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Inledning. 

Efter kampen föl' H:irans noggrannare uppfattning och 

framställning hade i den lutherska kyrkan, särskildt i 'l'ysk

land, uppkommit ett slags symboldyrkun, som med sitt en

sidiga betonande af läran ej blott innebar en våda föl' det 

religiösa lifvets förqväfvande, utan rent af mångenstädes för

qväfde det. Då uppsteg omsider från bekymrade och ängs

lade sinnen ett rop på praktisk kristendom, ett rop, som alle

städes fann genklang, ty det kom ett djupt kändt behof till 

mötes. Pietismen, som den nya riktningen snart allmänne

ligen kallades, verkade ock lifgifvande på hela den prote

stantiska kyrkan samt utgör en oförgätlig och välsignelserik 

insats i den religiösa utvecklingens historia. Men den ljusa 

tafla, som den företer i en Speners och hans närmaste an

hängares person, fördunklades likväl snart, och pietismen å 

sin sida urartade så småningom till ett form väsen, der skenet 

bevarades, men anden var borta. Till detta urartande bidrogo 

flere omständigheter. För att ej tala om collegia pietatis, 

som, om ock i början måhända nödvändiga, snart alstrade 

ett okyrkligt sinne, alldeles som konventikeln hos oss, så gick 

reaktionen mot det ensidiga drifvandet af ren lära till mot

satt ytterlighet, enär man äfven af många bland pietismens 

förnämste målsmän fick höra yttranden sådana som dessa: läro

satser höra icke till ett rättskaffens väsen; Skriften har en dubbel 

mening: den andliga och bokstafliga ; uppbyggelse till gudak

tighet är enda målet, bvarföre man ock i Skriften skall skilja 

mellan det, som länder till uppbyggelse eller icke gör det; 

trons väsen och den sanna teologien består i erfarenhet och 

llenni11(J: Dippelirlllismen. 
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känsla af gudomliga ting; derföre är en opånyttfödd menniskas 

kunskap i gudolllliga saker ingen sann kunskap, ntan bör 

l~ellre kallas en blott naturlig, falsk och köttslig; oomvända 

predikanter kunna ej heller predika Guds ord; goda verk ~iro 

nödvändiga till saligheten; ingen är en kättare, hvars Yiljas 

ondska icke är afgjord I). Också gjorde man pietisterna den 

mrebråel!;en, att der de tyckte sig märka något sken af gud

aktighet, der höllo de litet eller intet på Hiran, hvarförutan 

de ej heller blefYo oberörda af inverkan från samtidiga ut

ländska religiösa riktningar: Qllietism och Qväkerism. 

Emellertid höll sig Spener sjelf i allmänhet qva r på 

den gyllene medelvägen, om ock här och der några ensidiga 

yttranden af honom påträffas. Men äfven >lHallensarne» kOLlll110 

snart till insigt om nödvändigheten att iakttaga apostelen.' 

förmaning om den andliga nykterheten; ty de ensidighetel', 

som vidlådde pietismen och de skefva å igter, som af dess 

banerförare hade uttalats, utdrogos till alla sina konseqyensel' 

af några oroliga andar, som af pietismen uppväckt, men sedan 

icke af densamma kunde hållas i tygel. Bland dessa, 0111 aJ 

den nya rörelsen fått sin väckelse, men i hög grad bidrogo 

att sätta den i misskredit, val' kanske Johan Cont'acl Dippr7 
den förnämste. 

Han val' född 1673 på slottet Frankenstein nära Darrn

stadt, dit hans föräldrar (fadern var ev. luther k prest i 

Nieder-Ramstadt) under Tysklands dåvarande krig med Frank

rike tagit sin tillflykt. Efter att hafva inhemtat sin skolun

dervisning i pedagogien i Darmstadt, del' han för sina snabba 

framsteg i studier väckte medlärjungarnes afund och I~i.rarne 

beundran, begaf han sig, full af sjelfförtroende och >lmit drey 

Doctoribus schwanger», 1689 till universitetet i Giessen. när 

funnos tvänne partier: det ortodoxa och det pietistiska. Till 

det föna slöt sig Dippel, emedan det ännu var det starkaste, 

ehuru han i öfrigt redan nu betraktade den lutherska orto

doxien som "~en vMnad af absurda, köttsliga och i den Heliga 

• 1) Jfr LöscbCl's Timot.beus Verinus ocb teol. fak: s i Ro tock svar 
pa hågan, om Pietisteri är en fabel. 
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Skrift helt och hållet ogrundade meningar» l). Sedan Dippel 

i Giessen vunnit magi tervärdigheten, men gått miste om en 

åstundad professur, reste han till Strassburg föl' att derstädes 

söka in lycka, men förlorade i stället genom ett tygellöst lef

nadssätt sitt anseende och ådrog sig så stora skulder, att han 

genom en hemlig flykt nödgades undandraga sig sina fordrings

egare. efter paningar. Efter hemkomsten öfvergick han, i 

hopp om yttre fördelars vinnande, till pietisterna; kom dock 

snart genom umgänget med Gottfried Arnold på allvarligare 

tankar, men fick ock genom honom förkärlek föl' det blott 

inre och vedervilja föl' allt yttre i kristendomen 2). - Pietismen 

blef honom efter någon tid föl' nykter, och han intog seder

mera en, . om han menade, öfver partierna upphöjd ståndpunkt 

. amt kungjorde föl' den kristna verlden sin nya lära, genom 

IlYar antagaude han trodde, att ett dittills okändt fridsrike 

skulle inbryta, j det att alla meningsskiljaktigheter i religiösa 

ting kulle upphöra, och blott ]lraktisk kristendom drifvas. 

Aret l OH bCtit~imde han som den tid, på hvilken detta skulle 

inträffa, en tidpunkt, om han sjelf synes hoppats få upplefva 3 ) . 

Dippels lefnad öden \'01'0 synnerligen yexlande. På de flesta 

mIlen, dit han begaf sig, blef han vanligen med öppna armar 

mottagen och i.i. ra d , men snart derefter förföljd och missaktad. 

lian ätt var angeniimt och vinnande, han var friko~tig och 

gifmild, han kun kaper omfattade många olika slags ämnen 

(han kallar ig ock teolog, filosof, fysiker och medicus), hvar

igenom han kunde göra sig både nyttig och angenäm. Dess

utom föregick han af ryktet att vara en utmärkt läkare och 

tor alchemist och menniskorna behöfde då som nu helsa och , 
guld; bägge delarne hoppades man att genom honom erhålla. 

Föl' pieti terna hade han läran om försakelse och helgelse, 

I) Entdeckung; Vorbericbt, s. 38. 
2) Praktiskt ådagalade ban detta genom att icke på 36 år be

söka kyrkan eller gå till nattvarden (Das Leben Fl'iedricb I, König VOIl 

Scbweden). Uppgiften är dock icke fullt riktig, ty i Stockbolm åhörde 
ban verkligen med stort bifall Tolstadii predikningar; men så betraktade 

ban ock T. som sin lärjunge (Endeckung, s. 2GO). 
3) HaulUer, TIist. Tnscbenbucb 1858, IX, s. 32G. 
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ord som aldrig skola förlora sin dragningskraft för frolllma 

sin~en, - Men hans gränslösa egenkärlek och sjelfförtroende 

samt äfven otacksamhet gjorde hans bcundrare snart kall

sinniga; och sedan han tydligen ådagalagt, att de I:~,ror, som 

äfven Speners anhängare icke vil,le uppgifva, voro en for hOllOJll 

öfvervunnen ståndpunkt, blefvo äfven desse ah'ogt stHmda. 

För Sverige är Dippel af särskildt intresse ickc blott 

derföre, att han, enligt hans lefnadstecknares utsago, llwäre 

beinahe Bischof von Upsala geworden", utan än mer der

före att hans förnämsta skrift här affattades, och att han 

här' vann många beundrare och anhängare, af hvilka flere 

genom fängelse eller landsflykt fingo umgälla sin tillgih'ell het 

för bans lära. Äfven gellOm sitt utseende skall han pamint 

om en svensk, han lär nämligen haft mycken likhet med Karl 

XII. Vi skola i det följande sys elsätta oss med hans 

lefnadsöden hnfvudsakligen blott i den män, som de a haft 

inflytande på eller ega intresse föl' svenska förhållanden. -

Första gången Dippel kom att fästa uppmärksamhet på svenska 

angelägenheter var år 1706, och anledningen dertill val' en skrift 

mot pietisterna, som generalsuperintendenten öfyer svenska 

Pommern Johan Fried1'ich Mayet· detta ål' utgaf under titel: 

Kwrtze Bcricht von Pietisten, Med stOl' bitterhet utlåter sig 

Mayer i nämda skrift om pietisterna, hvilka, enligt han upp

fattning, äro svärmare, som under sken af gudaktighet för

följa den rena, sanna lutherska religionen, kasta öfver bord 

dess med Skriften öfverensstämmande ordning, öppna i kyrkan 

dörren för alla kättare, tillåta hvar och en tro, som ban vill 

o. s. v. Deras åsigter skildrar han efter yttranden af en 

}i'riedlebius (Jakob Friedrich Ludovici), Tboma ius, Arnold, 

Strykius, Juliana Asseburg, Petersens hustru Johanna von 

Merlau samt framförallt Dippel. Mayer lägger ock pietismen 

till last den tidens alla religiötla förvillelser i Tyskland. Som 

Dippel oftast var nämd i denna skrift, kände han sig ock 

uppfordrad att svara, hvilket ban äfven gjorde i en afhandling 

benämd Unpartheyischen Gedancken iiber eines so genannten 
Schwedischen Theologi, odet" D:1' Mayers kurtzc Bct"iclit von 

5 

Pietistel/ I), deri han 1II0t Mayer begagnm' ett synnerligen 

ohyfsadt språk, kallar honom en Scun'u, Velleniloquum, samt 

honom och hans »confratres» prostibula, beskyller honom för 

äkten 'kapsbrott m, m, I sak anmärker han riktigt, att Maycr 

icke bort lägga alla till last, hvad en eller några förskylt, 

tager dock icke tillbaka något af de yttranden, som Mayer 

ur hans krifter framdragit, utan skärper dem fastmer, 

Till denna 'krift bifogade helll en afbandling om Brutalität 

und IIIegalitiit des Religions Zwang med bufvudsakligt af

seende P' de svenska ediktcrna mot pietister, 

Dippel bade i sin ofvannämda skrift svarat Mayer ej 

blott i eget, utan ock i pietisternas namn, men snart derefter 

utkom teologil:'ka fakultetens i Halle svar på Mayers beskyll

ningar, i ll\ilkct ~\'ar fakultcten, att döma efter Dippels ut· 

drag derur, alldelc ' fritog 'ig frun all gemenskap med sådana 

'at 'cr och på taenden, 80l1l bland andra Dippel uttalat. Detta 

Hall 'II 'arne8 ntlatande harmade högeligen Dippel, isynnerhet 

'Oltl de, enligt han yttrande, icke blott förklarat sig mycket 

ortodoxt, utan äfven undcr~krifvit den svenske teologens dom 

lllot o kyldi"'a föl' att riidda sig och Speners skrifter. De 

hafva i 'itt var - äger Dippel - lastat kristendomens 

grulld 'annill"ar oeh i den yttre gndstjensten gillat Mayers 

ll placita», förklarat gudolllligt och nödigt, !tyad Dippel finner 

vara icke blott indiR'erent, utan ock delvis antikristiskt och 

afgudi8kt, under ,krif\' it de symboliska böckerna, ja, uppfört 

sig nlOt d n 8ven 'ke teologen, som om han skulle med en trupp 

,'ven 'kar ueHigra deras fakultet, om de icke genast under· 

skrefve allt, hvad han fordrade 2), - Med denna Hallensarnes 

skrift var brytningen mellan dem och Dippel afgjord: H~~an
efter behandlar han pietisterna som stora barn, hvIlka annu 

fröjdas at lek aker, under det att han blifvit en man, som 

lagt bort allt det barnsligt är, eller ock gisslar han "det nya 

l'nfo"!'d i Eröffueter Weg. I Dippels motskrift är ock I) Finnes 
l\1ayers omnämda afbandling intagen, .. . 

2 1 Jfr Dippds postscriptnm till ofvannämde Gedancken ubp.1 -

- Bericbt von Pietisten. 
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djuret, som \'äl hur horn SOUl ett lam, men talar och handlar 

som draken oeh just derföre slutligen skall åstadkomma mer 

styggelse i vet'lden, emedan det mer beprydt träder fram och 

bättre kan dölja antikrist» l). 
En annan följd af Dippels skrift mot Mayer och hans 

yttrande om religionstvång var, att han på Karl XII:s be

gäran följande året eller 1707 sattes i fängsligt förvar i Berlin, 

der han altsedan 1704 vistats 2). 

Äfven skola några af hans böcker blifvit offentligen 

uppbrända på kOllllOgens i Preussen befallning 3). 

Dippel sjelf deremot berättar, att svenske ministern i 

Berlin försäkrat honom, att hans konung icke det minsta brydde 

sig om Mayers sak, hvadan Dippel trodde, att myndigheterna 

blott föregåfvo, att en sådan begäran skett, men att den verk

liga orsaken till häktandet skulle varit hoppet »etwas Arkanes 

bei ihm zu erfischen», - hvilket dock misslyckats 4). 

Dippels framställning är föga trovärdig, ty näppeligen 

hade myndigheterna behöft uppdikta den nämda orsaken, om 

de velat göra en husvisitation hos honom; och brydde Karl 

XII sig icke om Mayer, så var dock Dippels beteckning af 

religions tvång såsom brutalt och illegalt säkert tillräcklig att 

uppreta honom. På förbön och borgen af tvänne sina gynnare 

i Berlin kom Dippel snart på fri fot, men strax derpa förestod 

1) Glaubens·Bekänntniiss und Nachricht was mit einem Schwe<.l. 
Stud. zu Ralle vorgegangen ist, s. 62. 

2) På sv. riddarhuset begärde B10mfelt d. 26 sept. 1726 Dfå veta. 
omständigheterna deraf, att när konung Kal'l XII stod i Sa å h . . xen, s aJ 

Dlppel,. som då var hos kouungen i Preussen, skrifvit mot Hermelin, att 
vår salIge konung blifvit förOl'sakad begäl'a ut honom». Protokollen för. 
mäla ingentin~ derom, huruvi~a J3lomfelt tick veta de närmare omständig-
heterna eller ICke. Någon Dlppels skrifvelse mot He I' k " . . .. rme 10 ' anner Jag 
ICke; såVIda e] dermed mcnas, hvad Dippel yttrar i afha dl . I' . ..." n . om le IglOns· 
tvang. ban (Dlppe!) hade val kunnat än hål'dal'e förfal'a med »co .. t . nCIplen enD 
af de sv. edIkterna, om icke J'espekten fÖl' det missbrukade k l 
fh"ll h" g. namnet a o e onom, Doch afven den p1'(es-umtionen tt . ,,, d d . . .. . ,a mUllan a enne sv. 7nl-

mste7' satt for mycken t7'0 tzll sin ortodoxe hr svågers f7'ån Rosto k ;/' 
t l l' I'.Td f c at/JPr 'e .se oc t z J o '() a and7'a förhanden varande ajJarer icke nog öfv . " t 
blmd fäkta7'es tillhviskningrtr» . el vag en 

3) Prestest. protokoll 15 sept. 1726. 
4) l:Iist. Taschenb. 1858, s. 270. 
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honom <lnyo fängeltie, hyartilJ orsakerna ~il'o mindre kända. 

Deulla gang ul1dandrog han sig h~iktet genullI en hastig flykt 

i syeIlsk offieersuniform. I Jena togs han i anledning af uni· 

forlllen och sin likhet med Karl XII för konungen af Sverige. 

Dippel begaf ig nu till Holland och vistades der i flere 

år, förYärh'ade ' ig medicine doktorsvärdigheten samt erhöll af 

konungen i Danmark titeln af kansliråd. Sedermera flyttade 

han till .\Itona, men beredde der sin olycka genom en mängd 

orättvi 'a be kyllningar mot danska ämbetsmän. En under-

ökning höll, de angifna befunnos oskyldiga, men Dippel der

e1110t fick ett ·trängt straff. Först mi tade han titeln af kansli

räd, dereftel' uJlpbr~illdes i hans närvaro af bödeln 5 af hans 

~krifter och slutligen dömdes han till evigt fängelse samt af

förde ' t i II 11 a 1ll1l1l'r~hulS slott pa Born hoI111 1). Dctta skcddc 171 U. 

Innan \'i öfverga till skildringen af DIJlpcls yj:;tallde i 

:::)verirrc, Yilja vi fral11ställa i en kort sammanfattning bans 

f ö l'll:im .. ta .. kril'ter och teolugiska åsigter. 

Dippel har utgifvit eu stor mängd Iller eller mindre vid

lyftiga 'kriftcr hufnldsakligen i teologiska ämnen. 

Vi lltil1l11a här nedan blott några af de vigtigare~eller 

'\'cri I·C mer kUnda. 
En a f Di ppelH första sk rifter eftcr hans öfvergång till 

pi tistcl'll<t bar den för bans nya sinne stämning gentemot de 

ortodoxe betecknande titeln: Orcodoxia orthodoxorum eller, på 

svenska öfv rsatt, de r~ittrognes djefialära. l denna skrift 

kallar si'" Dippcl för första gången Christiauus Democritus, 

ett författarenallln SOIU han derefter nästan ständigt begag--, 
uade t). igtigare Un oIDnämda skrift, som af Dippel sjelf 

icke 'kattades högt, var den 1698 utgifna Papisrmts Prote-

I ) Utfö rlig t härom i Onschuldige Nachrichten 1719, s. 879 ff . 
2) Anledningen till namnet enligt Dippels egen förklaring: liksom 

den gamle fil osofen utstack sina ögon för att opartiskt kunna utforska 
sanningen, så gjorde ock Dippel i bildlig mening föl' att utan anseende 
till pcrson kunna upptäcka menniskomas dårskaper (Eröffneter Weg, s. 110). 

Ryd elius, intagen af djupaste ovilja mot Dippel, öfversätter Dip~el~ föl" 
fattarensmn med d CIl kristelige Begrinct1'en och har särskildt SkrtfVlt om 
det dippelska löjet, ),som luktar af galla och hvars foster är högfäl'd och 
afundD (Rydelii vederläggning af Dippels villfarelse i filosofien, s. 73). 
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stantium vapulans eller protcstantcl'llas afbasadc pMvedöme, 

Att presteståndet här ifrigt anfalles, hör man af sjelfva titeln, 

För öfrigt ogillas i denna skrift de symboliska böckerna ocb 

religionsed ; barndop förkastas, de äldres dop och nattvard 

äro ett indift'erent verk l). 

Det egentligen positiva i Papismus är läran om rätt

färdiggUrelsen, som, enligt Dippel, innefattar ej blott synda

förlåtelse och upptagande till nåd för Kristi skull, utan ock 

pånyttfödelse och förnyelse, Han skiljer dock mellan »rätt

färdiggörelsens fundament», som består deri, att Gud förlåter 

synden och upptager syndaren i sin kärlek för Kristi och hans • 
förtjensts skull, och »formen och sättet» för densamma, SOUl 

består deri, att Gud gÖl' menniskan rättfärdig från sina synder 

i nya födelsen (Eröffneter Weg, s. 161), Framdeles lät han 

»rättfärdiggörelsens fundament» falla och behöll blott ,)formen och 

sättet» f6r densamma qvar 2), Tron blir ock i följd deraf lika 

med troslydnad eller »uppoffring af de f6rderfvade krafterna», 

och slutligen »just den tro på Gud, som Kristus i sina kötts

dagar sjelf hyste och utöfvade mot sin himmelska Fader» 

(Etwas Neues, s, 155), Till försvar för Papismus utgaf Dippel 

2 år derefter Wein und Oehl in die Wunden des gestäubten 

Papsthurns der Protesti1'e~aen. Boken innehåller en närmare 

utveckling af satserna i Papismus, 

, l) Några ål' derefter skref han en särskild afhandling om dopet 
den han påstår, att Kristi befallning att döpa alla hedningar OmÖjlige~ 
k~n betmkta,s som en stadigvarande lag, ty sådant stode i strid med nya 
forbundets vasen, som är frihet (Eröffneter Weg s 591) H 't å' , " " , ans SIS a slgt 
~ f~agan var, a~t dop ,och nattvard liksom omskärelse och påskalam voro 
Judiska ceI'emODler, hVllka icke äro af Frälsaren l' hans koOott d d , s agar anor -
n,ade, ICke hel,ler expressc ~pphäfna, utan de skulle ännu någon tid tålas, 
tIlls Dandens mbrytande vasenD skulle tillintetgöra dessa skuggor ' (Ent. 
deck~ng" s, 19~, Jfr s, 205); Paulns är den, som afskilde nattvarden till 
en sRrsklld åmmnelsefest (Entdeckul1g, s, 204). 

,2) Rättfärdiggörelsen rättar sig efter helgelsen, så att den sker 
succeSSIve och har gmdcr (katolikel'l1as rättf·· 'd' 00 l 00 , al Iggore selara gIllas, Vertheid 
s, 26); d,en fulla .rättfärdiggörelsen ur Gud erhålles icke förl' än Dhela KI'is~; 
process I anden al' absolveradD, eller som det het 'R 6 7 d ,. d.'d er lom, , : en som 

I
a1' , °t ., (från sy~den), är rättfärdiggjord (Etwas Neues, s, 143 jfr s ' iS9) 

SIS namda skrIft genomgår Di 1 R ' '- ' 
f 00 d' 00 • 00 ppe omarebrcfvet och söker vi sa, att rätt-
ar IggOl'a maste ofveI'allt tagas Din sen s h' u P YSICO,D 
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, Sist~äll1de, al' eller 1700 utgaf Dippel en sammanfattning 

af 'ma aSlgter 1 Glalluens Bekäntnuss, innehållande 14 ar

tiklar. Af dessa vilja vi anföra några bland dem, som äfven 

sedermera af Dippel fa thöllos, Dit hör först och främst den 

11 art. Om amiuns iimude i nya förbundet. Dess inne

håll är i korthet följande: Nya förbundets tjenare äro blott de 

heliga, 'om af Kri ti ande äro smorda och dugliggjorda till 

ämbetet, En sådan ma 'te predika evangelium, äfven om han 

icke hal' nagon lön deJ'för, utan fastmer bedröfvelse och för

följeI 'e, Han fal' icke i någon måtto bero af verldens och 

rnenniskorna lagar, ty hans enda regel är andans smörjelse 

och kärleken, Derföre förtjena, enligt Dippel, alla att ut-

kratta, 'om hälla det nuvarande predikoskl'ået (»med satser 

och yttre 'amvetl-;band mer in 'nördt än det levitiska,) Eröffneter , 
WC", " ::?15) föl' det nya förbundets ämbete, då ju predi

kanterna af menni kol' till och af ättas, hafva sin ämbetsdug

lighet af menni ,kol' och förderfvade universitetel', njuta en viss 

lön och icke äro för örjda af evangelium, samt dessutom 

m r('nd I äro fjenan från Kristi IiI' och anda,l) 

I 12 art., om bandIar om verldslig öfvedwt, heter det: 

öfv rh ten är eu Gud ordning i naturens rike och under la

g n att . tral1'<\ dc onda och skydda »rikets barn», Den öfver

het at 1', om förföljer barnen i Guds hus, är ingen Guds ord

ning, utan är affallen och t< I' uuder gudomligt tålamod till 

menni ,ko Higtet tratf och till de frommas pröfning som sjelfva 

djefvul n, l Kri ti rike behöfve' ingen öfverhet, ocb en »nådig 

herre om en nc dig hene kan icke vara någon medlem i Kristi 

rike, än mindre nCl.gon biskop i Kristi kyrka", En sann kristen 

tal' dcrföre »de jure» icke under någon verldslig öfverhet, 

men föl' att icke väcka förargelse begagnar han sig icke af 

sin frihet utom i sakel', som röra samvetet. 

1) Detta :lmne afhandlar Dippel ytterligare i ChristcnsLadt auf 
Erdcn, Uer ager han, att icke en den, som uppfyller hans fordringar 
pa en nya förbundets tjcnare, får tillvälla sig någon uppsigt öfver dem, 
som funnit Kristu och kunna af honom ledas (Eröffneter Weg, s, 449), 
Med stöd af sådana uttalanden vägrade oekså vanligen Dippels anhängare 
i Sverige att taga emot någon undervisning af presterskapet, 
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Dock hade Dippel intet emot att begagna regenterna 

"till befordran af Herrans verk och till afskafl'lln<le af förödel

sens styggelse», hvarmed han synes åsyfta »kleresietl:i bedräg

liga regemente» (Eröffneter Weg, s. 309). I). 
I 13 art., om näringsståndtt och verldsligt at'vde, säger 

Dippel: Skall en kristen arbeta, måste det ske i tron, och 

grunden till arbetet får icke vara näringsomsorg eller begäret 

att blifva rik, utan allena kärleken till Gud och nästan. Detta 

ämne utvecklar han vidare i Christenstadt au! Erden, deri 

han säger, att sjelfva arbetet icke får vara inrättadt till fa

fänglighetens tjenst eller i sig sjelft befläckadt, såsom förhål

landet vore med de flesta arbetsgTenar, utom åkerbruk och 

boskapsskötsel. Också finner man, att när Di ppels anhängare 

icke hade tillfälle att sysselsätta sig Illed dessa 210ftiga yr

ken, föredrogo flere af dem att göra ingenting, Dippel hal' 

trott sig kunna gifva skäl för ett dylikt dagdrifveri. Följande 

behöfva nämligen icke arbeta: de som redan bragt sin gamlc 

Adam under Kristi ok eller på andra vägar förstå att "kränka» 

honom; de som hafva tillräckligt att lefva af; dc 'om lefva 

af sin kärleksrike Fauers hand o. s. v. Ehuru Dippel an 'er, 

att all enskild förmögenhet är ),ur Babel», iiI' han dock emot 

egentlig egendomsgemenskap i den mening, att lilan l:ikall 

sälja och utdela hvad man eger, ehuru man å andra 'idan 

skall hafva allt gemensamt med Guds barn, ,'SOI1l icke Illcr 

egoistiskt besitta något af det jordiska». (Jfr 0111 ofvan tående 

Eröffnetel' Weg, s. 470--73). 

I 1 art., om den heliga skrift och GudI) ord, l:ikiljer 

Dippel strängt mellan den heliga skrift och Guds ord, ty den 

förra anser han icke kunna kallas Guds ord annat än i figur

lig bemärkelse, och han håller det för en fariseisk menino- att 
b 

inbilla sig, det man kan ur skriften få lif och nyfödelse ur 

. I) 1706 uppmamllle han regenterna i eH afhanuling med titeln ein 
~~rt und eme Heerde att införa enighet i l'eligionen genom de symboliska 
bockemas afskaffande och genom tillsättande i skola och kyrka af sådanc 
per~oner, som ieke bekymrade sig om olika meningar i religionen . ~'ör 
detta ändamål tillerkänner han dem DU det dem förut bestridda jus ep i
scopale (Eröffneter Weg, s. 880) 
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Gud, da 'kriften, enligt honom, endast är till för sådane, som 

"i 'itt matt., redan ä ro Guds folk, för bvilka den då är ett 

vittne börd om sanningen. Guds ord deremot är i sig sjelft 

lif och kraft, ett omedelbart utflöde ur Guds mun och ))går in 

i alla men ni kol" hjertan till öfvertygelse, jemväl i dem, som 

ingen krift ega·). De som det anamma, blifva Guds barn och 

vänner, och genom dem talar Gud äfven till andra, - Häraf 

är klart, att, enligt Dippels å igt, hedningarne icke behöfva 

nagon kännedom om det skrifna ordets innehåll för att blifva 

saliga' ty tron pa Kri tus fordrar, som Dippel säger, icke 

nödviindigt nagon kunskap om hans person och ämbete. Den 

inre tro lydnaden mot ordet och ljuset i själen kan nämligen 

finna' utan det yttre vetandet, och man kan besitta saken 

sjelf o'h fräl 'nino-en i Kristn', iiJven ifall man derom icke har 

något begrepp eller namn, eller till och rued hyser en irrig och 

villfarande m ning om Kri tus, emedan, enligt Dippels åsigt, 

'alighet n' och tron verk icke bestå i begrepp och vetande, 

utan allena i kraft, i det som Gud verkar i oss. (Eröffneter 

W fr, '. 251, jfr '. :363). I) 
Att i hvarje menniska TInnes en gudomlig säd, ett ut

flöde af d t gudoruliga vä endet eller det inplantade Guds ord, 

'äger DiJljl I iin tydligare i en med orunämda trosbekännelse 

'amtidi" 'krift: Senclschreiven an Conrad Briissken. Här be

ter det: alla kreatur äro till sitt väsen ett utflöde af Guds 

eviga kiirlek, ' 0111 i sa många tusen gestalter särdelat och i 

oändlig fruktbarhet meddelat ig, hvadan det är omöjligt, att 

na""ut enda kreatur kall af Gud hatas, än mindre tillintet

göra f ter det allmänna begreppet om intet, utan Gud måste 

iiI ka kreatur t om kreatur med samma nödvändighet som 

han iiI kar ig jelf. Deraf följer, säger han vidare, att 

kreaturen ät\'el1 efter fallet stå i sitt väsens centralrot, i Gud 

jelt~ och saledes icke kunna tillintetgöras, men väl ur det 

synliga ater införa i det osynliga eller i mysterium magnum 

l) Att bibeln blifvit antagen som rättesnöre ~ör både l~ra och 
. . . 'llf . l ch ett bedrägen af menlllskorfla. lefverne anser Dlppel so m en VI ale se o 

(Vera Dem. s. 71.) 
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samt äfven med bänsecnde till sin nuvarande individualitet 

absorberas af Guds väsen (von dem Wesen Gottes yerschlun

gen werden. Eröff'neter Weg, s. 969). 

1704 utgaf Dippel Wegweiser zU/n verlohrnen Liellt und 

Redtt: I in der Gottesgelehrtheit; II in der Erkäntniiss der 

Natw' tmd Medicin. Andra delen af denna skrift jemte den 

1710 utgifna Fatum Faluum och den 1711 utkomna ntre ani
malis morbus et medieina innebålla Dippels teosofiska uppfatt

ning af Gud och skapelsen. En skapelse af intet föreföll 

Dippel orimlig, bvarföre han antog, att alla varelser äro ut

gångna (emersere) ur Gud, hos hvilken finnes en passiv grund, 

»in quo terminetur et sibi ipsi sensibilis fiat primi agentis et 

moventis activitas». Denna passiva grund är liksom Gud' 

kropp och består af 2 principer: ljus och eld. Ur dessa har 

allt sitt ursprung. Först utgick Gud genom en 'kapelseakt ur 

sig sjelt', afIande i sig sjelf andra andar ocb beklädde dem 

med en ofdrstörlig och eldartad kropp. Detta yar den för ta 

skapelsen, änglayerlden, öfver bvilken Lucifer sattes till ber

~kare (Vitm animalis, sid. 136). Då ban och bans anhang 

ICke bestodo i det dem föresatta profvet, utan fö/lo »vardt" 

jorden öde och tom. Öfver den nya jorden sattes l1l~nni kan 

t~ll styresman. Då hon föll, förde hon hatet ' ideer llIed in i 

sm yttre natllrande, och då denne står i spetsen för de andra 

~laturandarne, måste hela naturen lida med benne. Alla tint)" 

l,n.nersta rot är, enligt Dippel, ande, och af dessa gifye d:t 
fna och f' I I' . ona. JUs- och eldmaterien, hvarmed Gud försett 
dem, hgger fröet till hela kroppsverIden All, k " k' . ,. l'oJlpar aro 
s apelser af deras andar, och kroppslio-a rörelser och egen
skaper bafva sin O'rund i anden R" b I 

b . ore sens orsak ligger i 
andarnes anti- ocb sympati. 

Är 1706 utkommo D' I' G . " . . . Ippe sedaneken uber eines &hwed. 
Theo log l Bencht von Pietisten. I denna skrift utlåter sig Dip-
pel tadlande om Lutber. Dennes k .·ft" . . 
å '. S Il er aro, enhgt Dlppels 
Slgt, så vanabIa, att hyar sekt i bel E k . a uropa an demon-

strer.a sm lära ur dem; det mesta bar Luther bemtat ur Au-
gustmus, men liksom denne lät sig af s'· fl' k . , ma a e ter dnfvas än 
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hit och än dit, att iin besutmma ett ocb än förneka det så , 
gjorde ork Luther De symboliska böckerna kallar Dippel 

föl' rätta "excr menta» af Lutbers lära (framdeles tillämpade 

han detta omdöme ärskildt på Luthers lilla katekes, Vera 

Dem., '. 271). I af' eende på treenighetslära~ anslöt han sig 

till Jakob Böhme uppfattning af densamma (sedermera ansåg 

han, !l.tt dc 3 per onerna \'oro blott 3 modi subsistendi »som , 
allena i gudomligbeten hafva såväl sin subsistens som sitt väsen», 

Vertheid., . 2(4). 'l'empel, sön- och öfriga helgdagar kunde, 

enli'~t han ' a igt, af kaffas. - IIvad särskildt satisfactions- och 

imputation flli.iran vidkommer, < bade Dippel ända till ankom

,ten till • 'tockho lm derom vacklande och obestämda åsigter. 

I Papi mu ' äger han, att Kristus har för oss betalt lösepen

ning och genom ell oändlig atisfaction åvägabragt en evig 

aterlö ' nin'", .'tt att alla skulle hafva fribet att anförtro sig åt 

honom. l' ein und Oehl tala det äfven om betalning för 

Ylld, om ud Hede och rättfärdig bet. I sändebrefvet till 

Brti k Il h t r d t, att Gud vrede bvilar öfver synden och 

följaktligen öf\'er kreaturet, så länge det är syndens tjenare, 

amt att genom Kri ti offer eller satisfaetion den oföränderliga 

dom rätttlirdi "'het n, hvilken nödvändigt måste pålägga men ni

' korna, om frivilligt afvikit, ett straff, så till vida tillfreds

tiiltR, att den eviga rättfärdig beten kan erbjudas ocb medde-

la dem, Il er att kärleken, utan rättfål'digbetens kränkande, 

kan genomföra itt aterställelseämbete. »Detta Kristi offer 

har kett för hela vm'lden, men lika litet som bela vedden 

derigenom redan är salig, lika litet äro äfven genom detta 

allmänna offer vreden ocb fördömelsen redan upphäfna». Gud 

är derigenom för onad med menniskan, men menniskan är 

icke för onad med Gud, så länge hon står i synden (Eröffneter 

\Veg, ' . 9T). I samma skrifter har han å andra sidan ut

tryck, som tyda pa en motsatt uppfattning, och isynnerhet är 

detta händel en i hans apostoliscber Wegweiser, der ban be

kämpar ati factionsläran med socinianska vapen, ehuru han 

ock äfven häl' skall bafva slutat med att erkänna samma läras 

riktighet (jfr n chuldige Nachrichten 1702, s.378). 
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Från och med året 1727 kom Dippel till vi~ het der

om att bos Gud finnes ingen vrede, utan endast idel kiirlek , . 
På denna grundsats bygde han sedan sitt y tem, In'ilket han 

ansåg så förträffligt, »att sjelfva förnuftet ma te öfvel'tygas 

ocb erkänna, att ett sådant sammanhang hittil), aldrig fun

nits i något system, ja, att tills nu nH tan ingen hallit det föl' 

möjligt att framlägga teologiska anningaI' i en Radan demon

strativ evidence» (Vertheid, s. 72). I) I jemförele med hans 

system föreföllo honom alla andra orimliO'a, il'ynncrhet dc 

ortodoxes. Om dessas uppfattning af rcli '"ion Iii ra Il afgif\'el' 

han ock följande vitsord: »mit einem Wort, s ist eine 01-

che Tieffe des Satans und gottesIä terliche l'rn' rnllnf't in di . er 

orthodoxie, dass ich nicht glaube jemahl, 'eitd m die \ elt 

gestanden, etwas lIngereimteres in die W It g'ckoJllIll n zu ;ein» 

(Vera Dem., s. 216). Satisfaction läran fal' n lika hard dom: 

neg~mus nemp~ et satanm inventum audact I' !>I'ollllntiamu., 

Chnstnm per lmputationem no tm portas.·e II c('ata (Vera 

Dem., s. 125). Sitt system utvecklad DillP I i de 1:",;3 fra

~~r, ha~" i Stockholm affattade. r de', a fm'~or jelll t han. 

forsvar f~r de samma i skriftvexlingen med. '('hröd l' ' amt ur 
hans sknft· Gru d" . . ' n HSS zu cmem sold/en y -tell/fil,' Thcologico 
welches dze Blösse ll· S t 7 ' .. a el ce en ,dar VOl' Al/gen IC!}1 t cller i 
allmanhet ur d k'f ' 

V
es n ter, som Dippel 172n ut~af ulld r titeln 

era Demonstratio evan l' h ge Ica, ar F. Waglter 2) i F punkter 
sammanfattat Dippels fr"l' I" . VT a sllIngs ara. I b gagna os' af denna 

'f agn ers sammanfattn' n o t d <. I g Sa mycket hellre, ut ipp I . jelf 
mo ensammas nktighet in' . b'f bl" getltIng halt att allllliirka ,'alllt 

l oga ott har och der nå ra :'. .." . sakI' .' g naJmale lorkla.l'IllO':lr, huf\'ud-
Igen UJ Dlppels senaste skrifter. 

1) En af Dippels motstånd . . 
afseende på nämda system tt ~re l . venge chroder, erkaullcr ock i 
digere sciverit, ut exterior' at Dlppel IU tam coneinnlllll ordin 'lD id re-

h
em antum cortic . 

met odo et evidentia quad . em lntuentc. facile (licant elllu 
l " am quaSI mathe t" ' 
lref till K]ellin (i Linkö in s '. ma lCII uh - -. Jfr .'chrödcl'R 

2) ,- . . p g GymnaSIl bibliotek) 
al samtida med D' l k . 

del'mera super intend ent l' St lppe, allas Inspector zu • T allcn bl r se· 
argard i Pomm' . . ' 

system utgafs under titelu' Q"'" ern. han. kntlk öfvcJ' Dippels 
r 17 . tlllStWll11S il . 10 31. emocnlus (lIt(oca(lIcri(u", Ber-
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Systemet lyder enligt Wagner på följande sätt: 

l. Gud är det högsta goda, som i och ur sig sjelf eger all 

salighet, fullkomlighet och förnöjelse, och följaktligen 

lika litet till sitt vara eller väsen som till sitt v~i,lbefin

nande behöfver något kreatur eller i någon måtto af ett 

sådant beror (Vera Dem., s. 9). 
2. Följaktligen har Gud vid sin frivilliga skapelse allena 

haft och kunnat hafva till ändamål kreaturens lycksalig

het, men icke tillika sin egen ära .. Dippel sjelf uttrycker 

det så: )lkan fördenskull ett annat ändamål för den fri

villiga skapelsen tänkas, än att allena fortplanta det 

högsta goda, som ensamt gifver, men af ingen får något, 

pa andra, såYidt de derför äro mottaglige, eller att hafva 

föremal, åt hvilka det kunde meddela sig och göra sig 

kändt?)l (Vera Dem., s. 9, 75). 
3. Den enda sanna eller allrafullkomligaste beskrifning på 

Gud med hänsyn till kreaturen är den, som Johannes 

gifver, att Gud är kärleken (Vera Dem., s. 9). I) 

4. I Gud finnes hvarken hat, vrede eller fiendskap mot 

kreaturen (Vera Dem., s. 10, 215, 314). 2). 
5. Om Gud, det högsta goda, skall meddela sig eller sin 

kiirlek åt förnuftiga varelser till deras salighet, så kan 

det icke ske under annat vilkor än att kreaturen med 

genkärlek anamma Guds kärlek (Vera Dem., s. 9). 
G. Om kreaturen en gång vändt sig med sin kärlek från 

Gud och till sig sjelfva eller till andra kreatur och der

med förspilt Guds gemenskap, så kunna de icke åtel' 

blifva delaktiga af denna gemenskap på annat viIlwr, än 

I) Jfr om Guds öfriga egenskaper, »som sammanlöpa i kärleken 

som i en medelpunkt», enligt Dippels uppfattning, Yera Dem., s. 73; Yer

theid., s. I8!), 214, 216; Trosbekännelsen af år 1733: 1. 
2) Dippel nekar icke, att Skriften talar om Guds vrede etc., men 

han anser, att alla dylika attribut och benämningar äro hemtade från 
kreaturens egenskaper och villfarelser, efter hvilkas begrepp Gud stundom 
sjeH ackommoderar sig för att genom bibragt fruktan kuuna. hålla men· 
niskorna i tygeln och erhålla det, som genom öfvertygelse om den vä
eentliga sanningen icke kunde så lätt ernås (Vera Dem., s. 10,75; jfr s. 99 ff.). 
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7. 

att de åter vända sin kärlek från sig eller kreaturen till 

Gud (Vera Dom" s, 11, 74, jfr s. 317). 

Om derföre Gud före eller efter f~tllet åstundar, att menni

skorna skola öfver allt älska honom och i enlighet med 

denna kärlek äfven iakttaga andra förbindelser, så har 

man häri icke att anse honom som en herre, hvilken 

gifver oss lagar och deri fordrar lydnad af oss, utan blott 

som en läkare, hvilken gifver oss ett godt rad eller före

skrifver oss medel att fortfarande vara eller åter blifm 

friska (Vera Dom" s. 48, 82, 93, 157), 

8. Derföre hvarken förolämpas Gud eller begås ynd mot 

honom genom menniskornas affall från ban kärlek eller 

öfverträdelse af hans bud, utan menUl' kan k l'~iJlker deri-

9. 

10, 

genom allena sig sjelf och syndar blott mot sig jelt' 

(Vera Dem" s. 158, 227). 

Följaktligen är och blifver Gud ;. f . <L "en gcnom utfallet 
och synden icke vredgad eller retad till vrede hiimd och 

straff mot men ni skorna, utan han förblifveI' ';. t' 
den f Il . , , a ven mot 

a na, syndIga menmskan oförändcrliO'cn k;' 'I k 
och ook II l:> eL) C 

so er a ena hennes bästa i tid och evighet (V cra 
Dem., s. 10, 11, 75, 214, 216, 315), 

Derföre äro alla de lidanden, som drabba den t' Il 
men . k ' Il a na ms an I e er efter detta l' f t' . 

, e I ve IUga egentlJO'a traLl' 
af Guds hämnande rättfårdi het ,b < 

fTd' ' g ,utan antIUgen naturliga 
o J el af synden och afvikelsen från Gud 

hans åt 00 d h" fl ' som utan 
gal' ar yta UI' synden, eller idel hårda t o 

medel af Guds nitälskande k" 'l k e vangs-
al e O'enorn h ,'lk G d 

vill ur affallet återföra den pao f"" b "l a u a vagar stadda m 'k 
på rätt viig och fil" e e enms an 

, . l sm salIga gemenskap eV D 
s. 25 f" 85 f., 91, 156).1) era em., 

.. . l) Straffen hafva derföre, eoli t Di . 
forflutna, utan äro blotta l'"k g ppel, aldng afseende på det 

" ,~ emedel hv d h ' 
rattfärdighet för en vis uto"f' ' a an an ock kallar Guds straff nmg af god h .. .. -
med en oangenäm känsla å deras'd eten och karleken, förbunden 
s. 190). I det horgerliga samfund tSlk

a
, mot hvilka den utöfvas (VerLheid. 

vara bl e s oh straff "f ' otta läkemedel ('fl'osbek" ' ~n a venledes. enligt Dippel 
an. 1733: 9, 29\ ' 
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11. Således iiI' hvarken nödigt eller möjligt, att Guds rätt

färdighet tillfredsställes genom en tillfyllestgörelse för 

menniskol'l1as synder, och derigenom Guds vrede och 

straff ah'ändas och saligheten förtjenas. Det behöfves 

intet ddare, än att den affallna menniskan vänder sin 

kärlek från kreaturen till Gud, så upphöra alla lidanden 

af . ig jelfva, och menniskan kommer ånyo i åtnjutande 

af Gud saliga gemenskap. Sker icke detta, så kan 

menniskan ej hjelpas genom en annans tillfyllestgörelse 

eller förtjen t (Vera Dem., s. 34, 104, 157). 

12. Följaktligen har Guds son icke kommit i verlden för att 

i den antagna mandomen som vår medlare försona Gud 

med menniskan, tillfyllestgöra för våra synder och för

tjena o s saligheten, utan blott för att åter bringa oss 

fn n kärleken till kreaturen till kärleken till det högsta 

goda, och alltså för att försona menniskan med Gud 

(Vera Dem., . ;34, 156, 162, 211, 217, 262).1) 

l) De bevis ur bibeln, om anföras för den motsatta uppfattningen, 
söker Dippel undanrödja på följaude sätt: gamla testarn. har ingen före· 
bildande betydelse för det nya. Gnd uppenbarade sig icke för judarne 
som en Gud eller det högsta goda, utan blott som en jordisk regent. Hela 
deras ceremoniella gudstjenst med dess offerväsen var af Gud »mit Eckel 
und Verdru~ . J) samt till det vanartiga folkets dom inrättad och till det 
mesta låutfrån hedningar, synuerliga t Egyptierna (Vera Dem., s. 96 f., s. 241j 

Vertheid., s. 161). De lagar. som gåfvos judarne, egde icke förmåga att, 
äfven om de på det noggranna te uppfylts, bringa dem i gemenskap med 
det hög ta goda (Vera Dem., s. 14/. Sjelfva dekalogen åsyftade endast 
en lugn och lycklig »civilsocietet» (Entdeckung, s. 107). När Paulus i 
Hebreerbrefvet bemtar förebilder ur gamla testam., sker det blott »per 
allusionem et accommodationem», judarne till behag (Vertheid., s. 164). 
För öfrigt har ;\loses icke författat de efter honom benämda böcker. 
Jes. 53 kap. tolkar Dippel efter en llmedicinalide», hvarom han fått sär
skild uppenbarelse af den helige ande: en läkare erbjuder sig hos en 
herskare att bota alla hans sjuka undersåtare. Detta beviljas. Nn kan 
man säga, att herskaren lagt alla undersåtarnes sjukdomar på läkaren, 
och om denne kan säga, att han tagit på sig de sjukas bräckligheter, 
och att de gjorde honom besvär med sina krankheter, isynnerhet om han 
föreginge med exempel och visade, att vid den kuren intet vore att frukta. 
De motspänstige eller de som inbillade sig, att tron på läkaren vore nog, 
kunde kastas i fängelse, tills de antogo kuren (Vertheid., s, 147, 164). 
N. T. synes nfven för Dippel tala om en objektiv försoning, men det sy
nes blott så, emedan bibelns fÖl'fattare »mången g:\.ng applicera de redan 

lIe/mi' l(!: DiJlpolinnismon. 2 
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13, Alltså består han' mcdlarciifllbcl e bloll t1cri, att lian il 

ena sidan ulldel' , in fiil'llcdring" i . in Hl1ta rll:l III:lntlOlIl 

kämpat mot syndcns anfall 0('11 frc I ,I ' IIl'\' kiirlcl'clI 

till kreaturen och genom försakclse iif\ cn lIllIlit d 'II otll 

derigenolll försatt in mcn 'kligll 'I i hUrli"lIt,t flir att visa 

processen, huru ri , kola ](j, r~ eka o. frall klirl 'kell till 

kreaturen och triinga igcnolll lill llul I'lir! ,k (H'h g _ 

menskapi å andra idan hrill"al' hall iII npphi'jcl." 

genom 'in kraftiga ill\crk:lll os. at 'I' fr:ln k:ir!ckclI till 

kreaturen till kärlckcn till Hud och d ,ti" '110111 i iII ,':l-

14, 

15. 

liga gemenskap (Yera Vcm" ., :!:! e, I c i, II i~ lG~I) , I) 

Derföre hvarken kola elI r kllllll'l vi l' 1"1'1' III "'k, , • . . o ,\ 11.\-

gon tillräknad riittfärdi <>h t '11,1' riittf:irdi r riir ,I ' i Iru 

och förtröstan pa han ' fiirtjclII UtI! till(\'II' t "ur I", Iltall 

det är den enda nödiga odl en ':lIlIt tillriitkli ra vii" 'II 

att genom Kri tu !Jlifra ,'ali ,ra, om vi urr 'rl '11111:1 o,'. at 

hans kraftiga inverkan till rar h l .. I " )la el 't alt hall 
må bringa o s tc" föl' t .. till '11(1 k:"l k I ' .11' 0(' I "CIII '11-

s~ap, hv~ri den enda och il la frUlnilltr urdllill" 'II a rar 
Sida bestar (Vera Dem" ,2 1'., IOti, H',!), lO). 
Den Som deri under d tt' I'f' . .l I \ t natt lullhllllllill , han 

__ h_a_r_det eviga lifvet redan hiiru 'I', ~I '<I d 'Il '0111 hiir 

antagna menskliga och irriga u f tt ' 
bekantgöraD; och då judarne Vi/P ~ ?lnglll'llC I' el' k r, 11111 dll ,ilja 
i följd af Romarnes ok d ~rlstl ,~nkl)lIJ t fort iUII,1 0111 nUII Il ut 

,var et nod VlIlllhgl lit ' I 
talningen föl' deras sk Id . ' 1111pre' hu Item, lit I IJI'-

u 'al' erlagd och alt l I 
var försonad (Vera Dem :, I en l"lv. ,' r It '".1 ' ('11"1'111> 
d

" 8. 71 , 172' Jfr I!J -O) I' • ana talesätt fattas t' " ' ',oJ.' III' ufn'l hura :\. 
an IClpatlOnsvis om eff kt r -. . 

80m om denna effekt red Il n Krl tl "ulg miuKur, 
l) Va K,' t an ,vore uppnådd (\"~rth id" ' 17!1), 

r ilS us, enhgt Dip el ' 
eller blef han det u d' P 8 uppCattlllu , . Ylulfri fr n hurjau 

n er SlO utveckling' , , 
deraf, att Dippel jemför h . g,lOg, I> t forTn yn fl'l\lII " 
"f' onom med den r t I o vernaturhga födelse F", d or e A, 11m uch antager hlln~ 

, 01 et senare tal ' 
som att Kristus tagit sitt k"tt a a lindra, 1\1 n lIdana uti rvck 
n h o eller men kligh t d • as Dgesc wächte Massa» (V ' D c ur c fallna menni. kor-

"d ' ela em, ,')2) • 
ormasa haft Sitt säte i K" ' " samt att djcfvulell med ~il1 

72 ) nst! antagna k - t s. 2, och att Kristus fr t d o t och blod (I~rofTn ter \\' ('g 
st lt h ' es a es af den e 'l" ' a, VIlket Dippel anser b ' gna VI jan I yndli kott ge-
P l K ' eVlsas af Mt 26 39 " 
e, \'Istus efter köttet in en ," "" Idare \'ar, enligt lIip-

Obj'ekt f " G g fialsare och 8 l' " or uds Sons h r a 199orare, utan lIamn' elt 
s" e 19- och salig" I 
amma satt skola ock alla ' . gorc se (Entdeckung, . J 71 ), 1'( 

mennlskol' forg li' u{ I/!M, enligt Vippcl- a~igt, 
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börjar, men icke bringar det till fullkomning, skall Jesus efter 

detta lifvet fort~ätta sitt verk till fulländning. På den åter, 

som irke här gjort någon början, skall Jesus efter detta lifvet 

genom dom och straff så Iä.nge arbeta, tills han ändtligen åter 

kommer till Gud och hans gemenskap. Dock uppnår ingen

dera af de båda sistnämde samma grad af salighet som den 

förste (Vera Dem" s. 25, 27, 113, 175) I). 

Dippel vann sitt system på bekostnad af Guds helighet 

och rättfärdighet samt genom fullkomlig brist på pietet mot 

bibelordet. Triumferande utbrast ork en af Dippels ifrigaste 

beundrare i Tyskland, Edelman: »ingen af de ortodoxe hal' så 

talat som denne mannen, - - han angrep icke blott enskilda 

missbruk såsom Luther med hänsyn till påfvedömet, utan lem

nade icke en enda artikel i hela ortodoxien oantastad och 

nedslog som en annan Simson den akademiska teologiens hela 

afgndatempeln. 2) 
Af Dippels många motståndare vilja vi blott nämna 

F. Wagner och A. Rydelius,3) emedan deras arheten under 

dippelianismens tid i Stockholm rekommenderades som mot

gift mot de nya lärorna. - Rydelius har i första delen af 

sina »anmärkningar» påvisat, att Dippels Gud blott blifver en 

l) Mot antagandet af syndfri fullkomlighet härnere synes bland andra 
ställen l Joh, l , 8 strida, men detta språk bör, el' ligt Dippel, tydas så: 
säga vi, att vi icke hafva syndat, näm!. innan vi blefvo omvände. 5:tc 
bönen i Fader Vål' tyckes ej heller vilja rätt öfverensstämma med syndfri
hetsläran, men Dippel förklarar, att Frälsarens mening icke var, att bönen 
Fader V ål' skulle förblifva ett ständigt formulär; den var endast gifven 
åt lärjungarne i deras dåvarande svaga tillstånd, men skulle naturligtvis 
upphöra att brukas af de fullkomlige (Antwort auf die 10 Fragen, s. 88, 
100), Föröfrigt antager Dippel, att bönen, vare sig Medlarens eller andras, 
icke kan i Gud fra mbringa annan disposition än han efter sin natur har, 
utan effekten sker i kreatnret sjelft (Vera Dem., s, 51), 

2) Bl'. Bauer, Weltkirche, s, 50-51. 
3) Andreas Rydelius, som vi redan förut nämt såsom författare till 

en vederläggning af Dippels villfarelse i filosofien, var en för fromhet och 
lärdom synnerligen utmärkt man, ja, kanske den lärdaste på sin tid i 
Sverige (Biogr, Lex. XIII, s. 85), R. var född 1671, blef 1710 fil osofie 
och ] 730 t eol. professor i Lund samt 1734 biskop öfver Lunds stift. 
t 1738. R. ntgaf 1732 den första och 1736 den andra delen af sina An

märkningar till Chr. Demoeriti s. k, Demonstratio evangelica, 
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allmän verIdssol, och i den andra delen företagit sig att be

visa bibelns »gudomliga myndighet och vitsord)), samt att med 

Dippels uppfattning af densamma »den kristliga religioncns 

sanning omöjligen kan bestå» . 
Detta ämne lofvade Rydelills att vidHl'c utföra i en 

fö ljande del, ett löfte, som hans 17;18 tillllulc dnd hind rade 

honom att infria. 

L Dippels vistelse i Sverige. 

tlåsom förut är nämdt, hade Dippel af konungen i Dan

mark blifvit dömd till evigt fängelse samt afförd till Born

holm. Efter 7 års fångenskap derstädes blef han på drott

ningens i Danmark förbön (äfven ryska kejsarinnan~uppgifver 

hau såsom sin förespråkerska vid danska hofvet) i Juni 1726 

frigifven. 
Hans mening var att resa till Tyskland, men som inga 

skepp för tillfället gingo direkte dit, reste han till tlimbris

hamn för att öfvel' Ystad begifva sig till tltl'alsund. Anländ 

till Ystad, hindrades han att afsegla, emedan ban saknade 

pass och måste derföl'e vänta, tills ett sådant bunnit anskaffas. 

_ I Simbrishamn hade Dippel gjort bekantskap med en köp

man från Kristian tad, som hemkommen berättade om Dippe,ls 

ankomst till Sverige, bvarigenom en annan Kristianstadsbo, 

köpmannen Hoffmeister, en Dippels beundrare, föranleddes att 

resa till Ystad och öfvertala honom att följa med sig hem. 

Der dröjde ban omkring en månad. När han med sin värd 

åter infann sig i Y stad för att öfversegla till Tyskland, hind

rades båten af storm. Då öfvertalades Dippel af sin värd att 

ånyo följa med honom till Kristianstad. Hemvägen tog o de 

öfver Lund; orten och stiftskyrkan föreföllo Dippel »sehr 

schlechbl, bvarföre de blott gingo in i boklådan för att se, 

om något af kätteri vore här att finna, ))emedan bokhand

larne allena härpå finna sitt conto)) . l) Sedan köpmannen försett 

sig med åtskilligt i den vägen, fortsatte de resan hem. 

I September, då riksdagen skulle sammanträda, fick 

Di ppel bref från en konungens kammarherre, genom hvilken 

konungen gjorde Dippel sin ))complimenbl och anmodade ho-

1) Dippels lära vann ock sedermera många anhängare i Lunds stift. 
Jfr Kommissionens öfver det Dippelska oväsendet. protokoll d. 22 maj 

1729. Eccl es. Handl. (i Riksarkivet), Vol. II, N:o 54. 
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nom att antingen sjelf komma till Stockholm eller ock af

gifva skriftligt utlåtande angående en konungens sjukdom. 

Det sistnämda gjorde Dippel, för resan till Stockholm for

drade han deremot särskild befallning, emedan han fruktade, 

att presterna vid riksdagen skulle göra larm. 

Denna hans farhåga besannade sig, ty i stället för ytter

ligare inbjudning kom från konungen en uppmaning, att han 

skulle så fort som möjligt begifva sig ur riket, och lanrls

höfdingarne hade fått befallning att bemäktiga sig honom på 

vägen, ifall han ämnade sig till Stockholm. Landshöfdingen 

i Skåne skulle antyda honom att ofördröjligen resa ur landet, 

eljest skulle han med våld sättas på ett skepp. - Bland de 

skäl, som presteståndet hade att önska hans snara aflägsnande 

ur riket, var fruktan, att han skulle vilja resa till Ry land 

genom Sverige samt på denna genomresa under ry kt kydd 

uppehålla sig i Stockholm, så länge han behagade I). 

Alldeles ogrundad var ej heller denna farhåga, ty han 

hade verkligen en tid i sinnet att begifva sig till Ry land 2). 

Dippel berättar, att konungen för att insockra uppma

ningen till afresa lofvat honom en nåd och en titel amt rekom

mendation till sin fader, hertigen i Hessen-Cassel. - Vi lemna 

nu Dippel i Kristianstad för att tillse, hvad som åtgjorde i 

Stockholm och föranledde ofvannämda uppmaning. 

I början af September öppnades riksdagen, och redan 

den 14 i samma månad kom Dippel på tal i preste tån det, 

och det ansågs nödigt, att Consistorium regni skulle till 

konungen inkomma med sina påminnelser, att han m tte 

blifva utdrifven ur riket och icke få tillfälle att utsprida sitt 
förgift 3). 

l) Det ~om hittills berättats om Dippels vistande i Sverige, är 
hemtadt ur HIS~. Erz.ehlung del' Merckwfu·digsten Begebenheiten, die 
d.em Ch.r. Dem~~nto zeit seines Aufenthalts in Schweden arriviret. Skriften 
citeras l det foll: under na~net Dippels berättelse om vi t. i Sverige. 

~) Jfr. Dlppels bref till en vän i Tyskland d. 20 Febr. 1721. 
(finnes l Unschnld. Nachrichten 1730, s. 315). 

3) Se prestest. protokoll för ofvannämde dag. 
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Redan följande dagen afgi ngo ståndets deputerade till 

konungen, som nådigt upptog ståndets begHran och lofvade att 

låta order afgå till vederbörande landsböfdingar, att hvad stån

det begärt måtte ofördröjligen verkställas I). 

Saken afIopp emellertid icke utan gensägelse, ty på rid

darhuset förorsakade presteståudets tagna steg stort buller, 

då det skett utan kommunication med de andra stånden. 

Adelsståndet begärde ock att få veta skälen till presterskapets 

åtgörande samt uppdrog åt landshöfding Hylten och guver

nören Hård, hvilka den 21 Sept. fått befallning om Dippels 

bortskaffande ur riket, men icke hunnit afsända ordern, att 

gå upp till konungen samt å adelns vlignar tillkännagifva, 

att det vore önskligt, det inga order afginge, innan ridder

skapet och adel n fått öfverlägga med de andra stånden. 

Följande dagen ansåg visserligen IIylten, att det icke just 

var så passande, att en ämbetsman talade mot gifna order, 

utan tyckte derföre, att en deputation i stället borde afgå till 

konungen, men det beslöts icke destomindre, att han jemte 

Hård och generallöjtnant Gyllenkrok, som fått samma order 

och afskickat den, skulle gå upp till kOllungen ; hvilket ock 

skedde, och fiugo de tillåtelse, att med befallningens verk

ställande skulle så länge hafvas anstånd 2). 

På adelns begäran hos preste tån det att få veta sldilen 

till det tagna steget, erhölls snart ett frimodigt svar. Preste

ståndet sade sig hafva handlat så, som dess ~i,mbetspligt kräfde, 

då det hade att sörja för församlingens bästa och den rena 

evangeliska lärans bibehållande; det kunde derföre icke ångra 

det tagna steget, då det verkligen hade skuld oeh ansvar på 

sig inför Gud, om det försummat att göra ett sådant steg, 

helst då såväl kyrkolagen och de tid efter annan utgångna 

religionsstadgarne som ock Guds ord och alla tiders praxis pre

dikoämbetet dertill förbinder. Dessutom vore frågan om Dip-

l) Se prestest. protokoll för d. 15 Sept. 1726. 
2) Se Ridderskapets och Adelns protokoll för d. 22 o~h 23 Sept. 1726. 

Adelns protokoll för riksdagen 1726-27 äro i tryck utglfna af Montan. 



24 

pel ingen riksdagsl:lak, som under alla ståndens gClllenl:law Ula 

samråd komme att afgöras, emedan Dippel ickc vorc svensk 

undersåte, icke af främmande makter i publikt ärcnde hit

sänd, utan en bekant och uppenbar svärmare, som på alla 

orter, der han varit, stiftat oro och buller både i församlingcn 

och det verldsliga regementet samt vore från åtskilliga länder 

fördrifven. Redan konsistorium i Lund hade bort göra ett sådant 

steg, om det haft kunskap om Dippels ankomst till stiftet 

före riksdagens början. Således ansåg sig presteståndet hafva 

full rätt på sin sida, men hade ändock för riddarhussekrete

raren omtalat ärendet till konungen. För Dippels utdrifvande 

behöfde icke konungen, enligt presteståndets åsigt, n~ got med

gifvande af ständerna Skulle någon vilja åtaga sig - äger 

presteståndet till slut - att icke allenast försvara, utan ock 

i riket behålla en man, som med mun och penna ut 'pridt 

dessa mot Gud och höga öfverheten ganska försmädliga at 'er, 

som hosföljande utdrag innehåller, så hoppas ståndet att det 

inför Gud och menniskor vore utan skuld och an var, när dct 

icke allenast på behörig ort sin pligt likmätigt gjort pa

minneisel' om hans bortskaffande, utan ock på det kraftiga tc 

mot hans vistande häl' i riket protesterar l). Det här ofvan 

nämda utdraget ur Dippels skrifter hade D:r Jakob Benzcliu ' 

~~ latin affattat. Presteståndet som fruktade, att adeln delgifvit 

a~ven de andra stånden sitt missnöje öfver det ho konungcn 

gjorda andragandet, hvilket dock icke var fallet, kyndade att 

meddela borgarstålldet sitt ofvannämda sval' till adeln' mcn 

äf:ven bondeståndet önskade någon närmare undenättei 'e om 

DJppel oeh hans villfarelser. Presteståndet tvekade om d t 
l" r t d l ' e var amp Jg att e gifva dem villosatsernaj man gick derföre 

en medelväg: de fingo del af presteståndets svar till adeln, 

o~h genom några presternas deputerade gåfvos dem antyd

~Ingar om Dipp:ls villosatser u)' Benzelii omniimda utdrag. 

Onskade bondestandet närmare upplysningar, skulle det fa 

l) Jemf. prestest. protokoll d. 23 och 24 Sept. 
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ett utdrag på svenska af Di ppels skrifter j och som uonde

ståndet »fägnadc sig öfver kommunicationen angående Dip

pel.> och ville hafva en uppsats på svem:ka om hans åsigter, 

fick D:r Jakob Benzelius i uppdrag att öfversätta och med 

bibelspråk och vederläggning förse det redan gjorda utdraget. 

Först den 19 Oktober, efter bondeståndets förnyade anhållan, 

öfverlerunades det l). 

Vi vilja äfven med några ord omnämna, huru adeln 

upptog presteståndets förut omtalade svar angående deputa

tiouen hos konungen, isynnerhet som Dippel i sin berättelse 

framställer saken på ett både skeft och oriktigt sätt. Han 

säger näml., att alla kleresiets »precautiones» blefvo genom 

ifriga bemödanden af adeln, som ock nu fått borgare- och bon

deståndet på sin sida, tiIlintet gjorda, samt a.tt adeln fordrade 

hans närvaro föl' att han skulle kunna besvara kleresiets klago

mål. Tillika påstår ha.n, att presteståndet aldrig skulle vågat 

så förlöpa sig, om det icke haft hjelp af en förnäm herre (Grefve 

Horn ?), som trodde sig med lätthet kunna genomdrifva saken 

på riddarhuset, men deri misstog sig. Han berättar ock, huru 

D:r Jakob Benzelius i Lund och Biskop Witte i Åbo lyckades 

genom »stympade och falska extracta 2) ur bans skrifter 

debouchera de öfriga, som blott litet läst, hvad han skrifvitj» 

men att då dessa extracta kommo på riddarhuset ~ch under deras 

ögon, som kände Dippels skrifter, så många teologiska streck 

kommu fram, och att »darbey so viele injuriöse Brocken der 

Clerisey nm die Ohren flogen», att de gerna tagit tillbaka 

corpus delicti, om det varit möjligt 3). 

Något annorlunda framställes dock saken i ridderskapets 

och adelns protokoll. Det heter der, att landtmarskalken 

l) Se prestest. protokoll d. 26 och 28 September samt I, 4, 19 

Oktober 1726. 
2) Efter Dippels ankomst till Stockholm i Jannari 1727 genom

gick biskop Benzelius jemte deputerade ånyo Dippels skrifter, och befanns 
det förut gjorda och här ofvan omtalade utdraget fullkomligt riktigt. 
Se prestest. protokoll d. 15 Februari 1727. 

3) Dippels berättelse om vistandet i Sverige, s. 16 o. 19. 



26 

(Arvid Horn) ansåg, det ridderska pet och adeln borde ,-ara 

Ilöjda med presteståndetR explication och ickc bcfatta sig Illed 

Dippelj och "ehuruväl R. och A. samtlige detestCl'ade Dippels 

grofva satser, så kunde dock icke R. och A. förena sig derom, 

huruvida man måtte låta det förblifva vid det steget, om 

presteståndet gjort och den mot Dippel brukade proce s, utan 

ropades till H:s Exe:s proposition af en del ja och af en del 

nej)) l). Vid den öfverläggning, som härefter uppstod, yrka

des dels att Dippel borde föras upp i civil arre t och dömas, 

»efter han intet kan köras ut för det han skri/'vit för 26 ~lr 

sedan», och dels att »karlen bör antydas, efter han iir mi -

tänkt för sina meningar i religion, att antingen kYlld anlma ·t 

sig här inställa och sig deröfver hos preste tåndct förklara 

eller utan försummelse sig utur riket begifva,). Xagra utta

landen till Dippels förmån . fiunas icke i R o('h A: ' proto

koll, utom det att någTa voro ovisse, om han icke ändrat sig 

i afseende på sina förr uttalade åsigter. Adeln huf\'ud ak

liga intresse gälde härvid icke så mycket DippelR per 'on, 

som fastmer det förhållandet, att ett stånd v < gat, utan kOlll

munication med de andra, särskildt uppvakta konun "en, lIvar

igenom adeln ansåg sig kränkt till sin reRpekt och bed r. 

Emellertid ville man icke föl' Dippels skull töta .' ig med 

presteståndet, isynnerhet som det visade sig, att detta 'tand 

skulle få de andra bägge stånden på sin . ida, hYarigenom 

det vore att befara, att, "om R. och A. skulle Opponera ' ig, 

R. och A. torde lida tort" l). Derföre föreunde adeln si.,. 

om ett af Strörufelt uppsatt förslag, näm/. att »man kulle 

säga, att R. o. A. intet tagit sig Dippel an, utan al/enast 

önskat, att det steget, som presteståndet gjort i berörde 

sak, måtte skett med de andra ståndens biträde och ~fverens
kommeIse)) I). 

. Strömfelt fick i uppdrag att uppsätta ett protokol/ i 

~nhghet ~ed de.t fattade beslutet, men då detta var gjordt, 

fanns den ett (1 adelns protokoll icke angifvet) alternatif j 

l) Adelns protokoll d. 26 Sept. 17:!6. 
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och som R. och A. icke kunde förena sig om, hvilkendera 

meningen, som skulle bifallas, uppsköts afgörandet till en 

annan session. Saken synes icke vidare hafva förekommit. 

Adeln som stånd betraktad har således icke synnerli

gen brytt sig om Dippel, hvilket icke hindrar, att några af 

dess medlemmar kunde vara och troligen varit honom till

gifna, såsom t. ex. en grefve Liewen, under hvilkens adress 

han framdeles erhöll sina bref från Tyskland, m. fl. 

Vi återvända till Dippel, som fortfarande vistades i Kri

stianstad, »der han bodde i ett vackert och gudfruktigt hus, 

hvilket, sedan han der någon tid varit, lemnat kyrkan och 

den allmänna gudstjensten I). Adeln ville, efter Dippels upp

gift, nödvändigt hafva honom till Stockholm, och då han fruk

tade att blifva enleverad under vägen dit samt dessutom icke 

gerna ville handla mot konungens bud, lofvade de honom pass 

från konung och ständer, om han så önskade. Alla uppma

ningar oaktadt beslöt han dock att blifva vintern öfver i Kri

stianstad. Då kleresiet märkte, att han ämnade stanna qvar, 

började det, säger Dippel, på befallning af Consistorium regni, 

att predika mot honom. Så prosten i Kristianstad: )lein dum

mes und debouchirtes Thier» enligt Dippels uppfattning. Men 

med anledning af den kort förut utkomna befallningen, att 

presterna skulle afhålla sig från elenchum nominalem Pietista

rum 2), förbjöd magistraten ett dylikt »personalelencbo» ~). 

Dippel berättar, att han nästan postdagligen hade bre f från 

adelsmän i Stockholm, som åstundade hans dervaro. Då bref 

icke hade önskad framgång att beveka honom till denna resa, 

l) Mgr Kempe's yttrande i presteståndet d. l Febr. 1727. Kempe 
synes varit okunnig om, att Dippels värd, redan före dennes ankomst till 
Sverige, Va!' hans beundrare. 

2) Detta förbud iakttogs så stl·ängt. att biskop Witte, som på 
svenska öfversatt en af teol. fakult. i Leipzig utgifven skrift angående 
pietisteri. hade måst begagna omskrifning i stället för ordet pietist. Med 
anledning häraf ansåg presteståndet det vara nödvändigt. att få begagna 
namnet pietist för att utmärka dem, llsom under utvärtes sken af ston'e 
och ifrigare gudaktighet bringa åtskilliga nyheter i läran på bana~». Se 
prestest. protokoll d. 4 okt. 1726 samt dess acta N:o 64 för samma nksdag. 

3) DippeJs berättelse, s. 20-23. 
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kUUllIlO slutligen III ell an Jul och Epiphanias tvänne grefvur 

och medlemmar af riksdagen, hvarandra ovetande, till Kri

stianstad att hemta honom. Med den enc af dessa jemte sin 

värd reste han ändtligen till Stockholm. De sökte likväl 

dölja, att resan gälde hufvudstaden, ty de foro ut genom den 

tullen, som leder &t Tyskland, men en halt· timmes väg fran 

staden vände de om och reste åt Småland. I midtcn af Ja

nuari 1727 anlände de till Stockholm. Der uppstod gcnast 

tvist om, hvilken skulle få äran herbergera Dippel. lIan vald c 

att bo hos kamrer von Walcker I), som mottog hononi med 

öppna armar och llgjorde af honom ett så stort helgon oeh 

jJrofet, att halfva staden blef begärlig att se honollJ» ~). 

Konungen skall, enligt hans uppgift, genom cn kammar

herre och drottningen genom en kammartjcnarc välkoIllllat 

honom och inbjudit honom till audience, men han uni:ildadc 

sig med förkylning. -- Hans rum voro emellertid dagligen 

uppfylda af folk, som kommo dels af nyfikenhet, del ' af kär

lek till hans person och dels för sjukdom, så att han inolll 

4 veckor baft besök af mer än 500 personer 3). 

Dippel å sin sida val' i början högligcn helatell mcd 

vistelsen i Stockholm, som man kan finna af han ' förut 

omförmälda bret' tillj en vän i Tyskland. Ban slio-cr deri , 
att han ännu icke anträffat någon ort, del' en S~l stor mänCYd 

fromma, uppriktiga och efter frälsning begärliga själar fin 

nas. Han berättar, huru bans skrifter lä te med ytter ta 
b" h ~gar, oc att de, då icke nog många exemplar funnos, 

afskrefvos och öfversattes på svenska 4). lIan hade hört 

säger han, att några biskopar skulle besöka honom .i), likson: 

l) Elias Wolkcr, född i Gefle 1660, blef 1704 ka . . '1 S' 
kondtoret och 1719 vid 'l'ullkontoret i kammarkolleg;u:l el a~:~d~ J öt:;~)~; 
me namnet von Walcker fick afsk d 1731' . -, e med tIteln af kammal'l'åd t 1733 

2) Entdeckllng, s. 233. ' .. 

3) Dippels. bref till en väu i Tyskland d. 20 j<'ebr. I i27. 
4) l NordlDska samlingen i Upsala Bibliotek fi .' 

af hans mer bekanta verk i afskrift .. . n~as o.cks,1 de flesta 
af Den liten skoIegosseD. . Ett al med prydltg stIl renskrifvet 

5) I berätt. om vistandet i S .' .. 
Erik Beuzelius föreslagit pI'estest' d vCllge. s. 51, .sager han, att biskop 

an et att bland SIg utsc 4. medlemmar, 
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alla de fromma predikanterna cller s. k. pietister redan hade 

varit bos honom, bvilka, om de ock icke i alla punkter. yoro 

mcd honom ense, likväl Milo honom kär, och fritt bekände, 

att de hade förnämligast hans skrifter att tacka för, att Bi

leamsskrået stode så desarmeradt. Herrarne af Halle vore 

honom likaledes tack skyldige deJ'för, att deras skrifter finge 

i Sverige fritt införas. Lekmännen och synnerligen solda

tema voro, enligt Dippels framställning, ifrige att bringa så

väl kleresiet som allt öfrigt i bättre ordning samt åtogo sig 

sanningen utan skygghet ocb sörjde sjelfva för sitt andliga 

och lekamliga bästa. Häl' finnas, säger Dippel ytterligare, 

7 eller 8 predikanter, som mycket ifrigt bekänna sanningen i 

Kristo, bvilka nästan alla de store och mesta folket äro tillgifna. 

Med soldaterna menar han utan tvifvel de från ryska fån

genskapen hemkomna officerare och manskap, som under pröfvo

dagarne i främmande land lärt sig att söka tröst i Guds ord, der

till både uppmanade och uppmuntrade af bland andra Francke 

i Halle. - Att några af dessa sedermera blefvo ett lättfånget 

byte för dö osunda religiösa rörelser, hvarpå denna tid var 

fruktbar, och som gingo under pietismens namn samt bidrogo 

att sätta den i vanrykte, är sannolikt; isynnerhet som det be

rättas, att kringvandrande soldater utspredo kätterska skrifter 

i Stockholm. Angående de fromma prestel', med hvilka Dip

pel säger sig haft umgänge, så voro dessa hufvudsakligen 

Tolstadius, Båld och Schröder I). Tolstadius säger, att han 

blott 2 gånger besökt Dippel på hans kammare föl' att tala 

med honom om en sjuk samt för öfrigt sammanträffat med ho

nom vid måltid hos von Walcker 2). Hvad umgänget med 

Båld 3) beträffar, känner jag ingenting deJ'om, vet blott, att Båld 

bland hvilka han ville vara en, som deputerade till Dippel föl' vänlig 
conference. Denna uppgift är en fullkomlig osanning, enligt nämde Ben
zelii yttrande i sin vedel' läggning af Dippels berättelse Oln vistandet i Stock
holm (finnes bifogad 2:dra delen af Rydelii Anmärkningar). 

l) Entdeckung, B. 2H. 
2) Stockholms stads konsistor. protokoll d.20 Nov. 1728. 
3) Anders Båld var född i Öregl'Und 1679, blef filos. mgr 1707, 

171 G komminister vid Storkyrkan i Stockholm, 1729 pl'ost och kyrkoherde 

örver Vermdön, 17H kyrkohel'c'le i Katarina i Sth., t 1751. 
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bade en styggelse föl' Dippels lära» I). Med Schröder 2) kan 

icke umgänget bafva varit synnerligen lifligt, såsom vi längre 
fram skola se. 

Äfven många andra prestel' uppgifver Dippel hafva bc

sökt bonom »under prretext af medicinska skäJ". De a bragtc 

ban, enligt egen uppgift, genom sitt vänliga bemötande full

komligt "i konfusion», så att de sökte öfvertala hvarandra , 
att han icke menat så illa i sina skrifter, utan Llott om en 

lärd velat visa, att man kan draga allt i tvifvelsmål och di

sputera om allt. Hans uppförande var i början ock å högst 

försigtigt, han påtrugade ingen sina åsigter, utan blott på 

frågor gal' ban ),korta, dock icke alltför ortodoxa var». lIans 
popularitet skall ock halva varit synncrligen stor, enligt bvad 

ban sjelf berättar, "ban ansågs kunna tjusa folk och leda 

dem, bYart han ville» 3). Adelsmännen skola isynnerhct hyllat 

honom, så att en biskop en gång kallat honom för adel ns 

Messias. Ett af skiilen dertill uppgifves bafva varit, att flerc 

af de store höllo honom för en guldmakare och sökt att af 

bonom lära sig konsten, men ändtligen funnit sig besvikna 4). 

Som ett exempel på sitt stora anseende hos vcnskarne 

anför Dippel, att 3 af riksstånden samt staden 'tockholm 

voro betänkta derpå att få behålla honom i Sverige· samt att 

derföre af olika personer memorialer ingåfvos till s~kreta ut

skottet, och att på andra ställen, der det kunde göra verkan 

muntlig framställning skedde, att man skulle gifva honom e~ 
då ledig plats vid Bergverks-kollegium. Till och med kleresiet 

var,. enligt Dippels åsigt, nöjdt med förslaget, emedan han i 

så fall kunde förmås att ieke mer skrifva mot de II .. t 
l . m e eJ l eo-
og.~ska. ämnen. Endast de politiska factionerna skola funnit dct 

betanklIgt, emedan han fritt yttrade sitt omdo··me o d 
m eras stats-

l) Schröders yttrande i Sths konsist d 13 N 
2) R .. ov. 1728 

erman Schröder var född i UddevalJ . 
Lund 1706, lektor i Göteborg och f"lt . a 1676, blc[ Ii/os. mg\' i 
. a PlOst 1710 kYl'koh l . K 
I Stockholm 1718 biskop l' Kal J7 '('Tf c I ntal'ina 

. ' mal' 29, t 1744. 
3) Dlppels berättelse, s. 39. 
4) Das Leben l!'l'icdJ'ich l. 
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affärcr och var myckct farlig som fi.ende, då han kunde leda 

folket, hvart han ville, hvarföre isynnerhet Horns parti (Dip

pel utsätter aldrig Horns namn, utan betecknar honom med 

»Herrn .... ») först ville försäkra sig om honom, innan det 

bidrog till detta "Dessein der Nation)) I). Detta Dippels utla

tande om planen att få behålla honom i Sverige, "är så groft, 

att en Iwar kan taga derpåll, säger Benzelius i sin vederlägg

ning. Det kunde synas öfverflödigt att omtala, att i alla 

de svenska handlingar, som röra Dippels förhållande i Sve

rige, icke finnes den ringaste antydan om cn dylik plan, samt 

att Benzelii vederläggning i allo befunnits riktig såväl här som 

på äfriga ställen, såvidt vi af tillgängliga handlingar kunnat 

döma. Sådant omnämnes Mir, derföre att en af Dippels 

senaste biografer 2) i allt noga följt Dippels egen framställning 

om vistandet i Sverige och gjort det af samma skäl, som en 

af Dippels äldste lefnadstecknare 3), oaktadt de bägge känt 

till Benzelii vederläggning, som äfven är utgifven på tyska 

språket. Skälet, hvarföre de nämda författarne utan betiinkande 

följt Dippels berättelse, är, som Hoffman säger, "weil die im 

Druck erschienene Widerlegung jener Geschichtserzählung 

ihm die beste Bestätigung ihrer Zuverlässigkeit zu sein ge

schienen habe)) 4). Ett sådant omdöme visar fullkomlig brist 

På kännedom om svenska förhållanden på den t.iden. 
/ . 

Ungefär samma anmärkning kan göras om följande 

yttrande i Herzogs Real-Encyklopädie, senaste upplagan, art. 

Dippel: »Im Jahre 1727 kam er nach Stockholm, wo er eine 

sehr ehrenvolle Aufnahme am Hofe fand und sogar Aussicht 

erhielt ers ter Bischoj der Landeskirche (Erzbischoj von Upsala) 

ZH we,·den». Dippels öfrige lefnadstecknare hafva samma upp

gift, som till sin senare del åtminstone är fullkomligt oriktig. 

Vi skola snart visa, att äfven den förra delen af den anförda 

utsagan tål vid en betydlig afprutning. 

l) Dippels berättelse. s. 38-40. 
2) Karl Buchuel' i Rist. Taschenbuch 1858. 
3) Roffman, Lebcn und Meiuungen Dippels, 1783. 

4) Rist. Tascbcllb., s. 353. 
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Dippel sjelf kan till en del fritagas från beskyllningen 

att hafva gifvit upphof till bans lefnadstecknares berättelse 

om utsigten föl' honom att blifva deu gamle Steuchii efter

trädare på erkebiskopsstolen i Upsala. Han hericittar näml., 

att några adelsmän »på Raillerie)) utspredo ryktet derom I). 

Hans biografer hafva öfverhoppat detta ))på raillerie" och en

dast fäst sig vid, hvad han ytterligare förtäljer, näm!. huru 

han i anledning af detta rykte fick af en mängd prester, som 

skrefvo till honom om medicinska råd, heta ))Eminence)) . En 

sådan kardinalstitel skola, enligt Dippel, erkebiskoparne i 

Upsala hafva fört sedan långliga tider till bak a för att ut

märka, att mellan dem och påfvarne i Rom blott vo re ett 

steg i rang. Denna berättelse om presterna, säger Ben7.elius, 

»är mer än osmaklig och kan ej annat vara än uppdiktad att 

föreställa presterna som de enfaldigaste kräk på j orden)) . 

Högst otrolig förefaller också hela saken, äfven om brefven 

till en del kommo, som Dippel berättar, från prester i ytter

sta norden och i Finland, hvilka kunna antagas hafva föga 

eller intet hört om Dippels villfarelser. Möjligen har han varit 

utsatt för någon mystifikation af de adelsmän, som hade ut

spridt ryktet om hans tillämnade befordran. 

Vi nämde, att äfven förra delen af de ur Herzogs En

cyklopädie anförda orden icke är alldeles att lita på. En med 

händelserna samtidig' skriftställare 2) säger, att konungen skall 

blott en gång sett Dippel och talat med honom om medicin

ska råd, men eljest föga bekymrat sig om honom. Detta vin

ner stöd af hvad presteståndets protokoll fö l' ål' 1727 hafva 

att förmäla. Dippel kom till Stockholm i midten af J anuari , 
och redan den l Februari berättar biskop Witte i ståndet, att 

han visat konungen Dippels llconfession", då H:s M:t dervid 

förklarat sitt stora missnöje. Ståndet anm odade D:r Barchius 

att vidare föredraga denna saken för konungen, och den 4 

Februari förtäljer Barchius, att han talat med konungen om 

l ) Dippels berättelse, s. 33. 
2) !:<'öl'fattaren ti ll Das Lebeu !:<' ri edrich r. 
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Dippels bortskaffande ur riket, samt att han tillika afrådt ho

nom att begagna sig af Dippels medicin, ))emedan han skall 

stå i rysk tjenst)). Vi minnas, huru ifrigt partistriden denna 

riksdag upplågade angående Sveriges anslutning till det af 

Ryssland omfattade Wienska eller till det Hannoverska för

bundet. Ryktet, att Dippel stod i rysk tjenst, spred sig ock 

redan, då han ännu val' i Kristianstad, och tilltog efter hans 

ankomst till bufvudstaden, emedan han endast umgicks med 

personer, tillhörande förstnämda parti, hvarigenom han natur

ligtvis gjorde sig misstänkt hos det andra; derföre var det 

Hitt att inverka på konuugen genom påminnelser om Dippels 

anslutning till det ryska partiet. Denne säger sig dock icke 

haf'va hört till någotdera, utan blott fritt utsagt sin mening. 

Dc, som han minst skonade, voro naturligtvis presterna, 

och ))dagligen fick man böra, huru han med åtskilliga för

smädelser angriper ståndet)) l). Om någon presteståndets åt

gärd mot Dippel hördes emellertid ingenting af, hvadan det 

ock föl' somliga kunde få det utseendet, som om ståndet an

tingen icke haft skäl till dess förut gjorda steg eller ock 

fruktade sig för honom som en förskräcklig och oöfvervinne

lig Goliath 2). p ft sistnämde sätt tolkades ock ståndets tyst

nad af Dippel, som påstår, att detta kleresiets uppförande 

gjorde, att en hvar ansåg honom för en oöfvervinnelig hjelte, 

som med sin blotta närvaro kunde sätta allt i skräck. 

Sannt är, att presteståndet hade svårt att komma till 

nagot beslut, oaktadt flerfaldiga öfverläggningar och förslag: 

man kunde, hette det, admittera Dippel till colloquium, efter

som man hade corpus delicti; prrejudicat hade man i för

farandet med . Justinus Fredericus Mrenius, hvilken, då han 

utgifvit sina fanatiska skrifter, förhördes af preses i consisto

rium Holmense och sedan skickades fångslig till Falun; eller 

ock kunde man sända honom till fakulteten i Upsala, eller 

hos konungen anhålla, att han ville exequera de förr härom 

l) Prestest. protokoll d. 8 Mars 1727. 
2) D:o d:o d. 18 Febr. 1727. 

'fennin(!,' Dippeli n.nismen. 3 
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till 4 landshöfdingar gifna order j eller om Dippel då skulle 

klaga öfver oförrätt, knnde man i sådant fall på en stund 

uppkalla bOllom i rådet, der en eller några af ståndets depu

terade skulle bjuda till att öfvertyga bonom inför konungen 

sjelf och sittande råd l). De egentliga skiUen till ståndets 

tvekan om, hvilka mått och steg borde med Dippel företagas, 

framlysa tydligt nog ur dess protokoll. Det hcter der, att 

om efter alla tiders praxis förhör med honom skedde i kon

sistorium 2), sådant skulle väcka. allt föl' starkt motstånd, eme

dan politici då för tiden vore af den åsigt, att sådant verk 

tillkomme toti ecclesim nu110 excluso statu j blefve åter saken 

kommunicerad med de andra stånden, hänskötes den till ecrle

siastique deputationen, »och då hafva vi prrojudieat, att su

dane saker skola afgöras af politici såväl som af prester

skapet» 3). 

Redan i Februari månad hade superintendenten Ilumble 

i presteståndet framstält ett projekt angående åtgärder mot 

Dippel. Detta förslag gick hufvudsakligen ut på, att ståndet 

skulle hos konungen återupprepa sin förra begäran om Dip

pels aflägsnande med beropande på K. M:ts försäkran de CUl'U 

religionis. Föröfrigt motsatte sig Humble det af bi kop Ben

zelius förordade förslaget att hålla samtal med Dippel, så 

länge han icke visade någon ånger eller begärde undervisning: 

han är, säger Humble, en fanaticus, hvilken sjelfva de s. k. 

pietisterna förkasta j han är dessutom "en afskum och bort

kastad lem från alla andra lutheraner» j bör derföre icke hitr 

lidas, då man kan frukta, att 'han besmittar andra, det "sätter 

en blam e på vårt rike, att vi tålarn, blame på ministerium 

att icke vågat sig till att stå för gapet och b t "d' or ro Ja scan-
dalum,) 4). Slutligen förenade sig presteståndet om Humbles 

1) Jfr prestest. protokoll d. 15 o. 18 1!'ebr. 1727. 

. 2) Den ~ Mars skickade prestest. Barchius att l'ådslå med Sths 
~ons~st. om å~garder mot Dippel, men efter lång öfverläggnin llstadnade 
konsIst. derutl, att det gerna ville mog " d g 
.. ." na SIg l en saken», hvarföre ock 
alendet uppskots. ~e kons ist. protokoll föl' nämda dag. 

3) Jfr Benzeliel'llas yttranden i ståndet d 18 F b 8 
4) Jf. fl . . e r., 0.11 Mal's 1727. 

t om umbles prOjekt prestest. prot. d. 18 1!'ebr. 1727. 
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projekt j och sedan biskop Benzelius genomsett och granskat 

detsamma, ingafs det den 24 Mars till Justitiekansleren, som 

lofvade, att det redan den dagen skulle blifva föredraget. Om 

någon åtgärd från konungens sida hördes dock ingenting af. 

- Slutligen gaf Dippel sjelf sina presterliga vedersakare det 

bästa vapen i händerna, när han i Juli 1727 skref en af

handling med titel: Der von den Nebeln der Verwirrung ge

sauberte helle Glantz des Evangelium J eS1t Christi in 153 

Fragen. Hade pietisterna, åtminstone i Stockholm, dittills lef

vat i den inbillningen, att Dippel blott tadlade ortodoxiens 

missbruk, blefvo de nu fullständigt tagna ur sin villfarelse. 

Dippel förklarar helt uppriktigt, att anledningen till ntgifvan

det af frågorna i Stockholm, var den, att han ännu före sitt 

afsked ville visa de andlige, att han också kunde göra kät

tare hvadan han förklarade dem allesammans för falska apost-, 
lar och villoandar. Han ville tillika låta dem erfara, att han 

ännu hade mer gift qvar, än de hittills funnit i hans skrifter, 

och följaktligen hjelpa dem ur sin förlägenhet, så att de 

kunde urskulda sig med, att om de hittills intet bevisat, de 

likväl j)den Braten von ferne gerochen» I). Dock synes det 

icke varit Dippels mening att genast publicera nämda frågor, 

utan ville han egentligen blott inhemta den förut omtalade 

Schröders utlåtande om desamma. Umgänget dem emellan 

måtte icke varit mycket förtroligt, eftersom Dippel behöfde icke 

mindre än tvänne mellanhänder för att tillställa Schröder sina 

frågor, nämligen komministern i Maria församling Kjellin och 

»en förnäm herre vid Nygatan». Genom den sistnämde lem

nades uppsatsen till Kjellin, som gaf den till Schröder. Den

nes svar (på latin) och Dippels gensvar (nu ock på latin) 

samt Schröders ytterligare replik gingo genom samma mel

lanhänder. Att Dippel åtminstone i början icke ville väcka 

något uppseende med sina frågor, eller att de skulle komma 

inför konsistorii ögon anser Kjellin bevisas deraf, att han all

tid begärde originalhandlingarne tillbaka 2). Oaktadt Sch rö-

l) Dippels berättelse, s. 41. 
2) Jfr Kjellins berättelse (i acta Tolstadiana) om skriftvexlingeo 

mellan Dippel och Schröder. 
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der höll före, att Dippel hyste »underliga och niistan afsky

värda meningar om Kristi person» ocb andra "år läras bllfnld

stycken, så hindrade detta honom dock icke att beunflra Dip

pels stora begåt'ning och högt skatta hans tankeskärpa I). 
Dippel å sin sida bebandlade ock Scbrödcr med cn viss akt

ning, medgaf att Schröder egde icke blott »suffisante» lärdom 

och kännedom i sin egcn teulogi, utan äfven öfverträffade 

Dippels andre motståndare i gudsfruktan, redlighet och blyg

samhet. Dock påstod Dippel tillika, a.tt mellan honom ocb 

Schröder icke rådde någon olika uppfattning i sak, utan blott 

i uttryckssätt, samt att Scbröders inkast allenast berodde på 

några hans sekts prrejudicier, dem Schröder ännu icke baft 

tillfälle att rätt genomskåda 2). Berömmet är mycket tvetydigt, 

men är dock ett slags beröm i jämförelse med hvad Dippel 

på ett annat ställe berättat om Schröder, nämligen att denne 

icke blott kom till korta med sin vederläggning, utan ät'ven 

derlUed aflägsnade från sig sina bästa åhörare (hvilka såledcs 

skulle varit dippelianskt sinnade). De ortodoxe hade visserli

gen upptagit honom ånyo som broder, då han förut varit dem 

framför alla andra mest förhatlig, men föröfrigt utskrattade 

d~ honom ~ch tyckte, att han icke var vuxen saken, »ty med 

mIg, som Icke antog deras principer, kundc ingen menniska 

komma till rätta, han vore så lärd som helst» 3). 

Oakt.adt skriftvexlingen mellan Dippel ocb Scbröder ju 

sku~le ske l stör~~a hemlighet, blefvo den förstnämdes frågor, 

trohgen genom forvållande å ömse sidor, snart kända bland 

~llmänheten och »gjorde, enligt Dippels utsago, en förskräck-

hg ravage och confusion i ortodoxien» De teol' d . . ogIe stu e-
rande, som mformerade i Stockholm blef' t d . ' vo mes ermed be-
smIttade, säger Dippel och spred o giftet . h . , lusen; noblles och 
officerare, som i stort antal frågade eft . ' . 

o el sanmngen blefvo 
ocksa genast öfvertygade och »smädad' l' . . 
b d

··' . . I e sm gam a relIgIOns 
e ragel'l»; polItICI öfverhufvud skola rk l d . I a e es gIllat saken 

l) Jh' Schröders förut omnämda bref till K' Il' 
2) Vera Demonstl'atio, s. 203. Je m. 
S) Dippels bel'iittclse, s. 44. 
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och hlott hcklagat, att DipJlcl dcrigenom gjort sig omöjlig i 

Dvcrigc. Endast prcsterna, oeh af dessa äfven de bästa och 

cljest för pietism förhatade, drogo sig, utom en enda, till

baka l,. Denne ende var kyrkoherden i keppsholms för am

ling, Erik Tolsiwlil/s. Om han omvändelse till Dippels åsig

ter berättar den si tnämde följande märkliga historia, som vi 

i ammandraO' här atergifya. Då ofvanberörda frågor genom 

studenter och andra vänner bragte till Tolstadius, yttrade 

han, efter att minst tre gånger haf\'a genomläst dem, att ban 

nästa söndag IllHRte offentligen predika mot Dippel. Vännerna 

afstyrktc honom dock derifrån ocb tillrådde honom att i stäl

let föredraga . aken inför Gud, åsom de hade gjort, hvarefter 

han, enligt dera. mening, nart skulle finna upplysning och 

blih'u ,ar:-;c, :lIt han' ortodoxi icke vore nagon sa_afgjord 

1':11<. Detta rrld följdc han och bekom cfter tre dag~\I's för

lopp icke allClla,t Ö"'Oll att kunna genomskåda (penetriren) 

DipJlcl utan fann ock a alla Rat erna å gruudade i den he

liga krift, att han yar i ~t~ ud att ur den amma bättre bevisa 

rlcm iin Dippel ~.iclf, '0111, (h han hade omedelbar upplysning 

om auningcn, icke brydde sig mycket om att först fastställa 

den med ,'k rift n och manga »dicti J,. Sedan Tolstadius kom

mit till ra t jif\ ertygeL e, be 'ökte ban Dippel ocb förtäljde 

alla Olllständirrhctcrna, huru ban från att vara motståndare nu 

blifvit af Gud .jclf öf\'crtygad och fått alla sina bysta skrup

ler på el t tydliga. te undanröjda. lian skulle nu ej heller 

llnderlata att utan kygghet yttra sig på predikstolen efter 

denna 'in l un kap, oaktadt ban väl visste att derpå skulle 

följa icke blott tjenstens förlust, utan ock allraminst »cbavot?> 

och landsfön' i,'ning. Dock måste han nödvändigt falla Gud 

ocb anningen i händer; ban tackade ock Gud, att bans bu

stru uppmuntrade bonom häri . Han skall ock bafva bållit sin 

föresat '. Förut bade han varit en väldig lagdundrare, som 

»piskat folk till bättring efter pietisternas vanliga TranbJ
; 

nu deremot lärde han, att den kärleksrike Guden allsintet 

söker för sig sjelf i Kristo utan blott menniskornas salighet, 

l ) Jfr Dippels berättelse, s. 43. 
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att ban ock för deras bästa allena och icke föl' sin egen skull 

gifvit lagar, samt att menniskorna genom dessas iakttagande 

bvarken kunde tacka eller gifva honom något, utan blott å 

sin sida nndanrödja bind ren, som stod o i vägen för bans ge

menskap ocb inneboende. Underläte de detta goda råd, så 

gjorde de icke så mycket Gud vred, som de stode sig sjelfva i 

vägen att i honom blifva saliga. Således bade de ieke af 

nöden någon annan satisfaktor ocb försonare än en sådan , 
som på deras sida bjelpte till att befordra detta Guds kär

leks ändamål. 

Det nya evangeliet fann, enligt Dippels berättelse, ge

nast ingång hos åbörarne, och inom 4 å 5 månader öfverty

gade Tolstadius många tusen menniskor om sanningen. Allt 

sådant väckte naturligtvis anstöt hos det öfriga presterskapet, 

men många af presterna blefvo dock Tolstadii vänner, sedan 

de hade hört honom; andra förvånade sig öfver den unge 

mannens oförskämda djerfhet. En söndag, då evangeliet 

handlade om de falska profeter, förklarade Tolstadius hela 

svenska klerus oeh sig sjelf med i sitt förra tillstånd för idel 

falska profeter oeh bevisade det så tydligt, att en hvar måste 

säga ja dertill, äfven några af presterna sjelfva, som då tal

rikare än eljest voro närvarande, "de fleste utan tvifvel som 

spioner och vittnen mot den sannolikt väntade straffpredikan,). 

Detta skedde, enligt Dippel, under riksdagens samman

varo, och man trodde, att en process genast skulle begynna 

men deraf blef ingenting. De fleste af presterna inbillade sig' 

att Dippel spelte sin 1'01 genom Tolstadius, hvilken aldri~ 
skulle vågat uppträda så djerft, utan ett dylikt ryggstöd. De 

lät.o derföre Tolstadius tills vidare vara i fred, då de voro 

OVIssa, huru saken skulle aflöpa för Dippel sjelf, och icke ville 

uppreta den senare genom en anklagelseakt mot den förre 

~en mot Dippel anhängiggjorda saken hade de låtit blifv~ 
hggande och sin klagoskrift hade de tagit tillbaka J). I stort 

anseende stod Dippel, enligt egen utsago, hos framstående 

1) Fullkomligt oriktigt· ·f· B 1" d t ... ' J I en~e n vederläggning och pl'esteståll-
e s protokoll f 01' l'lksdagen 1726- 27. 
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personer, fia att det val' ovisst, bvad stand en skulle besluta 

angående honom, ity att de, utom presteståndet, gerna ville 

behålla honom i Sverige. Blefve Dippel qvar, så var det tyd

ligt, att presterna icke skulle kunna utr~Hta något mot Tolsta

dius; reste deremot den förre, så vore saken lätt afgjord med 

den senare. J) 
Vi afbryta här Dippels berättelse om Tolstadius, men 

skola ånyo upptaga den vid framställningen om kommissionen 

öfver det pippelska oväsendet, och då få se, hvilka rentaf 

befängda uiJpgifter Dippel ytterligare bar om Tolstadius m. fl. 

Vi få då oek tillfälle att bedöma, bvad trovärdighet den nu 

genomgångna delen af berättelsen förtjenar. När denna Dip

pels framställning om Tolstadii omvändelse först blef känd i 

Dtockholl1l, är Illig obekant, l1Ien i början af året 1736 OI1t

talas den sow öfversatt på svenska språket och utspridd bland 

allmänheten i hufvudstaden. 2
) 

;\led sin Yi.ird kom Dippel i följd af sina omnämda frå

gor i ett mindre godt förhållande, eller som han uttrycker 

det: von "Valcker blef »något alieu>J, hvilket emellertid icke, 

enligt Dippels utsago i berättelsen om vistandet i Sverige 3), 

förminskade den aktning, som han alltid hyst till von Walcker 

oeh särskildt till hans familj. Ett par år efter utgifvandet af 

nys' omtalade berättelse hade dock Dippel helt oeb hållet än

drat sin tanke om von Walcker, och nu framställer han en 

föga smiekrande bild af pietisternas förnämste målsman i lek

munuast åndet vid denna tid i Sverige. Skildringen lyder så: 

v. Waleker var en välburgen man och höll nästan dagligen 

öppen taffel. Många fromma officerare, generaler, grefvar och 

baroner jemte andra fromma personer gingo nästan dagligen 

ut oeh in hos honom och vor o hans gäster såväl i collegia 

pietatis som vid måltiderna, men måste dervid uthärda att 

ligO'a en half timme på knä, medan v. Waleker bad. Allt 

ha:s husfolk var häri lik~ långt kommet som ban sjelf: alle-

l) Entdeckung, s. 244 f. 
2) Sths konsist. protokoll d. 17 M~rs 17~6. 
3) 8. 28. 
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sammans kundc prcdika och uedja så ofta och så länge nian 

ville, voro dock, med undantag af en tjenare, dcrvid så tomma 

på Gud (»leer von Gott»)) som deras herre, och slafvade lik

som ban under alla vanartiga passioner, dem mästaren sjelf 

minst förmadde dölja. Han var en läckergom och så häftig 

och högmodig, att den ringaste småsak kunde sätta honom i 

sådant raseri, att han icke mer liknade en förnuftig menniska. 

Omedelbart efter bönen kunde han under plumpt skratt fram

komma med allehanda historietter, så att hans gäster ofta 

måste skämmas öfver den plötsliga förvandlingen. Dippel 

iakttog detta oaktadt läng'e tystnad, men en dag, då v. 

Walcker med harm och grämelse förtäljde, att riksdagen gjort 

några inskränkningar i utöfningen af de s. k. colIegia pieta

tis '), kunde han icke längre tiga. Han förklarade, att han 

icke kunde se, det ständerna häri gjort något oskickligt, än 

mindre handlat mot Gud, ty Dippel sjelf skulle, om han varit 

riksdagsman, röstat på samma sätt. Pietisterna borde tvärtom 

tacka Gud, ty hade icke detta förbud något inskränkt deras 

))extravagante und eigenschäfftige Lehr- und Beth-Sucht» så , 
skulle man inom kort i Stockholm fått höra flere falska pro-

feter och tomma eller affekterade pladdrare än i alla kyrkor. 

På Dippels sida öfvergingo genast alla gästerna och v. Walckers 

hustru och dotter i förra giftet, ja, allt hans husfolk, emedan 

de allesammans redan längesedan voro utledsna på husfaderns 

))bokstafskram och lagiska plåga)). Den stackars v. Walckers 

tillstånd blef härvid så jemmerligt, att Dippel sjelf ömkade 

sig öfver honom, ty han liknade den plågade Job, mot hvil
ken allt uppreste sig. 2) 

.. l)Den :2 Januari 1726 utkom konventikelplakatet, men blef före
mål for nasta ~lkSd~gs öfverläggningar. Just. deput. föreslog dervid till 
plakatet en forklanng, SOIlJ synes mycket hafva mildrat detsam h 
derföre ifrigt förordades af v. Walcker på l"iddarh t p. t m~, oc 
f " . use. ICS est. ogIllade 
orklarmgen och fick de audra ståndeu på siu sida äfven rid d 

som dock beslöt det tillägg tt '..' och adeln, 
. . .... ,a om en eller annan frammande tillfälli t-

VIS, ej dItsand, mkommer i ett hus del' husandakt f" "tt • g 
" 'orra as, ma med den 

fOI·tsattas och desamma Som tillkomma få b . t d 
d k eVIS a en. utan att derför 

un er as tas tilltal och ansvar. Se adelns protokoll d. l ' ocb 8 Juni 1727 
2) Entdeckung, s. 236-40. . 
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Oaktadt v. Walcker redan 1713 läst Dippels skrifter, 

men dock äJven förklarat sig hafva cn styggelse till sådana 

böcker, som innehålla villfarande lära l), mottog han likväl 

denne, såsom förut nämts, på ett synnerligen hedrande sätt 

vid hans ankomst till Stockholm. Genom detta mottagande 

förskaffade han Dippel stort anseende bos öfriga pietister i 

hufvudstaden, och häri ligger en af orsakerna till dippelianis

mens snara utbredande dm·städes. Likväl var v. Walcker inga

lunda separatistiskt sinnad, men han förde gerna på tungan 

talet om kyrkans missbruk, ifrade han som öfriga pietister 

mot ogudaktiga prester, ville ock lossa på statskyrkans stränga 

band och gifva lekmännen större makt i kyrkliga angelägen

heter, hvarföre han äfven vid riksdagen 1726-- 27 framstäide 

förslag om ett eonsistorium generale. lian dömde väl ock 

tämligen mildt om annorlunda tänkande i religiösa ting, dock 

blott till en viss gräns; ty öfverstego de denna, blef han en 

oförsonlig fiende, sasom hans förhållande mot Tolstadius se

dermcra visade, da han misstänkte honom för dippelianism. 

På samma sätt i afseende på Dippel sjelf: sålänge v. Walcker 

trodde, att denne blott angrep ortodoxiens missbruk 2), sålänge 

var han hans vän; men när han märkte, att Dippel med miss

bruket iifven förkastade bruket, blef han strax omstämd: hans 

förra beundran förbyttes nu till kallsinnighet och ovilja. Dip

pel märkte ock genast i början, att han i v. Walcker icke 

skulle fa n, gon anhängare till sina nya åsigter, ty han säger, 

att, innan han varit 8 dagar i v. Walckers hus, hade han 

klart för sig, att hans afsked skulle beledsagas af helt annan 

ton oeh miner än inträdet. 3) Att v. Walcker varit häftig och 

uppbrusande, är sannt, och han framstår alldeles icke till sin 

fördel vid uppträdandet mot Tolstadius, hvarom vi längre 

fram skola yttra oss. Säkert är dock, att han, oaktadt sina 

fel, mycket bidragit till det religiösa lifvets väckelse och för-

l ) Lindgreu, Bidrag till den sv. pietismens hist. l, s'. 64. .. . 
2) Dippel hade ända till ankomsten till Sverige, om lCk~ af ~fver

tygelsc, så dock af Dcomplaisance och condescendence» antagIt satlsfac

tions- och imputationsläran. Se EntdeckQng, s, 23. 

3) Entdcckung, s, 235. 



kofran i Stockholm, och att det måhända till cn stor del får 

tillskrifvas hans förtjenst, att pietismen derstädes under första 

iJerdcdelen af 1700-talet i allmänhet företer den glädjande 

bildcn af ett fromt religiöst lif, utan några större och svårare 

ensidigheter. Med afseende på gudaktighctsöfningarne i hans 

hus uttryckte 1723 Cameen, Schröder och Båld den önskan, 

att hvarje husfader skulle hålla lika så god ordning och un

dervisning i sitt hus med sitt folk, »så skulle kristendomen 

derigenom mycket förkofras och tillväxa». l) Att Dippel icke 

kunde vara någon opartisk bedömare af dylika andaktsöfnill

g'ar, är klart deraf, att han, ehuru föl' 20 it 30 ål' sedan deri 

lika öfvad som någon annan, nu hade ett »stort äckel» fÖl' 

dylika »exercitia». 2) 

Hans kritik af kOllventikelväsendet var dock icke all 

deles obefogad, ty detta hade verkligen vid denna tid ganska 

mycket urartat. 3) Många af deltagarne i konventiklarne in

togo gentemot kyrkan en likgiltig eller till o~h med fiendtlig 

ställning; och "de lärare, som ej ville samtycka till dessa 

sammankomster, belastades med allehanda gudlösa beskyll

ningar och tillvitelser, bvarigenom enfaldiga åhörare drogos 

till kallsinnighet mot sina ordentliga lärare, sedan till misstro 

och omsider till uppenbart förakt». 4) Oaktadt konventikel

plakatet fortforo sammankomsterna, ty »en sjelftagen andlig

het lastar, hvad som icke kommer öfverens med dess tycke 

och en inbillad lärofrihet, och aktar hvarken lag eller regel 

under förevändning, att man böl' mera lyda Gnd än menni

skor». 4) Pietisterna uppmuntrades föröfrigt till plakatets öf-

l) E. W. Bergman, Några Bidrag till sv. kyrkans bist. 1, s. 63. 
Jfr i namda arbete om v. Walcker från s. 56. Han framstår bär i en 
mycket fördelaktig dager. 

2) Entdecknng, s. 2B3. 

. 3) J.fr komministern vid S:t Olof Rndbergs till Just. deputaL. i 
Apnl 1727 10 if b"t l • g ~a era te se om uppträdena i Dluraregcsälleu Grills ~riks-
son gard (Nol'dmska sam!.. Religionsprocesser vol 10) rr"· b d f . 1 ' . . al e re S Just 
(enna llBetbsllcbtll, bvarom Dippel talar. 

~) l'restest. neta N:o lö vid 172~-27 ;\fR rikSdag. 

verträdande af en och annan af prestcrna i Stockholm, som 

ofl'entligen i sina predikningar uppträdde mot detsamma. 1) 

Dippel berättar också, huru \' id hans ankomst till Stock

holm >Jdet yttre pietistiska larmet i collegier och bönestunders 

hallande stod i rätt excessivt och förargelseväckande flor», 

ehuru han dock medgifver, att deItagame mestadels voro väl

menande själar, som icke dermed drefvo något hyckleri, men 

icke begrepo, att de derigenom hindrade den inre menniskans 

tillväxt. Af sina ledare drefvos de och uppmuntrades tm dy

lika sammankomster. För Dippel visades egenhändiga bref 

från Francke i Balle, deri en sådan association rekommende

radcs som deras högsta pligt. Vi få ock genom Dippel veta, 

att pieti tema plägade samlas i vissa på värdshusen å Djur

garden förhyrda rum, men ock att .de skrämde bort öfriga 

gäster, å att värdarne slutligen icke ville upplåta någon lo

kal för dem. Vid begagnandet af surbrunnen i norra första

den skola dc likaledes, enligt Dippel, drifvit sitt "devotions

verk» wed tu 'entals personer som åskådare och åhörare, 

llhvilka dock hellre sett och hört allt annat". I staden sam

lade ' de mycket ofta i ett stort hus till ett antal af 3-400 
personer och lockade folk med »figural musik». 2) Dippel af

slutar in kritik med ungefär dessa ord: de försummade in

geuting för att, som de trodde, utbreda Guds rike, men märkte 

icke, att det just genom detta löpande på konventiklar för

qväfdes bo ' dem sjelfva. - Men just genom konventikelväsen

det bereddes jordmånen för Dippels utsäde i följd af det 

okyrkliga sinne och det indifferentistiska tänkesätt i afseende 

på. läran, som det alstrade. 
Som vi förut nämt, ingaf presteståndet i Mars månad 

en förnyad inlaga till konungen om Dippels bortskaffande ur 

riket, men utan påföljd. I början af Augusti skulle riksdagen 

upplösas, hvarföre presteståndet, som icke ville lå:a sak~n ~n
gående honom ligga oafgjord, den 4 i samma manad lllglCk 

till de ~ndra stånden med begäran, att de måtte biträda dess 

l) Prestest. acta N:o 15 vid 1726-27 års riksdag. 

2) Entdeckung) s. 23.3~35. 



rör ·Jag 0111 hans utvisande. Samma dag crhölls lHldc bonde

ocb borgarcståndcts bifall, utan att vi kunnat finna den rin

g'astc grund till Dippels påstående, att ett köp om honom in

gatts mellan preste- och borg'areståndet, i det att sistnämda 

stånd skulle bifallit förslaget om honom med vilkol', att pre

sterna gåfvo borgal'l1e sina röster i en sak, rörande 8tralsund 

ocb Wi mar. I) På riddarhuset förekom presteståndets förslag 

om Dippel d. 8 Augusti, hvarvid landtmarskalken bemstälde 

till Ridd. och Adeln, om de, då de andra stånden icke inkom

mit med sin utlåtelse, ville yttra sig' derom, "eljest komme 

det på Dippels conduite an, och der ban bär sig illa åt, så 

köres han ur riket»; hvarpå Ridd. o. Adeln "funno godt att 

hänskjuta denna af presteståndet auhiingiggjorda saken angå

ende Dippel till K. M:t och rådet». 2) Dippel sjelf deremot 

framsWller sakelI helt annorlunda. lIan säger, att adeln er

for de 3 ståndens beslut först dagen efter, sedan riksdagen 

var upplöst, och följaktligen inga vidare sammankomster 

tillåtna. Således har, enligt hans uppgift, adeln alls icke 

yttrat ig i frågan, hvarföre också, som han vidare berättar 

»allt» råkade i förbittring öfver detta streck, ja, alla »collegia,: 

betygade deröfver sin största harm och ansågo det för en 

handling, hvarigeuom hela nationen vore beskymfad, hvadau 

~etta ärende skulle vid nästa riksdag blifva första föremålet 

för deras besviir. De bådo houom icke tillräkna dem detta, 

och alltid vara försäkrad Om deras högaktnI'llg för honom, 
hvarpå han följande riksdag skulle få se prof. aj 

Sannt är, att riksdagen officielt afslöts d t>- A t' l < • ugus I, mcn 
( . 4 b.eslöt dock adeln att några dagar derefter komma tillhopa 

att afsluta och expediera de saker, Som sekreta utskottet re

d~u. lagt handen vid och att remittera de andra till sina be

honga orter. Den 5 Augusti anmälde laudtmarskalken att 

en del saker voro, som ej blifvit afgjorda af Ridd. och A~ I 

och hemstäide om icke, i anseende dertill att de andra st~:~ 
I) Dlppels ber~ttelsc , s. 46. 

2) Adelns protokoll d. 8 Aug. 1727. 
3) Dippels berättelse, sid. 46 f. 
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den yttr:.t sig derom, man den 7 kunde taga dem före. 

Iliirtill gBfvo Ridd. och Adeln sitt bifall. Plena höllos derefter 

på riddarhuset både den 7, 8 och 9 Augusti, och afgjordes, 

utom Dippels sak, en bel miIngd iirenden. I) Dippel kan 

omöjligen varit härom okulluig, då ju hans värd var medlem 

af ridderskapet och adeln. 

Dippel bar, som vi sett, en hel mängd skefva ocb orik

tiga fram tällningar om sitt förhållande till svenskarne och 

deras till honom. De flesta kunna förklaras gen0m antagan . 

det, att Di ppel tog si na beundrares röst för folkets röst och 

af en liten gnista gjorde en stor eld, andra, såsom t. ex. 

yttrandet om »collegia» m. m., förefalla såsom en ren dikt, 

utan den ringa te grund. 

Rik .-dagen bade således beslutit bans aflägsnande, men 

detta be lut tillkännagafs icke genast formligen för honom, 

emedan man trodde, att han HLtteligen skulle få kunskap derom 

af sina vänner ocb opåmint resa. Desse uppmanade honom 

dercmot att stanna qvar, andragande general Diemer som 

exempel, hvilken, oaktadt ett dylikt riksdagsbeslut, dröjt ett 

helt år i verige. Rådet följdes af Dippel, men han fick om 

en manad formlig underrättelse om riksdagsbeslutet, hvarpå 

han ingaf en ansökan att få stanna öfver vintern. Begäran 

afslog, och honom antyddes att ofördröjligen resa, hvarpå 

ban lelllllade hufvudstaden den 5 December 1727 och for till 

Skåne, del' han gästade hos flere vänner till i :Mars 1728. 

Han reste derpä öfver Köpenhamn till 'l'yskland, hvarest ban 

de senare arcn af sitt lif vistades nästan uteslutande i Berle

burg och Wittgenstein, sysselsatt med alchemistiska experi

ment och skriftställeri. 

Af bans skrifter under denna tid vilja vi här endast 

nämna en, och detta derföre, att den skrefs för en svensk 

students skull. 1731 vistades näml. i Waysenhaus i Halle 

som lärjunge en svensk student, Ephraim Enhörning, so~ i 
~ ~ ''''''''' 

Sverige lärt känna Dippel och i allo anslutit sig till hans 

l) Jfr adelns protokoll föl' nämda dagflr. 
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åsigter och äJven efterhärmade han bittra .. krif ätt. IllaIle 

blef stort larm, nill' Enhörning dippelian ka :tt;igtcr blef\'o 

kända. Francke d. y. och Lange \'arnadc ,tud ut rna att tala 

med El'börning, och han hotade lIIed r legation, ifall han 

icke vilIe återkalla; tillika förelade. honom 10 fra "'o 1', ]la 

bvilka han hade att afgifva yar. Detta rjordc han, men 

skref jemviil till Dippel om tälJningen, och d nn . k) ndadc 

naturligtvis att taga in lärjunge i för, al', hvilkct ~k ddc i 

Antwort Chr. Democriti auf die 10 Fragell. I) 
Dippels på vexlingar rika lir ~llItad' "'nolll n pJöt lig 

död utan föregående jukdoDl dcn 2:> April 17;>>! )la .'Iottet 

Wittgenstein. 

Att omdömena om en mall, '0111 ej hlott fiirka .. tad hela 

den lutherska läran, utan ock hiini"'t utfor mot alla, ,om höllo 

uågot på sin egen uppfattning i r Ii 'iö a till", i alllUiinhct 

utfallit ogynsamt, kan ej förvana. 2) D 'rtill kOlli, att Dipp I 

behandlade siua mot tåndare pa tt hörr,t Uf\' 'rlllodi".t iitt 

och mången gång begagnade ett ratt o 'h oh'f adt 'p råk. 

Vi hafva redan hört, huru han b handlad !\la' r; 111 1\ :innu 

ett exempel på hans skrit' ätt vilja ,i auföra. D 'Il förut Olll

nämde Andreas Rydeliu i Lund had , 'alrat aU"Tipa 11 af 

Dippels filosofiska krifter. led anl dniIl" hiiraf ·ttral' ' j,. 

Dippel om Rydeliu : »- - wann i 'h nun in 'lIlol 'h 11 ,'1'

worrene11 Schulfuch ollte zu antwort 1\ niHbi tr liud u, wie 

könnte ich ihn andel' tractiren al' in n ,mup n 'wUrdi"cn 

Jungen». 3) Till försvar för itt hittr: krif. iitt anför han, att 

utan tvifvel skulle genom bonom uppf Ilas d 'u pr f' ti ka ut

sagan i Jes. 28, 11; dessutom (Hl. Lutu r. grofva uttrycks 'iitt 

ursäktades honom, som af Gud var utru 'tad att /)Iott om Wrta 

det antikristiska Babel i Rom, kulle d 't (h i 'ke i~u mer 

l) Jfr Chr. Democriti Glaub il k' •. . , ens e auluu~ uud. nchncht wnq mil 
emem Scbwed. Studio ° in dem W h . ayscn au se zu IIal\c "org 'gllugcn i~t. 1732, 

2) Jfr Dlppels kritik öfv p . . . . er np\. tcr, Luthcmncr, Hcformcrta. ,0 -
clDlauer, MeuuoDlter Qväkare b n"h . .. .. ' oc ° m\. tCl" i Vcrtbcidiguug, s. 20 -72. 
Qvakarues Inra gillade ban el k' , 

k d
OC l allmllDhct. ehuru han jlfvcn hM .lem 

sa na e »det sanna väsendet», 

3) Vel'theidigung, s. 2<10. 

47 

ursäktas Dippel, som vore sänd att angripa icke blott det 

romerska, utan ock det lutherska samt allt öfrigt Babel? I) 

Dock endast af kiirlek, men icke af vrede, säger Dippel, att 

han begagnar hårda ord liksom läkaren bittra medikamenter, 

»sollten sie auch meine Gegner purgiren und speyen machen». 2) 

Som svar på tal kunna vi anföra Rydelii omdöme om Dippel. 

Han säger: »hos denne kärlekspredikanten finnes intet annat 

H,n Yl"ede och bitterhet. Ingen af hans motsägare kan vara 

så menlö, ingen så hjertligen bekymrad om Guds sanning, 

ingen så väl af Gudi begåfvad, som icke i hans ögon är dum 

som en oxe eller arg som en djefvul, utan förstånd och utan 

kärlek, om han allenast törs säga honom emot. Jag ser här 

icke ett enda Kristi fotspår. Ja, om han af kristlig kärlek 

och utan okri t1ig vrede kan så handla med sin nästa, så vet 

jag ingen . t kilnad mellan Kristus och Belial, mellan kärlek 

och bitterhet - -» 3). 
Dippels öfvermodiga beteende gentemot motståndare 

berodde på den djupa missaktning han i allmänhet hyste mot 

alla, som ur böcker hemtat sitt vetande; på hvilken väg ban 

icke ville anses hafva fått sin kunskap, utan föregaf ban sig 

ega den genom omedelbar upplysning af sanningens ande. 4) 

De många nya åsigter, med hvilka ban framkom, hade äfven 

till ej ringa del sin orsak i bans ständig.a åtrå att säga något, 

som dittills icke varit sagdt,5) att blifva bemärkt och gälla 

som den främste i allt. Derföre ville han vara en reformator 

ej blott i teologien, utan ock i medicinen, filosofien och poli

tiken för bvilken sistnämda han framstäIde »en ny politisk , 
vågkonst, genom hvilken man kunde bringa Europa - -' på 

en fast stående balance». Dippels reformatoriska sträfvanden 

rönte emellertid föga erkännande. I stället uppträdde särskildt 

mot bans teologiska åsigter enhälligt både pietisterna, repre-

l) Eutdeekung, s. 34, 39. 
2) VeI,theidigung, s. 240. 
3) Rydelii anmärkningar, s. 86. 

4) Vertheidigung, s. 235. 
5) Dippels gradualdisputation handlade de Nihil.o, emed.aD han 

vHle vederlägga ordspråket: nibil dicitm, quod non sit dlCtum Pl'lus. 
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senterade bufvudsakligen af Hallcn, nrnr, o('h el ortoclo . e f.iHmt 

äfven Herrnhutal'lle, sedan Dipp ,I fiirlll'knt, att han föl' %in

zendorf erkänt satisfaktion liiranx riktighet o(' h lol\'at att i 

nästa skrift ådagalägga detta. 1) [) ..;sa protcst r l' hindrade 

dock icke, att Dippel fick at killi"a :lllhHngarc, iynncrhct 

som i hans skrifter oföl'IlekliO'cn finna llIanga I~o (ln ,' annin

gar, såsom läran om för akelRcn ()('h h ' I;; l: n, i -f! varmt 

och öfvertygande språk fram HUda. 

I) I1ist, TA~chcnbuch I~.i • IX. nr!. !l ip!,,,I, • :1~1. ./fr m'lo hi t. 

crcleR. \'. ~. G7, 2;;7. 

II. Dippelianismen i Stockholm 1727-41. 

Kort innan Dippel lemnade Stockholm, såg han i en 

dröm alla dervarande kyrkor stå i låga, hvilket han tydde 

som ett tecken till hans läras stora och snabba utbredande i 

bufvudstaden. lläri bedrog han sig ej heller, ty 'ldet dippel

ska oviisendet tillväxte dagligen» efter hans afresa, och några 

år senare klagas öfver, att knappt hvart tionde hus fanns i 

hela staden, del' icke någon af Dippels lära intagen kunde 

anträffas. I) Orsakerna härtill voro flere, såsom framför allt 

hans egen vistelse i Stockholm, hans skrifters flitiga läsande 

och många pietisters likgiltighet för kyrkans bekännelse, 

hvarigenom de blifvit benägne att omfatta det nya, som i 

Dippels skrifter bjöds dem. Med dem bade han gemen

samt det 'friga yrkandet på försakelse och helgelse, men 

framför dem hade han talet om Guds kärlek; ty hade man 

förut till öfvermått fått höra predikas blott om lagen och 

Guds vrede, så fick man nu höra talas om en Gud, som 

aldrig vredgades, hvad menniskorna än månde företaga 

sig. Dippels försoningslära egde alltså nyhetens behag, ocl! 

föl' hans öfriga satser, såsom om det inre ljuset, om bibel

ordet, om rättflirdiggörelsen, om sakramenterna m. m., val' 

jordmånen beredd genom bland andra en UIstadii och Sch re

fers verksamhet. B~igge dessa män sutto nu visserligen fång

na: den förre i stadssmedjegården i Stockholm, den senare i 

Gefle, men synas icke destomindre stått i förbindelse med 

själsförvandter i Stockholm. Att gifva den nya rörelsen fart 

bidrog dock isynnerhet ryktet, att den fromme och utmärkte 

predikanten 'l'olstadius vore tillgifven Dippels lära. 'fill 
den uppkomna brandens släckande samverkade enigt under 

den tidrymd, vi företagit oss att skildra, konsistorium, regering 

l) Pl'estcst. protokoll d. 24 Maj 1734. 

lI pmJ1 11 g : Di ppeHanismen. 



och riksdag, och med året 1741 var den nya lärans kraft bruten 

i hufvudstaden. Dc mer betydande af Dippels anhängare voro då 

antingen landsförviste eller hade frivilligt utvandrat; andra 

hade Merkallat sina irriga satser, och blott några få sutto 

ännu i ntngelse eller drogo omkring ilandsorterna. 

Om de medel, som användes för villfarelsens dämpande, i 

några fall förekomma oss hårda och skoningslösa, så må vi dock 

dervid besinna, att enighet i religion och den rätta Gudstjcnsten 

då ännu ansågs som ett nödvändigt vilkor "för ett lugnt och 

lyckligt regemente», samt att den nya rörelsen vände sig 11I0t 

det bestående i både kyrka och stat. Isynnerhet mot kyrka 

och prester visade den sig fiendtlig. Så berättas det, huru 

åtskilliga qvinspersoner under gudstjenstcn förorsakade ovä

sen: gingo af och an i kyrkan, stickade strumpor och »hadc 

åtskilliga andra otidigheter för sig». I Skeppsholmskyrkan 

afbröts presten midt under predikan af en qvinna, som till

ropade honom: »du ljuger, du och alla de andra skola till 

helvetet». På kyrkodörrar funnos uppslagna plakat med 

innehåll: »Babel, sköka, Sodom, och häl' predikas idel 

lögn». l) Föl' öfrigt besökte de egentliga dippelianarne inga 

kyrkor, icke ens Skeppsholmens, och begingo icke nattvarden, 

dels emedan de ej ville gå med »hopen», och dels emedan 

sjelfva det yttre nattvardsbegåendet var dem likgiltigt då de 

dagligen firade, som de yttrade sig, en invärtes nattv~rd med 

sin Frälsare. De gifta ibland dem vägrade att låta döpa sina 

b.~rn, och de döda. begrofvos utan prestCl'lig åtgärd. 2) Tillika 

sokte de att både I tal och skrift utsprida sina åsio-ter under 
yrka d o r' f o , . n e pa re IglOns rihet. Men för fJ-i religionsöfning var ej 

tIden mogen, och derföre måste kämparne för densamma duka 

under. Att Here ibland dem voro ej blott sedligt oförvitlige, 

l) Jfr Stockbolms stads konsist. protokoll d. 23 Febr. 8 Mars 16 
Aug. J 732 ; d. 30 Jan., 27 Febr. 1734. " 

2) På det sistnämda bafv . bl . 
student vid namn lin]' b a Yl ott iunmt ett ex. omtaladt: en 

(gren egrofs utan närvaro af .. . 
pl'otokoll d. 19 Juni 1734. ungon pre st. KonsIst . 

utan äfven fromma personer, förökar vårt deltagande, åfven 

om vi måste ogilla sliväl deras lära som deras uppträdande, 

hvilket under tundom ådagalade både trots och stort andligt 

högmod. 
Fråga vi, hvilka mått och steg, som vidtogos att qväfva 

den nya rörelsen, så lemna oss konsistOl'ii protokoll de första 

Ilpplysningarne derolll. lot Dippel sjelf hade konsistorium, 

såsom vi förut berättat, icke velat uppträda, emedan sådant 

»skulle hafva en farlig påföljd», hvadan det föredrog att 

llmogna sig,) i saken. Då emellertid efter Dippels afresa hans 

:;krifter och på sven ka öfversatta frågor kringspredos i sta

den, blef kon istorium betänkt på medel att »på bästa sätt 

kunna förekomma den stora fara och otroliga själavåda», som 

h~irigenom förorsakades. Konsistorium fann bästa medlet vara 

att delo-ifva K. M:t förb' lIandet och uppsatte derför en skrif

vel e angaende detta ärende samt bifogade tillika tvänne 

korta utdrag af Dippel villosatser i hans frågor, det ena på 

latin och det andra pä svenska. Det senare var affattadt af 

kyrkoherden Lutkeman, det förra af kyrkoherden Schröder. l) 

Brefvet och utdragen ingåfvos till konungen den 13 Mars 1728. 

Den 8 Maj samma ar talades ånyo i konsistorium om det di p

pel ka ovä endet, II om dagligen tillväxerll, bvarvid Schröder 

före log, att '1'01 tadius borde inkallas inf6r konsistorium, 

emedan ett rykte gick, att han skulle hafva tycke för Dippels 

skrifter, hvarigenom de vilseförda blefvo än mer styrkte i sina 

åsigter. Preses 2) yttrade sin tvekan om nyttan af hans upp

kallande, då han, enligt preses' förmenande, skulle liksom till

förne fraga, hvilken som vore hans anklagare och delator. 

Af detta Barchii yttrande böra vi, att Tolstadius redan 

förut varit före i konsistorium, samt att han der icke var 

synnerligt väl anskrifven. För att finna anledningen ~erti~~ 
och derio-enom tillika få en förklaringsgrund till konsIstorn 

b 

- --
I) Jfr Stockholms stads konsist. protokoll d. 28 Febr., 6 och 13 

Mal's 1728. 
2) D:r N. Barcbius, preses i kousist . 1725-29, t som biskop i 

Westerås 1733. 
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framtida uppförande mot honom, är nödigt att kasta en blick 

tillbaka på bans föregående lif och verksam het. 

Erik Tolstadius var född i Stockholm 1693 (fadern val' 

dåvarande komministern i Jakobs-, sedermera kyrkoherden i 

Almunge församling Anders Tolstadius), promoverades i U p

sala efter fullbordade studier till magister 1718, prestvigdes 

följande året samt blef huspredikant hos riksrådet Karl Gyl

lenstjerna och snart derefter tillika pastorsadjunkt i Jakob, 

utnämdes 1723 till kyrkoherde i Skeppsholms- samt 1747 i 

Jakobs församling och dog som sådan 1759. 
Som predikant och själasöljare bar Tolstadius med 

rätta vunnit ett varmt och enhälligt erkännande och stål' i 

denna egenskap som ett mönster ej blott för sin tid, utan 

iifven föl' kommande tider. Han var en man, som med nit 

och sorgfällighet skötte en rättskaffens lärares herdeämbete 

och allvarligt vårdade sig om de honom anförtrodda själar ej 

allenast genom offentlig flitig predikan, utan ock genom sär

skild trogen undervisning i sitt och åhörarnes hus, genom de 

sjukas besökande, de ängsligas och klenmodigas tröstande, de 

säkras och obotfärdigas bestraffande, de fattigas försörjande 

med flere sysslor som till dess ämbete hörde.!) Tolstadius 

satte ock, som han sjelf säger, sin kristendom mer i görande 

än i kännande, nitälskade derföre med synnerlig ifver mot en 

kunskap utan motsvarande gerningar, mot en död tro och ett 

falskt förlitande på Kristi förtjenst, mot kyrkobesök och natt

vardsgång, som skedde blott för formens skull. I sin ifver 

gick han häri stundom för långt, så att det var fara värdt, 

att han predikade folket ur det sinnet att besöka kyrkan eller 
gå till nattvarden. 

Med Tolstadii åsigt om kristendomen såsom hufvud

sakJigen praktisk följde, att, der han märkte eller trodde sig 

märka religiöst Iif, del' öfversåg han lätt med olika meningar 
i teologiska frågor. 

l) Detta omdöme är hemtadt ur Tolstlldii fl'ikiinnelsedom 1731 
(i Miscellanea IX, f01. J 63, på Skok10stel'). 
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Deraf förklaras ock, att dc allrafieste för villfarelser i 

rcligionen misstänkta höllo sig till honom; de egentliga dip

pelianame drogo sig dock småningom tillbaka äfven från 

honom, ty allt yttre i kristendomen bIet' dem snart förhatligt, 

men ifrån detta yttre ville icke Tolstadius afstå, huru ifrigt 

han itn uppträdde mot dess missbruk. 
Att ban genom sitt tvetydiga uppförande inför konsi-

storium, rörande dippelianisrnen, snarare ökade än minskade 

misstanken om sin tillgifvenhet för Dippels lära, kan ej ne

kas; bvadan vi ej heller kunna ogilla konsistOl'ii första förfa

rande mot honom. Då konsistorium sedan yrkade strängare 

straff på Tol tadius än han, enligt vår åsigt, förtjenade, så 

berodde detta till stor del på det djupa misstroende, som 

radde JlIellan honom och konsistorium, och hvartill den förre 

'ynes varit den egentliga skulden. 
Redan 1723 val' ban uppkallad i konsistorium och fick 

varning för en predikan, som han hållit mot presterna. 
1725 uppträdde han offentligen till försvar föl' privata 

sammankoru ter, som i Kgl. förordningar voro förbjudna, 

amt utHi.t sig clervid i "anstötliga termer» mot konungen, 

Denne »Hi.t n, d gå för rät!» . 0111 förlåtelsen skulle konsisto

rium underrätta Tol tadius ' amt tillika allvarligen varna ho

nom att bättre taga ig tillvara, så kärt det honom vore, att 

icke det hvilket nu af nåd var honom tillgifvet, i framtiden 

'kulle U{nda bonom till rätt ligt ansvar och straff,') Vid sitt 
. k 't' 'nledning häraf synes han visat 

upptl'~i.dande IonsIs onuDl I a 
brist på öppenhet, brukat skrufvade svar och ~I'säkter ~Iler 
ådagalagt, som Barchius uttrycker sig, "ett halkIgt och shpp-

rigt vä ende».2) ...' . 
1727 ingaf komministern i S:t Olois iorsa~l~~g, Rud-

berO' till J'ustitiedeputationen en berättelse om rehglOs
a 

sam-
b' . ' ~ ,d :1) I dessa 

mankomster imuraregesällen Gnlls Enkssons gal . 

och 

l) Jfr det kgL reskriptet härom i acta Tolstadiana. 

2) Fryxell, Berä.ttelser ur sv. historien, 32 delen. s, 67 . förbistrad 
Rudberg säger Den så godt som 

;!) llär bcdrefs, som .. ' tt o pphörligt bedjande 
rasande andakt», Deltagarue sokte genom e u 



sammankomster angifves Tollstadius hat'va deltagit. Saken 

synes för honom icke ledt till någon vidare påföljd: han för

svarade sig, och dervid fick det bero. l) 

Konsistorii missnöje hade Tolstadius ytterligare ådragit 

sig genom att till skrift- och nattvardsgång hos sig admittera 

personer (isynnerhet tjenstfolk) från andra församlingar, utan 

att fråga efter deras l}besked och vittnesbörden), hvaraf följ

den, enligt konsistOl'ii yttrande, blef, att, när en kyrkoherde 

ville tillhålla någon, som öfvergifvit sin församling, att komma 

till katekismiförhör och bruka sina salighetsmedel, fick han 

till svar, att denne gick i Skeppsholmen, ,)fastän en sådan 

menniska . torde hvarken gå i Skeppsholmen eller annorstädes; 

utan allena förebära en sådan falsk ursäkt,). Tolstadius for

drade en skriftlig befallning, om han skulle förbjuda folket 

att gå hos sig till nattvard j dessutom åberopade han ett kg!. 

privilegium till förmån föl' Skeppsholmen i detta hänseende. 

På konsistorii begäran att framvisa det, blef han dock svars

lös. 2) Vidare höll han kommunion om lördagarne istället föl' 

söndagarne, något som konsistorium ansåg »smaka af nyhet». 

En skola hade han inrättat, utan att derom underrätta kon
sistorium. 

Detta oaktadt synes hans uppkallande inför konsisto

~'ium an~ående ryktet om hans tillgifvenhet för Dippels lära 

ICke va~It f~ranledt af någon lust att bereda honom obehag, 

ty konslstonum sökte att i största vänlighet förmå honom 

att yttra sin åsigt i frågan, och först när detta försök stran

dade på hans ihärdiga vägran att afgifva sitt utlåtande h" _ 
k··t k ' an 

s o s sa en till verldslig rätt, efter hvad vi nu gå att förtälja. 

komma i ett ekstatiskt tillstånd Q' 
" . Vlnnorna angrepos af konvulsioner 

80m de togo for l>andens driftD. Bedjandet skedde lJpå d t . ' 
komsterna vanliga sättet» med egna ord i gråt och t' t ed l samdman~ 
och ro d h" d 'JU an e, me skl'l p, me an ernas och kroppens häfti h k d 
berättar. Tolstadius har blott en ' ~a eve an e, såsom Rudbel'g 
med e f ' gang vant närvarande och endast talt 

n a qVlllnorna, som låg sjuk d 
en af delt·· ' men se an låtit hemta hem till sig 

agarrnnorna l sammankomsten N d' 
l) N d' h S . or lUska sam!., Dippeliana 10a. 

or lSC e ammlungen, II, s. 542. 
2) Konsist. protokoll d, 22 Maj 1728. 

FÖH~TA KAPITLET. 

T olstadius inför konsistorium 1728. 

Ekeblads pigor. Hellmall och Volter. 

::)asom förut är nämdt, bade Schröder den 8 Maj i kon

~istoriulII föreslagit, att Tolstadius borde höras med anledning 

af det utspridda ryktet om hans tiIlgifvenhet för Dippels lära. 

Han bIet' p[t dcn grund uppkallad och infann sig i konsisto-

rium dcn :2:2 ~laj . 
::)cdan llun pa anmodan satt sig ned, yttrade sig preses, 

att kon istorium icke ville förmoda, det han illa upptoge, att 

han hlifvit förckallad, alldenstund herrar konsistoriales icke 

kunde tillfreds ·tälla silla samveten, förrän de fått böra hans 

utlatelsc i en sak af ganska stor vigt, hvarom de nu ~oro 
iunade att konferera med honom såsom ämbetsbröder l all 

t' .. t I' 1 et On ... aken som föranlåtit konsistorium att före-or ro Ig l. " , 

kalla honom, vore ett alllll~int kringlöpande rykte, de~ han 

ieke kulle vara obenägcn för den bekante förföraren Dlppels. 

skadliga ocb här i ·taden utspridda skrifter ocb satser, ~varaf 
dct förförda folket styrktes i sina dåraktiga tankar .. F~r den 

skull ville kon 'istoriulll gerna af honom höra en upopnktlkg och 
. o d t k sistorium sedan matte unna vänlig förklanng, pa e on , .. 

stoppa munnen till på dem, som honom beryktade, nar ~e 
1! b.... 'ltt ban som alla rättsinniga hade en styggelse tIll 
llnge 01 el, ' . • r 
!. l' d dl'ppelska satser. Tolstadius taekade VISSel' Igen 

o vann,lm a 'f 

k 
. t' som i ett faderligt förtroende bebagat gI va 

onSIS onnru, » d t ' an 
honom det omilda ryktet vid banden», men begär e at , mn 

f' "krade att 
ban utlät e sig, få veta sin angifvare. Preses °orsa .' ess 

konsistorium ieke ville med bon om anställa nago
n 

pi o~!'" .' 
f· dbonom bvar Ole 

utan i broderligt förtroende kon erera me ' ... 
. . "f'd Tolstadius var tacksam for en 

oek ingen angIival'e bebo es. 
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broderlig konferells, men da en sådan, enligt hans åsigt, bordc 

anställas privatim ocb icke publice i konsistorium, så begärde 

han, att honom icke måtte nekas >Jbeneficia juris et processus>J. 

Preses förehöll honom ånyo, att ban nu intet hade att göra 

med någon process samt ansåg, att en konferens kUllde an

ställas såväl publice som privatim. 

Schröder berättade deJ·efter, att han om detta ärendet 

privatim talat med Tolstadius, dervid denne ansett Dippels 

skrifter såsom de der allenast röra missbruket och >Jpestiferum 

abusum orthodoxim}" i anledning hvaraf Schröder vid samma 

tillfälle visat honom af Dippels skrifter, att han icke allenast 

lldamuerar abusum, utan ock förklarar sjelfva usum för 
pestiferum>J. 

Preses bad nu Tolstadius säga, hvad han tyckte om 

Dippel, eller om han försvarade hans skrifter. Derpå svarade 

Tolstadius, att han vore hvarken Dippels domare eller för

svarare: hade Dippel orätt, finge ban sjelf svara; dessutom 

hade han icke så stor insigt i Dippels skrifter, att han kunde 

döma derom, och när han blefve beträdd med någon villfarelse . , 
VIlle han svara. Han påmintes om en lärares pIigter, den der bör 

så predika Guds ord, att han straffar dem, som emotstå, och i 

anseende dertill borde han vara Dippels domare. Schröder 

frågade, hvad han tyckte om Dippels mening, då denne ne

ka.r, att hos Gud är en hämnande rättfärdighet, som fordra,. 

eVIgt straff eller evigt gällande satisfaktion för menniskornas 

synder; men Tolstadius ville icke svara på frågan, utan un

drade, hvarf6re han och ingen annan blifvit uppkallad. Schrö

der påminte om apostel ens förmaning, att vi alltid skola vara 

redobogne att svara hvarjom och enom, som begär skäl till det 

h~pp,. som i oss är. Tolstadius sade, att han kunde "salva C011-
SClentIall suspendera sitt judicium om Dippel Ku d å ··f . n e n gon o ver-
tyga honom om n.ågon. villfarelse i hans lärande och predikande, 

eller att han VIst SIlla åhörare till Dippel och icke till den 

kors.fäste Kristus, så ville han svara; han hade lärt uppen

barlIgen och icke hemligen. Preses invände: ))torde hända 

att Herr Magistern under tiden lärt ock he l· S h ··d ' m Igen)). c ro er 

57 

bad honom anyu, aU han ville yttra sig om justitia Dei vin

dicativa, IIle11 Tolstadius ville icke svara, utan ansåg konsi

storium som cn domstol och frågade efter sina åklagare. 

Schröder förklarade då: om alla konsistorier i riket ville fråga 

efter mitt omdöme om Dippel, så skulle jag vara redobogeu 

att svara; och om jag ville fråga hvar och en för sig, hvad 

de tycka om denna dippelska sats: llnegamus et inventum 

tiatanm audacter pronuntiamus, Christum per imputationem 

llostra pcccata portasse expianda>J, så tror jag väl, att ingen 

skulle draga sig undan att svara. Dock kunde 'l'olstadius 

icke förmås att yttra sin mening. Preses erbjöd honom 

än en gang att konferera med sina embetsbröder om Dippel, 

och det utom protokollet, >Jpå det en sådan konfereus icke skulle 

hafva deu ringaste smak af någon process)). Tolstadius ne

kade alldele och sade: ))det är tids nog att svara, när jag 

blifver beträdd,). chröder genmälte bärvid: llemellertid styrkes 

folket i ina dippel ka principer och menar, att Herr Magister 

Tolstadius är af amma tankar som de; om han nu ville ut

lata sig, kunde konsistorium gifva bonom det vittnesbördet, 

att ban har en styggelse för Dippels villfarelse, hvaraf den 

uppkomna oredan märkeIigen skulle förekommas och dämpas". 

Tolstadiu varade: ))Gudskelof för ett godt samvetes vittnes

börd! far jag intet konsistorii vittnesbörd, bjelper det intet)).l) 

Pre es bad bOllOm noga bepröfva sitt samvetes vittnesbörd 

och befalde honom i Guds händer, hvarpå Tolstadius af

trädde. 
Samma dag afskickade Schröder till honom ett bref, 

rörande bans uppträdande i konsistorium. Derpå svarade Tol

stadius ))oc h hade en och annan equivoque expressionll, men 

kom sedan personligen till Schröder och bedyrade, att han 

icke ville blifva vid annat än Guds ord och vår rena evan

geliska lära.2 ) Möjligen med auledning af denna förklaring 

fick saken tills vidare hvila. 

l) Så. stå.r det i protokollet, ,. meningen är,' väl: så k~n det icke 

hjelpas. Jfr om hela sammanträdet konsist. protokoll d. 22 Maj. 

2) Acta Tolstadiana, s. 369, 161. 



Vi minnas, att konsistorium den 13 Mars hade ingått 

till konungen med hemställan om åtgä,rder mot dippelianis

men. På denna hemställan följde konungens svar deu 27 Juni 

1728 i form af en skrifvelse, som var stäld till samtliga ho1'

rätterna och kollegierna. För att få del häraf uppkallades i 

konsistorium den 16 Oktober s. år hela stadens presterskap. 

Preses gaf dervid först en kort resume af Dippels vistande i 

Sverige och hans bortskaffande derifrån samt omnämde, huru 

han efter sig lemnat »en stinkande lukt, en förgiftig surdeg, 

som grep an sjelfva roten af vår allraheligaste tro», och huru 

hans skrifter i följd af menniskors benägenhet för allt nytt 

kringspredos i staden. Sedan han vidare omtalat konsistorii 

åtgärd att hemställa saken till konungen, och presterna fått 

veta innehållet af den aflåtna skrifvelselv upplästes Liitkcmans 

utdrag ur Dippels skrifter, "då kanske intet alla ha sig denne 

mannens fördömeliga och försmädliga lärosatser så bekanta» I). 

1) Då både TolstadiLls och Strokirch framdeles examinerades efter 
detta utdrag, medela vi det här nedan, ehul"ll vi redan förut visat Dippels 
åsigter med ledning af Wagners sammanfattning, som genom sin sysLc· 
matiska uppställning gifvel' en åskådligare föreställning (lm Dippels läm. 
- Utdraget har följande lydelse: 

L Nekar han rentaf, att i Gud är en räLtfärdighet. som straffar men· 
niskornas synder med evig fördömelse, samt atL till en . ådan gud. 
rättfärdighets blidkande en tillfyllestgörelse för syn(len fordras skulle . 

~t Kallal' han läran om försoningen med Gud genom en verltlens Fl'iilsarc , 
den der till den änden skulle vara sänd blifven i verlden aLt ,Uerl ösa 
menniskoslägtet, en narraktig lära, eller som bans egna o rd lyda: 
est doetrina, qure vix sine delirio concipi potest, samL att säg a: Cbri
stum lidit och vore död i vår stad, är ett mörksens rikes bedrägeri. 

3. Att Kristus bar burit verldens syuder till att försona, samt att hans 
offer på korset varit ett försoningsoffer, är allenast en dikt och skug
geverk. 

4. Att den heliga shifts vittnesbörder anföras af den evangeliska kyrkans 
lämre till bevis af den läran, att· menniskornas synder varit Kristo 
tillräknade till att bära eller försona dem, kallar han en sak, som 
är den ev. sanningen ganska neslig, en skadlig villfarelse, en för
dömlig mörksens rikes stöd samt ett förskräckligt påfund af Satan. 

5. (Med) allt hvad Kristus i sin antagna ruandom har utstått och uträttat. 
har han besyunerligen en öfversvinuelig härlighet, salighet och gem en
skap med Gud tillbragt (åvägabragt), och äro till in~en annan ände våra 
synder på honom kastade, än att ban såsom en läkare dem utrota skall 
hvilket genom hans i köttet vista lydnad sannerliga inte är skedt uta~ 
i afseende till hans eget antagna kött. - (Jfr till förklar. häraf: s. 18 i 
det föregående och Vera Dem, s. 163). 

Presterna betygade dervid sin ~tyggelse för Di ppels 

lära. Blutligen upplästes K. M:ts omnämda skrifvelse. Prest

erIla hade, enligt hvad som i detta bref föreskrefs, att icke 

allenast i offentliga predikningar och kristendomsförbör drifva 

den lärans sanning, som genom Dippels skrifter bestreds, ocb 

då tillika med gudligt nit och all kristlig försigtighet ställa sina 

åhörare för ögonen de från samma himmelska sanning ledande 

afvägars och villfarelsers förderf, utan ock hvar i sin församling 

underrätta sig om dem, som kunde sådane villoskrifter i hän

der hafva och med deras lönliga utspridande umgå eller ock 

skäligen misstänkas att hafva af dessa villfarelser någon smitta 

undfått. Dessa skulle lärarne ger;om enskild undervisning öf

veI"tyga om villosatsernas farliga gift och den själavåda, 

6. Eho so m tror, alt Jesus Kristus med sitt görande och lidande 
förvärfvat menniskorna något mel'a än att upprätta en andlig försam
ling, han utrotar den rätta frälsaren och gör en förderfvare och atan 

af honom. 
7. S:t Pauli pråk 2 Kor. 5, 15, hvarest uttryckligen står: Kristus äl' död 

för alla - -; förklarar Democritus på ett hädeligt vis, näm!. att 
Kl"isti död intet vore skedd till vår försoning i vår stad, utan apost
elens ord borde allenast så förstås: likasom Kristns är vorden död, 

så skola ock' vi alldeles dö synden. 
8. Alla dc ordasätt, som den heliga skrift brukar att dermed betyga 

Jesu KrisLi fullgällande förtjenst, såsom lösen, försoning, förbön, 
hå ller ban för vara sådane ordasätt, som insmugit sig i Skriften, 
lämpade efter dc från Gud afvikna menni kors falska ideer, som ej 
s{\ lä.tteligen ifrån de förut fattade sina meningar låta sig dragas. 

!l. Dippel kallar det, att Kristi rättfärdighet af en botfärdig själ i tron 
anammad och honom tillräknad varder, desperatre causre desperata 
sub si dia quall'ere eller i en förtvitlad sak söka förtviflade hjelpredor. 

10. Utaf läran om försoningen igenom KrisLi blod i vår stad, så väl som 
af läran om Kristi rättfärdighets tillegnande genom tron, kan man 
ingen annA.n nytta hemta än en besmittelig och förderflig villfarelse. 

Il. LuthCl'i efterträdare hah' a härtiJls med deras ev. lära varit de alh"a 
skadligaste och förderfligaste bedragare i hela verlden samt föra ge
nom samma sin lä.ra alla in i den eviga fördömelsen, som efter-

följa dem. .. • 
12. Democritus kallar fuller då och då dopet och nattvarden for nade

medel men nekar strax derpå, att de föra någon gudomlig kraft med 
sig. I' 13:de mom. hänvisas till Secten-tlpiegel angående Dlppels upp
fattning af Skriften, i 14:de omtalas hans försmädelse:' m~t prest~
ståndet, och i 15:de att han kallar ortodoxien ett statIsten och .pa
står, Datt Luther lagt grunden till ett värre Babel än för detta vant». 

Jfr. actllo Tol t., s. 179. 
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hvari de sig derigenolll störtade, samt åtvarna dem att der

med afstå och gifva skrifterna ifrån sig. Skulle någon efter 

dylika åtvarningar först af själasörjaren och sedan af konsi

storium icke dess mindre fortfara i sina villosatser och skrift

erna hos sig qvarbålla och utsprida, en sådan skulle genast 

angifvas och under laga tilltal ställas samt med det straff 

beläggas, som förordningarne i ty mål innebölle. Ämbets

männen borde både sjelfva akta sig för villfarelse och tillhålla 

sina underlydande att göra detsamma, ty de i läran villfarande, 

som icke på skedd åtvarning bättrade sig, finge icke i rikets 

tjenst nyttjas. De förförda skulle ock föreställas, hvad >lin

nerlig sky)} konungen hade för de dippelska villfarelserna 

och skriftema och med hvad nit han ville, )}att de både utur 

sinnen och händer afskaffas och till afgrunden, dädan de si tt 

ursprung harva, förkastas måge)}. I) 

Sedan brefvet var uppläst, inskärptes nödvändigheten att 

ställa sig detsamma till efterrättelse; prestema skulle dock 

)}med all beskedlighet och försigtighet gå till väga») och icke 

missbruka elenchum doctrinalem. 

Då de öf'riga presterna, som varit uppkallade att åhöra 

brefvet, derefter af trädde, anmodades Tolstadius, som äfven 

varit närvarande, att dröja qvar samt tillfrågades, i hvad 

tankar han nu vore om den dippelska läran. Tolstadius sade 

då: »)jag kan nu i~tet annat svara än det jag si t svarade och 

kan intet gå in hvarken i Dippels lastande eller försval'». 

Preses genmälte: »)kan intet konsistorium få det svar af HelT 

Kyrkoherden, att han förkastar Dippels lära?») Tolstadius sva

rade: »)det kan jag intet göra)}. Han af trädde 2), men inkallades 

igen att afhöra protokollet om denna hans utlåtelse, då han 

l) Brefvet finnes i Stjernmans Religions stadgar, Stockholm 1744. 
2) Tolstodius klagade sedan i Just. revisionen öfver, att han blif

vit med ett dubbelt gå! gål utvist från konsistorium och hade hunnit ett 
stycke ned på gatan, då han blef återkallad. Preses förklarade den 
första uppgiften vara en osanning; men att konsistorium glömde bedja 
honom töfva ute, tills han blefve inkallad, berodde derpå, att konsistorium 
blef så bestört öfver bans svar angående Dippels satser, att ingen utan 
tåral' kunde se på den andre eller tala den andre till ett ord, utan be
höfde ell tid att llrekolligeraD sig på. Jfrkollsist. protokoll d. 20 Nov, 1728. 
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dervid intet annat hade att påminna, än att han ville gå in i 

försvar för den sanning, om hvilken han vore öfvertygad. l ) 

Af Tolstadii yttranden vid detta tillfälle slöt konsistorium 

att han val' Dippels lära tillgifven, och öfverenskom derföre, 

att saken skulle behörigen angif'vas, och målet öfverlemnas 

till justitiekansleren. Med anledning häraf bIef Tolstadius in

hllad för justitierevisionen redan den 21 följande Oktober. 

'l'iI! sitt försvar anförde han här, att, då han hade ringa 

kunskap om Dippels skrifter, så kunde han i konsistorium icke 

absolut förkasta och fördöma än mindre försvara dem. Han 

iakttog dervid - sade han - den gamla regeln, att man böl' 

ingen dom fälla öfver obepröfvad sak, han tänkte ock på språket: 

dömer icke, fördömer icke! Dessutom tillhörde det en hvar 

att redogöra för det hopp i honom sjelf är, men icke för det, 

som en annan har i sitt samvete om religiösa ting. Han hade 

föröfrigt aldrig mst några »)adversarios») och hade ingen tid 

haft att gå in i penetrerandet af Dippels skrifter, men ville 

hädanefter som hittills blifva vid Guds ord, Kristi och hans 

Andes dyra sanning samt försaka, vakta sig och varna andra 

föl' allt, som han efter noga bepröfvande funne deremot strida. 

De bekymrade hade han visat till Jesus och förmanat dem 

att enfaldeligen blifva vid den heliga skrift och katekesen. I 

konsi torium hade han blifvit utvisad, men hade ämnat att 

till nästa konsistoriidag skriftligen inkomma med sitt utlåtande 

samt hade nu uppsatt sina tankar i ämnet, som han ingaf till 

rev} lOnen. Han ville ock gcrna veta, om konsistorium hade 

makt att på ett löst rykte uppkalla en prestman till förhör. 

Utdraget ur Dippels skrifter framtogs derpå, och revi

sionen ville att Tolstadius skulle gifva sval' på hvar paragraf. , 
'l'olstadius var ock beredd att gifva skäl för det hopp i honom 

var, men sade sig ingen kallelse hafva att döma andra. Derpå 

fick han yttra sig om paragraferna i utdraget utan hänsyn 

till hvem, som dem utgifvit, och detta gjorde han på sÄ sätt, 

l) Konsi~t. protokoll d. 1 G Oktober 1728. 
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att han afgaf sin egen trosbekännelse. I) IJustitierevisionen 

hehöfde Tolstadius således icke alls yttra sig om de i extrak

tet befintliga satser, hvilket ock kunde synas öfverflödigt, då 

bans aflagda trosbekännelse innebar ett förkastande af nämda 

satser. Emellertid ingick han den 14 derpå följande Novem

ber till K. M:t med ett memorial, hvari han förklarar sig nu 

kunna utlåta sig om sjelfva satserna, utan att på något sätt 

döma eller fördöma den, som »unses» för deras auktor, »helst 

efter han inte vet sjelfva meningen, utan endast har att anse 

orden, som de der ligga och lyda i bokstafven». Med bort

seende från personen ansåg han nu, att grunden till de i ex

traktet befintliga satser var falsk, vederstyggelig och faselig, 

samt att allt, hvad deJ'på bygges och derur härflyter, vore 

alldeles förkastligt. 2) 

Samma dag utfärdade konungen en skrifvelse till kon

sistorium med befallning att förhöra Tolstadius och derefter 

inkomma med omständlig berättelse och betänkande. Brefvet 

innehåller skarpa yttranden om Tolstadii föregående vägran 

att i konsistorium inlåta sig i svaromål. 

Höljd af detta bref blef ban inkallad för konsistorium 

den 20 November och visade sig nu villig att svara. Han fick 

ock undergå en sträng och vidlyftig examen. Protokollet öf

ver samtalet, som nu följde, upptager öfver 100 sidor. Äfven 

Tolstadii inför justitierevisionen aflagda trosbekännelse genom

gicks på det noggrannaste punkt för punkt, emedan konsi

storium ville göra sig förvissadt om, att intet dippelskt kät

teri gömde sig bakom de renläriga orden. Derom är likväl 

intet att säga, då Tolstadii yttrande, att han bvarken kunnat 

veta eller ännu visste, om Dippels mening' vore sådan som 

orden lydde i bokstafven, kunde vändas mot bonom sjelf: han 

kunde ju också hafva någon egen mening sig förbehållen un
der de rättrogna utlåtelserna. 

På frågan, hvarföre han icke förut velat i konsistorium 

inlåta sig i svaromål, genmälte han, att den 22 Maj hade 

l) Denna finnes i Sv. Biograf. Lexikon, XVIII, s. 267. 
2) Jfl' härom och om Tolstadii uppträdande i just.-revis. acta Tolstad . 
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han icke ansett sig skyldig att svara, emedan han icke visste 

af någon anklagare. För detta yttrande fick han af preses 

en skarp tillrättavisning: »att ropa på anklagare och angifvare 

är rcdan ett utnött maner att svara, n~ir man i konsistorium 

efter sin ämbetspligt vill göra några föreställningar åt någon, 

och den andre vill svinkall. Vidare androg Tolstadius som 

sk~il till sin vägran att vid de förra sammanträdena gifva 

bcsked om det hopp, som i honom var, att frågan, enligt hans 

nppfattning, gälde det hopp, som var i Dippel. 

Föröfrigt bade han hållit betänkligt att gå in i bedö

mandet af Dippcls satser, då han icke hade något begrepp 

om dem, förrän de i justitierevisiollen honom meddelades. 

Af Dippels skriftvexling med Schrödel' säger han sig icke haft 

något eget exemplar hvarken af den förres frågor eller den 

senare svar, utan blott tillfälligtvis sett dem: första gången 

ho »den käre mannen v. Walcker» och andra gången hos 

komminister Kjcllin, hvilka bägge "med bedröfvelse» utlåtit 

sig om Dippels satser. Kjellin hade äfven beklagat sig öfver 

den skadliga påföljd, som han förutsåg, att dessa skrifter 

skulle bafva med sig. Schröder påminte bärvid Tolstadius, 

att han sjelf lelllnat sitt svar på Dippels skrifter i bans bän

der. I) Pa. sitt samvete betygade Tolstadius, att ban aldrig 

egt nämda kriftcl' i sitt hus, men bIet' dervid beslagen med 

osanning, ty en prestman Volter inkallades och sade sig af 

101stadius hafva fått Dippels på svenska öfversatta svar på 

rlll"öder ' skrift. Detta måste Tolstadius vidgå, men nekade 

sig hafva egt sjelfva frågorna. Vid justeringen af protokollet 

tillade han, att ban icke egt Dippels skrifter i sitt hus, så

vida honom veterligt vore eller han sig nu kunde påminna. 2) 

I) I Sept. 1727. Tolstadius nämner framdeles inför kommissione.n, 
att han haft detta svar blott en 8 a 14 dagar och icke egt mycken tId 

att se derpå. .. . 
2) Fmmdeles afgaf han ännu en förklariJlg öfver denna for sig 

ledsamma sak: när han blef tillfrågad, om han haft något eget exemplar 
af Dippels skrifter i sitt hus, svarade han nej , emedan han blott tänkte 
på, att han aldrig egt eget exemplar, men förbisåg att fråga~ gäl~e, om 
han baft dem i sitt hus. Se Tolstadii försvar mot Strom l acta 

Tolstad. 
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På frågan hvarföre han icke förkastade Dippels satser den 16 

Oktober då utdraget ur dem bIet' honom föreläst, gaf han till 

svar, at~ han dels i följd af sin stora bestörtning icke gitvit 

akt på hvad som talades och upplästes, och dels att han icke 

vetat, att nämda utdrag var hemtadt ur Dippels skrifter, och 

dels slutligen val' frågan, om han ville förkasta dennes lära, 

för allmänt formulerad. I) Dock hade han väl ämnat, säger 

han, förklara sin mening, om ban icke strax fått befallning 

att gå ut, och när han åtel' blef inkallad, jllsterades proto

kollet. Då just, invände konsistorium, bade han baft ett 

lämpligt tillfälle att förklara sig, men derpå gaf Tolstadius 

till svar, att hans ängslan och bestörtning tog bort all efter

tanke. Till sitt urskuldande androg han vidare, att han al

drig gått in i försvar för Dippels satser, men ej heller bos sig 

känt någon kallelse att döma om eller gå in i sådane djup

sinniga sakers penetrerande. Han medgaf, att villfarande 

meningar böra efter Guds heliga ord dömas, men hos sig hade 

han tillförne icke funnit någon kallelse att döma om den öf

vertygelse, som Dippel hade i sitt samvete i religiösa saker, 

ej heller hade han kunnat veta, om Dippels mening varit 

sådan, som orden "lyda i bokstafvenll. Bekymrade själar sä

ger han sig dock hafva varnat för dennes skrifter och bedt 

dem hålla sig till bibeln och katekesen. När han emellertid 

kommit att pröfva Dippels satser, sådane de i extraktet före

lågo, så fann han ock deras förkastlighet och gal' uttryck åt 

sin ovilja för dem i memorialet till K. M:t, och älven nu sade 

ban sig förkasta dem llin totum et tantum". 

Vi hafva härmed angifvit de hufvudsakliga skäl, som 

Tolstadius vid sammanträdet den 20 Nov. förebar för sin 

vägran att inlåta sig i samtal med konsistorium den 22 Maj 

l) Framdeles förklarade han sig häröfver på följande sätt: hade 
han vid uppläsningen kunnat fatta extraktet, hade han ock yttrat sig 
derom, isynnerhet om konsist. frågat honom angående hvar punkt sär
skild t ; men då auktorn (Dippel) blef inbegripen uuder frågan, ville han 
icke förbasta sig, ty ban hade då måst känna auktol'JlS bela system. Re 
'l'olstadius mot Ström i acta Tolstacl. 
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eIle,' att förkasta Dippels satser den 16 Okt.]) Dessa skäl 

föreföllo konsistorium otillfredsställande och haltlösa. Tydligt 

var dock, att Tolstadius numera hade alldeles förkastat Dip

pels lära, hvilket konsistorium äfven måste vidgå. 

Orsakerna, hvarföre konsistorium det oaktadt ansåg ho

nom saker, skola vi längre fram omtala, sedan vi först redo

gjort för tvänne hans qvinliga anhängares uppförande och ut

talade åsigter i konsistorium, emedan dessas tillvägagående 

icke litet bidrog till konsistorii stränga dom öfyer honom. 

De nämda anhängarne voro tvänne riksrådet Ekeblads 

pigor Mat'gareta Walker (fadern var sekreterare och broder 

till kamrer v. Waleker) och Kristina Blomberg (från Jönkö

ping, fadern var löjtnant). Om dessa förekom frågan i kon

sistorium första gången den 23 Oktober, då kyrkoherden Nord
be"g 2) berättade, att han på uppmaning af riksrådet Ekeblad 

infunnit sig bos honom och förhört tvänne hans pigor. Af 

Nordbergs berättelse om förhöret fann konsistorium, att de 

voro llmed flit,) undervista i Dippels lära och af hans villo

satser alldeles förförda. Det beslöts, att de skulle uppkallas, 

och infunno de sig den 6 November. De tingo uppläsa andra 

trosartikeln. På preses' fråga, om de förstode detta kristen

domsstycke eller läran om återlösningen, svarade de, att de 

icke förstodo den, men bMo Gud om upplysning. För öfrigt 

kunde kyrkoherden - sade de - fråga Gud, så tinge han 

veta det; de vore enfaldiga och kunde icke gå in i den hem

ligheten. På de flesta frågor gåfvo de ungefär liknande svar; 

dock voro de beredda att skriftligen svara, ifall konsistorium 

ville skriftligen gifva dem frågor; men konsistorium ansåg 

l) I sin försvarsskrift till konungen af d. 13 Febr. 1729 andrager 
Tolstadius yttel'ligare till sitt urskuldande, hvarföre han varit försigtig i 
förkastnndet af Dippels satser, föredömet af tvänne män; Pritins (profes
sor i Greifsvald) ocb Spener. Den förre yttrar i företalet till Arndts 
sanna kristendom: Djag vill ej fördöma någon, innan jag sjelf sett de rum, 
som föregifvas innebålla sådane vederstyggeliga ocb grufveliga sakerD. 
Spener ville ej fördöma Jakob Böbme, under föregifvande, att han sak

nade tillräcklig kunskap om dennes skrifter. 
2) Göran Nordberg. Karl XII;s bekante bäfdatecknare, t som kyrko

herde i Klara församl. 1744. 

Henning: Dipllelia.nismen. 
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dem skyldiga att muntligen svara, och Blomberg, som ville 

gå sin väg, bcfnJdcs att stanna. På fJ'~gan om Guds vl~ed~ 
yttrade de: vi gå inte in i den saken; VI v~ta, att det ~tar 01 

1 Joh. 4: Gud iiI' kiirleken, men inte veta VI, att det star pa 

något ställe, att Gud är vreden, Gud hal' inte låtit oss känna 

sin vrede, derföre kunna vi inte tala derom. Sina synder 

kände de af Guds nåd, och de kände intet annat än kärleken, 

påstodo de, när de kände synden, kunde derför ej heller tala 

om något annat än Guds kärlek, och i psalmboken stode: 

Han synes vred och är dock blid (dem påpekades Davids 38 

ps., men de sade: »vi ha inte gått in i erfarenhet efter ho

nom»). Frälsarens ämbete bestod, enligt Wolkel', i att lära 

oss; Blomberg åtel' ville derom icke yttra sig. Preses frå

gade: hvarigenom skolen I blifva från synden rättfårdigade? 

Wolker svarade: genom Kristi rättfärdighet, som oss tillräk

nas i tron. Blomberg åter: saken är mig för hög, jag kan 

inte gå in i henne. Preses frågade: hvad böner läsen I, n~ir 

I bedjen? Sval': dem som Gud ger oss nåd till; själen vore 

föröfrigt inte förbunden till någon viss bön. De fingo på be

gäran upplysning om Guds egenskaper, och särskiJdt anfördes 

språken: »hämden är min, jag skall vedergällat»; och »det är 

gräseligt att falla i lefvande Guds händer». De sade: vi ha 

alltid ment, att Gnd är kärleken, - när blef Gud vred? Dem 

svarades: när menniskan föll i synd. W olker invände: är då 

Gud föränderlig? Derpå genmälte preses: Gud har af evighet 

haft hat och styggelse till synden, och Hans dom öfver men

niskans synd är evig. De påstodo sig dock aldrig hafva känt 

vreden. På frågan, till hvilken församling de hölle sig, sva

rades: der de funne bästa beten för sina själar, d. v. s. i 

Skeppsholmens. Då dem tillspordes, om de inhemtat en så

dan kristendomskunskap af Tolstadius, så genmälte de, att 

de hade lärt af Gud, men kunde icke veta, om de lärt af 

Tolstadii predikningar; och utom honom hade de hört 

andra prestel' , såsom Båld, I) salig Kjellin, Eneberg och 

1) Härvid invände prcses: »af Bålds predikningal' ha'n I aldrig 
lärt sådantD. 

67 

Giers. 1
) Vid protokollets justering medgaf Wolker, att Gud är 

rättfärdig, men kunde inte finna, att Han är vred. Tydligt var, 

såsom Schröder anmärkte, att den, af hvilken de undervisats, 

inbillat dem, att när man talar om vrede hos Gud, man då 

menar en sådan vrede, som finnes hos vreda menniskor. _ 

Pigorna blefvo angifna hos stadsfiskalen i enlighet med kg!. 

uref'vet af d. 27 Juni 1728. Den 25 följande Nov. inkom 

stadsfiskalen och anhöll, att konsistorium ånyo ville försöka 

rätta nämda pigor: inför kämnersrätten hade de visserligen 

erkänt, att de alltför hetsigt och obetänksamt yttrat sig i!kon

sistorium, men de ville dock icke vidgå, att de läst Dippels 

skrifter, utan blott bibeln och psalmboken. På deras sann

färdighet var likväl icke mycket att lita, enligt Nordbergs 

utsago. De inkallades emellertid, hvarvid de medhade en 

fullmäktig att föra deras talan. Denne tog dock snart af

träde, enär konsi torium förklarade, att de i sådane mål icke 

kunde hafva nagon fullmäktig. Honom erbjöds dock att med 

pigorna undergå förhör i sina kristendomsstycken ; dertill sade 

hau sig nog vara redo, men fann likväl för godt att aflägsna 

sig. Pigul'lla vilIe icke heller denna gången inlåta sig i sam

tal. Wolkel' medgaf dock äfven nu, att Gud är rättfärdig, så 

att han icke tål synden; och Blomberg sade, att Gud har för

sonat verlden med sig sjelf. Föröfrigt yttrade Wolker, att de 

kunde väl svara efter bokstafven, men att svara af hjertans 

öfvertygelse, det kunde hon icke. Med 'l'olstadius påstodo de 

l) Med anledning af pigornas uppgift, att de åhört komministern 
vid Nicolai mgr Bålds och komministern vid Maria Magdalena kyrka Ene
bcrgs och prcstmaunen Giers' predikuingar, blcfvo dessa uppkallade i kon
sist. d. 13 Nov. s. Il. Båld fick dervid erinran om, att han aldrig i sina 
predikningar DförlagtD de dippelska villfarelserna, hvarvid Båld invände: 
jag har alltid lärt och styrkt den lärans sanning, som vi ha af Guds ord. 
Eneberg fick llet vitsordet, att han vid alla tillfällen predikat mot Dip' 
pels villfarelse. Om aflidne Kjellin intygade flere, att han både i sina 
predikningar och på sitt yttersta förklarat sin detestation för Dippels 
lära. Giers hade visserligen också predikat mot villfarelsen, men hade 
icke den grund i teologien, som en pre st böl' ega. Preses sade sig sjelf 
hafva hört honom predika så alldeles utan ordning och sammanhang, att 
han önskade sig aldrig mer få höra ett dylikt hlandfoder på predikstolen. 
Båld förbjöds att vidare använda Giel's vid Siorkyrkan. 
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sig icke hafva talat om sådana saker. Ban hade dock sjelf 

medgifvit, att han talat med dem, sedan de första gången 

varit före i konsistorium, och funnit, att de i ett och annat 

svarat ovisligen. De hänvisades till Nordberg för undervis

nings erhållande. Dagen derpå voro de hos honom och från

gingo då alldeles sina förra meningar. Denna sin senaste 

aflagda trosbekännelse vidhöllo de äfven i konsistorium d. 4 

följ. Dec., men nekade svara på frågan, huru de så hastigt 

kommit att ändra åsigter; och ehuru de kände många af Dip

pels satser förförda, ville de icke uppgifva namnet på någon. 

Om samtalen i konsistorium hade de uppsatt en berättelse, 

deri »de illa upptagit och förvändt både frågor och svar». 

Denna berättelse hade kommit ut i staden; dertill kunde de 

icke förklara anledningen, ty de påstodo, att det aldrig varit 

deras uppsåt att lemna den ianuras händer. l ) Dessa pigor 

skadade mycket Tolstadius, då han af kousistorium ansågs 

vara upphofsmannen till deras förvända åsigter, emedan de 

bevistade hans predikningar och privata examina. Tolstadius 

sjelf upplyser, att han icke förnummit, det de haft Dippels 

)lprincipier», innan de med deras herskap reste på landet; 

men efter deras hemkomst hade han förstått, att de af Dip

pels villfarelser voro förförda. 2) Inför kommissionen upplyste 

sedermera en för dippelianism anklagad, benämd Erland 

Hjerne, att han stått i korrespondence med dessa pigor, ehuru 

han dock alldeles fritager sig från både att hafva hyst tycke 

för Dippels satser och bibringat nämda pigor någon sådan 

smak.3
) Bellman och Volter, som eljest sammanfört allt, 

som kunde tala mot Tolstadius, hafva dock icke lagt honom 

detta till last, hvadan han med all säkerhet kan fritagas från 

l) Jfr konsist. protokoll om fÖl'hören med Ekeblads pigor den 23 
Okt., 6, 13, 20, 25 Nov. och 4 Dec. 1728. 

2) Jfr Tolstadii yttrande vid justeringen af konsistorii protokoll 
d. 25 Nov. 1728. 

3) Kalsenius och Hermonius yttrade framdeles i kommissionen öf. 
ver det dippelska oväsendet, att om Hjel'ne~ riktighet i kristendomskun. 
skapen kunde man icke vara så alldeles viss. Jfr dock Hjernes yttrande 
d, 20 Okt. 1729 i kommissionen. 
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att vara orsaken till nämda pigors förvillelse. Om han åtcr 

bidragit till deras hastiga omvändelse, är en fråga, som kan 

hafva mycken sannolikhet för sig, ehuru äfven här intet bevis 
föreligger. 

Som vi minnas hade konsistorium den 14 November af 

K. M:t fått befallning att förhöra Tolstadius och derefter in

komma med sitt betänkande i saken. Förhöret hade försig

gått den 20 i samma månad, och den 4 December hade kon

sistOJ'iales sina vota i Tolstadii sak färdiga. Åt preses upp

drogs att utarbeta sjelfva betänkandet. Detta genomgicks 

den 9, och, sedan det med några förändringar gillats, ingafs 
det till konungen den 13 December 1728. 

I denna skrifvelse påvisade konsistorium, att Tolstadius 

egt Dippels skrifter i sitt hus och utlånat dem åt andra, samt 

att det varit hans pligt att ingå i pröfning af nämda skrif

ter, då det icke kunde vara honom obekant, att Dippels vill

farelser voro i staden utspridda, och då han dessutom för 

desamma blifvit varnad såväl af flere enskilda personer Som 

ock i konsistorium och i justitierevisionen. Men att han både 

pröfvat och funnit smak i Dippels lära, ansåg konsistorium 

vara bevi adt dels af hans lärjungar, bland hvilka konsisto

rium med fullkomlig säkerhet räknade Ekeblads pigor, dels 

af bans Jllama, ljumma och absurda ursäkter», hvarföre han 

icke pröfvat nämda lära, dels af hans samtal med prestmän

nen Bellman och Volter, hvarvid han bjudit till att conciliera 

henne med kriften I), samt dels slutligen af hans vägran att 

i justitierevisionen förkasta samma lära. Ytterligare androg 

konsistorium det misstänkta förhållandet, att alla personer i 

hufvudstaden, som hyste tycke för Dippels satser, böllo sig 

till Tolstadii församling och med honom plägade förtroligt 

l) I sitt bref af d. 14 Nov. 1728 till konungen säger Tolstadius, att 
han i lIiskurser med en och annan om Dippels föregifna satser sökt con
ciliera deL, som lydt hård t, med Skriften, Detta yttrande ville han 
sedel'mera hafva så uttydt. att han sökt conciliera sin egen mening med 
Skriften, men ingalunda sådane grofva satser, som i extraktet förelågo. 
Jfr Tolstadii bref till konungen af d. 13 Febr. 1729 och hans försvar mot 
Ström i acta Tolstad, 
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umgänge. Konsistorium medgaf visserligen, att han numera 

alldeles förkastat Dippels lära, men det trodde sig likväl icke 

kunna tryggt lita på uppriktigheten af hans gjorda förklaring, 

emedan det i alla tider varit falska lärares maner att just på 

samma sätt som Tolstadius »svinka.>, när man af dem for

drade besked om den tro och det hopp, som i dem varit. 

Kunde föröfrigt, menade konsistorium, en prest i den luther

ska kyrkan efter så många erhållna varningar draga i betän

kande att förkasta en så grof och fördömlig villfarelse som 

Dippels under förebärande, att han densamma icke känt och 

pröfvat, så vore hans pröfvande och slutliga förkastande af 

samma villfarelse icke mycket att bygga på; isynnerhet när 

det icke skett, förrän han märkte, att öfverheten med sådant 

nit tagit saken om hand, och fruktan för straff åledc yarit 

den egentliga driffjedern. Hos Tolstadius hade konsistorium 

dessutom icke försport något tecken till ånger öfver hvad som 

af honom nu felats, ej heller öfver de många andra felaktiga 

steg, som han under sin ämbetstid vid Skeppsholmen begått. 

Så hade han ofta hellre följt sitt eget tycke än lag och för

ordningar samt konsistOl·ii föreställningar, »bvilka hau alltid 

med förakt och sidvördnad upptagit» och dermed längesedan 

gjort sig skyldig till det straff, som kyrkolagens 19 kap. 23 § 
bestämmer. År 1725 hade han blifvit benådad med vilkor 

att icke göra sig skyldig till någon ny förseelse. Likväl 

vore han nu icke utan skuld, att så många persouer blifvit 
vilseförda. 

På grund af alla dessa skäl tillstyrkte konsistorium, att 

Tolstadius på en behaglig tid sattes från ämbetet, sedan han i 
sin församling efter formulär förklamt Dippels lära fördömlig, 

så att han finge tid att läsa adversarios ; hvarejter på K, M:t 

komme att bero att sätta honom på någon annan ort till äm
betet igen. 

Emellertid hafva tre af konsistorii ledamöter haft en 

från flertalet afvikande åsigt angående Tolstadii bestraffning. 

Dessa tre voro kyrkoherdarne Schröder Forskål och Bergner 
h . " 

vIlka icke ansågo Tolstadius saker till suspension, men väl 
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skyldig' att offentligen och cnskildt vederlägga de dippelska 

villfarelserna. Bergner yrkade ock, att Tolstadius skulle in

för sin församling aflägga den trosbekännelse, som han afgifvit 

inför konsistorium. Schröder ansåg, att Tolstadius i mycket 

felat och brutit samt icke visat den nit och flit, som han bort, 

ocu att det ålåge bonom att både erkänna och betyga ånger 

öfver de felaktiga steg, han begått, och att alltid fast förblifva 

vid Guds belsosamma ord. Forskål deremot fann, att Tolsta

dius icke blifvit öfverbevisad att hafva bvarken försvarat el

ler utspridt Dippels lära, samt att ban dessutom i konsisto

rium rätt utlåtit sig och alldeles förkastat nämda lärosatser. 

Hvad grund konsistorium bade till det anförda stränga 

utlatandet, kall den följande undersökningen ådagalägga. 

Konsistorii djupa misstroende mot Tolstadius uilderhölls 

utan tvifvel genom de åsigter om honom, som tvännc 

ballS medbjelpare i ämbetet, bvilka ju bäst borde känna ho

nOIll, redan länge i enskilda samtal utspridt ocb nu äfven i 

offentliga predikningar började bekantgöra. 

II vad de hade att om Tolstadius berätta bekräftade i 

allo riktigheten af konsistorii antagande, att ban ännu i hem

lighet var Dippels lära tilIgifven. Som dessa båda prestmän 

varit bade begynnelsen ocb änden tiII ryktet om Tolstadii till

gifvenhet för Dippels villfarelser, vilja vi något sysselsätta oss 

med dem, innan vi redog'öra för regeringens beslut i saken, 

emedan de till detta beslut i sin mån medverkade. Dessa 

pre 'tmän voro Jonas ReIIman och Jobannes Volter. 

IIcllman var född i Nyköping 1697. Föräldrarne voro 

handlanden derstädes Johan ReIIman oeb Maria Ekman. Den 

unge ReIIman sattes i Strengnäs skola 1708, reste till Upsala 

universitet 1716 samt promoverades derstädes till magister 

1722, bvarefter han samma år prestvigdes i Strengnäs. Snart 

derefter begaf han sig till Stockholm, der han tjenstgjorde 

som adjunkt bos kapeIIanen "id Storkyrkan åren 1724-27 

samt biträdde i 4 år till 1727 komministrarne vid 8:t Olof 

Rermonius oeb Stricker med predikande. På hösten sistnämde 

år kom hau i delo med konsistorium i anledning af konven-



72 

tikIar, som han hållit. Hellman bedyrade i konsistorium, att 

han frågat preses om lof till sammankomsternas hållande, 

men denne betygade lika heligt, att han aldrig tillfrågats. 

Förklaringen till dessa motsatta påståenden ligger väl deri, 

att Hellman, som om söndagarne brukade gå omkring i husen 

och på föräldrarnes anmodan repetera predikan med barnen 

efter aftonsången, hade frågat preses, om han icke istället 

finge taga dem med sig hem. Preses säger visserligen, att 

han icke lofvat detta, men synes ej heller hafva absolut ne

kat, hvaraf Hellman tyckes dragit den slutsatsen, att ban hade 

lof att hålla sammankomster. Vid dessa gick enligt hans 

berättelse så till: han sjöng med de församlade 2 å 3, ja ock 

väl 5 il 6 psalmer dels ur psalmboken, dels af Österlings, dels 

af Mose och Lambsens visor, hvarefter han föreläste söndagens 

evangelium och repeterade den predikan, han hört i Skepps

holmen eller annorstädes, i så måtto, att han sjelf svarade på 

de frågor, han framställde och höll dermed på hela 2 timmar 

å rad, hvarefter han slutade med bön, Fader vår och Välsig

nelsen samt 2 eller 3 af nämda psalmer. Hann han inte hem 

i rätt tid, började hans hustru I) sjunga psalmer, tills han 

kom hem.2
) Som denna »nyhet» var stridande mot konven

tikelplakatet, blef han förbjuden att dermed fort ätta, hvartiIl 

han nekade under åberopande af, att man måste mer lyda Gud 

än menniskor. Genom ett yttrande vid ungefär samma tid, 

att i Stockholm icke funnos mer än 3 rätta prestel', hade han 

ytterligare gjort sig misshaglig hos vederbörande, så att pre

ses i konsistorium strax efter det nämda förhöret derstädes 

förbjöd Båld att vidare låta Hellman predika i Storkyrkan. 

Deröfver klagade den sistnämde, men konsistorium fälde det 

utslag, att Barchius enligt kyrkolagens 24 kap. hade makt att 

gifva ett dylikt förbud. För sina sammankomster blef Hell

man kort derefter dömd till böter, hvilket dock icke afskräckte 

l) Rellman val' gift sedan 1724 med Mada Zellbell. 

2) Se konsist. protokoll d. 18 Okt., 8 Nov. 1727. Tilläggas må, 
att preses yttrade, det han både uppmuntrat och rekommenderat ReUman 
så länge han repeterat predikningal' för barnen. ' 

honom att dermed fortfara. ~edan han icke mer fick predika 

i Storkyrkan, antogs han af Tolstadius att i Skeppsholmen 

predika apostel- och fredagar samt att efter aftonsången re

petera predikan i kyrkan. Denna repetition höll han sedan, 

utan Tolstadii medgifvande, i sitt hem, och ådrog sig dermed 

nytt klander af konsistorium. l ) 

Den andre af Tolstadii medhjelpare Johannes Volter 

härstammade från Vestergötland, hade några år som prest 

vistats i hufvudstaden och tjenstgjorde vid denna tid likale

des vid Skeppsholmskyrkan. I likhet med Hellman hade han 

varit tilltalad för olofliga sammankomsters hållande. Bägge 

dessa prester voro förenade med Tolstadius i en innerlig vän

skap, som dock sedermera efterträddes af misstänksamhet, 

bitterhet och förtal. 'l'olstadii stora anseende synes hafva 

väckt deras afund, sedan de kommit att tjenstgöra hos ho

nom, ehuru den slumrande gnistan först kom till utbrott un

der samtalen mellan dessa tre om Dippels åsigter. Under 

diskurser om hithörande ämnen har troligen resonnerats for 

och emot, såsom vid disputationer plägar ske, hvarvid Tol

stadius utan tvifvel delvis försvarat Dippels satser och sökt att 

»conciliera" några af dem med Skriften samt trott, att det, som 

latit hardt och anstötligt icke varit så illa menadt. Har han 

dessutom vid den tiden verkligen känt någon böjelse för Dip

pels lära, så blir ännu mer förklarligt, huru han kunde väcka 

sina vänners misstänksamhet. Sedan deras misstankar emel

lertid en gång blifvit väckta, tydde de allt, som af Tolstadius 

i dessa frågor yttrades, som idel dippelianism. De voro der

efter ej heller sena att hvar de kunde »antingen under Tol

stadii lastande eller under sken af medlidande göra honom 

ryktbar för dessa Dippels villfarelser)) 2), så hos presidenten 

Strömfelt, amiral Taube, v. Walcker, Österling med många flere. 

För att lemna upplysningar dels om Tolstadius och dels 

om andra, som kunde hysa dippelska åsigter, voro de inkal

lade för konsistorium den 20 Nov. 1728, hvarvid Hellman 

l) Se konsist. protokoll d. 4 Dec. 1728, 19 Maj, 2 Juni 1729. 
2) Se Adelstjernas votum i kommissionen. 
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upplyste, att han fatt Dippels skrifter af v. Waleker ocb fat

tat styggelse för dem. Ban misstänkte, att det gemena fol

ket lärt Dippels villosatser af en guldsmed Bernego. Angå

ende Tolstadius sjelf fiek han i dennes närvaro yttra sig ocb 

sade, att han hållit honom misstänkt, men dock hvarken i 

hans predikningar hört något anstötligt, eller i hans privata 

examen förnummit honom drifva Dippels villfarelser, dock 

bade, berättar Bellman vidare, när han föl' någon tid sedan 

kommit från Södermanland, åtskilliga personer infunnit sig 

bos honom med begäran, att ban icke ville förstöra det goda, 

som 'l'olstadius uppbygt. Deraf säger ban sig blifvit föran

låten att gå till Tolstadius och samtala med honom om Di p

pels satser, då 'l'olstadius utlåtit sig så, att lJDippel gått från 

grunden, men dock varit trogen i det som han ett".

V olter fick derefter yttra sig i konsistorium och berättade, att 

han väl hört något, som han i förstone tyckt vara anstötligt 

och derföre hållit Tolstadius misstänkt; men när han med 

eftertanke pröfvat hans utlåtelser, så hal' han funnit, att Tol

stadius endast yttrat sig mot missbruket, och hade denne före

gående söndag predikat om Kristi förtjenst oeh allena gäl

lande försoning, bvarmed han försonat Guds vrede, både den 

närvarande och den tillkommande. Föl' öfrigt, tillade Volter, 

är det svårt, ja, nästan omöjligt att något visst tala om dem, 

som stå lJin statu scrupuloso et tentatiouiSl). Det förtjenar 

anmärkas, att Tolstadius, så fort han såg dessa personer i 

konsistorium, var färdig med jäfsanmärkningar mot dem, 

emedan de, enligt hans åsigt, gjort sig inhabila att vittna 

mot honom, då de på åtskilliga ställen förtalat honom. Kon

sistorium förestäIde honom, att han med deras jäfvande blott 

gjorde sin sak misstänkt, men han hotade dem ieke desto

mindre med att hvad de sade, skulle de äfven bevisa. I) Ban 

hade doek orsak att gifva dem en dylik varning, ty redan 

innan Schröder i konsistorium rådt till Tolstadii uppkallande, 

hade Bellman och Volter varit hos bonom och sagt, att Tol

stadius icke var emot Dippels skrifter samt beklagat det ovä-

l) Jfr konsist. protokoll d. 20 N QY, 17~8. 
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sen, som dennes på svenska öfversatta skrifter fört med sig. 

De hade infunnit sig så ofta hos Scbröder med berättelser än 

om ett, än om ett annat, stundom föl' och stundom mot Tol

stadius, att han slutligen måste antyda dem, att om de hade 

något att säga, så kunde de göra det på behörig ort. I ) Der

efter kommo de öfverens att från S:t Andrem dag 1728 pre

dika mot Tolstadius, dock »på satyriskt sätt», men så att för

samlingen kunde märka, att Tolstadius åsyftades. Bell 111 an 

gjorde början nämde dag, i det han med ifver förkastade så

dane lärare, som svinka och raggla, haJva annat på predik

stolen, annat bemma, förföra enfaldiga själar m. m. l ) Bell

mans »svåra utlåtanden och häftiga utfaranden» i sina predik

ningar under julhelgen nämda år väckte sådan anstöt, att 

många af församlingen gingo ur kyrkan, innan predikan var 

slut, och att en mängd officerare klagade hos amiral Taube, 

hvaraf följden blef, att denne förbjöd Tolstadius att vidare 

betjena sig af Hellman. 2) Men icke blott genom predikningar 

sökte de skada Tolstadius, utan Volter gick strax efter jul 

1728 okallad till justitiekansleren för att omtala Tolstadii till

gifvenbet för Dippels lära. Hellman gick likaledes okalJad 

femte dag jul s. å. till d:r Barchius och beklagade, under sken 

af ett tryckande samvete och med tårar i ögonen, att han 

den 20 Nov. icke i konsistorium gjort en så ren och tydlig 

bekännelse, som han bort. - Med anledning häraf och af 

ryktet, att presterna i Skeppsholmen predikade mot hvarandra, 

blef Hellman i konsistorium uppkallad den 29 Jan. 1729. 

Härvid berättade han, att många i församlingen antagit vill

farelserna, ja, han fruktade, att stöITe delen voro dermed be

smittade. Mot Tolstadius säger han sig bafva blott indirekte 

predikat. Tolstadius skall ej heller direkte vederlagt hans 

predikningar, men dock utlåtit sig så, att det var tydligt, att ban 

åsyftade honom och Volter. Ban hade nämligen mycket talat 

om Kanaans bespejare och om sådane, som sökte komma ho

nom på fall, drifva honom bort och träda i hans rum o. s. v. 

l) Jfr Adelstjernas votum i kommissionen. 
2) Jfr l'aube's intyg af den 22 Febr. 1729 (i acta Tolstad.) 
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Han hade äfvenledes mycket ordat om förföljelse och dervid 

uppläst Davids 35 ps. samt uppmanat till ståndaktighet, fastän 

det skulle gå så hårdt på, att några skulle blifva ryckta från 

hjorden till slagtoffel'. Hellman påstod vidare, att Tolstadius 

visserligen till honom yttrat, det han numera funne Dippels 

satser oriktiga, men dock icke tillstadt Hellman att predika 

mot desamma. Det'af drog han den slutsatsen, att Tolstadius 

ännu icke i verkligheten förkastat de nämda villfarelserna. 

För att bevisa detta sitt påstående lofvade Hellman att med 

det snaraste inkomma till konsistorium med en fullständig 

berättelse härom. 

Märkligt är, att Hellman några dagar före nu beskrifna 

sammanträde afsändt till Tolstadius ett bref, fullt med bittra 

och hotfulla utlåtelser mot bonom, i afsigt att framdeles blifva 

jäfvad som vittne. Han kände således redan då med sig, att 

ban framstäIt och komme att ytterligare framställa mot Tol

stadius sådana påståenden, att han för deras tillföditlighet 

sedermera icke ville stå till svars. Emellertid ingaf ban den 

13 följande Febr. till konsistorium den utlofvade berättelsen, 

deri han påstod, att Tolstadius både varit och iinnll vore in

tagen af Dippels lära. Som stöd för det förra antagandet 

åberopar han, att Tolstadius förlidet år för honorn berättat , 
att Dippel skrifvit mot ortodoxien och på det tydligaste fram-

stält salighetens väg. Dervid hade Tolstadius tillika yttrat 

sitt missnöje med Schröder, Som författade en llIutskrift men , 
äfven uttryckt sin glädje öfver, att Dippel höll på med en 

apologi. En annan gång, när Hellman på Tolstadii bord fann 

Dippels »Secten-Spiegel», hade ban yttrat: lasten icke det Ni 

ej förstår; det är en dyrare sanning, äu Ni kan tro, ;ch Dip

pel är en dyr Kn'sti apostel. Äter en annan gång hade Tol

stadius påstått, att i Gud egde ingen vrede rum; således fun

nes ej heller någon justitia vindicativa med evig pina, utan 

betydde ordet evig endast en viss lång tid. Hvad syndernas 

förIåt~lse beträffar, skall Tolstadius hafva yttrat, att derom 

Vore l Skriften blott taladt explicationsvis efter våra föreställ

ningar. Redan sommaren 1728 skulle Tolstadius hafva sagt 
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sig vilja offentligen på tillfrågan bekänna sig till Dippels lära 

om rättfärdiggörelsen. 

Som bevis, att Tolstadius ännu vore af samma mening 

som förut, androgs, att de förföJ'da hemligen styrktes af ho

nom, att han icke ens vaI'n~t sin egen broder för Dippels 

satser, och att hans samtal med sitt sjuka syskonbarn förrådde 

dippelianism. Till allt detta kom ytterligare det förhållandet, 

att han umgicks förtroligt med de förförda, men drog sig un

dan för sina kristendomsbröder, derföre att de voro emot 

Dippel. l
) - Detta memorial skickades af konsistorium till 

justitiekansleren, som den 25 Febr. s. å. uppkallade Hellman 

och Volter att höras isynnerhet angående Tolstadii senaste 

predikan. De måste tillstå, att han talat rätt och vackert om 

försoningen, men ansågo, att han gjort detta af fruktan och 

mot sin öfvertygelse, ty Hellman försäkrade, att Tolstadius 

yttrat bland annat till honom, det han vore förvissad, att 

Dippel lagt oss före en himmelsk sanning, och att han derföre 

måste gå i offentlig bekännelse om allt, det Herren fÖ~'vissat 

honom om. Volter hade att berätta, att äfven han blifvit af 

Tolstadius afrådd att lägga sig emot Dippels lära m. m. 2 ) -

Dessa vittnesmål af tvänne Tolstadii medhjelpare jemte kon

sistorii förut omnämda skrifvelse voro utan tvifvel de orsaker, 

som förmådde regeringen att den 7 :Mars 1729 tillsätta en 

kommission, som hade att i första rummet undersöka Tolstadii 

sak, men sedermera äfven de öfrigas, som voro för dippel

ian ism misstänkta. 

1) Jfr ReUmans memorial i acta Tolstad. 
2) Se protokoll öfver förhöret hos just.-kansleren i acta Tolstad. 



ANDRA KAPITLET. 

Kommissionen öfver det dippelska oväsendet. 1) 

Kommissionen utgjordes af 9 personer: 5 lckmän och 

4 prester. De förra voro: presidenten i S"ea IIofrätt friherre 

Petter Scheffer, vicepresidenten i Kammarrevi 'ionen fri bene 

. Johan Thegner, lagmannen Nils Aclelstjerna, a essorn i tlvea 

Bofrätt Nils Vester, assessorn i Bcrgskollegium Johan Bergen

stjernaj de senare: teologie professorn vid Univer itetet i Up
sala Daniel Lundius,2) öfvel'hofpredikanten magi ter Andcl's 

Kalsenius,3) kyrkoherden magister Michael IIcrmonius 4) am t 

prosten och kyrkoberden Anders Båld.;) Till ordförande och 

vice ordförande voro utsedde Scheffer och 'l'hegncr j allmän 
åklagare var stadsfiskalen Erik Ström. 

Inför denna kommission, hvars förhandlingar varadc i ö/'vcr 

2 år eller från d. 7 Mars 1729 till d. 22 Maj 1731, da lui/'vel en till 

K. M:t och de. senaste protokollen justerade, blefvo omkring 

100 personer mkallade säsom anklagade eller vittnen. Alda

gaJ'en behöfde icke länge vara i tvekan, hvilka han, utom 
Tolstadius, skulle åtala ty Bellman ho"ll . "l' f' , sIg a ven ou rammc 
och. uppsatte strax i början, då kommis ionen begynte, 3 lllC

monaler såväl öfver personerna hvilka bOI'de . k II k f ,m a as, om 
oc Ö .ver frågorna, Som till dem borde fram tällas. De a 
~emol'laler lemnade ban till konsistoriinotaricn, men med af

slgt att de genom dennes försorg skulle kOlUma aklagaren 

1) Källor för detta kapitel: kom . . .. 
under titeln acta Tolstad ) h miSSIOnens akter (fornt anförda 

. oe protokoll (i Riksa 'k' t) . .. 
domen öfver Tolstadius. lIve samt fnkannclsc-

2) Vid denna tid (d. 10 Mars 1729) ut.. l '11 . 
näs, t som sådan 1747. ntLm( tl biskop i Strcng-

3) Var halfhroder till den förut . 
han 1725 efterträdde S "f h ~mta)tc D:1' Nils narehius, bvilkcn 

om over ofpredlk t 17 
oeh 1734 som biskop i Westerås, t 1150. an, ao som pastor primarius 

4) Kyrkobel'de iLadugårdslandet. 
5) Se sid. 29. 
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till banda, hvilket också skedde. Voltcr var äfven om nämda 

memorialer underrättad, och det tredje skrcfs hemma hos honom. 

Den förnämste af de anklagade var Tolstadius, och 

hans ifrigaste motståndare voro pietisternas hufv~dmän vid 

denna tid i Stockholm, eller utom Bellman och Volter, von 

Walcker och Österling. De båda sistnämda ha.de dock först 

af Bellman blifvit intalade, att Tolstadius vore tillgifven Dip

pels lära. l) 

Såsom förut är berättadt, hade Bellman redan före kom

missionens tillsättande skriftligen uppsatt och till konsisto

rium ingifvit sina anmärkningar mot Tolstadius, hvarvid Vol

ter troget bistått honom genom att hos vederbörande person

ligen bekräfta den förres utsagor. Skriftligen hade Volter 

deremot icke hittills uppträdt. Detta skedde först genom ett 

vidlyftigt memorial, som han till kommissionen ingaf den 12 

Juli 1729. Enligt hvad hau häri berättar, har Tolstadius från 

oclJ med den 22 söndagen efter Trinitatis 1727 ändrat pre

dikosätt. Da han förut varit strängt lagisk, har han seder

mera blott talat om Guds kärlek samt lärt, att försoningen 

bestode i vål' viljas harmoni med Guds vilja och i fiendska

pens dödande i oss j han skall ock hafva mycket talat om det 

sjelfständiga ordet, Kristus, men intet om det skrifna samt 

påstatt, att Kristus under frestelsen i sig känt syndens gift, 

och att hvad i hans mandom varit mot Fadrens vilja i strid 

blifvit genom lidande öfvervunnet. Volter genom gäl' kritiskt 

'l'olstadii predikningar från l söndagen i Advent 1728-Fast

lagssöndag 1729: i några af dessa har Tolstadius visserligen 

förmanat folket att högt akta Guds ord och bedyrat, att han 

aldrig gått från grunden eller Kristi försoning för våra syn

der samt desslikes uttryckligen förkastat Dippels lära. Men 

Volter är dock icke tillfreds med dessa predikningar, ty dels 

har Tolstadius blott »lamt» talat om Guds ord, dels i en pre

dikan blott nämt om frälsningen från syndens kraft och välde, 

men intet om frälsningen från skulden och fördömelsen och 

1) Tolstadius ansåg likväl Österling som förnämsta orsaken till 

sin förföljelse. 
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dels yttrat, att man böl' gå i ett fördoldt tillstånd, tills man 
hinner mogna. ÄfVen med de predikningar, i hvilka '1'olsta-

. diRs talat »rätt vackertll om försoningen, såsom på fastlags
söndagen 1729, är Volter icke belåten, ty han fruktar, att 

sådant icke skett af bjertat, isynnerhet som han i samtal med 
Tolstadius hört honom med glädje tala om Dippels skrifter 

mot ortodoxi en samt beklaga Kjellin och Scbröder, som lagt 
sig deremot ; hvarjemte han sjelf säger sig hafva blifvit upp
manad att icke så göra, då Dippcls lära vore en dyr och 

gudomlig sanning samt Dippel sjelf en stor Guds och Jesu 
apostel. Ville derföre ej Volter upphöra att predika mot Dip
pel, hade Tolstadius hotat att taga aftonsångspredikningamc 
från honom, men tillika bedt honom att i still bet begrunda 
Dippels lära; hval'vid han förklarade, det han sjelf i början 
också lade sig emot nämda lära och mot dem, som sökte öf
vel"tala honom,l) men sedan fått ljus i saken. För att rik

tigt sätta kronan på verket· har Volter till slut att förmäla, 
det Tolstadii sons informator på svenska öfversatt Dippels 

skrifter, hvarvid öfversättningen blifvit af '1'01 tadiu genom
sedd. -- Att Tolstadius icke hade nagon synnerlig svårigbet 
att få Bellman ocb Volter jäfvade om vittuen, är lätt för
klarligt, och ban behöfde icke använda det med hotel er npp
fylda bref, som Bellman redan i Januari för detta ändanu I 
tillskrifvit honom. Brefvet kom föröfrigt icke Tol tadiu till

handa förrän längre fram, emedan bans hustru, som fått kun

skap om dess iunehåll, icke ville oroa honom dermed utan , 
återskickade detsamma. Bellman ville dock blifva jiifvad, 
dels emedan han i sitt samvete kände sig öfvertygad att hafva 

»extravaguerat limites testis» och dels för att undvika »svå
righeter, hot och undsägelserll, som för hans uppförande mot 

Tolstadius gjordes honom. Så blef ban spottad i ansigtet 
midt på gatan, hans hus hotades med nedrifning, han sjelf 
blef öfverhopad med förbannelser; dessutom tyckte han, att 

l) Dessa skola enligt Volters uppgift harva varit Strokirch och 
lI~erner. Någou Hjerner förekommer icke i protokollen, men väl en 
Hlerue : densamme som stod i skriftvexliug med EkebladR pigor. Det är 
troligen denne, Volter menar. 
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Tolstadii predikningar voro annorlunda än förut, och trodde 

han sig dessutom kunna gifva bättre upplysningar, om han 
slu ppe att vittna. 1) 

Af dessa skäl afsände han änyo vid påsktiden samma 
år det närnda brefvet. Detta oaktadt sökte han sedan hindra, 
att det skulle framdragas till hans jäfvande 2) och bemödade 
sig på allt sätt att blifva för llhabilt vittne,) förklarad; 

men betygar tillika, att bade han blifvit som sådan antagen, 
så hadc han måst afsäga sig att vittna. Han får ock af åkla
garen dct vitsord, att han llunder ransakningen varit så van
kelaktig och så slingrig, att man ej kan fidera sig anten till 

det ena eller andra.» 
Om Bellrnans och Volters bitterhet mot Tolstadius vid 

denna tid kan man döma af deras yttranden till en landt

mätare Sahlner, att Tolstadius vore »en satans rikes upp
rättare, en lismare, en skrymtare inför kommissionen, en af
gud, som låtit afguda sigll m. m. Till deras missnöje bidrog 

ocksä., att bägge mistat sina platser vid Skeppsholmskyrkan : 
Hellman i följd af amiral Taube's omnämda skrifvelse till 

Tolst~di us; Volter blef visserligen icke direkte uppsagd, men 
ansåg sig dermed hotad och flyttade derföre vid fastlagstiden 

1729 till sin svärmoder, kopparstickaren van Avelens enka. Till 
och med en välgerning, som bevisades Hellman, sökte han vända 
till Tolstadii förklenande. En bryggare, som:kände Hellmans 
fattigdom, hade skickat honom en tunna:mjöl, men med tillsägelse 
till drängen, som framförde det, att ej nämna gifvaren. Hell
man trodde, gåfvan kom ifrån Tolstadius, naturligtvis i 

afsigt att muta honom. - Efter någon tid började dock 
IIellman och Volter gå in i sig sjelfva och eftersinna sitt 

uppförande mot Tolstadius, och om de icke till största delen 

bygt sin anklagelse mot honom på blotta inbillningar och 

l) Jfr kommissionens protokoll d. 8 Juli 1129. . 
2) Tolstadius ville icke begagna sig deraf, emedan han v~lle gå 

rent och ärligt tillväga; dock hyste han tillika någon fr.uktan f~~, ~tt 
Hellman kanske genom detta bl'ef snarare skulle blifva for ett olafVlgt 
vittne förklarad. Volter gjorde kommissionen uppmärksam på detsamma, 

till Hellmans harm. 
Henning: Dippelianismen. 6 
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kanske äfven på än slimre motiver. Följden af detta efter

sinnande var ett memorial, som de gemensamt ingåfvo till 

kommissionen den 17 Nov. 1729. Deras bekännelse lyder i 

sammandrag sålunda: utan att egentligen vilj a återkalla sina 

förra yttranden, insåge de nu, att de icke med någon samvets

trygghet kunde påstå, att Tolstadii mening vari t sådan, som 

de den fattat och deducerat. De tro, att han genom Dippels 

framställning af Guds kärlek blifvit bragt till goda tank ar 

om honom, isynnerhet som han inför dem skall betygat »med 

hvad ångest ban länge legat under lagen och Guds vredes 

känsla», och deraf möjligen föranledts att icke bl ott fäll a ett 

gynsamt omdöme om Dippels skrifter, utan ock »exercitii 

causa» gå in i de sakers »maintenerande», som han törh ända 

aldrig rätt bepröfvat, än mindre i itt bjerta bifallit. Vidare 

erkänna de, att, när något missförst ~ nd började uppkomma, 

och de af åtskilliga fattade misstankar voro intaO'ne, de d;.\. 

upptagit hans utlåtelser i en långt gröfre mening »iin han in

tenderat och gjort sådane konklusioner, som honom kan ke 

aldrig i sinnet kommit». De mena, att han, om d nu er

känna för ett kärt Guds barn, med Gud till tädj el 'c ntkat i 

någon frestelse till närmare befästande i anning n. .Men

märk väll - icke ens under den s. k. fre tel etiden ha r ban, 

enligt deras nuvarande uppfattning, afvändt j älar fra n Gud eller 

så predikat, att de enfaldige kunnat förförde varda, fa tän de 

och andra, >laf prejudicier intagna», så före ·tält ig. ;\'fven 

under samma tid hal' han framh ållit Gud rättfä rdig het, fö r

soningen etc., fastän icke så klart som de då ville, mcn seder

mera härligt och tydligt. Likaledes vid ga dc, att icke alle

nast åtskiJliga af hans åbörare hafva >lborreur» för Di ppel 

skrifter, utan att äfven de förförde nu vandrade i sann ingen. 

De säga sig derföre hafva ovisligen oc h ofö r 'igtigt handlat i 

denna sak samt tro och äro förvissade om, att Tol tad ius 

»varit, är och genom Guds nåd blifvande va rder en J esu vän 

och en Herrans ögonsten». Några dagar dcrefte r betygade 

Volter ytterligare inför kommissionen, att T olstadius sommaren 

1728 predikat riktigt både om Guds vrede och försonin gen 
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samt erkänner sig ånyo bafva handlat ovisligen. Till för

klaJ'ing af deras motsatta berättelser om Tolstadius anf6r 

Hellman en träffande liknelse: om jag, säger han, i skym

ningen ser en stubbe eller ett träd och tager det för en men

niska, så måste jag vidhålla detta, tills jag fått närmare reda 

på saken, men är ock då skyldig att rätta mig. - Hittills 

bade stor enighet rådt mellan Hellman och Volter, men nu 

upplöstes denna, och de började beskylla hvarandra för osta

dighet och ombytlighet. Volter påstod, att Hellman sökte Tol

stadii um gänge; I) och Hellman sade, att Volter >lvar ostadig 

både i läran och i denna processen». Slutligen återtog den 

sistnärnde i Mars 1730 sin förklaring till Tolstadii förmån oeh 

vidhöll . itt första memorial, utan tvifvel uppretad af dennes 

skarpa inlaga mot honom och Bellman. I denna inlaga dels 

förnekar han deras förra påståenden och dels förklarar han 

sin mening med några i deras memorial klandrade uttryck; 

såsom att de trogne skola gå i ett fördoldt tillstånd, tills de 

hunnit mogna, hvarmed han menade, att man skall visa sin 

kristendom mer med gerningar än med ord, ty med det se

nare sättet alstras lätt ett andligt högmod, derföre skall man 

icke gifva sig ut, innan man utan skada kan göra det, med 

citat ur l Petri 3, 1, 2; Co!. 3, 3 m. H.; med det nya ljuset 

förstode han Evangelii ljus, 2 Kor. 4, 4; och angående Kristi 

frestelse bade han sltgt, att Frälsaren utan tvifvel känt frest

elsernas anfall i sin allraheligaste själ med smärta, men lik

väl före, under och efter frestel sen varit ren och helig. 

Huru ringa värde måste tillmätas HeUmans och Volters 

pästäenden mot Tolstadius, hafva vi nu sökt ådagalägga. Sjelfve 

r åkade desse begge någon tid bärefter ut för samma villfarelser, 

för hvilka de beskylt Tolstadius. Härom mera i nästa ka

pitel. - Rvad dennes öfriga motståndare beträffar, så blef 

l ) R eUman säger sig blott träffat Tolstadius 2 gånger, enär den 
senare drog sig undan, och bägge fö!'vekade, att något närmare um
gänge fanns dem emellan. Rellmans ånger öfver sitt fölTa beteende mot 
Tolstadius synes varit uppriktig. Jfr lians muutliga yttrande inför kom

missionen efter ofvannämda memorials inlemnande. 
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visserligen Österlin,q l) som vittne jäfvad, men fick dock till 

kommissionen inlemna sina memorialer, deri han bland annat 

påstod, att Tolstadius mot gudliga lärare förfäktat Dippels 

skrifter, och att hans förtroligaste vänner och Dippels för 

svarare yttrat, att man kunde bruka alla de ordaformer, som 

i bibeln finnas, om Gud, blott man förstode dem i en rätt 

mening och icke som de af de oförståndige fattades. Vidare 

säger han sig känna djeknar, studenter, magistrar samt unga 

prester, som med dessa läror VOl'o besmittade; men då af 

honom begärdes namn på någon af dessa, nekade han att 

uppgifva någon enda, utom Strokirch, hvilken kulle fält de 

omnämda yttrandena om ordaformerna i bibeln. Strokirch 

har troligtvis haft några liknaude uttryck, bvarom vi lällg re 

fram skola herätta. Tolstadius har emellertid förklarat ig' 

icke lltaga någon de},> i Strokirchs utlåtande; han trodde för

öfrigt icke, att denne haft en sådan mening. 2) 

Af de på ed hörda vittnena hade egentligen blott 3 

något för Tolstadius menligt att berätta. De e voro kam rer 

von Walcker, en myntdräng Berg och en skoflickare For -

man. v. Walclcers anklagelsepunkter voro, att Tol tadius haft 

förtroligt umgänge med Dippel äf'ven sedan denne ~at er 

blifvit kända, att han aldrig hörts lägga sig mot Dippel 

lära, att han blifvit varnad af v. Walcker ocb andra att , 
denne sjelf hört honom i en predikan sl a, att Kri tu under 

frestelsen i sig känt syndens kraft och gift; v. Walcker hu'

folk hade äfvenledes förnummit Dippels principer drifva i 

Skeppsholmskyrkan. Vidare skall Tolstadiu under ett sam

tal med v. Walcker hafva frå~at, hvar ordet förtjenst stode i 

1) Carl Gustaf Österling, auditör, psalm författare och öfver ättare 
af pie~istik litteratur. Tolstadius berättar. att ban h\ngt innan Dippel 
kom tIll Stockbolm drog sig från ÖsterlinC', emedan komminister Kjellin 
fått sig bekant om bonom »en mången b;driifvande sak.D hvarom äfven 
Tolstadius hade någon kunskap, bvarefter han i Kjellins och en annan 
persons närvaro fiCk Ö terling att tillstå sitt fel SOI11 Tolstadius dock icke 
ville yppa. ' 

2) Jfr Hellmans erkännande vid konfrontationen med Tolstadins, 
s. 681 i protokollen. 
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bibeln, och en annan gång velat lämpa 1 Joh. 3, 8 allenast 

till Kristus i oss, icke utom oss. Likaledes har Tolstadius, 

enligt v. Wal ckers berättelse, till en student OdheIius yttrat: 

»jag går sjelf upp i konsistorium och bekänner min lära». 

Som ytterligare skäl andrager v. Walcker, att han fått röna 

vänners hat , sedan han öfvergaf Holmskyrkan, och att Tolsta

dius, som förut var hans gode vän, nu drag it sig undan. l ) 

På v. Walckers vittnesmål är dock icke mycket att 

bygga: dels fick ban endast »per pluralitatum votum» aflägga 

cd, dels skred han i sin berättelse långt öfver de gränser, inom 

hvilka ett laga vittne bör hålla sig, i det han uppförde sig 

snarare som delator än som vittne och icke hade några be

vis för sina påståenden. Ett och annat af det, som han berättat, 

såsom t. ex. om Tolstadii umgänge med Dippel, förhöll sig 

helt annorlunda enligt andras på ed aflagda vittnesmål. Ena 

gången påstod han, att alla, som gingo i Skeppsholmskyrkan, 

voro af Dippels lära llinficierade», andra gången nekade han 

att hafva fält ett dylikt yttrande under utropet: »ve mig, om 

jag det sagt h> 2); ytterligare tillstod han, att han sedan hört, 

det Tolstadius predikat mot villfarelserna. 

Myntdrängen B er,q erkände första gången, han var före i 

kommissionen, att Tolstadius lärt riktigt om försoningen. Men 

några dagar derefter ingaf han en skrift, del'i han säger, att 

Tolstadius en gång på hans fråga angående Dippel yttrat, 

det ban också en tid i förstone varit mot honom, men hade 

sedan under bön och åkallan fått upplysning i saken, att 

Dippel vore en Guds apostel. I en predikan hade han hört 

Tolstadius säga, att Kristus icke vore kommen att försona 

någon vrede i Gud, utan blott för att vår förvända vilja måtte 

1) Tolstadins säger dock, att han redan före Dippels ankomst 
började så småningom draga sig undan Walckers umgänge, emedan han 
ofta blef uttröttad af dennes stora hetsig bet och »myckna diskuteringar». 

2) Jfr Adelstjernas och Bergenstjernas votum. Den senare, som 
nmgåtts med Walcker, söker i någon mån ursäkta honom med hans hetsiga 
och häftigA temperament samt svaga hörsel, då han eljest »är en ärlig 
och samvetsgrann man». På hans berättelse om Tolstadius fäster dock 

icke Bergenstjerna något afseende. 
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Tolstadius åter hafva talat både orq Guds vrede och om för

soningen genom Kristus. 
Skoflickaren Forsman hade att berätta, det 'rolstadius 

en predikan 1728 yttrat, att Gud är idel kärlek, och att 

hvad som i Skriften talas om Gud, såsom vore han en för

tärande eld, endast blifvit så sagdt för vårt svaga begrepps 

skull. I en annan predikan skall Tolstadius påstått, att Kri

stus vore kommen att försona vår afvikna natur med Gud samt 

ytterligare talat om det sjelfständiga ordet i själen och yttrat, 

att det i bibeln befintliga endast vore en död bokstaf. - Af 

Tolstadii förklaring blir det tydligt, att Forsman, som erkänner 

sig på förhand varit intagen af misstankar om hans benägen

het för Dippel, missförstått de omtalade yttrandena. Det 

måste medgifvas, att dessa också kunde missförstås af en man , 
som förut var intagen af fördomar. Så t. ex. hade Tolstadius 

talat om Guds vrede effective och affective, hvilka uttryck icke 

voro så lätta för Forsman att särskilja. Bellman åter hade 

dervid icke haft något att anmärka, utan måste tillstå, att Tol

stadius följt Hafenreffers framställning de attributis divinis 

anthropopaticis. Vidare hade Tolstadius yttrat, att ett af än

damålen med Kristi ankomst vore att bringa vår afvikna vilja 

i öfverensstämmelse med Guds vilja, men som Kristi för onings 

frukt, samt talat om Kristus som det sjelfständiga ordet, men 

aldrig nekat Guds ords kraft, fast dct för den som står emot 
br " n' en död bokstaf. - Att Forsman oriktigt uppfattat hans 

yttranden, bevisas ock deraf, att andra på ed hörda vittnen 

icke funnit något misstänkt i det, som Forsman anfört. Dess

utom är att märka, det Berg och Forsman blifvit som vittnen 

up~.kallade .af Hellman och Volter, och att de afgåfvo sina 
berattelser, mnan desse bägge ändrade åsigter. 

Den person åter, hvUkens berättelse synes mest egnad 

att .ställa Tolstadius i en mycket ofördelaktig dager, är gym-
• naslsten från Strengnäs Johan Ekman. 

Denne Ekman hade vid jultiden 1728 farit till Stock

holm för att besöka Tolstadius och af honom få undervisning 
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i den sanna kristendomen. I Stockholm bodde han jemte en 

kamrat Carelius hos vaktmästaren Hans Bergström, och gick 

nästa söndagen efter jul till Tolstadius i ofvannämda ända

mål. Enligt Ekmans framställning har Tolstadius under detta 

besök sagt till honom: »vi ha en förfallen kristendom och 

skulle gerna söka bättra densamma» samt derefter frågat Ekman, 

om han läst Dippels skrifter, och på hans nekande svar yttrat, 

att i dessa skrifter vore en gudomlig sanning; dock måste 

han, om han ville förvänta att få någon öfvertygelse i dem, 

kasta bort alla pnejudicier och falska begrepp, som han af 

bokstafven i den heliga skrift kunnat fatta. När han läst 

Dippels skrifter, skulle han komma igen och få undervisning 

i de stycken, som kunde synas strida mot sanningen. - När 

Ekman återkom till Bergström och omtalade besöket hos Tol

stadius, fick han Dippels skrifter till afskrifning; men då han 

fann deras beskaffenhet, gick ban icke vidare till Tolstadius, 

utan for hem. Kort derefter skref Bergström till honom, att 

han skulle uppbränna de skrifter, han hade om händer, emedan 

hans kamrat Carelius »kommit på obestånd» i följd af dylika 

skrifter. Detta bref kom af misstag i en annan persons hän

der, som ock hette Ekman, och blef derigenom bekant för veder

börande i Strengnäs, hvarefter Ekman kallades till förhör och 

aflade ofvan anförda berättelse. l) Han blef sedan befald att 

infinna sig i Stockholm för att »konfronteras» med Tolstadius, 

då han vidhöll, att denne fält om Dippels skrifter det yttrande, 

han förut berättat, och skall Tolstadius vid hans af51keds

tagande hafva sagt: »läs flitigt den heliga skrift, särdeles det 

5, 6 och 7 kap. i Matheus, ty der finnen I ett compendium 

doctrinre crelestis)). Ekmans berättelse gjorde ett starkt in

tryck på åtskilliga af kommissionens ledamöter, såsom Kalse

nius och Hermonius, isynnerhet som han »med besynnerlig 

sinnesrörelse, med dyra contestationer inför Guds allseende 

öga, på. sin själ och salighet, med rinnande tårar blifvit fast 

1) Inför kODS. i Strengnäs d. 26 Febr. 1729. 
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vid sin utsago, nämligen att Tolstadius för honom sagt, att 

i Dippels skriftcr är en dyr och himmelsk sanning"I) 

Ehuru Ekmans berättelse synes vara på samvete aflagd 

och afgifven utan intalan af någon Tolstadii ovän, beror den 

dock utan allt tvifvel på missuppfattning af samtalet med 

Tolstadius, och detta af följande skäl: 1) tillstod ban sjelf, 

att Tolstadius bedt honom att endast och allenast blifva vid 

Guds ord och den heliga skrift; 2) afgaf Tolstadius en så 

lydande förklaring angående samtalet dem emellan, att, sedan 

han frågat om anledningen till Ekmans besök, hade denne sagt, 

att han blifvit dertill föranledd af Tolstadii rykte, som äfvcn 

hunnit till Strengnäs. Tillika berättade Ekman, att han äfven 

hört, det Tolstadius skulle hafva antagit en ny lära, näml. den 

dippelska. Tolstadius hade då svarat: "Jag har ingen annan 

lära antagit och drifvit än Jesu Kristi rena EvangeIii sanning, och 

gifve Gud, att folket lade bort' sina prresumptioner och prrejudi

cier - om jag derhos sagt, att de dem fattat af ortodoxiells 

missbruk, kan jag inte erinra mig - så skulle de likväl förnim

ma, att jag ingen annan lära erkänner och drifver än den him

melska sanningen, som i den heliga skrift grundad är; och är 

mitt råd till Eder, att I enfaldigt blifver vid Guds ord och dcn 

heliga skrift. Törhända att Ekman då stod i den mening, att 

jag talt om Dippels skrifter".2) Vidare förefaller det 3) högst 

osannolikt, att Tolstadius, som icke gerna kunde vara okun

nig om konsistorii kort förut aBåtna skrifvelse, beträffande sin 

person, och visste sina båda medhjelpares utfall emot sig, 

detta oaktadt skulle rekommenderat Dippels skrifter till en 

helt och hållet obekant person; isynnerhet som vi veta, att 

han uppmanat prestmannell Erik Gjerts att »för Guds och 

Kristi döds skull" akta sig för nämda skrifter. En liknande 

varning hade ock andra personer fått, enligt hvad de tillstodo 
inför kommissionen. 

Ytterligare böra vi andraga några misstänkta omstän

digheter, som synas vittna mot l'olstadius. Så hade han i 

l) Jfr KaIsenii och Rermonii gemensamma votum i Tolstadii sak. 
2) Jfr kommissionens protokoll d. 11 Apl'il 1729. 
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Febr. 1728 företagit en resa till riksrådet Cederhjelm, till 

hvilken han medhade Dippels skriftcr, som han föl' detta 

ändamål skaffat sig till låns, emedan Cederhjelm önskade få 

se dem, På resan till denne tillbragte Tolstadius en natt hos 

kyrkoherden ÄH i Danderyd, med hvilken han kom i samtal 

om Dippels frågor. Derunder sökte Tolstadius med anledning 

af den tredje frågan angående Guds kärlek förklara sin egen 

uppfattning rörande detta ämne, nämligen hum nödigt det vore 

att med framställningen om Gnds kärlek och barmhertighet 

söka locka själar till Gud,t) dock nekade han ingalunda Guds 

rättfl:tl'dighet och vrede. Älf erkände också inför kommis

sionen, att de under samtalets gång kommit öfverens, beträf

fande tvistepunkterna. - Sjelfva resan till Cederhjelm ansågs 

emellertid särskildt af presidenten Scheffer såsom mycket miss

tänkt. Det kunde näml. se ut, som om Tolstadius derigenom 

velat skaffa sig ')patroner till den dippelska lärans försvar", 

hvilket skulle bevisas bland annat deraf, att Cederhjelm fun

nit sig befogad att tillskrifva Tolstadius tvänne brer med ve

derläggning af Dippels lära och med uppmaning att varna 

folket för densamma.2) 

Detta kan dock motvägas af Cederhjelms yttrande till 

Älf, att det skulle göra honom mycket ondt, om den ärlige 

l) Jfr Älfs berättelse inför kommissionen; se ock hans tillägg vid 
protokollets justering. Att Tolstadius vid denna tid i någon mån ändrat 
lärosätt : fri m ett mer lagiskt till ett mer evangeliskt, bestyrkes fl'ån flere 
båll. Orsaken dertill hade han till en annan person uppgifvit vara den, 
att åtskilliga funnit sig försagde att gå på bättringens och salighetens väg, 
dermedelst att lagen drefves och skärptes så hårdt; hvadan han ville med 
Guds godhets och nåds föreställande, som lockar oss till bättring, äfven 
söka göra uppbyggelse i försam!. Jfr Tolstadii yttrande till Pet~r ~.elin 
och Odhelius. När den sistnämde invände, att man äfven borde mskarpa 
Guds rättfärdighet, hade T. sagt, att han visst icke nekade Guds rätt
färdighet och skulle äfven inskärpa densamma. 

2) Cederhjelm, som äfven förut upptl'ädt till renlärighetens försvar 
mot pietismens afarter (Fryxell, Berätt. ur Sv. Rist. 31 del. s. 16~), bref
vexlade äfven samtidigt med Schröder om samma ämne. Han tIllrådde 
att som botemedel mot dippel. låta öfversätta Speners predikningar om 
rättfärdiggörelsen samt Reinbecks de redemptione med Paul Anton s företal. 
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mannen Tolstadius finge lida, derföre att han skaffat honom 

Dippels skrifter. l ) 

Vidare skall Tolstadius bafva betjenat sig af irriga be-

funna och misstänkta personer till barns informerande, sjukas 

besökande, katekesförhörs och bönehållande, hvarom vi fa tala 

i nästa kapitel. Desslikes lades Tolstadius till last, att alla 

de i kommissionen och i Södermalms kämnersrätt befunna 

irriga och förförda personer skulle hållit sig intill honom och 

såsom dels hans åhörare, dels hans skriftebarn betjenat sig af 

honom. Han hade ock uppfört sig »oanständigt och misstänkt" 

inför kommissionen, enär han, alltsedan han misstänktes, 

fått varningsbref af Cederhjelm, Kjellin och Schröder, men 

enständigt nekat att visa dem, under förebärande, att de 

förkommit vid en eldsvåda på Norrmalm. Denna uppgift 

ansåg Scheffer lika trovärdig, som att det är natt på ljusa 

middagen. Vidare hade Tolstadius instruerat ett vittne, huru 

det skulle svara och förmått ett annat att återkalla, hvad det 

redan yttrat. 
Ändtligen ansågs han hafva varit vållande till villfarel

sens utspridande. Han hade haft Dippels skrifter och utlånat 

dem samt hypothetice resonnerat om dem. lIan skall också 

hafva begagnat Dippels ordasätt, aldrig å predikstolen nämt, 

att några villfarelser vore å bane, aldrig offentligen lagt sig 

deremot samt icke tydligt undervisat de bekymrade.2) 

Dessa omständigheter synas hufvudsakligen hafva bestämt 

några af kommissionsledamöternas åsigt om 'l'olstadii tiIIgif

venhet föl' Dippels lära. Direkta bevis för detta påstående 

saknades deremot. De som haft något att mot honom an

draga, voro mestadels antingen intalade dertill eller som 

vittnen åberopade af Bellman och Volter. Ekmans och Bergs 

samtal med Tolstadius hade skett mellan 4 ögon, och då val' 

l) Jfr Älfs tillägg vid protokollets justering. Hnfvudändamålet 
med Tolstadii resa till Cederbjelm synes hafva val"it att få tala med honom 
om sin skola. C. hade nämligen förut lofvat lemna en plats utanför sitt 
hus på Skeppsholmen till en liten skolas upprättande samt gifvit T. an. 
ledning att få köpa en byggnad till densamma. Se Älfs berättelse. 

2) Jfr KaIsenii och Hermonii gemensamma votum. 
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den enes nej lika godt som den andres ja. Mot alla dessa 

kunde Tolstadius dessutom uppkalla många andra personer, 

som vittnade till hans förmån, såsom bland andra studenten 

Thore Odhelins, ett, äfven enligt allmänna åklagarens vitsord, 

mycket pålitligt vittne, då han varit den ende, som med anledning 

af K. M:ts bref af d. 27 Juni 1728 lemnat Dippels skrifter till 

konsistorium. Odhelius hade i början hållit Tolstadius misstänkt, 

emedan, då Dippel bygger sitt system på Guds kärlek, Tolsta

dius äfvenledes talat om Guds förbarmande nåd mot syndare, 

att Gud, under det Han straffar, hal' ett faderligt hjertelag mot 

oss, att lIan hatar synden, men älskar kreaturet, samt slut

ligen att hvad som i Skriften talas om Guds vrede, vore til

lämpningar efter våra begrepp. Dock hade, och detta icke 

nyligen, l) Tolstadius sjelf sagt till Odhelius, att han alldeles icke 

försvarade Dippel, utan tvärtom förkastade dennes villfarelser 

och ville genom Guds nåd göra det, så länge han lefde. Tillika 

hade Odhelius redan sommaren 1728 hört Tolstadius predika 

»contrarie» mot Dippel, ja, äfven hört direkte predikas mot 

dennes satser, ehuru hans skrifter icke nämdes. En annan 

student, Clemens Helin, hade på Bellmans intalan tyckt, att 

rrolstadii predikningar vore misstänkta, men snart funnit, att 

han lärde rätt både om rättfärdiggörelsen och försoningen 

samt äfven hört honom tala om Guds vrede.2
) 

Bevisadt är, att Tolstadius hedt bedröfvade sinnen hålla 

sig till Guds ord samt varnat för Dippels skrifter. En hel mängd 

personer hafva ock intygat, att de aldrig märkt något miss

tänkt i hans predikningar. En dylik attest ingafs till kom

missionen först af generallöjtnant v. Fersen, derefter af »41 

officerare och ringare betjente» samt slutligen en tredje »af' 19 

hederlige, förståndige och trovärdige män underskrifven»3). 

Sedan vi nu anfört det vigtigaste, som uuder ransak

ningen yttrats för eller emot Tolstadius, öfvergå vi till redo-

l) Odhelii vittnesmål afgafs d. 27 Mars 1729. . . 
2) Jfr ytterligare till Tolstadii förmån vittnesmålen af kommJDlster 

Kinmark, prestmannen Gjerts, fru Carlsten m. fl. 

3) Jfr frikännelsedomen. 



görelsen för kommissionsledamöternas Äsigt j saken. Vota 

började afgifvas den 17 Nov. 1730 och slutade den 23 Mars 

1731. Adelstjerna, Båld, Bergenstjerna, Kalsenius och Her

monius samt Scheffer inkommo med långa skriftliga anföran

den. Vester, Thegner ocb Lundius slöto sig med några korta 

ord till någon af de föregående. 

Adelstjer'fla som referent afgaf först sitt votum, bvari 

ban frikände Tolstadius från anklagelsen för dippelianism. 

Huruvida åter Tolstadius med afseende på Dippels skrifter 

varit utsatt för någon frestelse eller icke, innan ban bunnit 

dem rätt och som sig bort att pröfva, tilltrodde sig icke Adel

stjerna att kunna afgöra. Skulle äfven det förra varit fallet, 

så ansåg dock Adelstjerna, att sådant ingenting bevisade mot 

Tolstadius, då ju många Guds män varit utsatta för frestelse, 

ja, då frestelse till och med vore ett rätt kännetecken på en 

rätt kristen. 

Äfven Båld frikände alldeles Tolstadius, emedan han 

ansåg det mot denne anstälda klagomålet vara fullkomligt 

obefogadt. Man bör ju först - säger Båld - höra sina an

klagare och icke af blind ifver smäda det man ej förstått 

eller noga undersökt; och då i Dippels skrifter godt vore 

blandadt med ondt, kunde man ej förkasta allt promiscue. 

Likaledes finner Båld, att Tolstadius handlat rätt deri, att 

han icke nämt Dippels namn på predikstolen: »de erroribus 

ignotis disserere est enores serere». Vid sitt försvar för Tol

stadius är Båld rik på citater bufvudsakligen ur tyska för

fattares arbeten. Skulle föröfrigt icke - utropar han harmset 

- Skeppsholms församling uppväga vittnesbörden af en mynt

dräng och en skoflickare! På sådane tillämpar han ordsprå

ket: ne sutor ultra crepidam! och uttrycker sitt missnöje öfver 

att de, som sjelfva icke ega något redigt begrepp i sin salig

hetskunskap eller öfvade sinnen att åtskilja godt och ondt, 

skola censurera presternas predikningar och döma om deras 

riktighet j »ty ville man efter åhörarnes begrepp i trons saker 

döma om lärarnes riktighet i läran, fruktar jag, att alltför 

många, ja, de förnämsta lärarne skulle blifva stl'affeliga». 

Bergenstjerna frikände Tolstadius från att bafva bifallit 

Di ppels lärosatser och varit dem tillgifven eller hemligen och 

uppenbarligen dem · drifvit. Men då den anklagade icke i kon

sistorium velat yttra sig angående Dippels skrifter och der

med jemte några utlåtelser - fastän oskyldig till något tycke 

för de grofva och skadliga satserna i nämda skrifter - lik

väl gjort sig misstänkt och kommit oro åstad, »ty skulle tyc

kas, att till honom dcrom en tjenlig föreställning och åtvar

ni ng bör göras». Han borde dervid påminnas och antydas att 

ställa sig K. M:ts bref af d. 27 Juni 1728 till efterrättelse. 

Skulle han detta icke göra, utan låta märka något tycke för 

Dippels villfarelser, vore han sitt ämbete icke värd, utan skyl

dig till 'traff enligt kyrkolagen. Dippels i kommissionen be

fintliga krifter borde brännas vid kåken. 

Vl'stcr frikände alldeles Tolstadius: »den föreställning 

och åtvarning, som assessor Bergenstjerna håller före böra 

göra Tolstadills, pröfvar jag icke här ha rum, ty ban har 

den icke förtjent». 

Kalsenills och Hermonius afgåfvo ett gemensamt utlå

tande. Sedan de vidlyftigt andragit allt, som i konsistorium 

och vid kommi sionen kunnat läggas Tolstadius till last, kommo 

de till det re ultat, att ban såväl sjelf varit besmittad af de 

dippelska villfarelserna som ock mycket bidragit till andras 

förledande och snärjande samt befästande i viHfarelsen ocb 

densammas utbredning. Egentligen borde derföre med bonom 

förfaras enligt kyrkolagens 1 kap. 2 §; men som möjligen 

någon förbättring kunde vara att motse, ifall han med mild

bet och nåd blefve näpst och icke straffad efter förtjenst, så 

anslöto de sig till konsistOl·ii yrkande i dess bref till K. M:t 

af d. 13 Dec. 1728 l), näm!. att Tolstadius måtte på behaglig 

tid sättas från ämbetet och alldeles nremoveras» från Skepps

holms församling. 

Thegner biföll i allo Bergenstjernas mening angående 

Tolstadii frikännande, men ansåg, att ban borde få omnämda 

1) Detta bref finnes i acta Tolstad. 



94 

föresWlluing och förmaning så mycket mer, som ett och annat 

vore af Kalsenius och Hermonius andraget och observerad t, 

"hvarmedelst Tolstadius för dess misstänkta uppförande i denna 

saken en sådan föreställniug och åtvarning tyckes ha förtjentn. 

Scheffer fann icke, huru Tolstadius kunde vid sitt äm

bete bibehållas, helst sedan konungen under varning för fram

tiden benådat honom 1725; yttrade sedan muntligen, att han 

dock gerna förenade sig med Kalsenius och Hermonius i kon

sistorii förslag, 

Derefter beslöts, det skulle efter pluraliteten dorn i 

saken uppsättas till Tolstadii befrielse från actOl'is officiosi 

lUot honom anstälda klagomål och påståenden, och skulle den 

sedan underställas K. M:ts pröfning. - En af kommissionens 

ledamöter, biskop L~tndius, hade ännu icke afgifvit sitt utlå

tande; men då han varit frånvarande större delen af den tid , 
ransakningen pågått, trodde väl de öfriga ledamöterna, att 

han icke önskade yttra sig i saken. Hans votum kunde för

öfrigt icke åstndkomma någon äudring i det fattade beslutet. 

Emellertid infann han sig i Mars 1731 och ville afgifva sitt 

utlåtande, hvilket naturligtvis tilläts, och innehöll det, att han 

på KaIsenii och He.·monii skäl instämde i deras votum an

gående Tolstadius; med Dippels skrifter burde förfaras enligt 
Bergenstjernas mening. 

Frikäud blef således Tolstadius med 5 röster mot 3 

eller, om vi medräkna Lundii, med 5 mot 4. 

Frikänuelseu var dock, som vi sett, icke synnerligen 

ärofull, enär ej blott 3 af de andlige ledamöterna i kommis

sionen :tnsågo Tolstadius fullt saker till den gjorda anklagel

sen, utan äfven bland lekmännen Sehetl'er hade de allra skar

paste utlåtanden om honom, Bergenstjerna och Thegner höllo 

honom förtjent af varning samt Adelstjerna ej kunde afgöra, 

om han varit utRatt för någon frestelse eller icke. Innan det 

slutliga utslaget uppsattes hade presidenten Scheffer aflidit , 
och de ledamöter, Som yrkat på varning, höllo väl icke syn-

nerligen strängt på denna fordran, ty i frikänllelsedomen mär

kes icke det ringaste spår till missljud, utan det förefaller 
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som om Adelstjerna och Båld fått i uppdrag att atl'atta den

samma. Sjelfva frikännandet lyder så: »fördenskull och eme

dan af allt detta befinnes, att kyrkoherden Tolstadius hvar

ken kallsinnigt umgåtts med de dippelska villfarelsernas däm

pande eller sjelf af dem i någon måtto varit besmittad och 

än mindre anten enskyldt styrkt någon till Dippels lära, den

samma försvarat och med Guds heliga ord conciliera sökt el

ler otl'entlig-en i sina predikningar drifvit sådana villfarelser, 

som mot var salighetsgrund strida eller sig i något mål mot 

K. ~I:ts religionsstadgar och förordningar förbrutit; utan 

att han sig i lära och lefverne som en rättskatl'ens Kristi t je

nare och Evangeiii predikare uppfört, SOIU allt bevist är med 

atskilliga . li\'äl å actors som å kyrkoherde Tolstadii sida åbe

ropade och afhörda ojäfaktiga vittneus edliga utsagor och 

manga förnäma samt trovärda mäns dels inom, dels utom 

Skeppsholms församlingen, dermed instämmande berättelser 

samt andra vid undersökningen befunna skäl och omständig

heter; och som han dessutom såväl i K. M:ts mindre justitie

revision som sedermera inför konsistorium och än ytterligare 

inför denna kg!. kommission gjort sin trosbekännelse enlig 

med Guds ord helsosamma eftersyn, så att han äfven dermed 

förklarat ig ren och riktig ifrån dc falska beskyllningar och 

grofva villfarel 'er, som hans ovänner om honom utspridt, men 

icke bevi a gittat; ty pröfvar kg!. kommissionen för skäligt 

kyrkoherden magister Erik rrolstadius ifrån actOl'is officiosi 

mot honom i denna saken anstälda klagomål alldeles att 

befria». I ) 
.Med r~itta bar, såsom oss synes, Tolstadius blifvit fri

känd frlin anklagelsen att hafva omfattat Dippels lära, enär 

för denna anklagelse giltiga beYis saknas. 

l ) Mot detta utslag anmälde åklagaren missnöje, och det herätta
des, att äfven Tolstadius ämnade klaga öfver ett och annat, som under 
I"ansakningen förefallit, Enligt l'ådkammarens beslut skulle StrÖm vi.sser

ligen få föra talan mot Tolstadius, men på egen risk. På sådana v~lkor 
önskade han icke fullfölja saken. .Ännu vid 1734 års riksdag var fragan 

, t k' I" l' t var'a att hos regeringen anhålla före l pl'csteståndet, som yc .e amp 19 , , 
det Ström finge vidare fullfölja målet, - Förmodligen har saken dermed 
fått afstanna. Jfr kommiss. protokoll d. 29 Maj 1731 och prestest. acta 

vid 1734 års riksdag, d. 9 Sept. 



96 

Hurudan val' då hans ställning till nämda lära? Enligt 

de antydningar, han sjelf lemnat, hal' han en tid lefvat i den 

föreställningen, att Dippel, hvilkens yttranden om Guds kär

lek, om försakelse och helgelse, om »Kristi kraft i en trogen 

själ" isynnerhet anslogo honom, blott tadlad e ortodoxiens miss

bruk, om ock på ett öfverdrifvet sätt. Hvad som »låtit hårdt» 

i dennes skrifter har Tolstadius icke trott vara så illa me

nadt, som orden lydde eller som Dippels vedersakare pet 

uttydde; ty ur ett system, bygd t på grundsatsen om Gud som 

kärleken, förmodade ban icke, att sådana villfarelser kunde 

härflyta, som nämda personer föregåfvo. Dock kom han snart 

till insigt om, att Dippel verkligen förkastade åtskilligt, som 

han ville behålla, hvarföre han ock afrådde personer från att 

läsa dennes skrifter. Men å andra sidan ville icke Tolstadius 

tro, att villosatserna 1'01'0 så stora, som det i konsistorium 

upplästa och sedermera af honom sjelf i justitierevisionen när

mare granskade utdraget ur Dippels skrifter utvisade. Derföre 

tänkte han, att Dippel kunde hafva sig någon egen mening 

förbehållen och yrkade på den grund, att hvar och en borde 

få vara sina egna ords uttolkare. l ) Vore emellertid Dippels 

mening sådan, som extraktet gaf föl' handen, då var ock Tol

stadius redo att i allo förkasta densamma. Så ungefär har 

Tolstadius sjelf velat hafva sin ställning till Dippels lära upp

fattad. - Men hela hans uppförande i denna sak, hvilket af 

Scheffer skildras såsom snarare värdigt en advokat än en 

prest, jemte några bestyrkta utlåtanden, som han fält, gifva 

likväl skälig anledning till den förmodan, att han verkligen 

någon tid med afseende på Dippels lära stått, som Volter sä

ger, "in statu tentationis et scrupuloso». Dock är härifrån och 

l ) På samma sä.tt hade öfverhofpredikanten i Darmstadt Bielefeld 
yttrat sig, d~ han . .skulle gifva ett utlåtande om Dippels Papi~mus prot: 

vap... ~an sager naml., at~ man skulle väl skilj a mellan det iniga och 
anstothga och de ofornekhga sanningar, som i boken funnos; samt att 
hvar och en borde få vara sina egna ords uttolkare; ocb önskade Biele

fel.d, att ~ip~el ville bemöda- sig att förklar a allt i god mening, då bvarje 
knsten lattehgen skulle förlåta bvad Bom i orden felats. Jfr Rist. Ta
scbenb. 1858, IX, art. Dippel, s. 248. 
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till samma läras antagande ett ganska stort steg, Som Tolsta
dius förvisso icke tagit. 

IIvad Tolstadii lefnadstecknare angår, hafva författaren 

till Nordische Sammlungen och minnestecknaren i Biogr. Lex. 

(XVIII del.) framstält honom som en martyr för de »)skrift

lärdes och fariseers förföljelselustal), blott derföre att han hade 

nit om Guds ära och menniskol'llas sanna väl. Haltlösheten 

af detta påstående har professor Fryxell!) till fullo ådagalagt, 

men mot bans framställning i öfrigt af Tolstadius under det 

tidskifte vi nu genomgått torde trenne väsentliga anmärknin

gar kunna göras, eller att han förbigått nästan allt, som ta

lar för Tolstadius, samt hemtat åtskilliga af sina bevis mot 

denne ur utsagor från inhabiIa vittnen och slutligen tagit allt

för ringa hänsyn till de skäl, som Tolstadius till sitt urskul
dande anfört. 

Till slut vilja vi i korthet beröra Dippels uppfattning 

af Tolstadii förhallande till kommissionen. Han berättar, 

huru Tol ·tadii fiender lyckades utverka en kommissions till

sättande öfver honom, samt att fiskalen yrkade icke blott på 

hans afsättning utan »äfven landsförvisning cum infamia)), ja, 

erinrade ledamöterna i kommissionen att, ville man gå strängt 

juridi kt tillväga, kunde det gälla Tolstadii hufvud. Inför 

kommissionen skall den sistnämde hafva frimodigt bekänt 

att, om det att affaIIa från lutherska kyrkan vore det

samma som att icke vidare hålla dess system er och symboliska 

böcker fÖl' sanna, vore han visserligen en sådan apostat; men 

enligt biheln tilltrodde han sig kunna bevisa, att icke han 

utan lutheranerna vore apostater från det sanna evangelium 

och fräIsningsordningen. Kunde han icke detta, då skulle 

han erkänna fiskalens anklagelse för rättmätig. Politici och 

~ifven pastor Båld, som offentligen bekände sig till Tolstadii 

sak, höllo detta föl' resonligt, men presterna ansågo det som 

en onödig schikan och undflykt, och S.t förblef saken »in 

suspenso» och uppskjuten till nästa riksdag. Dels fruktade 

l) Berättelser ur sv. Historien, 32 elelen, s. 48 fI'. 

Ilt tl1lin (l: DipPl' lianislllrn . 7 
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man att genom en fällande dom uppreta Stockholms stad, och 

dels att en sådan dom skulle kasseras af följande riksdag. 

När denna emellertid sammanträdde, bragtes saken inför en 

deputation, sammansatt af några ledamöter ur hvarje ständ. 

Här triumferade 'rolstadins och blef icke blott solenniter ap

proberad, berömd och tackad för sin trogna tjenst och ifver, 

utan förseddes äfven med en publik attest af innehåll, att, 

om han också icke vidare bekände sig till lutherska sekten och 

dess symbolet·, så skulle han likväl erkännas för en trofast och 

rättrogen evangelisk predikant och af kvar man i 1'iket som så

dan ,·espekteras. 1
) 

Af denna osanna fantasi produkt kunna vi sluta, huru 

ringa tilltro Dippels förut omtalade försäkran, att Tolstadius 

varit hans I~rjunge, förtjenar. Den senare förklarar också, 

att han icke »)kändes vid>l det samtal, som han skulle hållit 

med DippeJ.2) Någon skriftvexling dem emellan har icke egt 

rum, enligt hvad Dippel sjelf försäkrar. 

Utom Tolstadius voro inför kommissionen inkallade en 

stOl' mängd personer såsom D?isstänkta för dippelianism; men 

största delen af dessa frånsade sig mer eller mindre upprik

tigt allt tycke för Dippels satser. De åter, som visade böjelse 

för nämda lära och icke af kommissionens föreställningar läto 

sig rättas, hänvisades under ransakningens gång till konsi

storium för undervisnings erhållande. Genom formlig dom 

skedde detta med konduktören v. Strokirch, studenterna Lind

blad, Segerholm och Vahlbom samt jungfru Elsa Nyman: kon

sistorium skulle tillse, >lom de kunde rättas, men annat fall 
angifva dem vid behörig domstolll. 

1) Se Entdeckung, s. 253-57. 

2) Se Sthlms konsist. protokoll d. 17 Mars 1736. 

TREDJE KAPITLET. 

Tolstadii medhjelpare i ämbetet och skolan: 

lIellman och Volter, Brossig, Gelin, Segerholm och Molin. 

Att Tolstadius betjenade sig af i religionen villfarande 

eller åtminstone misstänkta personer till sjukas besökande, 

barns info'rmerande o. s. v., var en af anklagelsepunkterna i 

KaIsenii och Hermonii förut omnämda votum. Beskyllningen 

saknade icke alldeles grund, då några af de till omförmälda 

ändamål af Tolstadius använda personer hyste åtskilliga vill

farande meningar, ehuru de likväl gjorde sina åsigter allmän

nare kända, först sedan de lemnat sin befattning hos honom. 

Likaledes lades det Tolstadius till last, att han som 

medhjelpare antagit de ofta omtalade presterna Hellman och 

Volter, hvilka genom konventiklars hållande gjort sig för ve

derbörande misshaglige. För någon villfarelse i läran kunde 

desse dock icke beskyllas, så länge de vistades hos honom. 

Tvärtom hade de ju uppträdt som renlärighetens försvarare 

gentemot dippelianismen. Sedan de emellertid lemnat sina 

platser vid Skeppsholmskyrkan och utan någon stadigvarande 

sy sel ~i.ttning fortfarande vistades i hufvudstaden, råkade de 

sjelfva ut för de dippelska villfarelserna samt tillstälde, så

som det i konsistorium berättades, llmycken oreda); hos tvänne 

den nya lärans anhängare, en vaktmästare Bergström och en 

dräng Lexelius. Konsistorium blef derföre betänkt på att hos 

domkapitlen i Strengnäs och Skara begära deras hemkallande. 

Det stannade dock vid blotta förslaget derom, isynnerhet som 

Ilcllman, med hvilken vi nu särskildt vilja sysselsätta oss, 

vid samma tid eller 1732 blef antagen som huspredikant hos 

riksrrtdet Törnflycht i Stockholm. Kort derefter eller nämda 

år kallades han af landshöfding Funck till brukspredikant vid 

Vällin"'e i Södermanland. Han antog kallelsen, utan att dock 
b 
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på ett helt år derom underrätta konsistorium i Strengnäs, för 

hvilket hau säger sig icke hafva hyst något förtroende, eme

dan det i nära 13 år låtit honom vara ohulpen, oaktadt han 

1730 och 1731 sökt flera lediga pastorat samt isynnerhet kon

rektoratet i Örebro, utan att dock lyckas erhålla någotdera. 

Några år efter ankomsten till VäJJinge eller den 2 sönd. 

efter '1'rett. 1735 afsade han sig prestämbetet och lemnade försam

lingen, utan att på förhand gifva konsistorium detta tillkänna 

eller inhemta dess råd. Kort derefter ingaf han emellertid 

till konsistorium en skrift, hvari han angaf skälen till det 

fatiade beslutet. Med anledning deraf inkallades han för 

Strengnäs konsistorium i Aug. 1735. Vid detta tillfälle för

klarade han ytterligare, att hans kallelse till prestämbetet 

hvarken varit af Gud eller riktig enligt kyrkolagen; det förra 

icke, då han med blygsel måste erkänna, att han varit bland 

dem, öfver hvilka Herren klagar: »jag sände ieke profeterna, 

likvälIupo de», försåvidt som han sjelf anmält sig oeh be

gärt att blifva prestvigd; det senare ej heller, då han på nära 

13 år icke blifvit af konsistorium använd. Kallelsen till Väl

Hnge hade han antagit på den grund, att om den just icke 

var Herrans vilja, var den dock Hans tillstädjelse. .Men då 

kallelsen till prestämbetet icke varit riktig, sade han sig ef

ter den senare kallelsen ingenting godt kunnat uträtta i för

samlingen och hade derföre af sitt samvete nödgats att såsom 

af Gud okallad och oskicklig afstå från ämbetet. Han ålJe

ropade dessutom som stöd för sitt afskedstagande exemplet af 

Gregorius Naziansenus, som, enligt Hellmans förmenande lika

ledes öfvergifvit sitt ämbete. Att detta påstående stod ~ strid 

med hvad kyrkohistorien derom förmäler, ville han ieke vidgå.

Angående sin ämbetsverksamhet vid VälIinge tillstod han det 

h~n aldrig vid katekismiförhören begagnat Svebelii förkla:'ing. 

~ldare hade h.an endast vilkorIigt meddelat absolution på så 

satt, att han tillsagt kommunikanterna syndernas förlåtelse i 

och af K~'isto, s.om. den rätta nådastolen är, med det vilkor, 

a.tt d~ VOle botfardlga. Detta sätt att absolvera ansåg kon-
slstonum vara tvetydigt och medföra d . en memngen, som 
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skulle ah;;olutionen per sacrnm miuistcriunl vara kraftlös, hvil 

kct illcr smIde kommunikanterna i tvifvelswål om deras syn

ders förhUelse Sjclf plägade llellman begå nattvarden i 

~keppsholmskyrkall, hvaraf kan slutas, att ett godt förhål

lande änyo intriidt mellan honom och Tolstadius. Ytterligare 

till tod lIcIlman, att han under vistelsen vid Vällinge aldrig 

skriftligen uppsatte sina predikningar, hvilka han dessutom 

mot kyrkolagen höll alldeles för länge eller understundom 2 

timmar å rad. Konsistorium önskade slutligen höra hans upp

fattning af läran, men derom nekade han att ingå i svaro

mål, da ban ieke visste af någon anklagare, åberopande re

geln: ))quivis ecnseatur bonus, donec probetur eontrarium». 

At' det lilla ban i detta ämne yttrade fann konsistorium, att 

han hcgagnade »tvetydiga ordat'ormer», så att det val' omöj

ligt att för\'i ':;a sig om hans verkliga mening. - Det var 

emellcrtid icke underligt, att Hellman så gjorde, då han ieke 

hade nugon fast öh'ertygelse om sin kyrkas lära. Han låg 

näml. i tvifvclsmål icke blott om en opånyttfödd prests äm

bctflverksamhct, utan äfvcn angående lutherska kyrkans alla 

hufvndHiror, såsom 0111 försoningen, om tron och rättfärdig

göreli>en samt om sakramenten. l ) 

I .1.' OV. s. il företog konsistorium ärendet angående 

IIcllman tlnyo till bebandling och bemötte i ett uppsatt betän

kande de af bonom anförda skälen till hans afskedstagande 

samt visade, att kallelsen till ämbetet varit riktig åtminstone 

»ratioue vocantium». Något försök att öfvertala honom till 

lilll bctets återtagande gjordes doek ieke, troligen derföre att 

hans rcnhet i läran ieke tydligen framstod. Att konsistorium 

dcremot ogillade sjelfva afskedstagandet eller rättare sättet 

derföl', iiI' naturligt. 2 ) Sättet var ej beller lofvärdt; sjelfva 

saken kan deremot ieke annat än gillas, då Bellman jemte 

tviflet om rättmätigheten af sin kallelse till ämbetet äfvcn 

l) Jfr ReUmans längre fram omnämda trosbekännelse. 

2) Jfr Strengnäs konsist. protokoll d. 27 Aug. och 29 Nov. 1735. 
Utdrag ur dessa protokoll, rörande fJellman, äro författ. godhetsfullt llleq· 

delade af doc. J. A. Lindgren. 
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tviHade om riktigheten af den lära, som honom ålåg att 

förkunna. 
Efter förhöret i Strengnäs begaf sig Rellman till Stock

holm, vistades der i stillhet samt utkämpade inom sig striden 

mellan lutherska läran och Dippels åsigter i religionen. Kam

pen lyktade med den förras seger. Till denna utgång skall 

Zimmermans traktat om "Kristi öfversvinneliga kännedom,) ej 
litet bidragit. 

Sedan Rellman kommit till full visshet och fast öfver
tygelse om lutherska lärans sanning, ingaf han d. 21 Maj 1740 

till Stockholms konsistorium sin trosbekännelse angående de 

hufvudartiklar af den evangeliska läran, hvilka han säger sig· 
visserligen aldrig hafva offentligen förnekat och bestridt men , 
öfver hvilka han dock haft många skrupler och derföre flere 

ål' stått under mycken svår anfäktning oeh ovisshet. l) Tillika 

önskade han återfå prestämbetet. Stockholms konsistorium 
förordade denna begäran hos domkapitlet i Strengnäs som 
gaf sitt samtycke och äfven utverkade Kg!. M:ts bifall. ~edan 
Rellman derefter d. 1 Aug. 1740 i Strengnäs undergått prest
examen, hvilken äfven skulle få gälla som "examen Pastorium" 
o fl ' ater ck han, efter aflagd prested, ämbetet med förmaning att 
dädanefter vara ståndaktig i den nu bekända sanningen intill 

ändan, "hvilket han ock med suckan till Gud troligen utlof
vade>l. Länge förunnades honom dock icke att verka i sitt 

kall med den trosfrimodighet och hjertefromhet, som numera 

u~mäl:~te hon~m, ty i början af följande året nedlades han på 
sJukbadden, från hviIken han icke mer skulle uppstå. Han 

h~de hop~.ats att få lefva ännu någon tid för att kunna godt
gora det försummade, hemstäide dock villigt allt till sin hi m

mels~e Fad~rs. behag samt afsomnade nöjd med Guds vilja 
och I tron pa SIll Frälsare d. 20 Febr. 174l. 

Det myckna omogna i Rellmans kristendom och det 
obetänksamma och tadelvärda i hans uppförande under en 

längre följd af år träder i någon mån i skuggan för det fasta, 

l) Hellmans trosbekännelse fi 
Weimar) V, s. 20*. nnes i acta hist. ec:cles. (utgifna i 
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allvarliga och genomluttrade, som hans sista tid företer, och 

hvarpå bland annat som bevis föreligger den predikan om 

rättfärdiggörelsen, som han hösten 1740 höll i Storkyrkau i 

Stockholm. Kort derefter lät han trycka densamma med till

egnan till drottningen. Enligt uppgift i acta hist. eccles., V, 

finnas des utom tvänne andra predikningar af Rellman i tryck 

utgifna: den ena om Kristi efterföljelse, hållen 3:dje dag Jul 

1728 i Skeppsholmskyrkan mot dippelianismen, den andra om 

tron, hållen i Nyköping på Marire Bebådelsedag (möjligen 

samma år). Af den förstnämda af dessa predikningar torde 

dock icke finnas många exemplar. Förbållandet var näml., 

att lIellman i Okt. 1729 fick tillstånd af Stockholms konsi

storium att trycka nämda predikan om Kristi efterföljelse 

jemte en annan med icke i protokollet angifvet ämne. Redan 

i .r ov. förbjöd dock kon istoriulll boktryckaren att vidare låta 

aftrycka den förra predikan, emedan konsistorium förnummit, 

att IIellman inför kommissionen skulle yttrat, att han hållit 
dcn >laf ett förkiittrande nit». Öfver förbudet klagade Bell

man i kanslikollegium, som remitterade ärendet till konsisto

rinll\. lIvad utgång saken sedermera fick, är författaren obe

kant. Lik predikan öfver Bcllman höll Thore Odhelius l), som 
deri med kärlek full hand flätade minneskransen öfvel· den 

aflidnc. 
Den andre af Tolstadii forne medbjelpare i ämbetet 

Johannes Voltet" vi tades i Stockholm utan någon fast syssel
sättning till 1734 samt förorsakade ständig oreda. Genom 

sina familjeförhållanden drogs han ock lätt med i den nya 
religiösa rörelsen, som beherskade så mångas sinnen. Volters 
svärmoder hos hvilken han bodde och som var reformert, 

, . l 
hade näm!. upplåtit sitt hus till en samlingsplats för Dlppe s 

1) Samme Odhelius, som vi förut omnämt vid redogörels~n f~r 
kommissionens förhandlingar. Han var född i Skara 1705, son ~lll ~a. 
varande lektorn sedan kyrkoherde i Flo Lars Odbelius och Änna VIC~onn, 
t d t' U l' 1723 kourektor vid Stockholms storskola 1738, predlkant 

s u en l psa a , . t 1777 O. var llen 
vid Enkhuset derstädes 1742, kyrkoherde l Flo 1754, . . 

d ·k t· Jfr Skarstedt Predlko-
af våra i alla afseenden utmärktaste pre l an elll. , . 
verksamh. hist., s. 200. Nämda predikau öfver H. är i tryck utglfven. 
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anhängare. lIans hustru åter bekände sig- ieke till någon visH 

religion, utan påstod sig vilja hålla sig intill den, som i lära 

oeh lefvel'lle mest närmade sig intill Kristus. Hedan 172D 

hade Volter af ReUman fått höra den beskyllningen, att ban 

var ostadig i läran, och denna ostadig bet tilltog, sedan han 

lemnat sin plats vid Skeppsholmskyrkall och flyttat hem till 

sin svärmoder. ~\.n berättas det i konsistorium, huru han i 

sammankomster fält yttrandet, att den, som anden faller pa, 

skall göra bön, än huru han lopp omkring i busen i Maria 

församling och särskildt hos de sjuka samt förtalade prestct.

skapet, än buru han uppmanade en och annan bryggare att 

sInta upp med sin handtering, utan tvifvel emedan Volter an 

såg det yrket syndigt .. ) - Ur sin förHigenhet, hvad det med 

Volter skulle företaga, hjelptes konsistorium genom en i Okt. 

1734 från Skara domkapitel anländ skrifvelse med föd'rågan 

om honom för hans befordran i stiftet. Konsistorium gaf till 

svar, att han blifvit stadigare, samt att det vore goclt, onl 

han finge någon sysselsättning i sitt stift; dock tillråddes 

domkapitlet att hålla en noggranu uppsigt öfver honom. 

För beskrifning af hans vidare öden sakua vi källor 

men troligt är, att han kort efter omnlimda tid fått anställ~ 
ning i sitt stift 2), isynnerhet som han icke vidare förekommcI' 
i Stockholms konsistorii protokoll. 

. . Vi vilja nu öfvergå till de af Tolstadius föl' barnunder

vlsmng använda personer, som under den tiden redan i na

gon. må~ .voro eller sedermera blefvo beryktade för villfarcl
ser l religIOnen, ocb märka dervid först 

.Stud.enten Elias Bt·ossig. Ronom hade dock Tolstadius 
blott mtenmsvis användt i sin skola So b' o b 
j" j' h " " . m eVlS pa ans 

o amp Ig et for namda ändamål berättades af K I' h 
H '. . < a selllUS oc 

ermonlUS l kommissionen att ban'd '" . 
. ,VI en VIsItatlOn l Norr-

telJe kY~·.ka uppfört sig så opassande, att ban kommit i arrest. 
Rvad narmaste anledningen till hans 

uppträdande varit, 

l) Jfr. konsist. protokoll d. 22 och 27 Mars 1732. 
2) EnlIgt uppgift i Vestg Nations i U . 

del'mel'!1 antingen blifvit afsatt f~ån ämbet t ilsal~ m.atnkel skall han se-
'. e e er atmInstOl1e suspenderad 
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näUlnes icke. l\Iöjligen har det varit religiöHa tvistepunkter; 

atminstone ber~ittas det framdeles, att han under tjenstgöring 

som informator utspridt villomeningar, hvarföre han ock vid 

sin ankomst till Stockholm fie1'e ål' cfter uppträdet i N orrtelje 

förbjöds att undervisa barn. Vid 1741 års riksdag var Brossig 

pa tal i presteståndet, hvarvid Alstrin ') kunde upplysa, att 

han amtalat med bonom ocb funnit honom villig antaga 

rättelse. ~) 

Mer m~irklig val' drängen Nils Gelin. 

Oaktadt denne aldrig användt någon tid till studier, 

hade han likväl vid påsktiden 1729 af Tolstadius antagits att 

informera barn, hålla bön morgon ocb afton för de sjuka i 

båt 'mansbarackerna samt anställa katekismiförhör. Gelins 

cgentliga verk amhetsfält synes varit på Djurgården vid det 

del' förlagda batsmanskompanict. Äfven sin skola, öfver hvil

ken Tol 'tadius hade inspektionen, höll ban på Djurgården. -

Konventiklar höllos likaledes af Gelin, men troligen icke med 

'rolstadii bifall. På dessa synes det föröfrigt hafva gått mindre 

anstiindigt till; det heter i berättelsen om dem, betecknande 

nog, att deItagarne deri »vist sig mycket kärliga». Med an

ledning af förbjudna sammankomsters hållande blef Gelin i 

Jan. 1730 inkallad föl' Södra Kämnersrätten, bvarvid ban både 

yttrade irriga meningar i religionen och försvarade samman

komsterna »med ett vidlyftigt och af många galenskaper upp

fyldt memoriah. I Maj och Juni d. å. var han för samma 

orsaks skull eller konventiklars hållande ärven inkallad för 

konsistorium men fick derefter vara i fred i öfver 2 ål'. -, 
Tolstadius, som, då ban först antog Gelin till biträde, säger 

sig bafva förhört honom i hans kristendomskunskap ocb fun

nit honom försvarlig, tog så småningom sin hand ifrån honom, 

l ) Erik Alstl'in, född i Stockholm 1683, blef pastor primarius der-

stä.des 1734, biskop i Vexiö 1742, i Srengnäs 1748, t 1762. ..' 

t . tokoll d 12 Juli 1741. Det kan fortjena an-2) Jfr prcsts. pro.. ... 
märkas. att Alstrin af prestest. vid samma nksdag anmo~ades att f~r 
t , lä . Stockholm och ämnade blifva prester, men Icke hadc r~d s UCI., som go l . t .. 

att vistas i Upsala, hålla collegia theologiclI isynnerhet DIn con l'overSllS 

recentioribuSD. 
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så att Gelin 1732 icke vidare bade någon skola eller annan 

sysselsättning, ntan gick sysslolö8 och försjunken i mystiska 

grubblerier. - Anledningen till hans nästa uppkallande i kon

sistorium var en skrifvelse, som det erhållit från domkapitlet i 

Strengnäs med underrättelse, att Gelin afsändt ett bref till en 

person i Vallby socken, innehälIande »åtskilliga skadliga me

ningar i kristendomskunskapem). Gelin tillstod icke blott, att 

ban skrifvit det nämda brefvet, utan äfven tvänne förut »till 

andras uppmuntran, och om det vore galet efter ortodoxien 

(»det som man har till utvärtes lärdom») rådde han inte der

för». Han sökte i allmänhet flitigt utsprida sina åsigter och 

utlånade gerna dermed öfverensstämmande skrifter. 

Flere gånger var han detta år före i konsistorium; och 

kunna vi efter förbören derstädes sammanfatta hans satser, 

som äro en trogen afspegling af Dippels lära. Så påstod han, 

att menniskans själ är ett utflöde ur Guds väsen, att Gud är 

idel kärlek, och att straffen derföre antingen äro syndens 

naturliga följder eller ock blotta kärleksprof. Kristus har så

ledes ej heller kommit att försona någon vrede i Gud, utan 

han skuIle blott vara oss en förebild genom sin lära, sitt lef

verne och lidande. Del i hans lidande få vi genom invärtes 

och utvärtes gudlig vandel, och vår rättfärdighet är han på det 

sätt, att han invärtes drifver orättfärdigheten ifrån oss. Gelin 

hyllade också läran om apokatastasis: allt skulle en gång åter

ställas till sin ursprungliga fullkomlighet, och äfven djeflarne 

blifva saliga. Angående den heliga skrift påstod han, att först 

skall Guds ande uppenbara för menniskan sin mening, och sedan 

skaIr hon gå till Skriften. Föröfrigt ansåg ban, att Gud icke 

bundit sin nåd vid vissa medel, hvadan Kristi ande icke be

höfver det utvärtes ordet för att bibringa den rätta kunskapen, 

hvilken derföre äfven hedningar kunna hafva. Sakramenten 

voro för honom blott utvärtes ceremonier. l) Något prof på 

kristlig ödmjukhet visade han deremot icke, ty då en af kon-

l) Då hans hustru i Maj 1733 födt honom ett barn, vägmde han 
också ihärdigt att låta döpa detsamma, hvarpå K. M:t resolvemde, alt 
barnet skulle genom slottskansliets försorg llpphemtas iLadugårdslands 
kyrka och döpas; h vilket ock strax del'efter skedde. 
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siStOl'ii ledamöter, Oröel, vid ett tillfälle sökte visa honom, buru 

villfarande hans mening var, svarade Gelin, att Oröel vore i 

sin natur bitterhet och arghet, hade icke Guds ande, utan 

sutte der som en köttklump. Samtlige konsistoriiledamöterna 

tingo veta, att Gelin icke brydde sig om deras gräl, ty han 

hade sin invärtes nattvard, invärtes kyrka och gudstjenst, det 

utvärtes frågade han intet efter. Han ville icke heller taga 

emot undervisning af någon menniska, utan rättade sig endast 

efter hvad Guds ande verkade och talade med honom i hans 

själ. Han afklipte alla samtal på det sättet, att han påstod, 

det Guds ande vid det tillfället befalde honom tiga. Han var 

eljest rik på tillmälen mot presterna, som han kallade för 

Baals skökans och vilddjurets tjenare o. s. v. , 
om han nekat att taga emot någon undervisning, men 

deremot utspridde sina åsigter och äfven varit på Vermdön 

för att, som han sade, fånga själar, hänsköt konsistorium i 

Dec. 1732 han sak till hofrätten ocb K. M:t. I Maj följande 

år kom sval' på denna skrifvelse från K. M:t, deri konsisto

rium tl.lades att genom utsedde prester med saktmodighet ocb 

kärlek undervisa Gelin. På det att denne icke måtte få till

fälle att ut prida sina satser, skulle han förvaras på ~ågot 
an tändigt ställe antingen på Kastenhof eller ann~rstädes l.sta

den å att han vore under publik vård och UppSIgt, men ICke 

und~r något fiingelsetvång. - Konsistorium beslöt anmoda 

Tolstadiu att först besöka Gelin, hvarefter andra. preste~' 
skulle aflö a honom ifall han ej lyckades förmå Gehn att af-, . 
stå från villfarelserna. Tolstadius ville ej åtaga SIg upp-

d . t h blef genom hofrättens resolution från detsamma 
lage, oe '" . l U d . 

befriad, emedan Gelin ej hörde tiII hans forsamhng.) n el 
" h f1't' t af presterna iLadugårdslandet, årets lopp besoktes an l 19 

h" d en utan framgång som till bvilken församling han or e, m .' . 
. h 'lk t G r i Juh 1734 JD-tydligt skönjes af ett memonal, VI e e JD 

. d s öfver att af Gelin förut hafva 
l) Möjligt är, att TolstadlUs harma e, l' "'sa åsigter' dock är det 

. ående dennes re 19lO , 
blifvit förd bakom ljuset ang .. . hå ad eller rustad att inlåta sig 
troligare, att Tolstadius hvarken kande sig g 

i teol. fejder. 
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gal' till K. l\I:L. Deri säger hau, att presterna visserligen be

sökt honom, men att de vidhållit sina brukliga mellllisko

stadg'ar oeh utvärtes gudstjenst, samt att de ieke förmått öf

vertyga honom om, att han i ett enda ord felade. Derföre 

begärde han saruvets- oeb religionsfrihet. Skulle ej sådant he

viljas, önskade ban att med hustru oeh barn få resa ur Inndet 

och uegifva sig till en ort, der de kunde få lefva i den frihet 

hvartill Jesus Kristus dem friat hade. Som svar kom K. l\I:t~ 
befallning till konsistorium att fortsätta med Gelins undervis

ning. I följd häraf beslöts, att samtlige presterna i staden 

skulle hvar sin vecka en gång dagligen besöka honom. 

Genom dessa samtal blef ban i någon mån rubbad i 

öfvcrtygelsen om sina satsers sanning. Närmast var det doek 

hegiiret att komma på fri fot, som gjorde honom fogligare. 

Ilan förklarade nämI. i Sept. 1735 för kyrkoherden i L;Hlu

gårdslandet, att han visserligen aldrig ginge från sin öfver

tygelse, men att, om han sI uppe ur arresten, han vore villig 

undergå de svåraste straff, som honom kunde påläggas, ifall 

ban på något sätt sökte utsprida sina fattade satser och me

ningar. Till Alstrin, som några dagar senare besökte honom, 

yttrade han, det han nu funne sig i ett och annat, hvaröf

ver ban förr gjort sig skrupler, ej heller skulle han afrada 

någon från kyrkogång eller nattvards beO'äende utan hölJe 

före, att sådant hade sin goda nytta m:d si 0" och kunde 
l" d G 0' lan a, att ud ingåfve honom att än ytterligare bruka så-

~ana medel; men skulle han deröfver göra sig sam vete, sa 

I 
°drd~ hans samvete af ingen tvingas; ty icke behöfde mall 

e stang, när man kau gå .. . b d . . . ' nal man a e sJeItva väsendet 
Knstus hos' SOd ' · ' . sIg. a ana satser ville ban dock behålla för 
sIg och ICke dermed oroa andra Han bad Alst . tt k . . . nn, a onsl-
st01'1um skulle ombestyra att ban fl k o" , 
h 

,nge omma pa fn fot ty 
ans helsa lede af d d t' . . ' · . en uns Iga luften I arresten. Kort der-

efter lllkaIIades ban för konsistorium dP h tt I' . 
h

"ll tt h ' el an y er Igare vld-
o ,a an nu funne sig i tt b · . e oe annat, hvaröfver han förr 

gJ~r~ sig skru~ler ~amt vilIe vara all mensklig ordning un

delglfven och ICke förorsaka buller i religionen, utan ämnade 
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behaIla sina tankar föl' sig sjelt'. Finge han komma på fri 

fot, ville han dessutom uppgit'va, i hvilken församling i staden 

hau skulle vistas och med rördnad och sa}itmodighet samtala 

med presterua. Slutligen bad han om ursäkt, ifall han fordom 

mot konsistorium begagnat några hårda uttryck. Fri ville han 

blifva, men sin samvetsfrihet ville han icke låta sig betagas, 

utan da hellre lemna landet. Konsistorium förklarade sig visst 

icke yilja tvinga hans samvete, utan blott i all kärlek och 

saktmodighet tala med honom. Strax derefter förordade kon

sistorinm hos K: 1\1:t Gelins befrielse på de vilkor, han upp

gifrit. Svar hiirpa följde i Nov., och bifölls den gjorda hem

ställan; dock skulle noga uppsigt hållas öfver Gel in, så att 

konsistorium, ifnll han ej hölle sina löften, genast kunde för

fara med honom enligt kgl. förordningar. 

Att Gelin vid denna tid verkligen kommit på andra 

tankar rörande religiösa frågor, bevisas deraf, att han efter 

sin f'rigifning sjelfmant begärde att få besöka både Alstrin 

och kyrkoherden iLadugardslandet, Hermonius.1) 

Studenten Laurcntius (Amberni) Segerholm var bördig 

fran VestergötIand, hade genomgått Skara skola samt blef som 

student inskrit'ven i Vestgöta Nation i Upsala d. 28 Aug. 1724. 

Ilan uppehöIl f>ig mestadels vid universitetet de 2 eller 3 
första t ren, vi tades derefter som informator på olika ställen, 

tills ban frun Norrtelje, der han senast haft en dylik ansHiIl

ning, hösten 172U kom till Stockholm. Här blef han af 1'01-

stadiu antagen till lärare i dennes skola/) »utan att Tolsta

dius fragat efter dess testimonium eller anstält behörig under

sökning om dess renhet i läran».3) 'l'olstadius påstår dock, 

I) Jfr om Gelin Kaisenii och Hermonii votum i Tolstadii sak samt 
Stockhollll~ konsist. protokoll 28 Maj och 8 Juni 1730; 4, Il, 18 Okt., 22 
och :lU Nov., 6 Dec. 1732; 23 och 30 Maj, 13 och 20 Juni, 18 Juli, 15 Aug., 
19 Sept., 10, 17, 24 Okt., 7 Nov. 1733; 17 Juli, 4 Sept., 6 Okt., 6 Nov. 

1734; 8, 17 r:iept., 5, 19 Nov. 1735. . 
2) Den Tolstadii skola, i hvilkcn Brossig, Segerholm och Mohn 

undervisade, \,[1.1' utan tvifvel skild från den, som Gelin en tid förestod. 
I den förstnämda lästes, utom kristendom, äfven latin, öfriga ämnen voro 
skrifning och räkning. Undervisningen bestl'eds af tvännc lärare: barnens 

antal P'L Segcrholms tid utgjorde 13. .. 
3) Orden inom citat. tcckcn äro hemtllde ur Kalsenu och Iler-

monU votum. 



110 

att Segerholm lofvat honom att ej befatta sig med Dippel. 

Att den nya rörelsen, som Dippel förorsakat, emellertid icke 

gått Segerholm spårlöst förbi, ådagalägges af den senares 

bref till en student Rönick, som af Segerholm begärt upplys

ning om, hvilka lärares åsigter vore de riktiga. I nämda bref, 

affattadt den 16 Okt. 1729, gaf Segerholm Rönick det rådet 

a.tt slita sig lös från prrejudicier och icke bry sig om många 

böckers läsande eller lärares auktoritet, utan borde han istället 

gå till Jesus sjelf och af hans mun utfråga Skriftens rätta 

mening, och så sjelf blifva af Gud lärd. På detta sätt på

står Segerholm sig hafva sluppit många besvärliga tankar och 

öfverIäggningar. Försakelsens väg måste dock först beträdas, 

innan lärjungaskapet uppnåddes. Föröfrigt skulle man icke 

binda samvetet vid vissa stadgar eller bry sig om olika me

ningar i religiösa ting, utan lemna en hvar sin egen frihet i 

orden, blott man komme öfvcrens i väsendet: kl:irleken. I 

detta bref angreps särskildt ministerium irregenitorum, emedan 

det, enligt Segerholms uppfattning, omöjligen kunde rätt lära 
Guds väg till salighet. 

Med anledning af nämda skrifvelse, som snart derefter 

blef känd, inkallades Seger holm för kommissionen öfver det 

dippelska oväsendet och hänvisades, efter hållet förhör, af 

denna till konsistorium, der ett långvarigt samtal hölls med 

honom angående ministerium il'regenitorum. Segerholm för

fäktade äfven här den satsen, att en irregenitus icke kunde rätt 

läm salighetens väg, utan vore oskicklig till nya testamentets 

ämbete. Han måste visserligen under samtalets lopp erkänna, 

att en irregenitus icke kan taga någon kraft från Guds ord, 

och att detta ord eger sin kraft utan anseende till personen, 

som framföreI' d,et, men blef det oaktadt vid sin mening och 

fann sin sats så klar, att han icke ansåg sig behöfva någon 

undervisning. Han skall äfven »med gIäntz och åtlöje» upptagit 

den undervisning, som konsistorium velat gifva ho o _ _ n m. 
Ofver förhöret derstädes ingaf han sedermera till kommissio

nen klagomål, bland annat deröfvel', att protokollet blef oju

steradt, Derpå svarade konsistorium, att alltsammans vore 
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osanning, samt gaf dessutom Segerholm det vittnesbördet, att 

hau var svag' och oriktig i sin kristendom, och att hans svar 

vid förhöret varit konfusa oeh oriktiga. 

Kommissionen hade uppmanat Tolstadius att ej vida.re 

betjena sig af Segerholm, men derpå hade Tolstadius gen

mält, att han behöll e honom, tills han för villosatser lagligen 

dömd blefve, Och som Seger holm icke blef dömd, utan blott 

ånyo hänvisad till konsistorium, så synes han tillsvidare hafva 

fått stanna qvar hos Tolstadius, Någon tid derefter lemnade 

han dock sin befattning hos honom, ty i början af 1733 val' 

han informator hos en bryggare Lampa i Stockholm, Vid 

denna tid talades i konsistorium om hans uppkallande till 

nytt förhör, om dock icke synes hafva egt rum; åtmiu

stone hafva protokollen, såvidt vi funnit, iugenting derom att 

förmäla, 

Enligt anteckning i Vestgöta ' ations i Upsala matrikel 

måste egerholm som separatist lemna fäderneslandet och 

lefde sedan i Altona, der han var föreståndare för en separa

tistisk församling, som kallades Blaufärber, Utgaf Nordische 

Sammlungen, 2 Tom, 1755 och 1761. Död i Altona om

kring 1763, 

IIvilket år han öfvergaf Sverige, känna vi icke, blott 

att det skett före 1741, då han besöktes i Altona af en Sven 

Rosen om hvilken vi längre fram få tillfälle yttra oss, Tro-, 
ligt är, att • egerholm redan 1733 eller 1734lemnad

o

e fäd~,r,nes
landet i sällskap med de emigranter, som dessa aren ofver-

f f'r'a'mmande land få åtnjuta fri reli-gåfvo hemmet ör att 

gionsöfning, 

II " da Skl'l'ft, Nordiscbe Sammlungen innehåller ans omnam ' 

l f b k 'f ' O' o"fver Boetbius Ulstadius ocll Tolstadius e vernes es ' l'l lllnb ' 

m, fl, Alla dessa äro berömda och prisade från ensidig parti-

ståndpunkt, J) 

H .. h Kaisenii votum, kommissionens 
l) Jfr om Segerholm ermOlln oc 

, h kt '(N' 4) Sths konsist. protokoll d, ] l 
protokoll d. 8 April 1730, oc a el .0 , 

och 28 Maj 1730 samt d. 28 Febr, 1133, 
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Studenten Erik Molin var född i Gestrikland i bÖljan 

af 1700-talet, blef student i Upsala hösten 1725 samt vistades 

derstädes den terminen och sommaren 1726, hvarefter han 

tjenstgjorde på landskansliet i Gefle till 1729. Han återvände 

sedan till Upsala, del' han af domkapitlet fick venia concio

nandi till Vester-Löfsta efter examen föl' teologie professor 

Schyllberg,l) som fann honom >lqvick, isynnerhet in gnecis». 

Från sommaren 1730 till i .Maj 1732 val' Molin underIärare i 

Tolstadii skola i Stockholm, användes sedan tidtals af några 

handlande derstädes som räkenskapsförare, var dess emellan 

ute på predikokondition, såsom hos Hellman i Vällinge och 

Vestbeck i Öster-Löfsta. 

Redan 1729 under vistelsen i Gefle anklagades :Molin 

för konventiklars hållande, en anklagelse, som dock befanns 

ogrundad, men under ett senare vistande i Gefle vid jultiden 

1732 berättades ban hafva yttrat >lmot den rena evangeliska läran 

alldeles stridande och fanatiska satser>l samt hållit samman

komster, för hvilka han af stadsfiskalen derstädes anklagades, 

ehuru denne sedermera lät saken falla. 1733 kom Molin till 

Upsala, hvarvid ofvaunämde Schyllberg, som förnummit, att 

han hyste h-riga meningar i religionen, kallade honom till 

sig och bad bonom skriftligen uppsätta sina tankar för vidare 

samtals skull. Med anledning häraf ingaf Molin till Up

sala domkapitel i Nov. s. å. en skrift, kallad brevis explanatio 
lUEresium prcecipuarum, quibus hodie studiosi theologim _ _ 
in chara patria a vera et vivifica per Chistttm veritatis cogni
tione detinentur, deri han beskylde den lutherska kyrkan att 

hafva en hmresis, som vore >lmatel' omnium ceterarum>l. Denna 

hmresis bestode i nämda kyrkas lära om försoningen. 

I följd af den till domkapitlet inlernnade skriften, som 

Molin i Febr. 1734 öfversatt på svenska och utspridt bland 

allmänheten, blef han inkallad för domkapitlet i Up sala, och 

undergick derstädes förhör d. 22 och 26 Mars 1734. Dervid 

erkände han, att ban fått sina satser af Dippels skrifter och 

l) Pet ms Scbyllberg blef teol. professor 1729 biskop i Skara 1736 
t 1743. " 
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särskildt af dennes skriftvexling med Schröder, ehuru han 

dock redan förut sade sig varit i tvifvelsmål >lde illumination e 

irregenitorurn». Då han under förhöret fasthöll vid sina dip

pelska meningar, återtog domkapitlet den Molin förut medde

lade venia concionandi, hvarvid han genmälte, att predikande 

och lärande icke vore bundet vid predikstolen. I följd af 

detta. yttrande förbjöds han att äfven privatim utsprida sina 

satser, men detta kunde han icke lofva, och domkapitlets på

minnelse om kyrkolagens 1 kap. 2 § och konungens förbud 

gjorde pa honom intet intryck, ty han ansåg sig icke skyldig 

att för konungens förbuds skull upphöra med att föra folk till 

Gud, der nä tans nöd så fordrade, och hans samvete drefve 

honom . Ej heller brydde han sig mycket om erkebiskopens 

vänliga yttrande: att konsistorium skulle hafva mycken fäg

nad om han som af naturen vore begåfvad med qvickhet och , , 
kunde blifva nyttig i församlingen, ville rätta sig. En annan 

af domkapitlets ledamöter, d:r Wallin, rekommenderade ho

nom slutligen till noga begrundande Jer. 8 och GaIaterbrefvet, 

isynnerhet l kap. 6-8 vv. 

Enligt K. M:ts bref af den 8 Maj 1731 insände dom

kapitlet handlingarne i målet rörande Molin till svea hofrätt, 

som l1art derefter inkallade honom för sig, hvarvid han för

klarade, det han gerna ville rätta sig, om han blefve ~fver
tygad, lofvade dessutom att innehålla med sin.a meDlng~r. 
IIofriitten, som fann Molin vara en >lböjelig>l ynghng, som latt 

sInIlIe kunna bringas till rätta, föreslog K. M:t, att han borde 

siindas till Upsala och der af teologerna undervisas. Någ~t 
svar synes icke hafva följt på denna framställning, och Mol~n 
beo-af sig till Hellman i VäJIinge, der han, oaktadt domkapIt

lett:> i Upsala förbud, predikade under jultiden 173:. ~ed 
anledning häraf bIef han inkallad för Strengnäs konSIstorium, 

t'·· 'b"'d honom predika inom det stiftet, och domkapitlet 
som 01 JO • .. .•. f för-

U sala anmälde hos konungen Molms ofvertradande a 
p ..' I f'rd f denna an-budet att vidare betrada predIkstolen. o J a . . _ 

mälan ingaf Molin till K. M:t en fÖl'svar$skrift, den :an l 

IInwitlfl: DiPl'f'liflllismen. 
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något tvetydiga ordalag bad domkapitlet om ursäkt, att han 

»mot deras vett ocb vilja gjort väl efter bästa förstånd och 

förmåga», ansåg sig tillika i kraft af sitt samvete vara be

rättigad att förkunna ordet, lika såväl som någon af prester

skapet, begärde ock af konungen att likt en ordinerad prest 

få blifva huspredikant eller adjunkt hos någon, som ville kalla 

honom. För att undvika förargelse erbjöd han sig att bära den 

vanliga prestdrägten och äfven bibehålla de brukliga ceremoni

erna och psalm. samt evang.- och epistel-texterna. Istället för 

bifall till den gjorda begäran fick Molin befallning att infinna 

sig i hofrätten, då justitiekansleren, enligt Molins utsago, före

slog honom, att ban skulle gå i frivillig landsflykt, hvartill 

några personer förut begärt och erhållit tillåtelse, såsom bland 

andra Erikssönerna.l) Till detta förslag nekade Molin, hvarpå 

1) Kornetten Jakob och hans broder seI'geanten Erik Eriksson 
voro från Kelfsjö socken i Österbotten och hade alltsedan 1725 afhållit 
sig från den yttre gudstjensten. Sedan de varit inkallade för konsisto
rium och hofrätt i Åbo, begåfvo de sig till Stockholm i slutet af 173il 
samt begärde att med sitt hushåll (kornetten Eriksson hade hustru oeh 4 
barn; 2 dl'ängar önskade äfven göra sitt husbondefolk sällskap) få begifva 
sig utrikes. Innan denna begäran togs i öfvervägande, fick konsist. i 
Stockholm befallning att på 3 veckors tid undervisa och, om möjligt, rätta 
dem. Tvänne af konsist. utsedde prester höllo samtal med dem mellan 
d. 4 April och 15 Maj 1734, men utan resultat. Erikssönerna utspred o 
en skrift, deri de läto påskina, att de segerrikt tillbakavisat presternas 
inkast. Konsistorium tillstyrkte derpå bifall till deras begäran att f å 
lemna landet, hvarefter beslut om deras landsförvisning fattades den l! 1 

Juni 1734. Några dagar der efter afl'ördes de UI' riket. Några af deras 
förnämsta åsigter: de afskydde den yttre gudstjensten med dess ceremo
nier. Det nya test. presterskap VOI'e icke bundet vid vissa orter eller 
personer, utan funnes der, hvarest Gud förlänade sina gåfvor oeh berodde 
således på omedelbar kallelse och upplysning. Studier vor~ dertill icke 
nödiga. Erikssönerna hyste djup missaktning för vetenskaper, förkastade 
s~olor och akademier. - I afseende på sakramenten, ogillade de obe
tmgadt barndop, voro tvifvelaktiga angående de äldres dop; exorcismen 
var dem särskildt förhatlig. Nattval'den begingo de icke, emedan både vär
diga och ovärdiga admitterades, och sakramentet dessutom administrerades af 
o.skicklig.a perso~er. Skriftermålet ogillade de. Söndagens firande, såsom 
tIll en VISS dag lDskränkt, ansågo de strida mot den krist!. friheten. An

g~ende bönen, höllo de. den inre utan ord för den egentliga; all yttre 
~on vor~ sammanfa.tt~d l Fader vår. Del'as åsigt om rättfärdiggörelsen 
ar otydlIg. Om KrIsti återkomst hyllade de chiliastiska åsigtel·. _ Flere 
af del'as anhängal'e i Österbotten blefvo kort dereftel' dömde till lands-
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han tillfre gades, om han icke åtminstone vilJe besöka D:r AI

strin för undervisnings erhållande, isynnerhet so.m han förut 

som skäl för sina satsers vidhållande åberopat, att han icke 

i enlighet med föreskrifterna i kgl. brefvet af d. 27 Juni 1728 

fått åtnjuta nugon grundlig undervisning. 

Pa denna hemställan svarade Molin, att han af sin Gud 

fått sa. mycken undervisning, visshet och frid, att han icke 

kunde gå hvarken till Alstrin eller någon annan angående 

något slag information, förklarade sig dock slutligen villig 

att åhöra, hvad Alstrin kunde hafva att meddela honom. 

Första samtalet hölls dem emellan i Okt. 1735. Molin upp

satte del'öfver en skriftlig berättelse, som han i Jan. följande 

år del ingaf till hofrätten och dels lät utsprida bland all

mänheten. lIan låter häri Alstrin spela en mycket passiv och 

underordnad roI, under det han sjelf uppträder lärande och 

bestraffande och förråder ett stort andligt högmod. Som be

vis derpå torde följande korta utdrag ur samtalet kunna tjena. 

Sedan Al trin blifvit upplyst om, att Gud skall i nya test. på 

ett ganska innerligt sätt hafva skrifvit sin lag i menniskornas 

hjertan, och att liksom Gud sade om Mose: muntligen talar 

jag med honom, så vederfores. Guds muntliga tal alla sanna 

Guds barn, tillade Molin: huru detta visar sig i trogna själar 

och hvad det vill säga att känna Guds kraft, se Guds ljus 

och höra Hans röst, det kunde Alstrin i sitt närvarande till

st nd icke drömma om, och egde han om de saker, som röra 

Guds rike, icke notiones primas, utan läte hela sin sak bestå 

deri, att han läste några systemata teol. och äfven understun

dom den heliga skrift samt gjorde sig sedan en tanke, att 

det så eller så måste hänga ihop och toge sig sedan före att 

lefva litet bättre än andra; men hvad det vore att låta Gud 

bo, verka och lefva i själen, det visste han icke och hade al

drig begifvit sig dertill. - Med skäl förundrad frågade AI-

r.. . . d t oaktadt fortlefde der länge en separatistisk försam-orvlsmng, men e 
. f " h 'lk S en Ros J. n var hufvudman Jfr Just.-deput. protokoll lUg, or VI 'en v ~ . . 
1731 1733-34' NOI'dinska sam!.: Religiollsprocesser N:o 57, CederbJelmska , , 
sam!. i Upsala Univ. Bibi. N:o 42. 



strin hum Molin kunde veta sådant, och fick till svar, att , 
det var tydligt af Alstrins tal, ehuru denne, enligt Molins fram-

ställning, knappt fått yttra tre meningar. Sedan de derefter 

genomgått några af de Skriftens språk, som anföras till stöd 

för satisfaktionsläran, fick Alstrin ånyo veta, att han ieke 

kunde drömma om, hvad som föregår i en själ, der Gud bor, 

och som han i följd deraf ieke heller begrep, hvad Skriften 

menar så höll Molin det onödigt att vidare vexla ord med , 
honom afhröt derföre samtalet oeh tog afsked, artigt beled-, 
sagad af Alstrin »bägge trapporna ned». 

Molin påstår, att han i sin berättelse så noggrannt åter

gifvit det hållna samtalet med Alstrin, att på sin höjd G eller 

8 ord äro förbigångna, under det att Alstrin i konsistorium 

d. 27 Febr. 1736 meddelade, att Molin dels ganska lamt an

dragit, dels afstympat, dels oek alldeles fortegat oeh uteslutit 

de skäl och bevis ur Guds ord, som han anfört. Dock vore, 

säger han, sådant icke underligt, ty af Molin såsom en Dip

pels genuinus discipulus vore icke annat än försmädelse att 

vänta, hvarföre han ock, ifall flere konferenser med Molin 

skulle komma ifråga, önskade hafva vittnen närvarande. Så 

skedde oek vid nästa samtal, som Alstrin höll med Molin kort 

före påsk 1736. - Äfven öfver detta samtal afgaf Molin kort 

derpå en berättelse, men denna gången direkte till K. M:t: 

Alstrin hade nu ieke varit så mild och foglig som förut, hvar

före han oek, då han vid ett tillfälle under samtalets lopp 

varnade Molin för andligt högmod, af denne fick veta, att det 

att smäda Molin vore detsamma som att smäda Herren sjelf, 

hörnstenen, som af byggningsmännen förkastad är, hvarvid 

han pekade på Alsirin och sade, att han vore en af dessa 

byggningsmän. I sin berättelse angriper han ock presterna 

i allmänhet med bittra utlåtelser, tI'~star sig dock till slut 

med, att Herren känner de sina, bland hvilka han nu - märk

värdigt nog - icke räknar sig sjelfj deremot kände han en 

piga, som gjorde mera gagn, än tusen lärde kunde nedrifva. 

Tillika frånsade han sig all vidare konferens med prester

skapet, emedan konsistorium i Upsala förut anklagat honom, 

och han Hll förnulUmit, att "\lstrin oriktigt I"ramtltält bägge de 

hallna tl<Lllllalen. Bkulle dock konungen akta nödigt, att ett 

samtal bölles inför sig >,eller andra konstituerade viris gnaris 

et integris>J, vore han villig att inlåta sig derpå. 

Bom vi hört, var ~[olin högligen förbittrad på prester

skapct, men dctta cger sin förklaringsgrund deri, att han re 

dan i Nov. 1735 blifvit beröfvad friheten och insatt på Kasten

hof, en åtgiird, som han utan tvifvel lade presterna till last. 

llalltl fangen 'kap var dock i allmänhet mycket lindrig: så fick 

han under Hingre tid sysselsätta sig på handelskontor med 

böcker förandc cller revidering af räkenskaperna vid i Btock

holm förlagda rcgcmenten, i början likväl beledsagad bort och 

hcm af vakt. Hans fängelserum var detsamma som Görtz, 

Karl XIl:s hekante mini. ter, innehaft. 

'om 'nll' }la ~Iolins senast omnämda skrifvelse till 

konun gcn kOlli hcfallnillg till hofrätten att afdöma hans sak. 

Da han mcd uIIlcdning deraf blef derstädes uppkallad, förkla

radc han 'ig af' hjertat gerna vilja låta öfvertyga och öfver

bcvi tla sig, om förhöret finge ske inför hofrätten. Tillika på

stud han, det ban ~innu icke fått rätt giltiga admonitionsgra

dcI' CII I igt kg!. brcfvct af d. 27 Juni 1728 Hofrätten ingick 

pa ~r(Jlitls förslag, att en ny konferens med honom s~ulle 
hallal-l, oeh ut ag kyrkoherde Arnell vid Jakobs- och magister 

~lurray vid Ty ka församlingen att samtala med honoID, bv~r
vid uof'rätt ' HS e sorcrna Kinnemundt och PetralUS skulle nar-

. ,T 1"'11 sammankomster med Molin i ntra SOlll 'Ittucn . .nU 10 os , 
8 veckors tid med ctt eller högst två samtal i veckan under 

höstcn 1737. Resultatet blef, att Molin i ett memorial ~ill 
t · 'cke kunnat öfverbevlsa hofrättcn förklarade, att pres el na l ., 

h el d , Skäl och argumenter vant stndande honom, utan a e elas 

mot kriftens bokstaf. . 
Innan yi omtala Molins vidare öden, vilja vi här l kort-

o • t. Dessa voro i allmänhet 
het nämna något om hans aSlg e\. o 

l 'k d D' I life d honom hade han gemensamt tron pa l a me Ippe S. 11 • II 
t l"' - n om det inre ljuset e er omedelbara uppenbarelser sam ala 
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ordet, om Skriften, om försoningen och rättfärdiggörelsen: 

"Kristus är vår rättfärdighet non imputando, sed inhabitando", 

om syndfri fullkomlighet redan här nere, om helvetesstraffens 

upphörande o. s. v. Att han förkastade de symboliska böc

kerna, beböfver knapt nämnas; detta var det första vilkoret 

för anslutningen till Dippels åsigter. Trognai·e än Dippel fast

höll dock Molin vid bibelordet, men gjorde detta på ett öfver

drifvet sätt. Di ppels förklaring af sådana bibelställen som 

Jes. 53 och 2 Kor. 5,21 tillfredsstäIde icke Molin, men lika litet 

gillade han kyrkolärans uppfattning af dem, hvadan han tol

kade dem efter bokstafven : »wiirchlich und realiter". Huru 

detta kunde vara möjligt, ntan att Kristus faktiskt bIet' en 

syndare, föreföll honom sjelf obegripligt, men han lugnade 

sig med, att det stod så skrifvet. För öfrigt måste ju Kristus 

- säger han -- i följd af den innerliga och ömsesidiga ge

menskap och delaktighet, som eger rum mellan honom och 

oss, i sig känna vår nöd, krankhet, frestelse och orättfärdig

het, och alltså bära våra synder. Kristi arbete och möda för 

o~s bestod också, enligt Molins uppfattning, hufvud~akligen i 

vara synders kännande och öfvervinnande, under det att hans 

död på korset samt yttre lekamliga nöd endast var ett ac

c~ssorium t~ll den nöd, som tryckte honom under våra synders 

borda. Kristus frestades också till synd liksom hva\je ska

pa~ vll,relse, men utan att detta gjorde något intrång i hans 

helIghet, då sjelfva frestelsen till synd icke vore någon synd 

t.y, säger l\I.olin, det som redan är utvaldt och antaget~ de~ 
frestar oss Icke mer, utan har oss i sitt våld och förer oss 

fångna. Derföre frestas blott rättfårdiga och goda och de 

som ~rån synden äro befriade, hvilka derefter måste bevaras 

och l det goda befästas och fulländas. Akta de· tt 
d d

. SIg nu, a 
et on a Icke kommer vid dem SO k .'. d , a IonaS e som segrare. l) 

Nå~OD. erfarenhet af hvad verklig syndanöd vill säga, 

synes Molm Icke hafva haft, då han kunde föreslå, att man, 

l) Jfr Molins skrift· n'e h 
Kreutzes Jesu Kristi 1140' l wa re und lebendige Natur und Kraft des 

, , s. 147, 271, 283, 297 m. fl. 
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istället för höncn 0111 syndcrnas förlåtelsc i Jcsu namn och 

föl' hans skull, borde säga så till Gud: haf tålamod med mig, 

jag vill all t betala dig; d. ä. jag vill låta försätta mig i det 

tillstånd, som dina heliga ögon behaga, och jag ställer denne 

Jesus till pant och borgen, att det skall och kan ske, då han 

är den, som skall och kan görat; men eftersom det icke kan 

ske så snart, så haf tålamod. Hvad sakramenten beträffar, 

höll Molin dem för blotta erinringstecken. Barndopet hade 

han i början ogillat, dock fann han senare, att det var bättre 

att menniskorna döptes som barn, än att. man, som han utlå

ter sig, vid i:ildre år skulle begå än mer dårskap och gyckleri 

dervid. Ingen behöfde för öfrigt göra sig skrupler öfver, om 

hans barn fin ge dopet eller icke. Angående nattvarden fattade 

Molin i likhet med Dippel instiktelseorden bildligt: wiho i 

betydel en af rorov?;o syftar på Kristi lekamen. Nattvards

firandet med församlingen hade Molin redan några år före in

kallandet till domkapitlet i Upsala icke begått, emedan den 

hölls fal "för hnnd- och svin sinnade». Istället hade han med 

några likasinnade begått den hos en from predikant; derefter 

hade dc åtnjutit den äfven utan prests närvaro och utan att 

cn upplä a instiktelseorden. Detta tillvägagående försvarar 

Molin derm ed att andans ämbete icke vore bundet vid en , 
yttre, af menni kor insatt, person. Derföre kunde ock, der 

en dålig herde fanns, de trogna utgå och förena sig med lika-

innade och vara hvarandra behjelplige med lära, tröst och 

förmanin g amt kunde äfven bryta brödet och begå Herrans 

åminnelse, emedan de trognas gemenskap vore den rätta me

nigheten, men icke sådana kyrkof'ö\·samlingar, der med guds

tjellsten drefves idel gyckel, afguderi samt Guds namns 

missbruk. I) 

l ) Några år del'ef ter hade Molin, varnad. af el'farenheten, kommit 
till andra åsigter. Han erkänner nu, att församllD~slara~'ne , som han dock 
icke vill kalla prester, emedan detta namn skulle mnebara beg~:eppet om 

. bo"r'a ensamme forratta guds-
." f . k .. 'd ' h t ch anseende till person, P,\ VI S va r 19 e o . . .. t l .. 

t ' t d det hafver mera uppväckelse med Sig, nar en a ar, an 
Jens ,en , Deme an .. r l " er på discourser, vä-

när åtskilliga om hvarandra tala, som and~ Ige.D op .. 
.. Jf' M l'ns skrifvelse till nksens stander J 742. 

der och trato r ut» , [ 'Uo l 
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Men vi ålCJ'Vända till beskrifningen af Molins lef'nads

öden. Scdan de prcster, som sist haft religionskonferens med 

honom, till hofrätten inkommit med sin berättelse, hänsköt 

hofrättcn saken till K. M:t, fråu hvilken först i Dec. 1738 

kom svar, innehållande befallning, att Molin skulle landsför

visas. Till detta beslut hade den strängt renläriga drottnin

gen mycket bidragit. I enlighet med omnämda skrifvelse 

skyndade bofrätten att d. 24 Jan. 1739 fälla domen, som jelllte 

landsförvisning stadgade efter formulär uppsatt aflJön inför erke

biskopen och Alstrin. Afbönen nekade Molin att afgifva; och 

som de nämda personerna gerna afstodo derifrån, så mycket 

hellre som de aldrig yrkat derpå, fritogs Molin från sin skyl

dighet härutinnan. - Innan han lemnade landet, önskade han få 

extrakt af protokollen öfvcr samtalen mellan honom och prester

skapet, något som ej beviljades; hvarpå han med sin begäran 

derom ingick till ständerna, hvilka dock icke togo någon be

fattning dermed. - Emellertid hade Molin genom föregifvande 

i justitierevisionen, att adeln med borgarståndct på hans an

sökan funnit nödigt, att hans sak skulle af ständcrna sjelfva 

genomses, och han ställas på fri fot, lyckats utdraga på tiden, 

så att justitierevisionen först d. 10 Okt., då hans nämda före

gifvande befanns ogrundadt, beslöt hans definitiva afförande 

ur riket. Honom beviljades dervid 6 veckors underhåll. 

Molin hade genom mjukhet och foglighet i sitt upp

förande (sjelf säger han sig också vara »einer blöden und 

schamhafften, ja, weiblichen und gelindcn Art und Beschaffen

heit») vunnit hofrätts)edamöternas sympatier och derigenom 

~~nge lyckats förhindra religionsstadgarncs tillämpning på sig. 

Afven i rådkammaren synes han haft gynnare, då det behöf

des drottningens inflytande för att få honom fäld. Han var 

ock aldrig sen att till och med under tårar bedyra, det in

gen kunde vara villigare att låta öfverbevisa och rätta sig, 

blott han kunde få grundlig undervisning. Men då sådan be

stods honom, fann han den alltid otillfredsställande. Derföre 

karakteriserades han ock af magister Murray som »en af Dip-

121 

pels satser intagen, högfärdig och i sig sjelJ' förälskad men

niska». ~edan l\lolin lemnat fädernel:ilandct, vistades han 

mestadels i Amstcrdam, sysselsatt Illcd bokhålleri och äfven 

med fört'atLarevcrkl:iUlllhet. lIan afled i nämda stad 1753.1) 

FJERDE KAPITLET. 

De af kommissionen öfver det dippelska oväsendet till 

konsistorium hänvisade personer 2): 

(JillbCJ'g-, Yikmarck, Chrohrn, Strokirch, Lindblad, Vahlbom 

och Nyman. 

SllIcd 'gesllllen Gabriel Gillberg hade af sin mästare af

skedat·, cm edan han ällan var hemma, utan sprang allestädes 

omkring, begiirlig att höra något nytt. Han bIet' också der

före ett lättfanget byte för Dippels anhängare. Då han frå

gat Tolstadiu om Dippel, hade han fått förmaning att blif:va 

vid Guds ord och katekesen. Detta goda råd följde han hk

väl icke. Emellertid begaf han sig till Gefle föl' att, som ban 

säger, der öka sin lycka, men trol~gare är" att .h~n ~.lifvi~ 
ditskickad af dell i Gefie i fängelse Sittande Schrefel s vannel 

i 'tockhollll. 'l'ilI Schrefer medhade han näm!. bref', papper, 

iiI' tycke m. m. samt öfverlemnade åt honom äfven ~ippels 
skrifter. Efter ett kort vistande i Gefie återvände GIllberg 

till 'tockholm, men blef der inkallad för kommis~ionen ö.fver 

d t d · l k .. endet och af denna hänvisad tIll konslsto-e Ippe s a ova , 
dum, om uppdrog åt Schröder att undervisa honom. Detta 

M l · h Js l'edan anförda skrifter: Die wahre und le· 
l) Jfr om o In a.,[s . '11 S 

J K .' sti 1740: samt sknfvelsen tl ve-
bendige Kraft des Krentzes esn Il" . f L IX 
. . " . \I (om hans öfriga skrifter, se BiOgra. ex. , 

TIges nkes stander l H h 26 M 1734' Strengnäs d'o 
k tokoll d 22 oc ars, . 

s. 114); Up ala dom ap. pro. t' k II d 23 Maj 1733 26 Febr.173ö, 
d "7 A 173-' Sthlms konsIst. pro o o· , 

. ., ug. . o, I d 23 Okt och 19 Nov. 1735, 
27 ]O' b 17'36 J t revisionens protokol. . 

e r. .: us.· h 10 Okt 1739; acta hist. eccles. 
l J . 1736 'L' b' 1 och 28 Mars, 3 oc· . 
. um , "e L, . . (D'ppeliana Tom. 29 foho.) . r k ami RehgiOnsprOcesser l , , 
'Ii, s. l !JO; Nol'( lUS a s .. , o o f 11 tändi het i uppräkningen af 

2) Härvid göres Icke ansprak pa u S g 

ifrågavarande personer. 
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lyckades så viLl, att Gillberg inom kort blcf öf\'el'tygad om 

dippelska lärans falskhet.') 

Auscultanten Jonas Vikmarc7.', ostl'ogotlms, hade blifvit 

inkallad för kommissionen med anledning af tviinne brer, Som 

hau skrifvit till en student Zetterling, och hvilka befunnos 

innehålla dippelska villfarelser , 'om brefven voro otydliga 

och mörka, inkom han med en vidlyftig krift, deri han med 

citat ur bibeln och en mängd författare 'ökte bland annat 

bevisa, att i Gud icke finnes nagon vrede, men att lIan för 

menniskan är hård eller kärlek full, ~dltefter 0111 hon förestäl

ler sig Honom vara det ena eller det andra, ~trax derefter 

uppkallad i konsistorium p, 'tod han dock, att han hvarken 

baft eller hädanefter ville anta"'a nagon anllan IIIrning i teo_ 

logien än den, som med Gud' onI (if '" I' 'Il. Uinllller, . aJ II t be

tygade sig alltid vilja förblifva \id d 'n heliora '<lnllin"cn, 

tackade dessutom konsi torium för de ' ömhet och kärl k mot 

honom. 1731 fick han med komnti .. ' ion 'Il" tillat I.. re,'a ut

rikes, då han visat sig »böjlig» att lelllll:L 'ina irri"':L llJe

ningar,2) 

Tobaks pinnaren Jakob Glira/Ull trodd .'i'· vara dip

pelian, men befann') vid förhöret i k()n1\i~t()rillll1 vara '.an

ska ortodox, Han ville i början icke förka.ta OiJlp I, da hall 

af dennes skrifter an äg ig haft myck Il n tta, 'nlir han ge

nom dem fatt kunskap om Gud oföränderliga kiirl k. Mell 

vid närmare eftersinnande medgaf han, att detta vi' t han 

redan förut, och Dippels öfriga at el' Yill han icke antaga, 

ty han trodde, att hos Gud fann bade Il hämnande rilttfär

dighet och en evig kärlek, samt att Kri 'tus lidit och dött för 

honom i hans stad och ställe, Till n~Lrnlar b fä 'tande i 'a ll

ningen skulle han få undervisning af .' 'hröder,:') 

F. d. konduktören Ca1'l Michael von trokirch var född 

1702, son till ekonomie-ståthallarell i Liffland lichael 'tro-

I) Jfr Sthlms konsist. protokoll (l. I!J Nov. ocb 3 Dec. 1729. 

2) Jfr kommissionens protokoll d. I Nov. J 7!!!J och akter amt 
konsist. protokoll d. 9 Dec. 1729, I!J ~lai 1731. 

3) Jfr kOIlsist, protokoll d, Il) ov. 1729. 
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karch, adlad 1 G!:\4 med namnet v, Strokirch, och Johanna 

Elisabeth v. Weingarten. Sedan föräldrarne öfverflyttat till 

Stockholm (fadern dog derstädes 1723), ingick Carl Michacl 

vid fortifikationen ocb blef der konduktör, men lemnade snart 

befattningen. - Tidigt anslöt han sig till Tolstadius, bvil

kens gunst han ock i så hög grad förvärfvade, att han fick 

hålla bibelförklaringar i dennes hus. När Dippel kom till 

Stockholm, började Strokircb snart söka hans umgänge och 

fatta tycke för hans satser, isynnerhet som han redan 1725 

eller 1726 sjelf kommit på dylika funderingar, fastän de först 

genom Dippels umgänge kommo till mognad. Strokirch blef 

ock sedermera den djerfvaste försvararen oeb mest nitiske ut

spridaren af Di ppels satser ej blott i Stockholm, utan äfven 

alle täde' i land orten, der han genom sina relationer utöfvade 

stort inflytande. Han trotsade djerft alla konsistOl'ii och 

presteståndets försök att stäfja och hindra hans verksamhet 

amt undgick, å vidt vi af tillgängliga handlingar kunnat 

finna, allt an var för sina förgripliga utlåtelser både mot läran 

och presterskapet. 
För kommissionen blef han inkallad i Okt. 1729, emc-

dan han blifvit angifven att hafva fält sådana yttranden som 

att »Kri 'tu haft synd i sin yttre menniska och icke varit 

bättre än en nyfödd menniska qua talis», samt att »)vi böra ~ra 

d
· f' l ett Guds kreatur») Vidare skulle han bafva Je vu en som " " 

J' stä.tt att man i trons angelägenheter ICke vore skyldIg veJl-

~cns b~rn nä.gon sanning (tillämpande på dessa språket: man 

skall icke kasta perlor för svin), utan kunde man bruka alla 

d 
'd f' . som finnas i bibeln och symboliska böckerna, e 01 a ormel, . If 

blott man förstode dem i en rätt mening; och skall han sJ~ 
hafva explicerat en del sädane ordaformer efte~' Dippels PI:lll-

. . I) Offentligen har dock icke Strokireh tIllämpat dyhka 
Clpel. f ' d' t bäde att 
å . t ' t för kommissionen tillstod han nmo Ig 
sIg el, y . k bl tt k" de 

han haft umgänge med Dippel och att han IC e. o an 
. , då voro mest bekanta l Stockholm, 

de af bans sknfter, som 

d, J3 Febr. 1729 och Österlings till 
l) Jfr ReUmans memol'ial 

kommiss. ingifna berättelse, 
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sasom Orcodoxi:l, Papisl1Ius oelt U/anbcnN Bck:illntniiHS, utan 

äfven haft och sett allt, som af Dippel utkol/ll/lit i hufnId 

staden. I dessa skrifter sade han sig hat\'a funnit myeken 

sanning, hvarföre 11an ej hellcr ville yttra n:l"ot, SOIl! kunde 

lända till deras utrotande, innan han hlifvit öf\'ertygad Ol/l 

deras falskhet, utan då hellre underka ·ta 'i'" allt, 'Olll kunde 
honom påläggas. 

Då kommissionen önskade fa n~irmar r da pa han~ 

åsigter, vägrade han i början aU .'vara, emedan han ansag 

sig icke, enligt föreskriften i "o-/. hrcf\ t d. ~7 ,Juni 172H, 

hafva fått genomgå tillräckliga varuingN'"rac1 r. • 'lutligen bc

q\'ämde han sig att vara, hvanid cxtraktet ur HippelN skrit' 

ter upplästes, och fick han yttra sig om hnU' para"raf sär

skildt. Som det af hans svar tydli'"cn t'raJll'"i<'k, att han In I 
lade Dippels åsigter, blef han bäm isad till kOli istoriUlI1. 'lViII 

sist fann sig kommis 'ionen röranIaten att inh mta • ' trokirchs 

åsigt om K. M:ts bref, 0111 han ny.'s :lnf(irt till , in fiirman. 

Det befanns der\'id, att han icke an;;ag 'i" pli.-ti" att stiilla 

sig detsamma till efterrättclse, det han i('ke \ ar i kronanK 

tjenst, och då ban dessutom i ':lIllIlla IJrl'f ty('kt, . ig finna, 

att ett och annat förka 'lades, om han hiHI nir sallllin'" (J('h 

derföre icke kunde anse dct 'amma III d Uue!· ord iil\ l'rCIlK

stämmande. För dessa utlåtel. cr /\lot K, \[:1 hrl'l~ 1Il('1l ie).; 

för sina dippel 'ka tänke 'ätt, tog.' hall af fiskal '11 i fiin ar. 

~Iålet refererades till hofrätten och uncler tid n fil ,k . 'trokirch 
omkrinb'" 3 veckor stanna qval' I' e'll'I'C.'·tcll. I' . T I ~ • iirsl I l 0\ ('III lcr 
följande år föll bofrättel1, donl, lyd,'lll(1 'I J' l (la (:I"arH :ingc 'e 
på vatten och bröd, 

Under tiden hade e I' t k " , e , nIg omnlJ.· .. IOIl 111' h .-Iut, nagra 
af konsistorii ledamöter k Il t 't' k' I ' , . • a a 10 'lre l tIll HI'" för att 'Hm, 

tala med och undervi a I 
< 1OnOI11, me" han "ilie In'arken ho' 

dem eller i konsistoriu tl t· • , m u a a Ig an'"aende Dippel ' lära, 
lllnan han fått veta Y ~I,t t I " , 

, , ~, 11, S U ao-)la hallS kla'"omal öh-cr 
kommISSIonens tilltag att' , I' . , 

e II1l11illla 10nO/1l I arr ·t, För Ufngt 
var all muntlig konfe' l ' rk " I ens lOuom lIlothJudande, hvadan han 
y ade, att konslstonum skulle skriftlig n tilhltälla honom sina 
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frågor, Lvarvid ban finge skriftligcn svara; men då detta icke 

bifölls, a var trokircb genast förvissad Olll, att ban icke 

skulle ra någon öfvertygande undervisning i konsistorium. 

Emellertid infann han sig der i Juni 1730, då med honom 

företogs examen, hyars resultat blef, att konsistorium fann, 

det Strokircb var genuin dippelian, begagnade Dippels egna 
ord och följde hans principer, Detta och följande året sam

talade atskilliga af presterna i Stockholm med honom, men 

utan frukt, ty Strokirch åberopade sig på, att Guds ande 

först skulle gifva honom ljus och öfvertygelse, innan ban af 

någon lllenni 'ka skulle förmås att ändra åsigt, 

tllutligen afsade han sig och de sina år 1734 »all per

sonelle myndighet och mästerskap» från presternas sida, När

maste anlcdningen härtill var, att presteståndet vid nämda 

ars riksdag till öfriga ständer inkom med klagomål öfver ode 
skadliga biläror», som gingo i svang samt påvisade, att enig

het i religionen och den rätta gudstjensten, som »är den för

sta och kraftigaste grundvalen till ett lofligt, samdrägtigt och 

varaktigt regemente», icke på 140 år haft så svåra »anstötar», 
som da. för tiden, Tillika föreslog ståndet botemedel mot det 

onda, och de sa ieke af lindrigaste art") Att presteståndets 
för lag allmänIigen gillades ocb antogs af medständerna be
visar uä t, huru ringa sympatier religionsfrihetens försvarare 

hade att vid denna tid paräkna, Emellertid var det natur

ligt att de som kände sig skola drabbas af de hårda ue-
, ' ',.. ' .. , b"f'd t detsamma sin stammelserna l namda tOlslag, upp a e mo 

protest. Skada blott, att detta skedde på ett sådant sätt, att 

S 
' l anföra vi 5 § i ståndets förslag: l>vore nyt-

1) om exempe . T låt . 
. d af grofva villfarelser äro intagne och ej VI J a a sIg 

tlgt, om e, som Ii f h d K . .. t' t"llet utsprida dem, nge el' ara, va , 
undervisas och rattas, u an l s a . h - t blikt ämbete 

, .. å ,- tt de som !Dne a nago pu , 
M:ts försäkran 2 § form r, sa a , .", d ,. 

. .. . . syssla lön oeh penSIOn. Ala e ej l 
ginge föl' någon tId forlustlge sm 'h 'lkor anständigt och 
. d" as till något hvars oc ens VI 

tJenst, kunde de om d t" .tes våld tvinga uågons 
.. d 'b t . _ ingalanda att me u val 

hndl'lgt ban al e e, . ' l' och stadig undervisning 
11 t att sådant Jemte tJen 19 

samvete, utan a enaS . .. 'tto l' {O··l'var inneslutna oeh fåfänge, 
, .. f" 'd yttl(7are an SI ,- ' 

bortle vara de Lor 01 e n o, b b 'g i dems sjelftagna in' 
ity att de vid arhete ej ha(le så tId att e aga SI 

fall och griller»), 
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de stränga straffbestämmelserna derigcnom lik om rU,ttf'år

digades. 
Den som kände sig manad att å egna och »anhörigas» 

vägnar offentligen protestera mot prc tc t~ ndcts förslag val' 

Strokirch. Detta skedde i ctt till tändcl'lla af honom ingif

vet vidlyftigt memorial, hvari han pa tod det vara In de orim

ligt och omöjligt att med »tro beldinncl er, ymboler och ut

läggningar allmänIigen vilja in kriinka och betvinga har och 

en till lika och systcmatiska tankar i r ligionell )), amt att 

det »mera vore ett hinder och en tyggcl e än fram teg o h 

förmån både för Gud och rättsinniga lllcnni kor att vilja sy

stematice rangera Guds och dess vilja uppcnbarcl e cftcr 

både nya och gamla förbundct)). För att erna enighct i re

ligionen ansåg Strokirch det vara Il g att förbiuda lllcnui

skorna till första trosartikeln Oill kapcl n eller »den natur

liga menniskans tro, att en Gud är, och att lIan belönar dcm, 

som Honom söka». Hvad ater 2 och 3 tro artikcln ueträffar, 

så borde man dervid h ta Gud jclf föl' vara in ära. I3t dc 

statens och kyrkans lagar skulle dcrförc cnda t handhafva 

den första artikeln; således ej heller gifva uagra före kriftcr 

om någon »viss ceremonielle gud tjcnst» cll r Oill firandct af 

vissa helgdagar och sabbater, ja, ickc cn Olll bedrandct af 

fader och moder; ty »allt har in be tämda tid o b mt te höra 

upp som styckeverk, ja, varda fullkomligare fullbordadc gc

nom deras försakande än deras ständiga atlydandc», da vi 

näml. älska Gud öfver allt och vår n:i ta o " 1/' '" • m o JC va. 
Ty, sager Strokll'ch vidare, då Gud befallcr, att vi kola för-

saka oss sjelfva, följer äfven, att man föl' uds skull skall 

försaka sin nästa och alla skapade ting. _ Det anförda tordc 
vara nog som prof på Stl'okl' ch /.. . -'. . r s upp attnlllg af vIikoren för 
emghe~ 1 religionen och den rätta gud 'tjen ten. lutet af 

memol'lalet är dock värdt att anföras i de helhet. Här vän

~er han s.i.g särS~iJdt till presteståndet och utropar: I fall I 

ed den adla emgheten i religionen allena t förstån ett blott 
blindt bifall och gemensa "f m o verenskommelse af största hopen 
att tro, hvad presten s:lgel' o h"f h 

C< c o ver eten e.'equel'ar; ifall nu 
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äter med de sa skadliga biHi.ror påsyftas de af salig prosten 

Grnbb i Umc.t samt af åtskilliga andra så här i staden som annor

städes hallna predikningar och enskilda samtal, hvaröfver blindt 

allaJ'lll sa pa predikstolen som domstolar är gjordt; ifall nu för 

det tredje presteståndet vill anlita K. M:ts kraft och de öfriga 

st' ndens hjelp till religionens enhets och renhets bibehållande 

och det vidare än den första artikeln om skapelsen exten

dera; ifall nu m got eller alla dessa 3 prrosupposita af prestel'

skapet soutineras, så afsäger jag härmed, och i kraft af detta, 

mig och mina anhöriga alldeles all Eder auktoritet och mäst

er kap åsom blinda vägvisare i andliga mål, erkännande 

Eder alldeles o kicklige att förrätta andens ämbete, ja, ganska 

ra. ibland Eder näppeligen bokstafvens S. S. (?). Slutligen 

tillägger han hanfullt att för dem borde ju ej vara svårt att 

bringa houom till rätta i samma kraft, hvarmed Petrus öfver

tygade ' imon Magus och Paulus slog Elymas med blindhet. 

Iemorialct väckte naturligtvis stark förbittring. Preste

standet författade skyndsamt en apologi, mot hvilken Strokirch 

nart var tal'dig med en motskrift. För nämda apologi lät 

bonde t' ndet, som isynnerhet var uppretadt öfver Stl'okirchs 

memorial, genom en deputation hembära presterna sin tack

samhet. - Alla tanden funno Strokirch straffbar; presterna 

förläto honom utfallet mot sitt stånd, men hänsköto till med

ständernas afgörande, hvad näpst han tarfvade för smädel

serna mot Gud och Hans heliga ord. Ständerna hade svårt 

att afgöra, hvart målet skulle refereras; slutligen hänsköts det 

till just. deputationen, del' det dock troligen blef liggande, ty 

någon trokirchs bestraffning omtalas icke i de handlingar, 

vi haft tillfä.lle se.)) Vi skola i 7 :de kap. ytterligare redogöra 

för Strokirchs vidare verksamhet och lefnadsöden samt öfver

gå nu till de öfriga af kommissionen till konsistorium hän-

visade personer. . 
Studenten Jonas Lindblad, Ostrogothus. Dennes åSlgtel', 

1) Jfr om Strokirch kommiss. protokoll d. 14, 17 Okt. 1729; kon: 
7 D 1729' 17 Juni 1730' 19 MaJ 

sist . pro tok. d. 22 Okt., 19 Nov., ~,1 ec. 'dl V l 9 'N:o 147' 
1731 ; Prestest, acta vid 1734 års riksdag; Eccles. Han . o. , , 

vol 11, N:o 16 . 
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som han sade sig hafva fått genom flhiirandet af Sebröders 

ocb Enebergs predikningar samt genom Hi ningen af cn 'chrefers 
bok de retel'Do Dei evangelio, voro, alt i ~nd finnes ingcn 

vrede annat än effective, ») om röne i krcaturet, nUr det stål' 

i synd j») att det gif\'cs omedelbara uppl ningar, att en Oom

vänd menniska icke kan hat'va JU gon rUtt kun kap i rcligiösa 
ting. Huruvida belvete straffen .. kola upphöra, och huruvida 

Guds ande någonsin skiljer sig fran ord t - dcrolll hade han 

icke någon fast öf\·ertygelse. - Att Lindblad' åbcropandc, det 
han fått några af silla villfarandc mcningar af '('brödcrs prc
dikningar, endast kunde bcro pa en mi!; uppfattninO' af lwad 

Schröder yttrat, lJehöfver knappt nUmna. M n det vi 'al' at

minstone, att det icke blott val' 'roI tadiu', 'om dcnna tid 
kunde missförSh 8. - Lindblad hade tin:kat fa rCHa utrikes 
till universiteten i Greif vald och 11allc, m n dctta tiIHit ickc 

af kommisssionen, så länge han \ id höll illa irri"'a m ningar. 
- NlLr konsistorium i ept. 1731 villc und rvi. 'a honom för-, 
klarade ban sig önska Ht vara i 1'0, da. ban att si'" i 'iunct 
att lefva i stillhet och icke umg, s med !låg n menni ka (han 

hade också uppbört med både kyrkobe 'ök och natt\ al'd g,tng). 
Han ville hvarken bibringa nagon ina at r II I' mottaga 
någon »Iärosats» af andra j och pa det ingcn Dl ttc tro, att 

han ville förleda någon, hade han i .'inn t att lemua de dis
ciplar, han undervi ad e, och !lira ig tt banut" rk. Dctta 
val' väl icke så allvarligt menadt, ty nagra ar el refter berät
tas det,l) att ban jemte Strokirch rc te oll1krin'" i Ö tCl'göt

land och Södermanland för att värfva :lIlb~inO'are ~ t Dip
pels lära. 

. .Stu~enten Mathias Vahlbom, Ge triciu , var redan ftire 
I konsIstorIUm i Dec. 1728 2

) och uttryckte. itt bifall till flcre 

af ?,ippels satser samt hade en kildt yttrat till cn af kOllSi-
stom ledamöter att han "I' d D' . , va sIgna e lppel för den kunskap 

I) Jfr acta hist eccles IV 
protok 11 h k ' . " s. 392. e foröfrigt kommissionens 

o oc a ter, ötockholms konsist t k r • 16 Sept. I7ill. . pro o . el. 3, [) Dec. J 729, 

2) I sällskap med öf!" '. 
till ant l t 19C pnvatt pncceptores i Stoekbolm. 124 

a e , som vora uppkallade att varna9 [ör Dippels skrifter. 
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och upplysning, han genom honom erhållit. Äfven Arnolds 
skrifter och IIoburgs theologia mystica omfattade han med 
förkärlek. lIan läste näm!. helst mystiska skrifter, emedan han 

i sådana tyckte sig igenfinna sitt eget tillstånd, såsom hans 
ord föllo. - Under följande året var han ytterligare ett par 
gånger uppkallad i konsistorium, men kunde icke heller nu 
förka ta Dippel, ty då han sökte lägga sig mot dennes satser, 
på tod han ig känna en innerlig ångest och icke hafva en 
så fri tiJJgling till Gud som förut, hvaraf han drog den slut
sat en, att han icke borde göra Dippels lära något motstånd. 
I teologien var han föröfrigt icke mycket hemmastad, ty han 
hade ej ens reda på, hvad grundbetydelsen var af ordet orto
doxi, hvarföre han ock af konsistorium fick förmaning att ej 
lJruka ord, om han icke begrep, som smädeord. Schröder 
fick i uppdrag att underYisa och rätta honom. Enda frukten 
deraf yncs bafva varit, att Vahlbom kom till insigt om hvad 
ordet ortodoxi betyder; men sina förr yttrade meningar i öf
rigt bibehöll han. Emellertid fick han vara i fred äuda till 
1733, emedan konsistorium först då erhållit kommissionens 
protokoll. Da han derefter bIet' uppkallad i konsistorium, för
klarade han all vidare disputation vara onödig, enär han var 
vi pa in ak. Tillika gaf han konsistoriales den förma

ningen att ej bry ig om, hvad meningar hvar och en had:. 
ge ban och kunde med händerna taga derpå, att hos konsl

storii ledamöter funnes en rätt Kristi efterföljelse, ville han 
be öka dem, men nu kunde han icke göra det. Vid frågan 

om nattvardsgång påstod ban sig icke kunna gå med h~pen, 
ty då kulle han styrka den i deras säkerhet; Herren spIsade 
honom istället i anden. Då Vahlbom vidare ansåg, att, som 
han nttryckte sig, en enfaldig menniska, som kände Gud, 
hade vishet att pröfva, hvad ljus och mörker vore, kunde 

. D' Is han icke tveka att till sådane »enfaldlga» utlemna lppe 
skrifter' såsom han ock hade skaffat nämda skrifter i hän, 
derna på bland andra jungfru Elsa Nyman:. . 

Genom åhörandet af Schröders predlkmngaI mot D~~-
pel hadc hon fått lust att läsa, hvad denne skrifvit; och hon f~r-

II<I!/liny: Oippelianismen. 
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klarade sig bafra. af dessa kriftcr haft Ill)'cken uppbyggelse 
samt kunde icke finna, att Dippcl ,ore vil\f'arl\nde. Förr hade 

hon gått i I:lkeppsholmskyrkan och iif\'cn beristat 'l'o]t;tadii 

privata examen, men så smaningolll drog hon 'i" iif,'en från 

honom, ty han hade icke uppmuntrat henne till fortgående i 

dippelianismen. Om nattvardsgang hade hon 'amma a igt som 

Vahlbom. Af de tre sistnämda peronerna vm' El 'a Nyman 

starkast öfvertygad om sina a jO'ter ' riktighet, ty da D:r 

Barchius anmärkte, att hela rerlden ,ar emot henne' uppfatt

ning af försoningsläran, å t)'rkte detta. 'ttrand hen ne, att 

hon i så fall ensam hade rätt. [Il Ha hade hon ock haft 
Strokirch till tolkare af Dippel läm! 

Föröfrigt synas både Lindblad, VahlbolU o h Elsa Jy_ 

man varit verkligen fromma per oncr, , om i..}nnerhet ning.'lat. 

af hvad Dippel skrifvit llde praxi fid i et pietatis." Till 
och med stadsfiskalen Ström gal' inför k UlIlli ' ionen Elsa 

Nyman det vitsordet, att hon tyckte hafva nit om Gud iira 

och sin själs salighet. Samma ollldöme tordc lilan kunna f1i1la 
om de båda studenterna. I) 

FEMTE KAPITLET. 

Gråkoltar eller gråfolket. I) 

Ofvan anförda namn brukades som gem mmm heteckning 
för ett antal personer, mest qvinnor, bvilka allt .. edan 17:n pHi 

gade samlas till andaktsstunders hållande ho ' den redan förut 

1) Jfr om Vahlbom ko " 
protokoll i Dec. 1728 mmlS lonens protokoll och akter, kOllsist. 
April 1733. ' d. 19 Nov., 9 Dec. J 72!l; 28 Febr., 14 Mnr~, J J 

Jfr om Elsa Nyman ko . 
d. 17 Dec. 1729 28 F b mmiSS. lJrotokoll och akter, konsi t. protokoll 

, e r. 1733. Jfr om des 3· E I I d 2) K"U . S h' . sa • . • cc es. lan 1., lO. 
a or. t s konsl t, pro tok d 22 2!l 7 

Jall. 21 b 28 F b . . ,. OV., G Dec. 1732: l 
, oc e . 1733; 3 Dec. 1735' 20 Ok . 

2 Aug 25 Okt 22 N ,t" 17 ov. 1736; 5 Juli, 
., ., . ov. 1737 j Sven Rosens Dagbok. 

omtalade enkan Maria van Avelen. Dessa hade bland annat 

äfven kommit Jla dcn tanken, att det icke anstod dem såsom 

Guds barn att bära likadana kläder,· som denna verldens barn, 

hvarföre de skaffade sig gråa drägter föl' att äfven i det yttre 

kunna känneteckna sig såsom besjälade af en annan anda 

än verlden fafängliga menniskor. Sa berättar en klensmeds

getiiill ,id namn Beckman, att han sålt sin nya klädeskläd
ning, gifvit en del af försäljningssumman till de fattiga samt 

för återstoden köpt sig en enkel grå drägt. En annan af 
medlemmal'lle i nämda samfund, Sven Rosen, kom till den 
öfvertygelseu, att han borde göra kläder utan uppslag, fållar 

och knappar, lik om han ock tog spännena ur skorna. 
ammankom terna hade ostördt fått fortgå till i Maj 

1732, da deltagarne deri blefvo instämda till kämnersrätten 
och f~ilda till böter föl' konventiklars hållande. Hustru Avelen 
tick plikta med 200 daler s:m, tre andra qvinnor, af hvilka 
t.vå kallades Annika Andersdotter oeh den tredje Anna Gustafs
dotter (denna benämdes ock )Jbittra lagen» till skilnad från 
cn annan qvinna, som kallades »söta evangelium»), med hvar
dem 40 mark. Anna Gustafsdotter dömdes dessutom för smäde
fulla utlatel er mot presterskapet och kämnersrätten m. fl. att 
i fjorton dagar itta i fängelse på vatten och bröd samt göra 

vederhörande offentlig afbön samt slutligen att, då hon för
klarade ig icke vilja afstå från konventiklars bevistande, 
som en tjen tlö person förpassas till rasp- och spinnhuset. 

Ro 'cn oeh en glasmästaregesäll Brytzenius hade rest bort oeh 
undsluJlpo derigenolll att fällas till något ansvar; detsamm~ 
val' förhållandet med några andra personer, då dessa voro l 

Avelens tjenst. 
Då ofvannämda qvinnor: hustru Avelen, de bägge 

. ed namnet Annika Andersdotter, Anna Gustafsdotter 
pIgorna m . o 

samt en dränO' Petrus Lexelius med hustru VIsat stor fakun-
niO'het i sin ~ristendomskunskap, blefvo de af kämnersrätten 

bOV. s. å. hänvisade till konsistorium, del' de kort derefter 

infunno siO'. Då konsistorium ville undervisa dem, s~de, Anna 
b d A d 'tt esbörd l SIg och 

Gustafsdotter, att hon hade Gu s n es VI n 



kände väl konsistorii ledamöter P' dcra tungomal samt för

manade dem, att de icke skulIc illbilla ' ig, dct allt Lestodc i 

bokstafven. ~edan begärde hon, att kOll i torium skulIc lata 

dem börja med bön och sång. Da detta lJeYiljats, sjöngo dc 

först en pS., hvarefter de, utom hustru A"clcl1, föllo ned pÄ 

golfvet och gjorde en tyst lJön amt jÖllgo derpa anyo en ps. 

Föl' sin andakt tingo de beröm af presc', om derefter fragade 

Anna Gustafsdotter, om hon ville komma h JU till honom föl' 

att erhålla undervisning; bvartill hon jakade, ifall hon 11('k 

vara i ett ))enfaldigt rum." Förut, da pre 'c bedt henne konl

ma hem till sig, hade hon nekat, »cmedan anden, 'om i benne 

är, icke tillät, att den rättfärdigc skall ga under tak lIIed 

bolare eller under skökotak.» - De 'a karpa ord tillUt hon 

sig mot Kalsenius blott derföre att hOll hört, det ban be,' tod 

sig med en präktig våning eller, SOIU h n uttrycktc ' ig, hade 

det ,)så beprydt>l. Hustru Ayelen förcdroo- att ga till d 11 

reformte presten. De begge pigorna hadvart att af'''öra 

till hvem de ville gÄ, »)ty de \'01'0 ickc 'ina egll:l, utan G ud 

egde både kropp och sjäh), hvarl'öre dc ol'k föl' t i bönen 

ville skaffa sig visshet. Slutligcn bc 'tämdc dc i 0-: el n ella 

ville gå till Amell, den andra till IIerllloniu , _ D refter in

kom drängen Petrus Lexelius, bvilken fader varit kapellan i 

Schedvi socken i Dalarne, och om derföre an rIO' kOlli, torii 

undervisning onödig, då han redan af 'in fad r tyckte sig 

hafva fått tillräcklig lärdom j »föröfri"t kOlllm r allt inte dCl'p:1 

an, att man myckct vet.» Slutligen förllltldd han l l'n att 
gå till Hermonius. 

Vi nämde härofvan, att Anna Ou tal' dotter blif\ it alagd 

att göra afbön för sina förgripliga utlatcl 'cr bland andra mot 

presterskapet. Till afbönens åhörande ut ao- kon ' i torium tvänlle 

deputerade; men Anna Gustafsdotter hade ickc blott nekat att 

göra afbön, utan derjemte varit »myckct ovettig». Tillika be

rättades, att de personer, Som kämner rättcn hänvi at till 
konsistorium fo"rklarat s' Id" k l . . . . ' Ig a lIg s o a ga !Iran Illa atscr, 
HvIlka voro dessa? Först och främst an go de, att lekamligt 

arbete vore en stor synd, derjemte ogillade de kyrkobe ök 

och natt\'ard~gilllg, trodde på omedelbara uppenbarelser och 

inbillade sig derförc ock kunna bcdöma andras religiösa till

stånd samt hystc chiliastiska fundcringar. Föröfrigt hade dc 

utan tvifvcl lika åsigter som Lexelius, hvilkens satser åtel' all

deles öfverenssw'mde med den förut omnämde Gelins. 

om vi redan omtalat, hade Anna Gustafsdotter blifvit 

dömd till pinnhu et, men samma öde drabbade i början af 

aret 173:3 flerc af hennes qvinliga själsför,andter, näm!. dc 

bägge med namnet Annika Andersdottcr samt dessutom Maria 

Eriksdotter, IWsabet Jilsdotter och Klara Thomasdotter. Direk

turcrna för pi nn huset, som ville snart blifva af med dem, 

cm edan dc icke kunde förmås till något arbete, blefvo der

fUre bctänkta pa att föreslå konsistoriales, att dessa skulle 

taga qvinnorna hem till sig. Preses i konsistorium underrät

tade , ina ~ill1bet, hrödcr, att ett sådant förslag vore å bane 

samt tilladc, att han ämnat taga Anna Gustafsdotter hem till 

i'~ mcn af tätt fn n detta sitt uppsåt, emedan hon, befriad 

fr~~ pinnhu et, kulle hålla det för ett tvång, hvad hon eljest 

b traktat om cn Ivälgerning. De öfriga konsistoriiledamöterna 

in t~i.mde häri och tyck te bäst vara att ieke tillstyrka dessa 

pc\"on r befriande från det ådömda straffet; .. ~y,.~omme ~~ 
på fri fot fincre lilan dem icke till sig, utan de tortorde andla, 

d~ck bor~e ll;an icke yttra sig om rummet eller metoden för 

dcra ' behandling, utan 

all möda () pard att 

folk umgänge blefve 

allenast försäkra, att man skulle hafva 

undervisa dem, allenast de från annat 

afskilda. Ville de icke låta rätta sig, 

»ma. de eftcr rcligions tadgarne afstraffas>l . 
Detta var ett kärlekslöst svar af religionens tJen~re j 

bard och kärlekslös blef ock dessa stackars qvinnors behandlIng. 

D 27 J 1733 bade de förpassats till spinnhuset, der de 
en an. o h 

.. d ed bön sang oc 
tillbrao-te lördagsafton och hela son agen m '.. 

b • d å o ndagen eJ vIlIe 
läsnino- af den heliga sknft. Då e p ma . o. 

b • d t'll nom att Illnehalla 
b t f',· "kte man tVlllga dem er l ge 

ar e a, orso . b ved De 
med maten och genom att fråntaga dem lJUS o~ . . 

. .. d . med att nmenmskan lefvel 
fördroo-o tåh o-t allt, trostan e SIg, o f'å 

b b fl de pa ng 
. k II t f bI'o"d - -» På onsdagen ngo -le e a enas a . 
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predikantens tillstyrkan nagot HllIör och bröd ,'amt dricka och 

sedermera hall' kost eller mat en gang om dagen amt ved 

en gång i veckan. l början af följande aret kom befallning 

från K. J\f:t, att de skulle halla i ilr kilda rUI1l, att de ej 

finge samtala med hvarandra, ej heller tala med nagra andra, 

som vore af lika åsigter, I) amt lIndervi aR af pre tor kapet. 

l följd af denna befallning förflyttade na"'ra af dem till 

rådstugan oeh en del till » 'öder tad hm;.» l ju titierevi

sionen förekom detta år p< allvar d t för la'" t att bota (I"in

norna med därhuset för att Re, om i k detta .. kulle förmå 

dem till arbete, - Pli. bö ten . amma ar fick und r ,tåthallaren 

Drake befallning att nlirmare ulld r. öka d ra· b Hi'" nhet. lIan 

har om denna undersökning lonmat on "'ripan de .. kildring, ur 

hvilken vi meddela följande: de (la öd 'r tadshu. inatta 

qvinnorna hade det nagorlunda Wldt för . ig: d' kunde hjclpa 

hvarandra, och voro icke alldele ut tiin'"da fran annat folk. 

Med dem åter, om sutto i radstllfvan, fruktad rak, att 

det vid vinterns inbrytande nart 'kull' hlifva 'lut. }<~n 

af de der förvarade qvinl1orna, Klara 'rh lIla .. c1olt r, hado 

blifvit stenblind ocb säkerliO'en dött af \ ankiit · I, 0111 han 

icke fått order att under öka h nn j III!' Il iifri ';u; he

I~g,enbet~ l~la\'a 'l'homa dotter var i'k a\l n:t! hlind, utan 
tIllIka sa SJuk, att hon icke kunde hjelp:l . i .. iH'v r golfv t 

och knappt sitta uppe i 'ängen, D tta oaktac1t litk hon \ ara 
ensam dag ocb natt' t'll 1 ' InOm I utna dörrar, \ aUn t, ;0111 hon 
skulle dricka ocb mate h 1 I '.." . , ' n, som on,' HI I fortar:l, ,'pdd ' ut, 
mnan bon fick det i munnen, Dc ha andra vor 
friska men utan nöd' ;. , I , Ig v<lIme OC l enda:! kliidda i ' illa gran 

v~d~alskol~al~ Drake slutar in berätt l.e III d d 'a vältaliga 
01 d. llsmedJefangarne äro älla i an eend till el .. a, ll!!) 

l) Detta förbud hal' väl l~ . 
ock gälde d t . k sel rmcTIl Icke sa lrangl lillampnl". eller 

e lC e Auna Gustafsdott,·· l I" . rapport till k . t ' D el, y, Il I 'l ~plllnhll~rl' 'dlknnlclls 
OUSIS, l ec 173ö pr· d h 

gråkoltar och d ., aga e o~ h nne infinna sig dc ~, k. 
an rtI, Dsom af den k 

taga råd och låt h .'. nya se ten VIlI'R mandel), att af henne 
, a enne for Ig predika, 

2) Föl' uppgiften om dess . 
tiden står författ 't k .. . a qVlllnors behnndling uuder fangclse-

,l ac sam forbindelse h A V. Bergman, os manuen . en i Riksarkivet E, 
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Prc~tel'lla i ätockhollll synas under året 1734 alldeles 

haf\'<l bortglömt de stackars qvinnoJ'l1H, Visserligen voro dessa 

inga tack 'a mma lärjungar, ty då t, ex, Hermonius sökte un

dervisa Annika Andersdotter den mindre (så kallad till ~kil

nad från den andra med samma namn, som fick epitetet den 

Hingre j hon kalla ock Björn eller Lybeck), lade hon sig ))med 

stort skri och rop» deremot och ville icke undervisas i de 

.tyckcn, SOUl hon sade sig längesedan hafva gått ifrån och 

öfvorgifvitj och om Anna Gustafsdotter heter det, att hon 

uppförde sig 'om en dåre och val' ohandterlig, men detta ur

sliktar dock icke presternas likgiltiga beteende emot dcm, 

Q\'innnrna ledo sitt straff närmast för sin viigran att m'beta, 

\IIcn denna "ligran berodde icke på lättja, utan på salllvets

hel:inkli ghctcr, h\'<lrförc de oeks;t sjelfv<l önskade få sin tlak 

he!raktad o('h hcuiillld '01\1 ett samvetsmål. Biskop Erik BCll

seliu!', om 17:3:, hc 'öktc dent, yrkade ock, att de borde med lämpa. 

och f'olrlighct handtera', ett råd, som den vcrldsliga makten 
utan \lagon pr()tc~t fn n den andligas sida snart glömde. Sc

dan emellertid Drakc inkommit med sin berättelse, lindradcs 

dem,' bcHigenbet. lIan sjelf fick befallning att tillse, det de 

rhöllo fiköt:c! och underhåll, så att de icke ledo nöd. De 
'kull :ifycn fa mottaga, hyad goda l\1enniskor ville skicka 

dcm till pisning och vedcrqvickelse. 

l t f' 't 1"'135 beordr'ldcs Alstrin af justitie-
Mot ' ute a al e ' 

, , tt be o"ka de omnämda qvinnorna, "emedan de 
rcn '\Onen a ' 
~ynt ~ 'kola yilja rätta sig», och följande året kommo de två, 

'''d t d b eller Annna Lybeck och 
som l'örvarades l so el' s a sus, 

, 'lit' d ' gal' erkände att ~laria Eriksdotter, fr,tll sll1a VI aran e menm " , ' 

l Guds o\'dninO' och bO'åfvo i öfrigt rediga svar 
ar Jcte \'ore en b , '.." 

, ," , aO l De blefvo strax derefter torsatta 
pa k 1'1 ·tendomens Spolsm . , ' 

, t' h t . f hvart inbIllmngen om 
. t',' f' t _ En sorO'hg er aren e <I, P<\ Il o, b ' E 'k d tter 

en syndfri fullkomlighet kan leda, hade Mana n, s o 

hade 
nämligen, medan hon ännu satt ,I arrest, 

gjort. lIon l 

l
" °1 med den i börJ'an af detta kaplte om-

begatt agersma ' 

B k an 
dock under äktenskapslöfte, Beckman UI-

nämde ec m , , f M k 16 18 kom-
säktade ig denned, att han i anledmng a I 
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mit att tänka pa, det han som ctt (; ud barn oc h n K ri ti 

lärjunge kunde Mva beblandel 'e med Maria Erikbdottcl', utan 

att sådant skulle medföra m\gon kada II r bafn .. lUlgOt sär

deles att betyda. Efter in frigifnin" beökt dc ,3. Cjvinl10r , 
isynnerbet Anna Lybeck, flitigt prest rlla, och d n ·i tn~illlda 

tackade både Gud och kon i ·torium, att huu bIifvit uj Ipt fran 

sina villfarande meningar. Hon I 'l'kad.' iif\'cn Offi\ ~inda 

flera af sina forna tro förrandter till ,undnr tankar; och 

slutligen anhöll bon, att om ud hulpit h IIIl ocb fl ra andra 

ur det villfarande mörker, i 11\ ilk 't d i andli'l' lIlatlo varit 

stadda, det måtte för denua el m l' '(l 'rfa1'll:L Ilad UtI! barOl

hertighet göra' offentlig tachH" 'I.' i ~Iaria k ' rka ch dcr

jemte ådera' "Ugnar anllnlla.' Hill t'iirsallllillg 'Il' till .. ift oeh 

förlåtelse. Henne ' heO':iran hif(jll, ulan alt do('k el 'rn. Halllll 
omnämdes, 

Äfven Anna Gu .. taf dotter 11'1' I hittra la r '\l» IlIjuknade 

slutligen oeh angradc "ina villfar I·'r. j)'tta .k-<1d' li:n. 
Hennes omv:indel'c an ':\0'8 ':l II tyd 'I ,full (hUll var o('k:a 

alla gråkoItar pre ,tinlla), att pre Il', t.lIll! t I id d tia an; rik/;

dag hembar kOll i toriulll , in I:wkalllh ,( tir d" llIiielaal1lt 

beslöt, att Anna Gu 'taf .. uott 'I' ,kull' f.ln.1 rHII hj lp af dct, 'O lll 

vid riksdagen' lut in,:lllllac\ .. till l! - ulli r'l, (I('h hord' d '". 

utom »con i toriullI Holm Il. il 11(, • hu l'oJiriw <'011 rinlll, 

att hon hugnade med llat"ot af k) rkall fatti rlll -d .J", 

• 'JETTE KAPITLET. 

T olstadius ånyo inför konsistorium. l
) 

Efter in frikännelse af kommissionen fick Tolstadius 

nära tvännc . r verka i sin församling, utan att störas hyar

ken af förtal eller anklagelser. Att bägge lledermera följde 

var till stör ta delen, om icke uteslutande, hans eget fel. 

Utan att nämligen hvarken försvara eller i allmänhet gilla 

den dippel ka rörelsen, blef han dock icke alldeles oberörd 

af den amma. I 'ynnerhet tog han hänsyn till tvänne klago

mal, 'om denna rörelses anhängare tidt och ofta förde på 

tungan. Det ena gälde nattvardens ovärdiga begående, i det 

att, 0111 Tol tadiu uttryckte sig, folk så indiscret admitte

rade till nattvardcn, att samvetsömma själar fingo en väm

jel~e att in täIla 'ig mcd sådane kommunikanter, hvilkas gi

righct, vällu t och högfärd lyste alla i ögonen. Men äfven 

om detta hinder hade undanröjts, återstod för mången ett 

annat: man kunde ju befara att få sig absolutionen och natt

varden tilldelade af en oomvänd prest, och då vore, menade 

man, de, bege ende af ingen nytta. Det andra klagomålet 

gälde d rföre oomvända presters ämbetsverksamhet. Genom 

att upptaga dessa klagomål såsom sina egna hoppades möj

ligen Tol tadius återvinna sina forna åhörare och anhängare, 

men Mri misstog han sig: de afvikne förblefvo borta och 

drogo des utom andra med sig. I stället ökade han den re

dan förhandenvarande oron i sinnena, icke minst bland sina 

egna åhörare 2). :Många öfvergåfvo sina kyrkor och prester, 

under åberopande af Tolstadii auktoritet. 

l) Källor: C. M. v, Str. (Strokirch), Vidimerade akter och proto· 
C . t' Holmense o. Er. Tol-

koller rörande Ii kalisk action mellan onsls onum 
K . t t k d 21 28 Febr, 1733. 

stadius 1734-41 Stockholm 1768, on SIS . pro o. . , .' 
. L b k å t d att hon efter for· 2) D . f'"rra kap. nämda Anna y ec P s o , 

en I o . l d mycken anfäktning af det fol-
kastandet af sina villfarande memngar e . h e å 
lret, som gick i Skeppsholmskyrkan och som gerna VIlle draga enn P 
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Med sinn asigtcr i ofvanlllilllda fragor frallltriiddc '1'01_ 

stadius offentligcn 1734, och dcr/llcd val' MVCll hrytningen 

mellan honom och konsistorium gif~'cn, DittiII badc dcm 

emellan råd t ett ganska godt föru,lIandc, oaktadt redan 1733 

åtskilligt förtal om Tolstadiu ' framburit' till konl:li ' torium, 

Så berättade den förut omtaladc dr~in'''cn Lexeliu , att Tol

stadius bland andra uppmuntrat honom att f'ortga i 'i na åsig

ter, men konsistorium förbjöd honom att ka ta cn dylik be-, 

skyIlning på Tolstadius. - Vid ungcfHr tlamma tid cllcr i hör

jan af 1733 hade en piga att om 'rol'tadiu: fiirtlilja f'iiljandc 

sällsamma historia: då hon vid ctt tillfäII bc\ i"tat T(llsta<lii 

förhör hemma i hans hus, badc tvilnn af el nilrvarande <]vin

noroa heg~irt nattvarden . Dertill 'kall han i'i\ arat, att det inte 

vore den rMta läran, och att d inte bl'hiifdc kUpa II 'IT:II1.· 

nattvard I) samt 1>edt dem blifva vid sin lära, ,"dall !Jade 

han gifvit några per 'oner den h Ii.. Ande ur n kalk, !;ä

gande: tag det jag gifver dig, 'a fal' du d 11 hel. A lid', lIan 

skall äfvcl1ledes talat om »kappan lJ, (l('!J alt "el int) HkulIe 

rå på honom.» Efter bcvilltand ' t af denna ~al1llll:l nk()mHt 

hade pigan n kat i sådan bjertiingslan udl /i;\IJ1 \ l'bal' al, att 

bon biet' sjuk till både kropp och ,jäl, .a att hell1le." hut;

bonde måste tillkalla pre t och Iiikal' , IIl'tln 's or (liga he

rättelse härrörde tydligen af nagon "roI' JIIi'.'uppfattning af 

hvad som vid nämda tillfälle förekolJJmit 11\ arfiire konsil:lto-, 
rium, der bon afgaf anförda utsago, id< m. lael' nagoJl \' igt 

det'vid. -- Detta val' dock lik Ont tt fiirsjl 'I till 11\ ad SOIlJ 

komma skulle, 

sin sidn igen. De voro. enligt hennes upp[ntlnilll!. till . tor~tl' Ilel II skry m
t/ue, örontasslare m. m. samt lik~om upphelslule IIf I'l'('sterne i »1I01I11cn)), 
- Att anförda berättelse är öfveruri(ven ar otvi[vl,lllkligt .• llIen utan g'l'ulHI 
torde den icke vara. 

I) Vid denna tid brukade. [tnnn skriftpcnnin~l'n Tol~tadil1~ i(l'!ll!c 
föl' dess afsknffande, emedan många [ör den_ skull utuhle1vo från natt, 
varden: somliga blygdes att gifva litet, wen Ilad ej 1'1 U att glfva lOye 

ket; andra förargades öfver penningslamret och uffrandet i hunden ellc r 
hatten, och mången enfaldig tyckte sig dermed begått Imom, S{I~lIILl den 
del' köpt sig syndernas förlåtelse för penningar 
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Den 18 april 1734 hade samtlige konsistorii ledamöter 

förnummit ett kringlöpande rykte, att Tolstadius på Böndagen 

s. å, skulle talat »försmädligb> om kyrkorna och kallat dem 

afgudahus samt på Palmsöndagen alldeles förkastat Herrans 

nattvard. Han skall det'vid, enligt en uppgift, som sades här

röra från trovärdig person, hafva yttrat, att nattvarden aldrig 

varit af Kri tu befald att bl'Ukas; att vid den förrättningen 

vore ingen alighet; att dess begående vore alldeles stridande 

mot den kristliga friheten, allenast (inrättad) att hålla enfal

diga själar i tvang och band; samt slutligen, att man utan 

densamma likafullt kunde blifva salig, blott man ginge på en 

rätt bättringsväg och i en lifaktig tro, - Under det konsi

.torium amtalade härom, inkom stadsfiskalen och begärde 

pa grund af nämda ryktc Tolstadii uppkallande. Detta be

viljade, och nagra dagar senare blef Tolstadius förekallad, 

hvarvid äl'ven fi kalen infann sig och påstod, att ryktet om 

Tolstadii predikan på Palmsöndagen var utspridt öfver allt, 

';'f' p ett kaffebus hade ban sett åtskilliga »positioner)) Ja, et ven , 
dCt'om. Tol tadiu invände, att detta kunde blott vara ett 

»pas<]ville» amt bcgärde få veta sin angifvare ocb var des~
utom ovi , om ban beböfde svara konsistorium på dess fra

gOl', då m~ let ej blifvit honom före bans uppkallande kun

gjol'dt. lIan ville på den grund först rådgöra med en full

mäkti ' Detta biföll', men vid nästa sammanträde meddelade 
g . f Il "kf utan 

Tol tadiu ', att han icke brytt sig om någon u ma Ig, 

ville höra hvad ti. kalen hade att andraga. Denne var re.do 
, " k de icke Tolstadms 

att för t nämna anglfvaren, men nu OBS a 
få kännedom om honom, Derefter androg fiskalen. de satser, 

, . ' t " den 18 apnl. Tolsta-
hvarom redan vant tal lkonsls oJJum , 

d d f'" ICke 
d, f'" 'kl . de dem alldeles oriktiga och kun e er Ole 

JU 01 ala . "f 
erkänna dem för sina, hade istället med sig en uppsats over 

hyad som på Palmsöndagen predikats. Efter densammas g~-
, d' bel t annorlunda, 

nomläsande måste fiskalen VIdgå, att en val b 
k d å tt angifvaren en a-

än ryktet förmält, men yr a e p a , 'O" , 
f "d predikans ahor ande 

gare Thiesen bvilkens hustru e ter nam a . 
, b" , Detta tillät TolstadIlls 

råkat i stor hjertängslan, måtte 01 as. 
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förRt scdan konsistoriulll försäkrat, aU Thic 'en ej 'kulle be

traktas som vittne, utan som delator. Denne \'idhöll livad 

han till fiskalen yttrat, men var dock n, got o 'äkcr i sina 

uppgifter, så att fiskalen afstod fran vittncn hörandc och 

snart derefter af trädde från målet. 

Sedan Tolstadius, obe lut am 0111 vanligt, om han borde 

inlåta sig i svaromål eller icke, lutligen förklarat ig dertill 

villig, genomgicks i konsistorium han predikan 0111 nattvar

den, Hvad som dervid lades honom till la t val' bland annat 

hans yttrande, att nattvarden nu kommit under tt afgl1diskt 

missbruk, hvilket tagit sin början, niir de H, k. andlige i den 

antikristiska kyrkan spelat ig mono)loliumobll l'I'aviildet i 

händerna öfver sjiilar och gjort af nattnrcl, \)(''''il nd t ett HUIII

vetstvång, då det blif"it bundet under 111 nni"ko~t:\(I"al', Lika

ledes fann konsistorium han tal 0111 in- oeb ut\iirl ' nattvard 

misstydligt, och an åg derförc, att han bort balla ig vid den 

vanliga distinktionen ,~~ellan det 'akralll nt rli'·a ('h andliga 

nattvardens bruk,), J) Afven han ' yttrand , att I'ali .·h t n iek 

vore inskränkt inom det utvärte ätandct och driekandct, ulan 

Frälsaren liite själar åtnjuta in Ickalllen o('h blod i troll 

kunde gifva anledning att hålla d t f;ukramclltli'·a nattvard ,: 

begåendet för mindre nödigt. Oaktaell t\i.t 'Il ulld r,tulldolll 

urartade till blott ord trid, kan do -k kk lIeka', att anförda 

predikan gaf anledning ti!J gan~ka llIycket Illisförstand och 
väckte stor oro i ynnerh t d, d ,. e un el a\'aran l, förhallanden, da 
den tjente att liksom 't l' . gJu a o Ja ]le eld II, .. är kildt .~ nOIl1 dc 
öfverdrifna rykt t'll h 'lk b .. e~, I VI a den gal' upphof. Ej ofört j ut 
var derfore den tIllrättavi ning om 'l'ol~tad ' f' k f' I , ' ''' I U le a er {c-
bIskopen för sitt ovisliga t"d d ' . e upp ra an e 1 nämda fru'·a )la eu 
tId, då, som orden föllo t'o'" I' " , , I sam Ingen an/aktade' al .'viirlllarc 
och de dyra sakramente f d ' .. n a em hk 'om trampade under 
fotterna. Men när erkeb' k ' IS oJlen tillade: kanhända det ock 

l) Öfver Dämda pr d'k 173' , e l aD utgaf kyrkoherden J C ''',l d ;l . O' t ~ en skarp, Ja, alltför ska' h _, roc·J ~. 
Saml R r lp oc ofverclnfven kritik Jfr ordinska 

, e 19. processer, Vol. 11, N:o l , 
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gifves den prestman, som berömmer sig deröfver, att ban pre

dikar folket ur det sinnet att bruka den heliga nattvarden, 

gjorde ban i viss mån Tolstadius orätt, Följden blef mången

städes den antydda, men icke var detta Tolstadii afsigt. Han 

ifrade mot mi sbruket, men ieke ville ban upphäfva bruket, 

sådant n~imligen om han uppfattade det: nattvardens begå

ende af blott sanna kristna och dess utdelande af pånytt

födda pre ter. 
IHirmcd äro vi inne på den andra tvistefrågan mellan 

kOllsi:;;torium ocb Tol tadius, beträffande oomvända presters 

ämbet 'verk 'am bet, hvilkcn den senare betecknade som skad

lig ocb _'jälaförderfyande. Uppslaget till denna strid hade 

Tol tadiu ' gifvit genom att i en predikan på 1 sönd, efter 

Pask 1 'j;j.J, på ta, det absolutionen med nytta endast kunde 

utdela af en omvänd prest, emedan, såsom han sedermera 

niirmare uttalade ig, trons förening med Kristus och delak

tighet af Kri ti anda och kraft vore alldeles oundgängliga 

egenskaper vid alla andliga förrättningar. Derföre kunde icke, 

enligt r101 tadii åsigt, en oomvänd prest rätt döpa, icke i 

skriftermal t 1ö a och binda, icke administrera Herrans natt

vard, ja, icko kaffa någon andlig frukt och nytta i åhörar

ne 'jälar, asorn af Gud okallad och utan några andliga äm

bet 'galvo r af Herran, Äfven för den, som varit omvänd, men 

faller ur naden, påstod Tolstadius, att anden utsläckes och 

ocb alla andliga ge fvor bortmistas, Angående prestämbetets 

ursprung, ans g han det bafva ~in grund i de kristnas all

männa prestadöme, eller, som han uttryckte det, från den in

nerliga föreningen mellan Kristus och hans trogna, - I sak

rika anföranden bemötte konsistorium Tolstadii uppfattning 

af oomvända pre ters ämbetsverksamhet, men naturligtvis un

der starkt betonande, att det icke ville anses försvara per

sonerna eller mena, att de gjorde lika mycken nytta som de 

omvända och gudfruktiga. 
Innan vi gå vidare, torde med anledning af det hittills 

anförda den frågan böra uppkastas till besvarande, om Tol

stadius under detta tidskifte af sitt lif var dippelian eller 
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icke. Cröel har i sin förut nämda skrift framdragit åtskilliga 

yttranden i Tolstadii predikan om nattvarden, som skulle 

likna Dippels, men särskildt fäst sig vid dennes ofta omta

lade berättelse angående Tolstadii anslutlling till dippelianis

men. Konsistorium önskade ock erhålla bans förklaring hlir

öfver, men Tolstadius åber~pade sig IH, att han en gång bli/'

vit frikänd från alla misstankar rörande detta ämne i kom

missionen och sade, att ingen kulle kunna med skäl intyga 

och bevisa, att han från den tiden harken egt eller läst nå

got af hvad Dippel skrifvit, ej heller begärde Iii a det, a att 

ingen större orätt kunde tillfoga honom, än om han af n~t

gon skulle misstänkas för tillgifvenhet för Dippel I) Vi 1af\3 

ingen anledning att betvifta uppriktigheten af denna hans för

säkran, då det icke föreligger m got euda fall, om kunde 

antyda, att han bestridt kyrkan Hira om för oningen och 

rättfärdiggörelsen. attvarden var ej heller för honom en lllott 

,)skugga,) eller på sin höjd en blott amiulIeI efe 't, a om den 

var för Dippel. Om Tolstadiu deremot hyllat den alvinska 

uppfattningen af nattvarden, våga vi icke a/'göra, enär bans 

yttranden i denna fråga kunna tolkas bade för och emot ett 

dylikt påstående. Återstår sålede hans uppfattning af oom

vända presters ämbetsverks am het, hvarom Dippel bar liknande 

åsigter. Uppfattningen häraf var dock icke blott Dippel , 

utan pietisternas i allmänhet. Men jelfva Tol tadii upptrii

dande med sin åsigt beträffande detta ämne vid ifragavarande 

tidpunkt samt några uttryck i han' predikan om nattvard('n 

jemte det förhållandet, att åtskilliga villfarande per oner böllo 

sig till honom, och att i hans församling ett sviirmiskt vii,

sende synes innästlat sig, antyda, att han tagit intryek af 

den nya rörelsen, särskildt i dess lutning at my ticismen. 

Ja, man torde kunna säga, att Tolstadiu vid denna tid stod 

i fara att föl'lora den andliga nykterhet, utan hvilken äfven 
de största gåfvor snal'al'e vel'ka l" d" b d upp osan e an upp yggan e. 
Slutligen besegrade han dock denna fara samt an löt sig se-

I) Jfr konsist. protok. d. 17 Mnrq 1736. 
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dan fullsUindigt till kyrkans lära, som han ock derefter tro

get fasthöll. 
Dcn langvariga I) tvisten mellan honom och konsisto

rium afslöts ändtIigen d. 21 Okt. 1741, då han, såsom proto

kollet förmiiler, i ett samtal, som konsistorium med honom 

anstälde, »gaf i allt öfrigt ett nöjaktigt och med Guds heliga 

ord öfveren sUifillllande svar på de frågor, som honom till

förenc i anledning af dess predikan om den heliga nattvarden 

skriftligen blifvit meddelte, hvaröfver konsistorium sig hjert

ligen fägnade,). Han förmanades ock att i en predikan före

ställa sina ahörare den själavåda, hvari de störta sig, som 

utan orsak afhålla sig från nattvarden, samt uppmuntra till 

dess värdiga begaende. Han borde ock söka rätta dem, som 

naf falska ])rincipier och ogrundade skrupler, som de sjelfva 

gjort ig>l, afhalla sig från nattvarden. Desslikes skulle han 

till e, att han ämbetsuröder i allt följde Guds belsosamma 

ords eftcr 'yn. »Herr pastorn utIofvade att så detta som det 

öfriga vilja efterkomma.» 

1) }<'r;\11 d. 24 April 1734-21 Okt. 1741. Från d .23 ~kt. 1734--:
l!l ,J nn. 1736 hvilade målet. Sistnämde dag afgaf konsIst. SItt sval' pa 
Tol~tadii förut ingifna skrift om minister. il'regeni.torum, hvarpä den se
nllt'e yttcrligarc svarade. Som Tolstadii skrifter i tlfltta ämne fln go en 
vic1~triil'kt Hpritlning och tillstäIde oro, så yrkade konsist., att h.an de.refter 
. kulle svara lIluntl.; deröfver klagade T. 1738 i hofrätten, som l JUDl ] 741 

gaf honom riilL att vara skrift!. eller muutl. 



SJl'NDE KJ\PITLI~ 'I'. 

Mummas hus: 

"trokirrh, HO~I'Jl 111 . n. 1) 

De dippelska Ä igteJ'lla bad i. 'tockholm under den 

tidrymd, som vår skildring omfattar, manga allh~ingare, men 

någon ledande personlighet och bestämd förening plat sak

nades. Visserligen gjorde försök till n I thildning 1731 

af de s. k. gråkoltarne, men omliga af medl Jllmal'ne koml1lO 

i fängelse, andra, å om 'ven l o en, I Illnad föl' n tid huf

vudstaden. Det är redan förut likal d ' olllf'örmäldt, alt gra

koltar då och da infunno 'ig ho Anna {n. taf .. dotter föl' att 

af henne låta föl' ig predikaR, III ' Il 1\ f1ing Ii " per. on var 

dock mindre lämplig om alllmallht Ilning 'punl t för n nyss 
bildad förening, hvadan det ~ir anta<>-li t, att kten nart 

upplöstes. Ofvan anförda uri t 'ökt d n förut omtalade ' tro

kirch afbjelpa genom att uJlJllata Il af honom för hyrd ya

ning i det s. k. Mumma hu pil. 'ödermallll (i laria ftjrl1am
ling) föl' den nya för amlingcl1, ' 0111 ,kulle inrätta ' f t r före

bilden af den för ta kri 'tl1a i Jern 'al m. Kännetecknet Jla 

cn rätt församling var, enligt. ' trokirch' o('h ban själ:frän
ders åsigt, att medlemmarne 'kulle hafra allt gemen amt, fL 

att ingen fick kalla mgot för itt; d , utom 'kull allt hus
bonde- och tjenareförhållandc upphöra. lt ull 'Hindi<>- kommu

nism och jemlikhet voro alede nödviindiga vilkor för den 
af Strokirch bildade sekten. 

d 9 j) Källo:' : Sths konsist. protokoll u 2:; Okt 10, 24 Nov. J7:lll: 
. Mars, 4 Maj, 16 Nov., 7 Dec. 1737: ~7 .Jan l. 10 17 )1ar . 21 26 

Apnl 12 16 M . 1738 ,,' 
" aj ; d. 7 Mars, 9 ,'ov. 1739. _ .Just. revis . protokoll 

d. 29 Nov. 1739 8 10 Okt 11 D ' 
Febr l ?" ., ec 1 HO. JII~t . deput. protok d. 21 

. 741, ~O Aug. 1742. Prestest. protok. d 31 ~raj i! 18 Aug 174J; 
d 7 Dec. 1742 19 Mflrs 1743 S . • ", 
N. 14 - ' . , . v. Ecklcs. l[an(lI. (i aiksarkivet), Vol. 11, 

V
·ol ,11), 50. Nordiuska SalU!. Reli... proc' Tom '~2' Sven RORen; 
o. Il, N:o 19. to . , • • 
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I Mummas hus inflyttade under loppet af året 1735, 

utom Strokirch, studenterna Sven Rosen och Kristian Eberhardt, 

sämskmakaren Anders Veström, skomakaregesällen Simon 

Öman, snickaregesällen Karl Elfström, jungfrurna Margareta 

Utterbom, Hedvig Lampa, Kristina Ryding och Maria Lexelia. 

U nder åren 1736 o. 1737 tillkommo ytterligare studenterna 

Nils Tengelin och Claudius Kylandel', snickareges~iJIen Jonas 

Cullandel' samt pigan Stina Knutsdotter och jungfru Hedvig 

Gadd; således inalles 15 personer. l ) 

Då Strokirch mestadels val' ute på resor föl' pro sel y t

makeri, blef Rosen sektens egentlige lärofader, oeb den in

vigdes nu fullkomligt i mysticismen, hvartill kom förkastandet 

af allt arbete såsom ovärdigt sanna Guds barn. I Mummas 
hus höllos inga sam mankomster, inga böne- eller betraktelse

stunder, utan hvar och en sökte »stå ledig föl' Guds anda till 
att bedja, när och såsom Han ledde dem», hvilket, efter hvad 

Rosen yttrade, merendels skedde stillatigande vid invärtes 

kiirleksnmgängelse med Gud. Stundom, tillade han, kunde 
det dock hända, att någon af dem fick en nådegåfva till att 

uppmuntra och förmana den andra. 
Af alla dippelianer i Stockholm är Rosen den mest till

dragande ocb, jemte Strokircb, mest betydande såväl föl' sin 
begåfning - han fiek af konsistorium i Stockholm vitsord om 

särdeles qvickhet i förstånd ocb sinne - som ock för sin 

1) Till dessa kan ock räknas förre kommin~.ster~ ~id Finska för
saml. i Stockholm Johau Kranck, som tidtals uppeholJ SIg l Mummas hus. 
Denne hade kort före Jul 1733 afsagt sig pre stäm betet, emedan han der
till ansåg sig vara af Gnd okallad och oskicklig, då han tyckte sig finna 
att unuer hans 6-åriga tjenstetid ingen enda själ blifvit genom hans pre· 
dikan omvänd. Lä~ningen af Dippels skrifter samt umgänget med Gelin 
och Erikssönerna hade stärkt honom i hans beslut att afgå från ämbetet. 
lIan blef förekallad föl' konsistorium i Stockholm och domkap . i Upsala, 
som fann honom hysa skadliga tankar om predikoämbetet samt i läran 
om Kristi förtjenst och sakram. bruk och nytta icke hafva så rena och 
helsosamma tankar, ntan vara till nyheter benägen. 1734 reste han till 
Kiel i Holstein med de emigranter, som då lemnade fäderneslandet, men 
åtenände snart hem och vistades i Stockholm och på Vermdön, öfverallt 
tillställande oro. Sths konsist. protok. 9 Jan, 13 Febr. 1734, 15 Okt l ii!5, 
7 Mars 1739, 27 Maj 1741. Upsala domkltp. 24 April 1734. 

Henning : Dippelianismen. 10 

, -' - ,,- ~ .' - - ( - - - __ o ._._ - ;~ - • • 
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fläckfria vandel och sin bjertefromhet. lIan var en djupt re-
. ' ., l d . åtvänd natur som med innerligaste åtrå hglOst an ag , III , o ' • 

f·..· ed Gud men o'J' orde detta pa mystiCIsmens sökte oreDlng m , b 

t'd" det från sin egen personlighet ocb försjun-väO' genom a oen , . 
öd' d Detta drömlif hindrade bonom dock iCke kan e I gu omen. .. 

att å det skarpaste polemisera mot kyrkans bäde hua ocb 

kult ~amt äfven mot statens lagar, försllYidt de hämmade för-

kl ' d t f' hans åsigter il vad följden af detta hans ver Igan e a . . 
uppträdande blef få vi tillfälle omtala I ammanh~ng me(~ 
redogörelsen för de öfriga personerna ö.de, som VI tad~ .1 

Mummas bus, sedan vi först kastat en bhck på Rosens tidi

gare lefnadsförhållanden ocb utvecklingsgång. 
Sven Rosen var född 170 , son till kyrkoherden i Sex

dräga församling af Göteborgs till Erik Ro enius amt bro

der till de ännu mer kände: Nil, adlad Hosen tein, och Ga

briel Rosen. Efter aflagd studentexamen lä te ban i Vp ala 

hufvudsakligen språk, teologi deremot obetydligt, ehuru faderu 

_ som det synes mot bans böjel e - bestämt honom för det 

presterliga kallet. En allvarligare religiös väck el 'e erfor ban 

först 1729, slöt sig under sitt vistande pt Långbro nära 

Stockholm som informator för general kan .-'tael v. I101 teills 

söner till pietisterna i bufvudstaden, men umgick ock <t med 

dervarande dippelianer, såsom med trokirch, Vahlbom, m. 11. 

Äfven generalskan synes varit en from qvinna, hvilken alll

tal Rosen skattade synnerligen bögt, lik om bon å sin 'ida 

var så nöjd med honom, att hon skickade Tol tadiu pennin

gar till de fattige, derföre att Gud be kärt henne barn en 

sådan informator. 

Visserligen hade ban, som vi nämde, fatt en religiös 

väckelse, men bans själ var ännu »tvifvelaktig och scrupulö ", 

isynnerhet beträffande de s. k. medeltingen, IIärvid kom ban 

dock snart till den slutsats, att ingen »individuell gerning 

vore indifferenb)j och som han i allt ön kade följa Guds 

vilja, gälde det nu för bonom att tydligt kunna förnimma 

denna vilja vid hvarje enskild t fall. Att lyda invärtes drif

ter och påmiunelser fann han nog vara godt, liksom han ock 

147 

lade stor vigt vid syner och drömmar, men han fick icke 

härigenom alltid svar på sina frågor, hvad som just vid det 

ifrågavarande tillfället vore bäst att göra. Slutligen fann han 

det bästa medlet att utröna Guds vilja bestå i lottkastning, 

som han sedan använde vid alla möjliga tillfällen. - Sin själ 

närde han i öfrigt hufyudsakligen med sådan spis som Tucht

felds trosbekännelse, Paracelsi, Arnolds och Österlings skrif

ter, Seitzens qurestio apocalyptica, Mysterium magnum, Lou

vigny's I) skrifter samt något längre fram med hvad Dippel, 

Madam Guyon, Molinos m. H. skrifvit. Hans egentlige läro

fader blef dock den bekante Laur. Ulstadius, som ännu lefde 

på Stadssmedjegården i Stockholm et 1733). Denne fick, en

ligt Rosens utsago, i Mars 1731 tala till honom med innerlig 

verkan i hans själ, huru man: skall växa i nåden och vara 

sunda enthusiaster, bruka andans smörjelse och ega dess fruk

ter samt hafva innerlig korrespondens med Gud o. s. v. 

Rosens under åren 1730-31 förda dagbok visar oss, oaktadt 

all dess älsklighet och naivitet, dock blott bilden af en ofri, 

men efter Gud törstande själ, som med Ulstadii och andras 

tillhjelp råkade alltmer och mer in i det religiösa svärmeriet. 

- Konventiklarne hos Dippels anhängare började han allt 

flitigare besöka. Då polisen gjorde slut på sammankomsterna 

hos madam Avelen, begaf sig Rosen till Upsala, der han snart 

af universitetets rektor förbjöds att vidare informera barn. 

I April 1735 återvände han till Stockholm och blef genast af 

Strokirch inbjuden att taga sin bostad hos honom i Mummas hus. 

Öfver ett år hade Rosen vistats derstädes, innan poli

sen lade sig i deras görande och låtande. I Okt. 1736 hade 

emellertid stadsfiskalen fått närmare reda på dem ocb ingaf 

derom en rapport till konsistorium, som strax derefter lät 

kalla dem inför sig, utom Strokirch och Eberhardt, bvilka 

sades vara resta på landet. Under detta och de följande 

åren voro de Here gånger inkallade för konsistorium. Proto-

l) Jean de Bernieres·Louvigny : en framstående mystiker i ]'rank

l'ike, t 1659. 
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kollen öfver samtalen med dem upptaga flcra hundra sidor, 

t konsistorium lät sig verkligen angeläget vara att under

~sa ocb rätta dem samt upphörde först dermed, sedan dc 

uttryckligen protesterat mot att af konsistorium eller n§gon 

annan mottaga undervisning; bvarefter konsistorium lät dem 

gå, under önskan till Gud, att ban ville upplysa dem, så att 

de måtte inse sin villfarelse och lära ödmjukbet. Deras pro

t.est att mottaga undervisning skedde icke alltid i de höftiga

ste ordalag. Ett ex. derpå. Då konsistorium en gang bevi

sade Eberbardt. att ban oriktigt tolkade ctt bibelställe samt 

tillika varnade bonom föl' hans hetsighet, fick det till 

svar att det val' hans naturelle att tala fort och ifrigt, samt , 
att han föröfrigt protesterade mot alla förmaningar, som gt f-

vos honom af konsistorium, och att ban alldele undandrog 

sig att af konsistorium mottaga nl'lgon undervi ning, allden

stund ban inte ansåg någon af dess ledamöter god nog att 

kunna lära och undervisa sig. Han jemte mening frändcl' 

ansågo sig nämligen hafva hunnit så långt i fullkomlighet, 

att de icke mer kunde fela eller flngo bekänna ig vara syn

dare, såsom Eberbardt tydligen lät förstl\.. Äfven Ro en ytt

rade, det han visste med sig, att han bvarken O'jort eller 

tänkt något, för hvilket ban behöfde kämma, De sutom 

trodde de, att Gud skulle omedelbariigen uppenbara för dem, 

hvad som till saligheten kunde vara dem nyttigt att veta. Men 

då de medgåfvo, att dessa uppenbarelser föl' det föl' ta ickc 

finge stå i strid med Skriftens utsagor ocb för det andra 

skulle tjena till att göra menniskan from, kärlcksfull och be

lig, så påvisades för dem, att de i bibeln redan hade allt så

dant, som de genom uppenbarelse hoppades crh,lIa, 

Hvad deras åsigter i öfrigt angår, så öfverensstämde 

dessa tämligen noga med Dippels satser; s som ock Rosen 

utlät sig, att han visserligen läst Arnolds krifter, ur hvilka 

han ock öfversatte det >lsom kunde vara vackert,) samt andra , 
Halleska författare, af hvilka han sade sig väl hafva funnit 

någon upplysning, men icke så klar och fullkomlig, som han fått, 

då ban kommit att läsa bvad Alethopbilus I) och Dippel skrif'vit. 

l) Jfr Heppe, Geschichte der Qviet. Mystik, Berlin 1876, s. 496. 
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För känncdomen om deras åsigter behöfva VI dcrföre 

endast hänvisa till hvad Dippel lärt om Gud, om menniskan 

som ett >lAusfluss>l ur Guds väsen, om straffens betydelse, om 

försoningen och rättfårdiggörelsen, om skilnaden mellan det 

lefvande ordet och den yttre bokstafven, om sakramenten, om 

reningen efter döden och helvetesstraffens upphörande o. s, v. 

Eberhardt var dock något tveksam, huruvida han skulIc med

gifva, att Kristus lidit i vårt ställe, och Tengelin kunde icke 

utlåta sig i denna fråga, då Guds ande ännu icke hade upp

lyst honom det'om, Alla voro dock deri öfyerens, att medlet 

å vål' sida att få del i hvad Kristus gjort vore lydnad, men 

icke tron. Då de vidare höllo före, att någon rätt församling 

icke mer funnes, så kunde de naturligtvis icke besöb någm 

kyrkor . Undantag härifrån gjorde dock Hcdvig Gadd, !lOlIl 

någon gång gick i Skeppsbolmskyrkan och tyekte sig under

stundom hafya uppbyggelse deJ'af. Rosen har gifvit skäl för 

deras afhållande från kyrkor, som han kallar döda trä- och 

stentempel, i en skrift, benämd jörklm'ing om den stora åt

skilnad, som är mellan de trognas gudstjenst och de munkrist

nas kyr7.:otjenst. Man kan icke gerna utlåta sig skarpare om 

den llutvärtes kyrkotjenstenll än lJVad Rosen gör, då han på

står, att den tillverkas af egen naturs kraft, om icke af satans 

pådrifvande, som gerna vill, att syndamåttet snart uppfylles, 

och Guds namn ohelgas; att den förrättas blott med kroppen, 

munnen, tungan etc, att. den sker Ilällskapet, som ~ir verlds

li~t ocb fåfängligt, till behag. Presterna frambära endast 

"barkabröd och sinligt sqvaller». Men "äfven om Guds ord 

och gåfvor vore nedlagda hos den mannen, som de efter men

niskolags föreskrift åhöra skulle, så är det dock för mer, när 

de utan utvärtes ords och ideers hjelp kunde det anamma af 

Gud sjelf, rent, blott och bar!», Således är det ej blott mot 

kyrkotjenstens missbruk, som Rosen ifrar, utan han ogillar 

framför allt, att menniskor på en viss dag och timme komma 

t.illsammans för att öfva sin andakt, då de i stället, föt' att 

fira en rätt gudstjenst, blott hade att lyssna till, hvad Gud 

talar i deras inre, hvarvid det ej vidare vore nödigt, att den 
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ene brodren lär dcn andre. Ytterligarc går Rosens skrift ut på 

att ådagalägga, huru riktigt han och meningsfränder handla 

genom att i nämda hänseende öfverträda öfvcrhetens bud och 

kyrkans lagar. 
Äfven till försvar för deras afhåIlande från arbete upp-

trädde Rosen med en skrift, kallad a/handling om lekamligt 

arbete. Härur blott ett kort utdrag: som jorden är Herrans, 

så måste den ock stå till Hans och Hans arfvingars tjenst; 

hvadan desse också hafva det heliga privilegium, att Berren 

sjelf vill draga besynnerlig omsorg jemYäl för deras kropps 

försvar och uppehälle, utan att de behöfva sjelfva det ringa

ste bekymra sig derom. Visserligen finnas några bibelspråk, 

som påbjuda arbete, men somliga af dem gälla blott sådana 

menniskor, som hafva en trög och lat natur, och kunna för

öfrigt icke angå Rosen, som ansåg ig hafva en högre befall

ning. Såsom Guds barn och lifegna ha de trogne ingen an

nan lag än den kong!. kärlekslagen, i bjertan inskrifven, 

hvarigenom alla andra Guds bud och goda menniskors ord

ning på ett högrc ocb fullkomligare vis fullbordas. Derföre 

anser Rosen det ock vara ett bevis på egypti k blindhet att 

beskylla sådana föl' lättja eller anse dem föl' lö drifvare. 

Den tredje skriften slutligen, som Ro en författade med 

anledning af förhören i konsistorium, handladc om B ÖIlCll, 

»den invärtes, stillatigande och oupphörliga andcn bön», som 

han lärt af madam Guyons m. fl. skrifter. I tvänne af de 

ofvannämda uppsatser, som under ransakningen gång ingäf

vos till kämnersrätten, hal' Margareta tterbom hvilken af , 
de qvinliga medlemmarne i Mummas hus trogna 't uppfattat 

och omfattat Rosens åsigter, genom kortare eller längre till

lägg förklarat sig till alla delar instämma. 

Att sådana villfarelser, som hystes af personerna i .Mum

~as hus, icke fingo ostraffadt vid denna tid i verige offent

l~gen bekännas och utspridas, faller af' sig sjelft. Den and

lIga och verldsliga makten arbetade ifrigt och endrägtigt på 

att återföra de irrande på rätta vägen, men då. detta icke 

lyckades i godo, och då det icke stod de affållige fritt att 
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utträda ur kyrkan, så återstod att genom svarare eller lindri

gare straff' söka återföra dem i kyrkans sköte eller förvisa dem 

ur landet. Vi hafva förut sett exempel på detta förfaringssätt 

ocb skola ånyo få bevittna detsamma, då vi nu öfvergå till 

framställningen af de straff, som drabbade de omtalade per

sonel'lle i Mummas hus. 
Men först några ord om förhandlingarne i konsistorium. 

Under året 1736 hördes derstä~es Rosen, Öman, Elfström samt 

jungfrurna Utterbom, Lampa, Lexelia, Ryding. Vid sista sam

manträdets slut d. år, ingaf Rosen till konsistorium ett bref 

från Strokirch, deri han tillkännagaf, hvar han vistades, och 

hvart han vidare ämnade begifva sig samt önskade, att kon

sistorium måtte skriftligen dclgifva honom skälen till hans 

uppkallande, emedan ban eljest icke ansåg sig skyldig att 

infinna sig, dervid på sig och konsistoriullI »otidigt» tilHim 

pande Luk. 22, 66- 71, 23, 1-5. I Mars 1737 erhöll stads

fiskalen på begäran utdrag ur protokollen öfver samtalen 

mcd bär ofvan nämda personer, hvarefter han i Nov. begärde, 

att, innan ban kallade dem inför kämnersrätten, enligt kg!. 

förordning till hämmande af villfarelser offentlig förbön måtte 

. för dem hållas i de församlingars kyrkor, dit de hörde. I 

Jan . 1738 anhöll samme fiskal, att Strokircb jemte de öfriga 

personerna af hans samhälle, som ännu icke hörts i konsisto

rium, måtte dit uppkallas, hvilket ock strax derefter skedde, 

men då voro alla resta på landet, den ene bit, den andre dit, 

utom Stina Knutsdotter, som infann sig och påstod, att Gud 

frigjort henne från alla lagar och stadgar äfven hvad verlds

lig öfverhct beträffar, till hvilken hon dock fortfarande var 

villig att betala mantalspenningar. Att mottaga någon rät

telse eller undervisning af menniskor, dertill kunde hon omöj

ligt beqväma sig. I Mars, April och Maj 1738 samtalade 

konsistorium med Eberhardt, Tengelin, Kylander, Cullander 

och Hedvig Gadd. Strokirch deremot ville icke inlåta sig i 

svaromål, utan blott närvara som åhörare, hvilken begäran 

ena gången afslogs, men den andra beviljades. 
I kämnersrätten hade ransalmingen redan i Mars s. å. 

börjats med de personer i Mummas hus, som varit före j 



152 

konsistorium 1736, hvl:trvid de flestc Hl' dem ingåfvo skriftliga 

förklaringar (Rosen sina förut nämda uppsatser om lekamligt 

arbete, om kyrkotjenst och om bönen). I Dec. skulle äfven 

de öfriga instämmas, men nu först kom kämnersrätten till 

insigt om, att den icke hade med saken det ringaste att be

ställa, då dylika mål skulle gå omedelbart till hofrätten. Vittnen 

ansåg den sig likväl hafva rätt att höra, och derföre inkalla

des de personer i Mummas bus, som icke hade anslutit sig 

till den af Strokirch stiftade sekten. Vittnesmålen voro be

drande föl' de anklagade: dessa hade alltid lefvat tyst och 

stilla samt fört ett ärbart och kyskt lefverne. 

I hofrätten upptogs icke saken pä länge till beband

ling, emedan ett nytt mål rörande de anklagade först bellöfdc 

utredas. Såsom vi förut berättat, yar Strokirch mestadels ute 

på resor, men äfven de öfriga gjorde då och då en utflykt till 

landsbygden, utom Margareta Uttterbom, som trägnast höll sig 

hemma, så att hon på 5 år icke 5 gånger varit utom porten 

till det hus, del' hon vistades, undantagandes dä bon blef kal

lad inför konsistorium och kämnersrätten. Under sin utflykt 

på landet sökte de värfva anhängare, isynnerbet gäller detta 

om Strokircb och Rosen. Ett kärt tillhåll icke blott föl' des a 

båda, utan äfven för de flesta öfriga medlemmarne af tro

kircbs lilla sambälle, val' Lejondabls gård i Bro socken i Up

land. Här lyckades Rosen omvända HofJunkaren Gripenstedt 

och hans fru, född friherrinna Funck, till sina å igter, bvilka 

dessa också praktiskt utöfvade genom att icke gå i kyrkan 

eller till nattvarden, ej heller låta döpa ett dem nnder årct 

1739 födt barn. Domkapitlet i Upsala fick dli befallning af 

K. M:t att låta ombesörja barnets döpelse. Till litlydnad 

häraf beordrades tvänne kyrkoberdar att resa till Gripenstedt 

för att, om möjligt, söka i godo utverka hans bifall' men i 

hvilken bändelse som helst borde dopet ske. Grip~nstedts 
bifall .kunde icke erbålla.s, men detta oaktadt bIet' barnet döpt, 

hvarvld fadern dock visade stort tålamod, något som seder

mera lände honom till ursäkt, då ransakning i målet företogs. 
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SedaB berättelse härom inkommit till hofrätten, fäldes 

Sept. 1740 utlåtande öfver dc anklagade personerna i Mum

mas hus, bvarvid hofrätten, efter att hafva uttalat den grund

satsen, att intet straff fanns för dem, som fattat (Ich bos sig 

hysa irriga meningar i religionen, men icke utsprida dessa, 

ansåg, att Rosen, Öman, Cullander och Margareta Utterbom, 

som visat större halsstarrighet än de öfriga att förfäkta sina 

villomeningar och icke kunnat utlofva att för sig sjelfva så

dant behålla, borde, i likhet med hvad vid Gelin åtgjorts, på 

någon tid hållas i lindrigt fängelse på särskilda ställen samt 

undervisas af presterskapet och njuta underhåll af publika 

medel. Angående åter Strokirch, Elfström samt jungfrurna 

Gadd, Lampa och Ryding, ansåg hofrätten, att emedan den 

förstnämde icke i konsistorium hörts ocb varnats, och Elfström 

så vida rättat sig, att han numera gick i kyrkan och till 

nattvarden samt födde sig med sitt handtverk, ocb jungfrurna 

Gadd, Lampa och Ryding syntes vara enfaldiga och fogliga 

till sinnes och gifva hopp om sig, så borde alla dessa få vara 

på fri fot och af presterna hvar i sin församling undervisas. 

- Då emellertid i hofrätten rådt stor meningsskiljaktighet 

rörande alla dessa personers straff, så kunde ingen dom fäl

las, utan saken hänsköts till K. l\Us afgörallde. Som exem

pel på de olika åsigterna kan anföras, att angående Rosen 4 

ledamöter i hofrätten höllo före, det ban borde förvisas ur riket 

och derföre genast sättas i arrest; 2 ledamöter ansågo, att 

han borde på någon fästning och alldeles förbjudas bruket af 

papper, penna och bläck samt alla besök, utom af prester

skapet ; alla de öfriga yrkade också, att han skulle i fängelse, 

men några med · tillägget, att detta skulle vara lindrigt såsom 

fallet varit med Gelins. 

Såsom hänskjutet till K. M:t, förekom ärendet i justitie

revisionen redan den 8 Okt. s. å. ocb togs här i grundligt 

skärskådande, hvarvid alla hofrättsledamöternas vota genom

gingos, innan revisionen fälde sin dom öfver någon af de 

anklagade. 



154 
Då Rosen från åtskilliga båll blifvit betraktad som ett 

offer föl' särskildt presternas förföljelselusta, så vilja vi något 

utförligare häl' anföra justitierevisionens omdöme om honom 

föl' att visa hvad berättigande ett sådant påstaende hal'. 

Sedan justitierevisionen påvisat, huru Rosen, »som befunnits 

(behäftad) med så många grofva och svåra villfarande menin

gar mot den rena evangeliska läran», icke velat rätta sig 

hvarken af konsistorii undervisning eller af de honom gjorda 

föreställningarne i kämners- och hofr~itten, »utan tvärtom, ju 

längrc tid han varit lemnad att sig besinna och ju närmare 

han funnit det skrida till undersökning och sakens slut honom 

angående, ju mera har han sig bemödat att mcd grofvastc 

uppsökta ordasätt och smädefulla utlåtelscr l) fram bringa sina 

mycket irriga satser ocb villfarande meningar 'allJt så myckct 

bos honom stått uti sina ingifna skrifter tillbudit att öf'\'cr

ändakasta den rätta salighetens grund och ordning samt för

smäda Guds ord, de heliga sakramenten ocb dcn offentliga 

gudstjensten såsom ock ogilla och förkasta de beslut, som 

författade äro till bibehållande af den rena cvangcliska läran" j 

samt huru han på Lejondahls gård sökt utsprida 'illa satscr, 

och huru han tillika låtit förstå, att de af öfvcrheten utfär

dade stadgar och förordningar icke kunde afhalJa honom fran 

villosatsers utspridande, - så fann justitierevi 'ionen pa grund 

af alla dessa skäl Rosen skyldig tilllandsförvisn i ng enl. kyrko

ordn. 1, 2 och missgerningsb. 1, 3, 4. 

Angående Öman, Cullander ocb Utterboru in 'tämde jll

stitierevisionen i hofrättens utlåtande, dock mcd det tillägg, 

att dessa personer kunde användas vid något mannfakturverk, 

likväl skulle detta senare få bero på deras fria val, ehuru dc 

i så fall ej skulle erhålla mer än 4 s:mt om dagen. lIvad 

Strokircb beträffar, så borde äfVen ban ballas i förvar i något 

1) Rosen hade d. 6 Juni 1740 till hofl'ätten ingifvit en vidlyftig 
skrift Oll! en 1'ätt evangel. tolemnce J)med hårda och anstötliga utlåtelser 
om Guds ord och sakramenten, gudstjcnsten och lärostyckenaD (hofrältcns 
omdöme}. Jfr härmed yttrandet om Rosen i Biogr. Lex. (XII, s. J!IS): 
Dman yrkade häftigt R:s förvisning, men han förblef sig lik, stilla, sakt
Illodig, tålig under aHt». 
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enskildt, honom anständigt rum under noga bevakning. Dock 

är jnstitierevisionen betydligt mildare mot honom än de förut 

nämda, ty det inskärpes, att rummet skulle vara honom an

ständigt, att han skulle hafva god och behörig skötsel samt 

tillräckligt underhåll. 
Så långt hade justitierevisionen kommit i sitt utlåtande, 

då dess ledamöter började besinna, om K. M:t, innan hofrät

ten afsagt slutlig dom, kunde upptaga mälet j och sedan alla 

hithörande handlingar ånyo genomgåtts, fann revisionen för 

godt att äterförvisa målet till hofrätten, emedan nämda per

soner icke blifvit formligen anklagade, i det att hofrättsfiska

len icke gjort mot hvar och en af dem något påstående, och 

ingendera fått höra sin dom. 

Kort derefter eller d. 28 Jan. 1741 föll hofrättens sista 

utslag i saken och lydde, att Sven Rosen skulle ofördröjligen 

skaffas ur riket och ej få återkomma, förrän han rättat sig; 

att Öman och Margareta Utterbom genast skulle sättas i nå

got lindrigt fängelse på särskilda ställen, skilda från annat 

folks umgänge, samt af presterskapet undervisas. Beträffande 

åter Kylander, Cullander, Elfström samt jungfrurna Gadd, 

Lampa och Ryding, så lemnades alla dessa på fri fot, men 

förbjödos att bo och vistas tillsammans eller hålla olofliga 

sammankomster eller skriftligen eller muntligen utsprida vill

farelser, och skulle de af presterna hvar och en i sin försam

ling undervisas. För Strokirch visade hofrätten äfven denna 

gång stort undseende, för att icke säga partiskhet: han slapp 

allt straff, dels emedan han i konsistorium nekat att inlåta 

sig i svaromål (äfven i hofrätten hade han förra gången 

vägrat att svara, så att han genom ett formligt utslag måste 

dertill åläggas), och dels emedan ett annat mål honom angå

ende ännu icke var utageradt. l ) Eberhardt och Stina Knuts

dotter undsluppo också straff, emedan de, såsom resta på lan-

l) Under sina resor kring landet hade han äfven varit på Klcm
mestorp nära Jönköping och del' vunnit en fru Clerk och hennes syster, 
en grefvinna Stenbock, föl' sina åsigter. Ji'iskalen hade uttagit stämning 
på fru Clerk, som genomgått varningsgrader utan att rätta sig. 



156 

det icke kuunat tJöras") Afven den f'iil'Ut nämde Gripenstedts 
, 'M 

sak afgjordes i sammanbang med personernas l ummas hus; 

och då kyrkoherden, som döpt det ifrågavarande barnet, till 

hans ursäkt androg, att ban var klen i in kri tendom, samt 

sjuklig ocb melankolisk, slapp han plikt, men förbjöds vid 

vite att mottaga några viIIfarande per.oner o·h skulle af pre-

sterna undervisas. 
Mellan hofrättens förra uth tande och detta domslut 

råder den skiInaden, att Cnllander nu blef IJ friad från 'traft·, 

men att Rosens ökades. kulet till det . i tn~i,mda var dels 

justitierevisionens stränga uth tande om honom amt ännu 

mer, att han föryttrat 700 exemplar af en utan cen ur genom 

trycket 1739 utkommen skrift, kallad 1.-ort Mitt 0 ('71 }}ledd aU 

uedja, som madam Guyon kall författat, ~alllt att han be

kommit af eu sin vän en aunau krift: kod wIIl/lirkn i l/[J till 

uönen eller en innerlig kristendom, utan att kunna förma' att 

namngifva sin vän eller bvem om öfverHatt den förra, ej 

heller boktryckaren, som den tryckt, und r föl'(' '' i (\' :1 nde, att 

sådant strede mot samvetslagen. - Denna . ak had för kom

mit i hofrätten efter dess för ta uth tand Olll Ho: "n, bvarvid 

icke mindre än 6 af de s ledamöter höllo fiir ' att l o en ge

nom fängelse borde förmå till anning Il, ' uts:iganc1 . fven 

detta mål hän sköts till K. l:t och afhancllacl ' i jn ,titieJ'C"\i

sionen, som ansåg, att Ro ens brott lighet h:i1' i ~(' n o l\l :in IlIcr 

ökades, Konsistorium hade ock p~l befallning ut git\ it ccn ur 

öfver de nämda skrifterna, och denna c n. ur utföll natUl'ligt

vis ogynsamt, då traktaterna »)utmHrka fJui ti f' DlunJ». ,'0111 

Rosen skrifvit företalet till den mindre uJlp .. at. en oc h tillagt 

llåtskilliga dels interpolerade, dels t ympad o 'h trenom falsl<a 

öfversättningar förvända skriftens prak)" fi ck han crälla 'Olll 

författare. - Enär Rosen efter Erik ' 'öncrna afrc:a yarit huf

vudman för dåvarande separati tcr i -'t rhot t Il, ön 'kade 

presteståndet vid 1741 ar rik dag, att dOIll n öfver bonom 

skulle bekantgöras derstädes, 

" l) Tellgelill, Vestl'öm och Lexelin voro aBid un. Om den sist nämda 
beratta~, att hon dött i »stOl' ovisshet». 
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Om de mer framstående personernas af den nya sekten 

vidare öden vilja vi i korthet yttra några ord. Rosen fort

skaffades i Mars 1741 i sällskap med en person vid namn 

Tinnerholm landvägen till Malmö. Från Malmö gick resan 

öfver Köpenhamn till Altona, der Segerholm var före dem. 

Under vistelsen i Tyskland synes Rosen hafva stått i bref

vexling med 'reerstegen, och då denne ogillade Dippels lära 

om försoningen, har väl detta inverkat på Rosen. Alltnog, 

med glädje kunna vi omtala, att han efter några år kom all

deles ifrån sina irriga satser, hvarefter han från Lindheim 

1746 till svea hofrätt insände en renlärig trosbekännelse an

gående den hel. skrift, om försoningen ocb Kristi förtjenst, 

om dopet, om kyrko- och nattvardsgång. I) - Enligt uppgift 

i Biogr. Lex. Xll, s. 199, har han derefter begifvit sig till 

Vestin dien, der han ingått äktenskap »)med ett rikt adligt 

svenskt fruntimmer)), med henne haft en son samt slutligen 

aflidit omkr. 1750. 

Strolcit'ch förorsakade fortfarande som hittills vederbö

rande stort besvär såväl genom sitt kringflackande i landet, 

dervid han dels uppmuntrade och stärkte sina gamla anbän

gare, dels skaffade sig nya, som ock genom sina memorialer 

än till bofrätten, än till presteståndet. Sedan domen fallit i 

saken rörande Mummas hus, hvarigenom Strokircb lemnades 

på fri fot, fann sig justitiedeputationeu föranlåten att afgifva 

ett betänkande, hvari den uttalar den förhoppning, att hvad 

som angående honom kunde återstå, måtte genom K. M:ts 

föranstaltande blifva behörigen afgjordt, men ansåg tillika, 

att han icke borde få vara på fri fot, utan ställas under be

hörig uppsigt, till dess, sedan fru Clerks sak blifvit afgjord, 

slutligen äfven öfver bonom kunde blifva dömdt. Med anled

ning häraf ingaf Strokirch till presteståndet ett memorial, 

deri han bland annat påstod, att beskyllningen angående gref

vinnan Stenbocks och hennes systers villfarelse vid närmare 

undersökning befunnits vara utan grund. Presteståndet, som 

för ögonblicket icke bade tid att sysselsätta sig med Stro-

I) Se NOJ'(linska saml., Religionsprocesser, vol. 11, n'o 27. 

,, ' - - .. " " - ''''' - > , • -::--:~--._. , • 
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kirch lofvade att framdeles afgifva sitt utlåtande angående de , 
sakförhållanden han andragit, ett löfte, hvarpå Strokil'ch visste 

att taga fasta. 
Oaktadt ständerna hos K. M:t i Aug. 1741 begärt, att 

hofrätten måtte anbefallas att skyndsamt afgöra Strokirehs , 
Eberhardts och Stina Knutsdotters sak, och oaktadt K. 1\1:t i 

enlighet dermed i Juni 1742 gaf hofrätten en dylik befallning, 

så uträttades dock dermed ingenting. Möjligen har hofrätten 

nrsäktat sig med, att Strokirch icke fanns i staden, ty i Dec. 

s. å. uppdrog presteståndet åt en sin ledamot att i justitie

deputationen medverka d m'till , att hofrätten läte utgå ett cir

cul är till alla landshöfdingar att tillhålla 'trokireh, det han 

måtte infinna sig vid vederbörligt forum. I Mars 1743 var 

han i Stockholm, men hofrätten behöfde ännu en påminnel e 

från presteståndet genom justitiedeputationeu, innan den kom 

sig för att kalla Strokirch, hvilken helt enkelt nekade att 

svara, emedan presteståndet icke afgifvit uti, tande angående 

hans 1741 till detsamma ingifna memorial; men ståndet au

såg det icke sig värdigt att »libellera» med 'trokireh utan , 
förmenade, att hofrätten kunde i konsistorierna kaffa sig nö

dig underrättelse. Strokirch fick emellcrtid trax derpå cu 

ovä.ntad hjelp, i det att Ridd. och Adeln förklarade, att mcd 

hans sak måtte innl'hållas, eftersom m,let varit anhängig

gjordt hos ständerna, men icke der blifvit afgjordt. - Der

efter fick han vara i fred; åtminstone förekommer han icke 

i de närmast följande årens riksdag protokoll. 1767 sökte 

han komma i skriftvexling med Sven B' lter om ministerium 

irregenitorum, angående hvilket Brelter i en utO'ifven afhand-
r b 
mg förfäktat lika åsigter som konsistorium i ,'tockhohn i 

tvisten med Tolstadius. Strokirch synes icke hafva bevärdi

gats med något svar. 1768 utgaf han de redan omtalade vi

dimerade akter och protokoller, rörande Tol tadiu , samt afled 

1772. Han var en synnerligen djerf f6rkiimpe för religions

frihetens grundsatser, och tillika en viigbrytare för neologien 

samt ett exempel på, att kyrkans lära äfven under denna tid 

kunde ostraffadt offentligen bekämpas och dess tjenare försmädas. 
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Mar.lJarcta Utteruom val' i början af fängelsetiden lika 

halsst.arrig som förut, men i senare hälften af året 1746 hade 

en förändring försiggått hos henne: hon var då icke allenast 

mycket foglig, ntan förklarade sig ock »vackert,) öfver de 

frågor, som henne förestäldes. Hon blef strax derefter stäld 

på fri fot. 
Simon Ömans fängelsetid bIet' deremot mycket lång-

varig, och hans behandling hård och kärlekslös. I Mars 1741 

insattes han i arrest samt besöktes i början af presterna ; men 

då ban vägrade mottaga någon undervisning, upphörde dessa 

besök från slutet af 1742 ända till i Mars 1745. Visserligen 

bade han utfarit i hårda utlåtelser både mot läran och pre

sterna, men detta berättigade näppeligen preses i konsistorium 

att 1746 hos öfverståthållaren begära att Ömans bevakning, 

som dittills varit mycket lindrig, måtte skärpas, och, då denna 

begäran icke hade önskad framgång, förnya den hos slottsfog

den, som lofvade att genast gå i författning derom. Öman 

bortglömdes deret'ter i 15 år eller till 1761, då på slottsfog

dens föranledning konsistorium at' fångpredikanten på Kasten

bof, der Öman förvarades, inhemtade underrättelser om honom. 

Fångpredikanten hade att berätta, det han visserligen hört 

att en med namnet Öman nppehöll sig på Kastenhof och med 

skors förfärdigande skaffade sig födan, men hade icke vetat, 

att han vore arrestant, isynnerhet som han aldrig infann sig 

vid förhören eller brydde sig om kyrko- och nattvardsgång 

samt sades aldrig vilja tala med någon prest. Öman skall 

ock, enligt en konsistoriiledamots, D:r Celsii utsago, mer au

sett som en förmån än ett straff at.t ega fritt husrum på Ka

stenhof, då han för öfrigt efter behag fick gå nt och in. Af 
hofrätten begärdes vid samma tid upplysningar i konsistorium 

om Ömau; dessa afgåfvos, men der vid afstannade saken, och 

han fick ännu i tvänne år blifva qvar på Kastenhof. Då brast 

honom ändtligen tålamodet och i en hjertskärande klagoskrift 

till hofrätten förtäljer han, hurudant hans 22-åriga fängelselif 

varit. Redan de 4 första åren hade hans helsa i följd af kalla 

och fuktiga rum blifvit nästan förstörd. Sedermera hade han 

-' -- ,,- - .' - -' - -~ - --- ---- -------- '-- '- . - '.' 
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fallit i en svål' och långvarig sjukdom, så att ban under många 

ål' litct eller intet förmått hjelpa sig sjclf. När skötsel kun

nat crhållas, hade han derför fått betala 3 å 4 d:r k:mt i 

veckan, under det han sjelf åtnjutit blott 2 d:r 20 s. samma 

mynt. Han vore nu så förstörd till helsa och kroppskrafter, 

att han säger sig, efter menskligt utseende att döma, nödgas 

förgäs i vanskötsel. Han tviflade derföre på att förnuftiga 

hedningar skulle kunna handla så mot osjäliga kreatur som 

ban blifvit behandlad. 
Att Öman målar med starka färger ~ir föga att undra på, 

äfven om vi på grund af fångpredikantens och Celsii berät

telse bafva skäl till den förmodan, att hans fängelsetid åt

minstone tidtals varit mycket lindrig. När han vidare i sin 

uämda skrift påstår, att fångpredikanten visserligen talat med 

honom angäende bans irriga meningar, men icke kunnat upp

gifva, bvilka dessa skulle varit, så har han glömt, att han 

varit en af de hätskaste angriparne af kyrkans både lära och 

tjenare. l ) Men icke ursäktar sådant konsistorii beteende mot 

honom, utan hans behandliug blifvcr en af de mörkaste fläc

karne i denna tids historia. 1763 blef ändtligen Öman på 

kousistorii tillstyrkan försatt i frihet. 

För Dippels anhängare i Stockholm hal' den nu genom

gångna perioden visat sig som en härd och svål' tid. Med 

fängelse eller landsförvisning straffades i öfrigt oförvitliga per

soner, del'före att de hyste en fran kyrkans lära afvikande 

åsigt om sättet att dyrka Gud. Och dock var deras Guds

dyrkan stämplad af verkligt nit, och bos dem fanns ett reli

giöst lif i motsats till den dödsstillhet i andligt hänseende, 

som rådde hos många af statskyrkan medlemmar och hvil-
ken val' så stor att dl ' '. , en me em af prestestandet kände SIg 

manad att till sitt stånds allvarliga öfvervägande vid 1739 

1) Jfr konsist. protokoll d. 19 och 26 Nov fl Dec 1735 2'5 Okt 
1736, 29 Juni 26 Okt 1742 .,' . " . 
om Öm l'f' " 19 Mars 1745, 9 Sept. 1746. Underrättelse 

. ans l under fä l t'd amanuens . R'k . nge se l en har godhetsfullt meddelats fÖl'fatt. af 
en l l sark! vet E. V. Bergman. 
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års riksdag hemställa, huruvida assessorer, hofrättsråder och 

flere, som på 10 iL 12 år aldrig bevistat gudstjensten eller 

brukat sina salighetsmedel, kunde vara domare i religions

mål, eller om borgare och adelsmän, som aldrig ginge i kyr

kan eller brukade sina salighetsmedel, borde ega säte och 

stiimma på riksdagen. 

Men å andra sidan får icke förgätas, att det religiösa 

lif, som rådde hos separatisterna, icke var ett sundt kristen

domslif, utan snarare ett sjukligt och osundt svärmeri samt . ' 
att de åsigter, med hvilka de framträdde, icke kunde annat 

än ogillas af alla sansade. Ty med åberopande af ett inre 

ljus, med föregifvande af omedelbara uppenbarelser, med tron 

på den egna ofelbarheten satte den nya rörelsens anhängare 

sig öfver både statens och kyrkans lagar, der dessa ansågos 

lägga ett hinder för andens fria verkan eller, bvilket oftast blef 

dermed liktydigt, det egna godtycket. - Att genom undervisning 

söka rätta de villfarande var åtminstone i början en lönlös möda; 

och de pl'ester, som flngo sig detta uppdrag anf'örtrodt, möttes 

med »mycket ovett» och försmädelser, flngo höra, att deras 

kunskap, såsom inhemtad i skolor och vid akademier, dugde 

till intet, ja, att satan sjelf talade genom deras mun' eller , 
ock afkliptes alla samtal genom den invändningen, att anden 

ännu icke gifvit den, som skulle undervisas, upplysning om 

eller rätt att yttra sig i det ämne, som var å bane. Deraf 

blef följden, att presterna, så ifrigt och outtröttligt de än länge 

arbetade med de villfarandes undervisande och förmanande 
o o. ' sa smamngom upphörde med sina besök och läto den verlds-

liga makten använda sina omvändelsemedel : fängelse eller 

landsförvisning. Bäst hade varit, om de villfarande egt fri

het att utträda ur en kyrka, hvilkens läror och kult de ogil

lade och smädade. Men för det lilla fåtalets rop på religions

frihet var tiden döf. I stället sökte regering och ständer att 

med alla medel qväfva den nya rörelsen, isynnerhet som den 

icke var inskränkt ensamt till Stockholm, utan hade anhän

gare i flere af rikets provinser, såsom i Skåne, Öster- och 

Vestergötland m. fl. 
10* 
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0111 dc förordningar, SOUl af regeringen ntgaf'vo. till 

riirclcn. dH 111 \l:tlHlc, iiterstar att yttra nagra ord. Hedan förut 

hat\ a \ i 0111 U ii III t K. ~I:tf; bref r(ira nde detta Hrende af 

d. :!i .Juni Ii:!, ~alllt kommissionens iifycr dd diJlJlcl!>ka 

IIvlil'ndet till 'iittande. Dertill kom en förordning af d. 1-1 
• ·Il\·. I i:!', SOIU anbefaldc, att noga uppsigt skuJle hällas öf

vcr, att inga kiitterska böcker finge införas ocb försiiIjas. Af 
n:lI ru". riksdag ti('\< regeringen föl' sitt ådagalagda nit mycket 
herUIIl, i (let snlndel'l1a lwsågo, att de anordningar, K. M:t vid

ta~it till villfarcI~clIs hUmmande, varit de försigtigaste, krist· 
liga.te och tillriiekligastc, önskade blott, att konsistoriernas 

herättel 'cr angacnde religionsUlål ginge omedelbart till hof
riitternu och der före andra mål behandlades. Denna önskan 

\"illfor K. M:t i en förordning af d. 8 Maj 1731, men som 

iifven innchtill, att vederbörande bofrätt egde makt att, der om
. Uindigbetcrna sadant föranledde, strax gifva befallning, att den 

anklagade toges i förvar. Denna åt hofrätterna gifna makt kunde 
Hitt föranlcda mi 'sbruk,') så litet dessa än i allmänhet ut

ruiirkte ig för nagon förföljelselusta. De vidtagna åtgärderna 
Yi ade sig dock nart otillräckliga, såsom preste· ocb bonde
stan dc t hCRYiir skrifter angående religionssakerna vid 1734 

är!> rik dag nt\'i a. Det senare ståndet ingick till K. M:t 
med begäran, att tjenliga och tillräckliga medel måtte utfinnas 

till de irriga lärosat ernas dämpande och utrotande; det förra 
inkom till med Hinder med förslag om medel för det nämda 

iindamalets uppnåcndc. Presteståndets memorial gillades af de 

andra tandcn; af borgarestandet dock med det tillägg, att det 
gerna age, att religionsstadgarne blefveöfversedda. Ståndet ång

rade ig dock nH tan genast angående det bifogade vilkoret samt 

l) Ett e .. del'på. En piga, Magdalena Ekström, med villomeningar 
lika Gclin~ och )Iolins, hade länge suttit arresterad, innan konsistorium 
crhoIl nå!(on underrattel e om henne. Slutligen tillspordes konsist, af 
~ofrätten. hmd det angående henne åtgjort, hvarföre hon så länge hållits 
l fangelsc. och om hon borde längre der förblifva. Härpå gafs det. svaret, 
att kon "ist. hvarken inmanat henne i al'l'csten eller begart att hon der 
kulle förvaras, ty sådant hörde icke konsist. tilL Hon blef :trax derefter 

frigilven. Jfr Sths konsist. protok. d. 5 Nov. 1735. 
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begagnade med glädje en af presteståndet dem gifven anledning 

att fatta nytt beslut; hvarefter de alldeles förenade sig med preste

ståndet i dess förlag l) Detta blef ock af regeringen gilladt, 

och genom ett kong!. bref af den 20 Mars 1735 offentligen 

påbjudet. Deri gif\'es föreskrift OIll husförhörens noggranna 

bevistande och om skyldighet föl' dem, som flytta ur en för

samling i en annan, att hafva den förre kyrkoherdens attest 

om sitt lefverne och kunskap i kristendomen. Angående de 

i religionen villfarande, så skiljes mellan dem, som »lefva stilla 

och roligt», och dem, som skriftligen eller i samtal söka 

utsprida sina villfarelser. De föna skulle först undervisas af 

kyrkoberden med komministerns tillhjelp; och om de icke 

läte rätta sig, ytterligare af prosteu, samt slutligen, ifall detta 

icke hade önskad framgång, af vederbörande konsistorium. 

Blefve äfven denna undervisning fruktlös, då skulle den vill

farande angifvas vid verldslig rätt. Med den åtel', som sökte 

utsprida villfarelser, gjordes processen mycket kort: han skulle 

genast af kyrkoherden angifvas hos konsistorium, på det med 

honom utan uppskof måtte lagligen förfaras. Beklädde han 

någon offentlig tjenst, skulle han mista ämbete, lön och pen

sion; och vore han af ringare stånd, skulle han dömas till 

något honom anständigt och lindrigt arbete. Ingen skulle 

få brukas i något rikets ämbete eller anträda någon utländsk 

resa, innan han kunde uppvisa antingen teol. fakultetens eller 

vederbörande ministers vittnesbörd om tillförlitlig kunskap 

i trons artiklar. Men hos presterna inskärptes också att hafva 

ostraffad umgängelse med hvar man, hålla gudliga, anderika 

och tydliga predikningar, allmänna katekismi- prediko- och kom

munionförhör samt göra husbesök. Biskoparne och konsistori

erna hade att tillse, att blott de för framsteg i studier och med 

ämbetsgåfvor försedda och för gudfruktligt lefverne kända 

finge blifva prestel'. 2 ) 

Ofvannämda förordningar, till hvilka ock böl' räknas 

en tI. 13 Nov. 1733 utfärdad föreskrift, »hvarefter såväl prrecep-

1) Jfr Pl'estest. pl'otok. 1734. d. 7 Aug., 16,18,30 Nov. Just. deput. 
protokoll d. 1 Okt. 1734. 

2) Omnämda förordning finnes i Stjernmans Religionsstadgar. 
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turer ~Olll de, hilka heböfnt deras tjenst, sig hädanefter b af\- a 

att i llllllCl'llanighet rUtta», i förening med prestersknpets i 

~tol'khollll trHgn:l nit astaclkommo, att dippelianismen der

. tiille . eftcr l i -!! milli igen allmHnt upphörde. Dc efter ny heter 

i rl·lkionen hel1Hglla tinga ock i den snart dereftcr framtriidnndc 

hcrrl1huti-Ql1Cn ett nytt mremal föl' sin uppmärksamhet . 

. '« sllIanillgolll gjorde sig hos ständerna en mildarc 

nppfattning g;i1lnndc med bänsyn till de i religiösa ting olika 

!Hnkande, i det att 1741 utHtndska medlemmar af engelska 

oeh reformerta kyrkan fingo härstädes fri relionsöfning, byar

jClllte ;if'ren föl' svenska llIedborgare de stränga religionsstad 
gam c i nttgon man lindrades. Åtminstoue förordnades, att 

ingcn föl' villfarande meningnr i religionen misstänkt skulle 

i ningelse fa inmanas, innan ransakning och dom föregått; ej 
heller skulle nagon, som icke »af eget bevåg» yttrade och ut

spridde \'iIIomeningar, på något sätt förolämpas eller föl' rätta 

till ansrar smilas.') 

I) Jfr Just. dcput. protokoll d. 20 Aug. 1742. 
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