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Forord

Som teologisk kandidat overvejede Søren Aabye Kierkegaard (1813-
1855) præstegerningen, men endte med at hellige sig sin forfattervirk-
somhed. Kierkegaards produktive periode falder i årene umiddelbart 
før og efter junigrundloven i 1849, så i en vis forstand kan forfatterska-
bet ses som en dåbsgave1 til den nyetablerede folkekirke. Men hvilken 
gave? Og var den velment eller snarere som gaven fra den trettende fe, 
der ikke var inviteret med til festen?

I nærværende antologi kaster vi os ud i det og løsner frivilligt båndet 
for at se, hvad der gemmer sig inde bag den spektakulære indpakning 
af pseudonymer og genrer. Vel nærede Kierkegaard en afgrundsdyb 
skepsis over for den officielle kristendom, men vi er af den opfattelse, 
at der er meget at hente ved særligt at fremhæve Kierkegaard som en 
kristen tænker, der taler direkte, enfoldigt og med stor relevans for os 
i dag. 

Fromme Søren

Bogen er udsprunget af en foredragsrække med den lidt kække ar-
bejdstitel “Fromme Søren”, som blev holdt i henholdsvis Farum og 
Blovstrød sogne over vinteren og foråret 2016. Foredragsrækken be-
stod af fem foredrag, som vi nu i bogen har udvidet med yderligere 
seks bidrag. 

“From” er en ret løs betegnelse, et ord der oftest bruges i flæng om en 
fornemmelse af en særlig ihærdig religiøsitet. Titlen: “Fromme Søren” 
er da heller ingen konklusion. Den er først og fremmest et spørgsmål. 

Efter hvert foredrag i studiekredsen spurgte vi den respektive fore-
dragsholder om, hvorvidt han eller hun mente, Søren Kierkegaard var 
from? Et kort og enkelt spørgsmål, skulle man mene, som i princippet 
kunne besvares prompte. Svarene fra samtlige oplægsholdere kom dog 
nølende; nogle bekræftede, andre benægtede, men hver og én måtte 

1. Jf. Jørgen I. Jensen, …det tredje øjeblik. Mellem Grundtvig og Kierkegaard, 
Aros Forlag 2008, s. 47f.
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først udvikle en mere fast forståelse af ordet “from” for at undgå mis-
forståelser. I ordets værste betydning bliver fromhed til klæbrig for-
stillelse. I ordets bedste betydning klinger det af inderlighed og den 
særlige religiøsitet, Kierkegaards skrifter bærer frem. 

Eftersom det latinske pietas betyder fromhed refererer titlen også til 
Kierkegaards omstridte forhold til pietismen; den ældre fromhedsbe-
vægelse, hvis arv både Kierkegaard og hans samtidige var i færd med 
at bearbejde og gøre op med. Spørgsmålet om Kierkegaards rødder i 
pietismen dukker op flere steder, især i to af antologiens bidrag: “Søren 
Kierkegaard og Pietismen. En skitse af den historiske og biografiske 
baggrund” af Anders Kingo samt “Søren Kierkegaard og H.A. Bror-
son. To religiøse digtere” af Bente Bramming.

Kierkegaard i praksis

Fromme Søren. Om Søren Kierkegaard og det kristne liv favner bredt. 
Bidragsyderne har hver fået et emne at belyse, ligesom de har fået at 
vide, at det er tilladt at vove nogle konklusioner og lufte nogle menin-
ger. Og det er blevet til 11 meget forskellige artikler både med hensyn 
til tilgange og resultater. 

 Dét, der samler antologien, er at bidragene overvejende beskæftiger 
sig med tematikker, der hører inde under det, man kalder praktisk 
teologi. Dvs. læren om kirkens virke. Uden at være nogen praktisk 
teologi i traditionel forstand behandler bogen velkendte temaer som 
bibel, kirkesyn, dåb, skriftemål, nadver, ægteskab, prædiken, bøn, sal-
mer og døden. Med denne emnerække og med de mange tematiske 
forbindelser, der er imellem artiklerne, dækker bogen centrale temaer 
hos teologen Kierkegaard. Registeret til sidst i bogen kan vejlede den, 
der vil orientere sig om et tema på tværs af kapitlerne. 

Vi har for nylig begge skiftet tilværelsen som teologistuderende ud 
med virket som sognepræster. Igennem studieårene var Kierke gaard 
med som en fast følgesvend og diskussionspartner om alverdens teo-
retiske og abstrakte teologiske gåder, men pludselig befandt vi os i en 
dagligdag som sognepræster med alle de konkrete opgaver, det medfø-
rer: arbejdet med prædiken og ritualer, salmevalg, bibellæsning, sog-
neopbyggelse, konfirmandundervisning, sjælesorg og samtaler med 
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mange mennesker i anledning af dåb, vielse og begravelse. Spørgsmålet 
blev her for os begge, om vi kunne tage forfatterskabet med ind vores 
nye virke, eller om vi måtte efterlade det i studerekammeret? 

Det er vores håb, at antologien vil komme til at bygge bro mellem 
studereværelse og kirke, og at dåbsgaven til folkekirken, hvor provoke-
rende den end kan tage sig ud, må blive til glæde og gavn for mange.

Alle artikler benytter så vidt det er muligt den nyeste udgave af Kier-
kegaards skrifter: Søren Kierkegaards Skrifter, bd. 1-28, udgivet af Sø-
ren Kierkegaard Forskningscenteret, Gads Forlag 1997-2012, som der 
henvises til ved angivelse af SKS nummer på bindet efterfulgt af side-
tal. Enkelte skrifter (særligt papirer) er dog ikke med i SKS-udgaven, 
og her bruges tidligere udgaver, som angives eksplicit.

 I øvrigt har udgivelsen af SKS samt digitaliseringen af Kierke gaards 
skrifter (www.sks.dk) givet forfatterskabets læsere en ny mulighed for 
at foretage elektroniske emnesøgninger på tværs af skrifterne. Et red-
skab som flere af bogens forfattere benytter sig af. De utrykte skrifter, 
journaler, papirer og breve, som har levet en mere ubemærket tilvæ-
relse, bringes frem i lyset og bidrager flere steder i bogen til nye per-
spektiver.
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Søren Kierkegaard og pietismen
En skitse af den historiske og biografiske baggrund

Anders Kingo

I åndslivet er der ingen stilstand endsige tilstand; alt er aktualitet. Så-
ledes lader Søren Kierkegaard sin pseudonym Anti-Climacus bemærke 
i værket Sygdommen til Døden. Og denne sætning kunne passende 
karakterisere selve omdrejningspunktet i alt det efterfølgende. Thi pi-
etismen var netop en åndelig reaktion og bevægelse mod den tilstands-
agtige lutherske ortodoksi, der i stivnet dogmatisme og rettroenhed 
var opstået i kølvandet på Martin Luthers (1483-1546) reformatoriske 
virke. 

Ecclesia semper reformanda est! Kirken bør altid reformeres! Sådan 
har det lige siden Luther slagordsagtigt lydt i en dyb erkendelse af, at 
kirken kun kan gå frem – ved at gå tilbage: tilbage til sit historiske 
udgangspunkt; tilbage til det, Kierkegaard kaldte “nytestamentlig kri-
stendom”. Kun ved som historisk kristendom bestandigt at besinde sig 
på sit historiske udgangspunkt er kirken åndeligt i live. Ellers stivner 
den i tilstand og stilstand, i dogmatisme og de “rigtige” meninger, i 
selvoptaget eller ligefrem selvdyrkende aktivisme.

Ordet ‘pietisme’ er affødt af det latinske pietas, der betyder from-
hed, og kunne for så vidt betegne enhver bestræbelse på at tilføre en 
dogmatisk lære fromhed og liv. Oftest anvendes ordet imidlertid i en 
noget snævrere historisk betydning som betegnelse for den reformbe-
vægelse, der i slutningen af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet 
opstod inden for lutherdommen i Tyskland og siden spredtes – især til 
de nordeuropæiske og skandinaviske lande.

Pietismen i alle dens afarter er netop en storstilet bestræbelse i ret-
ning af at åndeliggøre og personliggøre det enkelte individs forhold 

PIETISM
E
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til kristendommen. I det personlige fromhedsliv tog man ved lære af 
urkristendommen. Og i måden at organisere sig på hentede man for-
billeder i urmenighedens praksis. 

Kierkegaard delte med pietisterne intentionen i disse bestræbelser. 
Han havde mødt pietismen i en mild udgave gennem sin opvækst, 
hos sin fader og i Brødresocietetet i Stormgade i København. Følgende 
artikel tegner en kortfattet historisk og biografisk skitse af dette sags-
forhold og slutter med – aldeles kortfattet – at besvare det altafgørende 
spørgsmål, om Kierkegaard også med pietisterne delte selve grundlaget 
for og dermed arten af en sådan åndeliggørelse og personliggørelse.

Reformation og ortodoksi

Fra det midttyske fyrstendømme Sachsen udgik Reformationen. I 
Sachsen fik ortodoksien sit center. Og fra Sachsen udgik de to mest 
betydningsfulde pietistiske bevægelser: den hallensiske fra Halle (i den 
nuværende delstat Sachsen-Anhalt) og den herrnhutiske fra Herrnhut, 
tæt på grænsen til Tjekkiet. 

Ved sin død i 1546 efterlod Martin Luther sig et uhyre omfangsrigt 
forfatterskab, der – grundet situationen og mandens gemyt og åndelige 
kamp – ikke rummer noget egentligt læreskrift eller nogen dogmatik, 
men består af en lang række kampskrifter og lejlighedsskrifter, hvis 
tilblivelse skyldes alle de presserende problemer og spørgsmål, der op-
stod, efterhånden som den bevægede og dramatiske reformation skred 
frem. I de lande og fyrstendømmer, hvor Reformationen vandt udbre-
delse, opstod der derfor i kølvandet på reformatorens død et stærkt be-
hov for nøje at kunne definere disse unge lutherske kirkers trosindhold. 
Ja, man havde behov for at kunne definere sig udadtil (først og frem-
mest i forhold til katolikkerne) og indadtil, hvad angik den nyvundne 
selvforståelse.

Affødt af et sådant behov og under en sådan definitionsproces ind-
sneg sig – næsten med nødvendighed – en markant vægtlæggen på 
troens indhold, på det objektive, på de rigtige meninger og den rette 
lære. Anden halvdel af 1500-tallet og størstedelen af 1600-tallet kaldes 
da også ortodoksiens tid, dvs. de rigtige meningers tid.
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Philipp Jacob Spener

Philipp Jacob Spener (1635-1705) er blevet kaldt pietismens fader. 
Han fødtes midt i Trediveårskrigens gru og havde sin ungdom i ef-
terkrigstidens armod. Og så fødtes han tillige ind i en verden, der var 
blevet moderne. Den modernitet, som også vi i dag er børn af, havde 
over et par århundreder totalt ændret menneskets selvforståelse. Det 
velordnede kosmos, som var et fælles vilkår for middelalderens men-
nesker at leve i, var gået til grunde og blevet erstattet af et individuelt 
og privatiseret kosmos. Fra senmiddelalderen over renæssancen, nogle 
omkalfatrende naturvidenskabelige opdagelser, filosofisk rationalisme 
og humanisme havde mennesket mistet sit objektive ståsted i verden, 
sin objektive sandhed, og stod nu tilbage med sin blot subjektive sand-
hed. Hvor senmiddelalderens menneske endnu levede med en såvel 
ydre som indre autoritet, er autoriteten i den moderne verden forlagt 
til menneskets indre.

Den pietisme, som Spener blev fader til (både i den hallensiske og 
den herrnhutiske skikkelse), er et produkt af denne udvikling, og pi-
etismen er i alle henseender fuldt på højde med sin samtids stræben: 
i kravet om, at det enkelte menneske selv er udgangspunktet for og 
bærer af sandheden. Kun i et menneskes indre overbevisning bliver en 
sandhed overhovedet til sandhed.

I sit hovedværk Pia desideria ser Spener med dyb bedrøvelse sine 
samtidiges rent vanemæssige forhold til kristendommen: et udeluk-
kende ydre forhold, der slår sig til tåls med kristendommens ‘objektive’ 
sandhed, hvorved der åbnes for fordærvelige forhold såvel i de verdslige 
styreformer som blandt gejstlige. Kræfterne bruges på det ydre, på de 
rigtige meninger og læresætninger, på at bekrige hinanden. I stedet 
burde de bruges på det indre, på den indre tilegnelse og overbevisning 
og på den deraf afledte livsførelse. Bibelen og bibellæsning måtte atter 
blive hver mands eje og hver mands beskæftigelse. Derfor åbner Spener 
sit hjem og afholder opbyggelsesmøder, konventikler, og han grund-
lægger dermed denne for al senere pietisme så væsentlige institution: 
de ‘private’ forsamlinger uden for det gudstjenstlige rum – alt sammen 
med henblik på at fremme den indre, personlige overbevisning.
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August Hermann Francke og Halle

Hvorledes opnår et menneske da ifølge pietismen en sådan indre over-
bevisning? Ja, hvad det angår, kommer menneskelige følelser og op-
levelser til – ganske i modernitetens ånd – at spille en aldeles central 
rolle. Det skulle blive tydeligt i særdeleshed, da Speners åndsfælle og 
senere arvtager, August Hermann Francke (1663-1727), påbegyndte 
sit imponerende virke i Halle.

Francke blev 1691 ansat ved det nyoprettede universitet i Halle som 
professor og præst. Med stor ihærdighed og et betydeligt organisatorisk 
talent virkede Francke på et såvel akademisk som praktisk plan. Hvor 
Spener var den stuelærde teoretiker, var Francke den handlekraftige 
praktiker. Hans ambition var fra universitetet at kunne udsende vakte 
og fromme teologiske kandidater til at virke for fromhed og inderlig 
kristentro ude i sognene. Samtidig etablerede han en stribe sociale og 
pædagogiske stiftelser (i dag kendt som De franckeske stiftelser), der 
skulle praktisere omsorg for og undervisning af fattige og ubemidlede, 
herunder forældreløse (vajsenhus). En enestående bedrift, der vakte be-
undring langt ud over Sachsens grænser, og som virkede stærkt befor-
drende på tilslutningen til den pietistiske reformbevægelse.

Francke selv havde studeret i Leipzig. En ivrig fordybelse i bibel-
studier forlenet med et kompromisløst temperament førte ham ud i 
en hård bodskamp, der afsluttedes med en brat omvendelse. Francke 
beskriver hændelsen som “gennem hjertets sorg og uro” at nå frem til 
troens glæde: “Som man vender en hånd, så hastigt var al min tvivl 
borte; jeg var forvisset i mit hjerte om Guds nåde i Kristus Jesus; jeg 
kunne ikke blot kalde Gud for Gud, men kalde ham min fader; al 
hjertets sorg og uro var på én gang som blæst bort; derimod blev jeg 
ligesom overskyllet af en glædens bølge, så jeg måtte love og prise Gud, 
der viste mig så stor en nåde.”

Denne beskrivelse af en pietists omvendelse skulle komme til at dan-
ne skole, så at sige. Den blev selve skabelonen for al ægte og sand pi-
etistisk omvendelse: syndserkendelse, bodsgang, pludselig omvendelse, 
forsagelse af verdslige glæder (fx dans og kortspil) og helliggørelse med 
efterfølgende gode gerninger.

Ja, Francke var fuldt på højde med sin samtid. Ved at forlægge al 
autoritet til menneskets indre var han i højeste grad moderne. Den 
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forlæggelse foretog også samtidens rationalister og humanister og op-
lysningsfolk. Og Francke var streng i sine krav! Kun den, der gennem 
særlige oplevelser (af syndserkendelse og bodsgang) havde kæmpet sig 
frem til den sande glæde og virkelig havde oplevet denne, kunne kalde 
sig en omvendt kristen. Dermed lagdes der følgelig et stærkt følelses-
mæssigt pres indadtil på tilhængere af pietismen og en stærk fordøm-
melse udadtil af dem, der ikke kunne eller ville lade sig rive med af 
disse følelsesmæssige oplevelser. 

Nicolaus Ludwig von Zinzendorf og Herrnhut 

Så markant en holdning og praksis måtte vække modstand! Fra de or-
todokse lød advarslerne da også kraftigt og umisforståeligt mod disse 
uromagere og falske profeter, der formasteligt ville en reformation af 
Reformationen. Ja, selve betegnelsen ‘pietister’ (‘de fromme’) blev til 
en begyndelse et skældsord: de skinhellige hyklere.

Også indefra opstod der imidlertid en markant og livsduelig protest 
mod Franckes mørke bodsgang, livsforsagende morallære og bestan-
dige selvprøvelse. Grev Nicolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760) 
kendte pietismen indefra. Hans barndomshjem var præget af den spe-
nerske pietisme, og seks år af sin skolegang tilbragte han i Halle, hvor 
han blev dybt grebet af den hallensiske pietisme. Men under sine jura-
studier i Wittenberg og under rejser til Holland og Frankrig, hvor han 
mødte kristne af mange forskellige konfessioner, skærpedes hans blik 
for Guds ubetingede og uforskyldte nåde i Kristus. Dermed var kimen 
lagt – ikke blot negativt til en afstandtagen fra hallensernes ‘mørke’, 
men tillige positivt til en ny form for pietisme: den herrnhutiske. 

Herrnhutismens historiske baggrund er kort skitseret denne: I 1415 
blev den tjekkiske reformator Johan Huss brændt på kætterbålet. Hans 
tilhængere iværksatte efterfølgende i Bøhmen et indædt oprør mod så-
vel den katolske kirke som det tyske kejserdømme. De dannede 1457 
en “Brødrekirke”. I 1520’erne fik disse brødre tæt kontakt til reforma-
torerne i Wittenberg uden dog at miste deres særpræg. Grundet en 
stærk forfølgelse udvandrede i begyndelsen af 1700-tallet nogle af disse 
bøhmiske og mähriske brødre og søstre til Sachsen og fik kontakt til 
Zinzendorf, der 1722 gav dem tilladelse til at slå sig ned på sit gods 




