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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 
forskningsarbete ligger bakom den danska 
boken. 

Boken beskriver, hur väckelsen, som fick namn 
efter C.O. Rosenius – den rosenianska väckelsen
– kom til Danmark och bland annat resulterade i
bildandet av Luthersk Missionsförening. Här var
Chr. Möller, ”smeden från Nexö”, den ledande 
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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OM FORFATTARNA

Flemming Kofod-Svendsen (f. 1944) teol. kand. och fil. dr. fra Köpenhamns Universitet. 
Generalsekreterare i Kristeligt Forbund for Studerende 1970-77. Kyrkoherde i Birkerød församling 
1976-2011. Generalsekreterare i ISOBRO 2001-06. Har bl.a. skrivit: ”Sandheden er det første 
offer”, ”Den politiske Udfordring”, ”Mellem foragt og guddommeliggørelse”, ”Døden, sorgen, 
håbet” (svensk övers. BV Förlag 2019), ”Tro til tiden” samt ”Lutheranerne på heden”.

Ebbe Kaas (f. 1959). Lärarutbildning med historia och kristendom på Herning Seminarium 1985. 
Landssekreterare for Luthersk Missions barn- och juniorarbete 1985-89. Efterskolelärare 1989 - 
1992. Rektor på Sædding Efterskola 1992-2004. Folkskollärare 2004-07. Friskoleledare på 
Brændstrup kristna Friskola sedan 2007. Predikant i Luthersk Mission.
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Jens Jensen (f. 1943). Teol. kand. från Århus Universitet 1980. Kyrkoherde i Burkal församling 
1980-2007. Styrelseledamot Hedemölle Efterskola 1979-86. Medlem i Menighetsfakultetens 
representantskap 1984-86. Predikant i ELM Danmark.

Kurt E. Larsen (f. 1955). Teol. kand. 1981, fil.dr. 2000 och teol. dr. 2015 Århus Universitet. 
Sekreterare i Kristeligt Forbund for Studerende 1979-80, landssekreterare på Menighetsfakulteten i 
Århus 1982-84, kyrkoherde i Skarrild-Karstoft och i Herning 1986-98. Anställd som lärare i 
kyrkohistoria på Menighetsfakulteten sedan 1986. Har bl.a. skrivet: ”Vilhelm Beck – 
missionspræsten”, ”En bevægelse i bevægelse. Indre Mission i Danmark 1861-2011”.

Finn Aasebø Rønne (f. 1959). Teol. kand. 1991 og teol. dr. 2002 Köpenhamns Universitet. Från 
1998 anställd på Danskt Bibel-Institut, från 2019 professor i kyrko- och missionshistoria 
Köpenhamns universitet med specialitet: Etiopisk og skandinavisk väckelseshistoria. Författare till 
”C.O. Rosenius och läran om den allmänna rättfärdiggörelsen”, ”Kontinuitet og forandring. 
Opkomsten og udviklingen af protestantisk kristendom i Kambaataa-Hadiyya, Etiopien, 1925 till 
1974” (avhandling).

Lars Brixen, redaktör (f. 1946). Vetenskaplig kandidat och tidigare revisor. Tidigare  missionär i 
Kenya 1974-1980 för Bibeltrogna Vänner/ELM Danmark. Ordförande och predikant för ELM-
Danmark. Ordförande för ELM-kretsen i Skjern.
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