad ifrån Käringön pointeras att prästerna som verkat innan Simson var goda 

präster men att de inte hade förmått den lilla församlingen att åstadkomma andlig 

uppryckning. Texten beskriver vidare hur Simson möttes av ett halvt hedniskt land men där 

Simson lärde denna bortkomna massa att frukta herren. Minnesbladet beskriver vidare att 

denna sömniga församling likt döda och förtorkade ben kom att med hjälp av ordets ljus bli 

uppväckta inför sin egen själafara och andliga förkomenhet och därpå förvandlats till sörjande 

botgörare.
60

  

Gällande Simsons ställning i församlingen och kring uppslutningen omkring hans person och 

hans verk beskrivs den som nära i en minnespredikan av Herman Crona i kapellförsamlingen 

år 1900. Crona inleder sin beskrivning av Simson med att påtala att han trots möjligheterna 
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till andra uppdrag var sin församling trogen och församlingen honom vartefter han pointerar 

att deras kärlek grundar sig i den undervisning och lära som deras framlidne pastor bidragit 

med.
61

  

I minnesteckningarna ifrån Göteborgs stifts prästmöte står det om Simson att han borde anses 

som en kyrko- och kulturhistorisk märkvärdig person med grund i hans upprensning i den av 

dryckenskapet så fördärvade ö som var hans tjänsteplats under så lång tid. Till detta beskrivs 

Simsons gärningar ha lett till att den lilla ön vid minnesteckningens skrivande blomstrar i 

välstånd.  Minnestexten pointerar att Simson ofta refereras till som konung av ön men vill 

betona att han snarare skall beskrivas som ”papa”.
62

 Denna ”papa” bör istället för konung 

beskrivas som renlärig och som en mycket god predikant där säregenheten är hans otroligt 

långa predikningar djupt rotade i ett Schartauanskt arv. Som kommentar till detta står det att 

församlingen inte ville ha hjälp utifrån av andra präster vid dåligt väder då mödan inte var 

värd för något så litet som en predikan på 45 minuter.
63

 Detta kommenteras sedan med att 

församlingen måste vara enastående som klarar av att insupa en sådan predikan.  

Detta ger att bilden av August Simson i ljuset av hans gärningar blir en berättelse av hela 

församlingen där hans ställning som centralgestalt tar form och där den bohuslänska 

kristendomstypen stod i centrum.  

Bilden som framträder av beskrivningarna gällande Käringön, dess invånare och den 

färgstarke och betydelsefulla prästen August Simson sammanfaller med den bild Hogner ger i 

sin reseskildring. Fiskarna som han kom att möta i Baltasound var lugna till sättet och 

förhävde sig inte. De påtalades som sedliga och ärliga av både Hogner och lokalbefolkningen 

i Baltasound då exempelvis avsaknaden av alkohol stämmer väl överens med Käringöns och 

Simsons gärning i hemförsamlingen. Vidare blir bilden klar kring fiskarnas uppsökande av 

kyrka och präst då de med grund i den västsvenska kristendomstypen och sin egen 

hemförsamlings fromhet sökte efter en präst till att förkunna ordet vilkens centrala vikt man 

förstår i relation till den förkunnelsen och den ordning som var gällande i deras 

hemförsamlingar.  

Hogners reserapport framkom så till missionsstyrelsen och de tog upp den på ett möte den 

16/4 1902.   
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Beslutet ifrån Missionsstyrelsen 
Då Gudmar Hogners reserapport inkommit till missionsstyrelsen blev denna rapport grund för 

beslut den 16/4 år 1902. Hogners förslag var som ovan nämnts att från påsk fram till juni 

erhålla en erfaren präst till att sörja för fiskarnas själ och ande. Av detta tog missionsstyrelsen 

intryck och valde att under en sexveckorsperiod följande år under den andra fiskeriperioden 

skicka den av Göteborgs stifts styrelse rekommenderade Daniel Holmdahl (1874-1947). Hans 

uppdrag enligt protokollet var att utföra själavård bland de svenska fiskarna.
64

  

Daniel Holmdahl  
I Hogners reserapport föreslogs att en erfaren präst skulle sändas ut till fiskarna vid 

Baltasound vilket grundade sig i den fromhetstradition fiskarna gav uttryck för. Den 

rekommenderade prästen Holmdahl var det äldsta syskonet i den kända kyrkosläkten 

Holmdahl vilka växte upp i Tvååkers prästhem. Holmdahl som prästvigdes den 11 januari 

1898 tjänstgjorde under sitt liv som präst vid Styrsö, Vessinge, Torsby, Tjörn, Marsstrand, 

Varberg och Forshälla och blev sedermera kyrkoherde i Styrsö 1914. Även om Holmdahl 

endast hade vart prästvigd i drygt fyra år kom han att tjänstgöra vid två tillfällen i Baltasound 

på Shetland 1902 och 1905 vilket visar på att han mottogs väl. Då han kom ifrån en känd släkt 

och var den minst kända av sina syskon är hans nekrolog kort men i nekrologen ifrån 

Göteborgs stifts julhälsning står det att hans personlighet präglades av stor älskvärdhet och 

hjärtlighet vilket tillsammans med hans erfarenhet verkar ha tagits emot väl av 

bohusfiskarna.
65

 Efter Holmdahls första resa skrev han en reserapport vilken fick ligga till 

grund för vidare beslut om verksamhet på Baltasound och som togs upp av missionsstyrelsen 

den 10/3 1903.  

Holmdahls rapport 

Utresan 
Holmdahl inleder sin redogörelse med att förklara att målet med hans resa var att se till 

möjligheterna för själavård bland de Bohusländska fiskarna i Baltasound. Resan startade på 

Käringön ombord på den lokalt flaggade kuttern Prins Carl och avgick därifrån den 20 maj 

1902.  Det första som Holmdahl ställdes inför var likt Hogner Nordsjöns bistra verklighet då 

Prins Carl tvingades in i Norsk hamn på grund av hårt väder för att sedan i grov sjö segla mot 
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ön Unst. Överresan tog sammanlagt tolv dygn och verkar ha gjort stort intryck på Holmdahl 

då han inflikar i direkt anslutning till inledningen att: 

”såsom min åsikt; att om denna verksamhet bland de bohuslänska fiskarna, såsom högeligen önskvärde än, öfver 

följande år kommer att fortsätta öfverresan äfven för framtiden kan af den svenska pastorn lämpligen företagas 

ombord å någon af fiskekuttrarne […] i rent pastoralt hänseende att pastorn får se fiskarnas lif på nära håll och 

sätta sig in i deras förhållande”
66

 

Holmdahls arbete 
Om den pastorala gärningen berättar Holmdahl att han redan under överresan fick tillfälle att 

bedriva sitt uppdrag då han höll två bibelbetraktelser under vistelsen i Norge för att sedan på 

riktigt ta sig an arbetet med en högmässopredikan den 1 juni till och med den 6 juni. Här 

meddelar även Holmdahl att det varje söndag som regel både hölls högmässogudstjänst som 

aftonsång och att dessa gudstjänster hölls med få undantag i ”Established Church” vilket var 

den lokala församlingens kyrka på Baltasound. 
67

  

Holmdahl skriver sedan att han vid ett par tillfällen även höll bibelbetraktelser ombord på 

kuttrar i hamnen samt aftonsång i det för de skotska fiskarna uppförda kapell på sydsidan av 

Baltasound. Han betonar att de lokala äldste tillsammans med pastorn vid ”Established 

Church” vart starkt tillmötesgående och hade ställt sin gudstjänstlokal till svenskarnas behov. 

Bakgrunden till det positiva bemötandet menade Holmdahl hade sin grund i: 

 ”Det var öfverhufvud taget en glädje att bemärka, huru väl sedda och tagna de svenska fiskarna äro af 

Shetländarne, ett förhållande som torde ha sin grund dels i de svenska fiskarenas nykterhet, stillsamhet och 

kända sedbarhet…” 
68

  

Holmdahl inflikar även Shetlendarnas egna bild av sin historiska tillhörighet till Skandinavien 

tillsammans med det övriga omdömet skulle ha underlättat Holmdahls arbete. 

Rapporten fortsätter sedan med att Holmdahl förklarar att han förutom att hålla gudstjänster 

nere vid fartygen även valde att besöka varje svenskt fartyg som låg till kajs enskilt och där 

hålla bibelförklaringar för dess besättning både före som efter segling. Som egen kommentar 

till detta skriver Holmdahl: ”Jag måste säga, att mina kära fiskare alltid med märkbar glädje 

togo del i dessa tillfälliga andaktsstunder”.
69
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Holmdahl konstaterar att det alltid är mellan 100 och 300 fiskare närvarande under 

söndagsgudstjänsten beroende på hur många fartyg som låg inne till kajs. Skillnaderna 

berodde mycket på när under fiskesäsongen man räknade då det under den andra 

fiskeriperioden bedrevs sillfiske längre ut till havs vilket inte tillät fiskarna att segla in sina 

fiskefartyg enkom för söndagsgudstjänsten. Holmdahl pointerar dock att väderleken under 

tiden för hans uppdrag inte var den mest gynnsamma för fiske vilket gjorde att han hade ett 

betydande antal åhörare vid sina gudstjänster då fiskarna blev kvar i hamn.  

Holmdahls förslag 
Med grund i detta föreslår Holmdahl att om det skall fortsätta bedrivas verksamhet ifrån 

Svenska kyrkans håll på plats i Baltasound bör den verksamheten bedrivas under fiskets första 

period på grund av risken för tomma hamnar och obefintlig verksamhet under senare perioder. 

Den första periodens fiske är nära land och då kan fiskarna segla in till hamn för att närvara 

vid söndagsgudstjänsten. Holmdahl avslutar med att säga ”hvilket de äfven allmänt göra, 

angelägna som de äro att åt sig bevara den särskilt för dem välbehöfliga sabbatshvilan” 
70

  

Holmdahl hoppas att själavårdsarbetet som har påbörjats på Shetlandsöarna ges tillfälle att få 

fortsätta då han skriver att: 

tacksammare arbetsfält än dessa fiskare äro, torde man få leta often [… ] Hur många af dem fann jag en ganska 

stor angelägenhet att få höra Guds Ord; ja, det är min glada öfvertygelse, att Herren har mycket folk bland dem. 

Många gånger uppmanade fiskare mig att icke glömma att tacka missionsstyrelsen, som äfven i år ihågkommit 

dem 
71

 

Holmdahl menar att fiskarna söker sig till honom för samtal och han säger sig kunna hävda att 

fiskarna infinner sig mangrant och att det återigen borde pointeras att det finns ett andligt 

behov vilket missionsstyrelsen borde tillmötesgå. Brevet avslutas sedan med att Holmdahl 

visar sin tacksamhet till missionsstyrelsen för möjligheten att ha fått arbeta med det han kallar 

sina kära bohuslänska fiskare. 

Missionsstyrelsens beslut den 10/3 1903 
Då missionsstyrelsen hade mottagit Holmdahls protokoll beslöt man att verksamheten fortsatt 

skulle bedrivas och att det under sommarn 1903 skulle skickas en präst hemmahörande i 

Göteborgs stift. Till detta uppdrag tillfrågades Amandus Frizell (1870-1953)
72

 vilket efter 
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Göteborgs domkapitels medgivande samma sommar kom att åka till Shetland och Baltasound 

för att bedriva själavårdande verksamhet.
73

 I och med detta var fiskarekyrkans verksamhet att 

betrakta som etablerad och kom att så vara i ett drygt halvsekel. Vad blir då slutsatserna 

gällande denna etablering? 

Slutsats och sammanfattning 
I denna uppsats har ni fått följa berättelsen kring etablerandet av en missionssatsning på orten 

Baltasound på Shetlandsöarna. Uppsatsen har beskrivit den treårsperiod under vilket denna 

etablering skedde och där satsningen efter dessa tre år kan beskrivas som etablerad. Med 

grund i detta återstår nu att försöka besvara de frågorna som ligger till grund för denna 

uppsats vilka var vem och varför denna missionssatsning kom att etableras? 

Inledningsvis visar denna uppsats att det på frågan vem som tog initiativet till denna 

missionssatsning var den skotske pastorn Brownlee då det med grund i hans brev skickat till 

ärkebiskopen kom att behandlas av missionsstyrelsen och därigenom beslutas om att skicka 

präster för mer informationsinhämtning varpå en satsning utvecklades.  

Gällande grunderna för denna missionssatsning menar jag att denna uppsats har visat på att 

den av bohusfiskarna praktiserade starka fromhet har grundat för de vidare besluten av fortsatt 

satsning på Baltasound. Både rapporten ifrån Hogner och ifrån Holmdahl betonar fiskarnas 

beundransvärda karaktärer och deras starka tro vilket ligger till grund för deras 

rekommendationer om fortsatt själavårdande arbete. 

Varför initiativet tas går även det tillbaka till fiskarna och det sökande av själavård vilket de 

med grund i sina hemförsamlingar sökte. Detta visar på en obruten kyrklighet hos dessa 

bohuslänska fiskare som var så i grunden rotad att det tog sig uttryck i ett aktivt handlande i 

det uppsökande som denna uppsats beskriver. Detta uppsökande slog sedan rot hos alla de 

prästerna som under denna tid kom att träffa dessa fiskare och föranledde den pastorala 

omsorg som alla dessa präster bedrev och rekommenderade skulle fortsätta bedrivas 

Sammankopplas dessa delfrågor skapas en enhetlig bild kring varför Svenska kyrkans 

Missionsstyrelse valde att grunda en verksamhet vid Baltasound på Shetlandsöarna. Bilden tar 

sin början i den bohuslänska fromhetstypen vilken var så pass rotad hos dessa fiskare att de 

även efter att ha rest bort ifrån sina hemförsamlingar sökte präster och förkunnelse. Detta 
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sökande var känt i deras hemstift men kom inte att bejakas förrän den lokala skotska pastorn 

beslutade sig för att skriva till den svenska ärkebiskopen. Av den skotska prästens brev att 

döma var han tagen av den fromhet fiskarna visade vilket fick honom att ta beslutet att skriva 

detta brev. Brevet kom sedan att hamna hos missionsstyrelsen som efter att ha talat med 

Göteborgs stift bekräftat brevets innehåll. Missionsstyrelsen kom därefter med grund i detta 

brev att skicka ut präster för att informera sig om situationen på plats varpå prästerna Hogner 

och Holmdahl sändes ut. Dessa båda präster mötte även de den starka tro och den andlighet 

som Brownlee hade mött vilket gav att de båda prästerna i sina rapporter kom att 

rekommendera en fortsatt satsning. Dessa rapporter utgjorde sedan beslutsunderlag för 

missionsstyrelsens beslut att vidare bedriva en verksamhetssatsning.  
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