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Andakt

• Psalm 251: Var jag går i skogar, berg och dalar

Ur ”Korta dagbetraktelser”

16 November

I den broderliga kärleken allmännelig kärlek
2 Petri brev 1:2-9

• Psalm 59: Med Gud och hans vänskap



Petrus andra brev 1:2-9
• Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud 

och Jesus, vår herre. 

• Ty allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga 
makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin 
härlighet och kraft har kallat oss. 

• Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni tack 
vare dem skall bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni 
kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna 
värld. 

• Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan 
kunskap, till kunskapen självbehärskning, till 
självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten 
gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till 
omtanken kärlek. 

• Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap 
om vår herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. 
Men den som saknar detta ser ingenting i sin närsynthet; 
han har glömt hur han blev renad från sina tidigare synder.



Nåden och försoningen
• Genom lagen blir du uppmärksam på din synd.

• Du söker dig till Gud och bekänner dina synder.

• Gud sände sin son till världen. Jesus dog för våra 
synder, tog dem på sig och öppnade vägen till 
frälsningen för oss människor.

• När du tror detta, tror på Jesus, blir du frälst och 
salig.

• När du tror får du del av Andens frukter –
ödmjukhet, saktmod, renhet m fl. Du blir helgad.

• Ditt nya hjärta visar sig i goda gärningar – men du 
kan fortfarande utsättas för prövningar, därför att 
”köttet strider mot anden”.
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Ursprunget

1500-talet

• Luther – den rättfärdige skall leva genom tron

1700-talet

• Pietismen – tonvikt på en personlig omvändelse och ett 
helgat liv

• Herrnhutismen  - Jesu försoning, nåden allena, mission 
bland hedningar

• Metodismen – väckelserörelse bland de stora massorna 
med tonvikt på helgelsen (att bli mer lika Kristus)



Pietismen
• Pietism (av pietas, fromhet) är en väckelserörelse som uppstod 

inom tysk lutherdom under sent 1600-tal.

• Med pietism har - den reformrörelse inom den lutherska kyrkan 
som påbörjades av Philipp Jakob Spener under 1600-talets senare 
hälft. 

• Enligt pietisterna hade betoningen av läran skett på bekostnad av 
det religiösa livet, vilket lett till att religionen övergått till en 
intellektualism och formalism.

• I opposition mot den lutherska ortodoxin betonade man 
lekmännens roll (det allmänna prästadömet) och individuell 
omvändelse. Man höll möten i hemmen (konventiklar) där endast 
omvända deltog. Andra viktiga drag var att man betonade Bibelns 
betydelse och höll sig med en sträng etik.

• August Hermann Francke i Halle blev från 1690-talet pietismens 
främste ledare och gjorde Halle till dess andliga centrum. Han 
hävdade att den nya födelsen inte äger rum vid dopet utan vid en 
medveten omvändelse. Frankes pietism präglades av en lagisk, 
delvis asketisk världsfrånvändhet men också av en stark 
verksamhetsiver. 



Pietismen

Philipp Jakob Spener August Hermann Francke



Herrnhutismen

• Herrnhutismen är en religiös rörelse som uppstod kring 
greve Nikolaus Ludwig von Zinzendorfs (1700–1760) gods 
Berthelsdorf i staden Herrnhut i Oberlausitz .

• Man bildade 1735 ett eget kyrkosamfund, och införde ett 
biskopsämbete. Kyrkans namn blev Den förnyade 
brödrakyrkan.

• Det viktiga för herrnhutismen är varken rätt lära eller rätt 
ordning för omvändelsen, utan istället det rätta 
hjärteförhållande till Jesus. Känslomässiga upplevelser av 
Kristi lidande och glädjen över försoningen i Kristi blod är 
centrala..

• Under 1740-talet framträdde herrnhutismen i sin mest 
radikala form som känslosvärmisk med sensuella inslag. 
Bröllops-, blod- och sårmystik blev mycket framträdande. 





Konventikel
plakatet

12/1 1776

Man fick inte 
samlas i privata 
hem till andakt –
med undantag för 
husandakt.

Gällde till 1858



Läsarna

• De som anslöt sig till de olika väckelserörelserna 
kallades ”läsare” (sedan 1761).

• Norrlandsläseriet 
• Gammelläsarna på 1700-talet och början av 1800-talet 

var pietistiskt präglade, framhöll lagen

• Nyläsarna på 1800-talet betonade evangeliet i stället för 
lagen.

Varför Norrland: Stora avstånd, svårt tillämpa 
konventikelplakatet. Bestämmelser att allmogen i byarna  
skulle samlas till läsning av Guds ord, psalmsång mm, s k 
byaböner, ofta utan prästerlig närvaro. 



Lars Levi 
Laestadius

Präst
Botaniker
Ledare för Laestadianismen

Född 10/1 1800 i Jäckvik
Död 21/2 1861 i Pajala
Gift med Brita Catarina 
Alstadius
De fick 15 barn, varav 12 
nådde vuxen ålder
Bror till prästen Petrus 
Laestadius



Adrian Wennström: 
Fjällvidden blommar –
Lars Levi Laestadius



Laestadius liv
• Kommer från en gammal svensk prästsläkt med ursprung i 

Ångermanland och som i tre generationer – med start 1662 
- var kyrkoherdar i Arjeplog och Silbojokk

• Lars Levis far Carl Laestadius utbildade sig till guldsmed och 
blev 1772 bergsfogde i Carl Laestadius var bergsfogde vid 
Nasafjälls silververk

• Silververket fick ekonomiska problem, Carl fick lämna sitt 
jobb och slog sig ner som nybyggare i Jäckvik.

• Med sin första hustru, Brita, fick Carl fyra barn, varav två 
blev vuxna.

• Sedan Brita avlidit gifte Carl om sig med Anna Magdalena 
Johansdotter och fick med henne bl a Lars Levi, f 1800 och 
Petrus f 1802.

• Jäckvik: ”Ett rysligt ställe, ödsligt beläget, svåruppodlat och 
plågat av mygg. Fadern var ofta ute på sälj-/köpresor, fick 
problem med spriten, hemmet var disharmoniskt



Här i Jäckvik låg det nybygge där 
Laestadius föddes 1800



Föredragshållaren på toppen av Peljekaise, 
Jäkkviks närbelänga fjäll



Laestadius liv
• Carl-Erik Laestadius var son till Carl i hans första 

äktenskap, hade kunnat utbilda sig till präst 1803. Blev 
komminister i Kvikkjokk 1806.

• 1808 hämtade han ditt fadern Carl, styvmodern och 
halvbröderna Lars Levi och Petrus.

• 1816 lämnade Lars Levi och Petrus Kvikkjokk för studier 
i Härnösand och vidare till Uppsala universitet (1820) 
för att studera teologi.

• Bägge bröderna prästvigdes 1825 i Härnösands 
domkyrka.

• Lars Levi blev vicepastor i Arjeplog och missionär bland 
samerna i Pite Lappmark. 1826 utnämnes han till 
kyrkoherde i Karesuando. Gifte sig med Brita Catarina.



Kvikkjokk



Karesuando

Kvikkjokk

Arjeplog

Jäckvik

Pajala



Laestadius liv

• 1826 Kyrkoherde i Karesuando, en byggd präglad av 
fattigdom och spritmissbruk

• Predikade på finska, ibland på samiska eller svenska

• Straffpredikningar utan resultat

• 1832 och 1841 var Laestadius allvarligt sjuk (nervfeber, 
lunginflammation) – ledde till grubblerier

• 1843 avlade Laestadius pastoralexamen och blev kort 
därefter generalvisitator för skola och församlingar i 
lappmarkerna

• 1844 mötte han nåden genom Maria från Föllinge. Då 
såg Laestadius till sist ”vägen till livet”.



Bror Hjorts altartavla i Jukkasjärvi kyrka

Laestadius 
håller en av 
sina mustiga 
predikningar. 
”Ni drinkare 
och tjuvar, ni 
horkarlar och 
horkonor, 
omvänden
Eder



Maria, Laestadius 
inspiratör, har fått 
midnattssolen som gloria.

Laestadius böjer knä vid 
sina blommor.

Ovanför honom Johan 
Raattamaa, hans 
utnämnde efterträdare.

En kvinna tar ett extatiskt 
glädjehopp, gripen av 
liikutuksia.

Ett par utför den 
laestadianska 
fridshälningen

Bror Hjorts altartavla i Jukkasjärvi kyrka



Laestadius liv

• Nytt sätt att nå fram till församlingsborna ledde till 
väckelse och högljudda möten med liikutuksia

• Grövre språk, bilder med starka färger, syndernas 
fasor och helvetets förbannelse men också 
undervisning om nåden

• Kamp mot rusdryckerna – talade för absolut 
nykterhet. Djävulsträck = alkohol

• Skickade ut lekmannapredikanter bl a Johan 
Raattama med hans egna skrivna predikningar

• Recherche-expeditionen 1838-39, där Laestadius 
medverkade som botaniskt kunnig guide –
dekorerades med franska hederlegionen.



Laestadius predikar för samer under Recherce-expeditionen 1838



Laestadius liv

• 1849 till Pajala som kyrkoherde i ett nybildat pastorat

• Nya utmaningar och motstånd från självägande 
bönder, krögare och bruksägarna i Kengis.

• Anmälningar till domkapitlet för att ha vägrat en 
kvinna skriftermål och kyrktagning efter lömskaläge, 
för att han tillät skrik och rop och dans framför 
altaret och för sitt grova språk

• Kautokeinomorden – länsman och en köpman 
dödades, prästen misshandlades av nyväckta.

• Dog i magcancer 21/2 1861 i Laestadiuspörtet.



Lappspira, tecknad av LLL Laestadiuspörtet i Pajala prästgård



Laestadianismen

• Inomkyrklig

• Enkla gudstjänster, extatiska känsloyttringar, offentlig 
syndabekännelse

• Sverige, Finland, Nordamerika

• Östleastadianer – svenska fridsförbund (4000 medlemmar) , 
finska Österbotten. Sångboken Sions sånger.

• Gammellaestadianer – Uleåborg i Finland, SFC = Sveriges 
fridsföreningars centralorganisation.

• Västlaestadianer – de förstfödda. Allt större avstånd till 
Svenska kyrkan, egen nattvardsförvaltning, har ca 25000 
anhängar i världen. Stora församlingar i Kiruna, Gällivare, 
Luleå och Knivsta.

https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6stadianism

https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6stadianism


Carl-Olof 
Rosenius (1816-
1968)

Hjalmar Holmquist 
(kyrkohistoriker): ”Efter 
reformationen har ingen enskild 
svensk utövat ett så omfattande 
och djupt inflytande på vårt 
folks religiösa och delvis 
allmänna fysionomi som 
Rosenius” 



Lutherska Missionshuset i Piteå 
ca 1956

Luther Rosenius



Carl-Olof och hans föregångare



C-O:s 
släktskap 
med C-O



Huvudkälla



Anders Rosenius
far till C-O Rosenius

• Född 1780 i Rosvik norr om Piteå
• Tillhörde nyläsarna i Pitebygden
• 1805 Piteå Trivialskola
• Samma år till Universitet i Uppsala, där han 

avlade prästexamen 1811, gift 1812 med 
prästdottern Sara Margareta Norenius

• Präst i Stöde, Nysätra, Pite landsförsamling 
(1817-23), Älvsbyn, Råneå, Nederkalix, Sävar

• Strid om komministertjänst i Burträsk, 
anklagades och dömdes för att ha försökt 
påverka valet. Uppe i HD.

• Hade en ”väckande” gåva.
• Avled 1841 i Burträsk



Carl-Olof Rosenius

Syskon

Erik Andreas, f 1813, d 1813

Anton, f 1814, d 1866, hovpredikant, kh i Överkalix, 
riksdagsledamot

Claes Johan, f 1818, hemmansägare och garvare i 
Mjödvattentjärn

Sara Magdalena, f 1821

Margareta Eliana, f 1823

Martin Gabriel, f 1825, d 1901, e o professor i 
exegetik, Lund



Carl-Olof Rosenius – de tidiga åren

• Född 1816 i Nysätra
i Västerbotten

• Nederkalix –
Guds tilltal på isen

• 1828 till Piteå trivialskola
– skriver brev i andliga 
frågor, stark moral –
Calle testar Gud med 
förbundna ögon

• 1829-33 – elev i Umeå lärdomsskola. Kontakt med läsarna i  
Röbäck. Läste Luther. ”Den andre Luther”, ”Den lille 
reformatorn”



Piteå Trivialskola

Piteå 
Trivialskola 



Pontoppidans trosspegel
1830 läser Calle Rosenius som 14-
åring Pontoppidans trosspegel. 
Han upptäcker den 
rättfärdiggörande tron.

Kännetecken på den som har en 
äkta tro

• älskar Gud, 

• älskar sin nästa, 

• märker av en strid mellan anden 
och köttet, 

• finner sig förnyad till ett andligt 
sinne, 

• lever i evangelisk rättfärdighet, 

• har en drift till innerligt 
umgänge med Gud i bönen och 
hans ords betraktelse



Rosenius i Härnösand

• 1833 – börjar i gymnasiet i Härnösand tillsammans med 
brodern Anton

• Började hålla läsesamlingar – i Stigsjö (fick venia)

• 1836 - flyttade till Hällgum och blev informator i Säbrå.

• Kontakter med nyläsarna nära hemmet i Burträsk
• Maja Lisa Söderlund (Lövånger), 
• Gerhard Gerhardsson (Bygdsiljum)

• 1838 – fick för första gången egna texter tryckta i ”Bref i 
Andeliga Ämnen”.

• Viaticeringsresor till olika församlingar för att samla in 
medel till universitetsstudierna, bl a ett uppehåll i Jävre 
söder om Piteå.



Grundtonen hos Rosenius är luthersk

• Försoningen i Kristus är grunden för frälsningen

• Frälsningen tillägnas genom tron

• Tron väcks genom att lagen är tuktomästare till Kristus

• Goda gärningar behövs inte för att bli Guds barn

• Men om man blivit benådad kan man ”omöjligt 
förblifwa utan frukter. 

• Man får alltså ett nytt sinne som är oskiljaktigt från den 
sanna tron

• Kampen är allvarlig och brister finns alltid kvar, synden 
är en plåga



Rosenius i Uppsala och Länna

• 1 dec 1838 kom Calle till Uppsala för att studera till 
präst

• Inre kamp, spänning mellan lag och evangelium, 
påverkan från liberalismen

• Begynnande tvivel, själslig förlamning av 
arbetsförmågan, depression

• Informator i Länna i maj 1839 – allvarlig tvivelskris

• Fick höra talas om George Scott i Stockholm och 
sökte upp honom

• Visshet om bibelns gudomliga sanning och 
barnaskapets underbara frid.



George Scott
• Metodist
• Kom till Stockholm 1830, 

från 1831 predikade han i 
strid mot 
konventikelplakatet.

• Startade Sveriges första 
nykterhets-förening.

• Lät bygga Engelska kyrkan 
(Sveriges första frikyrka), 
som så småningom blev 
Betlehemskyrkan.

• Startade Pietisten.
• Tvingades lämna Sverige 

1842.



Rosenius i Stockholm
• Avbröt sina teologiska studier 

efter 1 år,  1839
• Blev 1840 Scotts assistent i Engelska 

kyrkan vid Hötorget
• Övertog verksamheten i Engelska 

kyrkan 1842. Kyrkan bytte namn till
Betlehemskyrkan.

• Konventikelandakter i hemmen
• Ledande i en religiös väckelse av nyevangelisk art som 

spreds över stora delar av Sverige
• En av grundarna till EFS , Stockholms stadsmission och 

Stockholms diakonissanstalt



Engelska 
kyrkan / 
Betlehems-
kyrkan
Byggdes på initiativ av 
George Scott 1840

Stängdes 1842-1851

1851  Rosenius får tillstånd 
att predika i kyrkan igen

1854  Kyrkan köps in av 
svenska intressen – men 
enbart prästvigda får predika

1856 Kyrkan blir 
Betlehemskyrkan

1857  Rosenius får predika 
igen i kyrkan



Betlehemskyrkan 
interiör



Personer runt Rosenius i Stockholm

• Oscar Ahnfeldt – predikade och sjöng

• Lina Sandell – skrev sånger och arbetade för EFS

• Anders Wiberg – blev baptist

• Johan Ternström – Nordisk kyrkotidning – ifrågasatte 
Rosenius

• Fredrik Gabriel Hedberg – Hedbergianismen

• Theodor Hamberg – missionär i Kina

• Matilda Foy – skrev intressant dagbok

• Hans Jakob Lundborg – tog initiativ till EFS

• P P Waldenström – den subjektiva försoningen



Rosenius arbete

• Redigering av Missionstidningen och Pietisten

• Dagliga samtal med bekymrade, själavård

• Predikandet vid sammankomster

• Korrespondens med vänner ute på landsbygden

• Kommentarerna till Romarbrevet 1860-68

• Predikoresor, t ex 1854 till Piteå. Han reste bara om 
han får en kallelse



Rosenius som talare (enligt  P P
Waldenström)
• Enkel och naturlig

• Inga högtravande ord, inga krystade åthävor

• Han talade till folket

• Hans stämma var brev, han talade Pitedialekt

• Lade aldrig an på att uppröra känslorna hos 
åhörarna

• Lugn och värdig

• Stilla i predikstolen, sträckte ibland ut ena armen

• Talade lugnt och jämnt, alltid vänd rätt fram



Rosenius 
familj

C-O gifte sig med Agatha 
Lindberg 1843

De fick sju barn varav 
tre dog innan de nådde 
vuxen ålder.

Mest känd av barnen 
blev dottern Elisabeth, 
gift Nyström, som 
grundade föreningen för 
sömmerskor.



Rosenius tidningar Pietist = Gudaktig



Rosenius sånger

Var jag går i skogar, berg och dalar

Med Gud och hans vänskap 

Ängsliga hjärta upp ur din dvala

Nu evigt väl, nu evigt väl

I en djup oändlig skog

Guds barn jag är, ack saliga ro och glädje 



Ängsliga hjärta, upp ur din dvala

1. Ängsliga hjärta, upp ur din dvala! 
Glömmer du alldeles bort vad du har: 
Frälsarens vänskap, nåd och gemenskap. 
Ännu han lever, densamme han var. 

2. Gud är i Kristus ännu din Fader, 
Sonen är ännu din Broder, som dog, 
trofaste Anden ännu vid handen 
städse dig leder. Är detta ej nog? 

3. O vilka under helgonen äro: 
leva i salighet sucka så tungt, 
äro så höga, se det så föga, 
bo i Guds borg, men ha sällan det lungt. 

4. Vandra i trone, se honom icke, 
detta är regeln, det bliver därvid. 
Korta minuter känslan åtnjuter 
vad vi i sanning dock äga all tid. 

5. Upp då ur dvalan, ängsliga hjärta, 
glöm inte alldeles bort vad du har. 
Även den timma tätaste dimma 
solen fördöljer, är solen dock kvar. 

(Svensk psalm 572:1-5) 



Rosenius budskap (enligt Lodin)

• Guds storhet
• Människan är Guds avbild
• Genom syndafallet blev alla syndare
• Lagen med sitt: du skall icke, väcker begärelsen till synd 

och för människan djupare in i syndens herravälde
• Gud är kärlek och vill  människans frälsning
• Gud sände sin son och gäldade människans skuld
• Men alla är ändå inte frälsta och saliga
• Lagen tuktar den väckta människan till Kristus
• Rättfärdiggörelsen mottas genom tron, även den svaga 

längtande tron är rättfärdiggörande
• Den rättfärdiggjorda människan får ett nytt liv, helgelsen 

påbörjas



Rosenius teologi enl Allan Hofgren
• Man har karakteriserat Rosenius teologi med fyra ord: "Kom som du 

är!" Det behövs ingen lång nådens ordning, omvändelsen kan ske 
momentant. Man kan på annat sätt uttrycka grundpelarna i Rosenius 
teologi: 

* Bibeln som Guds ord 
* Försoningen i Jesus Kristus 
* Nåden och rättfärdiggörelsen 

• Jesus tog på sig all världens skuld, led straffet i syndarens ställe, "köpte 
vår salighet med värdet av sitt blod". 

• Rättfärdiggörelsen går till så att människan, när hon av nåd tar emot 
syndernas förlåtelse, blir förklarad rättfärdig för Jesu skull. Jesus 
Kristus som ställföreträdare är ett tröstens ord till en botfärdig 
syndare. 

• En kristen är på en gång syndare och rättfärdig. Helt och hållet 
rättfärdig i Kristus, men på jorden fortfarande en som syndar. Ingen 
kristen är i praktiken syndfri, men all synd kan förlåtas. 

• När det gäller den aktiva helgelsen, betonar Rosenius den inte så 
starkt. Han var rädd för egenrättfärdighet, men manar till ett heligt och 
rent liv och stryker gärna under förmaningarna i Nya testamentet. 



Rosenius fortsatta inflytande

• Roseniusland – Södra Norrbotten, Västerbotten, Norra 
Ångermanland, Norra och Västra Skåne, vissa delar av 
Småland och Östergötland

• EFS, Bibeltrogna Vänner, Östra Smålands 
Missionsförening, Jönköpings 
Missionsförening/Svenska Alliansmissionen

• Skrifterna, tryckta i mer än 1,5 milj exemplar

• Dagbetraktelserna

• Inflytande i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, USA, 
missionsfälten i Afrika, Kina



EFS grundas 1856

• År 1852 väcktes idéen av tre teologistudenter i Uppsala. 
• H J Lundborg besökte 1855 Skotska frikyrkan
• Ekonomisk hjälp av Johan Wahlström, delägare i Aftonbladet
• Lundborg samlade den 6/5 1856 16 män i sin lägenhet på Stora 

Humlegårdsgatan, Stockholm
• Den 7/5 1856 grundades formellt ”Fosterländska Stiftelsen för Evangelii

främjande”. Friherre Jonas Alströmer blev EFS förste ordförande.





Rosenius skrev
EFS 
”nationalsång”



Ur de första stadgarna

I programmet står det bland annat att »många kristna i landet 
nitälska för ett sant liv i vår evangeliska kyrka« och hade då 
upplevt behov av »någon anstalt«, som kunde utgöra en 
»föreningspunkt« för denna verksamhet.

Stadgarna säger bland annat 

• att man vill använda frivilliga krafter,

• att man vill främja Kristi rikes sak bland kristna bekännare,

• att man vill bara sprida skrifter »i full överensstämmelse 
med den befintliga lärogrunden«, 

• att Stiftelsen skall samverka med »förhandenvarande 
kyrkliga inrättningar«.



Rosenius dog den 24 febr 1868, 
52 år gammal i en hjärnblödning



Mer om Rosenius

• Kjell O Leijon om Rosenius:

https://www.youtube.com/watch?v=ozGKpv-9S08

• Rosenius på Kristnet:

www.kristnet.org/rosenius/index.shtml

• Om Rosenius på Wikipedia

https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Olof_Rosenius

https://www.youtube.com/watch?v=ozGKpv-9S08
http://www.kristnet.org/rosenius/index.shtml
https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Olof_Rosenius

