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Abraham Achrenius Coll.455 

 

Abraham Achrenius, präst, psalmist och ledare i väckelserörelsen föddes i Somero 1/2 1702 och dog i 

Nousis 28/9 1769. Han representerade 1700-talets typiska ståndscirkulation och hans farfar var 

bonde och hans far hade fått utbildning och blivit kapellan. Han studerade i Åbo och skrev under sin 

studietid tillfällighetsdikter. Med väckelserörelsen kom Abraham Achrenius i kontakt då han år 1728 

blev anställd som informator hos greve Gustaf Creutz. Pietismen hade under stora ofreden gått 

tillbaka men spred sig efter freden i Nystad bland stånds- och adelsfamiljer. Den grenen 

kännetecknades av en återhållsam vilja till förnyelse inom kyrkan. Den gjorde också ett starkt intryck 

på Abraham Achrenius som sedan avslutade sina studier med prästvigning år 1730. Han utnämndes 

därefter till prästadjunkt i Jakobstad och år 1733 till predikant för Österbottens regemente och tre år 

senare till kapellan i Esse. 

 

Under sintid i Österbotten kom Achrenius i kontakt med den radikala mystisk-separatistiska 

pietismen, som hade en mycket negativ inställning till kyrkan och kyrklig fromhet. Den innehöll 

extasiska element med tungomålstalande, uppenbarelser och en väntan på domedagen. Till en början 

förhöll sig Achrenius negativt till den radikala pietismen och försökte i stället att utveckla andlig 

fromhet inom kyrkan och betonade och utvecklade skriftskoleundervisningen samt stärkte kyrkotukten. 

Han fick visserligen domkapitlets stöd men lyckades inte att stoppa den radikala rörelsen.  

 

Då började han närmare att studera den nya rörelsens idéer och den började framstå som den allt mera 

ideala formen av kristendom. Efter en ingående genomgång av Uppenbarelseboken blev Abraham 

Achrenius övertygad om att de sista tiderna hade kommit, att domendagen var nära och att var och en 

borde lämna Babel dvs. församlingen.  

 

Hösten 1740 blev Achrenius tvungen att lämna Esse för att ställas till svars inför Åbo domkapitel. 

Ärendet behandlades först av domkapitlet och flyttades sedan över till hovrätten som överraskande 

friade Achrenius. Saken behandlades av kungen och för att kunna följa med händelsernas gång flyttade 

Achrenius till Sverige där han kom att stanna under hela lilla ofreden. 

 

Han återvände först i slutet av sommaren 1743 då han bosatte sig i Åbo. Hans förhållande till den 

radikala pietismen hade då svalnat och han anhöll om att få återinträda i prästtjänst. Klämd av sin 

ställning mellan den dogmatiska kyrkan och den radikala rörelsen började Achrenius utveckla en egen 

form av väckelse. Han predikade och skrev flera arbeten om hur en självständig "sionistisk" rörelse 

skulle utformas.  

 

År 1753 blev han kyrkoherde i Nousis och då var hans självständiga form av väckelserörelsen nästan 

färdig. Grundtankarna syns speciellt i psalmsamlingen "Jumalan rauhan etzimisestä" 1750. Den 

väckelserörelse som uppstod i mitten av 1750-talet bland allmogen fick stor spridning, först i 

satakunta och Egentliga Finland, därifrån till Tavastland och Nyland. Också ledarna fanns bland 

allmogen och relativt få präster kom till väckelsemötena. Rörelsen höll sig dock inom kyrkan och 

saknade det radikala draget som den österbottniska rörelsen hade haft. Det centrala var bättran och 

kravet på pånyttfödelse sant väntan på den yttersta domen. Ett uttryck är bland annat Achrenius åtta 

shillingtryck som utkom år 1756 där ett behandlade den hemska jordbävningen som hemsökt Lissabon.  

 

Achrenius engagerade sig starkt i rörelsen, som han hoppades skulle utvecklas till hans egen 

"sionistiska" rörelse. När mötena hotades av konventikelplakatet organiserade han dem som 

sångmöten där sjungandet av psalmer hade ett centralt utrymme. Mötena inspirerade Achrenius till en 
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större psalmproduktion och de psalmer han skrev utkom i bland som enskilda shillingtryck, ibland som 

samlingar eller som ett tillägg till ett traktat. Han utgav tre samlingar psalmer och den fjärde, Zionin 

Juhla-Wirret utkom under hans dödsår. 

 

Största delen av Achrenius uppbyggelselitteratur är skriven på svenska och de blev mycket populära 

inom väckelserörelsen. En stor del av Achrenius arbeten förblev dock opublicerade dels på grund av 

censur dels på grund av att Achrenius aldrig avsåg att verket skulle publiceras. Detta är exempelvis 

fallet med Achrenius egenhändiga memoarer i ursprungligen tre band från 1706 till 1753. 

 

Achrenius efterlämnade skrifter har huvudsakligen inköpts på vicehäradshövding Edvard Ingnatius 

auktion år 1840, på Habins bokauktion 1873 samt en kopia av en dikt som köptes år 1932 av redaktör 

Vainio. I förteckningsarbetet har den gamla ordningen som handskrifterna fått i biblioteket bibehållits. 

 

Signumbyte: 

Nytt signum Bibliotekets gamla signum 

Coll.455.1  C.II.13-14 

Coll.455.2  C.II.15-17 

Coll.455.3  C.II.16-20a 

Coll.455.4  C.II.21-24 

Coll.455.5  C.II.25-27 

Coll.455.6  C.II.28-29 

Coll.455.7  C.II.30-31a 
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1) Kysymyskirja Herran ehtolliselle oikein walmistuxest --- jonga 

wuonna 1752 on pränttin andanut Turun linnan Seuracunnasa opettaja 

ia Saarnamies Abraham Achrenius.  

Arbetet påbörjat 13/12 1751 avslutat 10/1 1752. Slutar med colme 

uutta hengellustä wirttä /efter pag. 187/. Otryckt. 

2) Catumus ia usco käändymisen harjoituxes caikista synneistä 

poisluopumisen erinomattain Juopumisen synnist - - - jonga wuonna 

1755 on präntin andanut Abraham Achrenius -  

Första delen, 22 ark, slutförd 20/11 1754, andra delen, 18 3/4 ark, 

slutförd 10/12 samma år, företalet skrivet 19/12. Verket slutar med en 

psalm. Otryckt. Inköpt på Edvard Ignatius auktion 1840.  

 

1) Armo ia Totuus Jesuxes Christuxes se on yxinkertainen tutkis-

teleminen Jumalan Sanast, - - - Toinen osa jonga - - - on wuonna 175 

pränttin andanut Abraham Achrenius. - Avslutad 18/12 1755. Otryckt. 

2) - - - Ensimmeinen osa - - - jonga - - - on wuonna 175 präntijn 

andanut Abraham Achrenius. Avslutad 20/11 1755. Företalet 

undertecknat 16/11 s.a. Slutar med en psalm. Denna första del 

omfattar 25 1/4 ark. Otryckt. Inköpt på Edvard Ignatius auktion 

1840.  

Coll.455.1 

 

 

 

1) Tarpellinen kysymys kirja, eli coco catechismuxen yxinkertainen 

Selitys, - - - jonga - - - on wuonna 1757 coconpannut ia präntin 

andanut Abraham Achrenius. Påbörjad 19/12 1755 samt avslutad 

19/4 1757. En underavdelning avslutad 11/11 1756. Omfattar 100 

ark utom företalet. 

2) Wijmeisexi cuinga yxi ihminen joca wielä surutoin ia käändymätöin 

on taidais oikian parannuxen tehdä ia eläwän uscon tulla. samt Ripistä 

ia Synnin päästäst. Sistnämnda påbörjad 4 slutad 7 maj 1757. 

Otryckt. Inköpt på Edvard Ignatius auktion 1840.  

 

1) Uscowaisten Sieluin kielen udistus eli puhuminen uusilla kielillä - - 

- amu saarnasa heluntai päiwänä Nousiaisisa edestuotu, sijnä 3 

päiwänä käsäcuusa wuonna 1759, jonga saarnan - - - on samana 

wuonna pränttijn andanut Abraham Achrenius. 

2) Weljellinen rackaus oikein ylös herätettyin Jumalan lasten welille - - 

- colmandena rucous päiwänä aamusaarnasa, sijnä 22 p. käsäkuusa 

wuonna 1759 Nousiaisisa edestuotu, jonga samana wuonna myös on 

präntijn andanut Abraham Achrenius. 

3) Finsk predikan utan titelblad. Påbörjad 7/2 1759 och avslutad 12/4 

1759. Har utgjort 93 blad av vilka de fyra första är bortskurna. 

Upptages ej av Pipping. Inköpt på Edvard Ignatius auktion 1840.  
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Uusi Jerusalemin wartia Eesai 62 v: 6, 7 josa Jumalan lain rickojat ia 

säädyttömät Sanan cuuljat Jerusalemin wartiain tygö entzutan, - - - 

Ensimmäinen osa - - - jonga wuonna 1763 on Präntijn andanut 

wanhin opettaja ia saarnamies Nousiaisis Abraham Achrenius. Efter 

titeln som går in på andra sidan följer ett intyg på att arbetet har 

godkänts av teologiska fakulteten i Åbo för tryckning 21/12 1764. 

Arbetet är påbörjat 15/6 1762. Slutar med en psalm. Omfattar inalles 

195 blad. Upptages ej av Pipping. Inköpt på Edvard Ignatius auktion 

1840.  

 

Coll.455.2 

 

 

 

Uusi Jerusalemin wartia Esai 62 v. 6,7 josa enämmän eli wähemmän 

lijcutetut ia herätetyt Jerusalemin wartiain tygö itzestänsä tulewat. - - - 

Toinen osa jonga wuonna 1763 on pränttin andanut Nousiaisten 

wanhin opettaja ia Saarnamies Abraham Achrenius. Arbetet är påbörjat 

13/11 1762 och avslutat 7/7 1763. I slutet är tillagt en psalm, varefter 

följer ett tillståndsintyg för tryckning av teologiska fakulteten i Åbo. 

Omfattar 234 blad. Otryckt. Inköpt på Edvard Ignatius auktion 1840. 

 

Samling finska psalmer utan gemensamt titelblad av Abraham 

Achrenius. Avslutad 18/4 1769. Inköpt på Edvard Ignatius auktion 

1840. 

 

Abraham Achrenii egenhändiga anteckningar om sig och sin tids andliga 

rörelser med flere i sammanhang dermed berörda christliga och kyrkliga 

förhållanden. 1753. Består av åtta delar delar. Inköpt på G. Habins 

auktion 1873.  

 

Abraham Achreni leverne i 3 delar. Herrans Jesu underliga Nåd och 

förbarmande til pris. Inköpt på G. Habins auktion 1873.  

 

 

Coll.455.3 

 

Abraham Achrenii anteckningar 1765-1769. 9. delen  Inköpt på G. 

Habins auktion 1873. 

 

Gamla Adams håfstat samt med Zion then nya borgen: i thet förra 

håfvets fördömlige härskande och osaliga syndaschafwerij: allom 

rättsinnadom til afsky och ostadigom till blygsel och varning : och i then 

samma borgens besynnerliga ordenteliga och saliga inrättning ännu i 

nådetiden, under Zions konungs then välsignade Immanuels Guds 

Sons Jesu Christi rättvisa och nådefulla regering: Til the samma 

rättsinnades Herrans fruchtan och Trones tröst i hoppet. Psalm 99 v. 4. 

uti thenna konungens rike älskar man thet rätt är: Tu gifwer fromhet, tu 

skaffar dom och rättfärdighet i Jacob. I & II. Til trycket lämnad af 

Abraham 

 

Coll.455.4 

 

Achrenius. På sista sidan finns ett utdrag av Teologiska fakultetens  
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protokoll i Åbo, att "thesse tractater äro appråberade at genom tryck 

utgifvas. Inköpt på Edvard Ignatius auktion 1840. 

 

1) Utredning af det orediga skriftermåhls väsände hvarutinnan så wähl 

skriftermåhlets ursprung och beskaffenhet i denna tijd som ock dess 

skadeliga och oboteliga svåra påföljder uthi afguderi falsk stöd och 

samvitetrång samt de invänningar som emot denna skrift giöras kunna 

nödtortfteligen uplåtna och besvarade varda. Dertill om binde- och 

löse-nyckelens rätta bruk tydeligen handlas jemte et Project dertill i 

denna tijd med en frågan huru vida skriftermåhl ännu med godt samvete 

till sin bättring förrättas kunde. 15/1 1740.  

2) anmärkningar öfver Ven: Consistorii bref. till samstele ministerium 

af den 22 aug. 1739. 

3) Några till Ven: Consistorii utslag hemstälta frågor och samvetsmåhl 

den 11 april 1740. 

4) Likpredikningar förwände i Siählpredikningar genom egen ähra och 

slem winning öfvervägat och betrachtat i anledning af et klagomåhl, öfver 

en likpredikan som blifvit hållen J. N: N: 26 söndagen efter Trinitalij 

1739 jemte en förklaring till svar uppå ven: Consistorii bref wählment 

uppsatt d. 31 marti 1740. Inköpt på Edvard Ignatius auktion 1840. 

 

En liten enfaldig frågebok om den rätta och jämna vägen til lifvet. 1767 i 

dagsljuset framgifven af Abraham Achrenius. Inköpt på Edvard 

Ignatius auktion 1840.  

 

 

 

Coll.455.4 

 

 

 

Sionitens resa till thet Nya Jerusalem, som förväntas ofvan efter. 

Inköpt på Edvard Ignatius auktion 1840. 

 

Ett landskap af andeliga städer och byar än ytterligan träffade i jorderike 

hvaruti voro både onda och goda städer, men de bästa ännu saknades 

såsom oupbygda fastän ämnade tilredda och välgrundade hvarvid ute om 

then tilkommande staden något emnadt vänder sedan förut hoppet om 

bättre tider samt om tidsens tekn i fem besynnerliga samtal är utfärdt. 

Datum den 15 october 1760. Inköpt på Edvard Ignatius auktion 1840. 

 

18 continuation af lärodikter om gamla och nya saker om Guds barns 

ännu olärda och anpröfvade läxor i denna tid til Zions sälskap och 

gemenskaps synnerliga förhinder. Den 20 junij 1764 inskrifvit den 12 

julij dito. 19-29 "continuationen" om samma saker följer i volymen. 

Inköpt på Edvard Ignatius auktion 1840.  

 

 

Coll.455.5 

 

 

 

 

30-40 continuation om gamla och nya saker. Inköpt på Edvard Ignatius 

auktion 1840. 
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50-58 continuation om gamla och nya saker. Inköpt på Edvard Ignatius 

auktion 1840.  

 

59-72 continuation om gamla och nya saker. Inköpt på Edvard Ignatius 

auktion 1840. 

 

73-74 continuation om gamla och nya saker. Inköpt på Edvard Ignatius 

auktion 1840.  

 

Coll.455.7 

 

Till de Hög och Wälacktade Herrar Borgmästare och Råd... i Gamla 

Carleby Staden då Prästemötet efter Ryska Öfwerwåld... hållet blef. 

Dikt. Kopia, inte Abraham Achrenius handstil. Inköpt av V.F.Vaino 

1932. 

 

 

  

 


