
Rosendal, Giertz och Rosenius

En av 1900-talets mest inflytelserika präster och teologer i Svenska kyrkan var Gunnar 
Rosendal (1897-1988). Allmänt kallades han ”Fader Gunnar”, och Osby blev ett centrum för 
”kyrklig förnyelse” och den högkyrkliga väckelsen. 

Rosendal prästvigdes i Lund 1922. Via olika tjänster kom han till Osby som kyrkoherde 1933.
Efter sin pensionering 1962 fram till sin död var han verksam vid stiftelsen Gratia Dei i 
Kristianstad. Den var tänkt som emeriti-boställe för präster, men detta förverkligades aldrig.

Även om Rosendal disputerade i systematisk teologi, varken var eller ville han vara en 
akademisk teolog. Fokus var församlingslivet och kyrkans förnyelse.

Under de första decennierna av 1900-talet uppstod i Svenska kyrkan den högkyrkliga 
rörelsen. Denna värderade Svenska kyrkans historiska arv, det medeltida och det 
reformatoriska, kyrkan, det historiska ämbetet, nådemedlen, gudstjänsten och allmänkyrkliga 
liturgiska bruk. Rosendal skapade inte högkyrkligheten men gav rörelsen dess programskrift 
med Kyrklig förnyelse (1935). Där lyfter han fram förnyelsens fyra drag: ett bekännelsetroget,
ett sakramentalt, ett hierarkiskt (om ämbetet) och ett liturgiskt. Rosendal skrev under större 
delen av sitt långa liv en strid ström av böcker inom olika områden.

När Rosendal kom till Osby började han omsätta ett högkyrkligt pastoralt program. Visst blev 
det en hel del motstånd, exempelvis mot ett flitigare nattvardsfirande, men successivt växte 
arbetet till och både gudstjänstfirare och kommunikanter ökade. Kring 1940 bröts denna 
trend, och siffrorna började vända nedåt. Detta ledde till en stor vånda hos Rosendal. Vad var 
fel? Hade allt gått för fort? Hade det blivit fokus på utanpåverken?

1941 hölls kyrkodagar i Osby, och Rosendal höll ett föredrag om helgelsen. Några dagar 
därefter fick han ett brev av sedermera biskopen Bo Giertz, som levererade en hård salva. I 
brevet skrev Giertz: ”Pastor i Osby har fullkomligt tillfredställande kunskaper om salighetens 
grund, men det brister i insikten (den av Guds Ande verkade personliga tillägnelsen) och 
därmed också tillämpningen.” Giertz rådde Rosendal att byta ut en del av sina ”dagliga 
andaktsövningar mot ett dagligt, meditativt och böneuppfyllt läsande av t.ex. Rosenii 
dagbetraktelser eller Samlade Skrifter.” Giertz önskade att resultatet skulle bli, att ”Kristus 
försonaren och budskapet om rättfärdighet från Gud, trons rättfärdighet och 
försoningsgrunden, [skulle] få den allt annat överträffande platsen i ditt hjärta och på din 
predikstol...”1

Rosendal tog stora intryck av läsningen av Rosenius. Förkunnelsen blev en annan, vilket fick 
konsekvenser också i församlingen. I sin bokserie Rätte lärare, som upptar en rad svenska och
utländska teologer, skriver Rosendal i del IV om Rosenius. Boken fick titeln Lag och 
evangelium i Rosenii betraktelser (1944), och tillägnades Bo Giertz med orden: ”Åt Bo Giertz
i Torpa ägnar författaren denna bok i broderlig tillgivenhet med tack för att han lärde honom 
läsa Betraktelserna.” 

Att Rosendal fortsatt läste Rosenius visar ett avsnitt i Osby församlings gåvo- och krönikebok.
Under 1959 omtalar Rosendal de böcker han läste i fastan: ”Aldrig kan jag minnas, att några 
fasteböcker trängt så djupt in i mitt medvetande, som detta årets. De ha rannsakat mig, de ha 
förkrossat mig, de ha förödmjukat mig. [---] Stundom har jag legat slagen i gruset, men S. 
Frans av Sales och Sierp i sina utläggningar av S. Ignatii exercitier ha upprättat mig. Filotea, 

1 Citaten kommer från Staffan Ljungman, Fader Gunnar i Osby. En alldeles ovanlig präst, Arcus, Lund 1997, s. 
31.



underbara bok: Liksom Rosenii betraktelser! Jag har också sett, hur farligt det är att vara för 
inåtvänd, se för mycket på den egna själen. Hur befriande att se på Kristus allena.”

Under åren i Osby skrev Rosendal, uppmanad av sin biskop, krönika: ”År 1934 den 29. Juli 
installerades jag såsom kyrkoherde i St Petri Församling i Osby. Efter installationen sade 
Biskopen, Teol. Doktor Edvard Rodhe till mig ’Rosendal, du kan skriva. Jag uppdrager åt dig 
att skriva Krönikebok för OSBY St Petri församling den tid du är dess kyrkoherde’”.

Osby församlingsgåvo och krönikebok skrevs för hand i stora foliovolymer, som idag förvaras
vid Lunds Universitetsbibliotek. Just nu pågår i samarbete mellan Skaras och Lunds 
stiftshistoriska sällskap arbetet att ge ut dessa krönikeböcker. Tiden i Osby omfattar ca 1300 
handskrivna sidor, och är ett unikt dokument över en tid då Osby församling fick vara ett 
slags centrum för den kyrkliga förnyelsen av Svenska kyrkan.
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