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Skitse af Luthers teologi
Hos Luther er forkyndelsen af nåden i Kristus det altafgørende. Luther har i en kendt udtalelse 
fremhævet, at den rette skelnen mellem lov og evangelium er de kristnes største kunst. Den 
dialektik, som han dermed henviser til, kan med rette betegnes som grundlæggende for hele hans 
teologi. Loven siger, hvad vi skal gøre, under trussel om straf. Evangeliet derimod lover og skænker
syndernes forladelse. Lovens opgave er at fremme det gode og forhindre det onde. Dette kalder 
Luther lovens borgerlige brug (usus legis civilis). Men når det gælder et menneskes forhold til Gud, 
bliver lovens opgave en helt anden. Her er dens opgave at være en tugtemester til Kristus, det vil 
sige påvise synden og gøre Guds vredes trussel levende, som et menneske står under på grund af sin
syndige natur. Det kalder Luther lovens teologiske eller åndelige brug (usus theologicus seu 
spiritualis). Man kan sige, at lov og evangelium betegner to slags prædikener, som samtidig udøver 
sin virkning: loven anklager og fordømmer, mens evangeliet vækker tro i hjertet og derved opretter 
og nyskaber mennesket, så det begynder at elske Gud og næsten, det vil sige leve i det sindelag, 
som kærlighedsbudet kræver.
  Ifølge Luther findes der to slags retfærdighed: en ytre og en indre. Den ydre retfærdighed angår 
mennesket som samfundsborger og dets relation til andre mennesker og består i ydre gerninger. Her
kan et menneskes hele optræden og handlemåde betegnes som retfærdig eller uretfærdig.
  Den indre retfærdighed består derimod i hjertets renhed og fuldkommenhed. Den kan derfor ikke 
vindes ved ydre gerninger – lige så lidt som mennesket kan gøre sig selv til Gud. Denne 
retfærdighed er guddommelig og kommer alene i stand ved, at den skænkes  som en gave  i troen på
Jesus Kristus. Den skal ikke bedømmes af mennesker, men for Guds domstol. Eftersom mennesket 
er en synder, er denne retfærdighed uopnåelig for mennesket og går imod al menneskelig fornuft. 
Den består i, at Gud gør synderen retfærdig for Kristi skyld. Den er erhvervet ved hans lidelse, død 
og opstandelse og tilregnes mennesket i troen uden menneskets egen fortjeneste eller værdighed. En
sådan retfærdiggørelse kommer først i stand, når mennesket ydmyger sig over for Gud, erkender at 
være en synder og i den situation anråber Gud om barmhjertighed og nåde. Mennesket tilskriver da 
sig selv synd, løgn, fejl, uduelighed og fortabelse, men Gud alt det, som er godt. I denne tro og bøn 
bliver menneskets hjerte ét med Guds retfærdighed og dyd. Kristus bliver mennesket til 
retfærdighed og helligelse og forløsning (1 Kor 1,30). Dette er den indre retfærdighed (iustitia ab 
intra, ex fide, ex gratia) fremstillet i overensstemmelse med Paulus ord: "For vi mener, at et 
menneske gøres retfærdigt  ved tro, uden lovgerninger" (Rom 3,28).1 I den reformatoriske lære om 

1 Gustav Aulén, Dogmhistoria (Stockholm: Svenska Bokförlaget 1946), 168-176, 184-188; Bengt Hägglund, Teologins 
Historia, (Stockholm: Liber 1984), 198-202; Carl Fr. Wisløff, "Introduktion til Luther" i Martin Luther. Skrifter i 
udvalg (København: Credo, 1981), 13-54; jf. Gunnar Rosendal, Upplösningen av det juridiska föreställningskomplexet 
i evangelisk teologi (Lund: Håkon Ohlsson, 1930), 21-81.  
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retfærdiggørelse ved tro alene ligger også, at selve trosbegrebet bliver omskabt og bliver et andet 
end det, man møder i skolastikken.2

Reformationens gennemførelse
I Danmark opstod der ret tidligt en egentlig reformatorisk bevægelse, og selve reformationen blev 
gennemført i nogle etaper, der skematisk og lidt unuanceret kan skitseres sådan: 1. Optakten, 1513-
1523. 2. Gennembruddet, 1523-1533. 3. Afgørelsen 1533-1537. På kong Christian III's (1503-1559,
konge fra1534) 34-års fødselsdag den 12. august 1537 blev han og dronning Dorothea (1511-1571) 
kronet og salvet i Vor Frue Kirke i København. I den katolske tid var det en handling, der blev 
foretaget af ærkebiskoppen. For ikke at bryde helt med traditionen fandt kroningen sted i de 
traditionelle rammer. Man anvendte det gamle ritual, men gav det et luthersk indhold. Hele 
handlingen blev ledet af professor Johannes Bugenhagen (1485-1558), som ikke var bispeviet. 
Kroningen foregik ikke på latin, som i tidligere tider, men på tysk, der var Christian III's 
modersmål. Denne fyrstelige kroning skulle udsende det klare signal, at Christian III var en legitim, 
kristelig konge. Også selv om Karl V's svoger, Christian II (1481-1559, konge 1513-1523), sad 
fængslet i Sønderborg.3 
  Efter at Christian III ved den storslåede kroning havde forkyndt, at han havde den politiske magt, 
udstedte han den 2. september 1537 den latinske kirkeordinans. Bugenhagen havde haft udkastet 
med, da han sommeren 1537 ankom fra Wittenberg til København, hvor han opholdt sig i halvandet
år for at forestå kirkens opbygning. Bugenhagen assisterede ikke alene med kirkens 
forfatningsmæssige opbygning, men han indviede også syv nye biskopper, der blev kaldt 
superintendenter. Eftersom Bugenhagen ikke var indviet biskop, blev enhver tanke om apostolisk 
succession opgivet. Af de nye biskopper/superintendenter var Peder Palladius (1503-1560) den mest
kendte. Han havde studeret flere år i Wittenberg og var varmt anbefalet af Luther (1483-1546) og 
Melanchthon (1497-1560).  Det, som skete i Danmark, var, som Carsten Bach-Nielsen har udtrykt 
det, "en vigtig europæisk begivenhed, fordi den markerede det første samlede kongeriges overgang 
til reformationen".4 
  I 1539 blev Kirkeordinansen oversat til dansk af Peder Palladius og vedtaget af rigsrådet, efter at 
der var foretaget nogle ændringer. I Kirkeordinansen, hvor der blev skelnet mellem Kristi ordinans 
og kongens ordinans, trådte en klart evangelisk kirke frem. Til Kristi ordinans hørte prædiken og 
gudstjeneste, kirkelige handlinger, den kristne opdragelse og fattigplejen (diakonien). Disse 
tjenester blev udøvet af præster og biskopper ved evangeliets forkyndelse, sakramenternes 
forvaltning og sjælesorg. Til kongens ordinans hørte alle de praktiske bestemmelser, hvis formål var
at få Kristi ordinans til at fungere bedst muligt. Mens Kristi ordinans ikke kunne ændres, kunne 

2 Peter Olsen, Martin Luthers Trosbegreb (København: Arken-Tryk nr.122, 1998).
3 P.G. Lindhardt, "Reformationstiden 1513-1536" i: Den Danske Kirkes Historie, bind III, redigeret af Niels Knud 
Andersen og P.G. Lindhardt (København: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, 1965), 210-429; P.G. Lindhardt, 
"Reformationen i Danmark, 1513-1569" i: Den nordiske kirkes historie, redigeret af J.L. Balling og P.G. Lindhardt 
(København: Nyt Nordisk Arnold Busck, 1979), 98-113; Martin Schwarz Lausten, Danmarks kirkehistorie 
(København: Gyldendal, 1987), 126-128; Leif Grane, Den uberegnelige Luther (København: G.E.C. Gad, 1992), 37-
39; Carsten Bach-Nielsen, "Reformationen i Norden" i: Kirkens historie, bind 2, redigeret af Carsten Bach-Nielsen og 
Jens Holger Schjørring (København: Hans Reitzel, 2012), 112-124;   . 
4 Bach-Nielsen "Reformationen i Norden" i: Kirkens historie, bind 2, 122.
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kongens ordinans netop ændres og justeres, så den, så godt det lod sig gøre, bedst muligt tjente sit 
formål. Kongens ordinans tilhørte øvrigheden forstået som den kristelige øvrighed.5

Optakt til reformationen i Sverige
  I Sverige var vejen til reformationens gennemførelse derimod meget længere og mere 
kompliceret.6 I oversigtsform skal denne gennemførelse skitseres. Det begyndte i handelsbyerne 
rundt om Østersøens kyster, hvor reformationens tanker hurtigt blev kendt, og hvorfra de nye tanker
bredte sig. Disse byer var juridisk selvstændige, og de katolske biskopper havde begrænsede 
muligheder for at styre udviklingen i og fra disse byer. Resultatet blev, at reformationen nåede 
Sverige ad søvejen over Østersøen. Men det afgørende for, at reformationens tanker fik indgang i 
Sverige, var de studerende, som i Wittenberg havde fået deres teologiske uddannelse hos Luther og 
Melanchthon. Reformationens indgang i Sverige skete således ved dygtige, oftest unge teologer.7

  Den politiske situation var præget af, at den danske konge Christian II ville fastholde den nordiske 
union, selv om den i realiteten allerede var sprængt. For at knække den svenske modstand mod 
unionen med Danmark foranstaltede Christian II i et vist samarbejde med den katolske ærkebiskop 
Gustav Trolle (1488-1535), der også ville fastholde den nordiske union, det stockholmske blodbad i
1520.8 Efter blodbadet i Stockholm brød frihedskrigen ud i Sverige ledet af Gustav Eriksson Vasa 
(1496-1560). Den rasede frem til 1523, da han blev valgt til konge.9 Hans politiske mål var 
definitivt at bryde unionen med Danmrk og skabe en stærk svensk stat. Men i perioden til han blev 
konge, var han ikke principielt kritisk til den romersk-katolske kirke.10

  Da Gustav Vasa blev konge, var det katolske bispeembede i dyb krise. Ærkebiskop Gustav Trolle  
havde ligget i heftige stridigheder med det nationalistiske parti, der havde afsat ham i 1517. Da 
Christian II ville tilkæmpe sig den svenske trone, havde han ærkebiskoppen i sit følge. Det 
stockholmske blodbad var en stor politisk dumhed, og ærkebiskoppens medvirken havde alvorligt 
skadet det katolske bispeembedes anseelse. Trolle måtte forlade landet, men paven holdt hårdnakket
og urealistisk fast ved ham som Sveriges retmæssige ærkebiskop. Af forskellige årsager var fem ud 
af syv bispestole ledige, da Gustav Vasa tiltrådte som konge. Gustav Vasa var meget optaget af at få
dem besat på den rigtige måde. Han ønskede loyale biskopper og samtidig biskopper, som af det 
svenske folk blev opfattet som "rigtige" biskopper. Det vil sige, at de blev indviet efter den 
middelalderlige ordning. Netop derfor var Gustav Vasa meget nøje med at følge alle formalia med 
hensyn til kontinuiteten i vielsestraditionen. Derimod var det af mindre betydning for ham, om 
biskopperne var reformkatolikker eller evangeliske i deres teologiske grundholdning. Kongen havde

5 Kirkeordinansen 1537/39. Tekstudgave med indledning og noter ved Martin Schwarz Lausten (Odense: Akademisk 
Forlag, 1989); Lindhardt, "Reformationstiden 1513-1536" i: Den Danske Kirkes Historie, bind III, 428-429; Lindhardt,
"Reformationen i Danmark, 1513-1569" i: Den nordiske kirkes historie, 113;  Lausten, Danmarks Kirkehistorie, 
128.
6 Grane, Den uberegnelige Luther, 39.
7 Åke Andrén, "Reformationstid" i: Sveriges kyrkohistoria, bind 3, redigeret af Lennart Teglborg et al. (Stockholm: 
Verbum, 2005), 17.27.
8 Knut B. Westman, Reformationens genombrottsår i Sverige (Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1918), 
129-133; Lindhardt, "Sverige, 1513-1800" i: Den nordiske kirkes historie, 175-176;  Eric Petrén, Kyrka och magt 
(Lund: Signum, 1990), 48; Alf Åberg, Vår svenska historia (Stockholm: Natur och Kultur, 1978), 149-151.
9 Åberg, Vår svenska historia, 152-154
10 Petrén, Kyrka och magt, 66-68.71-72; Andrén, "Reformationstid" i: Sveriges kyrkohistoria, bind 3, 18.
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brug for i befolkningens øjne "rigtige" biskopper, da han skulle have foretaget sin kroning. Uden en 
kroning manglede en konge i folkets øjne noget af det væsentligste, men en kroning kunne ikke 
finde sted, hvis man ikke havde et antal "rigtige" biskopper. I denne langvarige kamp for at få 
pavens godkendelse af indvielsen af de nye biskopper var Gustav Vasas kirkepolitiske rådgiver 
Laurentius Andreæ (omk. 1470-1552), som Gustav Vasa i forbindelse med kongevalget havde lært 
at kende, og som han senere på året gjorde til sin rigskansler. Andreæ havde i 1498 afsluttet sine 
studier ved universitetet i Leipzig og var i besiddelse af betydelige politiske talenter. Da paven ikke 
ville bekræfte de svenske bispevalg, ophørte i realiteten fra 1524 forbindelsen med Rom. Fra 
samme år udfoldede Laurentius Andreæ som kongens rigskansler et nationalkirkeligt program. Dog 
var Gustav Vasa og Laurentius Andreæ ikke helt enige om kirkepolitikken. For Andreæ var det 
vigtigt så hurtigt som muligt at gennemføre reformationen og få skabt en evangelisk svensk kirke. 
For Gustav Vasa var det vigtigste at bryde den katolske kirkes økonomiske og politiske magt og 
skaffe sig penge fra den katolske kirke, så han kunne få tilbagebetalt sin gæld fra befrielseskrigen.
  Laurentius Andreæ pegede på Olavus Petri (1493-1552) som en værdifuld medarbejder for 
kongen. Petri havde studeret både ved Leipzigs universitet og senere hos Luther og Melancthon i 
Wittenberg, hvor han oplevede reformationens begyndelse og blev magister den 10. februar 1518.  
Som reformator var han først og fremmest prædikanten og bibeludlæggeren, der i tale og skrift 
udfoldede reformationens teologiske budskab. Han besad en betydelig folkelig gennemslagskraft og
prægede som bysekretær og prædikant i Stockholm i udpræget grad den åndelige udvikling i landets
hovedstad. I 1526 udkom Ny Testamente på svensk med Olavus Petri som den drivende kraft. Den 
udgivelse var med til at fremme reformationen. Det var en oversættelse fra græsk, hvor man også 
havde sammenholdt den med både Luthers og Erasmus af Rotterdams (ca. 1469-1536) 
oversættelser. 
  Både af politiske (begyndende oprør i Dalarna) og religiøse grunde blev der i 1527 indkaldt til en 
rigsdag i Västerås, hvor man samlede en større repræsentation end ved nogen tidligere rigsdag.11 
Gustav Vasa var altid, også når han behandlede kirkelige spørgsmål, først og fremmest økonom og 
politiker. Han gav en fremstilling af rigets vanskelige politisk-økonomiske situation og lagde 
ansvaret på de rige højerestående katolske gejstlige. Han konkluderede, at på disse vilkår kunne han
ikke regere, men ville abdicere hvis ikke rigsdagen fandt udveje. Han foreslog tillige en 
religionsdisputation over for rigsdagen for derved at kunne afvise alle rygter om en ny lære. Mødet 
konkluderede i Västerås reces, der gav kongen både politisk og økonomisk opbakning, og i 
konklusionen på religionsdisputationen blev det fastslået, at reformatorerne forkyndte i 
overensstemmelse med Guds ord. Västerås reces blev suppleret med Västerås ordinantia, der skulle
tydeliggøre og supplere recessen. Her blev kirkens politiske og juridiske privilegier i det væsentlige 

11 I Sverige betegnede en rigsdag en forsamling af repræsentanter for de forskellige samfundsklasser (stænder): adel, 
præster, borgere og bønder. Jo mere politisk urolige tiderne var, jo hyppigere blev rigsdagen indkaldt. Under 
Sigismunds og Karl IX's urolige regeringer blev rigsdagen hyppigt sammenkaldt. I begyndelsen var der ikke faste 
regler for, hvornår en rigsdag skulle sammenkaldes og hvilke spørgsmål, der skulle på dagsordenen. Efterhånden 
udviklede der sig en praksis for indkaldelse og gennemførelse af en rigsdag. Først i regeringsformen 1634 blev det 
endeligt fastsat, hvordan rigsdagen skulle være sammensat. Rigsdagens rådgivende og besluttende funktion var 
karakteristisk for det svenske system. De svenske rigsdage var bemærkelsesværdige i europæisk perspektiv ved, at også
bønderne var repræsenterede og kunne udtale sig. I løbet af 1600-tallet blev rigsdagssystemet udviklet og finpudset. 
Rigsdagen bestod til og med under enevælden, da kongen forsøgte at lægge al magt i egne hænder. Gennem stændernes
medbestemmelse i beslutningen kom medborgernes aktive ansvar og meddelagtighed i vanskelige situationer til udtryk.
Det var rigsdagen, som i 1680 godkendte enevældens indførelse. 
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fjernet til kongens fordel. Biskoppers og præsters embedsmyndighed blev begrænset til de kirkelige 
opgaver lidt på samme måde som biskoppers og præsters opgaver efter Kristi ordinans i den senere 
danske kirkeordinans. Men pavedømmet blev forbigået i tavshed, og det samme skete med 
gudstjenesteliturgien. Dog så man konturerne af en evangelisk oplæring af folket fra prædikestolen 
og skolekatederet. Med Västerås-beslutningen lagde man fundamentet til, at den svenske 
kirkeafdeling kunne træde ud af den romerske pavekirke og danne en national svensk bispestyret 
kirke.

Reformationens gennemførelse
  Efter rigsdagen i Västerås var Gustav Vasas kongemyndighed så grundfæstet, at tiden var inde til 
den højtidelige bekræftelse, som en kroning ville være. Men til en sådan begivenhed krævedes som 
nævnt indviede biskopper. De udpegede biskopper blev i januar 1528 ordineret af biskop Peder i 
Västerås med den udtrykkelige reservation, at man efterfølgende skulle søge pavelig bekræftelse. 
Men den sædvanlige ed til paven var skiftet ud med en anden forpligtelse: At forkynde evangeliet, 
at i spørgsmålet om indkomster lade sig nøje med det nødvendige, at være kongen tro og i øvrigt 
optræde som gode kristne biskopper. Kongen havde brug for de kirkelige ritualer og former. Men 
han sikrede sig, at han fik dem på sine egne vilkår.
  I sin kroningsprædiken sagde Olavus Petri, at kongen var sendt af Gud. Det var præcis, hvad 
Gustav Vasa selv tænkte, at han var i landet for folkets bedste. Petri understregede endvidere, at 
kongen for ikke at blive lokket til at misbruge sin magt flittigt skulle studere Guds lov, at han også 
skulle have omsorg for undersåtternes sjæle og se til, at biskopper og præster prædikede Guds ord. 
Petri sagde også, at undersåtterne for samvittighedens og salighedens skyld skulle være kongen 
lydige og betale ham den skat, de skyldte ham. Petri sluttede med en tak til Gud for denne gode 
kristne fyrste.
  Gustav Vasa var valgt til konge på lovlig vis og kronet af indviede biskopper, men samtidig var 
hans kongedømme dog kommet til magten gennem en revolution ledet af ham selv, og han higede 
efter en international anerkendelse. Tidens metode var et ægteskab med en prinsesse fra et 
regerende fyrstehus. Her fandt man den unge Katarina af Sachsen-Lauenburg (1513-1535). Til at 
forestå vielsen var det nødvendigt med en rigtig ærkebiskop. De, som Gustav Vasa hidtil havde 
satset på, havde imidlertid trukket sig af hensyn til paven, der fortsat fastholdt den afskedigede 
ærkebiskop Gustav Trolle som Sveriges legitime ærkebiskop. I 1531 valgte Gustav Vasa så den kun
32-årige Laurentius Petri (1499-1573), Olavus Petris yngre bror, som også var magister fra 
Wittenberg og discipel af Luther og Melanchthon. Den nye ærkebiskop havde intet ønske om at få 
nogen form for bekræftelse fra paven. Ved denne udnævnelse, hvor Gustav Vasa primært var 
optaget af at få en ærkebiskop til sin egen vielse, kom han til at udnævne en person, som af 
overbevisning ønskede at gøre den svenske kirke til en national luthersk kirke, som det tidligere var 
sket i Danmark. Denne ærkebispevielse betegnede et brud med det romerske kirkesystem. Men der 
var fortsat usikkerhed om den svenske kirkes fremtid. Flere biskopper var lutherske, mens andre var
reformkatolske. Sådan var det også med præsterne. Ganske ofte var Gustav Vasas holdning bestemt 
af de internationale konjunkturer. Når det gik godt for de evangeliske på kontinentet, blev han 
generøs mod deres meningsfæller i Sverige. Følte han sig dårligt behandlet af de tyske lutherske 
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fyrster, mærkede de lutherske det i Sverige.12 På en ny rigsdag i Västerås i 1544 proklamerede  
Gustav Vasa for første gang officielt Sverige som et evangelisk rige med en evangelisk luthersk 
lære, selv om stemmeføringen ikke overalt var lige overbevisende, og der ikke forelå nogen 
definition af begrebet evangelisk luthersk lære.13 Ved Gustav Vasas død i 1560 pegede pilen mod, at
Sveriges kirke ville blive en national luthersk kirke. Han blev efterfulgt af sine tre sønner, der 
regerede til 1611. De havde forskellige holdninger til reformationen. Men i den udnævnelsespolitik 
af biskopper, som både Gustav Vasa og hans tre sønner foretog, blev den apostoliske succession 
fastholdt.14

Gustav Vasas tre sønner på tronen
   Erik XIV (1533-1577) var konge i årene 1560-1568. Han var en meget begavet og vidende 
renæssancefyrste, der prøvede at regere enevældigt imod adelen. Teologisk stod han for en 
udogmatisk lutherdom med antikatolsk præg og en vis åbenhed over for reformatoren Jean Calvin 
(1509-1564). Han lod kirken ordne sine egne anliggender, så længe hans egen fyrsteabsolutisme 
ikke blev antastet. Det gav ærkebiskop Laurentius Petri mulighed for at udvikle den svenske kirke 
gennem en sammensmeltning af den historiske arv med en klart evangelisk linje. Han fastholdt den 
evangeliske frihed, både når katolikkerne understregede diverse ceremonier som nødvendige for 
saligheden, og når calvinisterne gjorde det til en salighedssag at få dem afskaffet. 
  Helt tilbage til kroningen af Erik XIV havde der været et spændt forhold til hans to brødre Johan 
og Karl, der begge ifølge deres fars testamente skulle have egne hertugdømmer med betydelig 
selvstændighed. Erik XIV's ægteskab med den ikke adelige Karin Månsdotter bragte ham dernæst i 
store problemer både til adelen og hans brødre. Det endte med en direkte konfrontation, hvor Erik 
XIV's styrker blev besejret af hans brødre hertugerne Johans og Karls styrker i september 1568. 
Erik XIV blev fængslet og officielt afsat med kirkens godkendelse ved rigsdagen i Stockholm i 
januar 1569. Samtidig blev arveretten overført fra Erik XIV til Johan og hans mandlige arvinger. 
Erik XIV havde dog tilhængere i landet, som fortsat regnede ham for deres rette konge. Det blev 
afgørende, at ærkebiskop Laurentius Petri allerede i september 1568 valgte side, da Stockholm blev 
indelukket af hertugerne Johan og Karl. Erik XIV's tilhængere i Stockholm stillede da spørgsmålet, 
hvordan man ud fra et religiøst synspunkt skulle stille sig til et oprør mod den af Gud indsatte 
øvrighed. Ærkebiskoppen samlede da sine tanker i nogle korte spørgsmål og svar i et lille skrift 
Quæstiones aliquot circa magistratum. Ærkebiskoppen fastslog indledningsvis, at den normale 
holdning over for øvrigheden ved utilfredshed var den passive modstand. Men så tilføjede 
ærkebiskoppen, at hvis øvrigheden ikke længere havde evne til at garantere rigets sikkerhed, eller 

12 Westman, Reformationens genombrottsår,153-440; Hjalmar Holmquist, "Reformationstidevarvet 1521-1572" i: 
Svenska Kyrkans Historia" bind III: del 1, redigeret af Hjalmar Holmquist og Hilding Pleijel (Stockholm: Svenska 
Kyrkans Diakonistyrelse, 1933), 72-218; Hjalmar Holmquist, "Från reformationen till romantiken" i: Handbok i Svensk
Kyrkohistoria, bind 2, redigeret af Hjalmar Holmquist (Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1940), 9-18; 
Lindhardt, "Sverige, 1513-1800" i: Den nordiske kirkes historie, 181-182; Petrén, Kyrka och makt, 66-77; Lars 
Österlin, Svenska kyrkan i profil (Stockholm: Verbum, 1997), 86-90; Andrén, "Reformationstid" i: Sveriges 
kyrkohistoria, bind 3, 44-58.
13 Holmquist, "Från reformationen till romantiken" i: Handbok i Svensk Kyrkohistoria, bind 2, 30; Per-Olov Ahrén, 
Riksdagen, kyrkomötet och kyrkans bekännelse i svensk kyrkorättslig tradition (Lund: CWK Gleerup, 1964), 16-19;  
Ingun Montgomery, "Enhetskyrkans tid" i: Sveriges kyrkohistoria, bind 4, redigeret af Lennart Teglborg et al. 
(Stockholm: Verbum, 2002), 16.
14 Österlin, Svenska kyrkan, 89; Andrén, "Reformationstid" i: Sveriges kyrkohistoria, bind 3, 72.
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øvrigheden varetog sine opgaver og forpligtelser på en så ringe måde, at selve rigets eksistens var 
truet, så havde man ret til oprør og til at indsætte en anden øvrighed. I denne holdning var 
Laurentius Petri sikkert inspireret af Calvins Institutio Christianae Religionis fra 1536, som kom i 
flere reviderede, udvidede udgaver. Måske var han også præget af den skotske reformator John 
Knox (1505-1572). Laurentius Petris holdning fremtrådte som et kompromis mellem en luthersk og 
reformert opfattelse.15  
  Det var på denne tid, at de konfessionelle linjer blev mere fremtrædende i Europa. Det af paven 
indkaldte koncil i Trient 1545-1563, konsoliderede den katolske kirke i sin selvforståelse. Den blev 
gennem Tridentinum forvandlet til en katolsk bekendelseskirke. De lutherske kirker arbejdede på at 
skabe teologisk enighed om arven efter Luther. Det resulterede i udarbejdelsen af Konkordiebogen 
med Konkordieformelen, der blev offentliggjort i 1580 på 50-årsdagen for Confessio Augustana. De
reformerte stod i begyndelsen uden bekendelsesskrifter. Confessio Helvetica fra 1536 for Schweiz 
var det første reformerte bekendelsesskrift. Det blev efterfulgt af flere. Disse konfessionelle 
strømninger mærkedes også i Sverige.16

  Da Johan III (1537-1592) i 1569 tiltrådte som konge, lykkedes det for ærkebiskop Laurentius Petri
i 1571, efter at han i mange år havde udfoldet en meget stor arbejdsindsats for at lægge grundvolden
for en evangelisk svensk kirke, at få udgivet "Den svenska kyrkoordningen", der stadig regnes for 
en af den svenske kirkes officielle grunddokumenter. Den blev stadfæstet af Johan III. I sin fortale 
understregede ærkebiskoppen, at der ikke var tale om nogen ny kirke, men alene om at udrense en 
del af den romerske kirkes forordninger og ceremonier, som var til hinder for den rette og rene 
evangeliske lære. Han afviste også de reformertes krav om at danne en "heligare och bättre 
församling".17

    Johan III havde katolske sympatier, og hans polske dronning vedblev at være katolik. Kongen 
havde stor liturgisk sans og interesse, et solidt kendskab til kirkefædrene, men ringe forståelse for 
kernen i luthersk kristendom. Da Erik XIV i årene 1563-1567 havde holdt sin bror Johan fængslet 
af frygt for, at Johan skulle gøre oprør mod ham, havde Johan udnyttet tiden i fangenskabet til 
grundige teologiske studier især af kirkefædrene. Hans store drøm var at forene protestanter og 
romerske katolikker på kirkefædrenes grund og dermed genskabe en forenet vesterlandsk 
kristenhed. Derfor førte han vidtgående teologiske forhandlinger med den romersk-katolske kirke. 
Dog syntes det ikke at have stået ham klart, at romerkirken ikke længere var reformkatolsk, men 
modreformatorisk. Johan III's drøm og initiativer skabte stærke modsætninger i  Sverige, som førte 
frem til Uppsala-mødet i 1593. Johan III's indsats skete på baggrund af flere europæiske 
bestræbelser på at forene lutherske og romersk-katolske kristne.18

  Da Johan III af ærkebiskop Laurentius Petri blev kronet til konge i Uppsala domkirke, vakte det 
fra katolsk hold forhåbninger om, at Sverige skulle kunne rekatoliceres. Ikke mindst knyttede man 

15 Holmquist, "Reformationstidevarvet 1521-1572" i: Svenska Kyrkans Historia" bind III: del 1, 364-445; Holmquist, 
"Från reformationen till romantiken" i: Handbok i Svensk Kyrkohistoria, bind 2, 44; Lindhardt, "Sverige, 1513-1800" i: 
Den nordiske kirkes historie, 184;  Petrén, Kyrka och makt, 86-87; Andrén, "Reformationstid" i: Sveriges kyrkohistoria,
bind 3, 142.160;.
16 Andrén, "Reformationstid" i: Sveriges kyrkohistoria, bind 3, 131-137.
17 Holmquist, "Reformationstidevarvet 1521-1572" i: Svenska Kyrkans Historia" bind III: del 1, 414-451; Holmquist, 
"Från reformationen till romantiken" i: Handbok i Svensk Kyrkohistoria, bind 2, 42-44; Petrén, Kyrka och makt, 87; 
Österlin, Svenska kyrkan, 90-91; Andrén, "Reformationstid" i: Sveriges kyrkohistoria, bind 3, 162-165.
18 Andrén, "Reformationstid" i: Sveriges kyrkohistoria, bind 3, 158-159.
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disse forhåbninger til hans romersk-katolske dronning Katarina Jagellonica, som stammede fra det 
polske romersk-katolske kongehus. I de følgende år udfoldede den romersk-katolske kirke en 
betydelig diplomatisk offensiv for at vinde nøglepersoner i Sverige for den katolske tro.
   Johan III indledte en ny liturgisk lovgivning, officielt kun for at udsmykke gudstjenesten med 
bønner fra kirkefædrene og skabe en mere højtidelig sakramenteforvaltning. Den nye liturgi var 
sammensat af to i virkeligheden uforenelige elementer: 1. Den romerske messe og 2. Olavus Petris 
En nyttig undervisning fra 1526.19 Johan III's nye liturgi virkede som en reformkatolsk revision af 
Missale Romanum.
  Mens Johan III arbejdede på at få indført sin nye  liturgi i hele Sverige, blev han mødt af 
modstand: På den ene side dels af de ortodoks lutherske kredse, der i hans nye liturgi så en 
genindførelse af den katolske messeoffertanke – man fik også i 1581 oversat Confessio Augustana 
til svensk, så skriftet kunne læses af andre end de latin- og tyskkyndige − og dels af hans bror 
hertug Karl, der havde tilegnet sig et klart luthersk standpunkt og følte sig forpligtet til at forsvare 
sin fars kirkelige arv og testamente. For Karl skulle fronten være rettet mod Rom. Og på den anden 
side blev Johan III kritiseret af den nye katolicisme præget af Tridentinerkonciliet, som 
karakteriserede ham som vægelsindet, eftersom han også så sig nødsaget til at tage hensyn til den 
svenske opinion. Samtidig var tanken om en genforening med Rom ikke netop aktuel, idet Johan III
efter sin dronnings død i 1583 havde giftet sig med svenskeren Gunilla Bielke (1568-1597), der var 
klart luthersk.
  I den situation blev Johan III's søn Sigismund (1566-1632), den svenske tronfølger, valgt til konge 
i 1587 i det katolske Polen. For Johan III var valget politisk set en fordel, men det aktualiserede 
også spørgsmålet, hvordan Sigismund kunne påvirke den svenske kirke. Spændingen mellem Johan 
III og broderen hertug Karl steg. Samtidig opstod der spændinger i Karls hertugdømme mellem 
hertugen og det stadig mere markerede luthersk-ortodokse præsteskab. Der var to spørgsmål, som 
kom i fokus: En formel tilslutning til Confessio Augustana og en klar afstandtagen fra andre 
evangeliske end de klart lutherske.  På begge punkter ønskede hertug Karl at give undvigende svar, 
mens de svenske præster pressede på for at få klare svar.
 Da Johan III døde den 17. november1592, opstod der en ny situation. Nu blev en af hovedaktørerne
den overbeviste katolik, men politisk ikke særlig handlekraftige kong Sigismund, der var arvekonge
til den svenske krone. Hans modspillere var dels det luthersk ortodokse præsteskab og dels hertug 
Karl, som var luthersk, men tillige ville holde en dør åben til de reformerte. Politisk ønskede han så 
megen magt som muligt. Endelig var der den svenske højadel, der var delt i trosspørgsmålet, men i 
deres politiske vurdering var enige om, at en politisk unionskonge i Polen burde kunne give 
rigsrådet større politiske manøvremuligheder i Sverige.
  Ved Johan III's død kom Sverige til helt at afvige fra det øvrige Europa. Ifølge luthersk statslære 
var fyrsten garanten for landets konfessionelle status. Johans søn Sigismund var opdraget romersk-
katolsk og var romersk katolsk konge over Polen. Eftersom Sverige var et arverige, var han nu også 
konge over Sverige. Situationen var forudsat, allerede da Sigismund blev valgt til Polens konge i 
1587. For at Sverige skulle kunne acceptere kongevalget og samtidig lade Sigismund beholde  sin 
stilling som arvefyrste, krævedes en af både Johan og Sigismund godkendt overenskomst. En sådan 
blev også udarbejdet og blev i sin endelige form dateret den 5. september 1587, den såkaldte 

19 Holmquist, "Reformationstidevarvet 1521-1572" i: Svenska Kyrkans Historia" bind III: del 1, 112-113.
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Kalmar lov. Her blev Sveriges politiske selvstændighed og ligestilling i forhold til Polen udførligt 
reguleret. Når kongen var i Polen, skulle han til sin hjælp for svenske regeringsanliggender have et 
svensk kancelli med en hofkansler og et svensk rigsråd. Under kongens fravær skulle regeringen i 
Sverige passes af syv personer, hvor en skulle udpeges af hertug Karl. Forslag til de højere embeder
skulle udpeges af rigsrådet og stilles under kongen.
  Forholdet til den svenske kirke blev også reguleret udførligt. Nogen "främmande villfarelse eller 
kätterst lära" måtte ikke indføres i landet. En fremmed gudstjeneste måtte alene holdes privat som 
tilladelse til en enkelt person. Til at varetage gudstjenester i kongens kapel måtte der ikke findes 
mere end ti præster, og når kongen forlod landet, skulle de følge med ham. Hvis en havde en anden 
religion, måtte han heller ikke have noget embede i Sverige. Når det gjaldt Sveriges religion og 
dens udformning, blev der henvist til et kommende kirkemøde. Kongen skulle krones af 
ærkebiskoppen, og paven skulle ikke have ret til at udnævne nogen biskop i Sverige. Paven skulle 
heller ikke kunne løse kongen fra pligten til at holde disse artikler. Både Johan og Sigismund 
underskrev dette dokument.
  Denne konstruktion, der var unik i Europa, var tænkt at blive en model, som man kunne  påberåbe 
sig, når Sigismund efter Johans død skulle tage sit arverige i besiddelse. Men udviklingen blev ikke 
uden komplikationer.

Uppsala-mødet
 To dage efter Johan III's død i 1592 indfandt hertug Karl sig i Stockholm til et møde med rigsrådet.
Som arvefyrste af evangelisk bekendelse var det nu ham, der havde ansvaret for at indkalde til det 
længe lovede kirkemøde. Sigismund var rigtignok gennem arv konge i Sverige, men Kalmar loven 
fra 1587 fratog ham retten til at blande sig i den evangeliske kirkes indre anliggender.
  I nogle vigtige år mellem tilblivelsen af Konkordieformlen i 1577 og Konkordiebogen i 1580 
havde Karl i forbindelse med sit første ægteskab opholdt sig i Tyskland og var da blevet godt 
informeret om den tyske bekendelsessituation, især fordi hans svigerfar hertug Ludvig VI af Pfalz-
Simmern hørte til undertegnerne af Konkordiebogen.
  I nogle punkter til rigsrådet stillede Karl det spørgsmål, om det ikke nu ville være passende at 
indkalde et præstemøde for at træffe beslutning om enhed i lære og ceremoni. I samråd med 
rigsrådet indkaldte han alle landets biskopper og præster til et kirkemøde i Uppsala i februar 1593, 
for at man gennem en fri beslutning kunne nå den enighed i religionen (læren og ceremonierne), 
som man efter tidens opfattelse anså som nødvendigt for et lands eksistens og velfærd.
  Som den politiske tænker og strateg, som Karl var, må man formode, at han har haft en 
gennemtænkt plan for forberedelsen, indkaldelsen og forløbet af kirkemødet i Uppsala. Måske har 
han også haft det ønske, at man i Sverige, ligesom i Tyskland med Konkordieformelen, fik et 
evangelisk enhedsdokument. Det var vigtigt, at det skete hurtigt, inden Sigismund som romersk-
katolsk konge indfandt sig i Sverige.
  Den 31. december 1592 fandt Johan III's begravelse sted i Stockholm. Ved den lejlighed samledes 
også stænderne til møde, og den 8. januar 1593 oprettede man en overenskomst mellem hertug Karl 
og rigsrådet om rigets styrelse i Sigismunds fravær. Her dukker nu Confessio Augustana op som et 
nøgledokument. Selv om det i 1581 var blevet oversat til svensk, året efter Konkordiebogen, var det
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ikke tidligere blevet påberåbt som en grundlæggende bekendelse. Nu traf man den beslutning, at 
undersåtterne skulle holde sig til Guds rene ord "efter den augsburgske bekännelsen".20 Og hertug 
Karl talte om den som "vår bekännelse". Han havde også i sit andet ægteskab i 1592 fået en 
viljestærk, luthersk hertuginde, Kristina af Holsten.
  I Tyskland var Confessio Augustana det dokument, der bandt de lutherske kirker sammen. Den 
kunne suppleres af andre dokumenter i de forskellige fyrstendømmer. Men den var selve grund- 
eller centraldokumentet. Det var den også i Konkordiebogen fra 1580. Man kan let forestille sig, at 
den konfessionelle udvikling i Tyskland har inspireret Karl til at ville inddrage Confessio 
Augustana som et nødvendigt grunddokument i Sverige, inden Sigismund dukkede op i landet. I 
begyndelsen af det nye år havde præsteskabet afleveret en anmodning til Karl om et "allmänt, 
kristligt och fritt inrikes möte."21 Der var således total principiel enighed, da Sveriges biskopper, 
teologiske professorer og mere end 300 præster indfandt sig i Uppsala den 25. februar 1593 for at 
træffe beslutning "om läran, om ceremonier i gemen, om god ordning och disciplin och om 
ärkebiskops- och lydbiskopsval".22 Også rigsrådet var repræsenteret, men selvfølgelig var flere 
teologer grundet afstand forhindret i at deltage. Fra mødets begyndelse blev det understreget, at det 
var af afgørende betydning, at man i Sverige kunne skabe enighed om lære og kirkeskikke. Man 
henviste til en ulykkelig splid og strid i andre lande, hvor det ikke havde været muligt at skabe den 
ønskede kristne enighed. For uden enighed i religionen kunne kærlighed og sand enighed ikke  
eksistere i verdslige spørgsmål.
  Til mødeleder valgte man professor og domprovst i Uppsala Nicolaus Olai Bothniensis (fra 
Norrbotten, omkr. 1550-1600). Man begyndte med læren. Her blev det indledningsvis slået fast, at 
Skriften havde sin oprindelse i Helligånden, og at den indeholdt alt, hvad et kristent menneske 
havde brug for at vide både til tro og til livsførelse. Skriften var kort sagt autoritet i alle 
lærespørgsmål. Dernæst blev det fastslået, at man ikke måtte opfatte kirkefædrene som andet end 
vidnesbyrd om, hvordan den apostolske tro var blevet bevaret. Om de gammelkirkelige 
trosbekendelser: den apostoliske, den nicenske og den athanasianske blev det så fastslået, at de 
repræsenterede ret lære. Dernæst kom det, man kunne kalde hovedpunktet under læredrøftelsen, 
hvor mødelederen gennemgik hver enkelt artikel i Confessio Augustana, der blev karakteriseret 
"som är vår tros bekännelse".23 Efter lang og grundig drøftelse af den lutherske kirkes 
hoveddokument var der fuld tilslutning til, at Confessio Augustana skulle være en del af den 
svenske kirkes bekendelsesgrundlag. 
  Næste hovedpunkt var liturgien. Her var der en stærk afvisning af Johan III's liturgi og samtidig 
tilslutning til Kyrkoordningen af 1571, som dog først blev grundigt drøftet. Den eneste reelle 
ændring var, at man gjorde exorcismeformuleringen lidt mere blid. 
  Mens der var bred enighed om at afvise den katolske kirke og Johann III's liturgi og betone 
betydningen af katekismusundervisning og en folkeundervisning, der byggede på katekismens 
grund, var der en vis uenighed i vurderingen af zwinglianere, calvinister og gendøbere. Nogle 
meget markante lutheranere var bestemt ikke tilfreds med alene at afvise den katolske kirke, mens 
andre ikke ønskede at følge dem. I erkendelse af at man måtte stå sammen mod faren fra Sigismund

20 Andrén, "Reformationstid" i: Sveriges kyrkohistoria, bind 3, 213.
21 Andrén, "Reformationstid" i: Sveriges kyrkohistoria, bind 3, 213.
22 Andrén, "Reformationstid" i: Sveriges kyrkohistoria, bind 3, 214.
23 Andrén, "Reformationstid" i: Sveriges kyrkohistoria, bind 3, 216.
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og modreformationen, bøjede hertug Karl og den gruppe, som ønskede en vis udstrakt hånd over for
calvinister, sig. Resultatet blev et slutdokument, som ikke alene afviste "the påfveskes lärdom eller 
villfarelse, ehvadh nampn the helst hafve kunne", men også "alla sacramenterers, zwinglianers, 
calvinisters villfarelser, så och vederdöpere och alla andre kättere, ehvadh nampn the helst hafve 
kunne".24 Som følge af beslutningen vendt mod den katolske kirke forlangte alle, at medlemmerne 
af rigsrådet skulle love, at "alla uppenbara papister", som hånede "vår religion" skulle landsforvises,
og at ingen måtte blive præst eller lærer, som ikke lovede at følge Confessio Augustana. De unge, 
som studerede i udlandet ved jesuiterkollegier, måtte ikke få lov at vende tilbage til Sverige.25 
  De tilstedeværende på Uppsala-mødet var: Hertug Karl, rigsrådet, biskopper og præster. De satte 
deres navn på dokumentet. Derefter cirkulerede dokumentet i afskrift, hvor det blev underskrevet af 
14 medlemmer af rigsrådet, syv biskopper, 218 adelsmænd, 137 embedsmænd, 1556 præster samt 
en række borgmestre og repræsentanter for byråd og menigheder over hele landet. Kirkens tro og 
bekendelse var af vigtighed for hele det svenske folk. Med Uppsala-mødets beslutning og den 
folkelige opbakning til beslutningen tog kirken i Sverige både formelt og reelt skridtet ind i de 
selvstændige lutherske nationalkirker. Ud fra et romersk-katolsk synspunkt betød Uppsala-mødets 
beslutninger, at kirken i Sverige, som fra 1520'erne havde været i skisma med Romerkirken, nu blev
kættersk.
   At Uppsala-mødets beslutninger blev anerkendt som bindende for det svenske rige og folk betød 
for den fremtidige udvikling i Sverige, at den svenske kirke blev rodfæstet som en national 
folkekirke med ret til gennem sine egne repræsentanter at bestemme i sine indre religiøse og 
kirkelige anliggender. I Danmark blev reformationen gennemført hurtigt af den overbeviste 
lutheraner Christian III. Det fik til følge, at kongemagten i Danmark fik stor magt over den danske 
kirke. Da for eksempel Christian III's søn Frederik II (1534-1588, konge fra 1559) af bekendelsestro
kredse i den danske kirke med kontakt til tysk lutherdom blev opfordret til at tage initiativ til, at 
hele Konkordiebogen blev bekendelsesgrundlag for den danske lutherske kirke, kastede Frederik II 
det tilsendte eksemplar af Konkordiebogen i kakkelovnen og forbød under svære trusler sine 
undersåtter både at eje og diskutere bogen. Kirkeordinansen, Den Lille Katekismus og Confessio 
Augustana var efter kongens mening alt, hvad man behøvede i Danmark.26 Den kendsgerning, at 
reformationen i Sverige blev gennemført over en længere periode under skiftende konger med 
forskellige holdninger til den lutherske reformation, fik til følge, at den svenske kirke fik større 
selvstændighed i forhold til kongemagten, og at bispeembedet fik en stærkere placering end i den 
danske kirke. Biskoppernes magt og ansvar tiltog under hele 1600-tallet. Biskoppernes stærke 
stilling gav den svenske reformatoriske kirke et særpræg. De udøvede deres embedsmyndighed som

24 Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter. Utgiven av Samfundet Pro Fide et Christianismo (Stockholm: Verbum. Sjätte 
upplagans tredje tryckning, 2015), 709.
25 Andrén, "Reformationstid" i: Sveriges kyrkohistoria, bind 3, 216.
26 Bjørn Kornerup "Det lærde tidsrum 1536-1670", i Den Danske Kirkes historie, bind IV, redigeret af Hal Koch og 
Bjørn Kornerup (København: Gyldendalske boghandel, Nordisk Forlag, 1959), 148-153; Grane, Den uberegnelige 
Luther, 38;  Carsten Bach-Nielsen, "En rigtig pinlig historie. Frederik II og Konkordiebogen – endnu engang", i Ordet 
og Livet, redigeret af Carsten Bach-Nielsen, Troels Nørager og Peter Thyssen (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 
1999), 104-120. 
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"Guds församlings förmän".27 Af disse var ærkebiskoppen den fornemste, selv om hans rolle blev 
bestemt som den første blandt ligemænd (primus inter pares).
  Uppsala-mødet havde løst sin hovedopgave: at definere indholdet af den evangeliske tro, inden 
den katolske kong Sigismund af Polen med arveretten til Sveriges trone ankom til landet. Samtidig 
havde Uppsala-mødet også afvist Johan III's liturgiske nyskabelser. Som følge af at Uppsala-mødet 
havde skabt enighed om Sveriges tro og bekendelse, var der nu basis for at genetablere Uppsala 
Universitet, så man kunne uddanne rettroende lutherske præster til den svenske kirke og gode 
embedsmænd til statens tjeneste. Det afgørende initiativ til at genoprette Uppsala Universitet blev 
taget ved hertug Karls og Rigsrådets brev af 1. august 1593. Ved deres efterfølgende privilegiebrev 
af 15. marts 1595 blev deres omsorg for Uppsala Universitet slået fast, idet det blev tilkendt de 
samme privilegier (friheder) som tidligere.28

  Johan III's død udløste en intensiv aktivitet i Rom. Sigismund var 21 år gammel blevet Polens 
konge i 1587, og nu var han også Sveriges konge. Allerede da Sigismund som 17-årig mistede sin 
romersk-katolske mor i 1583, sørgede den romersk katolske kirke for, at han som åndelig vejleder 
fik den finske katolske præst Johannes Jussoila, som havde studeret ved jusuiterskolen Collegium 
Germanicum i Rom. Da Sigismund var tiltrådt som Sveriges konge, sendte han den 9. januar 1593 
et åbent brev til sine undersåtter i Sverige, hvor han understregede, at han ikke ville "tvinga någon 
uti religionssaken", men han ville lade enhver fastholde den tro, som "några år haver varit" i Sverige
og "ingen för tron skull varken hata eller älska".29 I løbet af sommeren 1593 skete to ting. 1. 
Repræsentanter for Uppsala-mødet rejste til Polen for at få Sigismunds bekræftelse på Uppsala-
mødets beslutninger. Sigismund forholdt sig afventende. 2. Paven udarbejdede detaljerede 
retningslinjer for Sveriges rekatolicering. Den 30. september 1593 ankom Sigismund til Sverige. 
Allerede under hans ophold i Danzig havde to repræsentanter for rigsrådet Erik Sparre og Klas 
Bielks anmodet Sigismund om hans tilslutning til Uppsala-mødet og hans bekræftelse på valget af 
Abraham Angermannus til ærkebiskop. I Sverige blev Sigismund modtaget af hertug Karl og 
ærkebiskop Angermannus. De stillede som krav for at Sigismund kunne blive kronet til konge, at 
han godkendte Angermannus som ærkebiskop og tilsluttede sig Uppsala-mødet. Det afviste 
Sigismund, der var presset fra to sider. Sveriges rigsdag forlangte, at Sigismund skulle holde 
Kalmaraftalen og løftet i sit åbne brev, at Sverige skulle forblive et luthersk land. På den anden side 
pressedes Sigismund af pavens rådgivere, som fulgte pavens direktiv for rekatolisering af Sverige. 
Et kompromis var ikke muligt. Tilbage var kun den væbnede magt, hvor hertug Karl havde 
overtaget i Sverige. Da bøjede Sigismund sig og udnævnte Angermannus til ærkebiskop. Før 
kongekroningen lovede Sigismund i en kongeerklæring, at hans undersåtter kunne dyrke deres 
religion i overensstemmelse med Confessio Augustana og Uppsala-mødets beslutninger. Men den 
kongeerklæring var helt uacceptabel for Rom, og repræsentanter for paven fik Sigismund til før 
kroningen at underskrive en hemmelig protestskrivelse, hvor han over for Gud, englene, paven og 
alle rettroende katolikker forklarede, at han var blevet tvunget til at love ting, som var i strid med 
hans egentlige hensigter. I stedet lovede han at indføre romersk-katolsk gudstjeneste i hvert fald i en
del af riget. Sigismund havde dermed afgivet to løfter, der var i indbyrdes konflikt. Han kunne ikke 

27 Österlin, Svenska kyrkan, 122; Montgomery, "Enhetskyrkans tid" i Sveriges kyrkohistoria, bind 4, 39.
28 Montgomery, "Enhetskyrkans tid" i Sveriges kyrkohistoria, bind 4, 16-24.
29 Andrén, "Reformationstid" i: Sveriges kyrkohistoria, bind 3, 223-225.
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holde begge løfter. Efter kroningen valgte Sigismund at følge sit katolske løfte. Det betød, at mange
i Sveriges ledelse betragtede deres konge som en løftebryder. Dog var der samtidig grupper og 
enkeltpersoner i Sverige, som af forskellige grunde støttede Sigismund. Det gjaldt for eksempel 
ærkebiskop Angermannus, der følte sig loyalitetsforpligtet over for den konge, han havde kronet. 
Desuden var den meget markante lutheraner Angermannus skeptisk til hertug Karls reformerte 
tendenser. Der var også personer, der havde en positiv forhåndsindstilling til den kronede konge og 
en forsonlig holdning over for katolicismen.
  Magtkampen mellem Karl og hans nevø Sigismund fortsatte og tog form af en strid mellem 
forskellige samfundsklasser i Sverige, hvor bønderne generelt stillede sig på Karls side, mens 
adelen for en stor del fjernede sig fra Karl og i flere dele af landet stillede sig bag Sigismund, som 
den lovligt valgte og kronede konge. Adskillige præster var utilfredse med Karls tilbøjelighed til at 
ville styre og bestemme i kirken og stillede sig bag Sigismund. Nogle præster med en meget 
markant luthersk holdning stillede spørgsmål ved, om Karl var 100% luthersk i sit nadversyn og 
forholdt sig neutrale. Endelig var nogle præster markant afvisende over for katolicismen og havde 
et klart ønske om, at Sverige skulle være et luthersk land. De støttede hertug Karl. Til sidst blev 
kampen mellem Karl og Sigismund afgjort med våben, idet de stillede med hver sin hær. Sigismund
ville definitivt sikre sig magten i sit arverige ved at fratage Karl den magt, han havde, og samtidig 
leve op til den romersk-katolske kirkes krav om en rekatolicering af Sverige. Krigen fik et 
kompliceret forløb, og resultatet var ikke givet på forhånd.  Det endelige slag fandt sted ved 
Stångebro uden for Linköping den 25. september 1598 og blev blodigt med mange tusinde døde.30  
Hertug Karl sejrede, og Sigismund blev tvunget til at indgå en overenskomst med hertug Karl. Ved 
nærmere eftertanke valgte Sigismund at give op og vendte tilbage til Polen med sin hær og kom 
aldrig mere tilbage til Sverige. Dermed blev det endelige punktum sat for Sigismunds og Roms 
forsøg på at genindføre den romerske katolicisme i Sverige. Imidlertid var ikke alle problemer 
dermed løst, idet adskillige både verdslige og åndelige ledere fortsat følte sig forpligtet på den 
troskabsed, de havde givet Sigismund ved hans kroning, så de ikke uden videre kunne slutte sig til 
hertug Karl. På en rigsdag i 1599 i Stockholm opsagde stænderne kong Sigismund tro og lydighed, 
men lovede at hylde hans søn Vladislav (1595-1648) som konge på det vilkår, at han kom til 
Sverige og blev opdraget i den protestantiske lære under hertug Karls overopsyn. Samtidig 
udnævnte man Karl til rigsforstander.
  I og med at stænderne 1599 formelt havde opsagt troskaben mod Sigismund (han var Sveriges 
konge 1592-1599) og erkendt hertug Karl som "regerende arvfurste" og gjort ham til rigsforstander,
forelå der en ny situation.31 Frem til 1599 havde kong Sigismund i kraft af sin kroning og de 
troskabseder, som han derved havde afgivet, været landets øverste leder. Indbyggerne havde på 
deres side været bundet af deres eder til kongen.
  På rigsdagen i Linköping år 1600 tilbød Karl at styre riget, indtil Sigismunds halvbror, hertug 
Johan (1589-1618) eller Karls egen søn Gustav Adolf (1594-1632) blev myndige. Vladislav var ude
af billedet, eftersom Sigismund ikke havde opfyldt den betingelse at give ham en evangelisk 
opdragelse. Stænderne svarede med at hylde Karl som konge og i hvert fald indtil videre udelukke 
Johan III's linje som tronfølgere. Samtidig undlod Karl at tage kongetitlen ved denne lejlighed. 

30 Åberg, Vår svenska historia, 187.
31 Montgomery, "Enhetskyrkans tid" i: Sveriges kyrkohistoria, bind 4, 25.
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Religionsspørgsmålet havde under hele denne tid haft to aspekter: En dogmatisk, hvor  evangelisk 
lære blev sat imod katolsk lære, som den rigtige lære over for den falske, og en politisk, hvor 
hertugen havde fremstillet det som sin opgave at overvåge, at kong Sigismund holdt sin 
kroningserklæring, hvori han havde lovet, at landet skulle få lov til at beholde sin evangeliske 
religion. Omsorgen for landets evangeliske lære var dermed blevet gjort til et forenende bånd 
mellem fyrsten og stænderne. Det konstitutionelle perspektiv på Uppsala-mødets beslutninger blev i
dette ræsonnement af stor betydning. Mødets beslutninger havde fået tilslutning fra samtlige 
stænder, og hertug Karl havde selv underskrevet Uppsala-mødets beslutninger. Hertugen havde 
således bygget på et samarbejde med stænderne for at beskytte religionen, da han stræbte efter at 
legitimere sin stilling som landets faktiske leder under kongens fravær.32 
  Disse tanker bør man have i mente, da der opstod betydelige problemer i forbindelse med 
kongekroningen af hertug Karl. Da rigsforstander Karl på rigsdagen i Stockholm i 1602 ønskede at 
blive kronet til konge, ønskede den markeret lutherske ærkebiskop Olaus Martini, at kongen i sin 
kongeerklæring skulle forpligte sig til at holde stænderne ved Confessio Augustana og Uppsala-
mødets beslutninger. Denne forpligtelse ville Karl ikke love, og kroningen blev derfor ikke 
foretaget. På rigsdagen i Norrköping i februar 1604 var Karl parat til at tage imod krone og 
kongenavn. Men først skulle der formuleres en kongeforsikring og en arveerklæring. Stændernes 
krav stod fast. De ville i arvefølgeerklæringen have en klausul om, at hvis nogen af Karls 
kommende arvefølgere skulle falde fra Confessio Augustana og Uppsala-mødets beslutninger, så 
ville vedkommende miste arveretten til tronen. Karl vægrede. Dels havde han ud fra sin 
almenevangeliske bibelhumanisme en uvilje mod andre formuleringer end Bibelens egne ord. Dels 
kunne han af udenrigspolitiske grunde ikke godkende et dokument, som udtrykkelig fordømte 
calvinister og zwinglianere, som Uppsala-mødets beslutninger gjorde. Det ville umiddelbart have 
blokeret for Sveriges deltagelse i en planlagt stor alliance af reformerte og lutheranere mod "den 
papistiska superstitionen och den hispaniska ambitionen."33 Karl var de senere år stadig oftere 
begyndt at tale om beslutningen i Uppsala i 1593 som en rigsdagsbeslutning i rækken af mange 
andre, som kun havde taget stilling til daværende aktuelle spørgsmål. Den kunne, hævdede han, 
ikke være bindende for fremtiden. Når ærkebiskoppen nu på præstestandens vegne understregede, at
man netop ville have Uppsala-mødets beslutninger med, fordi de fordømte zwinglianere, calvinister,
gendøbere m.fl., blev Karl bare endnu mere besværlig. Med Confessio Augustana lå det noget 
anderledes. Dels fandtes der ingen formuleret calvinisme, da den blev skrevet i 1530, dels var den 
jo højtideligt anerkendt ved religionsfreden i Augsburg i 1555. Alligevel kom den kun med i en 
bisætning i kongeerklæringen, hvor kongen forpligtede sig til "den profetiska och apostoliska Skrift,
varpå den augsburgska konfessionen grundad är." For arveretten til tronen blev der krævet troskab 
mod Guds rene og klare ord samt Confessio Augustana, "vilken på Guds ord grundad är." Ligeledes
blev der for arvefyrsterne formuleret et forbud mod at gifte sig med nogen, som var af en 
vildfarende falsk religion.34 Disse formuleringer måtte præsterne stille sig tilfreds med.
  Ved kroningsrigsdagen i Uppsala tre år senere gentog præster, borgere og bønder deres ønske, at 
Karl i sin fornyede kongeerklæring udtrykkelig skulle forpligte sig på både Confessio Augustana  

32 Montgomery, "Enhetskyrkans tid" i Sveriges kyrkohistoria, bind 4, 25-26.
33 Petrén, Kyrka och makt, 113.
34 Petrén, Kyrka och makt, 114.

14



og Uppsala-mødets beslutninger. Efter en del, undertiden hårde, forhandlinger forklarede Karl ved 
kroningen, at han ville holde stænderne ved Confessio Augustana og Uppsala-mødet "så vitt de uti 
de profetiska och apostoliska skrifterne grundade äro och med dem överenskomma".35 
Dermed blev den sidste af Gustav Vasas sønner konge i Sverige, som han var til 1611. Men som 
konge var Karl IX ved flere lejligheder i strid med kirken, der var utilfreds med hans ønske om på 
forskellige måder at bestemme over den. Noget af baggrunden for Karl IX's ageren var hans 
usikkerhed om, hvorvidt alle gejstlige var loyale over for ham. Flere havde støttet hans modstander 
Sigismund. Det bør nævnes, at hvis Karl var helt sikker på en biskops/præsts loyalitet, var han 
meget mere lyttende til teologisk kritik fra vedkommende. Et andet af Karl IX's argumenter var, at 
han ønskede at have helt frie hænder til at forme Sveriges udenrigspolitik. Han ønskede at kunne 
indgå politiske alliancer med reformerte fyrster for at kunne bekæmpe den katolske kirkes magt. 
Det måtte ikke teologiske formuleringer vendt mod calvinismen hindre ham i. Samtidig var der en 
saglig uenighed mellem Karl IX og præsteskabet i forståelsen af hvem, der havde læreautoriteten i 
den svenske kirke. Karl IX opfattede den svenske kirke som en territorialkirke, som han havde 
øverste ansvar for. Præsteskabet støttet af de andre stænder forsøgte at sætte en grænse over for 
Karl IX ved stadig stærkere at betone Uppsala-mødets beslutning i dets karakter af landets confessio
fidei. Præsterne var enig med kongen i, at det var den kristne øvrigheds opgave at værne om den 
rette religion (cura religionis). Men de inddrog med rette Luther og Melanthon som støtte for, at 
fyrsten ikke har nogen ret til at afgøre lærespørgsmål. Gjorde øvrigheden det, overskred den sin 
kompetence. Karl IX opfattede sig som fædrelandets fader (pater patriae). En god far har ansvaret 
for sine børns både timelige og åndelige vel, det vil sige for samfundet i alle dets funktioner.
  Karl havde  allerede i 1595 anmodet domkapitlet i Uppsala om, at der skete en revision af de 
kirkelige bøger (alterbog og ritualbog) i en antipapistisk ånd. Karl ønskede så som konge, at 
revisionen skulle forestås af præsterne under hans opsyn, hvor han skulle godkende den endelige 
udgave. I hans tænkning skulle præsterne som repræsentanter for  læreembedet og med deres 
sagkundskab arbejde som kongens rådgivere, hvor kongen havde den endelige 
beslutningskompetence. Men præsterne afviste at gå ind i revisionsarbejdet, hvor kongen sad for 
bordenden med den afgørende beslutningskompetence. Den uenighed medførte, at vejen for den 
ønskede revision blev lang og snoet. På rigsdagen i Uppsala i 1602 enedes man om, at både 
alterbog, ritualbog kirkeordningen af 1571 skulle gennemses i en antipapistisk ånd, men uden at 
man foretog nogen ændring i kirkens trosstandpunkt.
I Livland havde Karl IX i 1601 mødt den tyske prædikant Theodorik Mocronius, der repræsenterede
den pfalziske "reformerete" religiøsitet af Heidelberg-katekismens type. Micronius vandt Karls 
tillid og blev hans hofprædikant. Under rigsdagen i 1602 kaldte ærkebiskoppen Micronius til forhør 
over for alle rigets biskopper. Efter forhøret forlangte præsteskabet i et brev til Karl IX, at 
Micronius skulle forvises ud af landet som klar calvinist. Det afviste Karl i skarpe vendinger, men 
han forsikrede samtidig, at han ikke ville gøre nogen ændring i landets religion. Han understregede, 
at Guds ord alene skulle være den svenske kirkes bindende norm, men at han gerne ville holde 
stænderne fast ved Confessio Augustana, "såvida hon därmed kommer överens".36 Efterfølgende 

35 Petrén, Kyrka och makt, 114.
36 Hjalmar Holmquist, "Reformationstidevarvet 1572-1611" i Svenska Kyrkans Historia" bind III: del 2, redigeret af 
Hjalmar Holmquist og Hilding Pleijel (Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1933), 250.
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udarbejdede Micronius en trosbekendelse i 56 teser, som blev overgivet til Stockholms præster. 
Ærkebiskoppen læste teserne og udarbejdede en skriftlig gendrivelse af Micronius' teser ud fra et 
klart luthersk standpunkt. Karl gav et hidsigt svar, hvor han betonede, at han havde taget Micronius 
i sin tjeneste ikke for at han "skulle göra någon irring i religionen, vare sig papistisk, luthersk eller 
kalvinsk, utan för att predika Guds ord".37 Karl IX tilføjede, at hvis han stod på Guds ords grund, 
bekymrede det ham ikke, hvis hans mening også fik tilslutning af paven eller Calvin. Af forskellige 
grunde vendte Micronius tilbage til Tyskland. Det gav kortvarigt ro på den teologiske front.
  Efter dette sammenstød afsluttede Karl IX sit alterbogsforslag til brug ved hans egen menighed. 
Det blev trykt sandsynligvis i september 1602. Men han ønskede også, at det skulle tjene som 
inspiration for videre liturgiske drøftelser, så han sendte det derfor til den nye, klart luthersk 
ortodokse ærkebiskop Olaus Martini til vurdering. Ærkebiskoppen var klart kritisk og afvisende og 
karakteriserede kongens alterbogsforslag som et forsøg på at indsmugle kættersk lære i Sverige. Da 
Karl først i juni 1603 svarede ærkebiskoppen, var han overraskende afdæmpet. Karl skjulte ikke, 
hvor hans opfattelse var anderledes end de meget bevidste lutheranere, men han fastholdt, at hans 
alterbogsforslag hvilede på Guds ord og i hovedsagen var i overensstemmelse med Confessio 
Augustana. I de følgende år udveksledes offentligt teologiske synspunkter mellem kongen og 
ærkebiskoppen. Men en fredeligere tone mellem kongen og kirken voksede frem. Det hang måske 
sammen med, at den lutherske ortodoksi var ved at blive så rodfæstet, at man roligt kunne lade tiden
arbejde for dens fulde forankring. Da Karl IX i 1608 igen rejste spørgsmålet om de katolske 
ceremonier, udfordrede han præsterne til at give et klart svar: ja eller nej, om de ville gennemse 
alterbogen, ritualbogen, katekismen og kirkeordningen og revidere dem efter Guds ord. Biskopper 
og præster svarede klart ja, men på en afgørende betingelse: Det resultat, de kom frem til, skulle 
udgives i kongens navn og være gældende, uden at kongen på nogen måde måtte blande sig i 
resultatet. Det gik Karl med til. Dermed var vejen banet ikke alene for en revision af de pågældende
bøger, men også for et konstruktivt samarbejde mellem kongen og kirken de sidste år af hans 
regeringstid.
  Samtidig var der en teologisk bevægelse i den svenske kirke fra Uppsala-mødets moderate 
lutherske standpunkt til en mere profileret luthersk ortodoksi. I en sådan situation var det ikke 
overraskende, at flere præster stillede spørgsmålet, om ikke Karl IX var mere reformert end luthersk
i sin nadverlære. Karl IX prøvede i hele sin regeringstid at fastholde en ukonfessionel, enkel 
lutherdom med skarp front mod den katolske kirke, men i modsætning til de meget markante 
lutheranere en åben holdning over for de reformerte.38

Den lutherske ortodoksi 
  Den lutherske ortodoksi, hvis klassiske tid bedst fastsættes fra år 1600, byggede videre på den 
tradition, som især var repræsenteret af de lutherske bekendelsesskrifter (Liber concordias 1580). 
De ortodokse teologer ønskede først og fremmest at videreføre Luther, men lærefremstillingen fik et

37 Holmquist, "Reformationstidevarvet 1572-1611" i: Svenska Kyrkans Historia" bind III: del 2, 251.
38 Holmquist, "Reformationstidevarvet 1572-1611" i: Svenska Kyrkans Historia" bind III: del 2, 5-308; Holmquist, 
"Från reformationen till romantiken" i Handbok i Svensk Kyrkohistoria, bind 2, 45-59; Ahrén, Riksdagen kyrkomötet 
och kyrkans bekännelse, 19-25;  Lindhardt "Sverige, 1513-1800" i Den nordiske kirkes historie, 184-187; Petrén, Kyrka
och magt, 87-114; Grane, Den uberegnelige Luther, 39-40; Andrén, "Reformationstid" i Sveriges kyrkohistoria, bind 3, 
157-235; Montgomery, "Enhetskyrkans tid" i Sveriges kyrkohistoria, bind 4, 9-47.
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objektivistisk grundtræk. For de ortodokse stod det klart, at ikke blot Rom på sin måde, men også 
de reformerte ved deres prædestinationslære og spiritualisterne ved deres henvisning til den indre 
umiddelbare oplysning satte al vished om frelsen over styr. Hjælpemidlet mod denne fra alle sider 
truende fare så ortodoksien frem for alt i at hævde nådemidlernes, det vil sige ordets og 
sakramenternes, objektivitet. Dog var det bestemt ikke ortodoksiens mening at tilsidesætte det 
subjektive moment i kristendommen. Det omhyggelige arbejde, som blev lagt i udformningen af 
læren om "nådens orden", var også et dementi af dette. Men når det objektive alligevel blev opfattet
som noget fritstående i forhold til det subjektive, som noget uden for og oven over det subjektive, så
fik ortodoksiens lærefremstilling alligevel en stærkt objektivistisk karakter. Det fremtræder ved 
behandlingen af de forskellige dogmatiske hovedbegreber som åbenbaringen, forsoningen, 
retfærdiggørelsen, troen, nådemidlerne og kirken. Denne intellektualisme og institutionalisme, som 
ortodoksien ofte er blevet kritiseret for, hænger sammen med det tidligere nævnte objektivistiske 
grundtræk. Det bør også bemærkes, at pietismen med sin lige så ensidige tilknytning til andre sider 
af den reformatoriske grundholdning netop især vendte sig mod ortodoksiens objektivisme.
  Den ortodokse lærefremstilling hviler hovedsagelig på en bibelsk argumentation, ligesom et 
fortløbende skriftstudium har en central plads i det teologiske studium. Men til trods for Bibelens 
meget centrale plads er tolkningen af Bibelen alligevel på sin side påvirket af det dogmatiske 
helhedssyn og den doktrinære indstilling. Den tro, som er "instrument" for retfærdiggørelsen (fides 
justificans), beskrives – i modsætning til "fides historica", den blotte holden troens fakta for sande –
som på en gang "notitia", "assensus" og "fiducia". Troens kundskab (notitia) henfører sig til det i 
Skriften nedlagte guddommelige ord, som den troende tilslutter sig (assensus). Som fortrøstning 
(fiducia) retter troen sig imod den guddommelige nåde, som udloves i Kristus. I troen indesluttes 
retfærdiggørelsen (justificatio) og genfødslen (regeneratio). Begge dele henfører sig til 
syndsforladelsen, ikke til den konkrete forvandling, som er en følge af troen (renovatio). I den 
senere ortodoksi talte man i denne sammenhæng om den mystiske forening (unio mystica) som 
trosaktens højdepunkt: i genfødslen sker en "substantiel" forening mellem Gud og sjælen; den 
hellige treenighed tager sin bolig hos den troende. Troens frugt er gode gerninger. Fornyelsen eller 
den "nye lydighed" (nova obedientia) medfører en begyndende omskabelse  af mennesket til 
overensstemmelse med det billede, som mennesket en gang blev skabt efter. Det, som gør 
menneskets handlemåde god, er dens konformitet med Guds lov, men eftersom ingen kan opfylde 
loven, er det alene ved troen, at en gerning kan siges at være i egentlig forstand god. For i troen 
overdækkes den mangel, som endnu hænger ved mennesket, så mennesket regnes for retfærdigt for 
Guds domstol. Alene den handlemåde er god, som udspringer af troen og en god samvittighed. 
Mønsteret for den fremstilling, som gives af kristen etik, er især den i overensstemmelse med 
samtidens forudsætninger fortolkede Moselovs ti bud. De gode gerningers hensigt og mening er 
Guds ære og næstens gavn. Derimod vinder mennesket ikke retfærdighed ved dem, men alene ved 
den tro, som holder sig til Kristi forsoning, og den Guds barmhjertighed, som åbenbares deri. 
Sammenhængen mellem tro og gerninger var, at gerningerne var troens frugt. At troen skulle følges 
af en konkret fornyelse, viser sig også deri, at den lutherske ortodoksi understregede, at det 
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menneske går fortabt ved "synd mod samvittigheden". En sådan "bevidst" overtrædelse er et tegn 
på, at fornyelsen mangler. Når det er tilfældet, kan troen heller ikke være til stede.39 

Enhedskirkens tid
  Mens Sverige i reformationsårhundredet ønskede at blive befriet politisk fra afhængighed af 
Danmark og fremtræde som en nationalstat og religiøst at blive løst fra afhængighed af 
Romerkirken, udviklede Sverige sig i det følgende århundrede til en politisk stormagt, der ved 
succesrige krige fik herredømmet over hele Østersøregionen. Dertil kom at ved fredsslutningen i 
Brønsebro i 1645 måtte Danmark afgive Jämtland og Härjedalen samt øerne Gotland og Ösel til 
Sverige, lige som Sverige fik bevilget toldfrihed i Øresund.40 Ved freden i Roskilde den 26. februar 
1658 afgav Danmark Skåne, Halland, Blekinge og Bornholm samt Bohus len og Trondheims len til 
Sverige.41 Bornholm kom allerede den 29. december 1858 tilbage til Danmark efter en lokal 
folkerejsning ledet af Jens Kofoed.42 De succesrige svenske erobrerkonger var Gustav II Adolf 
(1594-1632, konge 1611-1632) og Karl X Gustav (1622-1660, konge 1654-1660). I 1600-tallets 
lutherdom havde man udviklet argumenter for en retfærdig krig, hvor et af argumenterne var, at det 
skulle være en forsvarskrig.43 For Gustav II Adolf var det væsentligt at understrege, at når han 
engagerede sig i Østersøområdet og også i Tyskland, skete det i forlængelse af kampen mod den 
katolske Sigismund i Polen. Han ønskede at fremstille sine krige som en kamp mod katolsk 
ekspansionspolitik og som hjælp til sine lutherske søstre og brødre i Tyskland.
   Da Gustav II Adolf afgav sin kongeerklæring i 1611, blev det definitivt fastslået, at Sverige var et 
luthersk land, hvor bekendelsesgrundlaget var de tre oldkirkelige symboler, Confessio Augustana 
og Uppsala-mødets beslutninger. Ved denne lejlighed gjorde præsterne et markant forsøg på, at hele
Konkordiebogen skulle være en del af det lutherske bekendelsesgrundlag. Men denne udvidelse af 
bekendelsesgrundlaget var tiden endnu ikke moden til. Det blev også præciseret, at den lutherske 
trosudøvelse var den eneste tilladte i landet, dog med den vigtige modificering at fremmede 
trosbekendere skulle tillades i riget, hvis de forholdt sig stille i landet, "ty ingen överhet är mäktig 
råda och regera över ens samvete".44 En formulering af den type var flere gange blevet affattet i 
reformationsårhundredet, måske oftest for at give reformerte erhvervsfolk, der var vigtige for den 
svenske erhvervsudvikling, fri religionsudøvelse. 
  I løbet af 1600-tallet blev Sverige både politisk og kirkeligt en mere homogen stat. Sverige 
gennemløb samme politiske udvikling som mange andre europæiske lande, og som resulterede i, at 
den svenske rigsdag i 1680 principielt godkendte indførelse af enevælde. Ved de følgende rigsdage 
udvidede kongen sin magt blandt andet over lovgivningen, og ved rigsdagen i 1693 blev kong Karl 
XI hyldet som "en envålds allom bjudande och rådande suverän konung".45  At kirken dermed 

39 Aulén, Dogmhistoria, 249-252; Hägglund, Teologins historia, 274-299; Gunnar Rosendal, Upplösningen av det 
juridiska föreställningskomplexet i evangelisk teologi (Lund: Håkan Ohlsson, 1930), 22-81.
40 Svend Ellehøj, "Christian 4.s Tidsalder 1596-1660" i: Danmarks historie bind 7, redigeret af John Danstrup og Hal 
Koch (København: Politiken, 1964), 371-372
41 Ellehøj, "Christian 4.s Tidsalder 1596-1660" i: Danmarks historie bind 7, 481-485; Åberg, Vår svenska historia, 
225-226.
42 Ellehøj, "Christian 4.s Tidsalder 1596-1660" i: Danmarks historie bind 7, 506.
43 Montgomery, "Enhetskyrkans tid" i Sveriges kyrkohistoria, bind 4, 85-87.
44 Holmquist, "Från reformationen till romantiken" i Handbok i Svensk Kyrkohistoria, bind 2, 65.
45 Åberg, Vår svenska historia, 236-237.
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mistede selvstændighed i forhold til kongen, følte man ikke umiddelbart som noget stort tab. Kirken
havde følt sig truet af adelens overmagt og tog nærmest imod kongen som en befrier. Man havde 
også bemærket kong Karl XI's (1655-1697, konge 1660-1697)  ærlige lutherske fromhed og 
positive kirkelige interesse.46 Enevældens indførelse skete 20 år senere end i Danmark. 
  Da den fremtrædende statsretslærer Johan Loccenius i midten af 1600-tallet skulle redegøre for 
indholdet af Sveriges grundlæggende love, betegnede han "enhet i den sanna religionen" (unio vel 
unitas verae religionis) som rigets første grundlag.47 Dermed gav han udtryk for en opfattelse, som 
blev delt af samtidens ledende mænd i både stat og kirke. Man kan sige, at 1600-tallets svenske 
kirke især var karakteriseret af dens bestræbelse på at fastslå og formulere enheden i religionen, det 
vil sige dens karakter af en ensartet og helstøbt luthersk bekendelseskirke. Allerede i beslutningen 
ved Uppsala-mødet i 1593 blev det understreget, at intet er "nyttigare och gagneligare eller det som 
mera förbinder hjärtan tillsamman än sämja och enighet och särdeles i religionen".48 I 
regeringsformen i 1634 blev det udtrykkeligt fastslået i paragraf et, at "enigheten i religionen och 
den rätta gudstjänsten är den kraftigaste grundvalen till ett lovligit, samdräktigt och varaktigt 
regemente".49 Denne principielle enighed blev så udmyntet i en række bøger:

1. Kyrkolagen af 1686 betegnede den endelige løsning af de problemer, som den svenske kirkes 
ledere havde været levende optaget af gennem mere end et århundrede, og hvor adskillige forslag 
var blevet udarbejdet uden at blive vedtaget.50 Reformationstidens store arv, kirkeordningen af 
1571, havde mere haft karakter af bekendelsesskrift end af kirkelov. Den havde mere skitseret 
principper for kirkens organisation, end den havde givet en applikation af principperne i konkrete 
lovtekster. Vanskeligheden havde bestået i spændingen eller uenigheden mellem kongens og 
kirkens forståelse af forholdet mellem stat og kirke. Kirkens ledere hævdede, at kongen havde et 
vist tilsyn med kirkens tjenere som hans undersåtter, men at kirken i de indre anliggender var fuldt 
selvstændig. Omvendt ville kongen gerne kunne styre og dirigere så meget som muligt i den 
kirkelige administration.51 Gennem en årrække havde der været en debat, om også Konkordiebogen 
skulle være en del af den svenske kirkes bekendelsesgrundlag. Gennem den såkaldte Plakat fra den 
14. august 1663 om religionsvæsenet blev Konkordiebogen af kongen anbefalet som norm for 
præsternes prædiken og undervisning.52 I 1686 blev Konkordiebogen en del af Kyrkolagens 
bekendelsesparagraf.53

46 Holmquist, "Från reformationen till romantiken" i Handbok i Svensk Kyrkohistoria, bind 2, 126; Hilding Pleijel, 
"Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5, redigeret af 
Hjalmar Holmquist og Hilding Pleijel (Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1935), 7-12; Montgomery, 
"Enhetskyrkans tid" i Sveriges kyrkohistoria, bind 4, 11.
47 Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 12-13.
48 Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 13.
49 Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 13.
50 1686 års kyrkolag blev først erstattet med en ny kykolag i 1992, som trådte i kraft den 1. januar 1993.
51 Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5,14-20; 
Petrén, Kyrka och magt, 149-156; Göran Inger, "Kyrkolagstiftningen under 1600-talet" i Enhetskyrkans tid" i Sveriges 
kyrkohistoria, bind 4, 204-220.
52 Ahrén, Riksdagen, 35.
53 Yngve Brilioth, Svensk Kyrkokundskap (Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1946), 92-94; Sven 
Göransson, Ortodoxi och synkretism i Sverige 1647-1660 (Uppsala: Almquist & Wiksell, 1950), 1-488; Ahrén, 
Riksdagen, 37-38; Ruben Josefson, "Inledning" i Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter. Utgiven av Samfundet Pro Fide 
et Christianismo (Stockholm: Verbum. Sjätte upplagans tredje tryckning, 2015), 9-29. Her skal ikke foretages nogen 
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2. Den nye katekismus. Med udgangspunkt i den vedtagne Kyrkolagen var der enighed mellem 
kongen og kirken om at skabe enhed på det kirkelige livs forskellige områder. I månederne januar 
til marts 1529 udkom første udgave af Luthers Lille Katekismus på tavler, som kunne hænges op på 
væggen i kirker og skoler. I midten af maj samme år kom den første illustrerede udgave i bogform. I
sin bog Martin Luthers Lilla Katekes på Svenska54 argumenterede Isak Collijn for, at den ældste 
svenske udgave af Lille Katekismus skulle være udkommet år 1544. På tiden for Kyrkolagens 
vedtagelse havde biskopperne på deres visitationer registreret, "en stor åtskillnad uti sättet till att 
undervisa och förhöra ungdomen i deras kristendoms lärostycken".55 Der var enighed om, at denne 
uheldige situation skulle ændres. Derfor bad kong Karl XI ærkebiskop Olof Svebilius (1624-1700) 
om at lede et kommissionsarbejde, der skulle resultere i en ny katekismusforklaring. Som 
kommissionens sekretær var den drivende kraft i det kommissionsarbejde biskoppen i Skara Haquin
Spegel (1645-1714). Det færdige arbejde blev imidlertid udsat for en skarp både dogmatisk og 
pædagogisk kritik. Heller ikke en ny komite kunne løse opgaven. Da bad kongen den 4. december 
1688 ærkebiskop Svebilius om alene at udarbejde en katekismus med forklaringer, der kunne 
lægges til grund for kristendomsundervisningen i hele landet. Ved rigsdagen i 1689 blev 
ærkebiskoppens forslag fremlagt og vurderet af præsterne, der kom med få ændringsforslag. Samme
år udkom Svebilius' Enfaldig förklaring  öfwer Lutheri  lilla catechismum, stält genom spörsmåhl 
och swar.56 Grundstammen i Svebilius' katekismus, som den blev kaldt, var Luthers Lille 
Katekismus, men den største del af bogens indhold var spørgsmål og svar udarbejdet af Svebilius 
selv. Disse gav i tilslutning til de fem hoveddele i Luthers lille katekismus en oversigt over hele den
kristne troslære. Svebilius' katekismus var repræsentativ for den lutherske ortodoksi og blev hurtigt 
spredt og brugt i de forskellige stifter og blev under et århundrede bestemmende for 
kristendomsundervisningen for børn i både Sverige og Finland.

3. Den nya handboken. Lige siden reformationen begyndte i Sverige, havde man fejret gudstjeneste 
på lidt forskellig måde i de forskellige stifter. Kyrkoordnngen fra 1571 havde fortsat stor betydning 
for det liturgiske område. I forbindelse med Gustav II Adolfs kongeerklæring på rigsdagen i 
Nyköping i 1611 blev to ting slået fast: 1. Han fastholdt Confessio Augustana og Uppsala-mødets 
beslutninger som læregrundlag, men inddrog ikke Konkordiebogen, som var præsternes ønske. 2. 
Han fastholdt Kyrkoordningen fra 1571, og i forlængelse af den var der enighed om at arbejde med 
liturgiske spørgsmål, der resulterede i Handboken fra 161457, som bedst kan karakteriseres som både
en alterbog og en ritualbog. Denne gudstjenesteordning gav den svenske gudstjeneste en indre 
fasthed. 

undersøgelse af eller udarbejdes en redegørelse for, i hvilken forstand Konkordiebogen er en del af den svenske kirkes 
officielle bekendelsesgrundlag.
54 Martin Luthers Lilla Katekes på svenska av Samfundet Pro Fide et Christianismo. Med bibliografisk inledning av 
riksbibliotekarien Isak Collijn (Stockholm: Svenska Kyrkans diakonistyrelse, 1929), 25.
55 Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i: Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 20; 
Montgomery, "Enhetskyrkans tid" i: Sveriges kyrkohistoria, bind 4, 159-160.
56 Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i: Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 23.
57 Hjalmar Holmquist, "Svenska kyrkan under Gustav II Adolf 1611-1632" i Svenska Kyrkans Historia, bind 4: del 1, 
redigeret af Hjalmar Holmquist og Hilding Pleijel (Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1938), 26-40.
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  Trods flere påbud havde de forskellige stifter gennem årene som regel fulgt deres egne traditioner, 
så i praksis havde man noget forskelligartede gudstjenestetraditioner rundt om i landet. Dertil kom, 
at forholdet mellem kyrkohandbok og kyrkoordning  stadig var uklart. Kyrkolagen af 1686 
forudsatte imidlertid ensartethed. Derfor var der enighed om, at man havde brug for en ny kirkelig 
Handbok. Katekismuskommissionen blev anmodet om også arbejde med at skabe en handbok.  Den
tog udgangspunkt i Handboken fra 1614 og inddrog de forskellige regionale traditioner for derudfra 
at skabe en fælles helhed. For at sikre sig enheden blev liturgiske led, der tidligere havde været 
valgfrie, for eksempel korstegnet, nu gjort obligatoriske. Efter at kongen havde rådført sig med 
forskellige kirkeledere, godkendte han i 1693 den nye Handboken "till en orubbad regel och 
rättesnöre".58 Dermed var der opnået enighed også på det liturgiske området.

4. Salmebogen. Fra reformationens begyndelse i Sverige var der blevet oversat salmer til svensk og 
digtet salmer på svensk. Den lange perlerække af svenske salmebøger begyndte i 1530 med et 
salmehefte, der skulle understøtte den evangeliske prædiken.59 Det blev i 1536 efterfulgt af et 
salmehefte med 46 numre redigeret af reformatoren Olaus Petri.60 I 1543 udkom den første 
salmebog, som blev kaldt Then Swenska Psalmboken.61 Under ærkebiskop Laurentius Petris ledelse 
blev den stærkt udvidet i 1567 og fik yderligere et par tillægshefter i 1572.62 Salmebogsarbejdet i 
reformationsårhundredet blev afsluttet med salmebogen i 1594 med 149 salmer.63 Den blev 
efterfulgt af den såkaldte Gamla Ubsala Psalmboken fra 1622 og den såkaldte Svenska Ubsala 
Psalmboken fra 1645, som imidlertid aldrig blev brugt i alle stifter. Den mødte stigende kritik, bl.a. 
fordi den kun indeholdt 182 salmer, hvoraf de 17 var på latin.64 I den situation udkom et stort antal 
salmebogstillæg, som faktisk havde fået en vis officiel anerkendelse i Kyrkolagen af 1686. Her blev
det på den ene side foreskrevet, at "de psalmer, som härtill varit brukade och uti Uppsala-
psalmboken äro införda, skola och härefter vid gudstjänstens förrättande sjungas".65 Men samtidig 
fulgte det tillæg, at også andre salmer måtte benyttes, blot de "komma överens med Guds ord och 
trons renhet samt tjäna till andakt och uppbyggelse".66

  Denne situation måtte ud fra et uniformitetssynspunkt betegnes som utilfredsstilende. Dertil kom 
at enhver bogtrykker foretog ændringer i Uppsala-psalmboken efter sine private sympatier. Tiden 
var derfor moden til, at man fik en ensartet og helstøbt rigssalmebog. I 1687 bad kongen det 
teologiske fakultet i Uppsala om at revidere og udvide Uppsala-psalmboken. Efter nærmere 
overvejelser ønskede fakultetet, at opgaven skulle løses af handbokskomiteen, som imidlertid heller 
ikke så sig kompetent til at løse opgaven. Kongen bad så sin hofprædikant, senere biskop Jesper 

58 Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 23-26; 
Montgomery, "Enhetskyrkans tid" i Sveriges kyrkohistoria, bind 4, 160.
59 Holmquist, "Reformationstidevarvet 1521-1572" i Svenska Kyrkans Historia" bind 3: del 1, 202.
60 Holmquist, "Från reformationen till romantiken" i Handbok i Svensk Kyrkohistoria, bind 2, 27.
61 Emil Liedgren, Svensk Psalm och andlig Visa (Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1926), 104; Andrén, 
"Reformationstid" i Sveriges kyrkohistoria, bind 3, 267.
62 Holmquist, "Reformationstidevarvet 1521-1572" i Svenska Kyrkans Historia" bind 3:del 1, 436-38; Holmquist, 
"Från reformationen till romantiken" i Handbok i Svensk Kyrkohistoria, bind 2, 41. 
63 Andrén, "Reformationstid" i Sveriges kyrkohistoria, bind 3, 267.
64 Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 26; 
Montgomery, "Enhetskyrkans tid" i Sveriges kyrkohistoria, bind 4, 160.  
65 Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 27.
66 Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 27.
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Svedberg (1653-1735) sammen med nogle ledende præster om at løse opgaven. Kongen udpegede 
også et par biskopper til at være tilknyttet salmebogsudvalget. Svedberg nedlagde et stort arbejde i 
projektet, og på rigsdagen i 1693 blev der nedsat et præsteudvalg på 20 personer til at vurdere 
salmebogsudvalgets arbejde. Præsteudvalget havde en række ændringsforslag. Svedberg havde hos 
kongen fået udvirket,  at de færdigredigerede salmer løbende blev trykt. I midten af 1694 udkom så 
"denna uppå Kongl. Maj:ts nådigste befallning av det vyrd. predikoämbetet ...med flit översedde, 
förbättrade och förmerade" psalmbok.67 Salmebogen blev udsat for en voldsom dogmatisk kritik fra 
landets meget lærebevidste lutheranere. Salmebogen blev især kritiseret for ikke at være ortodokst 
renlærig, men influeret af den begyndende pietismes tanker. I sit gendrivelsesskrift påviste 
Svedberg, at kætterdommen i stor udstrækning også ramte salmer, som længe havde været brugt og 
godtaget i det svenske gudstjenesteliv. Kongen nedsatte et undersøgelsesudvalg blandt andet 
bestående af ærkebiskoppen, repræsentanter fra Uppsala fakultet og flere af de offentlige kritikere. 
Resultatet blev, at af den forkætrede svedbergske salmebogs 482 numre blev 78 fjernet, nogle nye 
salmer blev tilføjet, og en del salmer blev bearbejdet. Efter at den reviderede salmebog var blevet 
vurderet af biskopperne, blev den stadfæstet af kongen den 9. december 1695. Dermed havde den 
luthersk ortodokse enhedskirke fået sin rigssalmebog.68 

5. Karl XII's Bibel 1703. For de svenske reformatorer var det vigtigt at få Bibelen udgivet på 
svensk. I 1526 udkom det første Ny Testamente på svensk.69 1541 udkom "Gustav Vasas Bibel". 
Den var inspireret af den tyske bibel fra 1534. Ærkebiskop Laurentius Petri og hans bror Olavus 
Petri har givetvis været aktive ved den oversættelse.70 Efterfølgende blev flere bibelske skrifter fra 
Gammel Testamente og Ny Testamente nyoversat, hvor ordlyden var forskellig fra "Gustav Vasas 
Bibel".71

  Reformationstidens klassiske dokument, 1541 års bibel, var med uændret tekst gået over i den 
svenske kirkebibel af 1618, som bærer Gustav II Adolfs navn. Gustav-Adolf-Bibelen havde det 
betegnende tillæg "effter förre Bibliens text, oförandrat".72 Samtidig med at man fastholdt den 
uændrede tekst i kirkebibelen, udkom der mange uautoriserede  og dermed forskellige udgaver af 
Bibelens bøger. I denne situation var der enighed om, at man havde brug for en forbedret 
bibeloversættelse. Sverige havde også erobret mange nye provinser. I det forsvenskningsarbejde, 
som kongen og hans embedsmænd lagde megen vægt på, var Bibelen et vigtigt instrument. Karl XI 
tog initiativet og nedsatte i 1691 en kommission, der skulle udarbejde en ny bibeludgave. I 1703 

67 Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 30.
68 Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 26-37; 
Holmquist, "Från reformationen till romantiken" i: Handbok i Svensk Kyrkohistoria, bind 2, 131-133; Liedgren, Svensk 
Psalm och andlig Visa, 218-334; Montgomery, "Enhetskyrkans tid" i Sveriges kyrkohistoria, bind 4, 160-163; Erik 
Kjellberg, "Andlig sång och musik" i: "Enhetskyrkans tid" i Sveriges kyrkohistoria, bind 4, 280-289;  Bernt Olsson, 
"1695 års psalmbok" i: "Enhetskyrkans tid" i Sveriges kyrkohistoria, bind 4, 290-300. 
69 Birger Olsson, "Bibelen på svensk" i "Reformationstid" i: Sveriges kyrkohistoria, bind 3, 238-239.
70 Holmquist, "Reformationstidevarvet 1521-1572" i Svenska Kyrkans Historia" bind III:del 1, 288-295; Olsson, 
"Bibelen på svensk" i: "Reformationstid" i Sveriges kyrkohistoria, bind 3, 242-244.
71 Holmquist, "Från reformationen till romantiken" i Handbok i Svensk Kyrkohistoria, bind 2, 40; Olsson, "Bibelen på 
svensk" i "Reformationstid" i Sveriges kyrkohistoria, bind 3, 244-246.
72 Holmquist, "Svenska kyrkan under Gustav II Adolf 1611-1632" i Svenska Kyrkans Historia, bind 4:1, 170-173; 
Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 38-39; 
Montgomery, "Enhetskyrkans tid" i Sveriges kyrkohistoria, bind 4, 165.
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forelå den nye bibel trykt. Det var den mest pragtfulde af alle bibeludgaver udgivet i Sverige. Den 
blev modtaget med stor tillid over alt i landet. Ærkebiskop Eric Benzelius (1632-1709) skrev et 
forord, hvor han redegjorde for ældre svenske bibeludgaver og gav en kort historisk redegørelse for 
bibelarbejdets gang og angav de ændringer, som var sket i den nye bibel. Han tolkede sikkert den 
almindelige opinion, da han udtalte den forhåbning, at gennem denne nye bibel "den rena 
evangeliska läran i vårt kära fädernesland må utan skadeliga blänningar och mängeri bibehållas".73 
Karl XII's Bibel, (Karl XII, 1682-1718, konge 1697-1718), som blev gældende i mere end 200 år, 
blev et symbol for den svenske enhedskirke.
  Ligesom reformationen kom fra Tyskland, kom også den lutherske ortodoksi74 fra Tyskland. En af 
dem, der fik betydning for den teologiske udvikling i Sverige, var Matthias Hafenreffer (1561-
1619), professor i Tübingen i både teologi og matematik. Han lagde ikke alene vægt på en teoretisk 
fremstilling af den kristne dogmatik, men understregede tillige sammenhængen mellem den kristne 
tro og det levede kristne liv, så han repræsenterede ikke den meget markerede lutherske ortodoksi. 
En af hans disciple var for øvrigt astronomen Johannes Kepler (1571-1630). Ærkebiskop Petrus 
Kenicius (1555-1636) udgav i 1612 et uddrag af Hafenreffers Loci theologici på 850 sider. 
Resuméet fik titlen Compendium doctrinae coelestis.75 Hafenreffers Loci theologici blev brugt i 
universitetsundervisningen, mens Compendium doctrinae coelestis i to århundreder blev brugt i de 
svenske gymnasieskoler. Den var lærebog i både kristendom og latin.76 Hafenreffers lærebøger, der 
for eksempel også blev brugt ved de obligatoriske præstemøder i stifterne, har haft enorm betydning
for kundskaben om kristen tro og livsførelse især i den lutherske ortodoksis eller enhedskirkens 
århundrede. Men hans indflydelse rakte også ind i pietismens tid.
  Livet i menighederne var præget af en streng kirkelighed, som i flere tilfælde fik meget præg af 
form. En sådan "objektiv kristendom" kan være til stor nytte for det borgerlige samfund ved at 
skabe en sund moral, men skaber sjælden åndelig fornyelse eller Kristus-grebethed. Samtidig med 
at den lutherske ordodoksi/enhedskirken i hvert fald nogle steder kunne være  præget af en stivnet 
renlærighed, voksede en personlig luthersk tro og fortrøstning til Gud frem, som søgte næring både 
af bibel og bekendelse og af den fremvoksende række af opbyggelige bøger. Men det er påfaldende,
i hvor ringe grad de ledende kirkemænd har ydet bidrag til andagtslitteraturen hverken som 
forfattere eller oversættere. De datidige trykte prædikener var væsensforskellige fra den egentlige 
andagtslitteratur. Den præstelige forkyndelse tog mindre sigte på opbyggelse end undervisning, 
hvor undervisningen især fokuserede på den dogmatisk rette lære. Det medførte, at der kom et vist 
institutionalistisk træk over hele kristendomslivet. Dog var der flere præster, som måske har følt 
menighedens behov, der oversatte opbyggelseslitteratur. Adskillige kvinder, herunder adelskvinder, 
var også aktive som oversættere. Der blev næsten altid oversat fra tysk. Engelsk og fransk 
opbyggelseslitteratur er som regel kommet til Sverige via Tyskland. Salmernes Bog fra Gammel 
Testamente blev dels udgivet separat, dels sammen med andre bønnebøger og dels sammen med Ny

73 Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 38-43; 
Holmquist, "Från reformationen till romantiken" i Handbok i Svensk Kyrkohistoria, bind 2, 133-134; Montgomery, 
"Enhetskyrkans tid" i Sveriges kyrkohistoria, bind 4, 165.
74 Hägglund, Teologins historia, 274-302.
75 Holmquist, "Svenska kyrkan under Gustav II Adolf 1611-1632" i Svenska Kyrkans Historia, bind 4: del 1, 53-54; 
Hägglund, Teologins historia, 280.
76 Bengt Hägglund, "Inledning" i Matthias Hafenreffer Compendium doctrinae coelestis (Skara: Skara stiftshistoriska 
sällskap, 2010), 8-11.
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Testamente. I de forskellige salmesamlinger og senere salmebøger var der også ofte en samling af 
bønner. I bønnebogslitteraturen havde man især forkærlighed for Johannesevangeliet med dets mere
inderlige mystiske fokus. Dengang var barnedødeligheden stor, og døden var en stadig gæst. Det fik
til følge, at megen opbyggelseslitteratur gav trøst til de sørgende efterladte. Man kan sige, at som 
tillæg til den stive dogmatisk korrekte gudstjeneste fik følelserne større plads i andagtslitteraturen. 
Det meste af den andagtslitteratur, der blev udgivet, var sjælden nyskrevet til udgivelse i Sverige. 
Mere end halvdelen af den andagtslitteratur, som udkom  i perioden 1650-1720, stammede fra tiden 
før 1600. Thomas fra Kempens (1380-1471) De imitatio Christi, et af de vigtige skrifter fra 
senmiddelalderens fromhedsliv, er blevet en af de mest læste bøger inden for alle kristne 
konfessioner, takket være dens upolemiske, individualistisk farvede kaldsmystik. Den udkom første 
gang på svensk i 1663 under titlen Christi effterföllielse.77 Den blev efterfulgt af fire oplag under 
1600-tallet og et stort antal udgaver under hele 1700-tallet.
  Af Johan Arndts (1555-1621) Vier Bücher vom Wahren Christentum udkom første bog i 1606. 
Den vakte imidlertid så meget røre og modstand blandt strengt ortodokse lutheranere, at de næste 
tre bøger først udkom i 1609-1610.78 I 1647 udkom på svensk Sanna kristendom og året efter hans 
bønnebog Paradis Lustgård. Sanna kristendom med i alt seks bøger udkom i 1868 i et nyt 
oplag.79Arndt ville med sine bøger vende læseren fra den evindelige, dogmatiske stridsteologi til 
den virkelige trosøvelse og tillige vise, hvorledes det kristelige er, som står i overensstemmelse med
den sande tro, og hvad det betyder, når apostelen siger: "Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever
i mig" (Gal. 2,20). Mens den lutherske ortodoksi havde retfærdiggørelseslæren som det 
altdominerende tema, understregede Arndt tillige helliggørelsen. Arndt sagde flere gange: "Kristus 
har mange tilhengere, men få etterfølgere".80 Arndt tilhørte den del af den lutherske ortodoksi den 
såkaldte "reformortodoksi", der blev en forløber for pietismen.81 Ingen repræsentant for denne 
"reformortodoksi" har haft så stor betydning for svensk fromhedsliv som Arndt.82 Andre 
repræsentanter for denne såkaldte "reformortodoksi", der dannede en vigtig forudsætning for 
Philipp Jacob Speners (1635-1705)  senere initiativer, var de tre Rostock-teologer Heinrich Müller 
(1631-1675), Christian Scriver (1629-1693) og Theophilus Grossgebauer (1627-1661). 
  Müller var teologisk doktor fra universitetet i Helmstedt, men han fik sin største betydning som 
prædikant og forfatter af andagtsbøger. Med stor sproglig elegance bevægede han sig rundt i 
bibelske temaer. Han var præget af Johann Arndt, men lagde mindre vægt på mystik og naturteologi
end denne. Derimod betonede han – præget som han var af de mere "praktiske" puritanske engelske
forfattere – boden og sammenhængen mellem tro og gerninger. Hans postil Evangelisk Hierte-
Speyl, der udkom i 1679 efter hans død, fik udbredelse også i de skandinaviske lande.

77 David Lindquist, Studier i Den Svenska Andaktslitteraturen under Stormaktstidevarvet (Stockholm: Svenska 
Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1939), 99.423.
78 Man taler også om "Seks bøger om den sande Kristendom", idet yderligere to bøger samt en bønnebog senere blev 
inkluderet i udgivelsen
79 Den var oversat af kongelig hofprædikant C.O. Angeldorff
80 Johan Arndt, Den sanne kristendom, (Tønsberg: Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, 1987), 2.
81 Holmquist, "Svenska kyrkan under Gustav II Adolf 1611-1632" i Svenska Kyrkans Historia, bind 4: del 1, 217; 
Holmquist, "Från reformationen till romantiken" i Handbok i Svensk Kyrkohistoria, bind 2, 103-105 og 115-120; 
Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 135-144; 
Valborg Lindgärde, "Fromhetslitteraturen under 1600-talet" i "Enhetskyrkans tid"  i Sveriges kyrkohistoria, bind 4, 
270-279.
82 Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 139. 
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  Scriver var født i Rendsborg og afsluttede sine teologiske studier i Rostock i 1650. Han blev i 
1653 præst i Stendal og derefter præst i 1667 i Magdeburg. Han blev overhofprædikant i 
Quedlinburg i 1690. Han var en anset prædikant og værdsat forfatter. Han tilstræbte en frigørelse 
fra den stive  ortodokse skoleteologi og krævede en større inderlighed i troslivet. Hans mest kendte 
skrift er Sjæle-Skat (Seelenschatz), der er en samling ugedagsprædikener i seks dele, hvoraf første 
bind med de første tre dele udkom i 1675 i Leipzig med forord af Scriver dateret 26. april 1675, 
Magdeburg, mens andet bind med delene fire til seks havde forord af Scriver dateret 26. april 1680, 
Magdeburg.  Den udkom på svensk i fuldstændig udgave i Norrköping 1723-1726 oversat af 
provsten i Wreta kloster i Linköping stift Anton Münchenberg. Den blev genoptrykt flere gange. I 
1857-1858 udkom en helt ny udgave i to bind med tre dele i hvert bind oversat af pastor Antonio 
Münchenberg ud fra en tysk udgave fra 1728.83

  Grossgebauer var en stor sprogmand, der især dyrkede GT og rabbinsk litteratur. Hans af 
puritanske ideer stærkt påvirkede skrift Wächterstimme aus verwüsteten Zion fra 1661 skabte et 
vendepunkt inden for reformortodoksien, idet han deri hævdede lægmandens betydning i kirkelivet  
for at få skabt nyt liv i menighederne. Han rettede også søgelyset mod præsteskabet og øvede skarp 
kritik af kirkens øverste ledere. Ved at kræve lægfolkets aktive medleven i kirkelivet blev han en 
forløber for pietismen.84 Grossgebauer fik indirekte stor betydning i Sverige. I 1680 − samme år 
som der blev taget initiativ til at indføre enevælden i Sverige – udkom i Stockholm et programskrift 
med den noget ejendommelige titel Sjönödslöfte85, som var et vægterråb i Grossgebauers ånd. 
Skriftets forfatter var den tidligere superintendent i hæren Olof Ekman, der døde som provst i 
Falum 1713.  Han havde gjort tjeneste som feltpræst i Livland og på rejsen hjem i efteråret 1679 
havde han lidt skibsbrud. Da havde han lovet at udrette noget til "Guds ära, Guds församlings 
forbättring och människornas salighet".86 I sin analyse af sin samtids kristendom kritiserede han i 
Grossgebauers ånd også sine præstekolleger. I sit reformprogram var han inspireret af både 
Grossgebauers og Speners tanker om lægfolkets aktive deltagelse i menighedsarbejdet. Ekman 
regnes sammen med senere biskop i Skara Jesper Svedberg (1653-1733) som de ledende 
banebrydere for de pietistiske strømninger i Sverige. Svedborg stod – skønt ortodox – 
rostockerfromheden og den engelske andagtslitteratur nær. Som salmedigter minder han om Kingo. 
Han så klart skyggesiderne ved uniformitet og statskirkelighed og fastholdt, at livet skulle afgøre, 
hvordan det stod til med troen. Men i slutningen af 1600-tallet var der en række fremragende 
kirkemænd, konservative lærde som Olof Svebelius, Erik Benzelius d.æ. og Haquin Spegel, der alle
blev ærkebiskopper. Spegel var en højt anset prædikant og salmedigter, ortodoks i læren, men med 
dyb personlig fromhed. Disse kirkeledere talte for en mere personlig fromhed, idet de var overbevist
om, at der krævedes noget mere end en ortodoks renlærighed og lydighed over for ydre kirkelige 
regler. Man tager næppe fejl, hvis man antager, at disse kirkemænd i deres ønsker havde betydelige 
kredse og en række enkeltpersoner bag sig, som både i deres egne liv praktiserede en sammenhæng 
mellem lære og liv og ønskede det udbredt i kirken. Det var sådanne strømninger i den svenske 
kirke, som pietismen kunne knytte til ved.87 Men med sådanne kirkeledere var kirken også vel rustet

83 Denne nye udgave var trykt hos Otto Westin og var på 1776 store sider.
84 Andreas Aarflot, Norsk Kirkehistorie II, (Oslo: Lutherstiftelsen, 1967), 99. 
85 J. A. Lindgren, Bidrag till den svenska pietismens historia (Uppsala: Akademiska Boktryckeriet, 1879), 22.
86 Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 145.
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til at møde pietismen. Ortodoxien var i Sverige mere åndeligt levende, end det ellers var almindeligt
i protestantismen.88

Pietismens begyndelse
Philip Jacob Spener (1634-1705), der stammede fra det tyske Elsass (Alsace), regnes som 
pietismens grundlægger. Han studerede teologi ved universitetet i Strasbourg, der siden Martin 
Bucers (1491-1551) tid havde været kendt for sin økumeniske holdning. Allerede som 31-årig 
avancerede Spener til stillingen som den ledende gejstlige i den evangelisk-lutherske kirke i den frie
by Frankfurt. Her beskæftigede han sig gennem 20 år med opbygning af menigheden; særligt lå 
ungdommens undervisning ham på hjerte. Ved sin katekismusundervisning på søndagseftermiddage
kunne han konstatere, at voksne efterhånden også begyndte at deltage. Spener lagde i sine 
prædikener vægt på genfødslen – samt den levende tro, der skulle kunne kendes på sine frugter. 
Spener indførte under inspiration fra Bucer i Strasbourg konfirmationen i Frankfurt. Spener, der var 
aktiv inden for fattigforsorgen, søgte at bedre forholdene for talrige jøder. Det fik til følge, at han 
grundlagde en jødemission. For at forny og vitalisere kristenlivet i Frankfurt samlede Spener 
regelmæssigt ligesindede til møder i sit hjem ud fra den overbevisning, at det, som skete i kirken og 
den ordinære gudstjeneste, ikke var tilstrækkeligt. Sådanne kristelige fromhedscentre inden for 
kirken – collegia pietatis, som Spener kaldte dem − var ifølge Spener ikke i strid med luthersk 
teologi. Her påberåbte Spener sig Luthers fortale til Den tyske messe89 fra 1526, hvor Luther også 
syntes at ytre ønske om at kunne gøre alvor af noget tilsvarende.90   
  I sit lille skrift Pia Desideria fra 1675 med undertitlen Herzliches Verlangen nach gottgefälliger 
Verbesserung der wahren Evangelischen Kirchen fremsatte Spener sine ideer til forbedring af 
fromhedslivet, som han mente befandt sig i en elendig tilstand. Skriftet blev oprindelig udgivet som 
et forord til en ny udgave af Johann Arndts Postil, hvis teologi også var en vigtig forudsætning for 
Speners reformprogram. Desuden lagde Spener stor vægt på at knytte til ved Luthers teologi. Men 
til trods for skriftets nære forhold til traditionen, havde Spener med dette skrift magtet at formulere 
et fornyelsesprogram, som straks vakte opsigt, og som blev genoptrykt, læst, diskuteret og taget 
alvorligt ikke bare i Tyskland, men også i andre lutherske lande.91 
   Sammenligner man Speners reformprogram med, hvad forskellige repræsentanter fra 
reformortodoksien tidligere havde sagt, vil man konstatere, at det i grunden ikke bragte noget 
principielt nyt. Det kan sammenfattes i følgende punkter:
1. Det første og vigtigste af Speners reformforslag var, at Guds ord skulle bringes bedre ud til 
folket. Det var godt, at der blev holdt gudstjeneste i kirkerne, men det var ikke nok. Bibelen selv 
skulle være fornyelsens kilde. Derfor skulle den enkelte blive flittigere til at læse i den. Den skulle 

87 Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 156; 
Hilding Pleijel, Der schwedische Pietismus in seinen beziehungen zu Deutschland (Lund: C.W.R. Gleerup, 1935), 12-
22.
88 J. A. Lindgren, Bidrag till den svenska pietismens historia, 22-23; Lindhardt, "Sverige, 1513-1800" i Den nordiske 
kirkes historie, 193; Aarflot, Norsk Kirkehistorie II, 99.
89 Martin Luther, "Den tyske messe" i Luthers skrifter i udvalg, bind 2, redigeret af Regin Prenter (København: G.E.C. 
Gad, 1963), 74-104.
90 Luther, "Den tyske messe" i Luthers skrifter i udvalg, bind 2, 79-80.
91 Tarald Rasmussen, "Fra reformationen til 1814" i Norsk kirkehistorie, redigeret af Bernt T. Oftestad et al. (Oslo: 
Universitetsforlaget, 2001), 144; Carsten Bach-Nielsen, "Pietisme mod og med staten" i Kirkens historie, bind 2, 
redigeret af Carsten Bach-Nielsen og Jens Holger Schjørring (København: Hans Reitzel, 2012), 283-284.
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læses i hjemmene gennem regelmæssig husandagt. Den skulle læses og studeres i fællesskab i 
mindre grupper (ecclesiolae eller konventikler) til opbyggelse. Her henviste Spener til 1 Kor 14 som
forbillede. I kirken skulle Bibelen ikke alene læses i korte perikoper, men også ved længere 
sammenhængende læsning. Spener ønskede, at pietismen skulle være en bibelvækkelse.
2. Luther havde igen bragt Det Nye Testamentes ord om det åndelige (eller almindelige) 
præstedømme frem i dagens lys. Ud fra 1 Pet 2,9 og andre steder understregede Luther, at i den nye 
pagts tid har vi ingen specielle præster som i Det Gamle Testamente. Vi behøver ingen præster til at
bede for os, formane os og frembære et syndoffer for os. For i den nye pagts tid har vi én 
ypperstepræst, det er Jesus. Han har en gang for alle frembåret et syndoffer, da han gav sig selv i 
døden for os. Med henvisning til Luthers lære om det almindelige præstedømme understregede 
Spener, at nu er alle troende mennesker præster. Det vil sige, at alle kristne i dåben er indviet til at 
frembære takofre til Gud i et helligt liv, med ret og autoritet til selv at fortolke Bibelen, og pligt til 
at bede for andre  mennesker og virke for deres medmenneskers frelse.
3. Kristendommen bør vise sig i praktisk næstekærlighed. Den må ikke bare fremtræde som lære og 
teori. Det skal flittigt indprentes i folket, at kristendom ikke består i at vide, men i at gøre. Spener 
optrådte i "ret-troenhedens tid". Den gang ville yderst få betvivle den kristne lære. Men det kunne 
stå dårligere til med livet. Det kristne liv var pietismens hjertesag. 
4. Spener understregede, at vi først skal beflitte os på og styrke os selv og vore trosbrødre i den 
erkendte sandhed og med stor omhu bevare vore trosbrødre fra al forførelse. Man skulle bekende 
sandheden og være sandheden tro i kærlighed. Derfor burde man prøve at undgå religionsstrid til 
fordel for den ægte fromhed. Hvis det viste sig nødvendigt at føre konfessionel polemik, skulle det 
ske under bøn for modparten og med større vægt på kærlighed end heftige diskussioner.
5.  Præsteuddannelsen skulle reformeres, så man lagde hovedvægten på studiet af Bibelen og af 
opbyggelige bøger. De teologiske uddannelsessteder skulle være "Helligåndens værksteder", hvor 
professorerne gennem deres eget eksempel lærte studenterne at vende sig fra "verden" og føre et 
fromt og sømmeligt liv.
6. Prædikenerne skulle befries fra ortodoksiens formelle kunstskema og formuleres sådan, at de hos 
tilhørerne frembragte en "indre hjertensændring" og førte til opbyggelse og et fromt liv og troens 
frugter.92

Den hallensiske pietisme
Da Spener blev præst i Dresden mødte han den unge teolog og orientalist August Hermann Francke 
(1663-1727), der tidligt blev påvirket af Arndt og havde studeret teologi ved universiteterne i Erfurt 
og Kiel. Han fik sin religiøse vækkelse i 1687. Francke har selv fortalt, at han som teologisk student
skulle holde en prædiken, og hvordan han under forberedelsen af sin prædiken over Joh 20,31 faldt i
dyb fortvivlelse. Det nagende spørgsmål handlede ikke som hos Luther om Guds retfærdighed, men
for Francke var det selve spørgsmålet om Guds eksistens og Bibelen som Guds ord, der var hans 
problem. I sin omvendelsesnat nåede Francke til vished om, at der var en levende Gud, som var 
hans far. Selv om han ikke gjorde sin egen omvendelseserfaring til norm for andre, anså han 
alligevel sin bodskamp og omvendelse for at være ufravigelige forudsætninger for det at være en 
sand kristen, der stod i nådens stand. Hos ham blev omvendelsen skildret i et fast skematiseret 

92 Aarflot, Norsk Kirkehistorie II, 100-101; Asbjørn Kvalbein: Levende pietister, Oslo 1975, 9-18; Lausten, Danmarks 
kirkehistorie, 170-171; Rasmussen, "Fra reformationen til 1814" i Norsk kirkehistorie, 144-145. 
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forløb fra syndserkendelse, anger og beslutning om brud med det tidligere liv over tilegnelsen af 
Guds nåde til afgørelsen, som betød et nyt liv. I det nye liv skulle den genfødte vise troens 
gerninger og afholde sig fra verdslige ting som dans, teater, kortspil og andre fornøjelser. Denne 
daterbare omvendelseserfaring havde ikke været noget anliggende for Spener,  og den indgik heller 
ikke i hans program i Pia Desideria. Siden Francke har denne omvendelseserfaring været med til at 
præge pietismen som fromhedsretning.93

   Francke blev professor ved det unge universitet i Halle, hvor han gennemførte en reform af det 
teologiske studium efter Speners program. Franckes fromme aktivisme kombineret med hans 
blændende organisationstalent gjorde, at han fik rejst en række imponerende stiftelser i Halle: 
Fattigskole og vajsenhus for forældreløse børn, seminarium, boghandel, sygehus, apotek og 
bibelanstalt, som også blev basis for den første hedningemission i den lutherske kirke.94

Luther – ortodoksien − Spener
  Spener ønskede at fastholde den luthersk-ortodokse læretradition og være en reformbevægelse i 
den lutherske kirke. Samtidig havde Spener nogle betoninger, som kunne medføre store ændringer i 
den teologiske tænkning, ligesom han koncentrerede sig om de sider af dogmatikken, som havde 
direkte praktisk betydning især for frelsestilegnelsen. Hos Spener blev Wiedergeburt et meget 
centralt begreb. I sin prædiken om genfødslen har Spener placeret Wiedergeburt i centrum af den 
kristne troslære, ja Wiedergeburt blev selve fundamentet for hele den kristne trosopfattelse.95 
Samtidig lovpriste Spener den reformatoriske retfærdiggørelseslære, som han ingenlunde ville 
tilsidesætte. Han ville tværtimod give retfærdiggørelseslæren nyt liv ved at identificere 
retfærdiggørelse og genfødsel.96 Her kunne Spener knytte til ved de lutherske bekendelsesskrifter, 
når han talte om retfærdiggørelse og genfødsel i samme åndedræt.97 Men ved at sætte genfødslen i 
centrum, skete der en accentforskydning i forhold til Luther og især den lutherske ortodoksi. Når 
mennesket ved genfødslen fik det nye liv, kom retfærdiggørelsen nærmest til at fremtræde som 
genfødslens frugt. Den forensiske retfærdiggørelseslære eller rene imputationslære er altså blevet 
erstattet af en fremstilling, hvor retfærdiggørelse og helliggørelse danner en enhed. Udtryk for 
denne enhed bliver begrebet genfødsel, som nu ikke længere – som i den klassiske  lutherske 
tradition – falder sammen med syndernes forladelse, men snarere betegner en indre forvandling, 
som igen bliver kilden til den nye livsførelse, som kendetegner det kristne menneske.
  Den samme sag kan også udtrykkes med ordene, at retfærdiggørelsen hos Spener umiddelbart 
forbindes med Kristi iboen. Troen er således ikke blot en modtagen af Kristi fortjeneste, men må 
også medføre, at Kristus bor i den troendes hjerte. Blandt pietisterne opstod således en italesættelse,
at den troende om sig selv kunne sige "Jeg er Kristus", der dog var en talemåde, som Spener selv 
tog afstand fra. Tanken om den personlige forening med Kristus var ikke ny – den lutherske 
ortodoksi talte om "unio mystica" som en frugt af troen − det nye lå deri, at Spener gjorde denne 

93 Lausten, Danmarks kirkehistorie, 170; Rasmussen, "Fra reformationen til 1814" i Norsk kirkehistorie, 145.
94 Lausten, Danmarks kirkehistorie, 170; Bach-Nielsen, "Pietisme mod og med staten" i Kirkens historie bind 2, 285-
286.
95 Rosendal, Upplösningen av det juridiska föreställningskomplexet, 82.
96 Gerald Krispin, "Quantifiable Righteousness: Justification and Regeneration in Pietist Thought" i Pietism and 
Lutheranism, redigeret af John A. Maxfield (St. Louis: Concordia Historical Institute, 1999), 13-19.
97 Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche (Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht, 1963), 184.
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indre forvandling til det væsentlige og grundlæggende i troen samt udvidede  
retfærdiggørelsesbegrebet til også at omfatte den indre nyskabelse.98

Forskellige udgaver af pietismen herunder radikalpietismen
Ligesom der på reformationstiden kom en reformationens venstrefløj99, der kritiserede Luther for 
kun at have gennemført en halvvejs reformation, opstod der også i den konservative pietismes følge 
en radikal strømning, der var åndeligt beslægtet med reformationens venstrefløj og den senere 
socianisme.100 Appellen til følelseslivet kunne fremkalde mægtige vækkelser. Men det var 
vanskeligere at skabe varige resultater. De højt spændte følelser skabte også modtagelighed for 
psykopatiske fænomener. Det skæbnesvangre var, at man i disse bifænomener  ved vækkelserne 
begyndte at se dem som væsentlige vidnesbyrd om, at Guds Ånd var virksom. Derved åbnedes 
pietismens dør på vid gab for spiritualismen med dens mystik og kirkefjendskab, hvor kirken blev 
anset som frafaldets Babylon, og både præster og øvrighed blev lagt for had, og man dannede 
separatistiske menigheder, der dog sjælden fik længere varighed. I denne radikale pietisme 
forenedes en sværmerisk, mystisk religiøsitet med en rationalistisk kritik af kirkelæren. Det er 
imidlertid vanskeligt at følge den spiritualistiske pietisme, da den tilsyneladende ganske uden 
formidling blussede op snart her, snart der og stadig skiftede form. Man kan dele den i to 
hovedformer, hver for sig med mange afskygninger:
1. I den sværmerisk-sekteriske menighedsdannende retning var det ekstatiske og visionære 
dominerende, og man henfaldt til apokalyptiske og kiliastiske fantasier og sværmerier. Dette var 
således tilfældet med Speners ven Johann Wilhelm Petersen (1649-1727) og hans frue Johanna 
Eleonora født von Marlau. Han var først superintendent i Lübeck, senere i Lüneburg. Hans kiliasme
vakte en sådan modstand, at han blev afsat fra sit embede i 1692, hvorefter han levede som en 
meget produktiv forfatter af mystiske og eksegetiske skrifter, hvori han blandt andet gjorde sig til 
talsmand for apokatastasislæren. Johanna Petersen udbredte overalt sine proferier om 
tusindårsrigets snarlige komme, de troendes opvækkelse til at regere med Kristus i 1000 år, 
Romerkirkens fald, jødernes venden tilbage til det hellige land og deres omvendelse til Kristus, 
jordens frigørelse fra forgængelighedens  trældom, lammets bryllup, en generel opstandelse efter 
1000-års rigets afslutning med mere. Ægteparret Petersen tilsluttede sig også ligesom Weigel og 
kvækerne læren om det indre lys, som ethvert menneske, der gik ind i sig selv, kunne fornemme, en 
slags guddommelig inspiration, som er "Kristus i os". Denne mystiske forbindelse med Kristus er 
grundlaget for menneskets salighed og findes ikke alene hos de omvendte kristne, men også hos 
sådanne hedninger og tyrker, som levede i sand verdens forsagelse og virksom næstekærlighed. Thi 

98 Aulén, Dogmhistoria, 291-300; Hägglund, Teologins Historia, 305; Rosendal, Upplösningen av det juridiska 
föreställningskomplexet, 83-104.
99 Luther kaldte dem sværmerne; se fx Martin Luther, Verker i utvalg redigeret af Inge Lønning og Tarald Rasmussen 
bind III (Oslo: Gyldendal Norsk 1980), 213-355.
100 I løbet af 1500-tallet bredte sig fra Italien en antitrinitarisk strømning. I Polen blev den under ledelse af den 
italienske humanist Fausto Sozzini (1539-1604) organiseret til et mere fasttømret kirkesamfund, der var en ny unitarisk 
konfession dannet ved sammensmeltning af døbernes frikirkeideal og den romanske humanismes antitrinitarisme. 
Socianismen fornægtede Sønnens og Helligåndens guddom. Man betragtede Kristus som et menneske med en profetisk 
opgave. Helligånden blev opfattet som en guddommelig kraft. De skriftsteder, der gik imod en sådan opfattelse, blev 
omtolket. Socianismen afviste også arvesynden, den objektive forsoningslære og barnedåben og var en forløber for 
rationalismen. Den lutherske ortodoksi kritiserede i skarpe vendinger socianismen (Hjalmar Holmquist og Jens 
Nørregaard, Kirkehistorie II, (København: J.H. Schultz, 1949), 309-313; Hägglund, Teologins Historia, 300-302).  
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denne eneste sande, naturlige religion var lige så gammel som verden. Denne lære, som i sine 
konsekvenser gjorde enhver historisk åbenbaring overflødig og lod den historiske Kristus træde 
tilbage for den rent subjektive "Kristus i os", som ikke var bundet ved noget kirkeligt medium og 
heller ikke ved Skriften. 
  Af en anden art var de "inspirerede menigheder", der fik deres hovedkvarter i et par reformerte 
grevskaber i Wetterau og Berleburg. Inspirationsbevægelsen, der ytrede sig i krampagtige legemlige
fænomener med tungetale og profetier, der rummede både trusler og forjættelser, stod i forbindelse 
med det sværmeri, der var brudt frem blandt de franske camisarder.101 Den var derfra blevet udbredt 
mange steder i pietistiske kredse og havde endog en tid fundet indgang i Halle under beskyttelse af 
Francke, men først i Wetterau grundedes der egentlige menigheder. Flere steder dannedes der, for 
en stor del under  engelsk (særlig kvækersk) påvirkning, såkaldte filadelfiske menigheder, der ville 
virke for kristelig gudsfrygt og fred og kærlighed mellem alle mennesker. Frafald og udvandring til 
Amerika bevirkede imidlertid en stærk tilbagegang for disse menigheder.
2. Blandt separatisterne fandtes der imidlertid højst originale og betydelige personligheder, der slog 
ind på en noget anden retning. Da det "indre lys" og den menneskelige fornuft i virkeligheden ofte 
blev ét og det samme, kunne den spiritualistiske pietisme ofte mod sin vilje glide over i rationalisme
og dermed forberede oplysningens sejr. Hos disse radikalpietister kan man også konstatere en vis 
indflydelse fra Jakob Böhmes (1575-1624) teosofiske filosofi. Böhme  var fra barndommen sygelig.
Tidligt viste det sig, at hans legemlige svaghed var ledsaget af visionære anlæg. Da han studerede  
Paracelsus (1493-1541), Valentin Weigel (1533-1588) og Kaspar Schwenckfeld (1489-1561) blev 
han undertiden hensat til mystikkens højeste trin, "den guddommelige beskuelses tilstand". Böhme 
var ekstatiker, der lærte, at kristendommens vej var mystikkens, opgivelsen af selvet over for den 
guddommelige vilje. Men han føjede hertil sine teosofiske naturspekulationer og Weigels 
antroposofi sammen til en mærkelig blanding af dybsindige tanker, dilettanteri og de rene 
fantasterier om Guds fødsel ud af den bestemmelsesløse "urgrund" , verdens tilblivelse og hele 
verdens sammenhæng, der ikke med urette har givet ham navnet "den tyske gnostiker"102. En 
ledende repræsentant for denne teologisk radikale retning var Gottfried Arnold (1666-1714), der var
en lærd mand med en rig fantasi og et uroligt sind. Arnold var blevet grebet ved læsningen af 
Speners skrifter, kom i forbindelse med ham i Dresden og oplevede en omvendelse. Derefter blev 
han imidlertid mere og mere kritisk over for kirken og blev en tid ført over i de sværmeriske 
separatist-kredse. Arnolds humanistiske tendenser fik på en ejendommelig måde kobling til 
spiritualismen og fik ham til at udgive sin Unparteyische Kirchen- und Ketzergeschicte (1699-
1700). I sin skildring af kirkehistorien fokuserede Arnold på de store personligheder og deres indre 
liv; sjælens genfødelse og helliggørelse blev her centrum i kirkehistorien. Den psykologiske 
forståelse indførtes her i den kirkehistoriske fremstilling. På en ganske vist alt andet end upartisk 
måde blev hele  udviklingen stillet i et nyt lys derved, at al fromhed altid fandtes hos kætterne, mens
kirken bestandig havde uret. Det betydningsfulde i al denne ensidighed var, at kætterne selv fik lov  
at komme til orde og ikke blev dømt,  blot fordi kirken havde givet dem kætternavnet. Under 
påvirkning af Böhme kom Arnold selv en tid ud i teosofiske spekulationer, men han forsonede sig 

101 Camisarderne var en gruppe af huguenoterne, der var blevet tilbage i Frankrig. Navnet kom af huguenoternes dragt,
camise=bluse.
102 Holmquist og Nørregaard, Kirkehistorie II, 382-383.
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med kirken og døde som sognepræst efter en række yderst virksomme år. Arnold har skrevet en 
række salmer, hvoraf  O du store sejervinder står som nr. 626 med seks vers i Den Danske 
Salmebog fra 2002. Den står med indledningen Seger giv, du segerrike som nr. 568 med fire vers i 
Den svenska Psalmboken, antagen av kyrkomötet år 1986.  
  Johann Konrad Dippel (1673-1734) fik betydning i Danmark og især i Sverige. Dippel begyndte 
(under pseudonymet Christianus Democritus) en heftig litterær kamp mod ortodoksiens 
pavedømme, hvorunder han drog konsekvenserne mere radikalt end Arnold og fordrede reform ikke
blot af livet, men også af læren. I 1727 udformede Dippel fuldt ud sin forsoningslære, hvor han 
fornægtede Guds vrede og nødvendigheden af Kristi "satisfactio vicaria". Satisfaktionen stred ifølge
Dippel mod Guds kærlighed, som uden videre tilgav synden og omskabte hjertet. Men det 
afgørende for Dippel var, at genløsningen ikke kunne bygge på en andens præstation, men kun 
kunne ske gennem personlig helliggørelse. Denne helliggørelse blev i øvrigt hos Dippel, takket 
være hans pietisme, asketisk farvet. Alt i religionen var for Dippel noget immanent, subjektivt. 
Ligesom Böhme lærte han altings genoprettelse. Han tilsluttede sig også kiliasmen. Det 1000-årige 
rige så han som en befrielse fra kirkens og statens herrevælde. Dippel var den radikale pietismes 
ypperste teologiske tænker og foregreb på mange måder det 19. århundredes teologiske udvikling.
   En udløber af den kirkefremmede pietisme var Gerhard Tersteegen (1697-1769), der var vokset 
op inden for den vesttyske reformerte kirke. Som ung kom han under indflydelse af pietistisk 
mystik og katolsk kvietisme, trak sig tilbage fra den offentlige gudstjeneste og altergang og overgav
sig uden forbehold til Gud. Han viede sit liv til sjælesorg og kærlighedsgerninger og talte i private 
forsamlinger. Alle slags mennesker søgte ham eller bad ham skriftligt om råd i sjælesørgeriske 
spørgsmål. Ydmygelsen over for Guds ophøjede majestæt og en næsten overjordisk 
evighedsstemning var grundtrækkene i hans gudsfrygt. En mængde skrifter og oversættelser af 
mystisk litteratur udgik i øvrigt fra hans hånd. Hans digtsamling Geistliches Blumengärtlein gav 
ham navn af Tysklands største religiøse lyriker efter Luther og Paul Gerhardt (1607-1676). I Den 
Danske Salmebog har han salmerne nr. 382 Kom, brødre, lad os ile, og nr. 421 Gud er her til stede! 
Salmerne står også i Den svenska Psalmboken som nr. 615 og nr. 79.103

Pietismens indgang i Sverige
De pietistiske ideer var velkendte i Sverige og Finland ligesom i Baltikum allerede ved 1600-tallets 
slutning, og mange delte de ideer. Holdningen var, at de kunne forenes med ortodoks lære og blev 
betragtet som reformtanker inden for renlærighedens rammer. Ved det teologiske fakultet i Uppsala 
havde de pietistiske tanker ved 1700-tallets begyndelse en vis støtte hos professorerne Daniel 
Djurberg, Johan Palmroot og Lars Molin, som tillige var domprovst. Også andre blev på 
studierejser inspireret af pietismen, ligesom flere studenter var på studieophold i Halle.104 Da der ved
den tyske kirke i Stockholm i 1689 skulle ansættes en ny præst, henvendte man sig til Spener, som 
dog takkede nej.105

103 Holmquist og Nørregaard, Kirkehistorie II, 481-485; Hägglund, Teologins Historia, 308-309; Nils Jacobsson, Den 
svenska herrnhutismens uppkomst (Uppsala: W. Schultz 1908), 14-21.
104 Harry Lenhammar, "Individualismens och upplysningens tid" i Sveriges kyrkohistoria bind 5, redigeret af Lennart 
Teglborg et al. (Stockholm: Verbum, 2000), 21-22. 
105 Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 157.
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  Den første begyndelse til pietismen i det egentlige Sverige kan spores til år 1702.106 Da samlede 
kontorchef Elias Wolker regelmæssigt på onsdag og fredag aftener nogle studenter og andre 
mennesker til fælles læsning og indbyrdes opbyggelse, hvor de læste af Bibelen, sang efter 
salmebogen og bad. Wolker havde ikke selv mødt Francke, men havde læst flere af hans bøger og 
var blevet overbevist om, at han anviste den rette vej. I kredsen kom også en student, der havde 
studeret i Halle.107 For lederne i den luthersk ortodokse enhedskirke, som lagde vægt på enheden i 
religionen, blev det vigtigt at markere klare grænser mellem reformortodoksi, det vil sige 
kirkeforbedringer på den antagne kirkelæres grund, og klart kirkekritiske reformbestræbelser. Til de
sidste blev pietismen regnet.108 Pietisterne udgav i 1717 deres sangbog Mose och Lamsens Wisor 
med 143 sange, der hurtigt kom i nye oplag. Navnet bygger på ordene i Joh. Åb. kapitel 15 vers tre. 
En tredjedel af sangene var oversættelser fra Johann Anastasius Freylinghausens (1670-1739)  tyske
salmebog Geistreiches Gesangbuch.
 

Pietisme blandt de fangne svenskere.
I 1709 led Sverige et alvorligt nederlag ved Poltava og den derpå følgende kapitulation udgjorde en 
national katastrofe, som satte dybe spor i det svenske folks liv og tænkemåde. Næsten hele den 
svenske hær var faldet i russernes hænder.109 Man har beregnet, at de militære fanger i Rusland 
udgjorde over 20.000, hvor af ca. 1600 var officerer og 60 præster. Dertil kom et stort antal civile 
fanger, kvinder og børn blandt andet fra Estland og Livland, så det samlede antal svenskere i russisk
fangenskab efter 1709 udgjorde ca. 30.000. Det var således en stor mængde svenskere, der befandt 
sig i et fremmed miljø langt fra hjemmets ordnede sociale og kirkelige liv. I virkeligheden 
eksisterede der en slags svensk stat dels midt inde i Rusland og dels langt borte i Tobolsk, Ruslands 
administrative og militære centrum i Siberien ledet af en særlig svensk centralstyrelse. Kort fortalt 
kom repræsentanter for de mange svenskere i fangenskab i kontakt med Francke i Halle og dermed 
med Hallepietismen inklusive Franckes pædagogiske tanker. Resultatet blev, at mange af de 
svenske fanger i Rusland og Siberien blev tilhængere af Hallepietismen. Først i 1722-1724 fik de 
svenske fanger, som havde overlevet fangenskabets forfærdelige trængsler, mulighed for at vende 
tilbage til Sverige. Disse tilbagevendte svenskere fik betydning for pietismens vækst i Sverige, men 
efter fangenskabets trængsler var de kun ca. 5000, der vendte tilbage til Sverige.110

  Med Karl XII's død i 1718111 var den svenske enevældes skæbne beseglet, og hans dronning var 
faktisk aktivt medvirkende til, at magten blev ført tilbage til stænderne. Rigsdagen gennemførte så 
statsretslige ændringer, der formelt afskaffede enevælden og førte den politiske situation tilbage til 
tiden før enevældens indførelse. I den nye situation blev kampen for kirkens frihed et centralt punkt.

106 Lindgren, Den svenska pietisme, 29; Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772"  i 
Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 171-207.
107 Lindgren, Den svenska pietisme, 30; Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i 
Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 172¸ Montgomery, "Enhetskyrkans tid" i Sveriges kyrkohistoria, bind 4, 181-182.
108 Pleijel, Der schwedische pietismus, 23-75; Lenhammar, "Individualismens och upplysningens tid" i Sveriges 
kyrkohistoria bind 5, 22.
109 Åberg, Vår svenska historia, 253-254.
110 Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 207-
226; Pleijel, Der schwedische pietismus, 75-89; Holmquist, "Från reformationen till romantiken" i Handbok i Svensk 
Kyrkohistoria, bind 2, 149-150; Åberg, Vår svenska historia, 257-260; Lenhammar, "Individualismens och 
upplysningens tid" i Sveriges kyrkohistoria bind 5, 23-25.
111 Åberg, Vår svenska historia, 262.
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Tiden blev præget af en fremgang for den kirkelige pietisme, og flere præster bakkede op bag 
pietismen, men samtidig blev bispeembedet og præstestandens magt og indflydelse øget efter 
enevældens fald. Den kirkelige pietisme havde flere betydelige repræsentanter, fx. Erik Tolstadius 
(1693-1759)112 og Anders Norborg (1725-1767).113 I årene 1723-1727 udkæmpedes den afgørende 
kamp mellem enhedskirkens ortodoksi og konservativ pietisme, hvor det lykkedes for 
enhedskirkens ledende mænd at få gennemført den berygtede konventikelplakat af 12. januar 1726, 
som i de næste mere end 100 år kom til at spille en skæbnesvanger rolle i svensk kirkeliv. Bag 
godkendelsen stod ikke bare præsterne, men også adelen, borgerne og bønderne. Man frygtede, at 
separatisme skulle ødelægge kirkens orden. Konventikelplakatet formanede fædre og forældre til at 
lære og undervise deres børn og husfolk i katekismus og kristendom og eksaminere dem i, hvad de 
havde hørt i søndagens prædiken og formane dem til daglig bøn og bibellæsning. Men 
Konventikelplakatet tillod kun husandagt i et meget indsnævret omfang. Det blev tolket som 
skadeligt og ulovligt, hvis mænd og kvinder, unge og gamle uden for den snævre familie samledes i
et privat hjem til bibellæsning, salmesang og fælles bøn. Konventikelplakatet omtalte ikke nogle 
lærespørgsmål, men fastslog, at konventikler var imod kirkens orden. Den var en klar sejr for den 
ortodokse enhedskirke og gav dødsstødet til den kirkevenlige konservative pietisme, som blev 
splittet, idet  det kirkelige tryk medførte en radikalisering af en del af vækkelsen, som så vendte sig 
til radikalpietismen.114 Dog fik den kirkevenlige pietisme en vis opblomstring i løbet af 1730'erne, 
og århundredet igennem havde den mange betydelige og indflydelsesrige tilhængere overalt i 
Sverige, også blandt præsterne.115

  
Radikalpietismen i Sverige

I sommeren 1726 kom Dippel til Skåne, hvorfra han efter indbydelse fortsatte til Stockholm for som
læge at betjene den syge konge. Kort efter Dippels ankomst til Stockholm døde Francke. Dippel 
havde en stærk personlig udstråling og var veltalende med et intenst religiøst engagement. Dippel 
skabte splittelse i pietismen i Stockholm, hvor nogle betragtede ham som en vranglærer, mens andre
blev grebet af hans stærke tale om Guds kærlighed.
 Radikalpietismen fik betydelig fremgang og indflydelse i 1730'erne, hvor de i  1733 fik udgivet 
deres særlige sangbog Andliga wijsor om hvargehanda materier, som indeholdt flere sange fra 
Gerhard Tersteegens Geistliches Blumengärlein fra 1729. Sangene var præget af den personlige 
oplevelse og inderlighed.
  I rigsdagen krævede præstestanden en skærpet religionslovgivning og fik gennemført 1735 års 
religionsstadga, der kan betegnes som kulminationen på den religiøse tvangslovgivning i Sverige. 

112 Nathan Odenvik, Eric Tolstadius. Svenska pietismens centralgestalt under 1700-talet (Stockholm: Filadelfia, 
1942).
113 Aulén, Dogmhistoria, 293-294. Anders Nohrborg fik stor betydning gennem sin postil: Den Fallna Menneskans 
Salighetsordning, föreställd uti Betraktelser öfwer de årliga Sön- och Högtidsdagars Evangelier, nittonde oförändrade 
upplagan (Lund: C.W.K Gleerup, 1826). Postillen blev udgivet af Gabriel Rosén i 1771. Postillen fremtræder ikke som 
en prædikensamling over kirkeårets tekstrække, men prædikerne er samlet tematisk i de enkelte led i nådens orden.
114 Holmquist, "Från reformationen till romantiken" i Handbok i Svensk Kyrkohistoria, bind 2, 146-152.154-157; 
Pleijel,"Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 243-310; 
Lindhardt, "Sverige, 1513-1800" i Den nordiske kirkes historie, 195; Lenhammar, "Individualismens och 
upplysningens tid" i Sveriges kyrkohistoria bind 5, 34-61.
115 Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 368-
377; Pleijel, Der schwedische pietismus, 89-169.
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Denne lovbestemmelse betød, at man ikke alene kunne skride ind med ransagning og straf mod 
personer, som spredte vildfarende meninger, men også mod personer der var mistænkt for at have 
vildfarende meninger. Det resulterede i lange renlærighedsprocesser, hvorved blandt andet en af 
radikalpietismens ledere Sven Rosén blev landsforvist i 1741. Det resulterede i radikalpietismens 
opløsning  og den ortodokse kirkeledelses sejr. Den konservative pietisme begyndte i Stockholm  
ved 1700-tallets begyndelse og bredte sig især gennem konventikler. Senere begyndte den radikale 
pietisme i Stockholm og den nåede langt ud i landet blandt andet gennem litteratur, herunder især 
en række traktater, og flittig korrespondance.116  

Hvad karakteriserede herrnhutismen?
Herrnhutismens stifter var grev Nicolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760). Han tilhørte en 
gammel, adelig familie i Nedre Østerrig. Hans far var personlig ven og ivrig tilhænger af Spener.117 
Zinzendorfs udvikling danner ligesom et modstykke til Tersteegens og Dippels udvikling. Mens hos
Tersteegen mystikken og hos Dippel rationalismen fik overhånd over pietismen, er Zinzendorf et 
eksempel på, at pietismen atter vender sig imod kernepunktet i den lutherske fromhed. Men hertil 
kom, at han under sin opvækst mødte tidens forskellige åndelige hovedstrømninger og viste sig at 
have en mærkelig evne til at få fat på det mest værdifulde i dem alle. Heri ligger mener Holmquist 
og Nørregaard Zinzendorfs religiøse genialitet og den egentlige hemmelighed i hans betydning.118 
Dog bør det nævnes, at Zinzendorf har fået en meget forskellig vurdering. Leiv Aalen (1906-1983) 
forholdt sig kritisk til Zinzendorf og hans teologi og mente, at han ikke fik taget et klart opgør med 
sin ungdoms optagethed af subjektivisme og mysticisme,119 mens Lorenz Bergman (1875-1966) 
argumenterede for, at Zinzendorf, selv om han hele livet fastholdt en økumenisk holdning, dog tog 
et sådant opgør med sin ungdoms subjektivisme og mysticisme, at han teologisk grundlæggende var
præget af Confessio Augustana.120 Også svenskeren Gösta Hök (1903-1978) forholdt sig ligesom 
Aalen kritisk til Zinzendorf.121

  Zinzendorf fik en pietistisk opdragelse hos sin mormor, efter at faderen var død samme år, som 
sønnen blev født, og moderen snart havde giftet sig igen og var fulgt med sin anden mand til Berlin.
Mormoderen boede sammen med sin datter Henriette, der kun var 14 år ældre end Zinzendorf. Hun 
blev hans særlig fortrolige, som bad sammen med ham både morgen og aften. Han udtrykte det selv
sådan, at for hende åbnede han hele sit hjerte, og i fællesskab lagde de det så frem for Frelseren. 
Mormoderen var en både lærd og selvstændig kvinde. Hun kunne både læse og skrive latin, og hun 
læste Bibelen på grundsprogene. Hun var også en aktiv hjælper for alle fattige og fordrevne. Flere 
af de mæhriske flygtninge, som senere søgte tilflugt i Herrnhut, beskrev i deres "levnedsløb", 
hvordan de var blevet hjulpet af Zinzendorfs mormor. 122

116 Holmquist, "Från reformationen till romantiken" i Handbok i Svensk Kyrkohistoria, bind 2, 157-167; Pleijel, 
"Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 310-368¸ Pleijel, 
Der schwedische pietismus, 170-200; Lenhammar, "Individualismens och upplysningens tid" i Sveriges kyrkohistoria 
bind 5, 62-72.
117 Lorenz Bergman, Grev Zinzendorf I (København: P. Haase & Søn, 1957), 2.
118 Holmquist og Nørregaard, Kirkehistorie II, 485-486.
119 Leiv Aalen, Den unge Zinzendorfs teologi (Oslo: Lutherstiftelsen 1952).
120 Lorenz Bergmann, Grev Zinzendorf II (København: P. Haase & Søn, 1961).
121 Gösta Hök, Zinzendorfs Begriff der Religion (Uppsala: Uppsala Universitets årsskrift, 1948).
122 Bergmann, Grev Zinzendorf I, 5-6.
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  Som andre fornemme drenge blev Zinzendorf sendt til Franckes Pædagogium i Halle. Her modtog 
han indtryk af pietismen, som vedblev med at præge hans fromhed, selv om han senere tog et opgør 
med pietismen. Af Halle-pietismen havde Zinzendorf mødt tanken om det religiøse broderskab, 
trangen til kristeligt fællesskab med andre som brødre og søstre. I forbindelse med en vækkelse 
lykkedes det ham at samle nogle kammerater til en forening for fælles bøn. Dette kaldte en ny side 
frem i Zinzendorfs natur. Han ville overalt skabe vedtægter og embeder, kort sagt organisere og 
udforme i alle enkeltheder. Franckes Halle gav ham også syn for det store og handlekraftige i 
"praxis pietatis". Her fik han stadig lejlighed til at høre om nye fremskrift i arbejdet for Guds rige. 
Især vendte hans interesse sig mod ydre mission, efter at han havde set og hørt en af de første 
missionærer i Trankebarmissionen123 Bartholomæus Ziegenbalg (1683-1719), der var hjemme 
sammen med en døbt inder. Med en ven blev han enig om at virke for hedningernes omvendelse, 
især dem som ingen andre ville gå til. De blev ligesom hans fokus for den kommende herrnhutiske 
mission.
  Den hallensiske pietismes noget legalistiske ånd og strenghed passede ikke rigtigt til Zinzendorfs 
livlige karakter og evangeliske grundstemning. Det skulle vise sig, da slægten mod hans vilje sendte
ham til Wittenberg for at studere jura. Den unge pietist regnede det for et hårdt år at være i 
ortodoksiens hovedsæde, men da han så begyndte at læse teologi, slog det det ham, at forskellen 
mellem de ortodokse og pietisterne ikke var nær så stor, som han havde troet. Idet han overtog det 
bedste fra ortodoksien, førtes han til ivrigt at studere Luther, af hvem han lærte den dristige tillid til 
Gud og åbenhed over for verden, som pietismen savnede. Frem for alt blev han af Luther vist 
tilbage til evangeliet om frelsen af nåde alene, som i virkeligheden delvis var blevet skudt til side 
både af ortodoksiens renlærighed og pietismens fromhedspraksis. Man har sagt, at for de ortodokse 
var det en pligt at være kristen, for pietisterne en temmelig vanskelig opgave, men for Zinzendorf 
en glæde.124

Efter afsluttet studium i Wittenberg blev Zinzendorf sendt ud på en længere udenlandsrejse, hvor 
han stiftede bekendtskab med forskellige kristendomsforståelser. Konkluderende kan det fastslås, at
han fortsat ønskede at være lutheraner, men vel at mærke i en "blød udgave", idet han også 
hævdede, at "Katolikker og Reformerte lige saa godt som Lutheranere kunde blive salige i deres 
Bekendelse".125 Hovedsagen var ikke den rette lære, men det rette hjerteforhold til Frelseren. Ikke 
erkendelse, men følelse og intuition fik den centrale plads i religionen. Barndommens 
følelsesbetonede kærlighed til Kristus blev mere og mere centrum i hans liv, idet den blev uddybet 
og farvet af hans inderlige, undertiden næsten sværmeriske mystik. På sin udenlandsrejse så han et 
Ecce-homo-billede med underskriften: "Dette har jeg gjort for dig, hvad har du gjort for mig?"126 
Billedet gjorde et stort indtryk på ham og styrkede yderligere hans trang til kristen aktivitet. Han 
sagde ofte: "Jeg har kun én Passion: Ham og kun Ham".127 Dette bidrog nu sammen med hans trang 
til kristent broderskab til at fremkalde et nyt kirkeligt ideal. De forskellige kirkesamfund og deres 
særpræg skulle ikke ophæves, men oven over dem skulle der dannes en broderkreds af 

123 Om Trankebarmissionen: Det begyndte i København...Knudepunkter i 300 års indisk-danske relationer i mission, 
redigeret af K.E. Bugge et al. (Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2005).
124 Holmquist og Nørregaard, Kirkehistorie II, 486-487.
125 Holmquist og Nørregaard, Kirkehistorie II, 488.
126 Holmquist og Nørregaard, Kirkehistorie II, 488.
127 Holmquist og Nørregaard, Kirkehistorie II, 488; Jacobsen, Den svenska herrnhutisme, 37.
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kristuselskende, en "hjertereligion", der spændte over alle folk og kirker i kristeligt samarbejde for 
Guds rige på jorden. Zinzendorf var modstander af al separatisme og ønskede ikke det frikirkelige, 
men det, der stod over det kirkelige, blev Zinzendorfs religiøse samfundsmodel. Den grundholdning
førte til, at Zinzendorf udviklede tolerancetanken med kravet om, at staten ikke måtte udøve religiøs
tvang over sine undersåtter. På denne måde var Zinzendorf med til at bane vejen for religionsfrihed.
  I 1722 fik Zinzendorf nye pligter over for nogle evangeliske udvandrere fra Mæhren, som med 
hans tilladelse havde bosat sig på hans gods Berthelsdorf. De var efterkommere af de gamle 
Böhmiske Brødre, der var udgået fra den venstre fløj af den wyclifitisk-husitiske reformbevægelse i 
Bøhmen.128 Under deres leder Christian David (1690-1751), der havde været katolik, men var blevet
pietistisk vakt, fældede de flittigt træer i skoven i sommeren 1722 for at kunne bygge huse, og de 
grundlagde en koloni, som de kaldte Herrnhut. Navnet havde en dobbelt betydning: 1. Man ville 
leve under Herrens varetægt (unter des Herrn Hut) 2. Man ville stå på vagt for Herren (auf des 
Herrn Hut). Da nu også forfulgte reformerte og radikale pietister fandt et tilflugtssted i Herrnhut, 
opstod der snart alvorlige gnidninger mellem kolonien og Berthelsdorfs øvrige menighed. En tid så 
det ligefrem ud til, at den lille koloni, hvis indbyggerantal efterhånden var steget til 300, skulle 
havne i religiøst anarki og separatisme – lige det modsatte af, hvad der var Zinzendorfs 
hovedformål.
  I denne situation forlod Zinzendorf sin statstjeneste som hof- og justitsråd i Dresden for personligt 
at gribe ind. Med sin magtstilling som godsejer, sin højadelige myndighed og sin personlige 
overlegenhed lykkedes det ham at stifte fred mellem de stridende parter, så han den 12. maj 1727, 
efter indgående forhandlinger med kolonisterne, for det lille samfund kunne udfærdige et sæt 
vedtægter for livet i Herrnhut, de såkaldte Herrschaftliche Gebote und Verbote, som alle skulle 
skrive under på. Kolonisterne skulle ikke skille sig ud fra den sachsiske landskirke, men stadig gå i 
kirke i Bertelsdorf og lade præsten der besørge alle kirkelige handlinger, men inden for 
Berthelsdorfs menighed skulle de danne en ecclesiola med den opgave at være et over 
konfessionerne hævet centrum for hjertereligionens udbredelse ud over kristenheden. For denne 
ecclesiola blev der ligeledes udarbejdet et dokument Brüderlicher Verein und Willkür in Herrnhut, 
men her var det frivilligt, om man ville underskrive dette dokument. Organisationen for denne 
ecclesiola var til dels dannet efter de bøhmiske brødres forfatning med 12 af menigheden valgte 
ældste, af hvilke de fire snart blev overældste, til at overvåge kirketugten og styre alle vigtigere 
anliggender. Efterhånden kom der en del andre embeder til som hjælpere, plejere, formanere og 
tilsynsmænd. Zinzendorf selv blev forstander. Både morgen og aften skulle man samles til fælles 
andagt, om morgenen til bibelforklaring og om aftenen til sangaften. Den 13. august 1727 samledes 
hele Berthelsdorf menighed til fælles altergang i kirken; under altergangen blev alle grebet af en 
ganske særegen betagelse, og efter gudstjenesten "gik vi stille hver til sit og lærte at elske".129 Det 
var broderkærlighedens gennembrud og den egentlige fødselstime for den såkaldte fornyede 
herrnhutiske brødremenighed. Den fornyede brødremenighed ville forene luthersk lære og liturgi 
med mæhrisk kirkeordning og tugt. Det skulle ikke være en ny kirke eller sekt, men en fri religiøs 
forening i Speners ånd – inden for den lutherske sognemenighed i Bertelsdorf, og dermed inden for 

128 Om de bøhmiske Brødre og deres forhistorie: Bergmann, Grev Zinzendorf I, 138-145; Holmquist og Nørregaard, 
Kirkehistorie II, 489-490 med henvisninger. 
129 Holmquist og Nørregaard, Kirkehistorie II, 490.
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den lutherske landskirke i Sachsen. I borgerlig henseende hørte beboerne i Herrnhut til Bertelsdorf 
kommune.130

  Tiden omkring 1735 betegnede et vendepunkt.131 Indtil begyndelsen af 1730'erne havde Zinzendorf
betragtet sig som hallensisk pietist, selv om han på mange måder var nærmere knyttet til de mere 
radikale grupper. De pietistiske kredse var en broget skare med mange overgangsformer, og for de 
ortodokse teologer betegnede alle former for pietisme en afsporing. Men efter 1730 begyndte Halle-
pietismen at markere sig som en klart statskirkelig retning, der støttede sig til de lutherske fyrster og
præster og tog afstand fra herrnhutismen som en sværmerisk lægmandsbevægelse. Af forskellige 
grunde blandt andet Zinzendorfs oplevelser i Danmark132 skete der en ændring i hans tankegang, 
som skilte ham både fra Halle-pietismen og radikalpietismen. I hans Herrnhuter-statutter var 
kendetegnet på en sand broder, at han var grebet af "die blosse Erbarmung Gottes in Christo", som 
han ikke kan undvære et øjeblik; den største fuldkommenhed er intet uden "Jesu auf sein Blut und 
Verdienst begründede Fürbitte".133 Med disse udtryk videreføres Luthers betoning af Kristus-troen 
som altafgørende til forskel fra katolsk "gerningsretfærdighed", men det er karakteristisk, at 
Zinzendorf her ikke bruger ordet tro. I opgøret med ortodoksien var dette ord blevet for svagt, 
næsten ensbetydende med antagelse af den rette lære. Halle-pietismen lagde i stedet vægt på en 
længere "saliggørelsens orden" med sønderknusende "lovprædiken", angstfuld "bodskamp" og en 
daterbar omvendelsesoplevelse, efterfulgt af disciplineret "helliggørelse". De radikalpietistiske 
mystikere stillede store krav om et helligt liv efter "det indre ord", "den indre Kristus", med total 
selvfornægtelse og asketisk livsførelse. Zinzendorf havde meget tilovers for de radikale kredse og 
søgte forståelse med dem endnu i begyndelsen af 1730'erne; men fra 1734 daterede han en 
nyorientering, en personlig afklaring, som også blev bestemmende for herrnhutismen.134 Nu skulle 
der kun forkyndes evangelium uden bodskamp eller andre anstrengelser som betingelse for frelsen. 
Evangeliet var for Zinzendorf en ganske enkel tale til hjertet om Gud, der er skjult og ukendt for 
forstanden og kun gæst i denne verden som et elendigt menneske. Guds tale kan kun høres i Kristi 
skikkelse. Netop som den lidende og korsfæstede er Kristus lutter barmhjertighed. Han afviser 
ingen, der søger ham; den, der føler sig fordømt, er allerede fundet af ham, og er man først hos ham,
findes der ingen svaghed og synd, som han ikke kan overvinde. Et Guds barn kan derfor "vandre 
med et muntert, glad og opvakt hjerte, som hverken er frygtsomt eller melankolsk".135 Troen er et 
guddommeligt værk i mennesker; den forvandler mennesket og gør gode gerninger.136 Hermed 
nærmede Zinzendorf sig helt bevidst Luther, men troen var for Zinzendorf i højere grad end for 
Luther en personlig oplevelse. Den var "Gefühl", "Empfindung", "omgang med frelseren" som er en
bestandig, usynlig ven. Denne tale var snarere inspireret af den mystisk farvede radikalpietisme, der

130 Bergmann, Grev Zinzendorf I, 144-54; Holmquist og Nørregaard, Kirkehistorie II, 489-490.
131 Den følgende fremstillinger bygger dels på Herrnhuter-Samfundet i Christiansfeld bind I redigeret af Anders 
Pontoppidan Thyssen (Åbenrå: Skrifter udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland nr. 59, 1984), 11-101 og dels 
på Jørgen Bøytler, Gribe og begribe. Liv og tradition i Brødremenigheden (Christiansfeld: ProRex, 2015).
132 Bergmann, Grev Zinzendorf I, 162-199; Thyssen, Herrnhuter-Samfundet, 20; Bøytler, Gribe og begribe, 54.
133 Thyssen, Herrnhuter-Samfundet, 21.
134 Thyssen, Herrnhuter-Samfundet, 21.
135 Thyssen, Herrnhuter-Samfundet, 21.
136 Det er et citat fra Luthers fortale til Romerbrevet Martin Luther Skrifter i udvalg (København: Credo, 1981), 120-
121 (W.A. 7,11). I Bergmann, Grev Zinzendorf II (København: P. Haase &søns forlag, 1961), 99 understreger 
Bergman, hvor hyppigt Zinzendorf citerer netop dette ord af Luther.
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også dannede grundlag for Zinzendorfs filadelfiske tanker.137 Det samme gjaldt hans opfattelse af 
evangeliernes Jesus som bogstaveligt forbillede, og det tog han nu fuldt alvorligt.138 I 1734 lod 
Zinzendorf sig optage i den gejstlige stand – efter at være blevet eksamineret af fakultetet i 
Stralsund og på det grundlag anerkendt som luthersk præst af fakultetet i Tübingen.139 I Berlin blev 
Zinzendorf bispeviet 1737 af hofpræst D.E. Jablonsky, et barnebarn af den sidste bøhmiske biskop 
Amos Comenius, og i Berlin holdt han under et længere ophold i vinteren 1737-1738 sine mest 
berømte taler. På mange gjorde han et uudsletteligt indtryk som taler. Ifølge den slesvig-holstenske 
generalsuperintendent Conradi kunne han tale, så "bjælkerne bevægede sig og ribbenene sitrede i 
ens bryst."140

  I 1736 var Zinzendorf blevet forvist fra Sachsen.141 I Wetterau og andre steder kom Zinzendorf så i 
kontakt med en mængde radikalpietister og sværmeriske elementer, som han søgte at få til at opgive
deres separatisme og at organisere sig efter Herrnhuts mønster. Dette mislykkedes helt, men selv 
blev han inddraget i et overspændt følelsessværmeri, som rev hele bevægelsen med sig. 1743 brød 
den fulde "sigtelsestid" frem. Man svælgede ligefrem i bryllupsmystikkens billedsprog; sanselige og
smagløse talemåder tog overhånd, der blomstrede en virkelig blod- og sårkultus op, hvor man 
fejrede frelsen i Kristi sidesår, og man talte barnligt åbent om det seksuelle på en måde, som faktisk 
blev anstødelig. I denne periode forfaldt Zinzendorf også til at tale med sære og smagløse udtryk for
Højsangspoesien og blodteologien. Inden for Brødremenighedens kreds har man betegnet denne 
sværmeriske periode, der varede i syv år, som Sichtungszeit eller Sichtungsstunde – på dansk 
Sigtningstid. Zinzendorf blev snart mere nøgtern og prøvede at skride ind. I Herrnhut kunne han 
også føre bevægelsen tilbage til de gamle baner. Derimod blev Herrnhag, der havde været 
hovedsæde for sværmeriet, ophævet i 1750 med store økonomiske tab. Men Zinzendorfs indflydelse
var i høj grad formindsket, og efter hans død i 1760 overtog August Gottlieb Spangenberg (1704-
1792) ledelsen.142

Herrnhutismen i Sverige
Allerede ved grundlæggelsen i 1727 af Brødremenigheden i Herrnhut var den svenske adelsmand 
Carl Henrik Grundelstierna (f. 1701) til stede.143 Han blev dybt grebet af det han så og oplevede, og 
da han kom tilbage til Sverige, gjorde han den nye bevægelse kendt blandt pietisterne i Stockholm 
og vandt en del tilhængere. På hans forslag blev der i 1731 sendt nogle håndværkere til Stockholm, 
som boede på hans gård Olhamra i Vallentuna. På grund af Konventikelplakatet kunne man dog 
ikke danne en lokal gruppe eller forening. Men Grundelstierna prøvede på forskellige måder at 
skabe kontakt mellem Zinzendorf og svenske pietister. I 1734 blev der sendt to missionærer fra 

137 Om filadelfiske tanker og menigheder: Holmquist og Nørregaard, Kirkehistorie II, 483.
138 Bøytler, Gribe og begribe, 54-55; Thyssen, Herrnhuter-Samfundet, 21.
139 Bøytler, Gribe og begribe, 55.
140 Thyssen, Herrnhuter-Samfundet, 23.
141 I Bergmann, Grev Zinzendorf I, 95 gives en nærmere redegørelse for denne udvisning.
142 Bergmann, Grev Zinzendorf II, 224-247; Bøytler, Gribe og begribe, 59-60; Holmquist og Nørregaard, Kirkehistorie
II, 495-496.
143 Holmquist, "Från reformationen till romantiken" i Handbok i Svensk Kyrkohistoria, bind 2, 174; Jacobsen, Den 
svenska herrnhutisme, 51-62; Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans
Historia, bind 5, 377; Lenhammar, "Individualismens och upplysningens tid" i Sveriges kyrkohistoria bind 5, 83. 
Grundelstjerne var på studierejse i Sachsen for bl.a. at undersøge mulighederne for at skaffe arbejdskraft til Sverige fra 
Tyskland.
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Herrnhut for at missionere blandt samerne. Ankommet til Stockholm gjorde missionærerne de 
herrnhutiske tanker kendt, men de blev frarådet missionsprojektet blandt samerne. I stedet blev de 
anbefalet at missionere blandt de russiske samer. Derfor opholdt de sig i Uleåborg og Torneå, hvor 
de spredte de herrnhutiske tanker, men uden at de fik gang i nogen samemission. I midten af 
1730'erne var der ikke etableret nogen herrnhuterbevægelse i Sverige.
  I 1735 vakte Zinzendorfs besøg i Skåne en del opmærksom, hvor han blandt andet havde en 
venskabelig samtale med den ældre biskop Andreas Rydelius (1671-1738), men heller ikke det 
besøg førte til et gennembrud for herrnhutismen. I de følgende år blev der sendt flere såkaldte 
diasporamedarbejdere til Sverige. Det var typisk håndværkere, som i deres fritid skulle være 
sjælesørgere for de spredte herrnhutvenlige kredse. I 1740'erne fik herrnhutismen et vist 
gennembrud. I Stockholm sluttede den veltalende præst Thore Odhelius (1705-1777) sig til 
herrnhutismen og prædikede med kraft om den korsfæstedes forsonings- og frelsergerning. 
Odhelius havde som ung været kirkelig pietist, så blev han grebet af Dippels radikalpietisme, inden 
han tilsluttede sig herrnhutismen. Han fik andre præster i Stockholm som Jonas Hellman (1697-
1741), Erik Giers (1697-1772) og Olof Lind med i den herrnhutiske bevægelse. Andre afviste den 
derimod fortsat for eksempel den pietistiske præst Eric Tolstadius (1693-1759).
  Skomageren Elias Östergren virkede med succes som diasporamedarbejder. Han havde som 
håndværkssvend arbejdet flere steder og været i kontakt med forskellige kristendomsformer, men i 
Herrnhut fik han sit religiøse gennembrud og som diasporamedarbejder var han igangsættende for 
herrnhutismen flere steder i Sverige, især hvor den  mere legalistiske pietisme havde udviklet sig i 
mere radikal kirkekritisk retning.
  I Sydsverige fik det stor betydning, at provsten Johannes Nicolaus Sundius (1699-1774) i Allerum 
blev en banebryder for herrnhutismen.144

  Ved midten af 1740'erne syntes fremtiden ret lys for den herrnhutiske bevægelse i Sverige. 
Adskillige i kirkefolket modtog dens forkyndelse positivt, og flere i kirkeledelsen så herrnhutismen 
som en forbundsfælle i kampen mod den vranglærende og ukirkelige radikalpietisme. Der syntes at 
være en række mennesker, der var fortrolige med herrnhutismens kristendomstolkning, uden at de 
direkte var tilsluttet. Men antallet af overbeviste herrnhutere var ikke stort. Efter sit eget princip 
ønskede herrnhutismen ikke at fremkalde en menighedsdannelse adskilt fra kirken. Samtidig var der
fortsat i Sverige en førpietistisk ortodoksi med en aktiv kirkefromhed.
 
  Den vundne fremgang i hovedstaden og forskellige steder rundt om i landet medførte, at den 
svenske kirkes ledelse kastede undersøgende og vurderende blikke på den nye bevægelse. 
Bevægelsens leder Zinzendorf var en karismatisk personlighed, der gennem årene havde været åben
for nok så forskellige kristendomstolkninger. Derfor var det ikke så vanskeligt at skrive kritisk mod 
ham og hans brødreforsamling, hvis man ønskede det. Da kom herrnhutismens fremgang i 
skudlinjen. Det skete omtrent samtidig med, at modermenigheden i Tyskland var inde i indre 
brydnings i den såkaldte Sigtningstid. Resultatet blev, at smædeskrifter mod Zenendorf og 
brødremenigheden var i gang med at blive spredt i Sverige. I den situation vendte de svenske 
herrnhutiske kredse sig til modermenigheden med bøn om hjælp og råd i denne vanskelige 

144 Hilding Pleijel, Herrnhutismen i Sydsverige (Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1925), 66-
91.
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situation. I Herrnhut besluttede man på en synode i sommeren 1741 at sende en officiel deputation 
til Sverige, som hos ærkebiskoppen og andre kirkeledere skulle forklare brødremenighedens historie
og formål. Delegationen medbragte også en officiel skrivelse på latin fra Brødremenighedens 
biskopper om Brødremenighedens historie og lære. Delegationens leder blev den svenskfødte 
docent Arvid Gradin (1704-1757). Han var præstesøn fra Dalarne og havde allerede i barndommen 
modtaget stærke religiøse indtryk af sin mor. I studieårene kom han i forbindelse med pietistiske 
kredse. Han hørte til de studenter, som fra Uppsala rejste ned til hovedstaden for at høre Tolstadius' 
forkyndelse. Senere blev han draget ind i radikalpietismen og fik stor beundring for Dippel. Gradin 
tog imidlertid afstand fra Dippels subjektive forsoningslære. En indre religiøs uro drev Gradin til 
stadig at søge efter den troens vished, som hverken pietismen eller den radikale mystik havde 
magtet at give ham. I en boghandel lærte han Christian Davids skildring af brødremenigheden at 
kende. Han blev så grebet, at han i 1738 begav sig til Herrnhut "med hjärtlig längtan efter min arma 
själs frälsning och med mycken hjärtats rörelse och tack", som han skrev i sin levnedsskildring.145 
Samværet med de ulærte brødre gav ham fuld frelsesvished, og han forblev herrnhutismen tro til sin
død. I Sverige nød Gradin stor respekt i brede kredse for sin lærdom, fromhed og redelighed. Sådan 
var den mand, som sammen med Thore Odhelius og Elias Östergren regnes for Herrnhutismens 
grundlæggere i Sverige.
Gradin beskrev, hvordan den ortodokse ærkebiskop Johannes Steuchius (1676-1742) efter at være 
blevet overbevist om Gradins lutherdom og antipietisme blev meget venlig stemt over for Gradin. 
Også de teologiske professorer i Uppsala vandt han for sig. Takket være ærkebiskoppens positive 
indstilling åbnedes mange døre for herrnhutismen i hovedstaden. Ja i hovedstaden forløb Gradins 
ophold nærmest som en hyldningsfest. Han blev også tilbudt et professorat ved Åbo universitet. 
Derefter rejste Gradin rundt i Sverige, hvor præster og lægfolk ifølge hans egen rejserapport tog 
godt imod hans budskab. Dog lykkedes det ikke Gradin at vinde Jacob Benzelius (1683-1747), der 
blev biskop i Göteborg og ærkebiskop i 1744. Han blev som ærkebiskop efterfulgt af sin bror den 
handlekraftige og ortodokse ærkebiskop Henric Benzelius (1689-1757), der ville stå vagt om den 
gamle enhedskirkes rettroenhed. Som nytiltrådt ærkebiskop udtalte han i 1747 i rigsdagen, at 
herrnhutismen havde bredt sig meget mere i landet end forventet, og derfor burde man træffe de 
nødvendige forholdsregler. I et cirkulære advarede han ærkestiftets præster mod den "herrnhutiske 
sekt". Benzelius gik videre og opregnede  i  en skrivelse til den kongelige majestæt de vildfarelser, 
man mødte i herrnhutismen.146 Majestæten konstaterede i en skrivelse af december 1848, at en 
vedtagelse fra 1835 var væsentlig at bruge i denne situation. I en anden skrivelse blev 
domkapitlerne formanet til ved præsteeksamen at sikre sig, at den rene lære blev fastholdt. Ikke 
bare ærkebiskoppen, men også flere pietistiske præster for eksempel Stockholmspræsterne 
Tolstadius og Peter Murbeck (1708-1766) kritiserede herrnhutismen. Murbeck kritiserede også sin 
sognepræst herrnhuteren Anders Carl Rutström (1721-1772).
  I Göteborg lykkedes det for Gradin at fuldføre sit manuskript om den herrnhutiske teologi, som fik
titlen Evangelii och kristendomens hemlighet i försoningen, återlösningen och förlossningen genom 
den i köttet uppenbarade Gudens blod och död i tron på honom. Da han derefter var usikker om sin 
egen fremtid, kastede han lod, og da loddet viste, at han skulle rejse tilbage til Tyskland, gjorde han 

145 Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 431.
146 Lenhammar, "Individualismens och upplysningens tid" i: Sveriges kyrkohistoria bind 5, 90.
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det. Den herrnhutiske vækkelse gik ikke i stå, fordi Gradin forlod Sverige. I de følgende år fik den 
snarere øget styrke.
  Den herrnhutiske litteratur havde stor betydning for bevægelsens fremgang. Under titlen Nådenes 
Ordnung  till Saligheten udkom i 1742 David Hollaz/Hollazius' (1648-1713) lille prædikensamling 
oversat fra tysk af præsten og læreren Johan Christoffer Holmberg. Den blev herrnhutismens 
vigtigste opbyggelsesbog, der blev spredt i nye oplag langt ind i 1800-tallet. Holmberg udgav også 
sangsamlingen Sions Sånger, der udkom første gang i 1743 med 90 sange. Da anden sangsamling 
ønskedes udgivet, blev den afvist i konsistoriet i første omgang med den begrundelse, at sangene 
kunne tilsidesætte salmebogen. Beslutningen blev imidlertid ændret, da man i konsistoriet fandt ud 
af, at sangsamlingen indeholdt en markant kritik af radikalpietismens ideer; sangene kunne således 
ses som et forsvar for den kristne tro og supplere salmebogen. Den anden sangsamling udkom i 
1745 og indeholdt 130 sange. De to sangsamlinger udkom i næsten 20.000 eksemplarer i løbet af få 
år. Mange af forfatterne til sangene i Sions Sånger var unge mennesker. De to sangsamlinger blev 
senere samlet i en sangbog Sions Sånger, Bägge Samlingarne med 223 sange. I 1778 blev Sions 
Nya Sånger udgivet med 157  sange. Den var redigeret af sognepræst Anders Carl Rutström, der  
anses for at have digtet 110 af sangene. Sangbogen kom i stadig nye oplag. Der blev også udgivet 
herrnhutiske prædikensamlinger, for eksempel udgav sognepræst Lorents Christopher Retzius 
(1745-1818) i årene 1786-1795  Samling af predikningar om den korsfäste Jesum, så väl för, som 
uti syndare till Förlosning och Salighet. Eric Giers skrev en række opbyggelige traktater, der blev 
læst ind i 1800-tallet. Især blev hans på en gang undervisende og opbyggelige skrift fra 1748 
Kärnan af Doct. Lutheri Lära, thet är Salighetenes Kunskap til Wåra Synders förlåtelse och frid 
med Gud læst af mange og udkom i det ene oplag efter det andet helt frem til 1860'erne. Også 
Anders Carl Rutströms Predikningar fik stor udbredelse.
  Der blev også knyttet tættere forbindelser med Brødremenigheden i Herrnhut dels gennem 
korrespondance og dels gennem personlige besøg. I Sverige tegnede der sig to områder for den 
herrnhutiske bevægelse: 1. Hovedstaden. 2. Vestergötland. I hovedstaden holdt de fleste herrnhuter 
sig på afstand af Rutströms hyperevangeliske forkyndelse. En lille gruppe samledes omkring 
Uppsaladocenten Magnus Brynolf Malmstedt (1724-1798). Til denne brødrekreds, hvor der 
herskede en næsten urkristen stemning med trosglæde og indbyrdes hjælp, hørte flere fremtrædende
herrnhutere hjemme for eksempel Abraham Falk.147 I Vestergötland blev Främmestad centrum for 
den herrnhutiske bevægelse med Andreas Tengstad som leder.
  Brødreforsamlingen i Stockholm stod på flere måder i forbindelse med små herrnhutiske kredse, 
hvoraf nogle var blevet dannet for eksempel ved Elias Östergrens indsats som emissær. Pladsen 
tillader ikke at følge den senere herrnhutismes udbredelse i Sverige. Den var heller ikke helt den 
samme som før Sigtningstiden. Nu dannede den ikke nogen egentlig folkebevægelse med aktiv 
propaganda, men holdt sig i lukkede fromme kredse, hvor den fortsatte med sin fromhedsånd at 

147 Den herrnhutiske præst Abraham Falks (1727-1776, sognepræst i Sandseryd, Växjö stift fra 1770) sang Världen i 
Jesus rättfärdig är vorden var digtet i 1754 og blev publiceret med tre vers som nr. 91 i sangbogen Sions Nya Sånger. 
Peder Håkansson Syréen (1776-1838), der bl.a. var lærer og boghandler i Karlskrona, udgav i 1826 Christelig Sång-
Bok, der var en omfattende sangsamling på 500 numre, som indeholdt et stort antal sange fra pietistiske og herrnhutiske
sangbøger. Da Syréen indførte Falks sang Världen i Jesus rättfärdig är vorden i sin Christelig Sång-Bok, forsynede han
sangen med verset Öppet står Jesu förbarmande hjärta. Kärlekens armar och nådenes famn som sangens åbningsvers. 
Det er uvist, hvorvidt Syreen selv eller Magnus Malmstedt eller en tredje person har digtet åbningsverset. Oscar 
Ahnfelt (1813-1882) optog Falks sang med Syréens åbningsvers som nr. 14 i sin Andeliga Sånger.
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gennemsyre en række områder i Sverige. Denne indflydelse gik i en dobbelt retning: 1. På den ene 
siden bidrog den herrnhutiske vækkelse til at overvinde pietismens tendens til religiøs isolering og 
en vis lovisk kristendomsforståelse og til at føre den radikale ofte kirkekritiske pietisme aktivt ind i 
kirken igen. Endelig medvirkede herrnhutismen gennem sin stadige betoning af forsoningen som 
kristendommens hjertepunkt til at give det mest centrale i lutherdommen fornyet livskraft i kirken 
og ved sin inderlighed i religiøsiteten at skabe varme og fornyelse i den lidt stive og intellektuelle 
kirkeortodoksi. 2. På den anden side kom herrnhutismen med sin forkyndelse om den enkeltes 
ansvar og den enkeltes frelse og med sin samling af små troende kredse i stedet for de gamle sognes
kollektive autoritets- og vanereligiøsitet til at forberede den nyorientering fra det intellektualistiske 
og ydre præg til det centralt religiøse i følelseslivet, som lå bag om de fleste vækkelsesbevægelser i 
Sverige.148 Fra indledningen af 1800-tallet begyndte tilbagegangen imidlertid for herrnhutismen 
både i Stockholm149 og i Sydsverige.150 Også i den lovende herrnhutiske virksomhed i Östergötland 
indtrådte efterhånden en stagnation.151

Teologien i oplysningstiden
Oplysningstiden var ikke en speciel religiøs retning, men en international verdslig kulturbevægelse, 
der omspændte alle livets områder. Da den danske pietistiske konge Christian VI døde i 1746, var 
de nye signaler allerede kommet til syne, som indvarslede en religiøs klimaforandring. Rødderne til 
den nye tids tænkning skal man blandt andet søge i renæssancehumanismen med dens interesse for 
oldtidens rene, ophøjede tænkning, socinianismen152 samt i den under 1600-tallet udformede deisme 
i England, som fik sin stærkeste blomstring frem mod 1740. Den tog sit udgangspunkt i den 
naturlige religion og søgte fra denne at finde vej gennem åbenbaringens gamle forestillingsverden 
med fornuften som vejviser og lysbærer. Ser vi på den nærmest foregående tid,  går der flere linjer 
fra radikalpietismen til rationalismen. Forbindelsen fra den kirkelige pietisme til rationalismen er 
derimod ikke særlig tydelig. Dog flyttedes i pietismen tyngdepunktet fra ortodoksiens dogmatik til 
etik, hvor helliggørelsen kom i centrum. I rationalismen blev dyd og moralsk forbedring afgørende. 
Hvor pietismen satte gudsfællesskab og frelsesvished i centrum, blev tyngdepunktet i rationalismen 
lyksalighed og vished om udødelighed.

148 Holmquist, "Från reformationen till romantiken" i Handbok i Svensk Kyrkohistoria, bind 2, 174-182; Jacobsen, Den
svenska herrnhutisme, 51-227; Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska 
Kyrkans Historia, bind 5, 377-384, 421-503; Lenhammar, "Individualismens och upplysningens tid" i Sveriges 
kyrkohistoria bind 5, 80-93.
149 Gunnar Westin, George Scott och hans verksamhet i Sverige (Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses 
Bokförlag,1929), 67.
150 Hilding Pleijel, Herrnhutismen i Sydsverige, 274-289.
151 Nils Rodén, Herrnhutiska och nyevangeliska väckelserörelser i Linköpings stift (Stockholm: Svenska Kyrkans 
Diakonistyrelses Bokförlag, 1941), 153-389. 
152 I løbet af 1500-tallet bredte sig fra Italien en antitrinitarisk strømning. I Polen blev den under ledelse af den 
italienske humanist Fausto Sozzini (1539-1604) organiseret til et mere fasttømret kirkesamfund, der var en ny unitarisk 
konfession dannet ved sammensmeltning af døbernes frikirkeideal og den romanske humanismes antitrinitarisme. 
Socianismen fornægtede Sønnens og Helligåndens guddom. Man betragtede Kristus som et menneske med en profetisk 
opgave. Helligånden blev opfattet som en guddommelig kraft. De skriftsteder, der gik imod en sådan opfattelse, blev 
omtolket. Socianismen afviste også arvesynden, den objektive forsoningslære og barnedåben og var en forløber for 
rationalismen. Den lutherske ortodoksi kritiserede i skarpe vendinger socianismen (Hjalmar Holmquist og Jens 
Nørregaard, Kirkehistorie II, (København: J.H. Schultz, 1949), 309-313; Hägglund, Teologins Historia, 300-302).
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   Af afgørende betydning for den religiøse udvikling i Tyskland var det, at G.W. Leibniz' (1646-
1716) tanker blev taget op af filosoffen Christian Wolff (1679-1754), der i 1707 blev professor i 
Halle. Hans udgangspunkt var Leibniz' idealistisk-harmoniske filosofi, som på enestående måde 
havde søgt en formidling mellem den vesteuropæiske videnskab og det religiøse liv. Wolff var 
ligesom Leibniz kristeligt interesseret og kirkelig ortodoks. Ved at bevise den naturlige religion 
fandt Wolff, at han havde ydet åbenbaringen en fremragende tjeneste, idet den naturlige religion var
et skridt på vejen mod den åbenbarede. Det var altså ingenlunde Wolffs hensigt at ville fornægte 
åbenbaringen. Han var supranaturalist, anerkendte den særlige åbenbaring og var apologet for dens 
nødvendighed.153

  Teologien i oplysningstiden var kendetegnet ved en fremadskridende tendens til sekularisering. 
Naturvidenskaben søgte nu en immanent verdensforklaring. En verdslig kultur voksede frem 
uafhængig af kirken og konfessionerne. Staten frigjorde sig ligeledes fra de religiøse formål og 
forbindelsen med de kristne konfessioner. Denne sekulariseringsproces betød ikke uden videre en 
afvisning af kristendommen, men snarere en gennemgribende omdannelse af forudsætningerne for 
en kristen teologi og forkyndelse. Denne omformning viste sig blandt andet i følgende tendenser, 
som gjorde sig gældende i teologien i oplysningstiden:
 1. Teologien blev i større eller mindre grad afhængig af filosofi og fornuftskundskab. Selv i de 
fremstillinger, hvor man ikke ville gå så langt, at man erstattede åbenbaringen med en naturlig 
religion, men mente, at man helt stod på den kristne traditions grund, stillede man ofte fornuftens 
argumenter ved siden af åbenbaringen, så fornuftens argumenter og åbenbaringen blev ligestillet 
eller jævnbyrdige. Kravet om fornuftens underkastelse under Skriftens vidnesbyrd blev erstattet af 
en stærk tro på den fuldstændige harmoni mellem de rationelle principper og åbenbaringen samt en 
stræben efter at legitimere åbenbaringen over for fornuften. 
2. Parallelt med teologiens rationalisering gik dens moralisering. For det moderne, rationelle livssyn
var moralen noget mere nærliggende end religionen. Det at fremme den gode sædelighed blev 
betragtet som kristendommens hovedopgave. De etiske elementer blev opfattet som kernen i 
kristendommens indhold.
3. Den forestilling, at kristendommen fortrinsvis byggede på principper, der var nedlagt i den 
menneskelige fornuft, fremskyndede en individualistisk opfattelse: religionen blev den enkeltes sag,
dens vished byggede på ens egen oplevelse eller erfaring.
4. En grundtendens i teologien i oplysningstiden var, at kristendommen blev humaniseret, den blev 
føjet ind i en antropocentrisk ramme. Man forlangte af teologien, at den skulle være sådan, at den 
fremelskede den menneskelige nytte, og at dens sandhed harmonerede med de alment erkendte 
fornuftsprincipper. Af kristendommen søgte man især at udvinde dennesidige formål som en jordisk
lykke og en fornuftig moral.154 Teologien i oplysningstiden kan med fordel inddeles i tre forskellige 
perioder. Den første – overgangsteologien – kunne man også kalde den rationelle supranaturalisme 
med et navn, som først fremtrådte senere, men som udmærket karakteriserede denne periodes 
opfattelse. Her var især Chr. Wolff den toneangivende skikkelse. Han fastholdt, at den åbenbarede 

153 Om Wolffs tænkning: Holmquist og Nørregaard, Kirkehistorie II, 537-540; Michael Neiiendam, Christian 
Bastholm. Studier over oplysningens teologi og kirke (København: G.E.C. Gad, 1922), 47-51.
154 Aulén, Dogmhistoria, 303-315; Holmquist og Nørregaard, Kirkehistorie II, 498-503; Hägglund, Teologins Historia,
313-318; Lindhardt, "Sverige, 1513-1800" i Den nordiske kirkes historie, 152-160; Neiiendam, Christian Bastholm, 21-
84; Aarflot, Norsk Kirkehistorie II, 193-196.
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religions kerne faldt sammen med fornuftens tænkning. Wolff forsøgte at vise, at de bibelske og 
kirkelige læresætninger var i overensstemmelse med fornuften. Den teologi, som byggede på den 
wolffske filosofis grund, bar i almindelighed et konservativt præg. Man ville bevise åbenbaringens 
ret ad rationel vej. Men i praksis blev det ortodokse læresystem nedbrudt, idet det rationelle element
medførte en stadig opblødning af læresystemets indhold. Derfor blev den wolffske teologskoles 
historie fortællingen om opløsningen af ortodoksiens læresystem. Fra omkring midten af 1700-tallet
kan man konstatere en ny epoke inden for oplysningsteologien, som normalt benævnes neologien. 
Havde overgangsteologien trods alt beholdt det væsentlige indhold i ortodoksiens læresystem, så 
blev kritikken nu mere markant. Det skyldtes især, at den historisk-kritiske bibelforskning nu fik sit 
gennembrud blandt andet repræsenteret af Johann Salomo Semler (1725-1791), der var en af 
oplysningstidens centrale skikkelser. Bibelforskningen blev frigjort fra den ældre dogmatik, og 
kritikken mod den ældre protestantiske dogmatik blev fremført i Bibelens navn. Retningen ville på 
sin måde være "bibelsk" – Semler havde forbindelse med pietismen – men det særlige med denne 
"biblicisme" var den forbindelse, man knyttede mellem det "enkelt bibelske" og det fornuftige – 
Bibelen repræsenterede den enkle og fornuftige religion i modsætning til den senere dogmebygning.
Det gjaldt derfor om at udskille det tidshistoriske og nationalt bundne hos Jesus og apostlene – det 
burde ifølge Semler anses for akkommodation efter jødiske lokaltanker. Dog kan man ikke sige, at 
Semler direkte vurderede det bibelske indhold efter på forhånd fastsatte rationelle sandheder. En af 
Semlers hovedtanker var nødvendigheden af at skelne mellem teologi og religion eller fromhed. 
Teologiens – dogmatikkens – krav på at eje en absolut sandhed skulle bekæmpes. Semler ville 
hermed føre den private religions tale mod den offentligt formulerede lære. Samtidig vendte han sig
imod alle radikale forsøg på at omstyrte den overleverede lære. Samtidens teologer var sig bevidste,
at de var nået et nyt stade i den teologiske tænkning, og derfor kaldte de perioden neologi. 
Periodens teologer tog bestemt afstand fra at identificere kristendommen med den naturlige 
religion, og de forsvarede åbenbaringen mod en radikal kritiker som Hermann Samuel Reimarus 
(1694-1768). Neologiens periode er endnu fremmed for en konsekvent teologisk rationalisme, men 
på den anden side er der vel næppe noget, som i så høj grad har bidraget til denne rationalisme, som
neologiens kritiske bearbejdning af Bibelen.
Oplysningstiden sidste fase, som kan dateres fra 1700-tallets sidste årtier, fik sit præg af den 
konsekvente rationalisme, og dennes modstandere, supranaturalismen og så formidlende retninger 
derimellem.155

Oplysningstidens teologi i Sverige
Fra 1720'erne fik Christian Wolffs tanker indgang ved universitetet i Uppsala.156 De blev straks 
mødt med mistillid fra ortodokst hold i kirken. I sin mere radikale udgave fik oplysningstidens 
teologi ikke den store indflydelse i Sverige. De mest betydelige svenske oplysningsteologer – 
ærkebiskop Jacob Axelsson Lindblom (1746-1819)  og den berømte prædikant, biskop Magnus 
Lehnberg (d. 1808) – tilhørte den moderate neologi.157 Der var også ledende mænd i kirken, som 
fandt muligheder i at inddrage dele af wolffianismen for dermed at befæste kirkedogmerne og 

155 Aulén, Dogmhistoria, 307-311.
156 Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772" i Svenska Kyrkans Historia, bind 5, 388.
157 Aulén, Dogmhistoria, 311.
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orientere den gamle kirkefromhed ind i det nye verdensbillede og den nye naturopfattelse. Andre 
kritiserede den holdning.158  
  Som tidligere nævnt havde den svenske kirke kort før Wolffs tanker nåede Sverige haft en række 
fremragende kirkeledere. Det betød, at der ude i de enkelte sogne ofte var en ortodoks 
kirkefromhed, hvor man fortsat læste andagtslitteratur som Johann Arndts Sanna kristendom og 
Paradis Lustgård og Christian Scrivers Själaskatt. Fra 1760'erne udkom flere pietistiske skrifter af 
biskop Erik Pontoppidan (1698-1764) på svensk: Hans meget udbredte forklaring over Luthers Lille
Katekismus Sanning till gudaktighet i 1764,  hans Herrliga-tros-spegel i 1766, der udkom i mange 
oplag, og hans pastoralteologi Collegium pastorale practicum i 1760. Omkring 1760 blev der 
oversat og udgivet en prædikensamling af den pietistisk påvirkede biskop Peder Hersleb (1689-
1757). Endelig bør det nævnes, at Nohrborgs postil Den fallna människans salighetsordning fortsat 
blev læst. Dertil kom at man i hele oplysningstiden i Sverige havde fremtrædende både pietistiske 
og herrnhutiske prædikanter.159 Samtidig fik adskillige oplysningsvenlige præster embeder rundt om
i Sverige, en udvikling der blev fremmet af ærkebiskop Lindblom, og der blev udgivet en del 
neologisk litteratur både oversættelser fra tysk, men også af den danske oplysningsteolog og præst 
Christian Bastholm (1740-1819), som fik en stor læserkreds i Sverige.160 Bastholms apologetiske 
forsøg på at komme tvivleren til hjælp blev gjort ud fra det synspunkt, at de ortodokse dogmers 
menneskeværk spærrede vejen og havde udbredt meningsløse fordomme om den kristne tros væsen.
Bastholm skrev sit hovedværk Den geistlige Talekunst (1775) for at kunne  modvirke den aftagende
kirkegang ved at hjælpe præsterne til at holde veltalende og spændende prædikener. Over deismens 
stativ: Gud, dyd og udødelighed hængte Bastholm en del af den gamle dogmatiks aflagte garderobe.
Den overleverede lære blev ikke benægtet, men hovedsagen var dog forsvaret for Kristi 
uangribelige, menneskelige storhed.161 Konkluderende kan det fastslås, at oplysningstidens teologi i 
dens forskellige faser: overgangsteologi, neologi og egentlig rationalisme kom til at påvirke en del 
intellektuelle herunder præster i Sverige og dermed også deres arbejde i kirkesognene, men 
oplysningstidens teologi kom ikke i samme udstrækning til at præge den brede befolkning, som det 
skete i flere andre lande, eftersom ortodoks kirkefromhed, pietisme og herrnhutisme sammen med 
en righoldig opbyggelseslitteratur også øvede indflydelse i en lang række kirkesogne.

De nye bøger
I oplysningstiden blev det fra flere sider fremført, at der var behov for en modernisering af de 
kirkelige bøger – Bibelen, Martin Luthers Lilla Cateches, Kyrkohandboken (alterbog og ritualbog) 
og Psalm-Boken – som alle stammede fra perioden 1689 -1703 i slutningen af den lutherske 
ortodoksi. Ærkebiskop Jacob Axelsson Lindblom var meget aktiv både i forberedelsen og 
gennemførelsen af dette reformarbejde. Han og mange af hans samtidige var dels optaget af en 
fornyelse af det gammeldags og ofte tunge sprog og en bedre pædagogisk formidling af bøgernes 
indhold og dels en indholdsmæssig ændring af blandt andet de meget dogmatiske formuleringer af 

158 Holmquist, "Från reformationen till romantiken" i Handbok i Svensk Kyrkohistoria, bind 2, 172-174; Lenhammar, 
"Individualismens och upplysningens tid" i Sveriges kyrkohistoria bind 5, 95-98.
159 Lindhardt, "Sverige, 1513-1800" i Den nordiske kirkes historie, 198.
160 Emil Liedgren, "Neologien, romantiken, uppvaknandet 1809-1823" i Svenska Kyrkans Historia, bind 6: del 2, 
redigeret af Hjalmar Holmquist og Hilding Pleijel (Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1946), 30-35.
161 Michael Neiiendam, "Christian Bastholm" i Dansk Biografisk Leksikon tredje udgave redigeret af Sv. Cedergreen 
Bech (København: Gyldendal, 1979), 488-490.
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kernespørgsmål som arvesynden og forsoningen. I oplysningstiden var der kort sagt et ønske om at 
nedtone dogmatikken og give en høj prioritet af det etiske område med betoning af dyd og 
lyksalighed. 

1. Martin Luthers Lilla Cateches 1810. Svebilius' katekismus, der udkom i 1689,162 var i 1773163 
blevet påbudt som den eneste tilladte lærebog, men den blev i stigende grad opfattet som forældet. I
1807 gav Gustav IV Adolf  (konge 1792-1809) ærkebiskop Lindblom til opgave at revidere 
katekismen. Den såkaldte lindblomska katekesen udkom i 1810.164 På titelbladet understregede 
Lindblom kontinuiteten med Svebilius. Lindblom var selv påvirket af oplysningstidens tanker, men 
han var forsigtig med at lade det komme for stærkt til udtryk. Formelt set syntes Lindblom at 
videreføre arven fra reformationen og ortodoksien, men med en forskydning af tyngdepunktet til det
etiske område. Foretages detaljerede sammenligninger kan noteres, at Svebilius om arvesynden 
skrev: "Hwad är Arfsynd? Arfsynden är icke allenast Guds belåtes förlorande; utan ock hela 
menniskans fördärfwade natur och onda begärelse, uti hwilken hon aflas och födes wredens barn, 
utan gudsfruktan och sann tro: ja, hon är (korteligen sägande) en oförmögenhet til alt godt, och en 
benägenhet til alt ondt."165 Lindblom skrev: "Hwaruti består Arfsynden? I menniskans medfödda 
benägenhet till det onde, och oförmögenhet till det goda."166 En sammenlignende læsning af de to 
katekismer afslører dels, at Lindblom bestræbte sig på at videreføre den reformatoriske arv, og dels 
at Lindblom var påvirket af oplysningstidens teologi.167 
  I sin bog Den svenska katekestraditionen mellan Svebilius och Lindblom konkluderede Einar Lilja,
at den svenske katekismustradition omkring år 1800 klingede ud i en dobbelt holdning: Dels den 
officielle lindblomske katekismus, som Lilja karakteriserede "av väsentligen ortodox karaktär men 
med neologiska inslag" og dels Schartaus katekismus, som han beskrev med ordene "som med sin 
pietistiskt ortodoxa fromhetstyp och sin pastorala inställning till katekesstoffet voro uttryck för den 
dominerande tendensen i den svenska katekestraditionen omkring sekelskiftet år 1800".168

2. Kyrkohandboken 1811. Den svenske konge Gustav III (konge 1771-1792) havde på sine 
udenlandsrejser set, hvordan der både i den evangeliske og katolske verden var en stigende interesse
for liturgiske spørgsmål og et ønske om fornyelse. Det resulterede i, at kongen ved rigsdagen i 1789
afleverede en skrivelse til præstestanden med anmodning om liturgiens forbedring. Selv om 
meningerne var delte på rigsdagen, blev der sat en udvikling i gang, hvor flere ønskede en ændring 

162 Rune Söderlund, "Teologin i 1878 års katekesutveckling" i Oloph Bexell, "Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens 
tid" i Sveriges Kyrkohistoria, bind 7, redigeret af Lennart Teglborg (Stockholm: Verbum, 2003), 326.
163 Dick Helander, Den lindblomska katekesen (Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1947), 28. 
164 Om Lindbloms arbejde med at revidere Svebilius' katekismus: Helander, Den lindblomska katekesen, 63-156.
165 O. Svebilius, Enfaldig Förklaring öfwer D. Martin Luthers Lilla Cateches (Jönköping: Johan Pehr Lundström, 
1809 [1689]), 23.
166 Jac. Ax. Lindblom, Doct. Mårt. Luthers Lilla Cateches, med Förklaring af Doct. Ol. Swebilius. På Kong. Maj:ts 
Nådiga Befallning omarbetad och förbättrad (Göteborg: Hedlund & Lindskog, 1866 [1810]), 57.
167 Holmquist, "Från reformationen till romantiken" i Handbok i Svensk Kyrkohistoria, bind 2, 264, 278; Liedgren, 
"Neologien, romantiken, uppvaknandet 1809-1823" i Svenska Kyrkans Historia, bind 6:del 2, 80-84; Anders Jarlert, 
"Romantikens och liberalismens tid" i Sveriges kyrkohistoria bind 6, redigeret af Lennart Tegborg (Stockholm: 
Verbum, 2001), 31-32. 
168 Einar Lilja, Den svenska katekestraditionen mellan Svebilius och Lindblom. En bibliografisk och kyrkohistorisk 
studie (Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1947), 326.
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af Kyrkohandboken, så den kom mere i overensstemmelse med tidens smag og sprogbrug. Blandt 
andet kom alle biskopper og domkapitler med tanker om, hvordan en kommende Kyrkohandbok 
burde være. I denne forslagsfase blev der for eksempel udtrykt ønske om, at eksorcismen [det at 
drive onde ånder ud af et menneske] blev fjernet fra dåbsritualet, og at ordene i vielsesritualet om 
kvindens underordning under manden blev gjort mildere.169 Også Henrik Schartau rettede kritik mod
den gældende Kyrkohandbok, hvor han ønskede eksorcisme og korstegn fjernet med den 
begrundelse, at de kunne fremme katolsk vildfarelse.170 Uno von Troil (1746-1803), der i 1786 var 
blevet ærkebiskop, fremlagde inspireret af de mange fremsatte ønsker et forslag til en ny 
Kyrkohandbok til jubilæet i 1793 for det vigtige møde i Uppsala i 1593. Troils forslag var præget af 
en bedre disponering af kapitlerne i Kyrkohandboken, en sproglig fornyelse og indeholdt desuden 
nye ritualer. Troil selv understregede, at han af pragmatiske grunde havde fulgt den gamle svenske 
liturgi- og rituallinje for ikke at skabe en unødvendig modstand mod forslaget. Der blev arbejdet 
videre med forslaget i en kirkekomite, som i  1799 fremlagde et forslag til en prøvehåndbog, der 
blev behandlet på rigsdagen i 1800. I 1792 var Gustav IV Adolf blevet konge, og han besluttede, at 
det forslag, som på rigsdagen var blevet behandlet af præsterne og indstillet til vedtagelse, skulle 
have en "hvilepause". Efter ærkebiskop von Troils død i 1803 blev J.A. Lindblom ærkebiskop. Efter
"hvilepause" og fornyet udvalgsarbejde indstillede Lindblom et forslag til en ny Kyrkohandbok, 
som præsterne tilsluttede sig i taknemmelighed.171 Ved den endelige vedtagelse "med Kongl. Maj:ts 
Nådiga bifall af Rikets Stånder antagen wid Riksdagen i Stockholm År 1809"172 forsvandt 
eksorcismen, korstegnet og forsagelsen af Djævelen ved dåben.173 Til gengæld kom 
Kyrkohandboken til at indeholde  ritualer for bispeindsættelse, indvielse og indsættelse af præster 
og indvielse af en nybygget kirke.174 Disse havde tidligere stået i Kyrkolagen af 1686, men blev nu 
overført til Kyrkohandboken,175 der fundamentalt var præget af fornuftsmæssighed og højtidelighed, 
og grundlæggende havde bevaret den nedarvede svenske Olavus-Petri-tradition, men præsenteret 
gennem en bedre gennemarbejdet disposition.176 

3. Swenska Psalm-Boken 1819. Salmebogen fra 1695 havde i Sverige været folkebogen frem for 
alle andre. Mens Bibelen i løbet af hele 1700-tallet ikke var blevet trykt i mere end 164.000 

169 Ordene "... at Gud sielf hafwer stichtat ächtenskapet och satt mann til qwinnones hufwud at han skal wara hennes 
förman regera henne i Guds fruchtan ...." i Handbok 1693, kom i Handbok 1811 til at lyde: "Äktenskapet är af Gud sjelf
stiftadt, till Samhållens bestånd och till förenade makars inbördes hjelp....."
170 Holmquist, "Från reformationen till romantiken" i Handbok i Svensk Kyrkohistoria, bind 2, 246.
171 Om forhistorien til Kyrkohandboken henvises til Jac. Ax. Lindbloms forord 1811 i Kyrko-Handbok, hwaruti 
stadgas, huru Gudstjensten i Swenska Församlingar skall behandlas. Öfwersedd, Förbättrad och Tillökt, samt med 
Kong. Maj:ts Nådiga bifall af Rikets Ständer antagen wid Riksdagen i Stockholm År 1809. (Norrköping, 1811).
172 Titelbladet til Kyrko-Handbok, hwaruti stadgas, 
173 Handbok Ther uti är författat huruledes Gudztiensten med Christelige Ceremonier och kyrckioseder uti wåra 
Swenska Församlingar skal blifwa hållen och förhandlad (Tryckt i Stockholm, 1693), hovedindholdet s. 5 og s. 11 
findes ikke i Kyrko-Handbok, hwaruti stadgas.
174 Kyrko-Handbok, hwaruti stadgas, 111-144.
175 Dick Helander har i artiklen "Svenska kyrkohandboken 1811 och preussiska agendan 1822" i Från skilda tider. 
Studier tillägnade Hjalmar Holmquist (Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelse, 1938), 225-246 påvist, at 
Svenska kyrkohandboken 1811 har haft betydning ikke alene for den liturgiske udvikling i Preussen, men for hele den 
tyske liturgis historie i 1800-tallet.
176 Holmquist, "Från reformationen till romantiken" i Handbok i Svensk Kyrkohistoria, bind 2, 245-246.261-262.278-
279; Liedgren, "Neologien, romantiken, uppvaknandet 1809-1823" i Svenska Kyrkans Historia, bind 6:del 2, 86-94; 
Anders Jarlert, "Romantikens och liberalismens tid" i Sveriges kyrkohistoria bind 6, 32-35;.
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eksemplarer, havde salmebogen i samme periode i mindst 250 oplag nået et antal af 1.500.000.177 
Derfor var en revision af salmebogen et mere følsomt emne end at revidere de andre kirkebøger. Nu
gjaldt det ikke bare en kirkens bog, men en hele folkets bog. Det betød også, at der var mere 
offentlig interesse omkring salmebogsrevisionen end omkring de andre kirkelige bøger.
   I 1779 havde Gustav III efter anmodning fra præsteskabet anbefalet, at fuldførelsen af 
salmebogsrevisionen skulle ske under ærkebiskoppens ledelse. Hensigten havde fra begyndelsen 
været, at man skulle beholde "vackra och anderika" salmer fra salmebogen fra 1695  og supplere 
med nye, som især kunne synges på kendte melodier. Ærkebiskop Uno von Troil ønskede personlig 
en tidssvarende salmebog, men følte sig ikke kompetent til at lede et sådant arbejde. Da Rigsdagen i
1789 stærkt ønskede en ny salmebog og henviste til det forestående jubilæum i 1793, påtog 
ærkebiskop Troil sig den opgave at nedsætte og lede en salmebogskomite med henblik på en ny 
salmebog. Det resulterede i 1793 i et salmebogsforslag, hvor ifølge Anders Jarlert 
"gudsuppenbarelsen i naturen, försynstron och den moraliska känslan hade fått större utrymme".178 
Derimod var adskillige gamle salmer med temaer som omvendelse og helliggørelse gledet ud. 
Salmebogsarbejdet fortsatte i det såkaldte "pastoralutskott". I 1803 døde ærkebiskop Uno von Troil,
og hans efterfølger blev Jacob Axelsson Lindblom, der imidlertid først tiltrådte embedet i 1805. 
Den unge sognepræst Johan Olof Wallin (1779-1839) udgav i 1807 en Omarbetning af Swenska 
Psalmer med bidrag af den neologiske Michael Choræus. Her leverede Wallin en kraftig 
modernisering af sproget i de ældre salmer. Den 28. oktober 1809 blev det såkaldte 
"pastoralutskottets psalmbokförslag" afleveret til præstestanden. Salmebogsforslaget indeholdt 413 
salmer ligesom i salmebogen fra 1695. Forslaget bestod af 117 salmer fra salmebogen fra 1695, 
hvoraf 70 var tiltænkt at blive bearbejdet. Der var 79 salmer fra salmebogsforslaget fra 1793, og 
resten var salmer fra nyere salmeforfattere, hvor Wallin var fyldigt repræsenteret med både egne 
salmer og oversættelser og bearbejdelser. Den 7. november 1809 besluttede præstestanden at sende 
en skrivelse til kongen med opfordring til hans godkendelse af forslaget og at overlade den videre 
redigering og udgivelse til ærkebiskoppen. Den 1. marts 1810 gav kongen principiel tilslutning til 
præstestandens ønsker. Dette salmebogsforslag med principiel godkendelse af kongen er blevet 
kaldt "den mest neologiska av kyrkans alla böcker".179 Men det salmebogsforslag blev aldrig trykt 
og udgivet. Årsagerne var mange, som Emil Liedgren grundigt har beskrevet i sin kirkehistoriske 
fremstilling.180 Konklusionen blev, at Lindblom i et brev af 19. oktober 1811 til Karl XIII (konge 
1809-1818) anmodede kongen om at nedsætte en komite, der skulle gennemse og kritisk vurdere 
"pastoralutskottets psalmbokförslag". Den 24. oktober blev den nye komite nedsat, hvor Lindblom 
bag kulisserne havde arbejdet på dens sammensætning. Wallin blev snart den nye komites ledende 
kraft i arbejdet.181 Wallin fik også i perioder tjenestefrihed fra sit arbejde til at hellige sig indsatsen i 
salmebogskomiteen, som arbejdede i perioden 1811-1819. I den periode udsendte både Wallin og 
andre i komiteen salmeforslag, hvor de markerede en ny salmestil med et af bibelordet inspireret 

177 Jarlert, "Romantikens och liberalismens tid" i Sveriges kyrkohistoria bind 6, 35.
178 Jarlert, "Romantikens och liberalismens tid" i Sveriges kyrkohistoria bind 6, 35.
179 Liedgren,"Neologien, romantiken, uppvaknandet 1809-1823" i Svenska Kyrkans Historia, bind 6: del 2, 102; 
Jarlert, "Romantikens och liberalismens tid" i Sveriges kyrkohistoria bind 6, 35.
180 Liedgren,"Neologien, romantiken, uppvaknandet 1809-1823" i Svenska Kyrkans Historia, bind 6: del 2, 102-248; 
Jarlert, "Romantikens och liberalismens tid" i Sveriges kyrkohistoria bind 6, 35.
181 Liedgren,"Neologien, romantiken, uppvaknandet 1809-1823" i Svenska Kyrkans Historia, bind 6:del 2, 248-249; 
Jarlert, "Romantikens och liberalismens tid" i Sveriges kyrkohistoria bind 6, 35.
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billedsprog i stedet for den tidligere fokuseren på oplysningstidens lære om dyd og pligtmoral. 
Wallin fik også større respekt for de gamle kirkesalmer i salmebogen fra 1695, hvad der kom til at 
præge hans sproglige modernisering af dem. Komiteen modtog også kommentarer og synspunkter 
fra forskellige steder i landet herunder fra Henrik Schartau, som med konkrete eksempler advarede 
komiteen mod at komme til at gøre sjælesørgerisk skade ved ikke under bearbejdelsen af de gamle 
salmer at fastholde den lutherske lære om retfærdiggørelse af tro.182 
  I november 1816 udsendte Wallin en prøvesalmebog kaldet "Förslag till Svensk Psalmbok" blandt 
andet til vurdering i de svenske menigheder, så de kunne indsende deres kommentarer. 
Prøvesalmebogen fik stor udbredelse og en god modtagelse herunder flere anmeldelser. Der blev 
også indsendt kommentarer og forbedringsforslag. På rigsdagen forsamlet i 1817-1818 var 
modtagelsen også positiv, og ønsket var klart, at det måtte ende i en ny salmebog. Wallin fik fem 
måneders tjenestefrihed til at færdiggøre salmebogen. På grund af dødsfald fik salmebogskomiteen 
nye medlemmer. Komiteen bestemte, at den nye salmebog skulle indeholde 500 salmer. Den 27. 
december 1818 blev det fuldførte salmebogsarbejde sendt til kongens godkendelse. I 
følgeskrivelsen blev der anmodet om, at salmebogen ikke blev godkendt og påbudt til brug fra en 
bestemt dag, men at menighederne kunne tage den i brug, når de selv ønskede det. Det fik til følge, 
at den ikke straks slog igennem overalt.183 
  Karl XIV Johan (konge 1818-1844) godkendte og autoriserede salmebogen i 1819. Salmebogen 
fra 1819 var resultatet af en særlig svensk udvikling, hvor Sverige i 1810-tallet havde en litterær 
storhedstid, som også medførte åbenhed for en sprogbrug med bibelsk fylde. Den wallinske 
salmebog var ifølge Anders Jarlert præget af en kombination af "borgerliga dygder och romantisk 
Kristusfromhet, gärna med ljus-mörker-kontraster. Lovprisandet av idoghet och flit bryts mod 
tanken på alltings förgänglighet och en stoisk resignation. En förskjutning från lutherskt 
kallelsemedvetande till borgerligt pliktideal kan också iakttas. I de många psalmerna för "särskilda 
personer, tider och omständigheter" (kasualpsalmer) märks svårigheten att fånga det vardagligt 
realistiska i en högstämd form....Sin kontrast har kasualpsalmerna i de stora högtidspsalmerna. 
Anmärkningsvärt är att missionstanken är så väl representerad redan i 1819 års psalmbok. Både 
som sångbok i gudstjänsten och som andaktsbok i hemmet var psalmboken allmänt spridd.....Mellan
olika fromhetsriktningar, lokala traditioner, åldrar, kön och samhällsklasser har den – trots all kritik 
– varit ett gemensamt, sammanhållande band."184

4. Bibelen. Karl XII's Bibel fra 1703, der igen sprogligt var stærkt afhængig af Gustav Vasas Bibel 
fra 1541, fremtrådte i en sprogdragt, som mange i 1700-tallet opfattede som gammeldags. Derfor 
blev der fra flere sider udtrykt ønske om en ny oversættelse af den svenske kirkebibel, og i 1773  
nedsatte man den store bibelkommission, der havde ærkebiskoppen som formand, men  ellers 
bestod af hebraisk og græskkyndige eksperter, der samtidig var præget af en moderat oplysningstids
teologi. Kommissionen udsendte løbende prøveoversættelser, hvor flere vurderede, at forsøget på at

182 Jarlert, "Romantikens och liberalismens tid" i Sveriges kyrkohistoria bind 6, 36.
183 Om kritikken af den nye salmebog: Rolf Tornqvist, "Oppositionen mot 1819 års psalmbok", i Västsvensk fromhet, 
redigeret af Christer Ahlberger og Göran Malmstedt (Göteborg. Humanistiska fakulteten Göteborgs universitet, 1993), 
137-165.
184 Holmquist, "Från reformationen till romantiken" i Handbok i Svensk Kyrkohistoria, bind 2, 246-249.279; 
Liedgren,"Neologien, romantiken, uppvaknandet 1809-1823" i Svenska Kyrkans Historia, bind 6: del 2, 94-102.247-
274; Jarlert, "Romantikens och liberalismens tid" i Sveriges kyrkohistoria bind 6, 35-40.
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modernisere sproget og anvende en parafraserende metode nærmest havde ødelagt kirkebibelens 
marvfulde sprog. Da der takket være ærkebiskop Uno von Troils energiske indsats forelå en 
prøveoversættelse til jubilæet i 1793, var spørgsmålet imidlertid ikke om prøveoversættelsens 
antagelse, men om hvordan den kunne blive omarbejdet. Troils efterfølger Lindblom var levende 
optaget af at få en ny bibeloversættelse i en moderne sprogdragt. Men Lindbloms ønsker strandede 
på den fremvoksende romantik, som bragte kirkebibelens gamle sprog til hæder og ære igen. 
Endelig greb kongen ind og opfordrede ærkebiskoppen til at udskyde arbejdet med den nye 
bibeloversættelse. Kongens begrundelse var, at man for at undgå uro burde fortsætte med at bruge 
den gamle kirkebibel.185 I den situation var selv Lindbloms store anstrengelser ikke tilstrækkelige, så
bibeloversættelsesprojektet blev ikke realiseret af ham. Det endelige resultat af 1773 års 
bibelkommission blev først virkeliggjort med den svenske bibel fra 1917. 186 

185 Jarlert, "Romantikens och liberalismens tid" i Sveriges kyrkohistoria bind 6, 92.
186 Holmquist, "Från reformationen till romantiken" i Handbok i Svensk Kyrkohistoria, bind 2, 244-245.279; 
Liedgren,"Neologien, romantiken, uppvaknandet 1809-1823" i Svenska Kyrkans Historia, bind 6: del 2, 84-86.186-
190.274-281; Jarlert, "Romantikens och liberalismens tid" i Sveriges kyrkohistoria bind 6, 112.
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