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Mera fruktbart hade varit att istället för det dags-
aktuella »slöja» koncentrera undersökningen till 
hår, vilket hade besparat förf. det besynnerliga och 
äventyrliga försöket att kalla hatt för »slöja», och 
risken att isolera »den kristna slöjtraditionen» utan 
att ta någon hänsyn till sorgslöjans långa bibehål-
lande och slutliga avveckling.

I sin analys konstaterar förf. att medan Pingst-
rörelsen identifierade sig mot omgivande kristna 
samfund genom en mer bokstavstrogen tolkning 
av Nya testamentet, identifierade man sig med det 
moderna västerlandet på bekostnad av sådant i Nya 
testamentet som bedömdes som antikt eller öster-
ländskt. Såväl här som i romersk-katolska kyrkans 
syn på nunnedoket har symboliken förskjutits.

Den allt vanligare förväxlingen av kyrkohistoria 
med religionshistoria upprepas och utvidgas här 
så att även historikern Inger Hammar postumt 
utnämns till religionshistoriker. Martin Luther 
citeras på engelska, som om han ordagrant uttryckt 
sig så.

Som helhet innehåller avhandlingen många 
intressanta reflexioner, även om resultaten inte 
alltid är så originella. Gång på gång landar förf. 
i hår istället för »slöja». Det historiska språnget 
förbi 1800-talets katolska nunnor i Sverige till den 
sentida katolska debatten är liksom den stora roll 
den exegetiska diskussionen om kvinnliga präster 
tillmäts för »slöjan» i svensk kontext en förblivande 
svaghet, liksom det gåtfulla utelämnandet av sorg-
slöjan.

ANDERS JARLERT

Jens Rasmussen
VÆKKELSER I DANSK LUTHERSK 
FÆLLESKULTUR. Andagtsbøger og 
lægmandsforsamlinger (1800–1840).

Odense: Syddansk Universitetsforlag 2016, 
332 sid.

Forskning och kunskap om de nordiska väckelse-
rörelserna har tagit viktiga steg framåt genom ett 
interdisciplinärt förhållningssätt och genom tätare 
samarbeten över nationsgränserna, som till exempel 
genom de resultat som har framkommit genom 

nätverket NORDVECK. Ny forskning vederlägger, 
fördjupar eller kompletterar tidigare insatser.

Ett exempel på kompletterande forskning är 
Jens Rasmussens översikt av väckelsen på Fyn åren 
1800–1840. Utan att polemisera kompletterar han 
bilden av en övergångsperiod i dansk kyrkohisto-
ria, med relevans också för utvecklingen i de övriga 
nordiska länderna. Rasmussen beskriver syfte och 
inriktning med sin bok:

Målet med denne bog er at give en mere precis beskri-
velse af indholdet i de vaktes lutherske religiøsitet. Den 
utfordrede præsteskabet og de øvrige sogne beboere. 
Særligt er det interessant at forholde sig till teologen P.G. 
Lindhardts opfattelse, at de vakte ikke er særlig luther-
ske. Denne bog vil framhæve, at de fleste vakte er luth-
erske. Det lutherske almindelige præstedømme udfoldes 
i de vaktes forsamlinger. De fleste vakte forbliver i den 
danske lutherske kirke. Det er derfor tale om en markant 
lægmandsbevægelse, som er væsentlig for Folkekirkens 
selvforståelse med fremhævelsen af lægmandsinflydel-
sen. (s. 11)

Rasmussens bok kompletterar tidigare forskning. 
Exempelvis Hanne Sanders har gjort en komparativ 
studie av väckelser i Fyns stift och i Skara stift och 
undersöker konfliktnivåer i tre typer av väckelser: 
präststyrda, lekfolksstyrda och lekfolksstyrda med 
egen sakramentsförvaltning. Rasmussen komplet-
terar bilden genom att beskriva de skiftningar i 
konfliktnivåer som väckelsen i Fyns stift genomgår 
över tid för Sanders olika typer. På motsvarande 
sätt kommenteras och kompletteras ett antal ytter-
ligare forskarinsatser utifrån samhällsperspektiv, 
socio-ekonomiska perspektiv samt forskning om 
väckelsernas utbredning, religiösa karaktär och 
politiska betydelse. Rasmussen kompletterar dessa 
tidigare ansatser genom att betona att det lutherska 
draget, exempelvis i de väcktas praktik att läsa äldre 
andaktslitteratur, skapar en tydlig luthersk konti-
nuitet. Att förstå denna »luthersk fælleskultur» är 
nödvändigt för att kunna beskriva de väckta och 
deras lekmannaförsamlingar.

Boken är indelad i fyra huvudavsnitt (A–D) där 
det första och det sista i huvudsak beskriver det 
kyrkohistoriska förloppet före och efter den egent-
liga undersökningsperioden åren 1800–1840. Till 
förhistorien (avsnitt A) knyter Rasmussen utveck-
lingen från luthersk ortodoxi till en dansk statspie-
tism med herrnhutism och tidig upplysningstid. I 
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efterspelet (avsnitt D) beskriver han hur de väckta 
delas upp i grundtvigianism och Indre Missionsrö-
relsen och hur dessa mer och mer fjärmar sig från 
varandra.

Själva forskningsinsatsen presenteras i två avsnitt 
(B och C). I den första (B) undersöks »Vækkelsernes 
indhold – belyst med fynske forhold og andagtslit-
teraturen». Rasmussen hävdar att väckelserna på 
Fyn hade ett tankegods gemensamt med de tidigare 
väckelserna under 1700-talet. Genom att studera de 
väcktas andaktsböcker och lekmannapredikanter-
nas egen litterära produktion och dess receptions-
historia försöker Rasmussen påvisa den lutherska 
gemenskapskulturen:

Ud fra de fynske lægprædikanters oplysninger er 
det muligt at danne sig et skøn over de mest brugte 
andagtsbøger, som i hovedsagen stammer fra ortodox-
iens og pietismens tid. Vigtige er Christian Madsens 
bogfortegnelse till herradsretten i Kerteminde i 1821 
og Peder Larsen Skræppenborgs skøn over de anvendte 
andagtsbøger hos de vakte i opgivelser fra 1837 og 1854. 
(s. 81)

Rasmussen lyfter fram 23 olika postillor och 
andaktsböcker, utgivna i nyutgåva eller nyprodu-
cerade under perioden. Martin Luthers kyrko- och 
huspostilla utgiven i översättning år 1828 ges 
en särställning. Därefter görs en djupare analys 
av Peter Larsen Skræppenborgs text om »de 
gudelige forsamlinger» från år 1837. Här görs en 
litterär jämförelse med textens klassiskt retoriska 
drag. Rasmussen summerar med en systematisk 
genomgång av »den fælles religiøse lutherske 
kultur, som den ældre andagtslitteratur og læg-
prædikanternes egne skrifter udtrykker» (s. 134) 
Han ser det som en i de väcktas egen samtid delvis 
omtolkad Lutherförståelse med rötter tillbaka till 
1600- och 1700-talen.

I det andra huvudavsnittet (C) samlar Rasmussen 
en rad kortare undersökningar på temat om »væk-
kelsernes opgør med den kirkelige elite». Som bak-
grund hänvisar han till tolv tidigare egna undersök-
ningar, i huvudsak publicerade åren 1996–2012.

Den första delundersökningen diskuterar olika 
idémässiga strömningar i samtiden och deras 
återverkningar på teologi och kyrkliga riktningar. 
Rasmussen menar att forskningen tidigare har sett 
väckelsen som en motreaktion mot det danska 

rationalistiska statskyrkosystemet. Istället vill han 
förorda en kontinuitet och lyfta in romantikens 
betydelse. Rationalismen stod för upplysningens 
teologi, det praktiska förnuftet och etiken var 
autonomt mot Skriften och läran. Supranaturalis-
men betonade uppenbarelsens nödvändighet och 
Skriftens auktoritet, avskilt från det mänskliga 
förnuftet. Båda samverkade dock till en individua-
listisk religiositet präglad av samtidens romantiska 
strömningar, som också inbegrep en vurm för 
samhälle och nation. Kyrkan blev en gemensam 
kultursymbol.

Den andra delanalysen betonar väckelsens geo-
grafiska spridning under perioden, med början 
på Fyn under 1820-talet och fortsättning i resten 
av Danmark. I fokus för framställningen står de 
många rättsprocesserna mot de väckta fram till 
Christian VIII:s trontillträde år 1840. Därefter 
är det framför allt baptister som blir föremål för 
tvångsåtgärder tills den nya grundlagen antas år 
1849. Mångfalden i väckelsens uttryck kan beskri-
vas utifrån de fyra riktningar som Rasmussen anger 
fanns verksamma i Köpenhamn: den herrnhutiska 
utifrån Brödramenigheten, den grundtvigianska 
utifrån Grundtvigs förkunnelse i Fredrikskyrkan, 
de väckta kretsarna kring C.C. Harmsen och Lars 
Jensen samt baptisterna.

Ett kortare avsnitt diskuterar de väcktas kon-
servativt präglade protester mot enskilda prästers 
ändringar i nattvards- och dopritualet. Rasmussen 
sammanfattar sina slutsatser:

De vaktes ritualforståelse med den gamle sprogform, 
som de kendte fra andagtslitteraturen, var i praksis på 
flere måder forskellig fra den kirkelige elites ønske om en 
nænsom og språklig revision. Alligevel førte det ikke her 
i landet til et egentligt skisma, selvom det i perioder så 
truende ud. Det skulle senare vise sig, at diskussionerne 
om kring forholdet mellem lægfolks rituelle religiøse liv 
och elitens ritualønsker blev en proces, som mundede ud 
i en gensidig tilpasning. Det var netop tale om kontinui-
tet. De vakte lægfolk (med undantagelse af baptisterne) 
forblev inden for den officielle folkekirke. (s. 237)

Därpå beskriver Rasmussen de väcktas förhållande 
till N.F.S. Grundtvig och J.C. Lindberg. Detta 
avläser Rasmussen genom Lindbergs artiklar i 
Nordisk Kirke-Tidning åren 1833–1840 och genom 
Lindbergs resor till de väckta i syfte att samla 
underskrifter till petitionen för att behålla Pontop-
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pidans katekesförklaring och för att anmoda att 
sockenbandet upplöstes. Vid denna tid var inte mot-
sättningarna så stora som de sedan skulle komma 
att bli.

Ett sista mindre avsnitt diskuterar sambandet 
mellan den politiska utvecklingen och behandlingen 
av religiösa minoriteter i Danmark under perioden. 
Här kommer även judar, mormoner och katoliker 
in även om huvudframställningen fokuserar på de 
kyrkotrogna väckelserna och de separatistiska bap-
tisterna. Rasmussen betonar starkt den historiska 
kontinuiteten till att den absoluta majoriteten av 
danskar varit statskyrkan trogen in i modern tid.

Rasmussen har alltså publicerat en rad inbördes 
olika studier i syfte att komplettera bilden av en 
dynamisk period i danskt kyrkoliv. Tyngdpunkten 
finns i urvalet av de 23 mest använda andaktsböck-
erna och deras gemensamma lutherska grund trots 
olika drag av ortodoxi, pietism och herrnhutism. 
Analysen av materialet skulle dock med fördel ha 
kunnat utvecklas ytterligare, nu lämnas mycket 
åt läsaren att själv reflektera över det i huvudsak 
refererande innehållet.

I den andra analysdelen infogas en rad olika 
utredningar, vilket ibland leder till onödiga upp-
repningar. Bitvis tappar framställningen fokus 
på uppgiften. Samtidigt genomförs diskussionen 
konsekvent och ger de kompletterande bilder till 
tidigare forskares insatser som Rasmussen har haft 
ambitionen att presentera.

Boken väcker frågor kring likheter och skillnader 
mellan utvecklingen i de olika nordiska länderna. 
De yttre förhållandena med lagstiftning och konti-
nental påverkan är påfallande lika mellan de båda 
kungarikena i Norden. Rasmussen kommenterar 
särskilt frågan om väckelsens lojalitet gentemot 
den nationella statskyrkan i Danmark, medan det 
i Sverige skapas relativt stora fristående kyrkosam-
fund.

HANS ANDREASSON

Arne Bugge Amundsen (red.)
VEKKELSENS MØTESTEDER. (Bibliotheca 
Historica-Ecclesiastica Lundsensis 57)

Lund: Lunds universitets kyrkohistoriska 
arkiv (LUKA) 2014, 265 sid.

Det nordiske netværk for forskning i religiøse 
vækkelser – NORDVECK – har eksisteret siden 
1999. Det afholder konferencer, og denne bog, 
Vekkelsens møtesteder, rummer indlæg fra en kon-
ference i 2011. Bogens forfatterskare viser, at flere af 
de oprindelige forskere i netværket stadig er aktive, 
men at der også er kommet nye til. Og ud fra bogen 
at dømme domineres netværket dels af teologer, 
dels af forskere fra Norge, Sverige og Finland.

Temaet for bogen, vækkelsens mødesteder, er 
godt, fordi vækkelse ikke er bundet til kirkerummet, 
som megen anden kristen praksis. Temaet udtryk-
ker også et ønske om at se vækkelse som et kollektivt 
fænomen. Det er altså ikke kun et spørgsmål om 
den enkeltes vækkelse. Det er således spændende at 
se, hvilke rum, de vakte mødtes i, og hvordan de 
her gav deres vækkelse form. På den måde indgår 
bogen i en moderne trend blandt historikere for at 
undersøge det rumslige. Samtidig kan det nordiske 
blive en måde at operationalisere den transnatio-
nelle interesse, som findes hos mange af vor tids 
forskere som en kritik af for nationalt begrænsede 
spørgsmål.

Vækkelsen i Norden i 1800- og 1900-tallet 
optræder ofte som specielle vækkelseshistorier i 
hvert af de nordiske lande, ikke sjældent opkaldt 
efter den person, som man mener har startet væk-
kelsen, f.eks. haugianerne i Norge og laestadianerne 
i Sverige, eller med navnet på den aktuelle forening 
som Indre Mission i Danmark eller Pingströrelsen 
i Sverige, for nu at tage nogle af de vækkelser, som 
behandles i bogen. Disse vækkelser placeres ofte i 
nationale historieskrivninger, hvilket også er tyde-
ligt i denne nordiske bog. I 14 artikler møder vi 
forskellige vækkelser i Norden.

Hvis jeg trods dette skal forsøge at se fællestræk 
i den nordiske vækkelse, så var to rum vigtige: 
hjemmet og et nybygget hus (missionshus, bedehus 
eller lignende). Hjemmet blev anvendt af hau-
gianerne frem til midten af 1800-tallet, derefter 


