
Anglikanska kyrkan i Sverige

Church of England bildades år 1534 då England 
skildes från Romersk-katolska Kyrkan. Från Eng-
land nådde sedan kyrkan de brittiska kolonierna 
och andra länder i världen. Så småningom blev 
dotterkyrkorna oberoende, men förenade med 
Church of England i den Anglikanska kyrkoge-
menskapen. I denna gemenskap är ärkebiskopen 
av Canterbury den högste ledaren.  I dag finns 
det ungefär 80 miljoner anglikaner i världen.  De 
följer en medelväg mellan katolskt och protestan-
tiskt religionsutövande.

Anglikanska kyrkan i Sverige grundades 
1747. Brittiska affärsmän fick då lov från kung 
Fredrik I att fira gudstjänst på engelska enligt 
Anglikanska kyrkans liturgi och praktik samt att 
bygga egna kyrkor.  Den första församlingen bil-
dades genom donation av den skotskfödde göte-
borgsköpmannen Colin Campbell.

I dag finns det två församlingar i Sverige. En 
i Stockholm (S:t Peter & S:t Sigfrids) och en i 
Göteborg (S:t Andrews).  Församlingarna tillhör 
Church of Englands europastift och det nord-
iska och baltiska kontraktet med församlingar i 
Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland, Est-
land och Lettland. Anglikanska Kyrkan i Sverige 
betjänar ungefär 3 500 personer.

Förhållandet mellan Church of England och 
Svenska kyrkan har alltid varit bra. 1996 skrev de 
Anglikanska kyrkorna på de Brittiska Öarna och 
lutherska kyrkor i de nordiska och baltiska län-
derna under den så kallade Borgå-överenskom-
melsen. I Borgå-överenskommelsen erkänner 
dessa kyrkor sig som tillhörande ”Jesu Kristi ena, 
heliga, allmänneliga och apostoliska kyrka och i 
sanning delaktiga i hela Guds folks apostoliska 
uppdrag” samt att kyrkorna förpliktar sig ”att dela 
ett gemensamt liv i uppdrag och tjänst, att be för 
och med varandra och att dela våra resurser”. 

Man skall enligt denna överenskommelse också 
”välkomna utlandsförsamlingar i de inhemska 
kyrkornas liv, för att ömsesidigt berika varandra”.

Som sådana ”utlandsförsamlingar” åtnjuter 
de Anglikanska församlingarna i Stockholm och 
Göteborg samarbete med och hjälp från Svenska 
kyrkan.

I början var medlemskap i den Anglikanska 
kyrkan i Sverige begränsat till dem som var av 
brittisk nationalitet eller hade familjeförbindelse 
med Storbritannien.  Sedan andra världskriget 
har detta ändrats och kyrkan välkomnar i dag alla 
som medlemmar – alla som vill fira gudstjänst i 
kyrkan. Kyrkan samlar engelskspråkiga från jor-
dens alla hörn, men även många som inte har 
engelska som modersmål, såsom flyktingar, stu-
denter och turister.

Kyrkans församlingar firar gudstjänst på eng-
elska varje söndag och erbjuder dop, vigsel och 
begravning på engelska även för dem som inte 
tillhör kyrkan.  

Ärkebiskopen William Temple (1881-1944) 
skrev ”Kyrkan är det enda samhället som existe-
rar till förmån för icke-medlemmar.”  Därför har 
Anglikanska Kyrkan ingen exakt definition för 
medlemskap.  Alla är välkomna, ingen betalar 
medlemsavgift.
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Medlemmar: 3 516  Församlingar: 2 
Bildades: 1747


