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Hur gick det till när den svenske predikanten
och väckelseledaren Carl Olof Rosenius
(1816-1868) kunde få så stort inflytande på
danskt kyrkoliv? Fem författare berättar i
sju artiklar i denna antologi. Ett omfattande - en antologi om den rosenianska väckelsen i
forskningsarbete ligger bakom den danska Danmark
413 sidor
boken.
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personen. Omkring 1890 blev det en splittring
på grund av läromässiga oenigheter. Det ledde
till bildandet av Evangelisk Luthersk
Missionsförening. Denna splittring upplevdes
långt in i enskilda familjer, som en ung kvinna
beskriver i sina dagboksanteckningar.
Inte bara i Danmark, utan också i Schlesvig fick
den rosenianska väckelsen inflytande. Här var
det Chr. Bau, som var ledare och drivande kraft.
Bland annat stiftades en tysk roseniansk
förening, med störst utbredning i Schlesvig, men
även i Holstein fanns det utlöpare härifrån.
Det var dock inte bara inom de rosenianska
föreningarna, som Rosenius teologi gjorde sig
gällande. Särskilt Rosenius’ förkunnelse om den
fria nåden för förtappade syndare hade stor
genomslagskraft även i andra sammanhang, tex
inom kretsen av Indre Mission. Bokens
författare har alla rötter i den danska
väckelsetraditionen.
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