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Källorna tiden tog
Richard Dean anländer till Göteborg på morgonen den 11 maj år 1669
efter den stora branden som ödelade halva staden. Han är ute på det
självpåtagna uppdraget att presentera en ny kristen lära genom att ge ut
en bok av predikanten John Bunyan, en av puritanismens
portalgestalter.
Det tryckeri han söker i staden ligger i aska och på grund av det kaos
som råder tvingas RD, eller Ardin som han kom att kallas, fly i båt ut på
Göta älv. Ihop med en ordensbroder kallad Amarante och den
berömde klockmakaren William Clement beger han sig in i landet.
Efter att Clara, en nyvunnen bekantskap, anslutit sig, företar de fyra en
resa mot kvinnans hemtrakter i det land som många ännu ser som
svenska erövringar av norskt territorium.
Flykten från falska anklagelser blir till en färd genom det bohuslänska
landskapet – och till en inre resa. Här möter gästen folklig fromhet
färgad av vidskeplighet och arvet från klostret i Dragsmark. Resan
leder även till platsen på Bokenäset där helgedomens ruiner ännu reser
sig. Resterna av dess tradition blir bekymmersam för främlingen och
förstärks
dessutom
när
han
samtidigt
möter
den
tidiga
upplysningstidens naturfilosofi företrädd av klockmakaren och hans
uppfinning för tidmätning. Rent omskakande blir därtill mötet med
den stora kärleken.
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Ingmar Nylund

Ur de olika tankeströmmar som sveper över detta gränsland, där man
tillhör Sverige men inom sig känner sig som hemma i Norge, där
fångstkulturen under havsfiskets nyckfullhet utgör villkor, där träder
ändå till sist begreppen nåd och sanning fram och blir avgörande.

Ingmar Nylund (f. 1952) blev präst år 2002 och det var under sin tioåriga tjänstgöring som församlingspräst, i trakter
som han kände väl genom den egna bakgrunden, som hans intresse vaknade för den historiska grundvalen bakom
den fromhetsriktning som genom seklen utvecklats allmänt i Sverige och i synnerhet i de sydvästra landskapen.
Ambitionen, i det ämne Ingmar Nylund gärna kallar mentalitetshistoria, blev att göra nedslag i skilda epoker där
avgörande utvecklingsvägar öppnades i fråga om tänkesätt, värderingar och tro. Själv upplever han sig vara en
språkarbetare i ärende att med berättelser i anknytning till noga eftersökta fakta gestalta människors sätt att se på
världen med utgångspunkt från geografiska och sociala förutsättningar.
Källorna tiden tog är en berättelse om 1600-talets Bohuslän då området är satt under en process av försvenskning.
Man befinner sig i en stark fiskeperiod när sillen går till i stora mängder och skapar välstånd. Ute i Europa
framträder en kristen riktning som kallas puritanism och som ska komma att prägla människors trosinriktning starkt
framöver, en omständighet som inte alltid tagits fasta på, såsom aktiv drivkraft i utvecklingen mot det nutida
samhället, vare sig i praktiskt hänseende eller i kvarlevande tankemönster på gott och ont hos dagens människor.

