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Resumé: Artiklen beskriver først, hvordan Luther efter reformationen ikke blev læst meget i 
Sverige. Dernæst skildres, hvordan Rosenius blev præget af Luther. Artiklens hovedpunkt er at 
udfolde, hvordan Rosenius som redaktør af Pietisten brugte og formidlede Luther. Til sidst 
redegøres for Rosenius’ indsats for at få Luthers skrifter spredt.

Indledning Svenske kirkehistorikere er enige om, at ingen siden 
reformationen har øvet en så omfattende og dyb indflydelse på det 
svenske folks kristelige udvikling som Carl Olof Rosenius (1816-68) 
(Brandt 1915, 332-333; Holmquist 1923, 66; Holmquist 1941, 78). I 
Danmark har Rosenius haft stor betydning for den kirkelige højrefløj 
(Kofod-Svendsen 2014b, 13; 18; 46; 2014a; 2016a, 177). Rosenius 
fastholdt til sin død, at han hele livet havde forkyndt den »pröfwade 
lutherska läran« (Moberg og Sandell 1868, 279). Derfor er det væsentligt 
at få undersøgt, hvordan Rosenius har brugt og formidlet Luther, hvilket 
er denne artikels formål. I artiklen beskrives først baggrunden for, at 
Rosenius voksede op i et kristeligt miljø, hvor læsning af Luther havde 
stor åndelig betydning. Dernæst redegøres for, hvilke skrifter af Luther 

Rosenius efterhånden stiftede bekendtskab med. Tyngdepunktet i artiklen er ud fra bladet Pietisten 
at redegøre for, hvilke skrifter af Luther Rosenius inddrog, da han redigerede bladet, og hvordan 
Rosenius brugte Luther. Til sidst skal omtales, hvilken betydning Rosenius har haft for spredning af 
Luthers skrifter og teologi. Metodemæssigt løses opgaven ved at gennemlæse hvert nummer af 
repræsentative årgange af Pietisten. Af pladsmæssige grunde kan alle ikke inddrages. Artiklens tese 
er, at Rosenius brugte Luther på tre forskellige måder. Den ene er, når Rosenius udfolder et bibelsk 
tema, for eksempel: Guds lov, forsoningen, retfærdiggørelsen eller helliggørelsen, skriver han ofte: 
som Luther siger i Barnaläran, Stora Galaterbrevskommentaren eller Kyrko-Postillan, hvorefter han
inddrager mange tanker eller lange direkte citater fra et af de skrifter. Derved bliver Rosenius’ 
artikler gennemsyret af Luthers teologi og tænkning. Ved den anden måde bruger Rosenius Luther 
til at underbygge egne fremførte tanker eller som en autoritet for egne holdninger eller stillingtagen 
til et aktuelt tema. Den tredje måde er anderledes. Rosenius kritiserer aldrig Luther, men der er 
tekster af Luther − for eksempel Om den trælbundne vilje − som han ikke citerer. Under dette punkt
skal det undersøges, hvilke emner Rosenius behandler anderledes end Luther og derfor hverken 
bruger ham til at udfolde et tema eller som autoritet for egen holdning. Der vil blive givet tre 
eksempler samt et kuriosum.’

Forskeres vurdering af Luthers betydning for Rosenius G. Brandt skriver i sin disputats C.O. 
Rosenii Förkunnelse »Det skall icke finnas många sidor i hans Pietist, där icke Luthers navn 
nämnes och citat ur hans skrifter lämnas« (Brandt 1918, 40). Men Brandt gør ikke brug af denne 
iagttagelse, og hans afhandling bærer præg af, at han ser Rosenius udefra uden tilsyneladende at 
have forstået, hvor stærkt Rosenius var præget af en luthersk lov-evangelium forståelse. C. Olsson 
behandler i sin disputats Forsoningen enligt C.O. Rosenius och P. Waldenström 
forsoningsforståelsen hos Rosenius og hans efterfølger som redaktør af Pietisten ved en 
sammenligning mellem de to og med Luther, Hollatius samt Ritschl. Olsson har tydeligvis ikke set, 
hvor stærkt Rosenius i sin teologi er afhængig af Luther. Derfor er han ikke klar over, at Rosenius 
lige så stærkt som Luther afviser den frie vilje i frelsesspørgsmålet (Rosenius 1851, 49-78; 81-92; 
104-110). Denne manglende erkendelse gør, at Olssons forståelse af forsoningen bliver mangelfuld. 
Lige så lidt som Brandt når han til en virkelig forståelse af Rosenius. Hans tilpassede fremstilling 
kommer til at minde om hans egen af Ritschls teologi prægede forsoningsforståelse (Olsson 1928, 
78-91, 102-115). S. Lodin dokumenterer i sin disputats og sin Rosenius-biografi, hvordan Rosenius 



er opvokset i et læsermiljø præget af Luther, og hvordan det prægede hans livsgerning (Lodin 1933 
og 1956). Også A. Johansson understreger i sin disputats − Frälsningsbegreppet hos Carl Olof 
Rosenius − Luthers store betydning i Rosenius’ forfatterskab (Johansson 1936, 22-23), men 
eftersom han i sin tilgang til Rosenius er stærkt kendetegnet af sin egen teologiske position præget 
af »lundateologien« (Aulén, Bring og Nygren), kommer Rosenius’ stærke afhængighed af Luther 
ikke tydeligt frem. Den højkirkelige teol. dr. G. Rosendal var ikke alene ekspert i liturgi, men også 
kyndig på Luther og luthersk teologi. Med de sidste briller har han analyseret Rosenius’ 
Husandagtsbog og konklusionen er klar: Rosenius hører til »Rätte lärare« inden for den lutherske 
kirke − og Rosendals bog Lag och evangelium i Rosenii Betraktelser er fremragende. Eftersom P.-
O. Sjögren i sin ellers læseværdige disputats Anfäktelsen enligt Rosenius udformer en sådan 
definition af begrebet anfægtelse, at Rosenius delvis kategoriseres anderledes end Luther, får 
Sjögren ikke gjort brug af Rosenius’ stærke teologiske afhængighed af Luther. I sin disputats C.O. 
Rosenius som teolog udfolder T. Lindholm, hvordan Rosenius’ fuldt udviklede teologi bedst forstås 
ved at sætte gudbilledligheden i centrum, men det sker uden at inddrage Rosenius’ stærke 
afhængighed af Luther. P.V. Hansen understreger i sin bog Født på ny, at Rosenius i sin 
kristendomsforståelse var meget afhængig af især Luthers postiller og Store 
Galaterbrevskommentar. Når Hansen i sin egen karakteristik af Rosenius betegner ham som 
genfødelsesteolog, sker det med en understregning af inspirationen fra Luther. Dog synes Hansen at 
være så optaget af at gøre Rosenius til en pietistisk genfødelsesteolog (Hansen 1987, 296), at han 
ikke tilstrækkeligt klart får fremført, hvor stærkt Rosenius er præget af Luthers lov- og 
evangelieforkyndelse i Galaterbrevskommentaren, hvor loven døder, og evangeliet giver liv (jf. 
Nordlander 2016, 66). E. Olesen vurderer Rosenius’ brug af Luther helt anderledes. Han henviser til
en række kilder og skriver, at Rosenius bruger Luthers navn som en »skærmende paraply. Hvis det 
er taktik, er den lykkedes til fulde; den er snedig − den fromme Rosenius er durkdreven« (Olesen 
1996, 178). Undersøger man Olesens kildebrug bag denne konklusion, fremgår det, at Olesen 
bruger sine kilder yderst vilkårligt, overfladisk og tendentiøst. A. Nordlander har i sin afhandling 
Rosenius − Luthertolkaren ligesom Rosendal forstået, at Rosenius i sin kristendomsforståelse er 
grundlæggende afhængig af Luther. Ifølge Nordlander træder denne afhængighed især frem i 
Rosenius’ frelseshistoriske helhedssyn på Guds handlinger i historien og i Rosenius’ tilegnelse af 
Luthers lov- og evangelieforkyndelse (Nordlander 2016, 66-67).

Den svenske kirke efter reformationen I 1536 blev reformationen gennemført i Sverige, men først
med Uppsalamødets beslutninger i 1593 var kirken definitivt forandret fra en romersk-katolsk 
kirkeprovins til en evangelisk-luthersk bekendelseskirke med Bibelen som den normerende norm og
Confessio Augustana og de tre oldkirkelige symboler som bekendelsesgrundlag (Andrén 2005, 23-
258; Balling og Lindhardt 1979, 175-186; Grane 1992, 39-41; Petrén 1990, 66-111; Westman 1918, 
141-440; Westin 1949, 11-45; Österlin 1997, 69-80). I 1686 under kong Carl XI blev Bibelen og 
Konkordiebogen fastslået som den svenske kirkes bekendelsesgrundlag (Petrén 1990, 149-156; 
Montgomery 2002, 100). 
Sveriges kirke udviklede sig til en episkopal og præstestyret institutionskirke. Den blev retsligt 
reguleret med embedet og sakramenterne i centrum. De myndige biskopper og sognepræster 
proklamerede, at lægfolk var pligtige til at modtage prædiken, undervisning og 
sakramenteforvaltning fra det ordinerede præsteskab. Man risikerede borgerlig straf, hvis man 
udeblev fra gudstjenesten (Holmquist og Pleijel 1933-1938; Westin 1937, 3; Montgomery 2002). 
Katekismusundervisningen har altid haft en central plads efter reformationen, og Luthers Lille 
Katekismus er udkommet i skiftende udgaver (Montgomery 2002, 252-254; 256-258; Brilioth 1946,
270-275). Ærkebiskop Swebilius’ (1624-1700) katekismus fra 1689 udkom frem til 1811 i 82 oplag 
(Aurelius 1994, 43; Lenhammar 2000, 128-129). Swebilius’ katekismus var repræsentativ for den 
lutherske ortodoksi, som satte sit præg på kirkelivet gennem 1600-tallet (R. Söderlund i Bexell 
2003, 326). I denne præstestyrede enhedskirke læste lægfolk ikke Luther. Omkring 1750 udtrykte 
flere bekymring for den stigende ligegyldighed for religion og kirkelige traditioner (Jacobsson 
1908, 41-42; Holmquist 1940, 199; Lenhammar 2000, 112). Ifølge kirkehistorikerne havde enkelte 



præster skrifter af Luther på originalsproget, men det er usikkert i hvilken udstrækning, de blev 
læst. I denne situation udsendte den svenske kong Adolf Fredrik to skrivelser i 1751 og 1752 
(fremgår af kirkepostillens »Företal«), som gik ud på, at menighederne i det svenske rige skulle 
forsynes med en oversættelse af Luthers kirkepostil »såsom en bok, vid vilken man, näst den H. 
Skrift och de symboliske böckerne, allrasäkrast kan och bör trygga sig« (Hägglund 2002, 124). 
Formålet var, at lægfolk i den svenske kirke skulle kunne læse Luthers udlægning af evangeliet. I 
1753 udkom Luthers kirkepostil i to store bind, det ene over evangelieteksterne, det andet over 
epistelteksterne. I hvilken udstrækning denne svenske kirkepostil blev en folkets opbyggelsesbog de
første årtier efter udgivelsen er vanskeligt at påvise (Hägglund 2002, 124).

Situationen i Norrland Ærkebiskop P. Kenicius (1555-1636) var opvokset i Norrland. Han stod for
en luthersk ortodoks teologi og lagde samtidig vægt på personlig fromhed. Som ærkebiskop foretog 
han i 1616 en større visitationsrejse i Norrland, hvor han i samarbejde med provsterne etablerede 
den særlige norrlandske kirkelovgivning kendetegnet af de såkaldte »byaböner«, der var andagter 
organiseret og gennemført af lægfolk i de fjerntliggende bysamfund, hvor der var for langt til 
sognekirken (Montgomery 2002, 93-94; 129; 269). Disse »byaböner«, hvis hensigt var at skabe 
»samling till uppbyggelse« i private hjem uden en præst som leder, skulle afholdes på samme tid 
som gudstjenesterne i kirkerne. Hovedindholdet var læsning af Guds ord, en prædiken fra en postil, 
kristelige bønner og salmer. Men man måtte ikke føre opbyggelige samtaler eller bede frie bønner. 
Sognepræsten for det vidtstrakte sogn skulle med det teologiske fakultets konsistoriums tilslutning 
bestemme, hvilke prædikensamlinger lægmændene måtte læse ved disse 
lægmandsgudstjenester. Også kvinder virkede som lægfolkets læsere. Den mest kendte er Maja Lisa
Söderlund (1794-1851) i Storkåge ved Skellefteå, der også var sjælesørger for den unge Rosenius. 
Hun kunne mange af Luthers prædikener udenad, som hun rundt i Norrland reciterede i stedet for at 
læse højt af en postil (Andersson 2008, 25). Hun forelæste også af Skriften og talte selv i 
tilknytning hertil til forsamlingernes opbyggelse, formaning og trøst (Lodin 1933, 111; 117; 130; 
242-253; Sandewall 1952, 62; Linge 1956, 13-15; Rasmussen 1979, 19; Kjellberg 1994, 109-111).1 
Resultatet blev, at der i Norrland som en del af den officielle svenske kirke voksede en 
lægmandsbevægelse frem. Efterhånden var der imidlertid lægmandslæsere, der begyndte at forklare
og uddybe indholdet af en læst prædiken, ligesom der også blev bedt frie bønner. Denne 
norrlandske lægmandsbevægelse, hvor flere læsere til »byabönerna« i forlængelse af deres læsning 
af Bibelen og Luthers postil også fortolkede indholdet af den bibeltekst og den prædiken, de havde 
læst og dermed efterhånden optrådte som selvstændige lægmandsprædikanter, udviklede sig til, at 
»byabönerne« kom til at ligne de konventikelmøder, der var forbudt i henhold til 
Konventikelplakaten af 1726. Under pietismen blev der læst prædikener af pietistiske postiller, som 
kom til at præge den norrlandske kristendom. Flere kirkehi 

De skrifter af Luther som Rosenius læste fra sin ungdom 1. Luthers Kyrko-Postilla I-II over 
evangelier og epistler.3 I forordet siges det, at den blev oversat efter J.G. Walchs (1693-1775) 
udgave fra 1737.4 2. Luthers Lille Katekismus. Rosenius brugte et af de mange oplag, som 
Swebilius’ Katekismus var udkommet i. Rosenius omtaler flere gange Swebilius i meget positive 
vendinger (Rosenius 1842, 1; Rosenius 1845, 43). Rosenius taler ofte om Luthers »barnalära«.
3. Luthers Store Galaterbrevskommentar udkom første gang i svensk oversættelse i 1775 i Lindners 
udgave.5 (Aurelius 1994, 156). I 1813 udgav den teologisk autodidakte bonde og Lutherkyndige 
leder af nylæserne i Luleå O. Palmgren (død 1814) Store Galaterbrevskommentars svenske 
oversættelse fra 1775 i andet oplag. I forordet beskrev Palmgren, hvordan Helligånden havde brugt 
Bibelen og Luther til at skabe frelseslængsel hos sjæle i Luleå og Piteå sogne og ført dem til tro på 
Kristus. Dette havde opmuntret ham til at tage initiativ til, at Luthers Store Galaterbrevskommentar 
blev udgivet i et nyt oplag (Holmgren 1948, 197; Aurelius 1994, 156-157).6
Luther i Pietisten Eftersom pladsen ikke tillader en fremstilling af citater af Luther i alle Pietistens 
årgange 1842-1868, hvor Rosenius var redaktør, er repræsentative årgange blevet undersøgt. 
Udover første årgang i 1842 er valgt en årgang fra hvert årti, nemlig 1843, 1853, 1863. Ud fra 



læsning af Pietisten er det min klare formodning, at valg af andre årgange ville have givet 
nogenlunde samme resultat som de valgte årgange.

Luther i Pietisten 1842 1. I Om Guds heliga Lag (1-8) giver Rosenius en grundlæggende 
undervisning om lov og evangelium, hvor hans centrale budskab er, at lovens hovedopgave er at 
være en tugtemester til Kristus. I den troendes liv skal loven dels både straffe og tugte kødet, og 
dels være en daglig vejleder. Rosenius’ konklusion side 8, at kødet skal være bundet, men 
samvittigheden/ånden være fri, underbygger han med et citat af Luthers Store 
Galaterbrevskommentar (WA 40 I, 595; Luther 1984a, 121; Luther 1954, 326). 2. I Hemlighetens 
Uppenbarelse (8-24) understreger Rosenius først, at mange mennesker kæmper med at have en 
rigtig omvendelse, for at de kan tro og modtage nåden. Alene at tro evangeliet og syndernes 
forladelse opfatter de for let. Dette underbygger Rosenius side 11 ved et citat fra Luthers fortale til 
Den Store Katekismus (WA 30 I, 127128; Luther 1996, 33; 35). Rosenius udfolder så evangeliets 
hemmelighed, hvor han bringer et skjult citat af Luthers forklaring til 2. trosartikel i Den lille 
Katekismus (WA 30 I, Luther 1997, 24). Side 16 udfolder Rosenius troens væsen og inddrager 
Luthers beskrivelse af troen fra fortalen til Paulus’ Brev til Romerne (WA 7, 11; Luther 1981a, 120).
Side 19 drøfter Rosenius forholdet mellem at tro nåden og at fornemme nåden i sit hjerte og 
konkluderer, at det vil han lade Luther besvare med sine egne ord i en påskeprædiken (Luther 1873, 
249-250). 3. I En fallen och bedröfwad Christens tröst och upprättelse (49-62) taler Rosenius til en 
kristen, der er faldet i synd, er dybt ulykkelig over hvad han har gjort, men har vanskeligt ved at 
tilegne sig, at Guds nåde fortsat kan gælde ham. Fra side 53 inddrager Rosenius i sin trøst til de 
mennesker, der kæmper med at tro nåden efter deres svigt, Luthers påskeprædiken over Mark 16,1-
8 (Luther 1873, 251-259), så en stor del af Rosenius’ artikel reelt består af Luthers prædiken til 
Første Påskedag.
4. I Om Guds Ords bruk (62-76) skildrer Rosenius betydningen af at læse Guds ord og gøre det med
ærefrygt og i lydighed og tro. Han nævner også, hvor vigtigt det er, at man skaffer sig gode 
bibelkommentarer og først og sidst beder om, at Helligånden vil åbne Guds ord for en, når man 
læser det. Til sidst giver Rosenius nogle praktiske råd om daglig bibellæsning og om at holde 
familieandagt, hvor han tillige omtaler forpligtelsen til at holde andagt for de mennesker, man har 
ansat hos sig. Rosenius konkluderer artiklen med at citere fra Luthers fortale til Den Store 
Katekismus (WA 30 I, 127-128; Luther 1996, 33-34). 5. I fortællingen om Ferdinand P 
Lefnadsbeskrifning (76-91) beskrives på side 84, hvordan han læste en tale af en »Luthersk lärare«. 
Denne læsning af den lutherske lærer overbeviste Ferdinand om, at han indtil da havde arbejdet på 
at få fred med Gud ved at præstere en rigtig omvendelse. Som en uddybende forklaring af denne 
trang til selvretfærdighed og faren ved at bygge på egne gode gerninger bringer Rosenius et længere
citat af Luthers prædiken til Søndag efter jul/Julesøndag (Luther 1873, 124). Rosenius beskriver så, 
hvordan Ferdinand, da han havde tilegnet sig Guds nåde og til stadighed talte om Guds nåde, 
samtidig i det daglige liv var blevet mere nidkær med at gøre gode gerninger og dermed, 
understreger Rosenius, bekræftede han Luthers ord i prædikenen. 6. I den korte artikel Wigtiga 
yttranden om den Evangeliska Lärans wigtigaste artikel (113-115) bringer Rosenius et uddrag af 
Luthers prædiken til Søndag efter jul/Julesøndag over Gal 4, 1-8 (Luther 1856, 155-189). 7. I 
artiklen Bästa sättet att befästa sig i sanningen (Utdrag af ett brev, 119-120) omtaler Rosenius 
begrebet »de Cainiske helgonen«, som Luther brugte adskillige gange i en epistelprædikenen til 
Søndag efter Jul/Julesøndag (Luther 1856, 156, 160-162, 167168, 171, 184-186).

Luther i Pietisten 1843 1. I Gudaktighetens stora hemlighet (1-26) skildrer Rosenius en fare til 
både højre og venstre side. Prædiker man den frie nåde i Kristus, mener nogle, at så er det 
ligegyldigt med de gode gerninger. Understreger man, at Gud ønsker de gode gerninger til gavn for 
vor næste, er der straks nogle, der begynder på en form for selvretfærdighed. Rosenius spørger så, 
hvordan man får det barnesind, der elsker Gud og hans vilje og ønsker at følge ham. Det sker alene 
ved, at mennesket først modtager Guds kærlighed i Kristus. Da får mennesket den levende tro, som 
Rosenius beskriver ved at inddrage Luthers fortale til Paulus Brev til Romerne (WA 7, 11; Luther 



1981a, 120). Derefter udfolder Rosenius Jesu stedfortrædende frelsergerning ved at udlægge en 
række skriftsteder, hvor han tillige tre gange inddrager Luthers forklaring til 2. Trosartikel, som han 
bruger lidt forskelligt (WA 30 I; Luther 1997, 24). Rosenius bruger Luther til at udfolde og uddybe 
sin egen fremstilling. 
2. Något om syndaförderfwet och dess kännedom (26-39). Rosenius inddrager Luthers Lille 
Katekismus for gennem Luthers tale om Guds velgerninger mod os udtrykt i trosartiklernes ord og 
Guds krav til os i budene for, som det siges side 28, at skabe »en sann och djup syndaeländets 
kännedom« (WA 30 I; Luther 1997, 23-25, 19-22). Dernæst henviser Rosenius til Confessio 
Augustana artikel 2 om arvesynden, hvor han både underviser om arvesyndens realitet og bruger 
Confessio Augustana artikel 2 til at skabe syndserkendelse. Side 37 bruger Rosenius udtrykket »den
falska, den Cainiska syndakännedomen«, og side 38 henviser han igen til »Cains historia«. 
Rosenius bruger Luther til at udfolde og uddybe sin egen fremstilling. 3. Hvad fattas mig ännu? 
(Matt 19,20; 39-47). Luther nævnes som første eksempel på en, der tilegnede sig evangeliet 
(klosterkamp, opdagelse af evangeliet). Dernæst skildres J. Wesleys omvendelse, hvor han blandt 
andet fik hjælp af Luthers fortale til Romerbrevet (WA 7, 3-27; Luther 1981a, 113-136). Her bruges 
Luther som eksempel. 4. Om syndernas förlåtelse (49-66). Efter at Rosenius har nævnt, at dette 
emne på en gang er det allervigtigste og samtidig det vanskeligste at formidle rigtigt, understreger 
han side 51, at de, som har talt allerstærkest om Jesu blods betydning, ofte selv har været svage, 
anfægtede og har haft vanskeligt ved at tro. Han giver eksempler på det og inddrager så Luther med 
et citat (jf. WA 30 I, 126-127; Luther 1996, 32-33). På side 53 udfolder Rosenius ud fra blandt andet
Ef 1,7 og Kol 3,14 Jesu stedfortrædende forsonergerning og konkluderer så, »att Luthers ord i 
barnalärans andra hufwudstycke äro sanna ord«, hvorefter Rosenius citerer fra Luthers forklaring til
2. trosartikel (WA 30 I; Luther 1997, 24). På side 59 skildrer Rosenius, hvordan kristne, der har 
modtaget syndernes forladelse, samtidig kan kæmpe med visse svagheder, som Rosenius også 
betegner som synd, der er dækket af syndernes forladelse og fortsætter så: »Öfwer detta ämne har 
wår käre Luther gjort de trösterikaste anmärkningar«, hvorefter Rosenius henviser til en prædiken af
Luther til 19. søndag efter Trinitatis (Luther 1873, 307-308). På side 64-65 udfolder Rosenius, at 
Jesus er en fuldkommen frelser. Det betyder, at selv om et menneske er syndigt, så er Kristus 
retfærdig, og det er det afgørende. Kristus er forsoningen ikke alene for de tidligere synder, men 
også for de nuværende, »eller såsom Luther dristar säga: »icke blott de öfwerwunna och bortlagda, 
utan och de ännu starka och mägtiga synder« (WA 40 I, 87; Luther 1981b, 68; Luther 1954, 43). 
Luther bruges både til at udfolde og uddybe Rosenius’ egen fremstilling og til at begrunde den. 5. 
Några ord om bönen (66-72). Side 69 inddrager Rosenius Luther i et parafraserende citat (jf. WA 30
I, 195; Luther 1996, 123). Side 70 inddrager Rosenius Luthers forklaring over Joh 16, 23 med et 
ordret citat, som Rosenius yderligere udfolder, idet han samtidig inddrager Joh 14,24 (WA 46, 80; 
Luther 1918, 621; Luther 2016, 292). Side 71 henviser Rosenius til de symbolske bøger, hvorfra 
Luther citeres fra Den Store Katekismus (WA 30 I, 195; Luther 1963, 665; Luther 1996, 123). Her 
bruges Luther til at udfolde og uddybe Rosenius’ egen fremstilling.
6. Om andeligt presterskap (72-87). I denne artikel inddrager Rosenius Luther fra to forskellige 
kilder. 1. Ved flere citater fra Altenburger Ausgabe af Luthers skrifter.7 2. Ved at anvende en tysk 
udgave af Kirkepostillen.8 Rosenius bruger de forskellige citater af Luther til at kunne understøtte 
og begrunde sit hovedbudskab i artiklen nemlig at fastslå, at Luther både lagde vægt på, at der var et
læreembede i kirken med sakramenteforvaltning og samtidig understregede betydningen af det 
almindelige præstedømme. Denne dobbelthed og betydningen af at være rettelig kaldet understreger
Rosenius til sidst ved at inddrage en prædiken af Luther fra både den svenske Kirkepostilles 
evangeliedel og tredje del (Luther 1873 sommerdelen, 167-185; Luther 1856, 3-14; om Rosenius’ 
kirkesyn: Kofod-Svendsen 2016).

Luther i Pietisten 1853 1. I som uti ett hopp fångne liggen (33-41). Rosenius udfolder Guds store 
frelsesplan og konkluderer side 37 med uden kildeangivelse at citere Luthers forklaring til Gal 1, 4a
(WA 40 I, 87; Luther 1981b, 68; Luther 1954, 43). Citatet må være efter hukommelsen, da det ikke 
er ordret hverken efter Lindners eller Walchs udgave, men det ligner mest Walchs formulering. 



Citatet bruges til at udfolde og uddybe Rosenius’ fremstilling. 2. Ett bref (41-48). Brevet er skrevet 
»till en bedröfwad och nådesökande själ«, der endnu ikke har fundet fred i Kristus, men stadig 
træller under loven. Brevet er hentet fra en netop udgivet bog. I brevet opfordres den nådesøgende 
sjæl til at læse Det Ny Testamente og side 47 i Luthers Store Galaterbrevskommentar. Her bruges 
Luther som eksempel på en person, der siger noget godt og rigtigt. 3. Guds folks borgerskab och 
umgängelse i himmelen (49-63). Rosenius beskriver, hvordan Jesus virkelig er blevet menneske, er 
blevet som en af os for at frelse os. Til at uddybe og underbygge det bringer Rosenius side 61-62 et 
to sider langt citat fra en prædiken af Luther »öfwer Christi slägtregister«.9 Luther bruges både til at
uddybe og underbygge Rosenius’ fremstilling. 4. Tron, samwetet − den stora hufwudsaken i ett 
Christeligt lefwerne (65-79). Når Rosenius vil udfolde, hvad der er centralt for et kristent liv, peger 
han side 67 på, hvad Luther siger om det første bud i en forklaring over Davids 14. salme.10 
Rosenius skriver på side 75, at der også blandt oprigtige kristne kan opstå forskellige meninger, selv
om begge parter ønsker at følge og adlyde Guds ord. I den situation er det vigtigt først og fremmest 
at fastholde den store hovedsandhed, at vi frelses uforskyldt af Guds nåde gennem den forløsning, 
der er sket i Kristus Jesus. Dernæst omtaler Rosenius forskellige årsager til uenighed, og det 
uddyber han ved at inddrage en prædiken af Luther til 2. søndag i advent og udmønte den.11 Luther
bruges til at udfolde og uddybe Rosenius’ fremstilling. 5. Kärleken är alla lagars lag (81-94). 
Rosenius begynder med at udfolde, hvorfor kærligheden er alle loves lov og alle gerningers 
rettesnor, hvorefter han side 84 siger: »Härpå har wår Lärofader Luther anfört många talande 
exempel«. Derpå henviser Rosenius til en prædiken af Luther til 17. søndag efter Trinitatis, hvis 
indhold han udbreder på siderne 84 og 85.12 Luther bruges især til at begrunde Rosenius’ 
fremstilling. 6. De symboliska Böckerna (94-96). Rosenius anmelder og anbefaler en bog om 
kirkens symbolske bøger.13 7. Små synder (129-141). Rosenius indleder med at sige, at han i denne
artikel i høj grad fremlægger indholdet af et engelsk skrift, hvorefter han på siderne 138 og 139 
inddrager − uden kildeangivelse − citater af Luther til at præcisere og legitimere indholdet af den 
engelske bog. 8. Guds barn och döds-fruktan (141-144). Her inddrager Rosenius Luther med 
følgende citat uden kildeangivelse: »[...] att, såsom Luther säger, »det dumma köttet« icke wet 
bättre«.14 Luther bruges til at begrunde Rosenius’ ord. 9. Fröjden i Herranom (145-157). Her 
udfolder Rosenius med flere skriftsteder, hvori den kristne glæde består. Dette uddyber han så ved 
på side 155 at inddrage en prædiken af Luther over Fil 4,4.15 Luther bruges til at udfolde og uddybe
Rosenius’ fremstilling. 10. En beständig nåd för wår beständiga synd (177-190). Rosenius begynder
med at beskrive, hvad der er kernen i Guds bestandige nåde. Dernæst bringer han uden 
kildeangivelse Luthers forklaring til Gal 1, 4a, som står i WA 40 I, 87, Luther 1981b, 68 og Luther 
1954, 43. Her er det vanskeligt at afgøre, eftersom Rosenius givetvis citerer efter hukommelsen, om
han følger Lindners eller Walchs udgave af Luthers Store Galaterbrevskommentar, men jeg hælder 
mest til, at citatet er fra Walchs udgave. Luther bruges til at udfolde og uddybe Rosenius’ 
fremstilling.

Luther i Pietisten 1863 Da Rosenius i 1860 påbegyndte udlægningen af Paulus’ Brev til Romerne i
Pietisten, som sluttede i 1866, redegjorde han for formålet og bragte derefter et uddrag af Luthers 
Fortale til Romerbrevet (WA 7, 3-27; Luther 1981a, 113-136). I Moberg og Sandell 1868, 255 står: 
»De syv Aar for Romerbrevets Udlægning tilbragtes derfor mere end før paa det ensomme 
Arbejdsværelse, hvor han studerede de Fortolkere, som stode ham til Raadighed, mediterede og 
skrev. De kilder, af hvilke han saaledes hentede Vejledning og Hjælp ved dette sit Arbejde vare 
Philippi, Meyer, Olshausen, Starke og Benson for det rent exegetiske, Haldane, Chalmers, Besser 
m. fl. for Anvendelse og Betragtning«. Derimod kunne Rosenius ikke inddrage Luthers 
forelæsninger over Romerbrevet 1515-1516 (WA 56), da de først blev udgivet i 1908 af J. Ficher 
Luthers Vorlesung über den Römerbrief 1515/1516. Leipzig. Rosenius tog under sin gennemgang af
Romerbrevet udgangspunkt i den græske grundtekst og læste de eksegetiske værker på deres 
originalsprog. 1. Epistelen till de Romare. Cap. 8:9-11 (17-32). I sin udlægning af Paulus’ ord i 
Rom 8,9, om at Guds Ånd bor i en kristen, slutter Rosenius side 23 med ordene: »Om dessa mera 
framstående och begripliga tecken af Andens inneboende, wilja wi ännu höra Luthers beskrifning i 



hans förklaring öfwer Gal. 4:6. Han säger: [...]« (WA 40 I, 572-573; Luther 1984, 102; Luther 1954,
313-314). Når man foretager en komparativ læsning af det mere end en side lange citat af Luther, 
følger Rosenius’ gengivelse ikke ordret den svenske oversættelse af Lindners udgave; derimod tyder
noget på, at Rosenius har sin tekst fra Walchs udgave. Men det er vanskeligt at afgøre, om Rosenius
har brugt den danske oversættelse fra 1743 af Walchs udgave i et senere oplag, eller den norske 
udgave af Walch fra 1861, eller han har oversat Walch fra den tyske tekst. Samtidig er der ord, der 
minder om Falks oversættelse fra Erlanger Ausgabe. Måske har Rosenius lavet sit eget citat af 
Luther ved at inddrage alle tre oversættelser. Luther bruges til udfolde og uddybe Rosenius’ 
fremstilling. 2. Epistelen till de Romare. Cap. 8:12-14 (33-48). Efter at Rosenius har udlagt disse 
vers, siger han side 38: »Men wäl må alla trogna af denna text märka, att man icke må lefwa 
lättsinnigt och wårdslöst eller mena att, för den stora nådens skull, synden icke är farlig.« Dette 
både uddyber og begrunder Rosenius ved på siderne 38, 39, 40, 44 at bringe citater fra samme 
prædiken af Luther.16 Luther bruges både til at uddybe og begrunde Rosenius’ fremstilling. 3. 
Epistelen till de Romare. Cap. 8:15,16 (49-62). Rosenius udlægger ordene, at vi som kristne har 
modtaget en Ånd, der giver barnekår, og i den råber vi: »Abba, Fader!« Her uddyber Rosenius sin 
egen udlægning med et langt citat på side 54-57 fra Luthers epistelprædiken til Søndag efter 
jul/Julesøndag over Gal 4,1-8 (Luther 1856, 184-188). Dette citat efterfølges side 57 af et nyt citat 
fra Luthers Store Galaterbrevskommentar 4,6 (WA 40 I, 580-581; Luther 1984a, 108-109; Luther 
1954, 318-319). Her er det min vurdering, at Rosenius citerer fra Falks oversættelse fra Erlanger 
Ausgabe.17 Luther bruges til at udfolde og uddybe Rosenius’ fremstilling. 4. Epistelen till de 
Romare. Cap. 8:35-37 (161-175). Rosenius udfolder indholdet af Paulus’ ord: »Hvem vil kunne 
skille os fra Kristi kærlighed?« og afslutter så afsnittet med et kort citat af Luther uden 
kildeangivelse. Luther bruges til at begrunde Rosenius’ fremstilling. I Pietisten 1861 har Rosenius i 
flere fodnoter henvisningen Sämtl. W, der er en forkortelse for Ersten Walchschen Ausgabe.18 Ved 
komparativ læsning af Rosenius’ mange citater i Pietisten fra Luthers Store Galaterbrevskommentar
med Lindners udgave, Walchs udgave og Erlangenudgaven i Falks oversættelse af Luthers Store 
Galaterbrevskommentar tyder alt på, at Rosenius har brugt både Lindners og Walchs udgaver under 
redigeringen af Pietisten samt Falks oversættelse, når den blev tilgængelig. Det er kun naturligt, at 
Rosenius’ har brugt Falks oversættelse, da han selv i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens 
Litteraturudvalg har arbejdet med dens udgivelse. Derimod har det ikke kunnet afdækkes, hvornår 
Rosenius første gang har læst Walchs udgave af Luthers skrifter, ej heller om Rosenius har kendt 
den danske oversættelse af Luthers Store Galaterbrevskommentar fra 1743 eller den norske fra 
1861, eller han har læst Walchs tyske udgave.

Sammenfatning Rosenius har læst Luthers Kirkepostil, Den Store Galaterbrevskommentar, Den 
Lille Katekismus samt Konkordiebogen i de svenske oversættelser, der var tilgængelige i hans tid. 
Samtidig har han læst Luther efter tyske kirkepostiller samt Altenburger Ausgabe og Walchschen 
Ausgabe. Da Rosenius var med til at udgive Luthers Kirkepostil i ny oversættelse, var han med til at
bruge Erlanger Ausgabes tyske tekst. Også da Rosenius sad i ledelsen af Evangeliska Fosterlands-
Stiftelsen, blev Luthers Store Galaterskommentar udgivet oversat fra Erlanger Ausgabes latinske 
tekst. Derimod er der ingen hentydning i Pietisten til de skrifter af Luther oversat til svensk − P.A. 
Sonden (1792-1837): Martin Luther i eet efter tidens behof lämpat urwal, 1-10 (1828-31) og Martin 
Luther: Utläggningar af Den heliga Skrifts böcker, utgivna i Swensk öfversättning 1-12 (1850-
1855) − som P.V. Hansen (1909-96) mener, at Rosenius har læst (Hansen 1987, 269). Hansen giver 
heller ingen kildemæssig begrundelse for sin påstand. I Pietisten årgang 1842 bragte Rosenius ti 
citater af Luther med kildehenvisning, eller som på anden måde kan identificere, mens han bragte 
syv citater, der ikke har kunnet identificeres. I Pietisten 1843 bragte Rosenius ni citater af Luther 
med kildehenvisning, eller som på anden måde har kunnet identificeres, mens han bragte tre citater, 
der ikke har kunnet identificeres. I Pietisten 1853 bragte Rosenius 25 citater af Luther med 
kildehenvisning, eller som på anden måde har kunnet identificeres, mens han bragte seks citater, der
ikke har kunnet identificeres. I Pietisten 1863 bragte Rosenius fire citater af Luther med 
kildehenvisning, eller som på anden måde har kunnet identificeres, mens han bragte et citat, der 



ikke har kunnet identificeres. Undersøgelsen har vist, at Rosenius brugte Luther på to lidt 
forskellige måder. Den ene måde er, at Rosenius brugte Luther til at udfolde et bibelsk tema, når 
han skrev: »Härpå har wår Lärofader Luther anfört många talande exempel« og ligesom giver ordet 
til Luther ved at bringe et citat på 1-2 sider, dernæst kommer Rosenius’ egne ord måske med skjulte 
Luther-citater, hvorefter han slutter med ordene »åter säger Luther«. Ved denne brug af Luther 
bliver mange af Rosenius’ artikler gennemsyret af Luthers teologi og tænkning. Den anden måde, 
Rosenius bruger Luther på, er til at underbygge egne fremførte tanker, eller nogle gange bruges 
Luther nærmest som en autoritet for Rosenius’ egne holdninger.

Rosenius uden Luther Eksempler hvor Rosenius er uenig med Luther. 1. Guds udvælgelse. 
Rosenius citerer ikke Luthers skrift De servo arbitrio. Det er især i sin udlægning af Romerbrevet, at
Rosenius behandler spørgsmålet om Guds udvælgelse (Rosenius 1863, 124-126; 1864, 2-3, 25-28, 
33-48, 49-57). Pladsen tillader kun nogle pointer. Rosenius er upolemisk i sin fremstilling. Hans 
fokus er Guds udvælgelse til frelse i Kristus. Han afviser klart Calvins dobbelte 
prædestinationslære, men uden at nævne hans navn (Rosenius 1863, 124). Luther er polemisk i De 
servo arbitrio. Hans militante spidsformuleringer findes ikke hos Rosenius. Ved en komparativ 
læsning af De servo arbitrio og Rosenius’ Romerbrevskommentar især i lyset af Rosenius markante 
afvisning af Calvins dobbelte prædestinationslære bibringes man den opfattelse, at nogle af Luthers 
formuleringer har Rosenius ikke været enig i. Den forståelse bekræftes af, at Rosenius i flere 
tilfælde følger formuleringer fra Konkordieformelen.19 Sammenlign med S. Erlandssons kritik af 
Rosenius for at være synergist i frelsens modtagelse (Erlandsson 1978, 79-80). Rosenius 
understreger, at Faraos forhærdelse var en straf for Faraos tidligere ulydighed (Rosenius 1864, 44-
45; Konkordienformel 1087-1088). Ligesom Konkordieformelen lægger Rosenius vægt på, at 
Paulus udtrykker sig på en anden måde om vredens kar end om barmhjertighedens kar (Rom 9, 21-
23), så han ikke siger, at Gud aktivt skulle have bestemt dem til ødelæggelse, men de er bare passivt
− nemlig ved det de selv og djævelen har forårsaget − forberedt til at gå fortabt (Rosenius 1864, 53-
58; Konkordienformel 1086). I lighed med de ortodokse teologer kan Rosenius tilslutte sig, hvad 
Erasmus sagde i polemikken mod Luther, at udsagnet »Jeg elskede Jakob, men hadede Esau« (Rom 
9,13) ikke gik på evig salighed og fordømmelse, men på ydre jordisk velsignelse (jævnfør 
Söderlund 2016, 58). 2. Synet på jøderne. I sin udlægning af Rom 11 udfolder Rosenius et positivt 
syn på jøderne, ligesom han forventer en folkevækkelse blandt jøderne inden Jesu genkomst 
(Rosenius 1864, 145-1865, 26). Det syn er i klar modsætning til den ældre Luthers syn på jøderne i 
skriftet Mod tyrken og jøden (Luther 1999). 3. Synet på det 3. bud.20 Luther fastslår i Den Store 
Katekismus, at det 3. buds bogstavelige mening ikke angår de kristne. Men to ting er vigtige. 1. At 
man deltager i gudstjenesten og regelmæssigt hører og modtager Guds ord. Kristne skal hver dag 
beskæftige sig med Guds ord, men skal en dag om ugen på en særlig måde sætte Guds ord i 
centrum, for at ens liv kan blive indrettet efter det. 2. At menneskets legeme ved en ugentlig 
hviledag får regelmæssig hvile og derved undgår overanstrengelse. Rosenius citerer Luther flere 
gange fra både Store og Lille Katekismus, og også fra Luthers forklaring til 1. Mosebog, og han 
føler sig sikkert helt på linje med Luther, ligesom han forklarer og uddyber Luthers tale om at høre 
og læse Guds ord. Samtidig siger Rosenius mere end Luther, idet han − inspireret af pietismen − 
opstiller regler for, hvad man især ikke må om søndagen. Man må ikke »spel och dans [...] lättja och
tidsfördrif, fåfängligt tal, skämt och lättsinniga sällskaper, skådespel och lekar« (Rosenius 1857, 
120). Søndagen bliver i Rosenius’ undervisning alvorstung på en anden måde end hos Luther. 4. 
Som et kuriosum skal nævnes, at Rosenius i sin kommentar til Romerbrevet har en klarere 
forståelse af luthersk retfærdiggørelseslære, end den Luther fremførte i sine 
Romerbrevsforelæsninger 1515-16. For at være fair over for Luther skal det tilføjes, at han i senere 
prædikener over Romerbrevet og andre skrifter har en klar forståelse af luthersk 
retfærdiggørelseslære.

Rosenius’ betydning for udbredelsen af Luthers skrifter og luthersk teologi Rosenius var en af 
initiativtagerne til udgivelsen af den gamle Kyrko-Postilla i en nyoversat Lutherpostil med 



evangelie- og epistelprædikener i 1860, og han gennemlæste alle prædikener inden trykning. I 
Pietisten reklamerede han for og informerede om den nye postil af Luther (Rosenius 1859, 15-16; 
64). Oversættelsen blev foretaget af Rosenius’ bror, docent og senere professor i teologi i Lund, 
M.G. Rosenius (1825-1901), og lektor ved Nya Elementarskolan i Stockholm, senere provst A.P. 
Falk (1821-1904), der sad i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens bestyrelse. De oversatte ifølge 
postillens kolofon og Rosenius 1859, 64 fra den dengang ret nye Erlanger Ausgabe.21 Evangeliska 
Fosterlands-Stiftelsen var etableret i 1856, og Rosenius var med i ledelsen fra begyndelsen til sin 
død (Rosenius 1856, 93-96; Moberg og Sandell 1868, 231-232; Styrelsen 1906, 9-236). Han gjorde 
især en stor indsats for spredning af kristen litteratur (Levander 1931, 269). Ledelsen var betænkelig
ved, om den nye organisation få år efter oprettelsen magtede at udgive en postil på 1223 store sider. 
En stor gave til projektet fra en privatperson gav ledelsen frimodighed til at gå i gang. Den nye 
postil af Luther blev en salgssucces og udkom i otte oplag i sammenlagt 70.000 eksemplarer 
(Rosenius 1859, 15; Styrelsen 1906, 39-40; Hofgren 1956, 83; Bexell 2003, 314). Med denne nye 
postil af Luther blev kong Adolf Fredriks ønske fra 1751/1752 opfyldt, idet postillen blev vidt 
udbredt og blev en opbyggelsesbog for det svenske folk. Det gode salg af Luthers postil gav 
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens bestyrelse, hvor Rosenius i sit bestyrelsesarbejde især var 
engageret i litteraturudgivelserne (Lodin 1956, 243), frimodighed til i 1861 at udgive Luthers Store 
Galaterbrevskommentar i 3000 eksemplarer i en oversættelse fra latin af provst Falk, hvis 
oversættelse udkom i fem oplag (Stiftelsens Styrelse 1906, 40; Hofgren 1956, 89; Bexell 2003, 
314), og blev genoptrykt som Jubileums-Upplaga til Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens 50 års 
jubilæum i 1906. Udover ovennævnte initiativer formidlede Rosenius i Pietisten mange korte og 
længere citater af Luther. I Danmark har Luthersk Mission udgivet overordentlig mange skrifter af 
Rosenius, men praktisk taget intet af Luther, førend Jesu afskedstale i to bind blev udgivet i 2015-
16. I Luthersk Missions forskellige blade har Luther været svagt repræsenteret indtil 1980’erne og i 
årtier næsten fraværende. Samtidig har Luthersk Missions bogudgivelser og blade været præget af 
luthersk teologi. Efter min vurdering gives der kun et svar: Luthersk Mission har læst og brugt 
Rosenius, der i udpræget grad var discipel af Luther. Gennem Rosenius har man i Luthersk Mission 
tilegnet sig og formidlet luthersk teologi og undervisning.22
¨
Konklusion Rosenius voksede op i et åndeligt miljø præget af læsning af Luther. Selv læste han 
Luther hele sit liv. I sin livsgerning som redaktør af Pietisten citerede han til stadighed 
Luther, hvor han dels brugte Luthers skrifter som hjælp til at udfolde og forklare de bibelske tekster,
hvis indhold han ønskede at formidle, og dels brugte han Luther til at underbygge eller som 
autoritet for sin egen bibeludlægning. Dermed formidlede han Luthers bibelforståelse til Pietistens 
læsere, så mennesker, der ikke selv læste Luther, blev fortrolige med Luthersk teologi og 
forkyndelse. Rosenius kritiserede ikke Luther og henviste derfor ikke til Luther, hvis han ikke var 
enig. Endelig var han selv aktiv bag udgivelsen af en nyoversat udgave af dels Luthers evangelie- 
og epistelpostil og dels Luthers Store Galaterbrevskommentar.Kristi Afskedstal. Stockholm: 
Bibeltrogna Vänner. Luther, M. 1954. Stora Galaterbrevs Kommentaren. Stockholm: Svenska 
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III. København: Gad. Luther, M. 1981a. Skrifter i udvalg; Om et kristenmenneskes frihed med 
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