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Udgivernes forord.
Manuskriptet til denne bog blev oprindelig affattet på 
Engelsk. Det var mening, at dette skulle have været benyttet 
til en bog af Serie The Yong Peoples Library; af en eller 
anden grund blev det imidlertid ikke benyttet dengang, og 
bror Matteson gjorde intet mere ved det før sin død.
Det varede nogen Tid, inden vi blev gjort opmærksom på, at 
bror Matteson havde efterladt sig dette manuskript; men 
omsider kom det os i hænde; og efter at flere af Brødrene 
havde gennemset det, besluttede bogkomitéen, at det skulle 
oversættes og udgives i bogform. Da det var affattet med 
amerikanske læsere for øje, har vi fundet det fornødent at 
bearbejde det lidt og at udelade en del, der især handlede om 
statkirkens velkjendte skikke i hjemlandene; for øvrigt er det 
gennemgående, som det kom fra forfatterns Hånd.
Det var i 1890, medens bror Matteson opholdt sig i Boulder, 
Colo., at han skrev sit levnetsløb, der i det væsentligste 
gengiver hans liv og erfaringer på missionsmarken. Han 
forblev i Boulder endnu nogen tid derefter, idet han syntes at 
have særlig gavn af klimaet der frem for noget andet sted. 
Hans fornemste virksomhed under opholdet her bestod i at 
redigere vore blade og skrive. I 1893 blev han kaldet til lærer
ved union højskole i College View, Nebr., hvor han forestod 
bibelundervisningen i den dansk-norske afdeling, samtidig 
med som han varetog sit redaktionsarbejde. I sommerferierne
besøgte han til dels lejrmøderne og søskende på forskellige 
steder, så vidt som hans Helbred ville tillade det. Imidlertid 
måtte han på grund af sin tiltagende svaghed i februar 1896 
nedlægge sin gjerning ved skolen, og i håb om, at en 
forandring i klimaet vilde være gavnlig, rejste han til sin 
ældste søn i Santa Monica, Cal. Hans ophold her blev dog 
kun kort; thi hans kræfter aftog, indtil han hensov allerede 
den 30de marts.
Bror Matteson var banebryderen i arbejde med at bringe 
budskabet om den nærværende sandhed til de skandinaviske 
folk; han hviler fra sit arbejde, og hans gerninger følger ham.
Det glæder os nu at kunne udsende denne bog. Vi ved, den 
vil blive læst med stor interesse, og han vil blive til 
opbyggelse. Forfatteren havde ved denne selvbiografi til 
hensigt at vise Guds forunderlige forsyns styrelse i sit liv og 
sine erfaringer, g ved at læse derom vil vi mindes om, at Gud
også har et vågens øje over os alle og vil styre alt til det 
bedste for hver den, der forlader sig på ham. College View, 
Nebr. 25 marts 1908

Forfatterens forord.
Guds forsyn styrer og behersker alt i denne verden og i alle 
andre verdener. Dersom Herren ikke på en særskilt måde var 
i stand til også at beherske, hvad hans fjender foretager sig, 
så kunde han aldeles ikke forstyrre og lede hele universet. 
Hvorledes Herren kan beherske begivenhedernes gang, forstå
jeg ikke altid, men jeg er glad og tilfreds ved at vide, at hans 
forsyn våger over alt og alle.
Gud har åbenbaret sig som Menneskehedens velgører. Han 
hengav sin enbårne søn for os, for at vi kunne frelses fra 
synden og døden. Han vil løfte os op fra vort fald og til sidst 
give os evigt liv i sit rige. Hvor opmuntrende dette er, og 
hvor vigtigt for os at betænke, at ethvert af vore Fjed sker 
ifølge Guds Befaling, når vi er villige til at lade os vejlede af 
ham. Denne velsignede Sandhed bliver klarere anskueliggjort
på de efterfølgende sider.

Gode bøger udretter meget til at fremme sand kundskab og 
oplysning. De har bevirket en reform i mangt et menneskes 
liv. Men så må vi også betænke, at der er bølger, som det 
ikke er godt at læse. Hvor mange er ikke blevet ledet ind på 
lastens veje ved læsningen af spændende romaner og slibrige 
fortællinger. Men der er så meget smukt og godt at skrive 
om, at vi kun bør befatte os dermed og opbygges derved.
I adskillige år har mine venner opmuntret mig til at skrive en 
bog, der indeholdt en gengivelse af mine oplevelser og 
erfaringer. Denne bog er en frugt af forsøget derpå. Nu håber 
og beder jeg, at den må interesserer og gavne læseren. Gud 
den ved Guds nåde må blive en hjælp for mangen en sjæl til 
at forblive på Retfærds og Frelsens vej!
J. G. M. – Boulder, Colo, 1890.
- - - - - -

Indledning.
Det første spor til adventbevægelsens begyndelse blandt 
skandinavere daterer sig fra år 1848-49. I den sydlige del af 
Norge et stykke vest for Kristiansand boede der dengang 
nogle troende mennesker, som ikke fandt sig helt 
tilfredsstillende af, hvad de erholdt ved gudstjenesten i 
statskirken med dens døde former og skikke Der holdtes 
opbyggelse blandt dem, og ved en sådan lejlighed, hvor 
præsten var tilstede, sod han denne ytring falde. ”Hvis vi 
skulle os strængt til bibelen, måtte vi holde lørdag og ikke 
søndag; thi der er ikke noget bevis i bibelen for søndagens 
helligholdelse.” Fra den tid af begyndte de mere og mere at 
grunde på sabbatsspørgsmålet.
Om våren 1849 rejste nogle af dem til Amerika og slog sig 
ned i Illinois. Om våren 1850 rejste atter andre, som bosatte 
sig i Oakland, Wis., hvorhen de alle siden efter kom. Her 
forenede de sig med Metodistkirken. De vedblev fremdeles at
drøfte sabbatsspørgsmålet med den følge, at min fader, 
Andrew Olsen, tilligemed min moder og min onkel Søren 
Loe og hans hustru tidlig om våren 1855 begyndte at 
helligholde Herrens sabbat. Der var andre, som forenede sig 
med dem heri senere hen. Efter nogen tids forløb blev de 
bedre kendt med Syvende-Dags Adventisternes lære.
Nu da de havde modtaget dette lys, ønskede de gerne, at det 
skulle nå til andre, og de bad til Gud om, at han ville sende 
en prædikant til dem. Det var imidlertid endnu ingen, som 
kunne forkynde budskabet i vort eget sprog, før Gud opvakte 
Br. J. G. Matteson, en dansk baptistprædikant, som boede i 
nærheden af Poy Sippi, Wis, til denne gerning.
Ved br. Mattesons antagelse af sandheden i 1863 tog 
budskabets udbredelse blandt vore landsmænd ny fart. Han 
begyndte snart at udgive skrifter omhandlende de forskellige 
lærepunkter, hvorved mange fik oplysning om budskabet for 
denne tid. Br. Matteson blev et mægtigt redskab i Guds hånd 
til sandhedens udbredelse blandt vore landsmænd, både i 
Amerika og hjemme i Skandinavien.
Jeg har næppe mødt en mand så godt udrustet af naturen til at
blive til velsignelse for sine medmennesker. Han var 
behagelig at omgås, interessant i samtale, med et godt forråd 
af praktiske illustrationer. Som offentlig taler betragtede jeg 
ham som et mønster. Hans prædiken var tiltalende, logisk, 
overbevisende og båret af en ømhed, der vandt hjerterne. I 
debatten var han slagfærdig og sine modstandere en sand 
skræk. Br. Mattesom led meget af dårlig helbred, og dog 
kunne han få udført så meget arbejde som ingen anden, jeg 
har været sammen med. 
Br Mattesom kan med rette kaldes fader til vor skandinaviske
litteratur i forbindelse med dette budskab, ikke før på 
dommens dag vil resultatet af hans arbejde blive åbenbaret, 
og skønt død taler han endnu. Han havde heller ikke små 
anlæg som musiker, og tillige skrev og oversatte han mange 
salmer. Stor var glæden, da vi fik vor dansk-norske salmebog
og kunne synge vore salmer på vort eget sprog.
Fra først til sidst stod bro Matteson trofast for dette budskabs 
principper. Han havde mange kampe at udkæmpe og blev 



ofte stillet i vanskelige omstændigheder, hvilket falder i alles 
lod, der af hele deres hjerte stiller sig som forkæmpere for 
dette budskab, men han vaklede aldrig. Dersom det ikke 
havde været for hans viljestyrke og fasthed i beslutninger, 
kunne han ikke med sin svage helbred have udholdt det så 
længe og udrettet så meget. Hans trofaste eksempel burde 
blive til hjælp og opmuntring for alle, som tager del i dette 
værk.
Ved br Mattesons død tabte sagen en tro, gudhengiven 
virksom arbejder. Personlig følte jeg dybt dette tab; thi jeg så
ingen, som kunne træde ind i hans plads og gribe den pen, 
han havde brugt med stor færdighed. Men værket er Herrens,
og til Guds pris og de troendes glæde ser vi, at sandheden 
fremdeles går fremad med ny kraft både i Amerika og 
Europa, og snart vil den endelige herlige afslutning, som vi 
har ventet på, komme. Da skal enhver trofast korsets helt stå 
frem til sin lod. Måtte læsningen af denne bog tilskynde til 
mere trofast virksomhed for Herren til Guds Riges fremme 
og alle tings genoprettelse.
O. A. Olsen. I Maj 1908.

Første del.
Første kapitel. – Barndom og ungdom.
Jeg blev født på øen Langeland i den sydlige del af Danmark 
i året 1835. Og her tilbragte jeg de første tyve år af mit liv. 
Denne ø er 28 engelske mil lang og fire mil bred på det 
bredeste sted. Arealet udgør omtrent 80 kvadratmil = 5 
danske. Indbyggernes antal er omtr. 25 000. Overfladen er let
bølgeformig. Det højeste punkt hæver sig 150 fod (dansk) 
over havfladen. Talrige lunde og småskove, der giver den en 
ejendommelig skønhed, findes spredte over hele øen, også 
langs med strandbredden, og bekranser til dels højene, 
hvorfra man har en smuk udsigt til Sjælland, Fyn og mange 
mindre øer. Jordbunden er frugtbar. Diger (Jordvolde) 
besåede med græd og beplantede med levende hegn, til dels 
træer, danner skille mellem Markerne og giver øen udseende 
af en frodig have i sommertiden. Mange af Gårdmændene 
bor i landsbyerne og har en temmelig lang vej til deres 
marker. I de senere år har en del bønder flyttet deres huse ud 
fra landsbyerne og bygget dem op på deres marker, hvilket er
meget lettere for driften.
Tranekjær er den smukkeste landsby på hele øen. Der er 
talrige frugt- og blomsterhaver, både store og små, smukt 
anlagte og omhyggelig holdte. Ti minutters gang derfra 
findes en stor birkelund, højene er bedækkede med smukke 
lunde, og i nabolaget er prægtige skove. Vejene er alle jævne 
og godt vedligeholdte og langs kanterne beplantede med 
smukke, skyggefulde træer, nogle Steder med frugttræer. En 
magelige spadseretur på ca en halv time bringer en ned til 
søkysten, hvor man kan fornøje sig med en sejltur, med at 
fiske eller svømme. På mange steder er der en dejlig 
sandbund og meget klart vand. Det meste af landsbyen ejes 
dengang af Greven, der boede på Tranekjær slot. Denne 
greve ejede også det meste af øens jorder, men senere er 
meget af det det såkaldte fæstegods gået over til selveje, idet 
hver bonde har købt sin fæstegård.
I den nordlige del af landsbyen ligger det gamle slot på en 
høj, omgivet af en smuk park og med en herlig udsigt til 
begge sider ud over havet. Det er et af Danmarks ældste 
slotte og gjaldt tidligere for en meget stærk fæstning. Kong 
Valdemar Atterdag belejrede det i tre år, fra 1335 til 1338, 
inden han kom i besiddelse af det og således blev Herre over 
hele øen. Det ejes så af kronen omtrent 300 år. Bygningen er 
tre stokværk høj og har meget tykke Mure. I nederste 
stokværk banner hver vinduesfordybning et lille værelse, 
hvor i det mindste to personer kan sidde overfor hinanden på 
hver sin stol og tale sammen.
Slottet er omgivet af en massiv Ringmur dels af kampesten, 
dels af mursten. Lidt udenfor denne omgives Slottet på de tre
sider af en bred og dyb grav. Over denne grav førte tidligere 
en vindelbro. Nu til dags fører imidlertid faste broer over 
borggraven. På den fjerde side af slottet er der er smuk lille 
indsø omgivet af skovklædte småhøje. Inden- og udenfor 
borggraven er nydelige haveanlæg. Et af disse er en 

blomsterhave. Her er mange smukke spadseregange og en 
rigdom af alle slags sjældne blomster og Zirbuske, hvilket 
altid bliver holdt i den skønneste orden. Øen er godt skikke 
til frugtavl. I drivhuset kan man undertiden se smukke citron-
og appelsintræer med fuldmodne frugter.
Den første adelige familie, der ejede slottet, landsbyen og en 
stor del af øen, hed Ahefeld. Frederik von Ahlefeld fik øen 
1659 som en greve af sin svigerfader Christian Rantzau, til 
hvem den var blevet pantsat for en stor sum penge, som han 
havde lånt regeringen. Chr. Rantzau var bestyrer af Slesvig-
Holstein og dengang Danmarks førsteminister. I 1665 blev 
Frederik v Ahlefeld af den tyske kejser Leopold I ophøjet til 
tysk rigsgreve og 1672 af Kong Christian V udnævnt til 
dansk Lehnsgreve; i 1785 arvede hans sønnesøn en stor 
kapital, hvorfor han købte grevskabet Laurvig i Norge, og 
siden den tid antog familien navnet Ahlefeld-Laurvig.
Den greve, der boede på slottet, da jeg blev født, havde været
general i Arméen. Han fik en meget høj pension og havde 
desuden store indtægter af Øen. Men da han levede meget 
ødselt, kunne ingen penge slå til for ham, og han døde i 
fattigdom. På hans tid bragte fæstebønderne, deres afgifter til
slottet i form af gæs, høns, æg. o.s.v. Denne måde at betale 
sin skat på blev afløst nogle få år senere med en pengeafgift. 
Den gamle greve havde ingen sønner, og da han døde, blev 
derfor en slægtning af ham hans efterfølger og arving. Denne
var klogere og forstod bedre at passe på sine besiddelser. Da 
denne mand døde, kom hans søn til øen og tog slottet og hele
ejendommen i besiddelse. Han syntes at finde behag i at 
forskønne haverne, lystskoven og i det hele taget egnen rundt
om slottet, ikke alene for sin egen fornøjelse, men også til 
glæde for beboerne. Når greven ikke var hjemme, fik vi af 
tjenerne tilladelse til at se os om inde i slottet. Der var en 
mængde ting opbevarede fra gammel tid, rustninger, våben o.
l. De talrige værelser var holdt i god stand og mange af den 
var smukt dekorerede.
Landsbyens kirke var meget gammel og var bygget på siden 
af en høj, omgivet af kirkegården, der var indhegnet af en 
mur, hvorigennem to store gitterlåger (port) førte ind. På hver
sind side af denne indgang voksede to store lindetræer, der så
ud til at være flere hundrede år gamle. Under dem var 
anbragt bænke, hvor adskillige personer i sommertiden 
kunde finde skygge. Kirken er bygget af mursten, og dens 
bygningsstil er forskellig fra, hvad jeg ellers har set. I stedet 
for et spir som på andre kirker har den en kuppel af stor 
lighed med dem, der findes på en tyrkisk moske. Rundt om 
denne var en gang forsynet med rækværk, hvorfra man havde
en smuk udsigt.
I 1848 flyttede mine forældre til Rudkjøbing, den eneste 
købstad på øen. Rudkjøping omtales i historien, første gang i 
det trettende århundrede; den var tidligere omgiven af Volde 
og grave, men disse er nu sløjfede. Denne by er brødrene H. 
C. og A. S. Ørsteds fødested. Den yngste af disse (A.S.Ø.) 
var en af Danmarks dygtigste Retslærde, i flere år var han 
landets førsteminister og udøvede stor indflydelse på dets 
styrelse. Den anden (H.C.Ø.) var en af Europas berømteste 
naturforskere. Han opdagede elektromagnetismen, der senere
blev grundprincippet for den elektriske telegraf. 
Mine forældre satte mig her i Realskolen, hvor jeg udviklede 
mine kundskaber i de almindelige skolefag; og da jeg 
desuden var ganske godt inde i tysk, læste jeg og oversatte 
fra dette sprog på dansk, sådanne tidsskrifter og bølger, som 
omhandlede min faders håndværk (Skrædderiet) og gav 
vejledning deri. Der tilbød sig også snart en lejlighed til at 
lære det engelske sprog. Det syntes jeg overordentlig godt 
om og studerede det med lyst. Ledelsen af og ordenen i 
denne skole var særdeles god. Lærerne gjorde sig mere 
umage med at se efter børnene, end dette havde været 
tilfældet i min forrige skole.
I 1849 gik jeg til konfirmationsforberedelse hos præsten. 
Denne undervisning vedblev hele vinteren og foråret indtil 
påsketid. Efter konfirmationen kom jeg i en butik. Der havde 
vi en hel del landhandel foruden byhandelen. Folk kom og 
gik hele dagen, og jeg havde rig lejlighed til at studere de 
forskellige personers ansigtstræk og karakter.



Fra mit tolvte år havde jeg fået undervisning i violinspil. 
Efter omtrent et halvt års tid blev jeg medlem af byens 
musikkorps og spillede sammen med dem ved forskellige 
lejligheder i tre år. Når der var skuespillere på teateret, 
musicerede vi der. Jeg måtte også hjælpe til, når der var 
ekstra vine baller i byen eller ude på landet.
Postmesteren i byen, hvor vi boede, var en gammel kaptajn i 
hæren. Han tilbød mig en dag en plads på kontoret som 
assistent, og efter at have spurgte mine forældre til råds 
modtog jeg tilbuddet. Denne mand så meget alvorlig og 
streng ud. Hans forrige medhjælper havde af en eller anden 
grund åbnet et antal breve, og efter nogen tid savnedes flere 
hundrede. Sagen blev meldt og manden sat i fængsel, hvor 
han ikke havde været ret længe, før han hængte sig. Han var 
en ung mand omtrent på min alder, og folk sagde, at det var 
den gamle mands hårdhed, der havde bevæget ham til at tage 
livet af sig. Alligevel tog jeg kort tid derefter mod pladsen.
Foruden mig var der kun én mand til på kontoret. Han hjalp 
til der og bar brevene omkring; Hvis vi havde travlt, hjalp 
kaptajnen også til. Arbejdet var ikke hårdt, og jeg fik en 
rimelig løn, så jeg syntes godt om pladsen. Men ikke desto 
mindre havde jeg nok at gøre med at tage vare på hele posten
og holde nøje regnskab dermed. Dette var det eneste 
postkontor på hele øen. Posten var pakke- og brevpost. Den 
kom fra en ø østenfor os, gik gennem byen og over vandet til 
en lille Ø vestenfor os og derfra til en større. Postvæsenet 
besørgede også passagerer i de dg, da der ingen forbindelse 
ved sejlbåd eller dampskib var mellem disse to punkter. Den 
nærmeste by øst for os var Nakskov på Lolland. Herfra førte 
en færgebåd passagerer, pakker og breve til Spodsbjerg på 
Langeland. To gange om ugen kom der kørende post herfra 
til posthuset i Rudkjøbing, hvor vi jo var. Til andre tider blev
posten befordret ved ridende bud. Fra Rudkjøbing poststation
blev posten sendt over hele Langeland til mindre stationer. 
Undertiden kom den gennemgående post om natten (flere 
gange om ugen), og jeg måtte da stå og besørge den afsendt 
videre.
Det sidste år jeg tilbragte hos postmesteren, satte han sig i 
hovedet, at han ville rejse til Amerika, og han samlede derfor
en hel del blade og bølger med beskrivelser over de 
forskellige dele af dette land samt tilbragte megen tid med at 
uddrage stof af disse til sine planer og idéer. Han nedskrev 
mange store sider fulde. Engang imellem kom han ind og 
læste det for mig. Han troede, at hans planer fortræffelige, og
jeg tænkte naturligvis det samme. Således fik jeg en mængde 
at vide om Amerika, også af den grund, at jeg selv følte stor 
interesse for dette land. Kaptejnen var godt inde i det 
engelske sprog, og når Engelskmænd undertiden besøgte os, 
talte han flydende med dem. Han hjalp mig også meget med 
mine studier i engelsk, og desuden tog jeg regelmæssig 
undervisning hos en lærerinde.
I den hensigt at rejse til Amerika tog postmesteren med sin 
familie i Kjøbenhavn og for blev der næsten et halvt år. Dette
skete for at få en pension udbetalt i et fremmed Land, hvilket 
ikke var lovligt. Tilsidst fik han regeringens tilladelse til at få
sin pension udbetalt i de Forende Stater i Nordamerika; men 
han rejste aldrig derhen. Han sagde til mig, at jeg skulle gøre 
det, og at jeg ville finde lykken der. Dernæst rådede han mig 
til at studere litteratur og slå ind på forfattervejen. ”Jeg er vis 
på,” sagde han, ”at du vil have heldet med dig.” Hvorfor han 
skulle sige således forstår jeg ikke; men før jeg forlod 
postkontoret, lavede jeg en tidstabel, der viste hvorledes 
posten i hele sin udtrækning var ordnet. Man havde aldrig 
haft en sådan før, og jeg solgte mange af dem.
Nu og da opkom alvorlige tanker i mit sind vedrørende mit 
fremtidige liv i denne verden og i den tilkommende. Min 
omgangskreds var meget forførisk og fordærvelig. Man 
kunne spørge, hvorfor jeg ikke valgte bedre omgangsfæller. 
Det er imidlertid ikke nemt at gøre dette, når de alle er 
dårlige. Det var blot én ting at gøre: jeg kunne rejse bort og 
søge bedre omgang i et andet land.
Jeg troede på et liv efter dette: Skaberværkerne i naturen 
overbeviste mig om den almægtiges tilværelse, og jeg 
sluttede, at hvilken natur det tilkommende liv var, så kunne 
dets glæder ikke være sådanne som de, jeg nød sammen med 

mine kammerater. Jeg indså ikke, hvorledes jeg i det 
tilkommende liv kunne glæde mig ved det, som jeg her ikke 
engang havde smag for.
Vi tror jo alle, at det var Guds nådige Forsyn, der første 
Abraham bort fra sit fædrehjem, for at han skulle være en 
gæst i et fremmed land. Guds forsyn har visselig ført tusinder
af andre på samme måde; og vi har jo ingen rimelig grund til 
at tvivle om, at Herren leder enhver sjæl, der til sidst bliver 
frelst. Han opvækker ved sine hellige engle rene tanker og 
hellige forsætter i vor sjæl og styrer de ydre begivenheder 
således, at ethvert menneske under forskellige livsforhold og 
deres forskellige påvirkninger netop kan vælge det, der fører 
ham på frelsens vej. Det er en god ting både for gamle og 
unge at lade sig lede af Herren, og følge ham villigt, hvor han
fører dem.

Andet kapitel – Udvandringen til Amerika.
Tilsidst besluttede jeg tilligemed mine forældre og søstre at 
rejse til Amerika. Dette var ikke så let gjort i året 1855 som 
nu. De Dampskibe, som den gang befordrede passagerer, var 
kun få, og omkostningerne at rejse pr dampbåd var høje. I det
hele taget stod samfærdselsmidlerne dengang langt tilbage 
for de nuværende. De vanskeligheder, som da skulle 
overvindes var større end nu til dags; men ikke desto mindre 
besluttede vi os til at rejse. Fader solgte sit hus i byen til en 
god pris, så han derved fik tilstrækkelige rejsepenge og 
desuden blev sat i stand til at købe et stykke udyrket land i 
det fjerne vesten.
Moder og jeg var mest interesserede i denne flytning, fordi vi
begge så, at faders tilbøjelighed til spirituosa tiltog dag for 
dag. Hans helbred blev stadig svagere, og vi vidste, at den 
ejendom, han nu besad, af denne grund inden ret mange års 
forløb ville blive bortødslet til drik, så det ville være bedre at 
sælge nu, medens vi kunne få tilstrækkelige penge til at købe 
et stykke land i Amerika. Fader syntes bedre om landarbejde 
end om sin profession og samtykkede derfor i at udføre 
ovennævnte plan. Da jeg dengang var tyve år gammel, 
ønskede jeg ved min bortrejse at blive fri for 
militærtjenesten. Jeg tænkte også en hel del på den frihed, 
som man sagde mig rådede i de Forenede Stater. Uden tvivl 
ville det være hjerteligt at komme til et land, hvor en person 
ikke behøvede at tage mere hensyn til sin foresatte, end 
denne fortjente det. Desuden nærede jeg det ønske at højne 
mit moralske sindelag, og når jeg kom bort fra mine 
nuværende kammerater, mente jeg, at der ville være bedre 
udsigter til, at dette kunne ske. Jeg havde læst meget om de 
store urskove i Nordamerika og vidste, at enhver, som gik 
derhen for at rydde land, måttearbejde hårdt, og jeg håbede, 
at sådant arbejde fjernt fra al verdslig tant ville bidrage til, at 
man ville bedrage til, at man blev mindre letsindig.
I den nordøstlige del af Wisconsin boede en mand, med 
hvem vi var kendte, og vi besluttede, efter at have modtaget 
et par breve fra ham, at rejse derhen, hvor han boede. Jeg to 
ikke fejl i, at det hårde arbejde udviklede en renere og 
bestemtere karakter hos et menneske, men dersom jeg før 
min ankomst dertil havde haft anelse om, hvor hårdt og 
opslidende dette arbejde i virkeligheden var, ville jeg neppe 
have prøvet derpå.
Vi solgte nu alt, hvad vi ikke ønskede at tage med, pakkede 
resten i kasser og købte så billetter med et sejlskib fra 
Hamburg til New York. Jeg måtte skrive til Hamburg og 
bestille billetter nogen tid før Skibets afgang; dernæst 
indrykkede jeg i bladende en bekendtgørelse om, at vi rejste 
til en bestemt tid, og tilbød at være fører og vejleder for dem,
som måtte ønske at følge med os. Vi var i alt atten personer, 
som da forlod vor fødeø.
Alle disse forberedelser og påbegyndelsen af en lang og 
farefuld rejse anskueliggør den levende tro og tillid som vil 
altid bør have til Guds vejledende og beskyttende forsyn. Vi 
havde aldrig set Amerika og heller aldrig alt med nogen, som
dengang var vendt tilbage derfra; vi havde kun læst nogle få 
beretninger i Blade og breve om dette land, og stolede derpå 
drog vi ud og vovede livet. Det var sand tro – en fast 
overbevisning om de ting, som endnu ikke var set; og denne 



overbevisning var grundet på, hvad andre gennem blade og 
breve havde fortalt os, netop således som sand kristentro 
måtte være grundet på den guddommelige åbenbaring 
gennem hans ord om landet hinsides, det vi endnu ikke kan 
se med vore legemlige øjne. Men alt, hvad vi ved om det 
dejlige land hinsides, var vi fra ham, der ved sin himmelfart 
gik bort for at berede hver den, som ønsker at følge ham, sted
i sin faders hus med de mange boliger; og dersom vi blot 
sætter ligeså megen tid til hans vidnesbyrd, som vi gør det til 
en god vens, der opholder sig i et langt bortliggende land, 
skønt vi aldrig har set det, han taler om, så har vi gode 
udsigter til engang ved Guds nåde at nå ind i den himmelske 
stad.
Der kan du se, kære læser, hvordan håbet kan opflamme 
emigranter; håbet skabes af deres ønsker og forventning; de 
ønsker nemlig at komme til at bedre land, og de forventer 
også, at dette skal ske. Idet de helt hengiver sig i dette håb, 
river de sig løs fra venner og ejendomme, trodsede rejsens 
farer og besværligheder. Hvad andet opretholder deres mod 
under alle prøvelser og vanskeligheder end nop håbet om at 
nå et bedre land? Og for flertallet af dem lykkes dette. Dog, 
de skuffelser, der måtte møde dem under disse 
omstændigheder, forinden de når det forønskede mål, har de 
sjælden været forberedte på at tage imod. Mange i dette på 
frihed og velsignelser så rige land, får en hård skole at gå 
igennem, i særdeleshed når de medbringer Vindesyge og 
indgroede syndige vaner. Deres liv på denne side af oceanet 
vil blive formørket af syndens skygge ligeså meget som, ja 
måske mere, end det allerede var det på hin side af samme.
Ingen sådanne skuffelser har mødt dem, som får en levende 
tro på Gud ved Jesus Kristus. Dersom vi nogensinde når det 
himmelske land, hvilket Herren har lovet dem, som elsker 
ham, vil vor tro blive til beskuelse og vort håb til 
lyksalighed; thi glæden i dette land vil langt overtræffe alle 
vore første forventninger. Hvorfor skulle vi da ikke opøve og
udvikle en sådan tro og tillid, så vi kan finde hvile i ham, der 
er vejen, sandheden og livet?
Efter at vi havde nået Hamburg, indskibede vi os på et 
sejlskib. Dette var slet ikke så lille, men kunde hvad størrelse
angår, ikke sammenlignes med de vældige dampskibe, der i 
vore dage går tværs over Atlanterhavet. Kun få campere 
gjorde dette dengang, og rejsen med dem var meget dyr, så vi
foretrak at gå med sejlskib. Passagernes antal var mellem 3 
og 400. Vi havde billetter til anden klasse, og kahytten hertil 
var bygget på dækket. Her havde vi god frisk luft og var kun 
tyve personer til at dele denne. Når det blæste hårdt, blev 
mange af passagerne søsyge. Jeg var ligeså godt tilpas på 
søen som på landjorden; men min stakkels moder, måtte 
forblive i køje hele seks uger; hun spiste så lidt, at det synes 
at være aldeles utilstrækkeligt at holde hende live.
Spisesalen var under Dækket midtskibes. Enhver Familie 
måtte hente deres måltid mad fra køkkenet (Kabyssen), som 
var forud. Dette var meget besværligt når skibet slingrede i 
høj sø og hev meget over til læ i stærk blæst. Folkene var da 
udsatte for at falde og spilde den mad, de havde hentet. 
Kaptajnen bestemte sig til at gå nordenom Skotland. Han 
troede, at Vinden ville falde mere gunstig, når han valgte 
denne ruge, men heri blev han såvel som passagererne 
skuffede. Vi mødte en hel mængde Isbjerge og var flere 
gange i fare for løbe på dem. Dette er ofte tilfældet, så snart 
man når over til Newfoundlandsbankerne, hvor der altid 
hersker tåge, da dampen fra den varme Golfstrøm fortsættes i
den kølige luft, desuden kan man aldrig være tryg i nærheden
af en sådan iskolods, da dens underste del, ved at den 
kommer ind i den varme golfstrøm, smelter, hvormed den så 
pludselig kan vælte sig rundt og knuse alt, hvad den rammer.
I 42 dage varede rejsen. Vinden blæste undertiden ret stærkt, 
og så blev der igen et sådant vindstille, at vi ikke kunne 
komme af stedet. En slig rejse er helt anderledes end som nu 
at gå over Atlanterhavet i et tidsrum af 7 til 10 dage. Førend 
vi nåede New York, sprang skibet læk, og mange af 
passagerne måtte arbejde ved pumperne hver dag. Nogle af 
dem sagde, at vi ville snart gå til bunds; de klagede over 
skibet, at det var gammelt og råddent, og sagde, at vi aldrig 
ville nå Amerika. Denne klagen og knurren havde ingen 

indflydelse på mig; jeg tænkte, at dersom vi arbejdede trofast
ved pumperne, kunne der ikke være tvivl om, at vi 
velbeholdne kom i Land, thi vi stod jo alle i Guds hånd. En 
Person kunne ligeså godt dø på landjorden som på havet; jeg 
kunne ikke se nogen forskel herpå, og det skete ikke uden 
Guds vilje, så jeg var hele tiden ved godt mod. Folk tror altid 
der er en så stor forskel på at då ung og at då gammel; men 
hvad er denne dødelige tilværelse uden en skygge? Enten vi 
dør i tyverne eller i tresserne (Sekstierne), vil livet dog 
forekomme os som en drøm. Apostlen taler sandt, når han 
siger: ”Thi hvad er eders liv? Det er jo en damp, som er til 
syne en liden tid, men derefter forsvinder.” Jak. 4,14.
Den eneste værdi af dette liv er den, at der gives os lejlighed 
til at forberede os til at modtage det, som er bedre: det evige 
liv. Dette er alene noget værdifuldt. Det jordiske liv er kun en
skygge; døden kan krydse vor livsvej her til enhver tid, men 
når de opstandne hellige træder ind i den evige verden, vil 
ingen dødsskygge nogensinde formørke deres herligheds vej.
Fra New York tog vi til Chicargo pr. Jernbane, men 
Emigranttogene gik kun langsomt år 1855. De kørte, som 
godstog gør det nu til dags. I Chicargo blev vi bragte til et 
Logihus, og her, ligesom siden på lignende steder, ville de 
ikke sige os, når damperne afgik til vort bestemmelsessted; 
de prøvede øjensynlig på at beholde os så mange dage som 
muligt for at få vore penge. Tilsidst kom vi da ombord i en 
damper, der gik til Milwaukee, hvor vi også blev holdte 
tilbage adskillige dage. En af disse dage var den fjerde jul 
(Amerikas Frihedsdag). Sådanne frygtelige demonstrationer, 
som vi så den dag, havde endnu ingen af os nogensinde 
overværet. Mange folk kom til Skade herved, og vi kunne 
begribe, hvad det kunde være for en frihed, der blev 
højtideligholdt på en så vil og dumdristig måde. Endelig kom
vi ombord i en damper, som gik til Manitowoc, Wisconsin.
Her fik vi to par trækstude for at bringe os 22 mil videre frem
til byen Denmark, Brown County. Vi troede, at det ville vær 
en let sag at nå til dette nye Danmark; Men vi havde i så 
henseende taget meget fejl. Den anden dag nåede vi vort 
bestemmelsessted, og på vejen dertil måtte vi klatre op ad 
stejle høje og vade igennem adskillige strømme. Min moder 
kunne ikke gå så rask som vi andre, og vognen var belæsset 
med vort flyttegods, så jeg forblev bagved for at hjælpe 
hende til at komme frem; undertiden måtte jeg bære hende på
min ryg over strømmene. Denne Rejsemåde var meget 
forskellig fra den i et civiliseret land, hvor vejene var holdte i
den bedste orden. Et sted mødte vi en hel trop af indianere 
bevæbnede med bøsser og tomahawker (Håndøkser). Nogle 
af dem var til hest. De iagttog os skarpt, og jeg holdt virkelig 
ikke særdeles meget af deres udseende, men de gjorde os dog
ingen fortræd.
Da vi nåede vor rejses mål, flyttede vi ind i en lille dårlig 
hytte, som overlodes os til beboelse af en nabo, indtil vi 
kunne bygge os et hus selv. Det var en brændehytte, og 
lejligheden bestod kun af ét tomt værelse. Gulvet var vort 
Sengested, og når det regnede, løb vandet uhindret gennem 
det utætte tag. Således så vort første hjem ud i det så højt 
lovpriste Amerika. Dette var meget forskelligt fra de 
lovsange, som vi i det gamle land havde hørt om Amerika – 
om hvordan sølvet og guldet lå på jordens overflade eller 
blinkede som rige årer tilligemed ædelstene, diamanter og 
andre skatte i bjergene – eller om Amerikas herlige skove, 
der var fulde af ypperligt vildt, om dens sølvklare kilder og 
majestætiske vandfald osv. osv. Nå! Guld og sølv fandt vi da 
intet af, men af skovene var der en overflødighed, og vi 
bragte ofte vildt hjem derfra ved hjælp af vore bøsser.
I dette nabolag købte min fader 80 Acres Skovland med 
Træer, der kunne afgive svært Tømmer; han fik det hos 
regeringen ti en pris af $1,20 pr. acre. Her havde aldrig 
nogen prøvet på at opdyrke en fodbred land, og der gaves os 
her en rig lejlighed til at vise vore kræfter og forsøge vor 
dygtighed til at frembringe føde og klæder af den gamle 
moder jord. Den nærmeste by, Green Bay, lå atten mil herfra.
I nærheden af vort hjem måtte vi selv sørge for vej; men efter
at have rejst noget på denne måde kom vi ud på en gammel 
vej, der var hugget gennem den store granskov adskillige år 
tidligere til brug for soldaterne. Ved tøbrud om foråret under 



efterårsregn kunde ingen komme frem på denne vej for dynd 
og mudder; høje graner stod desuden som en mur på begge 
sider, så kun en enkelt solstråle engang imellem skinnede ned
på den; og det varede derfor længe, inden den blev så tør, at 
den kunne passeres af vejfarende.
Når vi behøvede varer fra butikken, måtte vi gå igennem 
granskoven og bære hjem på vor ryg, hvad vi manglede. På 
steder lå der gamle træer ved vejkanten. På disse gik vi så og 
hoppede fra det ene til det andet for at undgå mudderet, så 
godt som dette lod sig gøre. Kun på to-tre steder af denne 
ensomme vej boede nybyggere. Vore naboer boede alle i 
nogen afstand fra os, og de var vore landsmænd.
Vi måtte betale 50 dollars i guld for en almindelig god ko og 
ni dollars for en tønde rugmel. Sælgeren var meget villig til 
at tage imod vore penge; men når vi solgte noget, måtte vi 
tage varer som betaling derfor. Man kan vel forstå, at under 
slige omstændigheder ville vore rede penge snart slippe op, 
og at vi var nød til at leve meget tarveligt.

Tredje kapitel – Livet i yderskoven.
Livet på ydergrænserne af civilisationen er ikke så tiltalende. 
Der gives meget få bekvemmeligheder. Folk må nøjes med 
dårlige huse, simpel kost, og tarvelige klæder. Under deres 
daglige arbejde var mange helt pjaltede, og tøjet var så 
iturevet, at man kunne se det bare skin flere steder. Andre 
havde en moder, som kunne lappe deres klæder og hun syede
så lapper af tøj af mange forskellige kulører på hullerne. 
Således var de klæder, jeg gik i; men jeg synes bedre herom 
end at gå med hullerne.
Det første, vi måtte have, var et hus til at bo i. Efter at Landet
var købt, havde vi nok af tømmer, som vi fældede for deraf at
bygge et blokhus. Der var ingen Savmølle i nabolaget; men 
vi fik to mænd til at save brædder nok til gulv og 
plankebeklædning. Så kom naboerne sammen for at hjælpe 
os, og huset blev rejst. Derefter lavede vi spåner til taget, 
kløvede blokke af lindetræ til gavl, sengested og borde. Vi 
savede nogle stykker af tyk stamme til at sidde på, og lidt 
efter lidt kom vi så vidt, at fader kunne lave en stol med fire 
ben og jeg en med tre. Da vi til sidst flyttede ind i huset, var 
vi meget taknemmelige over at have tag over hovedet.
Der var nok af indianere rundt om os og ligeledes noget vildt.
Undertiden kunne en flok smukke dyr på 10 ti 12 stykke gå 
lige forbi vort hus. Vi mødte også lejlighedsvis bjørne i 
skovene den første vinter, og ikke så få ulve blev set. Her på 
foråret plantede fader og kartofler (Poteter) imellem 
træstubbene. Engang kom tre-fire højre, magre indianere og 
så på os. Idet de lænede sig på deres bønner, lo de ad os: The,
the! Jeg formmoder, de log, fordi den hvide mand ville være 
tåbelig nok til at arbejde så hårdt. Men da vinteren kom, fik 
Piben en anden lyd; så kom de hyppigt til vor dør og klagede.
”Indianer sulten!” Vi satte da et fad fuldt af kartofler for 
dem, hvorover de var meget taknemmelige. Der blev ikke én 
kartoffel tilbage i Fadet. Alt, hvad vi satte for dem, spiste de, 
men gjorde os aldrig nogen fortræd. Squaw’erne 
(Hustruerne) var de farligste. Når de kom til et hus, hvor 
ingen mandfolk var hjemme, forlangte de at få, hvad de bad 
om; ja i nogle tilfælde tvang de endogså kvinderne til at 
trække deres klæder af sig og give dem disse.
Det var hårdt arbejde t rydde et skovland, der var bevokset 
med store træder, hvoraf man kunne få svært tømmer. 
Jordbunden var heller ikke videre god. Fader kørte med okser
50 mil til Neenah for at få skøde på landet og købte med det 
samme to bushels god hvede. Denne blev ikke sået før i Juni,
og da den høstedes, gav den fire Bushels til at fodre svinene 
med. Vi havde intet forspand selv, og når vi fik hjælp af vore 
naboer, måtte vi gøre to dages arbejde for hver dag, vi havde 
deres okser. Det værste var, at vi måtte vente med vort 
arbejde, indtil deres var færdigt, og det trak langt hen i 
såtiden, før vi kunne få nogen sæd i jorden. Den bedste høst, 
vi fik, var kartoflerne og noget havre til at fodre køerne med 
gennem vinteren. Da efteråret kom, måtte vi købe vort korn, 
og jeg måtte undertiden b ære det en og en halv mil på min 
ryg til møllen for at få det malet. En gang måtte jeg vente så 
længe på det, at jeg sov i møllen den nat. 

Når vi havde mange træstammer, som skulle rulles sammen i 
hobe, fik vi naboerne til at hjælpe os med to-tre spand okser. 
Det sværeste tømmer blev lagt i bunden med grenene og 
kvistene ovenpå. Nogle af disse hobe kunne være ligeså høje 
som en mand. Vi stak ild i toppen af hobene. Når dette var 
gjort, skulle de passes i to-tre dage. Det var nødvendigt at 
anvend en del af natten til dette arbejde, men vi sørgede 
aldrig herover, så glade var vi ved at blevet tømmeret kvit. 
Det var et smukt syn ved nattetid at se 10 til 12 store hobe 
brænde. Det lignede ødselhed at brænde sådanne smukke 
ælmestammer og andet nyttigt tømmer; men byen og 
savmøllen, hvor det kunne bruges, var så langt borte, at det 
ikke kunne betale sig at føre det derhen. Vi arbejdede da 
hårdt med at ødelægge, hvad andre gerne ville have bevaret. 
Om natten drømte jeg, at jeg var i helvedes ild, og jeg følte 
ordentligt, hvor den brændte mig. Da jeg om morgnen så på 
min håndled og hænder var de dygtigt ophovnede; mit ansigt 
så opsvulmet at jeg næppe kunne åbne øjnene. Det var 
Moskitoerne, som havde stukket mig. De plagede os 
ligeledes, når vi arbejdede i skoven; den slags kendte vi ikke 
til hjemme i Danmark.
Minældste søster giftede sig og flyttede tre mil bort til en 
anden farm; men min yngste søster forblev hjemme og hjalp 
mig ofte med at kløve træstammerne eller rulle dem sammen 
i hobe til at brændes. Sommetider gik hun med mig og hjalp 
mig at bringe en Bushel kartofler hjem. Hun arbejdede trofast
og var helt og rask og sund. En økse lærte hun at håndtere 
særdeles godt.
Hvor forskelligt var dog ikke dette fra Bylivet og fra at føre 
pennen på et postkontor. Jeg havde aldrig set sådanne 
langskaftede økser før, og når jeg prøvede på at svinge dem, 
var det vanskeligt at ramme det samme sted på træstammen 
hver gang. Fader havde derimod brugt øksen noget i tidligere
dage, så han skændte og sagde: ”Du tosser din tid hen.” Mine
hænder blev fulde af vabler og armene trætte; men det 
lykkedes til sidst. Hvad jeg manglede i styrke, søgte jeg at 
indvinde ved behændighed. Jeg kom så vidt, jeg kunne 
arbejde ligeså godt som en mand, der var meget større og 
stærkere end mig.
I det andet år købte vi en spand gamle trækokser, der var 
skindmagre, men min fader var meget glad ved dem. En dag, 
da vi pløjede mellem træstubbene, løb ploven fast imellem 
Ælmerødder og stene. Den gik i stykker, og nu var gode råd 
dyre thi det nærmeste sted, hvor vi kunne få den repareret, 
var atten mil borte. Det var om foråret, og vejen var ikke til 
at passere med vogne. Fader lagde da ploven på en 
håndslæde og trak denne igennem mudderet til Reshotta, 
hvor min svoger arbejdede som grovsmed. Efter tre dages 
forløb vendte far tilbage med plove istandgjort. Det kan vel 
indses, at folk under sådanne omstændigheder ikke kunne 
gøre svært megen fremgang Men én ting er vist, at mine 
tanker i det gamle land om, at det hårde arbejde i 
Bordamerikas ensomme urskove ville gøre mig mere 
fornuftig og besindig, og fuldt ud havde været rigtige.
På den ene side af vort land voksede nogle grantræer, der 
afgav udmærket materiale til tagspånner. Vi fældede da en 
del, savede stammerne i blokke og bragte disse hjem. Vi 
lavede en slags høvlemaskine og en ramme til mål. 
Dagligstuen (denne var ud i et med køkken og sovekammer) 
blev taget til værksted for spånfabrikation, og moder 
indvendte intet herimod, da vi trængte så hårdt til mel og 
andre fornødenheder til livets ophold. Vi arbejdede hårdt for 
at få et helt læs tagspåner. Det var tidlig på vinteren, og jeg 
kørte 22 mil til Manitowoe ifølge med to andre vogne. Vi tog
af sted om aftenen og køre hele natten. Så solgte vi vore 
tagspåner; dog kunne vi ikke få penge for dem, men måtte 
tage andre varer fra butikken i bytte, hvilket vi måtte være 
glade ved, da vi trængte dertil. Om eftermiddagen og 
følgende nat kørte vi hjem. Vi kørte om natten, da vi ikke 
havde penge til nattelogis i byen.
Engang da vi tog af sted, var fader med. Der var ingen sne, 
men jorden vra stivfrossen. Alligevel gik isen itu under 
hjulene, når vi kørte over vandpytterne eller over en lille 
bæk, så vi kom kun langsomt frem. På denne tur gik der frost
i mine tæer. Jeg vidste ikke, hvad dette havde at betyde, og 



trak ikke støvlerne af før fødderne var optøede igen. Da var 
de helt sorte og smertede mig skrækkeligt. Alligevel kom de 
sig atter efter en lang tids forløb. Denne gang overnattede vi i
Neshotta, hvor min søster og hendes mand var flyttede hen. 
Vi tog af sted om aftenen og kørte hele natten for at komme 
hjem. Fader sad på vognen med en flaske brændevin i 
lommen. Han bød mig engang en slurk deraf, men jeg ville 
ikke smage derpå. Da vi var fire mil hjemmefra blev jeg så 
træt og søvnig, at jeg gerne havde lagt mig ind i et åbent 
skur, der stod ved vejen, for at hvile et par timer. Hvis jeg 
havde gjort dette, ville jeg rimeligvis være frosset ihjel. Fader
vidste dette og tilskyndede mig til at køre videre. Jeg fulgte 
hans råd, og vi nåede hjem kl. 4 næste morgen. Aldrig har 
nogen før forekommet så kosteligt om dengang at komme ind
i en varm stue og få noget varmt at spise og drikke.
En vinter arbejdede jeg nogen tid i granskoven og min søster 
ligeledes, idet hun hjalp med at koge mad til mændene. 
Formanden var irlænder ligesom de fleste af folkene. Det var 
meget slette mennesker, der drak spiritus, som om det havde 
været vand; engang havde de en hel tønde deraf. De var 
meget ugudelig og førte altid simpel og lav tale. Jeg drak 
aldrig med dem, men søgte at udføre mit arbejde på bedste 
måde og undgik at fornærme dem. Min Bestilling var at 
hugge vej for Oksevognene igennem skoven og hjælpe at 
læsse. Så skulle jeg også kløve brænde til køkkenet og til at 
opvarme skuret, hvor folkene sov. Hertil brugte vi en 
mængde træ, mest savet og kløvet i mindre klodse. Vi fik 
bygget et ildsted af sten delvis belagt med ler. Skorstenen var
så vid, at fire mænd kunne komme derigennem jævnsides.
I dette blokhus sov vi på hylder (i køjer), den ene over den 
anden. Hver gik fuldt påklædt til sengs, fordi vejret var så 
koldt, og sprækkerne i husets vække var så store, at vi kunne 
få en arm derigennem mange steder. De fleste af mændene 
havde en stor hue trukket ned over ørene, når de gik i seng. 
Ofte gik der ild i soden i skorstenen, når vi var kommet til ro,
og det brændte heftigt; men det syntes da ikke, at nogen 
havde alt for stort hasteværk med at få den slukket.
Det følgende efterår drog jeg tilligemed to andre mænd af 
sted 70 mil til Ripon Prærie i Wisconsin, hvilket var den, der 
lå vort opholdssted nærmest. Det to os tre dage at komme 
derhen. Om vinteren måtte vi sove på jorden, men alligevel 
nåede vi vort bestemmelsessted sunde og raske og fik snart 
arbejde i høstmarken. Skønt jeg ikke var meget vant til dette 
arbejde, fik jeg lettere en plads end dem, der ikke talte så 
godt engelsk; mange fik af den grund mindre betaling end 
mig, uagtet de var dygtigere til dette arbejde, fordi de ikke 
forstod, hvad der blev sagt til dem.
Efter at høsten var forbi, slog jeg flere uger græs i en mose. 
Der måtte jeg drikkemosevand hver dag og gå med våde 
fødder. En søndag fik jeg om formiddagen et heftigt anfald af
feber. Jeg rystede over hele kroppen, og mine tænder kaprede
i munden. Jeg kendte godt denne sygdom fra gamle 
Danmark, da jeg havde at plages af den ret længe, brugte jeg 
en hestekur, som ingen længe ville have anbefalet. Den næste
dag arbejdede jeg igen som sædvanligt, som jeg aldrig haft 
koldfeber siden.
Ved den tid var jeg bleven en vantro. Jeg troede på en 
almægtig skaber og et liv efter dette men jat havde overalt 
mig selv til at kaste al historisk tro på Kristus overbord. Jeg 
troede ikke engang, at der havde eksisteret en sådan person, 
og forsøgte på forskellig måde at overtale andre til at tro det 
samme. Jeg holdt af at diskutere med præsten og synes, at det
var herligt, når jeg i et eller andet emne rigtigkunne køre ham
fast. Det var slet ikke smukt af mig, men jeg kendte ikke 
bedre den gang.
Her boede en gammel Skotlænder i et Blokhus, hvor Prærien 
var udyrket. Han var pebersvend og havde været prokurator i 
det gamle land, men tjente nu sit ophold ved hårdt arbejde. 
Han indledede bekendtskab med mig og fortalte mig sine 
oplevelser med visse ånder, der kom og bankede på hans 
blokhus om natten. Han forsikrede, at ånderne ville føle sig 
overordentlig tiltrukne af mig, og indbød mig til at komme 
og blive hos ham en nat for at tale med dem. Jeg tænkte at 
det, han fortalte, ikke var andet end indbildning; men jeg 
havde den gang lyst til at gøre nar af alt, derfor gik jeg. 

Omtrent kl 11 hørte jeg noget ligesom en træpikker (fugl af 
spætteslægten, der banker på træstammerne med næbet for at
fange insekter) oppe på taget. Snart hørtes det inde i huset, 
snart ovre vore hoveder, snart under sengen. Til sidst flyttede
denne banken, eller hvad du var, sig hen til en lille hylde ved 
fodenden af sengen. ”I nat”, sagde han, ”Er ånderne rigtig 
godt oplagte til at svare.” – ”Hvor kan du vide det?” spurgte 
jeg. ”Jo, kan du ikke høre, hvor fornøjede de banker?” – 
”Hvorledes banker de da, når de er i slet humør?” – ”De slår 
hårdt og langsomt.”
Han gjorde dem da spørgsmål og sagde, at to slag betød og ét
nej.” Siden lod han dem stave ord ved at slå bestemte antal 
slag for hvert bogstav i alfabetet. Jeg vidste ikke, hvad jeg 
skulle sige til alt dette, og troede at det var ham selv, der 
gjorde denne støj med fødderne, men da jeg passede meget 
nøje på hans bevægelser med disse, kunne jeg ikke opdage 
noget i så henseende. Så opfordrede han mig til at gøre 
Ånderne spørgsmål, og jeg synes, at jeg helst måtte henvende
mig til dem på mit modersmål, da jeg vidste, at skotten ikke 
forstod dette og følgelig heller ikke kunne svare fornuftigt 
derpå. Jeg spurgte da flere gange og fik svar. Nogle passede 
rigtig godt, andre slet ikke, og atter andre var vidste jeg var 
usandfærdige, så jeg tænkte, at hvis de var ånder, var det ikke
af en pålidelig slags; men jeg forundrede mig alligevel over 
det skete.
Da det blev dag, og skotten var gået, undersøgte jeg enhver 
ting omkring og i blokhuset for at se, om der ikke var et 
elektrisk apparat eller en anden mekanisme, der kunne 
frembringe lyden. Denne undersøgelse var meget let gjort, da
der kun var ét værelse og næsten intet bohave. Et sengested, 
en gammel kakkelovn og en kasse, der var låset, et par stole, 
og et lille bord og en Whiskydunk i en krog var alt, hvad 
blokhuset indeholdt. Denne undersøgelse bragte intet for 
dagens lys.
Siden fortalte skotte mig en hel del om den anden verden, 
hvilket ånderne havde lært ham. Han sagde at en nat stod en 
af ånderne foran hans seng, hvorover han var meget urolig. 
Han spurgte ånden, hvad han skulle gøre for at blive rig, og 
svaret blev stavet: S-t-j-æ-l! Han spurgte , hvad ånden hed, 
og navnet blev L-u-c-i-f-e-r. Jeg tænkte, at ånden sagde 
sandhed den gang. Først vidste han ikke, hvorledes han 
skulle blive den ubehagelige gæst kvit, men så udbrød hana: 
”I Jesu Kristi af Nazarets navn byder jeg dig at gå!” hvorefter
ånden pludselig forsvandt, idet den slog døre i efter sig med 
et tordnende brag. Jeg har kun denne historie fra mandens 
egen mund, men jeg har aldrig truffet ham i en usandheden i 
andre henseende. Han var en meget fornuftig og besindig 
mand.
Sent på efteråret vendte jeg tilbage og fik arbejde i en 
savmølle i Neshotta. Der havde min svoger en smedje og 
arbejdede for kompagniet (Handelsselskabet). Næsten alle, 
der arbejdede i denne mølle, var slette og ugudelige 
mennesker. Der var nogle tyskere i nabolaget , og undertiden 
talte en præst i skolehuset. Han var metodist og prædikede på
tysk. Jeg bivånede hans møde en aften. Hans prædiken gjorde
intet særdeles indtryk på mit sind, men han talte meget 
alvorsfuldt. Bibelen havde han foran sig, han brugte ingen 
Optegnelser. Han anførte en hel del skriftsteder udenad. 
Dette forbavsede mig; jeg kunne ikke forstå, hvorledes 
manden kunne erindre alle disse uden at se i bibelen.
Grunden, hvorfor jeg overtog sådant arbejde, var, at jeg 
skulle betale renter af lånte penge samt skat. Min fader var 
ikke stærk af helbred, og han kunne ikke skaffe disse penge. 
Vi havde intet at sælge, som kunne indbringe dem, så jeg 
arbejdede hårdt og sparede, hvad jeg kunne, for afhjælpe 
mine forældre.
Ved forårsstid næste år tog jeg til Manitowoe og fik arbejde 
med at grave igennem en høj (bakke), hvor der skulle 
anlægges en ny gade. Her arbejdede jeg mest sammen med 
tyskere og irlændere. Hver dag var jeg vidne til arbejdernes 
upassende opførsel. Mange af dem arbejdede ret hurtigt, når 
formanden så på dem, men når han vendte sig fra dem et 
øjeblik, brugte de deres skovle så langsomt og skødesløst, 
som jeg aldrig før har set nogen gøre det.



Daglønnen var lav dengang i den del af landet. Ingen af os 
fik mere end $1,25 om dagen. Jeg logerede hos en normand, 
der havde en beværtning. Her var jeg omgivet af drikkende 
og bandende mennesker; undertiden skjændtes og sloges 
tillige mand og hustru. De levede meget ulykkeligt sammen, 
skønt de besat en lille ejendom. Jeg sov tillige med flere 
andre i et stort forværelse. En nat omtr. Kl 11 vågnede jeg op
og så værten sidde ved min seng med en lang slagterkniv i 
hånden. Dette gjorde intet behageligt indtryk på mig; men jeg
tænkte, at han ikke havde nogen grund til at gøre mig 
fortræd. Jeg antog, at han havde ondt i sinde mod konen, og 
vendte mig om på den anden side for at sove. En nat vågnede
jeg ved, at en svovlstik blev strøgen, og så da en mand i 
midten af værelset snige sig afsted på hosesokker. Han var en
slet udseende person, og jeg vidste, at han var en tyv. 
Undertiden var ure og lignende ting blevet stjålne fra de 
logerende. En gammel mand i den nærmeste seng vågnede 
også og skældte frygteligt, så den fremmede skyndte sig bort.
På dette sted havde jeg hårdt arbejde og slet selskab hver 
dag, men nødvendigheden af at tjene lidt penge tvang mig til 
at blive. Jeg forsøgte at undgå den dårlige indflydelse deraf, 
og denne bestræbelse ledede til en god forandring, hvorom 
jeg skal fortælle i næste kapitel.

Fjerde kapitel – En afholdsbevægelse.
Den afholdsbevægelse, jer her vil tale om, var kun lille og 
angik, så vidt jeg ved, kun én person; men den var en stor 
forandring for mig, da den ledte mig ind på en bedre vej og i 
en bedre omgangskreds, end jeg havde haft forhen. Afhold i 
alle ting bliver anbefalet i skriften, og det fører nødvendigt til
et lykkeligt og nyttigt liv. Total afholdenhed fra spiritus 
hjælper højlig et menneske til at komme ind på en god vej, 
fordi det giver kraft til at overvinde hundreder af snarer og 
fristelser. Det får den enkelte til at gå bort fra den vej, hvorpå
millioner går ind til skam, fattigdom, forbrydelse, og 
ødelæggelse, en elendig tilværelse og en tidlig død.
Efter at jeg kom til Amerika, undgik jeg endnu 
omhyggeligere brugen af stærk drik, skønt jeg anså det for 
fuldkommen ret at bruge lidt deraf. Jeg gjorde mig megen 
umage for at holde mig velforvaret. Penge var knappe, 
lønnen lav, levnetsmidlerne dyre, og daglige 
livsfornødenheder til vort hjem skulle betales. Her var skatter
og renter at betale, foruden andre udgifter. Farmen indbragte 
forholdsvis kun lidt de første tre år. Det var derfor ønskeligt, 
om jeg kunne spare mine penge i stedet for at ødsle dem bort 
til stærke drikke både til mig selv og andre. Jeg havde aldrig 
læst en traktat om afholdenhed i mit liv, heller aldrig havde 
jeg hørt noget menneske tale til gunst herfor. Alle, som 
berørte dette emne inden for min hørevidde, lovpriste det at 
drikke spiritus; men jeg kom til det resultat, at 
totalafholdenhed var den eneste sikre grund at stå på, den 
side, hvor man var tryg og vel forvaret; jeg besluttede, at jeg 
slet ikke ville drikke spiritus mere, og fra den tid rørte jeg 
ingen stimulerende drik.
Medens jeg arbejdede i Manitowoc, vedblev jeg at bo i det 
samme kosthus. Som det ofte er tilfældet, var dette tillige en 
beværtning. De fleste logerende var nordmænd, der snart 
blev bekendte med hverandre, drak sammen og spillede kort. 
Om aftnen samledes de i beværtningen og trakterede 
hverandre med stærk øl og forskellige stærke drikkevarer. 
Denne traktering var en fordærvelig og elendig skik. Den 
forledte mange til at drikke og bortødsle deres penge, hvilket 
de ikke ville have gjort, hvis de havde holdt sig borte fra 
sådant selskab. Jeg synes, at det var meget bedre selv at tage 
et glas, når man ønskede det, hvilket jeg ikke gjorde meget 
ofte. Men så længe man selv drat, kunne man jo ikke undslå 
sig for at give ”en omgang” (Drikkevarer bordet rundt). 
Således kom jeg til den bestemmelse, at det var bedst at lade 
det helt være. Dersom jeg ikke drak med selv, kunne ingen 
fordre, at jeg skulle traktere.
Mine kammerater kaldte mig gerrig o.s.v. på grund af dette 
skridt, men jeg vejede grundene for og imod med dem, og 
nogle erkendte det berettigede i min beslutning. For at 
fornøje dem tog jeg ofte min violin og spillede noget for 
dem. Således holdt jeg mig gode venner med dem, skønt jeg 

ikke drak med dem. Musik er en stormagt til at fremme alt 
godt, når den anvendes ret. Det er bekendt, at selv bjørne kan
tæmmes ved den.
Hver søndag formiddag var det skik at spille kort og drikke 
med hverandre. Før jeg holdt op med at nyde spiritus, tog jeg
del deri. Vi spillede ikke om penge, men den, som tabte, 
skulle traktere (give en omgang). Dette var en meget tåbelig 
skik. Vi havde arbejdet hårdt hele ugen for en lille løn, og nu 
tossede vi vore penge og tid bort til engen nytte. Dette hjalp 
mig til at afstå fra drik og kortspil, og jeg undflyede således 
både slette tilbøjeligheder og slet selskab.
Ved brugen af stærk drik følger kortspil, banden, sværgen, 
strid, slagsmål og mange andre onder. Den, som aflægger 
denne vane totalt, får ikke noget med alt dette at gøre. 
Somme folk rejser til en by og kommer i slagsmål eller ser 
på, at andre slås, eller bliver dræbte; deres penge bliver 
røvede fra dem, og de usætter sig for alle slags 
fortrædeligheder og kalamiteter, bare fordi de går på 
beværtningerne så ofte. Andre tager til samme by og flytter 
fra den ene til den anden i adskillige år uden at høre eller se 
noget af den slags. De bor fredeligt og drager af sted i fred, 
blot fordi de ikke har noget at gøre med beværtninger eller 
stærke drikkevarer. De gode resultater af totalafholdenhed 
kan ikke overvurderes, og dersom et menneske kan afstå fra 
drik og give afkald herpå uden nogen opmuntring udefra, 
hvor meget lettere må dette da ikke være for den, som 
belæres og opmuntres hertil på hele sin livsvej!
Guds gode forsyn viste stor kærlighed mod mig i denne 
henseende, og jeg var meget taknemmelig, fordi Herren ledte
mig ind på den rette vej, da jeg ikke fandt en jordisk ven, 
som evnede dette. Lykkelig er den, som lytter til Guds Ånds 
sagte stemme! Velsignet bliver dens gang, som Guds gode 
engle får lov til at lede; de vil altid lejre sig rundt om den, 
som de ledsager, og bevare ham. Mere sand glæde findes i 
deres selskab en eneste dag end ved at nyde verdens glæder 
et helt år. Vil ikke du, kære læser, lade dig lede af dem på 
afholdenhedens, fredens og glædens vej.

Anden del.
Første kapitel – Omvendelse ved og uden prædiken.
Nogle mennesker bliver omvendte ved ordets mundtlige 
forkyndelse, andre ved læsning. De, som er meget følsomme,
gør en prædiken snarest indtryk på; de, som ikke er så 
letbevægelige, foretrækker læsning i ro at kunne overveje 
sagen og bliver snarest omvendte på denne måde. Læsning af
gode bøger – bibelen er jo den fornemste – er altid en stor 
hjælp for sådanne, som er villige til at vende sig til Herren.
Sand omvendelse bevirker en stor og underfuld forandring 
hos et menneske. Det evige og himmelske, som han forhen 
ikke brød sig om, omfatter han nu med stor interesse. 
Omvendelsen foregår undertiden pludselig, til andre tider 
mere langsomt. I de fleste tilfælde har visse årsager fået 
indflydelse over en person før hans omvendelse, og han har 
taget skridt i denne retning. Total afhold er således et godt 
middel til at bringe en person ind i gunstigere omgangskreds 
og fremme hans omvendelse. Det er sikkert, at bibelens 
belærende og advarende kald lettere vil finde indgang hos 
dem, der beflitter sig på at være afholdende, end hos den, der 
er sløvet og omtåget af drikkedjævelens stinkende dunster.
I Efteråret 1858 blev adskillige af os indbudte af en nabo til 
at overvære et bønnemøde. Jeg forstod dikke, hvad manden 
mente hermed, kun dette, at vi skulle have en selskabelig 
sammenkomst, og jeg gik for at glæde mig derved. En af 
mandens venner var kommen noget derfra for at besøge ham.
Han var en streng Lutheraner og havde altid lyst til at 
forsvare sin tro. Den mand, som indbød os, havde imidlertid 
været sammen med presbyterianerne, og fra dem havde han 
fået tanken om at holde bønnemøde. Da han imidlertid ikke 
kunne bede bedre end sine gæster, blev bøn her slet ikke 
omtalt. Om aftenen sad vi i munter samtale, drak et par 
kopper kaffe og fyldte værelset med røgen af vore piber. 
Derpå havde vi en livlig debat vedrørende nogle 
læresætninger i den lutherske tro, særlig konfirmationen. 
Siden prøvede vi på at synge nogle numre flerstemmig, så 



godt vi kunne, i en stor bog med kirkemusik, som manden 
havde, og således endte vore ført første bønnemøde.
Om vinteren lånte jeg nogle få bøger i vort bibliotek i byen. 
Blandt disse var en religiøs fortælling kaldet ”Irothorpe”. 
Denne handlede om en købmand, som blev omvendt og 
forlod sit hjem og sine vener for at gøre et ydmygt og 
gudhengivent liv. Han rejste til en nybygd, hvor folk var 
fattige og ikke havde evne til at lønne en præst. Her hjalp han
den med at bygge deres huse, gik på jagt efter vildt til dem 
og prædikede for dem. Da nybyggerne kom så vidt, at de 
kunne underholde en prædikant, drog han til en anden 
nybygd og begyndte det samme der. Han syntes at gøre 
meget godt ved at handle således; og da Bogens fremstilling 
nøje svarede til de omgivelser, hvori vi levede, gjorde denne 
fortælling et meget dybt indtryk på mig.
Denne bog overbevist mig om, at det var muligt for et 
menneske at være en kristen. Denne store sandhed havde jeg 
ikke troet på i mange år, og da dens lys skinnede ind i min 
sjæl, og fremmanede minderne fra min barndom, forekom 
den mig at være meget kostelig. Den næste tanke, som 
opstod var denne: ”Hvorfor kan ikke du blive en kristen? 
Denne bragte mig til at læse i bibelen med interesse. Kristi 
bjergprædiken var særlig den del af bibelen, som vakte mig 
til syndserkendelse. Når jeg tidligere havde forsøgt at læse 
det nye testamente, var jeg inden kort tid faldet i søvn. Ved at
læse noveller kunne jeg derimod let holde mig vågen halve 
natten. Nu var Bibelen, hvorfor jeg tidligere slet ikke hade 
nogen interesse, blevet meget interessant for mig, og grunden
hertil var, at min sjæl blev påvirket af noget bedre end 
forhen.
Hvad jeg særlig fandt tiltalede i bjergprædiknen var dette: 
”Elsk eders fjender, velsign dem, som eder forbander, gør 
dem godt, som eder hader, og bed for dem, som gør eder 
skade og forfølger eder, på det I kan blive eders faders børn, 
som er i himlene; thi han lader sin sol opgå over onde og 
gode, og lader regne over retfærdige og uretfærdige.” Og 
Frelseren vedbliver: ”Dersom I elsker de, som eder elsker 
hvad løn har I da? Gør ikke toldere ligeså?”
Hidtil havde jeg end ikke elsket dem, som elskede mig. Her 
var noget, der var ophøjet over alt andet, jeg nogensinde 
havde hørt, og sandheden slog fast for mig, at dette ikke 
kunne være menneskelærdom; det måtte være Kristus selv, 
som havde bragt sådanne leveregler fra himlen her ned på 
jorden. At leve efter dem forekom mig at være det mest 
værdige mål for min stræben.
Jeg blev nu meget urolig, når jeg sammenlignede mit 
henrundne liv med Guds lov og så, at jeg var fortabt, hvis jeg
døde i den stilling, hvori jeg nu var. Det pinte mig, at jeg 
endogså havde nægtet tilværelsen af en Frelser, der var så 
kærlig og god, at han havde hengivet sit liv på koret for mig. 
Jeg angrede også meget, at jeg undertiden havde været 
uvenlig imod mine forældre.
Ikke længe efter indbød en nabo, der var en af mine gode 
venner, mig til at komme over til ham til et lille gilde, da 
hans barn skulle døbes. Jeg svarede ham, at jeg kunne ikke 
komme. Alt denne festlighed og drik var blevet mig en 
vederstyggelighed. ”Hvad mener du dermed?” udbrød han. 
”Præsten kommer med til festen, din fader kommer også; jeg 
skulle dog vel ikke tro, at du mener at være mere hellig end 
præsten.” Jeg bad ham atter at have mig undskyldt, da jeg 
ikke godt kunne gå.
En tid derefter var den samme mand sysselsat med at lave 
sukker af saften af ahorntræerne (maple) i den skov, som 
stødte op til vort land. Det var tidlig på foråret, og saften flød
rigelig af træerne, når de blev borede. Månen skinnede klart, 
og vi talte længe sammen, medens han passede ilden under 
kedelen. Jeg pegede på naturen rundt om at henvise til den 
Gud, der havde skabt den, samt da om bibelen og vor frelser 
og forsøgte at overbevise ham om nødvendigheden af at leve 
et nyt liv i tro på Kristus. Han synes dybt grebet heraf, men i 
løbet af få dage skiftede han sind, da han havde talt med sin 
broder og forældre, der overbeviste ham om, at min tale ikke 
var andet end fanatiske, og at den sande kristendom fandtes i 
den lutherske lære, således om han var fra barn havde lært 
denne.

Kort herefter mødte nogle af os i skolehuset på en helligdag. 
Vor hensigt hermed var at læse en del af bibelen og synge 
nogle salmer. Vi boede noget fra hverandre og kom sjælden 
sammen; Men der syntes at være en fælles længsel i vore 
hjerter efter at føre et nyt levnet. Blandt dem, som 
overværede dette møde, var en mand, som havde været 
baptist. Han var grovsmed af profession og besad kun en 
tarvelig uddannelse, hvorfor jeg og de øvrige snarest så ned 
på ham. Ved vort møde foreslog han, at vi skulle bede 
sammen. Ingen af os havde bedet højt før, og vi bad ham 
derfor at gøre dette, hvis han kunne; vi ville da være glade 
ved at høre ham. Han knælede ned og bad indtrængende. En 
sådan bøn havde jeg endnu aldrig hørt i mit liv. Efter som 
han bad, steg han gradvis i min agtelse, og da han var færdig,
tænkte jeg, at han var en vidunderlig mand og jeg meget 
uvidende i sammenligning med ham.
Kort herefter kom jeg til at beskadige min fod med en økse. 
Dette ulykkestilfælde tvang mig til at holde mig i ro nogle 
dage. Jeg brugte denne tid meget flittigt til at læse det nye 
testamente og til at overveje mit eget forhold til Gud. Før 
ugen var forbi, bestemte jeg mig til at få et møde i stand 
næste søndag. Jeg gik da hen til en af vennerne, som havde 
været i skolehuset og spurgte ham, og vi kunne have møde i 
hans hus, og om han vilde indbyde sådanne, som var villige 
til at komme. Manden samtykkede deri, og vi mødte så hos 
ham. De venner, som kom, havde bivånet baptistmøder i 
Danmark og havde lært at synge flere gudelige sange. 
Baptistbroderen var der; han bad, og vi andre gjorde hver i 
sær nogle så bemærkninger. Jeg benyttede nogen mere tid 
end de øvrige og stræbte ved hjælp af bibelen at fremholde 
nødvendigheden af at erkende sine synder og ty hen til 
Kristus. Efter omtrent halvanden times forløb samlede de, 
som ønskede at blive, sig om bordet; tobaksdåserne kom 
frem, og vi røgte dygtigt, idet vi på samme tid talte om 
nødvendigheden af at tjene Gud.
Den følgende uge fandt jeg fred med Gud ved troen på 
Kristus, hvilket var meget kosteligt for mig. Jeg troede, at 
Gud vilde være min Fader, og at jeg var blevet hans 
lykkelige barn. Al syndens byrde og frygt for straffen var 
borte, og et lysende håb om at erholde et bedre liv i 
herlighedens verden skinnede ind i min sjæl. Den næste 
søndag mødtes vi igen. Jeg var nu i stand til at bede og lede 
andre sjæle hen til frelsens kilde. Dette var i foråret 1859.
Da disse møder vedblev, kom den ene efter den anden af 
deltagerne til syndserkendelse og fandt fred i troen på vor 
korsfæstede Genløser. Ingen sådanne møder eller nogen 
anden slags sammenkomst i vækkelse var før blevet holdt i 
nabolaget, og de forårsagede et stor røre i hele omegnen. Idet
hun taler om denne tid, siger en søster, at hun følte stor 
interesse for dette frelsesarbejde. Hun havde i nogen tid læst 
bibelen, og med nogle venner gik hun undertiden ud i 
skovene, og de bad sammen om, at Guds rige måtte komme. 
De glædede sig mere og mere over, at Jesus var deres ven, og
troede, at han ville høre og besvare deres bønner.
En søndag fortalte en veninde hende, at der var møder på den
anden side af floden i E’s hus. Hun sagde, at nogle sjæle var 
blevet vakte, og at Mattesons søn var en af dem. Dette var 
gode nyheder for hende; dog kunne hun næppe tro, at jeg 
skulle være i den forsamling, fordi hun havde kendt mig som 
en vantro og fjende af al kristendom.
De gik da sammen til stedet. Da de kom udenfor huset, hørte 
de smuk sang og så, at det var fuldt af folk; de fandt snart en 
plads blandt disse, hvoraf den ene efter den anden rejste sig 
og oplæste nogle få skriftsteder fra bibelen og knyttede nogle
passende bemærkninger dertil. Deres ord var alvorlige og 
simple, men Guds ånd var nærværende og virkede på ethvert 
hjerte. Han siger videre, at da hun havde ransaget bibelen 
angående dåben såvel som omvendelse var bleven overbevist
om, at troende overensstemmede med Guds befaling og Jesu 
Kristi eksempel burde lade sig begrave med ham i dåben, 
ønskede de fleste omvendte at blive døbte.
Den førstnævnte søster sagde endvidere, at snart efter sendte 
de bud efter en præst, som boede 70 mil derfra. Efter tre 
ugers forløb kom præsten, og alle dåbskandidaterne blev 
døbte. Om Aftenen fejredes Herrens nadver i det samme hus,



hvor de først mødtes. De samledes rundt om bordet. Præsten 
talte om Gudsfrygt, og himlens højtidelighed hvilede over 
denne lille flok af troende. Dette var deres første åndelige 
samfund med hverandre i menigheden, og det var til stor 
opmuntring for dem.
En nat drømte jeg, at jeg stod bag i en rummelig sal. Jeg 
havde ikke været der længe, før døren gik op, og ind kom 
præsten, som plejede at tale en gang om måneden for den 
lutherske menighed i Skolehuset. Han var iført sin lange, sort
præstekjole og havde sin brede, hvide pibekrave om halsen. 
Han var en høj, ærværdig mand, og jeg tænkte, at jeg i 
sammenligning med ham var meget ubetydelig. Pludselig 
blev jeg meget syg, jeg følte en usigelig smerte i mit hjerte 
og faldt til jorden, efter al sandsynlighed døden nær. Jeg 
bildte mig ind, at jeg var manden, der var faldet i blandt 
røvere ligesom ham på Kristi tid. Præsten gik tværs over 
salen, og da han kom hen, hvor jeg lå, så han på mig, vendte 
sig om og gik bort. Jeg tænkte ved mig selv: ”Nu kan du se, 
at præsterne i vore dage ikke er bedre, end de var på Kristi 
tid. Det er ingen nytte til at stole på dem eller at søge Frelse i 
deres Ceremonier. Du må gå direkte til Kristus selv. Han er 
den barmhjertige samaritan, der vil gyde olje og vin i dine 
Sår og bringe dig til et godt hjem.” Jeg opløftede da min hele
sjæl til Kristus, min korsfæstede genløser, og troede, at han 
var i stand til at frelse mig uden noget menneskes 
mellemkomst. Da jeg således så hen til Kristus, styrkes jeg, 
rejste mig og blev løftet op fra gulvet og svævede omkring 
under loftet på en meget behagelig måde. Præsten standsede, 
opløftede sine hænder og så meget forbavset på mig.
Denne drøm gjorde et dybt indtryk på mig og stadfæstede 
den overbevisning hos mig, at Kristus er den eneste midler 
mellem Gud og menneskene. Jeg erkendte, at vi måtte gå til 
ham personlig og indpodes i det levende vintræ for at blive 
frelste. Alene på den måde kunne vi være retfærds kostelige 
frugt. Denne læresætning om frelse forekom mig 
overordentlig skøn og tiltalende.
Den næste søndag fremtrådte jeg første gang efter aftale i et 
offentligt skolehus. Det var det eneste, vi da havde der i 
byen, og hvori præsten prædikede, når han kom. På denne 
dag havde han talt om formiddagen, og jeg skulle tale om 
eftermiddagen. Huset var fuldt af folk, og da mødet skulle 
begynde, kom præsten gående ind tilligemed en mand, der 
gjorde tjeneste som diakon. Præstens nærværelse var ikke 
behagelig for mig fordi han var en lærd mand, og jeg havde 
først i den senere tid begyndt at studere bibelen. Jeg kunde 
begå en fejl, og jeg vidste, at han så ville latterliggøre mig og
blotstille mig i forsamlingens øjne. Jeg erindrede min drøm 
om natten, men jeg satte min lid til Herren, thi jeg vidste, at 
han alene kunne hjælpe mig.
Efter at der var sunget og bedet, begyndte jeg at prædike. En 
god And syntes at hjælpe mig i mine bestræbelser. Jeg talte 
en time flydende uden at standse, og forsamlingen lyttede 
dertil med stor interesse. Hovedindholdet af min tale gik ud 
på at vise folk, at ydre former og ceremonier ikke kunne 
frelse dem, og på at henvise alle trætte sjæle til Kristus som 
Frelsens eneste sande kilde. Jeg opfordrede folket til at søge 
Frelseren nu og blive forenede med ham ved at følge hans 
fuldkomne eksempel.
Under min tale ønskede jeg at anføre Es. 55,1, men af en 
eller anden grund blev jeg forvirret og forglemte hvor dette 
skriftsted stod, og hvad det indeholdt. Jeg vidste, at det 
udsagde noget om at få vin og mælk hos Herren uden 
betaling, men jeg var ikke sikker på, om det var mælk og 
honning, eller mælk og vin. Dette forårsagede en standsning 
midt i min prædiken. Præsten havde hele tiden lyttet med stor
interesse, men jeg vidste han gjorde det blot for at kunne 
finde fejl og ødelægge den indflydelse, jeg udøvede for 
folket. Blodet strømmede mig til hjertet, og forsamlingen så, 
at jeg blev meget bleg. Jeg følte mig en afmagt nær. Noget 
måtte gøres hurtig, og to ting kom mig i tanker: at løfte mit 
sind i bøn til Gud og at sige Forsamlingen ærligt, hvad der 
var i vejen. Jeg kom snart igen til mig selv o meddelte, at jeg 
havde forglemt, hvor denne tekst stod, og hvorledes den lød. 
Jeg var meget bedrøvet over ikke at være bedre bekendt med 

bibelen, men jeg ville forsøge at lære mere, eftersom Herren 
ville give mig lejlighed dertil.
Den omtalte tekst er meget kostelig og lyder således: ”Nu 
vel! Hver den, som tørster, komme til Vandene, og I som 
ikke har penge, kom hid, køb o æd, kom køb uden penge, og 
uden betaling vin og mælk. Hvi vejer I penge ud for, hvad 
der ikke er brød, og eders dagløn for, hvad der ikke kan 
mætte? Her dog på mig og æd det gode, så skal eders sjæl 
kvæge sig med det fede.” Når vi kommer til Herren, bliver vi
ikke skuffede. Han ønsker ikke, at vi skal give vore penge ud
for en kristendom, som ikke kan frelse os eller give sjælen 
sand fred og glæde i vor velsignede Genløser. Han vil give os
sin nådes underfulde forretninger og velsignelser uden penge 
og uden betaling. Al jordens rigdom kunne ikke betale for en 
enkelt synd; men Kristus kan udslette alle vore synder ved sit
sonoffer og ved sin tjeneste som vor talsmand hos Faderen.
Mødet sluttede efter at have gjort et særdeles godt indtryk på 
tilhørerne. Præsten hjalp os at synge den sidste salme og gik 
så straks bort uden så meget som at se på mig. Efter den tid 
var jeg ikke mere bange for ham.
Ved en vis lejlighed stod en nabo, jeg havde talt med ude i 
skoven, op efter mødet og sagde, at han ønskede at tale. 
Ingen hindrede ham heri, og han vedblev i en halv time at 
beskrive de personer, som var blevet omvendte. Han nævnte 
dem ved navn, idet han begyndte med mit, og afmalede den 
ene efter den anden som sårer og fanatikere. Da han var 
færdig, stod hans moder op og skældte os frygtelig ud. Hun 
sagde, at jeg var en net fyr, at jeg var blevet doven og havde i
sinde at fortjene mit brød med munden ligesom en hund. Vi 
hørte alle tålmodig herpå og svarede ikke. Dette had kunne 
ikke berøve os himlens fred.
En anden gang truede denne mands broder os med, at vi 
skulle blive syndebukke for alle naboerne, som han ville 
kalde sammen, for at de kunne indsmøre os i tjære og trille os
rundt i fjer. Han var en fyr, der var i stand til at gøre sligt, 
endskønt han var et agtet medlem af den lutherske menighed 
der. Men han kunne aldrig finde en passende lejlighed til at 
udføre sine onde hensigter. Da jeg engang blev sendt i et 
ærinde til en af min faders gamle venner, som vi ofte plejede 
at besøge, viste det sig, at denne familie var bleven meget 
ophidset og vred, navnlig over at deres egen datter havde 
antaget den nye religion og tog del i dette røre. Den gamle 
frue var alene i værelset, da jeg kom ind. Jeg meddelte hende
mit ærinde; men i stedet for at svare herpå, begyndte hun 
ganske frygteligt at skælde mig ud. Jeg sagde ikke at ord, før 
hun var færdig hermed. Så spurgte jeg hende om hun ville, at
jeg skulde sige noget. ”Kan du sige noget? Hvad har du at 
sige? Udbrød hun, og så begyndte skænderiet igen. Til sidst 
fik det da ende.
Jeg fortalte hende, at vi alle bekendte os til at være kristne. 
Hun vidste vel, at Kristus var meget god og blid, og jeg 
antog, at vi ville blive ham mere lig, dersom vi også forsøgte 
at øve disse dyder. ”Det ved jeg,” sagde hun, ”det er bedre at 
være blid og sagtmodig, men ak! Vi er jo alle syndere.” Jeg 
vedblev at tale venligt til hende om sand kristendom, og hun 
blev så interesseret, at hun satte sig på en stol ved siden af 
mig og lyttede opmærksomt.
Hendes Mand, der var 70 år gammel, og gråhåret, kom da 
ind. Han så, hvor hans kone med interesse sad og hørte til, og
udbrød så ophidset: ”Vil du nu også forføre min hustru?” 
Derpå begyndte han at sværge og bande med støjende. 
Sandsynligvis ville han ikke give mig lejlighed til at sige et 
eneste ord mere og synes at frygte for sig selv at blive 
interesseret. ”Ud med dig!” råbte han, gik tæt hen til mig og 
slog mig med sin knytnæve i ryggen. Jeg fristedes lidt til at 
tage igen; men så ville jeg jo ikke følge efter Kristus. ”Lad 
ham bare bande og slå,” tænkte jeg, ”du må alligevel være 
mild og god.” Da vi kom udenfor døren, forsøgte jeg at sige 
et par ord, men han greb sin økse, som stod i nærheden, og 
udbrød: ”Dersom du ikke kommer lidt rask af sted, vil jeg 
kløve dit hoved. Vov ikke nogensinde at sætte din fod på 
mine enemærker igen!”
Han ejede 40 acres land; jeg gik ud derfra og ind i de 
tilstødende skove. Her udøste jeg min sjæl i bøn til Gud, og 
hans fred strømmede rigelig ind i mit hjerte ligesom floden; 



det var meget kosteligt. Det forekom mig, at jeg var en 
fremmed på jorden, men hvor herlige var ikke Guds løfter, 
der sikrede mig en evig, uforvisnelig arv i himlene ved 
Kristus.
Nogle få år derefter kom jeg i nærheden af denne mands 
ejendom og mødte ham, idet han kørte med sine okser hen ad
vejen. Han var tunghørt og så dårligt; men da jeg sagde 
goddag til ham, kendte han min stemme. Tiderne skifter og 
vore følelser med dem. ”Er det dig, Matteson?” sagde han, 
”kom ind og hils på min hustru og lad os snakke lidt 
sammen; det er nu snart længe, siden du besøgt os.” Hvor 
sandt står der ikke i Guds ord: ”Et blidt svar dæmper vrede.”
Efter som vi læste bibelen, blev vore søskende overtydede 
om, at vi burde søge Jesu lære og eksempel, som det omtale i
Joh. 13: 4-17. Han toede Disciplenes fødder og sagde: 
”Dersom jeg, eder herre og mester, har toet eders fødder, så 
bør det også eder at to hverandres fødder. Thi jeg har givet 
eder et eksempel, for at I skal gøre mod hverandre, ligesom 
jeg har gjort imod eder.” Vi havde aldrig toet hverandres 
fødder, men vi havde lyst til at gøre dette ved en passende 
lejlighed. Vi ønskede at søge dette Kristi enkle og 
ligefremme eksempel, da dette var muligt for mennesker, 
hvis de ville.
Der var blevet sendt bud efter den præst, der døbte os, for at 
han skulle ordinere mig til den præstelig tjeneste. Da han 
kom, mærkede han, at nogle af os troede, at vi burde følge 
Kristi føromtalte eksempel vedrørende fodtvætningen. Dette 
bedrøvede ham meget, da han og hans trosfæller ikke fulgte 
de, og han forsøgte at få os bort fra denne tanke og holdt en 
hel prædiken i skolehuset om aftenen, hvori han søgte at 
bevise, at Kristus ved sit eksempel slet ikke havde ment, 
hvad han sagde, og at dette blot skulle være et sindbillede på 
ydmyghed. Efter prædikenen vendte han sig til mig og 
spurgte, om jeg nu ville opgive mine forkerte begreber, 
hvorpå jeg svarede: ”Jeg har lyttet omhyggelig til alt, hvad 
De har sagt, men det forekommer mig, at bibelens 
fremstilling af denne sag endnu står lige urokkelig og lærer 
os, at vi bør udøve en almindelig kristelig pligt, som vi hidtil 
har forsømt.” Da han hørte dette, ville han ikke ordinere mig.
Da vi skiltes, sagde han: ”Der er en vej, som synes en mand 
ret, men til sidst bliver den vej til døden.” Ordsp. 16: 25. 
Dette skriftsted hentydede til en meget alvorlig sandhed, og 
jeg svarede: ”En af os har sandelig valgt den nævnte vej, men
det står endnu tilbage at bevise, om det er dem eller mig. De 
søger at bortforklare Guds ord, men jeg stræber at følge dets 
simple og mest øjensynlige mening.” Nogen tid efter blev 
denne mand fritænker, og han vedblev at være dette. Så vidt 
jeg ved, var han den første baptistprædikant, der forkyndte 
ordet blandt danskerne i Amerika. Han var et redskab til at 
føre mange sjæle til Kristus. Men han valgte til sidst den vej, 
der fører til døden.
Brødrene brugte alle mere eller mindre tobak. Jeg havde 
aldrig hørt nogen dadle dette og antog det for særdeles 
rigtigt: men når vi havde bønnemøde, fandt jeg, at det dog 
ikke var passende at have gulvet helt oversølet med 
tobakssause, når vi knælede ned for at bede. Nogle af de 
ældre brødre tog en stor skrå ud af munden, når de knælede, 
og lade den på sædet ved siden af sig, når den undertiden lå 
efter mødet. Dette var for alt, og dog kunne jeg ikke selv 
undvære skidne urt. Men da jeg så, at det ikke sømmede sig 
at bruge tobak ved bønnemøderne, besluttede jeg at lade 
tobakken blive hjemme. Dog, da vi næste gang var til møde, 
opdagede jeg, at jeg var en slave af denne tilbøjelighed. Jeg 
blev meget urolig, og mine tanker var delte mellem 
himmelske emner og tobakken. Det var ganske ligefrem at 
sådant var forkert, og dog havde jeg ingen ro, før jeg fik en 
broder til at række mig en skrå. Jeg så klart at Guds Ånd 
stræbte at drage mig én vej, medens den elendige tilbøjelige 
til tobak ville drage mig den modsatte vej. Faren herved var, 
at min tilbøjelighed for tobak var stærkere, end den havde 
været for Spiritus; min til sidst sejrede jeg også her og 
aflagde så tobakken.
To eller tre måneder senere havde vi en aften et bønnemøde i
min faders hus. Efter mødet foreslog en af brødrene, at vi 
skulle røge lidt, og bad mig om at gøre ham og de andre 

selskab dermed. Jeg afslog det, men han tilskyndede mig 
dertil og sagde: ”Du ved, at jeg nu ikke røger uden en gang 
imellem; jeg kan, som jeg vil, jeg kan både røge og lade det 
være; det er der da mening i.” Jeg lod mig overtale, fik en 
pibe og smøgede væk; Men da jeg ikke havde brugt det i 
nogen tid, fik jeg hovedpine og blev upasselig. Jeg havde nok
at gøre med at gå til døren uden at vakle. Da jeg kom udenfor
og indåndede den friske, kolde luft, følte jeg mig bedre tilpas,
men ræsonnerede med mig selv således: ”Se, nu er du jo fuld 
efter et bønnemøde. Hvad er forskellen på, om du bliver 
drukken af spiritus eller af at røge tobak?” Jeg skammede 
mig over mig selv og besluttede ikke at røge mere. Ved Guds
hjælp sejrede jeg over denne slette vane.
Jeg følte snart, at jeg behøvede en bedre uddannelse. Jeg 
prædikede hver søndag og ledede bønnemøderne på 
forskellige steder flere aftener om ugen. Undertiden besøgte 
jeg folk her og der og talte med dem om religiøse emner. 
Vore bønnemøder var meget kostelige tider. Mangen aften 
gik jeg efter at have arbejdet hårdt om dagen alene en mil 
eller mere gennem de dunkle skove, idet jeg fulgte en sti, 
som jeg undertiden ikke kunne se, men hvorpå jeg måtte føle 
mig frem med fødderne. Disse ensomme spadsereture var 
velsignede stunder. Dersom jeg ikke sang højt, så sang jeg i 
mit hjerte en eller anden kostelig salme, som f.eks.:
”Jeg går blandt engle, hvor jeg går,
De skal mig vel bevare,
Slet intet helvedes hær formår
Mod himlens helteskare;
Den er min trygge borg,
Lad fare suk og sorg!
Trods nogen rører mig et hår,
Jeg går blandt engle, hvor jeg går.”

”Jeg går med Jesus, hvor jeg går,
Han har mig ved sin side,
I kamp og strid han hos mig står
Og hjælper mig at stride;
Hvor han sit fodspor lod,
Der sætter jeg min fod!
Trods al den del mig ilde spår,
Jeg går med Jesus, hvor jeg går.”

Således følte jeg mig trøstet under alle forhold og troede på 
min frelsers beskyttende omhu. Brødrene sagde, at det var 
min pligt at blive på dette sted og prædike for dem, fordi 
Herren havde givet mig talenter i denne henseende. De fleste 
af dem havde værdifulde ejendomme, men jeg havde ingen. 
Jeg tænkte, at dersom jeg tilbragte noget af min tid med at 
gjorde dem godt, var det deres pligt til gengæld at hjælpe 
mig. Mine forældre skulle i det mindste ikke undgælde for, at
jeg tjente andre. Jeg vidste, at det var min pligt at meddele 
dem alt det gode, jeg kunne, men jeg vidste også, at skriften 
siger: ”Den, som undervises i ordet, skal dele alt godt med 
den, som underviser ham.” Gal. 6,6. Det var min pligt at 
bruge mine talenter til mine medmenneskers bedste; Men jeg 
var ikke bunden til at bruge dem på ét sted og foretrak derfor 
at flytte til et andet i den hensigt at få bedre undervisning, i 
særdeles i engelsk.

Andet kapitel. - Arbejde og oplevelser på andre steder.
I Manitowoc fik jeg tilladelse til at holde møder i et stort 
skolehus. Her plejede den præst, jeg har omtalt før, at 
prædike. Han var borte dengang, og mange skandinaver kom 
til mine møder. Efter nogen tid vendte præsten tilbage. En 
søndag havde han møde om formiddagen og jeg om 
eftermiddagen. Hans venner fortalte ham om mine møder og 
bad ham om at påtale de forkerte læresætninger, jeg 
udbredte. Om eftermiddagen kom præsten og hans hustru til 
møde med flere andre. Der blev noget røre, da de kom, og 
selv nogle amerikanske lutheranere kom med for at høre, 
skønt de ikke kunne forstå vort sprog. Atter tænkte jeg på 
min drøm, men denne gang havde jeg udmærket frimodighed
til at tale; Menneskefrygten var helt forsvunden. Jeg talte 
frimodigt imod den lutherske statskirkes meningsløse og 
tørre ceremonier, der iagttages af de fleste lutheranere i 



Amerika, og pegede på Kristus som vor eneste midler og 
frelser.
Efter mødets slutning var de alle stille. De ventede, at 
præsten skulle sige noget, men han holdt stadig sit blik fæstet
på gulvet. Der hengik nogle få minutter. Da rejste han sig, og
jeg mærkede, at hans blik søgte døren. Så vidste jeg at han 
ikke havde noget at sige, og dette glædede mig. Han gik ud 
uden at se til højre eller venstre. På gaden søgte hans venner 
ham, hvorfor han intet havde sagt, og om han måske troede 
alt, hvad jeg havde fremholdt. Han svarede: ”Langtfra, men I 
ser, at det var ikke passende for mig at tale, før I bad mig 
derom.” Dette var visselig en snedig undskyldning.
Undertiden kom tre til fire nordmænd hen til mig, hvor jeg 
arbejdede, og prøvede på at få mig til at drikke spiritus; dette 
var meget pinligt, fordi de var halvt berusede og meget 
støjende. Men det lykkes dem ikke at fuldføre deres slette 
hensigter.
En anden gang prædikede jeg i skolehuset om aftenen. Under
prædikenen hørte en lyd lig et bøsseknald. En havde kastet en
sten halv så stor som min knyttede hånd igennem vinduet i 
den hensigt at ramme mig. Den fløj forbi mellem mit ansigt 
og lyset på pulten, ramte væggen og sprang derfra tilbage 
blandt tilhørerne. Adskillige af disse løb ud for at fange 
synderen, men de fik ikke fat på ham. Imidlertid bekræftede 
de, at det var den sammen mand, der havde truet mig forhen.
Under alle disse vanskeligheder og denne modstand søgte jeg
at holde mig nær til Gud og bad ham om mere 
fuldkommenhed. Jeg bad meget i enrum, og Guds fred 
gennemstrømmede mit hjerte som en flod. Ved Guds nåde 
fuldførte jeg enhver mig bevidst pligt og levende oprigtigt for
Herren hver dag, så vidt som jeg forstod hans vilje. Dette er 
visselig den eneste sande måde, hvorpå en kristen bør leve; 
men mange troende kommer på en eller anden måde i 
vanskeligheder, der formørker sindet. Lad så være; Kristi 
eksempel er alligevel vort eneste sande mønster til 
efterfølgelse. Følgende Tekst indeholder en kostelig sandhed:
”Retfærds sti er som et funklende lys, der går frem og 
skinner til højlys dag.”
I foråret 1860 drog jeg til Chicago i den hensigt at finde en 
skole blandt baptisterne, hvor jeg kunne få mere vejledning. 
Da jeg havde betalt min billet med dampskibet, havde jeg 
kun 25 cents tilbage, hvilket just var nok til logis og frokost. 
Den næste dag fandt jeg en baptist-boghandel. Jeg meddelte 
mit ærinde til butikssvenden og sagde ham, at jeg gerne ville 
tale med en baptistprædikant. Inden længe sagde han: ”Her 
kommer en, og jeg vil præsentere dig for ham.” Derpå sagde 
han meget høfligt: ”Rev,. Mr G., dette er broder Matteson fra
Wisconsin.” Præsten sagde: ”Goddag!” og gav mig hånden. 
Jeg meddelte ham mit ærinde så tydeligt, jeg kunne, men han
svarede ikke et ord, vendte ryggen til og gik sin vej. 
Sandsynligvis tænkte han, at det var forkert af en ung mand 
med et par plumpe støvler, meget grov frakke og benklæder 
og en gammel grå bredskygget hat at tale om at gå i skole. 
Jeg blev meget bedrøvet og spurgte butikssvenden, og han 
troede det sandsynligt, at der snart kom flere præster. Han 
svarede: ”Måske, så du kan vente lidt endnu.”
Efter en halv times forløb kom en anden præst ind i butikken.
Præsentationen, det venlige ”Goddag!” og drejningen på 
hælen uden mindste svar gentog sig alt sammen på samme 
måde som før. Jeg vidste knapt, hvad jeg skulle gøre. Da jeg 
havde modtaget et brev fra en anden præst, der boede et eller 
andet sted i byen bad jeg svenden om at sige mig hans 
adresse. Dette gjorde ham, idet han troede, at jeg nok kunne 
huske den, og da præsten boede på vestsiden, gik jeg hen ad 
West Lake Street; men før jeg kom til hjørnet af den gade, 
hvori han boede, havde jeg glemt gadens navn. Jeg læste 
navnene på hvert gadehjørne, håbede at jeg skulle komme i 
tanke om det igen, men jeg gik lige ud af byen uden at se 
eller erindre det. Hvor jeg længtes efter at sted, hvor jeg 
kunne bede ubemærket af folk, men de passerede forbi rundt 
om mig. Så bad jeg af hjertet til Gud, medens jeg gik videre, 
at han ville minde mig om navnet og indvirke på den mands 
hjerte, hvem jeg søgte, så han fortalte mig, hvor jeg skulle gå 
hen for at få, hvad jeg var kommet for.

Jeg gik tilbage ad West Lake Street, og før jeg kom til gaden,
hvor manden boede, huskede jeg avnet. Manden var hjemme 
og spiste til middag. Han inviterede mig til at spise med, 
hvilket tilbud jeg modtog med glæde. Efter måltidet bad han 
mig om at gå ind og sætte mig i storstuen, gik så ud i haven 
og blev bort næsten en time, øjnsynlig i den hensigt, at jeg 
skulle gå min vej. I den tid besøgte en ven ham. Han havde 
en lille blikæske med en blanding, han havde opfundet for at 
stoppe lækage i spåntage og havde i sinde at udtage patent 
derpå. Han var meget ivrig for, at hans foretagende skulle 
lykkes, og præsten fik også stor interesse herfor. Da han var 
gået, sagde jeg til præsten: ”Det forekommer mig, at 
broderkærlighed er en sjælden vare her på dette sted.” Han 
var så højt forbavset på mig, fordi jeg talte om religion, og 
efter en kort pause svarede han: ”Jeg tror, De har ret.” Jeg 
spurgte hm nu, hvor jeg skulle finde universitetet, da jeg 
ønskede at studere. Han tog sin blyant og papir, nedskrev en 
adresse og sagde mig, hvor jeg sandsynligvis kunne finde 
forretningsføreren. Jeg takkede ham meget og begav mig på 
vej.
Douglas universitet lå omtrent fem mil fra stedet. Det var 
bygget udenfor byen på et sted kaldet ”Cottage Grove”. 
Bygningerne er nu meget forøgede, og byen er vokset så 
meget, st skolen ligger næsten i midten af den del af byen, 
man kalder sydsiden. På den tid ejedes universitet ikke 
udelukkende af baptisterne, men den første del af 
andelshaverne tilhørte dette samfund. Nogle af professorerne 
var presbyterianere, nogle Episkopaler og nogle baptister. 
Forretningsføreren for denne institution boede i et hus nær 
ved. Det havde regnet stærkt, og jeg var helt gennemblødt. 
Jeg ringede på, meddelte mit æriende og blev indbudt til at 
komme ind for at varme og tørre mig. Medens jeg glædede 
mig ved at sidde ved en varm kakkelovn, havde jeg en meget 
fornøjelig samtale med forretningsføren. Jeg begyndte at 
forstå, at i de store byer har hvert menneske sin særlige 
bestilling at passe og ønsker derfor ikke at have noget at gøre
med andres. Han indbød mig til at drikke The med familien, 
og jeg havde en meget behagelig samtale med dem. Så fandt 
han en plads til mig i universitets kosthus og sagde, at han 
ville besøge bestyreren næsten morgen, og så skulle der 
komme bud efter mig.
Jeg spiste frokost sammen med studenterne, der nysgerrigt 
betragtede mig; senere fortalte de, at de troede jeg var en 
tømmermand, som var kommet for at gøre noget i stand i 
skoleværelserne.
Efter frokost blev jeg præsenteret for bestyreren. Han havde 
været præst i den første baptistmenighed i Chicago i mange 
år og havde døbt en mængde skandinaver, som boede på 
nordsiden. Denne mand var meget venlig mod mig og 
udspurgte mig om mit tidligere liv og opdragelse. Det var 
omtrent midt i skolesæsonen, så jeg kunne ikke følge med i 
nogen af klasserne, men han tilbød selv at undervise mig og 
sagde, at han ville få bøger til mig. Så bad han mig gå til den 
nordlige bydel og hilse på den skandinaviske baptister. De 
havde ingen prædikant for øjeblikket, og han bad mig kalde 
dem sammen og prædike for dem. De skulle nok finde et 
sted, hvor jeg kunne få kost og bolig.
Jeg var meget taknemmelig herfor. Det lykkes mig at finde 
folkene og at få dem kaldt sammen til regelmæssige møder. 
Jeg fandt også et sted, hvor jeg kunne bo og få min kost. Det 
var seks mil fra skolen, så jeg måtte hver dag gå tolv mil for 
at komme derhen og hjem igen. Det var hårdt nok i den 
varme årstid, men jeg var ung og kunne glæde mig ved et 
godt helbred.
Jeg gjorde også gode fremskridt i mine studier. Mit hjerte var
fuldt af taknemmelighed mod Gud for hans kjærlige 
deltagelse. Under besværligheder og prøver havde han 
barmhjertige hånd ledet mig. Jeg var nu på god vej til at nå 
det mål, jeg stræbte efter. Uden venner og uden midler 
ledede Herren mig alligevel til et sted, hvor jeg kunne finde 
begge dele. Var dette ikke godt bevis på, at Herren hører 
bønner, og at han desuden havde arbejde til mig. Husk dette, 
kære læser, at Herren har arbejde for enhver sjæl, som er 
villig til at arbejde for ham. Jesus vil altid vejlede dem, der 
elsker ham, ligesom en øm og medlidende hyrde, der leder 



sin hjord. Han vil aldrig forlade dig eller slippe dig, før du 
stråler med en glans som en af stjernerne i hans herligheds 
krone. Bestyreren mente, at jeg burde gennemgå et kursus i 
den forberedende afdeling om efteråret. Dette fuldførte jeg så
ét år og begyndte mine studier ved selve universitetet næste 
efterår.
Det andet år boede jeg på universitet. Den, jeg først boede 
sammen med, var en af mine klassekammerater. Det var en 
pæn ung mand, der levede som en kristen. Efter nogen tid 
mente bestyreren, at det var bedst, jeg kom til at bo sammen 
med en vantro, for at jeg kunne udøve en god indflydelse 
over ham ved mit kristelige liv. Min unge medlogerende var 
en ung mand af spansk herkomst fra Sydstaterne. Han havde 
et godt hjertelag, men han var meget udsig og, når han kom 
ud, meget vild og letsindig. Bestyreren sagde en dag, at det 
ville være godt, om jeg prøvede på at få ham omvendt til 
Herren. Han talte også om, hvorledes man helst burde gå 
frem for at nå dette mål. Jeg mente, at hans måde at arbejde 
var alt for langsom, og at det ville være bedre straks at gå løs 
på tingen; hvortil han bemærkede: ”I skandinaver vil altid 
straks gå lås på træet, når det skal fældes, uden at undersøge 
det. Vi amerikanere gør ikke dette. Vi går rundt og atter rundt
det, indtil vi finde der mest passende og letteste sted, hvor vi 
kan begynde arbejdet.” Jeg mente dengang, at jeg forstod det 
bedre, men alligevel overvejede jeg hans råd og fulgte det 
senere, hvilket følgende vil vise. 
Det foregående år havde jeg været hjemme i ferien. Da jeg 
var ved at vende tilbage til skolen, tiltalte en rig mand mig og
spurgte, om jeg ikke behøvede nogen hjælp til min rejse. Jeg 
antog, det var en fyr, som ville havde mig til bedste ved blot 
at give mig nogle få cent, og svarede stolt, at jeg havde nok 
til at klare mig selv. Manden syntes ikke om dette svar og 
sagde, at han selv nok havde brug for sine penge, dersom jeg 
ikke trængte dem. Det næste år besøgte jeg samme sted og 
samme mand. Da jeg så ham, talte jeg meget fortroligt med 
ham om hans farm, politik og andre ting, som jeg vidste 
interesserede ham. Tidligere havde det været mit princip at 
tale med folk om religiøse emner og intet andet. Nu fulgte 
jeg bestyrerens råd. Manden satte snart interesse for mig og 
indbød mig til at komme og besøge ham ofte. En gang 
besøgte jeg ham en halv time før middag, da jeg var på vejen 
til posthuset. Jeg måtte ikke gå, før jeg havde spist til middag
hos ham, sagde han, idet han bad sin hustru at skynde sig 
med manden. Han ville ikke, at jeg skulle gå sulten bort. 
Denne måde at omgås folk på var meget bedre end min 
tidligere fremgangsmåde. Manden blev min vej, og dette var 
en velsignelse for hans familie, fordi nogle af dem havde 
samme religiøse tro som jeg. Det er meget bedre at være 
venlig og indrette sin samtale efter de forskellige personers 
karakter og omstændigheder end at være engensindig og kun 
villig til at tale om emner, som folk betragter med fordom. Vi
kan aldrig havde indflydelse over nogen til det gode, før vi 
vinder deres fortrolighed, i det mindste i nogen grad. Dette 
bør altid være vor første stræben, når vi nærmer os folk for at
gøre dem godt.
Den første somme havde jeg intet andet at gå med end den 
tunge klædedragt hjemmefra. Mine benklæder var slidte og 
ikke passende at bruge nogensteds. Derfor bad jeg Herren 
hjælpe mig til et par nye. Næste søndag mødte jeg en broder 
på gaden. Han var den fattigste i den skandinaviske 
menighed der, men alligevel stak han mig en dollarsseddel i 
hånden. Han sagde, at han behøvede den vist ligeså meget 
selv som jeg, Men han svarede: ”Du skal beholde den til dit 
brug.” Næste dag gik jeg til en herreeqiperringsforretning. 
Manden var medlem af den første baptistmenighed i byen og 
kendte mig. Her fik jeg så et par benklæder, om kostede 
$1.25, og de 25 cent skænkede købmanden mig. Under ferien
det første år arbejdede jeg nogle få unger og tjente nogle 
penge til at rejse hjem for. Jeg ønskede at hjælpe mine 
forældre med høsten, men jeg kom ikke længere end til 
Milwaukee for de penge, jeg havde. En ny klædning, som jeg
havde købt på kredit, førte jeg med mig i min randsel. Jeg 
spurgte Agenten, der solgte billetter, om han ville betro mig 
en billet med dampbåden til Manitwoc. Han svarede, at han 
ville gøre dette, dersom jeg ville lade ham beholde min 

randsel som pant. Dette syntes jeg ikke om, og gik da ud i 
byen for at finde en af mine landsmænd, som boede der og 
var swerdenborgianer. Jeg havde aldrig set ham, men havde 
fået at vide, at han opholdt sig et eller andet sted her og var 
en god mand. Efter megen spørgen fandt jeg ham. Han bad 
mig gå med sig hjem og blive natten over. Vi havde en 
særdeles behagelig samtale. Næsten morgen tilbød han mig 
$2, hvilket ville være nok til at komme til mit 
bestemmelsessted. Jeg takkede ham meget og sagde, at jeg 
ville betale ham pengene tilbage, så snart jeg tjente lidt. Han 
svarede, at det behøvede jeg ikke, men sendte ham alligevel 
pengene efter løfte.
Den næste ferie ønskede jg igen at rejse hjem. Min fader var 
syg, og jeg havde købt nogen Medicin til ham. For de penge, 
som var tilovers, kunne jeg kun nå halvvejs hjem. Jeg havde i
år ligesom i fjor bedet Herren at hjælpe mig og åbne vejen 
for mig, så at jeg kunne opmuntre og hjælpe min fader og 
tjene lidt penge, før skolen begyndte igen. Dagen før jeg 
rejste, besøgte jeg en baptistpræst i byen. Hans hustru nærede
megen interesse for studenterne, og jeg ønskede at sige farvel
til familien. Under samtalen spurgte hun mig, om jeg havde 
penge nok til hjemrejsen. Jeg var tåbelig nok til at svare ja. 
Jeg kviede mig ved at lade nogen vide min fattigdom. Dette 
var jo alt sammen forkert, men alligevel havde den gode Gud
medlidenhed med mig. Da jeg havde givet dette svar, hjalp 
hun mig ikke; men om eftermiddagen mødte jeg samme frue 
på gaden. Hun sagde nogle få ord til mig og stak mig et $5 
guldstykke i hånden. ”Tag dette,” sagde hun, ”du vil 
øjensynlig behøve det, inden du kommer hjem.” Siden 
erfarede jeg, at hun havde været ude og lånt pengene af en 
veninde. Dette og mange andre lignende tilfælde viste klart, 
at Herren ømt bærer omsorg for sine børn og vil hjælpe dem i
den belejlige tid, ikke alene med åndelige, men også med 
timelige gaver, når han finder det tjenligt for dem.

Tredje kapitel. – Mine første oplevelser som præst for en 
menighed.
Om vinteren 1862 tog jeg fat på alt for meget på én gang. Jeg
havde modtaget nogen hjælp fra et velgørende selskab, men 
jeg foretrak at hjælpe mig selv, dersom det var muligt. Derfor
samlede jeg et antal elever og gav undervisning i forskellige 
fag. Denne skole blev holdt i et værelse, som jeg lejede.
Mine studier ved universitet var alt, hvad jeg burde havde 
haft at arbejde med; men jeg kendte intet til Sundhedslæren 
eller faren ved at falde helt sammen, hvis man arbejder over 
sine kræfter. Jeg havde ordnet min skole efter klasserne på 
universitet, så enhver time fra kl. 5 morgen til 10. aften var 
fuldt besat. Dette gik meget godt en tid; men en morgen, da 
jeg prøvede på at lære min lektie i græsk, ville min hjerne 
ikke arbejde. Det var ikke muligt for mig at forbinde de 
tanker der var nødvendige til dette studium, med hinanden. 
Jeg havde en underlig fornemmelse i mit hoved, og jeg måtte
opgive at studere lektien. Jeg prøvede da på at læse i den 
latinske bog, og det gik rigtig godt, uden at skade mig noget. 
Jeg antog, at min hjerne snart ville blive i god stand igen, og 
næsten morgen prøvede jeg atter græsken, men med samme 
resultat. Latinen blev det også meget vanskeligt for mig at 
hold tankerne fæstede på.
Til sidst måtte jeg helt holde op med mine studier, men 
fortsatte endnu nogen tid med skolen. Jeg besluttede da at 
søge hen til et sted på landet, hvor jeg kunne prædike. Før jeg
forlod Chicago, ægtede jeg Anna Sivertsen. Hun var kommet
fra Tromsø, Norge, og var en god husholderske og en 
kristelig pige. Jeg mente, at disse genskaber var størst vigtig 
for en Hustru; en kvinde er visselig uden at besidde dem med
dårligt skikket til at blive hustru. Desforuden var hun sund og
stærk.
Jeg tog nu til Blooomfield, Waushara Country, Wisconsin, i 
selskab med den præst, som havde døbt mig. Her var en 
dansk baptistmenighed, der manglede en præst. Den broder, 
som ledsagede mig, havde været ansat i Racine, men han 
ønskede at komme til Bloomfield. Uden tvivl ville brødrene 
der have foretrukket ham, fordi de var bel bekendte med 
ham, og han havde erfaring i arbejdet. Dersom han var 
forbleven der, ville jeg være blevet udelukket derfra og 



blevet nødt til at søge andensteds hen. Men inden få dage 
modtog han brev fra Danmark, hvori man bad ham uden 
ophold at komme did. Efter meget overvejelse besluttede han
at rejse, og så anbefalede han mig til brødrene, og jeg blev 
hos dem. Her blev jeg igen af en kæde af omstædigheder, 
som jeg ikke kunne beherske, ledet ind på en for mig 
ubekendt vej. På dette sted blev jeg senere bekendt med flere 
personer, der blev redskaber i Guds hånd til at udbrede 
kundskaben om den kostelige sandhed. Det er en værdifuld 
sandhed, at ”Herren gør en mand gang fast, og han har 
velbehag i hans vej”.
Brødrene havde intet forsamlingshus dengang, men mødtes i 
flere skolehuse. De boede meget spredt, og de ordnede 
sagerne således, at vi havde møder på engelsk, såvel som 
dansk på forskellige steder. Jeg besøgte folk i deres hjem, når
som helst jeg kunne. Om efteråret underkastede jeg mig 
skolelærereksamen. Jeg fik bevilling og holdt skole om 
vinteren. Den løn, jeg fik af menigheden, var lille, og jeg var 
nødt til at tjene noget ved siden af dette. Da jeg holdt møder 
på forskellige steder i forskellige sprog, hjalp Herren mig. 
Folk blev interesserede, og meget godt blev udrettet.
Amerikanerne, som kom til møde, bad mig ofte om at gå 
hjem med dem og blive natten over, som det er skik og brug i
dette land. Nu og da modtog jeg disse indbydelser og blev på 
den måde bekendt med folk, som kom til møderne. En mand,
som kom meget regelmæssig til møderne i skolehuset, var 
meget rolig og stille. Hans naboer sagde, at han var en dannet
mand og en sand kristen. Han bad mig gå hjem med sig, 
hvilket jeg gjorde. Om aftenen fremstillede han nogle nye 
idéer for mig og søgte at overbevise mig om, at mennesket af
naturen ikke er udødeligt, men at udødelighed er en gave fra 
Gud og kun kan fås ved tro på Kristus. Nogen tid før havde 
jeg set en bog på en metodistpræst bort indeholdende 
forklaring over lignelsen om den rige mand og lazarus, hvori 
det bevistes, at udødelighed kun fås gennem Kristus, og at de
døde var i en ubevidst tilstand indtil opstandelsen. Jeg 
spurgte præsten, hvad det var for en bog. Han sagde, at den 
indeholdt meget vildledende læresætninger, hvorfor jeg ikke 
læste mere i den.
Manden, jeg var hos, fremsatte sine meninger på en meget 
rolig og venlig måde, dog lod det til, at han var fast 
overbevist om at have ret, og lidt efter lidt beviste han dette 
af skriften. Jeg var bedrøvet over, at denne mand havde 
indsuget sådanne forkerte idéer, og forsøgte at modbevise 
disse, men hvad jeg sagde gjorde intet indtryk på ham, og jeg
havde heller ikke skriftsteder på rede hånd til at bekræfte min
fremstilling af sagen med således som han. Da jeg forlod 
ham om morgnen, gav han mig flere blade med titlen 
”Verdens krise”. De indeholdt mange gode afhandlinger om 
spørgsmål vedrørende liv og dø. Jeg tog dem hjem og læste 
dem. Jeg var altid villig til at undersøge andres 
læresætninger, når de var forskellige fra mine, men jeg 
ønskede ikke at antage mere end skriftens tydelige 
vidnesbyrd. Jeg følte snart mer og mer interesse for bladende,
eftersom jeg jævnførte dem med bibelen. Da jeg fandt, at de 
fleste beviser, som anførtes, ikke var andet end rene og skære
bibelsteder, begyndte jeg at tro, at min opfattelse måske 
kunne være fejl, og bad Herren oplyse mig om den fulde 
sandhed.
Jeg fandt, at bibelen ofte talte om Kristi andet komme såvel 
som den herlige løn, de retfærdige skal få, når han åbenbares 
i himmelens skyer med megen kraft og herlighed. Jeg fandt 
også mange skriftsteder, der viste, at de retfærdige fik løn og 
de ugudelige straf ved Herrens komme. Tessalonikerne 
”vendte sig til gud fra afguderne for at tjene den levende og 
sande Gud og forvente hans søn fra himlene.! 1 Thess 1,9.19.
Peter siger: ”For at eders prøvede tro må findes til lov og pris
og ære ved Jesu Kristi åbenbarelse.” 1 Thess. 1,9.10. Peter 
siger: ”For at eders prøvede tro må findes til lov og pris og 
ære ved Jesu Kristi åbenbarelse.” 1 Pet. 1,7. Og den elskede 
Johannes siger: ”Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive 
ham lige; thi vi skal se ham, som han er.” 1 Joh. 3,2. 
Frelseren siger selv om sit andet komme: ”Når Menneskenes 
søn kommer i sin herlighed og alle de hellige engle med ham,
da skal han sidde på sin herligheds trone. Og Kongen skal 

sige til dem ved sin højre side: Kom hid, I min faders 
velsignede, og arv det rige, som eder er beredt, fra verdens 
grundvold blev lagt.” Matt. 25, 31.34. Men til de ugudelige 
ved sin venstre side skal han sige: ”Gå bort, I forbandede, i 
den evige ild, der er beredt djævelen og hans engle.” 41. vers.
Og i bibelens sidste kapitel siger han: Og se, jeg kommer 
snart, og min løn er med mig for at betale enhver, som hans 
gerning monne være.” Åb. 22,12.
Når Kristus kommer anden gang, begynder hans herlige 
regering, i det han sidder på sin fader Davids trone, netop 
som Engelen sagde ved hans fødsel: ”Han skal blive stor og 
kaldes den højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans 
fader davids trone, og han skal regere over Jakobs hus 
evindelig, og der skal ikke være ende på hans kongerige.” 
Luk. 1,32.33., Da skal denne verdens riger blive ”vor Herres 
og hans salvedes, og han skal regere i al evighed.” Åb. 11, 
15. Da vil Kristus være ejer af alt, ”fra hav til hav og fra 
floden indtil jordens guder.” Sal. 72,8. Og Herren har lovet, 
at ”al jorden skal fyldes med hans herlighed”. 4 Mos. 14, 21.
Disse og andre lignende vidnesbyrd er meget tydelige og 
minder os om Herrens herlige forjættelser. Mine tidligere 
meninger om disse emner syntes dunkle og uklare. Enhver 
Ting lignende nu mere en virkelighed fuld af fornuft og 
skønhed. Bibelen blev en ny bog for mig, og min prædiken 
blev selvfølgelig også mere interessant og til større nytte.
Mennesketanker kan ikke lignes ved Guds ord. Det simple 
Guds ord er mere værd end de viseste mænds mest glimrende
taler og læresætninger. Apostlen har med rette sagt: ”I som er
genfødte, ikke af forkrænkelig, men uforkrænkelig sæd, ved 
Guds ord, som lever og bliver evindelig.” Og fremdeles: 
”Herrens ord bliver evindelig; Men dette er det ord, som 
evangeliet er forkyndt for eder.” 1. Pet.1,23-25. Guds ord 
frembragte jorden med alle dens levende skabninger, planter 
og dyr. Et menneskeord, selv om det udsiges af den største 
konge eller den lærdeste mand, formår ikke engang at 
frembringe et græsstrå eller den svageste spire. Netop således
om Guds ord kunne meddele skabningen liv, således kan det 
også opvække nyt liv i menneskets hjerte. Hvor vigtigt bliver
det da ikke for os, at vi følger apostlenes formaning: ”Prædik
ordet, hold ved i tide og utide, overbevis, straf, forman med 
al langmodighed og lærdom.” 2 Tim 4,2.

Fjerde kapitel. Hvordan sandheden havde fremgang.
Den 25. september 1862 blev jeg indviet til præst. To 
amerikanske og to danske baptistpræster ankom for at udføre 
denne højtidelige handling. Den ældste af disse var Hr. 
Conrad fra Berlin. Han havde lang erfaring i den præstelige 
gerning. Jeg havde besøgt ham forud og bedet ham om råd 
ved denne lejlighed. Dette havde han også beredvilligt givet 
mig og tillige overrakt mig en skreven fremstilling af de 
spørgsmål og svar, som blev benyttede ved hans egen 
ordination for tyve år siden. Da jeg gennemløb denne, blev 
jeg glad ved at se, at ethvert svar var taget af Bibelen, og 
tænkte, at dette var det eneste rigtige for mig: Ved denne tid 
havde jeg fået mere lys fra Bibelen, hvilket ikke var 
almindelig antaget af baptisterne, men jeg mente, at jeg ikke 
burde gå videre end at bevare spørgsmålene frimodigt og i 
overensstemmelse med bibelen. Dette gjorde jeg, og alle var 
meget tilfredse med mine svar og fremstillinger. Mod 
slutningen af højtideligheden forærede en af de amerikanske 
præster mig en bibel og pålagde mig at gå ud i verden, hvor 
herren måtte sende mig, og prædike den rene sandhed, som 
denne bog indeholdt. Han formanede mig til at prædike 
bibelen, hele bibelen og intet andet. Jeg fandt, at dette pålæg 
var meget rigtigt, og modtog det med glæde. Jeg har også 
med bistand af Guds nåde stræbt at handle således altid 
derefter.
De to danske præster forblev hos mig natten over. Om 
aftenen fandt en af dem nogle blade på min boghylde, 
indeholdende artikler om Kristi genkomst og om de dødes 
tilstand, og indledede snart en livlig samtale om disse emner. 
Den ene af præsterne syntes at hælde til min mening, medens
den anden var stik imod samme. Vi talte meget alvorligt, 
men venligt sammen, dog var de bange for, at det standpunkt,



jeg indtog, engang ville føre mig bort fra baptisternes 
trossamfund.
Bibelens lære om de ugudeliges straf var endnu ikke rigtig 
klar for mig. Jeg vedblev imidlertid at studere dette 
interessante emne og fandt flere og flere skriftsteder, der 
viste, at de ugudelige ville blive tilintetgjorte, og de 
retfærdige skulle bo med Kristus på den nye jord. ”Thi de 
onde skal udryddes, men de, som bier efter Herren, de skal 
arve landet. Og endnu et lidet, så er den ugudelige ikke mere;
og når du giver agt på hans sted, da er han borte. Men de 
sagtmodige skal arve landet og forlyste sig over stor fred.” 
De retfærdige arver ikke jorden, for den er gjort nyt. Sal. 37, 
9.11. Denne Tekst taler både om den tid og om, at de 
ugudelige skal blive tilintetgjorde og ikke være mere. 
Apostlen siger: ”Verden forgår og dens lyst, men hvor, som 
gør Guds vilje, bliver til evig tid.” 1 Joh. 2,17. Dette viser 
klarlig, at de ugudelige ikke skal være til for evigt. Enten 
deres straf nu varer længe eller kort, vil der komme en tid, da
kun retfærdige skal findes i universet. Da vil enhver skabning
i himlen og på jorden høres sige: ” Ham, som sidder på 
tronen, og lammet være velsignet og pris og ære og kraft i al 
evighed!” Åb. 5,13. Hvor harmonisk denne lære er, og hver 
let den kan bringes i samklang med Guds barmhjertighed, 
visdom og kærlighed. Det er imod al sund fornuft og strider 
mod Bibelens klare og tydelige ord mange steder, at Gud 
skulle pine sine skabninger i al evighed, fordi de ikke har 
troet på ham. De havde syndet gennem dette korte liv, og dog
skulle straffen vare en evighed; det første står slet ikke i 
forhold til de sidste. Herren er visselig i stand til at berøve 
dem livet og lade dem lide døden efter opstandelsen; og 
bibelen siger tydeligt, at han vil gøre dette; thi den kræfter, at
de skal dø den anden død. Åb. 21,8. Da og kun da kan disse 
ord opfyldes: ”Og Gud skal aftørre hver tår af deres øjne, og 
den skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, 
ejheller pine skal være mere; thi det første er veget bort.” Åb.
21,4. ”Det første” indbefatter nødvendigvis den gamle jord 
med alle dens ugudelige beboere. Endvidere siger Herren: 
”Se, jeg gør alle ting nye.” 5. vers. Når dette er gjort, kan 
ingen af de første (gamle) ting findes mere.
Da job var midt i sin hårdeste lidelse, ønskede han hellere at 
dø end at leve. Idet han taler om døden, siger han: ”Der har 
ugudelige ophørt at larme, og der har kraftløse ro.” På den tid
var min fader død. Jeg havde ingen grund til at tro, at han var
blevet frelst, og det var en rædselsfuld tanke, at han altid 
skulle lide. Han havde lidt så meget i dette liv, og det 
forekom mig så tungt, at han skulle lide endnu mere efter 
døden. Men hvor beroligende var dog ikke den tanke, at der i
døden er hvile for den stakkels lidende. Ordet siger, at ”der 
har kraftesløse [de trætte] ro.” Dette var en stor trøst for mig. 
Om nogen havde rejst et prægtigt gravminde til en million 
dollars værdi på min faders grav, så ville det ikke have trøstet
mig som disse skriftens kostelige ord. Hvad nytte er kostbare 
gravminder til, når de stakkels lidende selv ikke i døden 
finder hvile! Men Guds gode forsyn har ordnet det således, at
der til sidst er ro i døden. Bibelen siger: ”Thi i døden er der 
ingen ihukommelse af dig; hvo vil prise dig i dødsriget? Og i 
Præd. 9,5 læser vi: Thi de levende ved, at de skal dø, men de 
døde ved ikke noget.” I 10. vers af samme kapitel står: ”Alt, 
hvad der kommer dig for hånden at gøre med din kraft, det 
gør! Thi der er hverken gerning eller klogskab eller kundskab
eller visdom i dødsriget, hvor du farer hen.” Ordet 
”Dødsriget er her oversat fra det hebraiske ord sheol, hvilket 
vil sige et almindeligt gemmested for alle de døde. Dersom 
der ikke er nogen kundskab i de dødes rige, så har disse 
ingen anledning til at vide noget.
Mange andre skriftsteder lærer det samme, og de lignelser, 
som omhandler dette emne, kan let bringes i 
overensstemmelse med bibelens klare og tydelige ord: at ”de 
døde ved ikke noget.” Tidsrummet mellem døden og 
opstandelsen er blot som et øjeblik for den døde, der hviler 
roligt i dødens søvn. Det, som han er sig bevidst efter 
opstandelsen, bliver evig herlighed og udødelighed, dersom 
han har været et Guds barn.
Om sommeren købte jeg tre Acres skovland i Brushville. Her
byggede jeg et hus og rydde den meste skov. Den første del 

af arbejdet på huset udførte jeg selv. Her fik vi et rigtigt godt 
hjem. Landet koste mig $18, og udgifterne til huset var ikke 
store. Siden solgte jeg ejendommen for $100. Vi holdt en ko, 
og jeg hjalp brødrene med høstarbejdet. Vi levede meget 
sparsommeligt, så vor husførelse koste os ikke meget.
Så snart som bibelens lære om fornævnte spørgsmål stod 
klart for mig, prædikede jeg derom og samtalede med 
brødrene derom. Flertallet af disse indså snart, hvor sande og 
skønne alle disse læsresætninger var, men nogle mente, at 
den gale tro var bedre, og blev af den grund bedrøvede. 
Tilsidst fik de to baptistprædikanter til at fastsætte en dag, da 
den ny lære skulle undersøges. Det var de samme to 
amerikanske brødre, som havde været med ved min 
ordination. De fleste af brødrene kunne forstå engelsk, men 
nogle kunne ikke. Vi mødtes for at samtale og veje grundene 
for og imod ovennævnte emner, og dette gjorde vi i 
adskillige timer. Fra begge sider fremsattes de bedste beviser 
for og imod, og brødrene viste stor interesse for at høre disse.
Ved slutningen af mødet spurgte de, som var af en anden 
mening end vi, hvad præsterne troede det rigtigste at gøre; 
nogle af modstanderne mente, at det var bedst at udstødte os 
af menigheden og få en anden præst. Hertil svarede 
præsterne, at de ikke kunne gøre dette, så længe som vi ikke 
gjorde os skyldige i nogen forseelse i vort kristelige liv og 
vandel. Ifølge baptistkirkens love kunne en sådan skilsmisse 
fra moderkirken kun iværksættes, når der var overvejende 
majoritet derfor. Dette møde resulterede kun i at bringe lyset 
til at skinne klarere for dem, som forud var venlige imod os.
Det næste forår overværede jeg en konference af de såkaldte 
Age-to-Come-folk. Jeg vidste, at de havde lys vedrørende 
udødelighedsspørgsmålet, og jeg ønskede t slutte mig til en 
forsamling der nærede de samme anskuelser som jeg; men 
dette måtte være brødre, som arbejdede sammen i enighed og
kærlighed og var ledede både af Guds ånd og hans sandhed. 
På Mødets første dag prædikede ældste Wileox. Han dvælede
navnlig ved den tanke, at når en person gjorde noget efter 
Guds vilje, så behagede dette Herren, så vidst som 
virkningerne deraf strakte sig; og når så den sammen person 
vedblivende fulgte det lys, han havde fået, så ville han få 
mere lys og blive i stand til at gøre endnu et skridt fremad på 
lydighedens vej og således lidt efter lidt blive et Guds barn. 
Da han havde endt sin prædiken, stod ældste Stevenson op og
imødegik ham på sin ildfulde og alvorlige måde. Han påstod,
at ethvert menneske enten var Guds barn eller også 
djævelens, og at der må være et bestemt tidspunkt, da denne 
forandring sker. Han fremholdt da den idé, at dette sker i 
dåbens vande. Mennesket går dermed som satans barn og 
stiger op deraf som Guds barn.
Jeg holdt slet ikke af alt dette, men synes, det var meget 
upassende for brødre således at strides. Ældste H V Reed 
rejste sig da og sagde smilende: ”Mine Herrer! Det er nu 
middagstid, lad os gå til bords.” Efter middag gik jeg ind i 
salen, og hvad fik jeg at se! Her var mere end et hundrede 
mennesker samlede i smågrupper her og der, de fleste af den 
med bibelen i hånden, talende for og imod et eller andet 
emne, og jeg fandt ikke to, som var enige. Deres samtale 
røbede en fuldstændig mangel på venlighed og 
imødekommenhed. Jeg gik ind i et andet værelse, hvor ældste
Wilcox havde et stort kort. Han forklarede for mig, hvorledes
de gamle Jerusalem ville blive genopbygget, og hvorledes det
nye Jerusalem ville komme ned på et sted, der lå 30 mil fra 
det gamle. Mange sådanne ting forklarede han meget nøje 
ved at måle på kortet. Jeg kunne ikke se noget lys heri, fordi 
halvdelen af hans beviser lå udenfor bibelen. Hen på 
eftermiddagen havde jeg lejlighed til at tale med ældste 
Reed. Jeg gjorde nogle spørgsmål vedrørende det, at 
hedningerne skulle sønderslåes som pottemagerskar. Til svar 
anførte han en hel del af skriften, hvilken han syntes at have 
på rede hånd, og da han var færdig hermed, meddelte jeg 
ham, at jeg havde hørt visse folk omtale ham som en mand, 
der kunne skriften udenad, men at hans skriftsteder ikke altid 
passede til emnet. Jeg mente, vi burde holde os til bibelens 
tydelige vidnesbyrd. Siden sagde jeg ham, at det var min 
hensigt at forene mig med en gruppe af troende, og spurgte 
ham, hvad der var skik og brug blandt dem, han hørte til. 



Herpå svarede han: ”Ja, hos os, broder Matteson, søger hver 
sin mening.” Jeg sagde intet mere; thi jeg havde hørt nok. Nu
vidste jeg, at de ikke var Guds folk, da enhver således gik 
sine egne veje. Guds børn rådslår med hverandre og er 
forenede til ét ligesom faderen og sønnen.
Ved mødet om aftenen var salen propfuld. Prædikanten var 
en øvet taler; Det lykkedes ham særdeles godt at interesserer 
tilhørerne og fremsætte sine egne tanker for dem; Men intet 
blev sagt til gunst for Guds ord og befalinger, tværtimod blev
de nedsatte og gjort mindre vigtige; ja han forførte snarere at 
vise, at de var ophævede. Da jeg midt i mængden forlod 
mødet, følte jeg en hånd i min lomme. Jeg rev den hurtig ud 
og forsøgte at komme bort fra personen. Han fandt intet i 
lommen; Men han handlede øjensynlig i overensstemmelse 
med prædikenen. Bandt alle prædikanterne var der ikke mere
end én som troede på den Helligånds gerning. Alle de andre 
sagde, at der ikke var nogen anden ånd end ordet. Og de 
talede indbyrdes med hverandre vedrørende det passende i at 
beholde nævnte prædikant i deres samfund, når han var 
kommet så langt bort fra deres tro, at han troede på den 
Helligånds gerning.
Ved enden af året, i hvilket jeg havde bundet mig til at 
prædike blandt baptistmenigheden i Bloomfield, foreslog 
flertallet af vore brødre at oprette en særskilt menighed. De 
behøvede ikke at have gjort dette, da vi selv udgjorde 
flertallet. Vi kunne have båret os ad ligesom mange andre 
baptistmenigheder, nemlig ladet mindretallet gå sin vej, når 
de ikke længer ville forblive hos os. Men vi syntes, det var 
bedre at lade dem beholde bøgerne, og hvad der tilhørte 
menigheden, da det jo egentlig var os, der havde skilt os fra 
dem i enkelte læresætninger, medens de vedblev i den gamle 
tro. Vi oprettede da en uafhængig menighed i Brushville, 
hvis medlemmer alle var nordmænd og dansker. Senere blev 
også oprettet en lille menighed af amerikanere i Poy Sippi. 
Jeg vedblev at prædike begge steder og tillige på adskillige 
andre pladser. Disse menigheder trives og blev større. Vi 
havde en meget interessant søndagsskole, og brødrene var 
meget glade og taknemmelige ved at se alting gå så godt 
fremad.

Femte kapitel. Gamle traditioner ombyttede med 
sandheden.
En dag i foråret 1863 besøgte jeg Hr. J. Cady, der boede 
nogle få mil fra Poy Sippi. En af vore brødre ved navn Jensen
kendte denne familie og gik med mig. Det var aftenen før 
søndag, og vi havde bestemt at holde møde næste dag i Poy 
Sippi.
Hr. P. H. Cady, en søn af J. Cady, boede tæt ved. Han var 
sabbatsholder; det vil sige, han hvilede på den syvende dag 
eller helligholdt lørdagen som sabbat. Hans hustru og hans 
moder holdt også sabbaten. Da vi kom der, traf det sig 
således, at han var hjemme hos sin fader. Sabbaten var netop 
forbi, og da hans sind var optaget af dette emne, talte han til 
broder Jensen derom. Under Samtalen herom anførte han så 
mange steder skriften, at det højlig forbausede mig. Han 
stillede også spørgsmål til broder Jensen vedrørende 
sabbaten, som denne ikke kunne besvare.
Jeg vidste, at broder Jensen snart ville henvise ham til mig 
angående dette emne, og jeg sad netop og så efter i bibelen 
for at kunne svare på hans spørgsmål; men det var ingen let 
sag, Forgæves søgte jeg at komme i tanker om de steder i det 
nye testamente, der skulle bekræfte, at den første dag i ugen 
var sabbat. Jeg troede, dette stod der, og at det lød omtrent 
således: ”Jøderne hvilede på den sidste dag i ugen, men de 
kristne hviler på den første til minde om Kristi opstandelse.” 
Men det var umuligt for mig at erindre, hvor dette stod. Jeg 
var bedrøvet over min uvidenhed, og for ikke at komme 
nærmere ind på denne sag drejede jeg samtalen hen på andre 
emner. Resten af aftenen havde vi en meget behagelig 
underholdning, og vi dvælede især ved Kristi herlighedsrige.
Da jeg kom hjem, ransagede jeg bibelen den følgende dag 
ved hjælp af min Concordance for at finde nogle beviser for, 
at den første dag i ugen var sabbat; men til min forbavselse 
fandtes ingen sådanne. At helligholde den syvende dag var 
en tanke så ny og fremmed for mig, at jeg syntes, det var helt

forkert. Jeg tog da det sandpunkt, at alle dage var lige, og at 
vi kunne hvile på den, vi fandt mest passende dertil.
Kort tid derefter skrev jeg til Boston og fik nogle traktater, 
som modbeviste sabbaten. Blandt disse var ”Seymores 50 
uomstødelige beviser imod at helligholde den syvende dag 
som sabbat.” Således forskandsede jeg mig mod bibelens 
sabbat. Den deri fremholdte lære om ingen lov og ingen 
sabbat fandt jeg imidlertid at være skadelig for alt åndeligt 
liv. Den første dag blev ikke længer hellig for mig, og den 
syvende blev for mig i hverdag. Dette førte til, at jeg ikke 
anså nogen dag som hellig; og derved formindskedes min 
Æresfrygt for Gud og svækkes mit åndelige liv. Jeg trak et 
mørkt slår over min sjæls øje ved at læse dette skrift og 
udelukkede derved det kostelige lys, som skinnede ned fra 
den himmelske helligdom.
En dag i høsten hjalp jeg Br. J. (den ovenfor omtalte broder) 
at meje hvede. Da vi holdt middagshvile, gav han mig et 
antal gamle blade (The Review and Herald) at læse. De 
imødegik og modbeviste de ”50 uomstødelige bevisgrunde.” 
Beviserne mod sabbaten bestod i særdeleshed af spørgsmål, 
som man anså det for umuligt at besvare. Men til min første 
forbavselse var ethvert af disse besvaret i disse blade, og ikke
alene dette; men de var besvarede ved tydelige vidnesbyrd 
taget fra bibelen. Før jeg rejste mig, var jeg ved denne 
opdagelse blevet overbevist om, at Herrens sabbat var hellig. 
Det var fredag eftermiddag, og medens jeg arbejdede, tænkte 
jeg hele tiden på dette emne. Jeg kom til det resultat, at det 
var min pligt at holde sabbaten hellig; dog opsatte jeg at gøre
det endnu en uge for ikke at være alt for hastig med at tage 
dette skridt, inden jeg nøje havde overvejet samme.
Om aftenen, da jeg var ved at gå, spurgte Br. J., hvad jeg 
syntes om bladene. Jeg svarede, at jeg troede de stemmede 
overens med bibelen.
J.: ”Jeg var bange for det.” 
M.: ”Hvad tror du om den?” 
J.: ”Jeg antager, at de taler sandhed, men jeg kan da ikke tro, 
at du vil følge denne lære.” 
M.: ”Hvorfor ikke? Dersom bibelen lærer at den syvende dag
er Herrens sabbat, hvorfor skulle jeg så ikke helligholde 
den?” 
J.: ”Det kan aldrig gå! Du har begyndt et godt arbejde her på 
dette sted; Hvis du skrifter sind, vil det hele blive til intet.” 
M.: ”Dersom Herren velsignede os, da vi var uvidende om 
hans vilje i denne henseende, vil han visselig også velsigne 
os, når vi forstår hans vilje og ærligt stræber at gøre 
derefter.” 
I løbet af denne uge bad jeg ofte til Herren, at han ville skrive
alle sine bud i mit hjerte. Da sabbaten begyndt, lagde jeg alt 
mit arbejde til side og gik seks mil til br. Cady for at 
helligholde den sammen med ham. Han havde indbudt mig 
til lejlighedsvis at besøge ham og få en venskabelig Passiar 
med ham om sabbaten. ”Vi kunne jo tage bibelen,” havde 
han sagt, ”og se, hvem dem giver mest medhold;” men jeg 
havde endnu ikke efterkommet denne hans indbydelse. Da 
jeg nu traf ham, sagde jeg, at jeg var kommet for at tale med 
ham om sabbaten, hvorpå han tog sin bibel frem og jeg min. 
Jeg begyndte med 1. Mos. 2,2 og bevist, at Herren hvilede på
den syvende dag, helligede den og velsignede den. Derfra gik
jeg over til at anføre alle hovedteksterne, som taler til gunst 
for den syvende dag, og endte med åg. 22,14: ”Salige er de, 
som holder hans bud, for at de må have adgang til livsens træ
og gå ind i gennem portene i staden.” I samtalens løb spurgte 
jeg Br. Cady, hvad han havde at sige hertil, hvortil han 
svarede, at han ikke havde noget at sige. Da jeg lukkede 
bogen, så han noget overrasket på mig og spurgte, om jeg nu 
havde i sinde at holde sabbaten hellig. Så fortalte jeg ham, at 
dette var min første sabbat, og at jeg var kommet for at fejre 
den med ham. Da græd han af glæde, om favnede mig og 
prisede Gud, der havde skænket ham én sjæl til at vandre 
sammen med ham på livets vej.
De følgende linjer er nedskrevne overensstemmende med Br.
P. H. Cadys vidnesbyrd. Angående vort møde den første 
aften siger han, at vi efter aftensmåltidet kom til at tale om 
forskellige læresætninger og lærdomspunkter. Jeg gjorde 
ham mange spørgsmål, som han bestræbte sig for at besvare 



på bedste måde. Vi skiltes sent om aftenen, og han pålagde 
mig meget alvorligt at gøre mig bekendt med syvende-Dags-
Adventisterne og sagde: ”Dersom du ikke finder, at de er et 
mere helligt og med Sandheden overensstemmende 
Kristenfolk end andre, behøver du ikke at slutte dig til dem.” 
Hvad han her anførte om den, havde han erfaret, og han 
troede, at det ville gå mig ligedan, hvis jeg stiftede 
bekendtskab med dem. Endvidere siger han, at jeg under 
dette besøg var meget forsigtig i mine udtalelser og ikke 
angav min bestemte mening på noget punkt undre 
diskussionen om de læresætninger, som vi bragte på bane.
Den følgende dag bivånede Br. Cady vort møde, da han 
længtes efter at danne sig en mening om min bibelkundskab 
og den åndelige kraft, som bede i mig. Emnet for prædikenen
var Jonas’ gerning sammenlignet med Guds Tjeners Gerning 
i vore dage. Derpå fulgte en alvorlig formaning om sand 
anger som den måde hvorpå man kunne fly fra Guds 
overhængende vrede. Herom siger Br. Cady: ”Jeg har aldrig 
forglemt denne enkle prædiken, ikke fordi den fremstillede 
noget sindrig udtænkt eller nyt, men den bibragte mig den 
overbevisning, at taleren var udset til at udfylde en højere 
plads i Guds arbejde. Jeg tvivlede ikke om, at Gud i en nær 
fremtid ville oplyse din forstand om sit sidste budskab. 
Denne overbevisning var senere grunden til , at jeg forsynede
dig med læsning angående dette emne.”
Broder Cady siger videre, at vi holdt møde i hans Hus på 
sabbaten, den næste sabbat hos mig og så fremdeles i to 
måneder. Han spændte for Vognen og kørte med sin Moder 
og søster seks mil til mit hjem, når vi havde bønne. Og 
vidnesbyrdmøde til Ære for himlens og jordens Gud og vor 
Frelser Jesus Kristus. 
”På den tid,” siger br Cady, ”var Guds Bud og troen på Jesus 
stadigt genstand for vore betragtninger og samtaler hjemme 
og ude både offentligt og privat. Kun én skygge faldt på vor 
sti. Din Hustru, der ellers vågede så nøje over din ære og 
lykke, sagde modløst: ”Nu er er al din bestræbelse for at få 
en uddannelse til ingen nytte. Du har kastet dig hen for en 
ting, og vi vil snart komme i fattighuset.”
”Jeg erindrer meget godt det sørgmodige udtryk i dit ansigt, 
da hun omtalte det tåbelige skridt, du håbede taget ved at 
skille dig fra baptistkirken og begynde at holde sabbaten. 
Men der forløb ikke mange uger, før Guds ånd åbnede 
hendes hjerte for sandheden, og hun glædede sig med det lille
selskab af sabbatsholdere.”
Om et senere tidspunkt sigre br. Cady: ”Jeg erindrer meget 
godt den forandring, som antagelsen af sabbaten og dermed 
beslægtede sandheder bevirkede i din prædiken; hvor ofte 
den bemærkning hørtes: ”Hvor ældste Matteson dog 
forbedrer sig i sin prædiken.”
I begyndelsen sagde jeg ikke noget offentligt om sabbaten og
andre dermed forbudne læresætninger, men privat 
fremhævede jeg denne kostelige sandhed desto flittigere. 
Omtrent tre måneder forløb, inden nogen begyndte at holde 
sabbaten, men ved enden af denne tid begyndte flere at slutte 
sig til mig, at antage Guds Bud og Jesu Kristi tro. Andre 
præster kom til dette Sted og gjorde husbesøg; og de stræbte 
af al magt at afholde folket fra at adlyde Guds Ords dydelige 
lærdomme. Men dette tjente kun til at fremme sagen, idet 
folk endnu mere alvorlig holdt fast ved de sandheder. I løbet 
af fem af seks måneder havde hele menigheden antaget disse 
undtagen én familie. Og mange andre familier sluttede sig til 
os stort. Efter et års forløb vedblev sandheden at sprede sig 
der i omegnen således, at ikke alene forældrene antog den, 
men også børnene, af hvilke mange er blevet nyttige 
arbejdere i missionen.
Blandt dem, som var fulde af fordom imod os og den 
sandhed, vi elskede, var en gamel baptist, der boede i vort 
nabolag. Han kom aldrig til vore møder og ville ikke vide 
noget af sandheden. En dag brændte hans hus, og han var 
nødt til at søge husly hos sin søn. Samme aften havde jeg 
fastsat et møde i sønnens hus; Værelset var stort, og den 
gamle mand sad i en krog så langt fra taleren som muligt, 
uden tvivl for at kunne holde ørene lukkede for al 
overbevisning. Under samtalen blev noget sagt om sabbaten i
edens have, og den gamle mand begyndte at lytte til. 

Sabbatens skønhed og elskelighed, medens jorden endnu var 
iført sin paradisiske dejlighed, dvælede vi især ved. Det blev 
også påvist, at sabbaten ikke kunne være en blot og bar 
skygge af det virkelige, når den havde sin oprindelse i eden, 
før synden kom ind i verden. Der kunne i være noget symbol 
på genløsning for synden, så længe ingen havde genløsning 
behov. Selvfølgelig var sabbaten og måtte altid blive en 
herlig virkelighed. 
Disse ord med den herlige bibelske sandhed til grundlag faldt
lig en god sød i den gamle mands hjerte, og han begyndte 
snart at holde sabbaten. Siden drog han til en anden del af 
staten for at bo hos sin datter, da jeg nogen tid herefter holdt 
møder i dette nabolag, gik denne gamle mand tre mil i sine 
træsko for at høre sandheden blive talt og glædede sig højlig 
derover.
Ja, Guds sandhed er mægtig til at frelse sjæle; hvilken 
vidunderlig forandring, er ikke sket i de hjerter, Som har 
modtaget den! Sådan forandring er den endnu mægtig til at 
fremkalde hos enhver sjæl, der vil modtage det herlige lys fra
himmelen. Den herlige bibel er endnu et lys der skinner på 
enhver ydmyg troende Sti. Den fører såvel den yngre som 
den ældre til herlighedens bolig, hvor Jesus er gået ind for at 
berede dem Sted, som elsker ham. Og tiden nærme sig, da 
han vil komme igen for at bringe sine børn hjem med sig til 
Guds Paradis. Velsignede hjem! Evige hvile! Er du, kære 
læser, ved at forberede dig til at holde indtog i det herlige 
hjem, vor himmelske eden?

Sjette kapitel: Jeg overværer et kvartalsmøde
Da jeg erfarede, at et kvartalsmøde blev afholdt i Marckford, 
Wisconsin, besluttede jeg mig på én gang til at være med der.
Dette Sted lå omtrent 42 mil fra mit hjem, og jeg skulle gå 
tilfods; men dette havde mindre at betyde for en ung mand. 
Jeg længtes meget efter at blive bekendt med mine trosbrødre
på andre steder. Det var et vigtigt spørgsmål for mig, og de 
fleste af dem var sande kristne ligesom Br. Cady, eller om de
var besjælede af den ånd, der herskede iblandt dem, jeg 
tidligere var kommet i berøring med.
Jeg begav mig nu på vejen for at overvære kvartalsmødet i 
Marckford. Natten over blev jeg hos en gammel broder, som 
boede nogle få bil fra Berlin. Han boede langt borte fra de 
andre sabbatsholdere, og han og hustru var ikke meget nøje 
med at overholde deres tro. En kort tid efter mit besøg hos 
dem var denne broder en spiritistforsamling i Berlin. De døde
troede han lå stille i deres grave. Med hensyn til spiritisternes
fremvisninger, troede han slet ikke på dem, med mindre hans
egne følelser overbeviste ham derom. Øjeblikkelig blev en 
hånd fra et usynligt legeme strakt ud til ham. Han greb dem 
og genkendte straks sin afdøde faders hånd og måde at hilse 
på. Fra den tid forkastede han bibelen og det kostelige håb 
om udødelighed gennem Kristus. Siden blev hans spiritist. 
Dette re blot et af de mange eksempler, der viser, hvor 
forsigtige vi bør være med at holde os borte fra den ondes 
snarer.
Den gamle broder gav mig en lille bog, som jeg læste om 
aften. Titlen var: ”Synder og erfaringer fra Mrs White.” Det 
var det første oplag, og det var allerede udsolgt. Jeg kendte 
intet til forfatterinden, og den gamle broder sagde, at han 
satte ikke megen lid til hende. Men dette forskræmmede mig 
ikke; og jeg læste den med stor interesse. Da jeg var færdig 
hermed, syntes jeg, at det var en udmærket bog, af to 
Grunde: 1) Læsningen af bogen ledte min sjæl nærmere til 
Kristus. Den opmuntrede mig til at være på min pst imod 
enhver synd og Satan snarer og hjalp mig til at fatte ædle 
fortsætter om at leve for Gud og himlen. 2) Den fremstillede 
den tilkommende verdens herlige sandheder således for mig, 
at den stemmede overens med bibelen, og det på en så 
elskelig måde, at det gjorde mit arme hjerte godt.
Jeg bragte bogen med hjem, oversatte den på dansk og lod 
søskende læse den. De udtalte ofte ønsket om at få den trykt. 
Dette er aldrig blevet gjort, men nu er der mange andre bøger
fra samme forfatterinde i vort sprog.
Omtrent ved solnedgang næste dag nåede jeg en anden 
broder, som hørte til Mackford Menighed. Jeg tænkte på, 
hvad modtagelse jeg vel ville få hos ham, da jeg jo var ham 



fremmed og mindedes den kulde, hvormed jeg var bleven 
mødt i tidligere dage, når jeg drog omkring blandt søskende 
af en anden menighed end min egen og prædikede iblandt 
dem. Undertiden blad de mig om at gå til naboerne, og jeg 
måtte gå fra hus til hus sent om aftenen, for jeg kunne finde 
nattely. Ved sådanne lejligheder hændte det ofte, at de 
fattigste var de mest hjælpsomme.
Jeg gik ind og sagde manden mit navn og ærende, og jeg blev
budt velkommen på det hjerteligste. Om aftnen var der et 
møde i hans nabos hus. Her samledes omtrent tyve søskende.
Den ældste ledede mødet. Efter afsyngelsen af en salme bad 
nogle. En anden salme blev afsungen, og ordet blev derpå 
givet frit. Den ene efter den anden talte så om Guds godhed 
og barmhjertighed og det salige håb, de nærede i deres hjerte.
Guds Ånd hvilede ovre denne lille forsamling af troende, de 
var besjælede af enighed og broderkærlighed således, som 
jeg aldrig havde set før undtagen i vor egen lille forsamling 
hjemme. Jeg forglemte Trætheden, og at jeg var en fremmed,
og følte mig som hjemme. Jeg takkede Herren af mit inderste
hjerte, for at jeg til sidst havde fundet søskende i Kristus, 
som havde samme sind. Her var en forsamling af troende, 
som ærede Gud ved at holde hans hellige bud, og som 
nærede det velsignede håb gennem Kristus at få udødelighed 
ved hans andet komme. Hvor god Herren var, at han førte 
mig til denne plads og disse folk!
Dette var en menighed af sabbatsholdere, som forventede vor
Herres Jesu Kristi snare komme. De helligholdt den sabbat, 
der var velsignet og helliget i Edens Have. Når de bad, 
løftede deres hjerter sig til den himmelske helligdom til Guds
søn, som er ypperstepræst der. Disse søskende troede, at kun 
Gud alene besad udødelighed, at døden var en fjende, at 
Kristus var livgiveren, og at Guds søns røst skal fremkalde 
dem, som sover i deres stille grave, og forvandle deres 
fornedrelses legemer til at være ligedannede med hans 
herligheds legeme i den første opstandelse. De gav også agt 
på det profetiske lys og troede på Guds søns snare komme.
Dersom dette var en prøve på adventistmenigheden – og jeg 
havde ingen grund til at tro andet – så kunne jeg i sandhed 
betragte dem som et samfund af sande troende, ”som bevarer 
Guds befalinger og Jesu tro”. Åb. 14,12. Jeg ønskede at 
forene mig med dem, både med hjerte og med hånd, at dele 
med dem møje og lidelse såvel som den herlige belønning.
Man kunne spørge, om jeg ikke blev skuffet siden, når jeg 
blev bedre bekendt med disse folk. Nej! Det blev jeg ikke. 
Jeg ventede ikke at møde en forsamling af engle, jeg ved, at 
mennesker kan fejle. Jeg så ikke efter himmelske 
fuldkommenheder på en jord fuld af syndens forbandelse, 
men jeg så efter, om nogle af Jesu velsignede egenskaber 
afspejlede sig i menneskelige væsener, som ærligt og 
oprigtigt fulgte hans lære og eksempel.
Det var i året 1863, og mange år er forløbne siden hint møde,
men jeg har aldrig haft nogen grund til at angre min forening 
med hint folk. Jeg har fundet skrøbelige personer og 
skrøbelige menigheder iblandt dem og ventede intet andet; da
jeg var svag selv, kunne jeg have medlidenhed med dem og 
søge Herren sammen med dem; thi i ham alene er vor hjælp, 
til ham alene står vort håb. Ved hans barmhjertighed levre vi 
og derigennem har vi fået evangeliets håb. Kun ved Jesu 
forsonede blod kan vi håbe at sejre. Gennem Kristus alene 
håber vi at vinde Herlighedens evige krone.
Den næste dag var det sabbat. Vi havde et møde om 
formiddagen og et om aften efter solnedgang. Aftenmødet 
holdtes i en anden broders hus nærved. Da jeg kom ind, så 
jeg, de havde stillet nogle vaskefade på gulvet. Der var også 
to bunkre af håndklæder pænt sammenlagte og to spande 
med vand. Jeg forstod straks, at de ville vaske hinandens 
fødder i overensstemmelse med vor velsignede frelsers 
anvisning i Joh. 13. Jeg havde ikke fået at vide, at de plejede 
at overholde denne forordning, men nu så jeg det. Jeg 
glædede mig ved at opdage, at dette folk ikke gik på dødens 
veje ligesom præsten, der for fire år siden ikke ville ordinere 
mig, fordi jeg troede, det var rigtigt at vaske mine brødres 
fødder. En salme blev sunget, bønner blev holdt og en del af 
bibel oplæst med passende bemærkninger. Så spurgte den, 
der lede mødet, om han måtte vakse mine fødder. Dette 

gjorde han, og jeg vaskede hans. Således vaskede de alle 
hverandres fødder. Brødrene sad på den ene side af værelset, 
idet de udførte denne højtidelige handling, og søskende 
gjorde ligesådan på den modsatte side. Nogle passende 
bemærkninger blev gjort og nogle salmevers sungne 
indimellem.
Da fodtvætningen var forbi, forberedte alle sig til at deltage i 
den hellige nadver. En salme blev sungen, og den del af bibel
blev oplæst, fulgt af passende bemærkninger. En broder 
takkede Gud, for at han lod sin kære Søn dø for os, for at vi 
kan få evigt liv. Han bad Herren velsigne brødet – 
sindbilledet på Kristi legeme – til vore sjæles bedste, hvorpå 
alle søskende deltog deraf. Ligeledes bad en bror Herren 
velsigne kalken, der indeholdt vinen, som var symbol på det 
blod, Jesus udgød for os på korset, for at vore synder måtte 
blive bortfjernede og vore sjæle befriede. Derpå nød alle af 
vinen, og hver bad stille og takkede Gud, idet de nød deraf. 
Således kunne vi sige med apostlen: ”Velsignelsens kalk, 
som vi velsigner, er den ikke Kristi blods samfund; det brød, 
som vi bryder, er det ikke Kristi legemes samfund?” 1 
Kor.10,16.
Før vi skiltes, blev adskillige opmuntrende vidnesbyrd givet, 
hvorpå enhver gik til sit eget hjem følte sig mere nøje 
forbunden med sine søskende i Herren og nærmere 
himmelens herlige hvile.

Syvende kapitel – Pionerarbejde blandt skandinaverne i 
Amerika.
I 1865 flyttede jeg med familie til Mackford og den følgende 
vinter til Oakland, Wis. Jeg arbejdede i Minnesota, medens 
min hustru med vore to små piger midt om vinteren flyttede 
til Oakland. Hun havde kun lidt penge, da jeg ikke havde 
været i stand til at sende nogle i længere tid. Ved den tid, da 
han flyttede, drømte jeg, at jeg så min hustru og vore 
småpiger. De så alle forfrosne og sørgmodige ud, og jeg var 
meget bedrøvet herover. Siden erfarede jeg, at det kun var 
med det første besvær, min hustru fuldførte denne rejse. Men
i Oakland fandt hun et godt hjem hos Br. Olsens familie, som
tog meget venligt imod hende og behandlede hende med 
omhu. – Jeg havde også besvær med at komme hjem, 
hvorom senere.
De norske brødre ønskede at have mig boende i Oakland, og 
jeg købte da én Acre land af Br. Olsen. Siden købte jeg tyve 
Acres til, så vi havde Græsning til tre køer og nogle Får. 
Brødrene hjalp mig venligt, og ved deres hjælp fik jeg bygget
et lille Hus i løbet af foråret og Sommeren. Således blev vi 
igen velsignede med eget hjem. Nogle få år senere blev en 
tilbygning føjet til huset, og vi havde en god, hyggelig bolig. 
Senere kom både min svigermoder og min egen moder til at 
bo hos os, og de havde hver sit eget værelse.
I Oakland boede vi elleve år, og vi har aldrig været på et 
mere roligt og behageligt sted. Klimaet var sundt og godt. 
Børnene kunne løbe rundt på marken og i skoven, og de 
voksede op så lykkelige og synde, som jeg nogensinde har 
set børn gøre. Det var et stort tab for dem, da de senere måtte
flytte fra Oakland.
Da jeg byggede et værelse til min moder, kom en Mand for at
kalke væggene. Han spiste hos os. Da han havde spist, gik 
han ind i værelset, hvor han arbejdede, tog en lille snadde 
frem og begyndte at røge. En morgen kom jeg ind i køkkenet,
hvorfra en dør førte ind i det nye værelse. Mine to småpiger 
stod og kiggede gennem den halvåbne dør og så ud til at 
være højlig forbausede. Den ene gjorde tegn til mig og sagde:
”Papa, kom og se.” Jeg opfattede situationen og bad hende 
ikke at tale så højt, men hu kunne næppe dæmpe sin stemme.
”O, se på den mand!” sagde hu, ”det ryger ud af hans mund 
ligesom af en skorsten. Han har fået aske tæt til munden og 
ild lige under sin næse! Papa, er det ikke fælt?”
Dette er akkurat de ord, hun benyttede. De små piger havde 
aldrig set folk røge tobak, og havde aldrig hørt mig eller 
andre tale om brugen af denne skadelige urt. Følgelig var 
deres ord et naturligt udtryk for deres tanker og følelser; og 
hvem kan vel nægte, at brugen af Tobak er en dårlig vane?
Disse to piger sover nu i deres graver og venter på at 
livgiveren skal komme. Da vi drog til Europa i 1877 for at 



påbegynde missionen i Danmark og Norge, blev vore to 
piger tilbage for at gå på højskolen i Battle Creek. Det 
følgende forår fik de et anfald af Malaria, hjernebetændelse 
slog til, og Mathilde, de ældste af dem, døde seksten år 
gammel. Hun hviler på Oak Hill kirkegård, Battle Creek, 
Mich. Tina, søsteren, blev krak, men ikke så stærk, som hun 
før havde været. Da de andre børn rejste over til os i Norge, 
kom hun med. Hun skrev til mig og hjalp mig i Trykkeriet 
som sætterske. Næsten fire år arbejdede hun trofast i denne 
gren af værket. Hun elskede Herren og hans arbejde og døde 
i troen på Kristus den 7. jan. 1883, 18½ år gammel, i 
Kristiania, Norge, hvor hun ligger begravet. Dødsårsagen var
tæring. Mathilde døde også i tro, og vi håber at møde vore 
kære børn på opstandelsens morgen. Hvilket herligt møde det
vil blive!
De første skandinaviske sabbatsholdere i Amerika var, så 
vidt vi ved, nogle få brødre i Oakland, Wis. De helligholdt 
sabbaten, da J. H. Wagoner og Waterman Phelps begyndte at 
prædike. I de dage var br Phelps en meget formående 
prædikant, og da han boede i en by lige ved Oakland, 
prædikede han ofte blandt brødrene der. De havde bevægede 
møder dengang, og mange følte religiøs kaldelse. Da 
spørgsmålet om organisation kom frem blandt adventisterne, 
gjorde nogle af deres ledende brødre og prædikanter i 
Oakland et forsøg på at organisere en menighed. Dette ville 
udelukke brugen af spiritus og tobak. Men adskillige af 
brødrene var tobaksbrugere, og blandt disse var Waterman 
Phelps.
Da beviserne for og imod organisation blev drøftede og 
fremlagte, dannedes en menighed, og alle, der ikke synes om 
denne ordning, trak sig tilbage. I Menigheden blev kun de 
norske søskende og én amerikansk broder med hustru 
optagne. Denne mand blev senere valgt til menighedens 
ældste. Dette var uheldigt, da de norske brødre foretrak at 
bruge deres eget sprog, og han ikke kunne forstå deres eget 
sprog, og han ikke kunne forstå dette eller lede og føre dem 
på bedste måde.
Før jeg bosatte mig i Oakland, bad brødrene mig om at 
hjælpe dem til en anden ældste, da de var meget kede af ham,
som de havde. De var ikke trætte af ham, blot fordi han var af
en anden nationalitet, men i særdeleshed fordi han følte så 
meget interesse for det verdslige, at han i høj grad forsømte 
deres åndelige velfærd såvel som sin egen. Desforuden boede
han seks mil fra stedet, hvor de holdt deres møder på 
sabbaten. Det er et ubehageligt og besværligt foretagende at 
flytte en ældste, når han er bestemt på at blive, hvor han er, 
trods hele menighedens ønske. Det forekommer mig, at den 
mand, der ønsker at beholde en bestilling tværtimod flertallet
af hans trossøskende, slet ikke egner sig for denne. Jeg finder
det meget ubehageligt og ufordelalgtigt at udføre et arbejde, 
som man slet ikke ønsker, man skal gøre.
Der kom en ung prædikant til Oakland, da jeg var der, en 
dygtig mand til at tale. Han havde en vidunderlige gave til at 
efterligne andre prædikanter og en glimrende hukommelse, 
men røst så gennemtrængende som et æsels og et 
ansigtsudtryk så frækt som en løves. Dette er alle gode 
egenskaber ved en prædikant med undtagelse af den sidste, 
hvilken jeg slet ikke syntes om. Han lo, når han talte om 
prædiken og bøn og enhver anden ting henhørende til 
religionen, akkurat som når han talte om verdslige ting. Jeg 
kunne ikke opdage det mindste alvor eller gudsfrygt hos 
ham. Men førnævnte ældste og hans hustru mente, at han var 
en pæn ung prædikant, og således tænkte mange andre 
foruden dem. Derved fik manden lejlighed til at kaste 
brødrene blår i øjnene, og dette gjorde han tilgavns. Det var 
ved sidste år af borgerkrigen, og brødrene samlede $300 for 
at leje en stedfortræder for ham. Derefter lånte han så mange 
penge, han kunne, på forskellige steder og drog så til sidst af 
sted til Kanada med familien. Vi hørte siden, at han var 
blevet presbytianerpræst. Denne tildragelse viser, hvad 
sådanne leders sympati for uværdige kan føre til. Den 
omtalte ældste blev straks forflyttet og broder A Olsen valgt i
hans sted. Dette embede indehavde br Olsen i mange år til 
alles tilfredshed.

Som følge af den del, jeg havde taget i ældstens forflyttelse, 
blev jeg fremstillet for de ledende brødre i konferensen som 
en mand, der måtte prøves, før man kunne have tillid til mig. 
Brødrene fæstede lid til en uværdig, til manden med det 
frække løveansigt og den lånte Gudsfrygt, medens de 
skøttede mistænksomme til den beskedne mand, som gik i 
sine egne klæder. Jeg var allerede blevet indsat som lokal 
ældste for Poy Sippi Menighed, der var førstegrøden af mit 
arbejde som sabbatsholder, og tidligere var jeg blevet 
ordineret som præst i baptistkirken; men det varede omtrent 
fire år, efter at jeg holdt sabbaten, før jeg blev ordineret til 
præst blandt adventisterne. Jeg havde imidlertid bevilling fra 
konferencen til at prædike, og jeg virkede alvorligt hele 
tiden, hovedsagelig i Wisconsin og Minnesota. Herren 
velsignede rigelig mit arbejde. Mange sjæle blev ledede til at 
elske Herren og hans sandhed, og adskillige menigheder blev
oprettede. Under disse fire års arbejde modtog jeg kun $20 
fra konferensfondet.
"Blev du ikke modløs under disse omstændigheder og tænkte
undertiden på at opgive menigheden og arbejdet?" kunne 
nogen spørge. Nej, aldeles ikke. Jeg kan ikke erindre, at 
nogen sådan tanke opstod i mit sind i den tid. Jeg arbejdede 
med ligeså megen iver og interesse, som jeg ellers har gjort 
siden, og troede, at Gud havde kaldet mig til dette værk. Han 
gav mig nok at bestille og velsignede mine svage 
bestræbelser. Angående løn og ælre overlod jeg det hele til 
ham. Jeg troede, at han vidste meget bedre end jeg, hvad der 
tjente til mit bedste og til bedste for den sag, som jeg elskede.
Det ville højst sandsynligt blevet min ruin, dersom jeg var 
blevet ophøjet. Jeg har set adskillige, som er blevet ødelagte 
på den måde. Hvor taknemmelig jeg er for, at dette ikke er 
faldet i min lod. Det er alene Guds barmhjertighed, der har 
bevaret mig fra fald; hans navn være evindelig æret og priset!
Hvor jeg kom, var brødrene meget gode imod mig. Jeg 
arbejdede, og skønt min familie måtte leve meget 
sparsommeligt, og jeg var nød til at vende mine klæder, for at
de ikke skulle se alt vor lurvede ud, når de var slidte, havde 
jeg lykke i financiel henseende og besad mere ejendom ved 
enden af disse fire år end ved begyndelsen. Efter disse fire 
års prøvelser var konferencerne, hvor jeg har arbejdet, 
godhedsfuldt underholdt mig, og man har vist mig mere tillid
og ydet mig større hjælp, end jeg har bedt om.
Vore brødre i oakland gjorde sig megen umage for opdrage 
deres børn til at blive nyttige. De måtte arbejde flittigt på 
deres farm, når de ikke søgte skolen. De havde en meget god 
skole med undervisning i engelsk og tillige en god 
sabbatsskole, men børnene blev ikke undervist i forældres 
sprog. I broder olsens familie blev fire sønner prædikanter, 
og den femte arbejder også i missionen. Af Hr. Johnsons 
familie blev de to sønner prædikanter. Disse mænd er alle 
beskæftigede i missionen og aktiv tjeneste for nærværende 
undtagen en, som er død.
Søster olsen og søster Johnson var kødelige søstre. De var 
begge meget alvorlige kristne og bad vedblivende, at deres 
børn måtte blive omvendte; og ikke alene bad de, men de 
tilskyndede deres børn til at vende sig til Herren, og de 
opdrog dem til kristelig lydighed. Disse to mødre hviler 
begge i deres tause garve på kirkegården ved forsamlingsuet i
Oakland, hvor vi mødtes så mange år for at love og prise 
GUd for hans velsignelser og ømme barmhjertighed og for at
råbe til ham om at åbenbare sin kraft til omvendelse og frelse
for mange. Herren hørte vore bønner og beviste sin magt på 
mange måder. Alligevel er der endnu mange, for hvem vore 
hjerter føler medlidenhed, og vi længes efter den tid, da de 
vil vende om og vandre på livets og fredens sti.
Min moder antog sandheden på sine gamle dage. Hun var 
over 70 år, da hun blev døbt. Hun opsatte sin dåb to år og 
sagde, når jeg talte til hende derom: "Nej, men søn, jeg er for 
gammel; jeg tror ikke, at Herren forlanger det af mig." I 
længere tid havde jeg intet sagt til hende herom, da hun en 
sabbatsmorgen bad mig om at blive døbt. Jeg mindede hende 
om, at hun nu var ældre og svagere end for to år siden. Hvor 
turde hun da vove at gøre dette nu? "Jo, min søn," svarede 
hun, "jeg tor, Herren vil styrke mig." Nogle få år senere, da 



jeg var i Norge, døde hun i troen og blev begravet på samme 
begravelsesplads, hvor de førnævnte søstre hviler.
I de senere år har et antal af unge folk i Oakland givet Herren
deres hjerter. Blandt disse var børn af vantro naboer og af 
dem, som i tidligere dage var virksomme i at fremholde 
budskabet, men som nu hviler i graven. Gvor velsignet, når 
børnene tager fat på det arbejde, Herren har for vor dem at 
gøre, og fylder forældrene spladser, når disse er indgåede til 
deres hvile i graven. D P Hall, J M Stevensom og andre, som 
var modstandere af standheden, forsøgte flere gange at 
kuldkaste vore brødres tro. De holdt møder i nabolaget og gik
omkring på husbesøg, men det lykkes dem aldrig at gøre os 
nogen skade. Disse to mænds liv endte dårligt, og de vil ikke 
mere forhindre nogen i at tjene Herren. Hans værk er rykket 
fremad. Grundvolden står sikker og bærer indskriften: 
"Herren kender sine." Og "Lad hver den,s om nævner Kristi 
navn, afstå fra uretfærdighed". 2 Tim. 2,19.
Af og til prædikede jeg noget blandt nordmændene i 
nabolaget. En gang holdt jeg en kort tid møder i Stoughton. 
Vi fik tilladelse til at benytte kongregationalkirken. To 
lutherske præster boede på stedet. En af disse, som ikke hørte
til statskirkepartiet, forsøgte at sprænge vore møder. Efter at 
jeg en aften havde prædiketm, stod han op, og talte meget 
bitter, betegnede vore lærdomme som farligt kætteri, hvorpå 
han gik ud af kirken med dem, der hørte til hans menighed. 
uden at give os lejlighed til at svare. Ved at høre ham tale 
således fik hans tilhængere den tanke, at de kunne tjene deres
egen sag ved at plage os. Næste aften samlede de sig udenfor.
Vejret var varmt og vi åbnede vinduerne, medens jalousierne 
var lukkede. Folket udenfor stak igennem disse med lægter 
og stokke og forsøgte at ramme dem, der sat indenfor 
nærmest vinduer. Den følgende aften kom de igen og 
begyndt nye demonstraioner. De sparkede på muren og 
hvinede under prædiken. Efter en stund gik en mand, sværtet 
sort i ansigtet, ind i kirken, hvinede så højt han kunne, og 
kastede en stor træklods midt på gulvet. Politiet var blevet 
underrettet om det forefaldne og lå på lur den tredje aften og 
overaskede urostifterne. Dette gjorde en ende på deres 
lovstridige opførsel. Politiet fortalte mig, at de, som voldte 
disse spetaker, var voksne mennesker. De gjorde øjensynlig 
dette for at forsvare deres tro imod en mand som de anså for 
at være en besværlig og påtrængende gæst i deres distrikt. De
var ærlige med uvidende og vildledte.
På dette stged fandtes også nogle få sjæle, som modtog den 
gode nyhed om den kommende konge og hans rige.
Da jeg havde hørt, at nogle personer i Freeborn County, 
Minnesota, ville syes om at høre prædiken om Frelserens 
komme og hans rige, drog jeg derhen. Dette nabolag var mest
beboet af dansker og nordmænd, der var lutteranere og 
baptister. Jeg besøgte først dem, jeg kendte fra Wisconsin. 
De fleste af disse var fulde af fordom imod mig. En af dem, 
som var baptist og en af mine gamle venner, ville ikke 
engang byde mig ind i sit hus. endskøndt jeg var rejst flere 
hundrede mil for at besøge ham og hilse på ham. Men jeg 
stod på vejen udenfor hans gærde og talte med ham, indtil 
isen om hans hjerte smeltede, og han bad mig komme 
indenfor. han fik snart sin bibel frem og satte sig ved den ene
bordende, medens jeeg satte mig ved den anden med min. 
Han var villig til at ransage skriften, og jeg glædede mig 
derved. Om aftenen kl 11 var han fuldt overbevist om den 
sandhed, som jeg elskede så højt. "Du har ret," sagde han, 
"og jeg uret. Fra nu af vil jeg helligholde sabbaten, som 
Herren har velsignet." Dette gjorde han og har gjort det hele 
tiden siden.
En anden mand i dette nabolag. J. F. Hansen, som havde 
prædiket meget blandt baptisterne, gjorde ligedan. Før jeg 
forlod ham, var han overbevist om sandheden. Han ikke 
alene antog den, men blev en virksom medarbejder. Ved 
Guds Nåde er han bleveen et redskab til mange sjæles frelse 
ved at meddele dem kundskab om Herren og hans velsignede
sandhed.
En gang ved vintrerens begyndelse rejste jeg ud for at besøge
en norsk broder, som ikke havde set en sabbatsholder på flere
år. Jeg rejste til nærmeste jernbanestation og måtte derefter 
gå tilfods seksten mil til hvor han boede. Vejene var 

opblødte, og der var en smule sne på marken. Jeg måtte gå 
tværs over marker og enge og på nogle steder vade i vand til 
knæerne. Omtrent en time efter solnedgang nåede ejg stedet. 
Denne broder boede i en lille brædehytte med kun ét værelse.
Her havde han henstuvet sine agerbrugsredskaber, kartofler, 
græskar, (Pumkins) og mange andre ting. Dette var både 
dagligstue, køkken og soveværelse for ehele familien. 
Alligevel havde han plads nok til mig, og jeg har aldrig været
mere taknemmelig, end da han gav mig nattely. Hvor han 
glædede sig ved at se mig, og hvilke fornøjelige stunder vil 
tilbragte sammen med samtale og bøn. Jeg forblev hos ham 
sabbaten over, og om søndagen fulgte han mig et godt stykke
på hjemvejen, før vi skiltes.
På mine rejser sov jeg undertiden i et skolehus på en bænk 
eller på gulvet med mine bøger som hovedpude og fortsatte 
da min rejse næste morgen.
En kold vinteraften gjorde jeg husbesøg blandt 
nordmændene, som på den tid boede megt spredte i Fariault 
County. Jeg havde ikke fundet noget nattely, og kl. var over 
9. Da jeg kom til et lille blokhus, bankede jeg på og kom ind.
Manden med sin hustru og tre børn lå alle i én seng. Det var 
måneskin. Jeg meddelte manden, hvad jeg ønskede, og hans 
agde: "Du er velkommen og kan blive, der som du kan finde 
plads. Der er en høstak udenfor, hvor du kan tage noget hø 
og så lægge dig på gulvet. Fagrøden fra mandens farm og 
hans redskaber var stuvede sammen i værelset, og der var 
knapt levnet plads på GUlvet til at ligge udstrakt. Jeg hentede
en favnfuld hø ind, bredte min gummefrakke derover, svøgte 
mig ind i mit shawl og sov godt til om morgnen. Det var 
mærkeligt, at de fattige i almindelighed er de mest villige til 
at underholde fremmede. Hvor taknemmelig er dog en 
rejsende ved at finde et lys, om det også kun er en fattig 
hytte, når han er langt fra venner og hoteller.
Mange sådanne og lignende tildragelser må en person gøre 
det bedst mulige ud af, som han kan, når han arbejder iblandt
nybyggere, der nylig har bosat sig. Når det lykkes os at lade 
sandhedens kostelige lysstråler skinne ind i en sjæl, der hidtil
har vandret i mørke, er alle besværligehder glemte og betalte.
Disse enfolige ensomme sjæle er så taknemmelige. når de 
bliver opfyldte at det er en sand glæde at imødekomme deres 
ønsker. Nogle har i lang tid bedet Herren sende dem lys, og 
de bibelske sanheder, vi bringer dem, kommer som direkte 
svar på deres bønner.
I Freeborn County antog et antal gudfrygtige personer 
sandheden, og en menighed blev oprettet. Senere besøgte jeg 
også Golden Gate, Brown Couty, hvor broder I J Hansen 
havde ledet mange til sandheden, og hvor broder Lewis 
Johnson derefter arbedede og boede. På disse steder skinner 
sandheden endnu klart, mange er blevet arbejdere og har 
bragt lyset til andre steder.
En sommer, da jeg kom til Freeborn county for at hilse på 
brødfrene, var regnen faldt i strømme. Markerne var blevet 
oversvømmede og havde lidt megen skade. Høet var blevet 
sat i stakke, men det meste deraf var sejlet afstd til floderne 
og søerne. Den rige, sorte jord var blevet så opblødt, at heste 
og okser sank dybt ned deri, når de gik ud i marken. Broerne 
var ødelagt, og vi måtte vade over strømmene for at komme 
frem. I én strøm, vi vadede over, nåede vandet mig op under 
armene, og strømmen var meget strid. Brødrene havde 
skrevet til mig om at komme, og i mellemtiden var denne 
flom kommet. Das jeg kom til broder Hansen, så han meget 
nedslået ud og sagde: "Du er kommet i en meget mørk stund;
jeg kan næppe låne så mange penge, at jeg kan besørge dig 
hjem." - "Så bliver jeg nødt til at blive så meget længere," 
svarede jeg.
Denne broder havde tidligere boet i Wisconsin. Ligesom 
mange andre var han blevet smittet af den rastløse ånd, som 
er så almindelig i dette land. I Wisconsin har man det nokså 
godt; men i Minnesota må man være meget bedre, tænker 
man! Der vokser græsset op til en Mands skulder; kunde vi 
bare komme did! Og så rejser man. Men efter en stund 
opdager man en mængde ulemper også her. Så vender man 
sindet mod Nebraska, Kansas eller Californien, og afsted 
bærer det, uden at man finder hvile for sin fod noget sted. 
Dette er ikke heldigt. Megen ejendom tabes ofte herved, og i 



alle tilfælde lide åndslivet derunder. Brødre går bort fra 
Menigheden og Mødrene, børn fra sabbatsskolen: De løber 
efter lykken, men den gækker dem, når de griber derefter.
Jeg blev. Herren velsignede vore sjæle, da vi mødtes for at 
studere hans ord og prise hans navn. Jeg fik også penge nok 
til at rejse hjem for, da tiden kom. Broder Hansen forblev 
nogle år i Minnesota, solgte så sin ejendom og rejste til 
oregon. I Minnesota havde han 120 Acres ypperligt 
Prærieland med heste, køer og alt, hvad der hørte til en god 
farm. Efter nogle få år vendte han tilbage fra oregon til Jowa.
Das var han meget fattigere og havde tabt synet på det ene 
øje.
I Fereeborn county, Minnesote, havde mange, både baptister 
og lutheranere, bivåget vore møder. Den lutherske præst 
syntes ikke herom. Nogle af hans menighed talte til ham og 
syntes, at det var hans pligt at forsvare deres tro. Han 
samtyggede heri og havde en samtale med mig hersom . Efter
nogen tid blev vi enige om at holde en diskussion angående 
visse emner. Den skulle vare i tre dage, og der skulle holdes 
seks møder i alt, hvert på to timer.
Denne mand tilhørte statskirkepartiet, hvis præster 
bibeholder de samme ceremonier, som bruges i det gamle 
land. I almindelighed har de større inflydelse og magt i deres 
menigheder her end i de skandinaviske lande. Grundene 
herfor er indlysende. Mange af skandiaverne, skom kommer 
hertil, holder sig uden for den fremadskridende oplysning, 
som amerikanerne får del i, fordi de hverken kan læse det 
engelske sprog eller bryder sig om at lære det. De nyder ej 
heller noget godt af fremgangen i religion, politik og literatur
i det gamle land. Dette begunstiger præstens planer, og på 
mange steder får de stor magt over deres menigheder. Denne 
præst tilkaldte to andre præster til hjælp. Vi havde en skreven
overenskomst. Ingen måtte tale mere end tyve minutter ad 
gangen. Jeg havde tilladelse til at svare hvergang en af dem 
havde talt, og at bruge tyve minutter om jeg ønskede det.
Da den diskussion begyndte, var skolehuset fyldt til trængsel.
Min modstander havde været så heldig at få en præst, der var 
velbekendt for sin slagfærdighed i debatten, til hjælper. 
Denne mand førte for det meste ordet for lutheranerne, 
medens de andre hjalp ham alt, hvad de kunne, dels ved råd 
og vink, dels ved lejlighedsvis at tale. De medgav Guds lov 
uforanderlighed, og at den syvende dag var den sabbat, der 
var helliget af Jehova; men de påstod, at ifølge det nye 
testamente var alle dage lige, og kirken havde da ret til at 
udpege en dag, da folk kunne møde for at tilbede Herren, og 
at den havde gjort dette. De fordrede ikke, at søndagen skulle
betragtes som hellig, men påstod, at Folk skulle møde på den 
dag, fordi det nu engang var blevet således anordnet af 
kirken. De så ingen anden grund for søndagens helligholdelse
end denne, at Kirkens myndighed burde respekteres. De 
indrømmede også, at neddykkelse af de troende var sand døb 
og overensstemmede med skriften; men på samme tid påstod 
de, at bestænkelse af spædbørn ikke var forbudt i bibelen, 
dog derfor var den bleven indført af kirken.
En dag kom en mand, som var meget interesseret i disse 
møders fortsættelse, til mig og sagde: "Du må slå hårdere. 
Sig til dem: I har halve og uomskårne på hjerte og øren, I 
modstår altid den Helligånd." Apg Gj. 7:51. Han var en af 
disse heftige sjæle, som altid ønsker at rive ned og være stolt 
af at ødelægge ,men aldrig af at bygge op.
Den følgende dag, da vi gik tilbords, gik min opponent forbi 
og talte til mig. Han ville lade mig forstå klart og tydeligt, at 
han ikke ville hilse mig som broder. Da jeg ville udveksle 
håndtryk med ham, gjorde ham det modvirrligt, idet han 
samtidig sagde: "Ja, som medborger; lad det være klart 
forstået, at vi giver hinanden hånden som medborgere." - 
"Godt," sagde jeg, "vi giver hinanden hånden som 
amerikanske borgere." Da dagde han: "De må være gjort af 
jern." "O, nej!" svarede jeg, "men jeg har vant til hårdt 
arbejde." Han var en tyk værdig mand, der ikke holdt af at 
anstrenge sig mere end højst nødvendigt.
Da diskussionen var tilende, rejste præsterne; Men nogle af 
deres tilhængere var meget vrede og troede, at præsterne var 
blevet dårligt behandlede. Deres ærbødighed for dem var så 
stor, at de fandt det fornærmeligt at have en anden mening, 

end de havde. En mand satte knytnæven under min næste og 
forsikrede mig med lynende blik, at vi aldrig skulle få 
tilladelse til at holde møde i det skolehus mere. Han var 
medlem af skolerådet. Han fastsømmede vinduerne og tog 
nøglen med sig hjem. Heldigvis var der en af skolerådet 
amerikaner, og han var rådet sekretær. Han fik snart sagen 
ordnet, så at vi kunne holde møder igen. Hans børn gik i 
sabbatsskolen, og han sagde, det var den bedste skole, han 
nogen sinde havde haft lejlighed at sende sine børn til. Han 
ønskede den gode sag al mulig fremgang; vore møder 
vedblev, og interessen forøgedes.
Det første efterår og påfølgende vinter, jeg virkede i 
Freeborn County, forblev jeg der til januar. Så begav jeg mig 
på hjemvejen. En broder spændte sine økser for en slæde og 
kørte mig ti mil tværs over præsrien til en anden broder, hvor
vi ankom omtrent ved middagstid. Efter middag viste der sig 
tegn til en kommende storm. Barometeret sank lavt ned. 
Himlen blev mørk og luften fuld af fin sne. Vi rådede den 
broder, som kom med mig, til at blive; men han var bestemt 
på at tage hjem. Han tog da afsted, enskønt han meget snart 
var ude af stand til at se noget spor og blot kunne se nogle få 
skridt foran sig. Okserne gik, og han holdt sig på slæden, 
men der gik frost i begge hans fødder, og det tog en lang tid, 
før han var i stand til at arbejde igen.
Den næste dag rasede stormen frygteligt, og vi kunne næppe 
få det varmt inde i huset. Vi holdt kakkeloven så varm som 
muligt og svøbte os desunden ind i tæpper.
Næste morgen skulle manden ud for at fodre kreatorene. De 
stod i et skur ikke over 50 meter fra huset. Han var en stærk 
mand, vant til at arbejde ude i alle slags vejr. Alligevel 
klædte han sig godt på. Jeg hjalp med at binde et Shawl over 
hans hoved og skuldre. og han havde vel forede støvler på. 
Han havde hårdt arbejde, inden han kunne få trukket 
tilstrækkeligt hø frem til at fodre kvæget med. Høet var 
pakket stt sammen af vinden og sneen, medens den 
overordentlige kulde gjorde, at det var frosset hårdt. Da han 
kom ind, spurgte jeg ham, om at var vel, hvorpå han svarede:
"Ja!"
"Du må heller tage dine støvler af og undersøgøge dine tæer, 
sagde jeg. Han gjorde dette, endskønt han han ikke troede, 
det var nødvendigt, og se, en af hans tær var frossen. Han 
skned den med sne, og efter en stund kom der liv i den: ingen
uden den,s om har prøvet det, kan fuldtud gøre sig et begreb 
om den frygtelige fare, folk er udsatte for i en sådan storm.
Om søndagen klarede det op, og frosten begyndte at tage af. 
Jeg var 70 mil fra den nærmeste jernbanestation. Mandag 
morgen køte et antale oksevogne til det sted, hvor jeg skulle 
hen. De var alle ladede med svinekroppe. Jeg fik tilladelse af 
en kust til at sidde ved siden af han ovenpå de frosne 
svinekroppe. Vi rejste to dage tværsover prærien. Da vi 
nåede banegården, var ejg glad og taknemmelig over, at Gud 
havde sparet mit liv. I løbet af to gdage til nåde jeg mit hjem 
i Oakland, Wisconsin.
Broder Carles Lee prædikede i nogen tid for svenskerne nord
for St. paul Minnesota. Temmelig mange antog sandheden på
forskellige steder. Den næste sommer tog jeg med ham for at 
døbe dem, som ønskede dåb og oprettede menigheder. Vi 
havde interessante møder, hvor vi kom, og det arbejde der 
var overdraget os, belv lykkelig fuldført. Siden blev disse 
brødre udsatte for modgang og prøvelser, og da der ikke var 
nogen, som kunne belære og opbygge dem, var de ved at 
falde fra, men de oprejste Herren trofaste arbejdere, som 
underviste og opmuntrede dem.
Således er værket gået fremad på alle disse steder, hvor 
sandhedens uforktrænkelige sæd er blevet sået for magne år 
siden. Herren har bået omsorg for sin sandhed og for sit folk, 
og han var endnu lede og føre dem, indtil de når det 
forjættede land. 

Ottende kapitel. - Hvorledes sandheden blev modtaget 
andre steder blandt skandinavere.
Det er en stor tilfredsstillelse for en person, når han har valgt 
et særligt arbejde, da at have nok at gøre; stadig er være i 
fuld virksomhed er en stor velsignelse. Når en Mand elsker 
sit arbejde, så får han derigennem sin største glæde her i 



livet. Dette er endnu mere tilfældet, når han arbejder i en 
mission, hvor han vedblivende bestræber sig for at føre sjæle 
til Kristus. Ingen anden glæde kan sammen lignes med den, 
vil føler ved at arbejde for vor himmelske mester. Det giver 
sjælen yndig fred og ro og er en fortsat kilde til at styrke det 
åndelige liv.
En dag modtog jeg et brev fra en luthersk præst i en stor 
norsk menighed med indbydelse til at prædike i hans kirke, 
der lå nær den skyldige grænse af Wisconsin. Efter en kort 
tid tog jeg derhen og prædikede omtrent to uger for en stor 
og interesseret forsamling. Endogså om søndagen ønskede 
præsten, at jeg skulle tale fra prædikestolen i hans sted. 
Denne menighed hørte ikke til de statskirkelige; de kaldtes 
frankianere. Dette parti blandt lutheranere havde bortkastet 
de fleste katolske ceremonier og var en slags independenter. 
Jeg var indbuydt til særlig at prædike over Profetierne og 
Jesu andetn komme. Denne Del af Evangeliet er blevet 
gunstig modtaget af skandinavere, når jeg har haft passende 
lejlighed til at fremstille det. Da jeg havde prædiket herom, 
ville jeg gå videre; men dette blev ikke tilladt for øjeblikket. 
De var taknemmelige for, hvad de havde fået at gøre, men 
ønskede ikke mere just da. Jeg drog da bort efter få dages 
forløb, idet jeg tænkte, at der vel nok snart ville tilbyde sig en
lejlighed tila t komme igen. Dette slog ikke til; men jeg var 
en begynder i virket og vidste ikke bedre. Den lejlighed kom 
aldrig.
I 1870 modtog jeg et brev fra en mand i Chicago om at 
komme og prædike for dem om Jesu andet komme. Der var 
ingen sabbatsholdere; men nogle få sjæle, som følte interesse
for religionen, havde hørt om min prædiken og ønskede at 
blive oplyste om dette emne gennem profetierne. Jeg drog 
afsted for at besøge disse venner. De lejede en sal til mig o g 
averterede møderne i de norske blade. Tilhørerne blev ikke 
mange, men de, som kom, blev dybt grebne. Jeg fortsatte 
møderne i to uger og gjorde samtidig husbesøg hos de mest 
interesserede. De vidste, at jeg holdt Herrens sabbat hellig, 
og jeg samtalede frit med dem om dette emne i deres hjem; 
men de sagde, at det var umuligt at holde sabbaten. De 
arbejdede på store fabrikker eller andre steder, hvor de helt 
måtte stole på direktøren for at få arbejde, og aldrig ville en 
sådan afvigelse fra regelen blive tålt.
Ved den første passende lejlighed slog jeg fast i min 
prædiken, at det var til ingen nytte for mig at prædike for 
dem. De vidste jo godt nok, at min prædiken ville lede dem 
til at holde Herrens sabbat; og dersom det var en 
kendsgerning at ingen af den nogensinde kunne holde 
sabbaten, ville det være unyttigt at tale mere herom. Da rejste
manden sig, som havde skrevet efter mig, og sagde: "Det er 
din skyldighed at prædike Guds ord, og vi længes alle efter at
høre det. Hvor ved du, om vi ikke lidt efter lidt kan få tro? 
"Troen kommer derved,a t man hører; men at man høerer, 
sker ved Guds ord." Hvis vi får mere tro, så vil vi utvivlsomt 
kunne overvinde større vanskeligheder." Hans venner 
samtyggede med ham heri og forlangte, at jeg skulle vedblive
med det værk, jeg havde påbegyndt. Følgelig blev møderne 
fortsatte, og interessen forøgedes; men ingen voede at tage 
det første skridt på lydighedens vej.
Blandt de mest interesserede var en meget fattig mand. Han 
arbejdede i et skrædderi; men han havde ikke engang 
halvvejs lært dette håndværk, så han fik kun en meget lille 
løn. På den tid boede han i kjøkkenet hos en broder, der 
havde medlidenhed med ham. Undertiden kunne han knapt få
føden til sig og hustru. De havde kun få klæder og næsten 
intet bohave. En dag sagde denne mand til mig, at han nu 
ville begynde at holde sabbaten og lyde alle Herrens 
befalinger; han ønskede at blive døbt. Jeg var bange for, at 
han var altfor hurtig på det, og at han snart ville falde tilbage,
og dette ville kun skade mit arbejde. Men han talte 
forstandigt om at tjene Herren og sagde, at han troede fast på,
at Gud ville hjælpe ham også i det timelige, når han tjente 
ham af ganske hjerte. Han blev ikke opmuntret til at tage 
dette skridt, men han tog det fuldt ud og i tro. Herren 
skuffede ham heller ikke. Skønt hans kammerater spottede 
ham, og formanden skældte ham ud, gav Herren ham held, så
han havde nok at bestille. Inden et års forløb har han ganske 

godt stille og kunne end også lægge noget af sin fortjeneste 
til side; og hans åndelige liv styres ved hans punktlige 
lydighed. Denne mands mod virkede som et godt eksempel 
for andre. Den ene efter den anden begyndte at adlyde 
Herren, og efter nogen tid blev en menighed dannet De havde
i sandhed mange besværligheder at overvinde, men ved tro 
blev alle disse besejrede.
I efteråret 1871 købte brødrene en byggeplads på West Erie 
St. og begyndte at bygge et kapel. Jeg var hos ham og 
forskyndte arbejdet med råd og dåd. Om søndagen kunne 
flere har brødrene hjælpe til på bygningen, så vi havde mest 
travlt den dag. Flere kirker kunne ses fra det sted, hvor vi 
arbejdede, men vi var for langt borte til at forstyrre deres 
gudstjeneste Den første søndag sagde ingen noget til os; men 
den anden kom en politibetjent og spurgte hvem der var 
formand for det arbejde. Denne blev udpeget for ham, og 
politibetjenten talte med vedkommende; men manden viste 
ham igen hen til mig med den bemærkning, at jeg havde 
overopsynet over det hele arbejde.
Betjenten sagde: "Hvad slags folk er I, der bygge kirke om 
søndagen?" - "Vi er kristne, - blot at vi helligholder den dag, 
som bibelen siger os, at vi bør holde." Han befalede os at 
holde op med arbejdet ellers ville vi blive arresterede. Jeg 
indvendte, at loven tillod os at arbejde, men befalede mig at 
gå med ham på politistationen. På vejen gjorde han mig flere 
sprøgsmål som jeg besvarede, og jeg fortalte ham, hvad 
bibelen sagde om sabbaten. Hertil svarede han kort: 
"Bibelen, min Herre hvad bryder vi os om bibelen! Søndagen
er den amerikanske sabbat." De to sidste ord lagde han især 
eftertryk på.
Da vi kom til Stationen, bad jeg om staten Illinois' love. De 
havde ingen, men kom med byens politivedtægter. Jeg bad 
dem vise mig en pararaf i denne eller en anden lovbog, der 
forbød arbejde om søndagen. De søgte nogen tid, men kunne 
ingen finde; så gav de mig bogen og bad mig selv at lede. Jeg
tilbragte omtrent en time hermed, men fandt ingen paragraf, 
som forbød arbejde på søndagen, hvorpå jeg gik hjem.
Om eftermiddagen gik broder berg og jeg til en bankier, med 
hvem han var bekendt, og spurgte ham om han havde Illinois'
love og ville lade os se i den en kort tid. Vi var begge visse 
på, at bogen ikke indeholdt noget om at holde sabbat 
(søndag); en bankieren have ingen sådan lovbog. Han spurgte
mig, hvad vi ønskede at finde Vi sagde ham det Han så på os,
som om han ynkedes over vor uvidenhed, og sagde: "Søndag,
mine venner, er den rigtige sabbat. I behøver blot at 
rådspørge eders egen samvittighed. Hvad siger den eder?" Vi
fortalte ham, at vor samvittighed var i fuld overensstemmelse
med Guds Ord som siger "Den syvende dag er sabbat for 
Hrren, din Gud" 2 Mos 20, 10. Så gik v.. det mærkeligste ved
dette var at denne mand var en af de porgerrepræsentanter i 
Chicago, som bedrog byen så forskrækkeligt og siden blev 
anklagede og straffede for deres tyverier. Manden havde en 
meget øm samvitighed med hensyn til den "amerikanske" 
sabbat, men ingen respekt for Guds befalinger Dette vier, at 
en politisk og social samvittighed er noget helt forskelligt fra 
en kristens.
Den næste nat, efter at jeg havde været på politistationen, 
begyndte den store brand i Chicago. Det var mandagen den 
8. oktober, at ilden anrettede sit værse ødelæggelsesværk 
ølgende linjer giver os en forestilling om denne ulykke: "Den
store ildebrand i oktober 1871 ødelagde alt på et fladerum af 
21 000 acres, indbefattende næsten alle byens 
forretningskvarterer og en mængde private boliger, blandt 
hvilke nogle var de kostbareste i byen. Mere end 17 000 
bygninger blev ødelagte, deriblandt toldboden, rådhuset, 
posthuset, gasværkerne, hovedkontorene, for bladene 32 
hoteller, tre jernbanestationer, otte skolebygninger, ti teatre 
og forsamlingslokaler, 41 kirker, frem kornelevatorer, de 
nationale banker med undtagelse af én o.s.v. Tabet på 
byninger ansloges til $50 000 000 på personlig ejendom og 
handelsvarer til $140 000 000, af hvilket lidt over $40 000 
000 var sikret ved Assurrance. Mange 
brandforsikringsselskaber, blev aledels ruinerede. Ikke 
mindre end $7 000 000 blev indsamlet i dette land og i 
Europa til hjælp for de brandlidte . Over 98 000 personer 



blev husilde, og 200 dræbtes. Byens genopbyggelse gik så 
hurtigt for sig, at efter tre års forløb ar næsten intet spor af 
branden at se."
Om morgenen kl 4 gik vi hen for at se på ilden på sydsiden. 
Det var et frygteligt skue Rig og fattig hvid og sort, gammel 
og ung flygtede for det fortærende element tidlig om 
morgnen sprang ilden over floden og antændte nordsiden. 
Omtreng kl 10 have den nået brandværkerne i den nordlige 
del af byen, og vandforsyningen hørte op. Tidlig om 
eftermiddagen ankom nogle dampsprøjeter fra St. Luis med 
et Ekstratog. Mænden tilkendegav deres glæde herover ved at
svinge med hattene og råbte Hurra. Men ejg sagde ved mig 
selv: Her hjælper vist intet; menneskene står magtesløse 
overfor elementer, når de bliver løsladte Alle menneskelige 
opfindelser formår ikke at beherske Guds elementer Da 
Chicago Ave.-Broen brændte, var den sidste forbindelse med
vestsiden afskåret, undtagen ved en bro længere nordpå. Jeg 
stod ved floden og så på Levningerne af broen, der flød i 
vandet. En del af tømmeret brændte endnu. En mand stod på 
de brændende rester næsten nøgen. Han så i den retning, hvor
Ilden rasede, og gjorde grimacer ad den. Derpå tog han et 
brædt og gav sig til at slå løs på flammerne i stumperne af de 
nødelagte bro. TIl sidst sprang han i vandt og svømmede i 
land. Denne mand havde mistet al sin ejendom ved branden 
og var nu gået fra forstanden. Hvor jammerligt at bygge hele 
sit håb på denne verdens forgængelige skatte; dog alligevel 
gør de fleste mennesker dette. Hvor meget bedre det er at 
sætte sin lid til Gud og se hen til den uforkrænkelige og 
uforvisnelige arv, som er bevaret til os i himlene.
Omrent Kl. 5 om eftermiddagen var ødelæggelsens værk 
fuldført. Næsten 100 000 mennesker var blevet husvilde, og 
mange af dem måtte tilbringe natten uden ly. Den næste dag 
gik jeg hen over ruinerne. Hvilket skrækkeligt syn! Det 
værste af alt var, at så mange stakkels mennesker led 
usigelige smerter. Nogle var brændt halvt tilddøde, men 
levede dog endnu: Jeg så en stakkels mand, som var trukket 
frem af ruinerne. Hans underkrop var knust, og den øvre del 
helt sort og bedækkedet med sår. Han kunne ikke tale, men 
han holdt øjnene åbne, og hans ansigtsudtryk udviste følelse 
og liv. Hans venner dækkede ham med et tæppe og satte ham
forsigtig på en trækvogn. En dame, som jeg tog for hans 
hustru, var med. Intet uden døden kunne befri ham fra hans 
lidelser Hvor taknemmelige vi burde være for, at vi bliver 
bevarede for sådanne frygtelige ulykker.
Der var nu knapt med vand, og det måtte hentes langt borte 
fra for nogle få dage. Jeg hentede vand til den familie, hvor 
jeg boede. Mange af slagterne og bagerne forlangte urimelig 
høje priser for kød og brød men politiet fastsattte snart 
priserne på alle levnetsmidler. Der samlede sig tyve og 
røvere fra andre byer foruden den, som drev deres 
regelmæssige håndværk i Chicago ved nattide. De troede, at 
her skulle de gøre god forretning. Men snart ankom general 
Sheridan med sin Armé. Krigslov blev erklæret, og mindre 
afdelinger af Soldater blev stationerede mellem ruinerne for 
at holde vagt. På nogle af ruinerne blev der opslået plakater, 
hvorpå stod at læse: "Indbrudstyve og røvere, og observer: 
Enhver, der gemmer sig her og antræffes vil blive skudt 
øjeblikkelig." Disse strænge forholdsregler hjalp godt til at 
opretholde ordnen. Men gik straks til værks med at bygge 
Barakker tl de husvilde. Vi forulempes ikke mere af 
forkæmperne for "den amerikanske sabbat"; sagen var vist 
ganske glemt. Vi havde således god lejlighed til at arbejde 
om søndagen, og vil benyttede den flitteligt, indtil vort kapel 
var færdigt.
I Evanston holdt jeg også nogle få møder. En søndag 
overværede jeg et møde i en kirke. Præsidenen for højskolen 
dersteds prædikede. Han var en mand af smuk udseende og 
en udmærket taler. Han førte et vakkert sprog og havde en 
vindende optræden. Det var en hel nydelse at høre denne 
mand tale; men den lærdom, han indskærpede, havde intet 
med bibelen at gøre. Han egyndte med Darwinismen og 
endte med Spritismen. Han tekst bestod af to ord i 2 Mos. 
14,,15: "Drag frem." Han sagde intet om disse ords 
forbindelse, heller ikkke om Israels børn, men han fortalte, at
ifølge Geologernes, naturforskernes og videnskabsmænds 

sidste opdagelser havde enhver ting i naturen udvirket sig fra 
et lavere standpunkt til et højere. Denne udvikling var 
foregået igennem millioner af år, og dens højeste trin eller 
form var mennesket. Han talte dernæst om krige og blodige 
omvælter og forsøgte at vise, at disse havde forbedret 
menneskeslægten, der ved at de dygtigste var blevet tilovers. 
Til sidst tog hans tanker en højere flugt; gennem døden kom 
man ind i en højere sfære! Han sagde, det var ligesom en 
kylling, der brød æggeskallen. Døden brød skallen itu, og 
sjælen blev frigjort Således gjorde han døden til livgiver i 
stedet for Kristus. Alle var særdeles fornøjede hermed. 
Giften belv sat for dem i en guldskål, og ingen syntes om at 
finde fejl derved Ikke hverken anførte han eller henviste til 
en enste sætning i bibelen under hele prædikenen. Er det at 
undres over, at unge prædikanter kommer til at hylde forkerte
forestillinger, når de bliver underviste i skoler, der ledes af 
sådanne mænd? Jeg ved, at der er hæderlige undtagelser 
herfra; men det er en bedrøvelig kendsgerning, at en en 
enfoldig fremstilling af Guds ord enkle sandheder på mange 
steder ikke vinder behag, og at vantro og spiritistiske teorier 
er trængt ind i de menigheder, der kun er kristne af navn. 
Men træet skal kendes på frugten; men kan ikke sanke 
vintruer af torne eller figen af tidsler. "Således bærer hvert 
godt træ gode frugter men et råddent træ bærer onde frugter."
Matt. 7,17.
Men hvad har vantroen gjort for at fremme det gode hos 
menneskene? Hvor mange Drukkenbolte har den gjort 
ædrue? Hvor megen fred og glæde har den bragt til 
ulykkelige hjem? Hvor mange ædle mænd har den opvakt til 
velsignelse for verden ved deres arbejde i tro og kærlighed? 
Hvad har spiritismen gjort for at forbedre slægten? I 60 år har
den løftet sit dragehoved og har lokket millioner i sine listige 
snarer. Hvor mange mørke fastlande og øer i havet har den 
civiliceret? Hvor mange hedenske nationer har den først ind 
på fredens og retfærdighedens sti? Visselig Jesu Kristi tro og 
den enfoldige prædiken af bibelens simple sandheder skinner
som den klare sol i modsætning til det slagrende lys af alle 
afvigende læresætninger; thi "af deres frugter skal I kende 
dem".
Da vort kapel på West Erie St. var færdigt og indviet, holdt 
vi en række møder i det. Mange blev interesserede i 
profetierne og ddden herlige sandhed i forbinelse med 
evangeliets budskab om den kommende konge og hans rige. 
Efter et par måneders forløb blev nogle døbte. Blant disse var
broder Hoen, som siden har arbejdet trofast og med held for 
at bringe dyrebare sjæle til Kristus.
Menigheden i Chicago mødte mange besværligheder og led 
hårde tab, men dens lysestage er dog ikke blevet flyttet. 
Engang omkom fire brødre på en gang. De fiskede i 
Michigansøen og var omtrent 25 Mil fra land, da det blev 
blæste op til en stærk storm, som forårsagede, at mange både 
forliste, og ikke få mennesker druknede Disse brødre hørte til
de virksomste i menigheden. Deres død var et stort tab for os.
De hviler i håbet, indtil livgiveren skal kalde de døde frem af 
land og hav. En del medlemmer er tabte ved frafald, og til 
tider er der blevet gjort store anstrengelser for at rive ned det,
som ved Guds nåde var bygget op. Men gennem alle disse 
besværligheder har Guds gode forsyn bevaret menigheden.
Byen Raymond i Racine County, Wisconsin, er mest beboet 
af danskere. Der er en stor baptistmenighed. Nogle af 
brødrene i Freeborn County Minnesota havde sendt bøger til 
dette sted og skrevet breve til enkelte personer der. Der var 
på den tid i Raymond en søster, som holdt sabbaten, og det 
lykkedes mig at få et skolehus til at holde møder i. De 
nærede megen fordom mod os i Nabolaget, og kun få kom til 
møderne, fra 18 til 24. Men de, som overværede disse, blev 
dyb grebne; næsten alle antog den sandhed, der prædikedes.
Ikke langt fra skolehuset fik jeg lov til at afbenytte en 
kongreational-kirke, hvor jeg prædikede på engelsk. Her kom
mange tilhørere, undertiden 200, men ikke en eneste vovede 
at adlyde Herren, skønt de syntes at være meget interesserede
i sandheden.
Blandt de danske, der satte sig imod vor virksomhed i 
Raymond, var en br. S. Jeg kendte ham godt fra tidligere 
dage Han havde været en god kristen, men var blevet 



forblindet af fordom hans bopæl var nær ved Posthuset, 
hvorfor han plejede at bringe posten med til Møderne. Da 
han erfarede, at Brødrene i Minesota sendte breve, bøger og 
blade til deres venner i Raymond, brændte han mange af 
bladene og nogle af bøgerne, åbnede breven og klippede 
bort,, hvad der var skrevet om sabbaten og andre lærdomme 
vedrørende sandheden, eller ødelagde dem aldeles.
En søndag ved mødet hilste jeg på ham, idet han stod udenfor
døren. Han ville ikke hilse på mig, men sagde: "Hvordan 
kommer du her, John Matteson? Jeg har bedet alvorligt, at 
Gud ville holde dig borte herfra?"
Jeg svarede: "Så har Herren ikke hørt din bøn, br S."
Denne mand havde sat sig for at sandse vor virksomhed der, 
og gjorde alt, hvad han kunne herfor. Men det varede ikke 
længe; thi en kort tid efter sprang hans hest løbsk med ham, 
kastede ham af og sparkede ham ihjel.
I Raymond bygede brødrene siden et meget hyggeligt 
forsamlingshus, og menigheden trives endnu på dette sted.
Jeg fik også lejlighed til at besøge Denmark, Wis., hvor jeg 
tidligere havde boet med mine forældre. Engang ønskede 
Lutheranerne der spørgsmålet om dåben diskuteret, og der 
blev truffet forberedelser til at drøfte dette emne i deres 
forsamlingshus. Deres skolelærer og præst var der. De skulle 
tale en halv time Jeg havde også lov til at benytte en ligeså 
lang tid til at svare dem. Skolelæren talte først. Han haavde 
omhyggeligt nedskrevet alle argumenter og læste dem op. 
Han bemærkede, at han gjorde dette for ikke at give sin 
modstander lejlighed her til at fordreje hans fremstilling Han 
anførte ikke et eneste skriftsted fra bibelen; ans beviser var 
alle tagne fra kirkefædrene.
Til svar sagde jeg, at som protestanter kunne vi ikke 
anerkende anden rettesnor end bibelen, og anførte Luthers 
Udtalelse: "Når Guds ord forklares og bevises ved 
kirkefædrene, er dette efter min mening som at sie mælk 
gennem en kulsæk, hvorved mælken nødvendigvis spoleres 
og bliver sort. Guds ord er i sig selv purt og rent, men ved 
det, som er skrevet og lært af kirkefædrene, er det visselig 
blevet formørket og forfalsket."
Herover blev manden meget vred. Han stod op og har sagde: 
"Dette kalder jeg ikke billigt. Hvad denne mand har sagt 
kuldkaster alle mine beviser. Jeg protesterer mod en sådan 
fremgangsmåde.
Præsten talte dernæst. Han holdt sig til bibelen; men da han 
havde hørt mit svar, syntes han at være af samme Mening 
som skolelæren. han talte til forsamlingen i et meget hudsigt 
sprog og søgte at fremhæve den tanke: "Hvis alene dåb af 
troende bør anerkendes, så må alle småbørn, der er døde 
uden døb, anses " "Godt!" sagde han og vendte sig til mig 
"dersom det, du siger, er sandt, vær da så venlig at sige os, 
hvad vi skal gøre for at blive frelste."
"Apostelen besvarer dette spørgsmål; lad os høre Guds ord," 
sagde jeg og læste Ap. Gj. 2:38. "Omvend eder, og hver af 
eder lade sig døbe i Jesu Kristi navn til syndernes forladelse; 
og I skal få den Helligånds gave." Hertil svarede han intet, 
men stillede det samme spørgsmål til mig igen omtrent med 
de samme ord som før. Jeg læste førnævnte tekst igen og 
bemærkede at vi kunne ikke få noget bedre svar herpå, end 
hvad Guds ord sagde. Præsten syntes at blive forvirret; han 
ønskede at ophidse forsamlingen, men tilhørerne forholdt sig 
alle meget rolige. Da han ikke kunne indvende noget mod 
Bibelens klare og tydelige lære, talte han til forsamlingen og 
gjorde mig tjede gang det samme spørgsmål. Jeg læste Guds 
ords tydelige svar. Denne gang tav han og satte sig ned.
Da mødt var sluttet, talte folk indbyrdes meget med 
hverandre. En mand i særdeleshed var meget højrøstet i sin 
tale og sgte at forsvare præsten. En anden mand, som 
anerkendte voksnes dåb, stillede ig da lige foran hoam og 
sagde så højt at alle kunne høre det: "Mr. Mateson har 
fremlagt bibelen for os vedrørende dettes spørgsmål, og det 
er nok; vi ønsker ikke at høre noget andet!" I det samme 
sloghan heftig ud med hånden og stampede i gulvet, så det 
rystede. Han var en af de mest fremragende mænd i byen, og 
intet videre blev da sagt. Enhver gik til sit. På dette sted 
begyndte også nogle dyrebare sjæle at adlyde Herren men de 

fleste af dem rejste siden bort, så der blev ingen menighed 
oprettet.
I Neehah, Wis., arbejdede jeg flere gange. Her var ikke så 
megen fordom; jeg fik lov at benytte et skolehus til mine 
møder og havde en net tilhørerkreds. Baptistbrødrene her var 
meget venlige mod os, og vi var nærværende ved hinandens 
møder. Nogle af Lutheranerne mente, at den intersse, som 
udvistes for vor virksomhed, ikke var heldig for deres sag, og
de bad deres præst tage skridt til at hindre min virksomhed 
ved at udpege nogle af vore lærdomme, som efter deres 
mening var falske. Den 4. juli var tre af deres bedste 
prædikanter til stede, og den næste dag indbød de mig meget 
høfligt til at komme hen til deres kirke om aftenen for at 
forsvare det, jeg lærte, hvilket jeg med glæde samtykkede i. 
En af præsterne var professor ved deres højskole. Kl. 7 om 
aftenen mødtes vi i kirken. Jeg sagde, at jeg nu stod til deres 
tjeneste. De mente ikke, at vi behøvede at diskutere 
sabbatsspørgsmålet; der var ikke noget farligt ved det; men 
de ville gerne drøfte udødelighedslæren. Jeg samtykkede 
deri; en dirigent blev valgt, og enhver taler fik lov at benytte 
tyve minutter ad gangen. Professoren førte ordet for 
modparten de andre to talte nogle gange, men de bekræftede 
mest, hvad jeg sagde. Såedes sagde den ene at det var 
indlysende, at Jakob ikke troede at komme til himlen, når han
sagde: "Jeg må fare med sorg ned i Graven til min Søn." 1 
Mos. 37,35. Han oplyste tilhørerne om, at graven her betød 
de dødes hvilested, hvor alle mennesker skulle bie på 
opstandelsen. Professoren forstod bedre at lægge sine ord 
tilrette. Jeg må sige til hans ros, at han er meget rimelig som 
opponent. Han fremstillede alle de skriftsteder, han kunne 
finde i bibelen angående dettes spørgsmål, og udsagde dem 
således, at de må tjene til at fastslå hans meninger herom, 
men undgik alle personligheder og upassende hentydninger. 
Således blev vi ved indtil Kl. 11 om aftenen, da vi blev enige 
om at slutte.
Lutheranerne var meget utilfredse med de forgæves 
anstrengelser, professoren hvade gjort sig for at kuldkaste 
sandheden, og de forlangte aldrig mere, at han skulle 
diskutere med mig. Men de tog fejl med hensyn til hans 
dygtighed; professoren var ikke uvidene som de mente, en 
det var bibelen der ikke tjente til de læresætninger, som de 
nskede, han skulle fastslå.
I Neenah blev en menighed oprettet, og efter nogen tid 
byggede brødrene et forsamlingshus. Lyset vedrørende Guds 
befalinger og Jesu tro skinner endnu blandt skandinaverne i 
denne by.
I Racine, Wis, blev de gode nyheder om vor Frelsers 
kommende rige modtaget med glæde, og en menighed blev 
oprettet Disse bødre var mest dansker.
Det samme kan siges om Mountcalm Co. Mich. Her havde 
en gammel Baptistroder fået vore bøger om sabbaten og om 
uddelighedsspørgsmålet. Han sanot få mange dyrebare 
sandheder, at det blev hans kæreste læsning næst efter 
bibelen. Denne gamle broder begyndte ganske alene at holde 
sabbaten. han boede hos sin søn og havde et lille værelse 
ovenpå På Sabbaten opholdt han sig mest her, læste bibelen 
og bøgerne og holdt bøn. Han bad ofte Herren om at velsigne
Sandheden og at oprejse andre, som ville adlyde den. De 
amerikanske brødre i Michigan skrev til ig og bad mig gøre 
et forsøg på at vinde de danske der for sandheden. Jeg 
efterkom deres ønske og fandt også her dyrebare sjæle, der 
var villige til at adlyde vor frelsers evangelium. En menighed
blev dannet og et forsamlingshus siden opført.
I Iowa arbejdede jeg på forskellige steder; br Hoen var med 
mig i Ossian og Willage Creek;; jeg red på et gammelt 
muldyr og han på en helst. Muldyret tilhørte en norsk broder,
der tilbød sig at forældre mig det. Men jeg ikke passe det, 
hvorfor broder Hoen bragte ham det tilbage Vi havde gode 
møder, og brødrene på dette sted blev meget opmuntrede. Jeg
arbejdede også i marshalltown og ude på landet i Groundy 
County. Her blev en dansk menighed oprettet ikke langt fra 
Parkersburg.
I Shelby County arbejdede jeg en vinter på tre forskellige 
steder. De lå i en trekant omtrent seks mil fra hverandre. 
Vennerne, som besøgte møderne var alle dansker. De feste af



dem kendte ikke stort til bibelen men de var retskafne folk og
længtes efter at blive oplyfte På det ene af d disse steder hvad
en præst tidligere prædiket i to år. Han gjorde sig kun lidt 
anstrengelse og havde følgelig kun lidt fremgang Han havde 
en god farm,, hvor han blandt andre prædukter også avlede 
tobak undertiden overværede jeg hans møder på det omtalte 
sted. Så plejede han at sige: "Nu, min lille broder!" (således 
kaldte han mig altid) "det var bere, at du talte til folket, thi du
kan jo meget lettere gøre det end jeg." Naturligvis modtog 
jeg altid hans venlig tilbud. Efter mødet tændte han så sin 
pibe og udbød sin tobak tilsalgs.
Vinteren var kold, og vi skulle over den nøgne prærie, når vi 
rejste fra sted til andet. Jeg red på en hest og undertiden på et 
stort muldyr. Engang kom jeg ind på et fejl vejspor. Der var 
en ny sne på marken, og vvidste ikke, hvad vej jeg skulle 
tage. Den sti jeg var på, førte til en dyb hulvej; men dette 
kunne jeg ikke se for sneen. På nogle steder var der meget 
dyb sne, på andre kun et dyndt lag. Pludselig kunne jeg ikke 
formå muldyret til at gå et skridt længere. Af dyrets 
handlemåde forstod jeg, at der måtte være fare forud, hvorfor
jeg vendte om og slog ind på et andet spor der viste sig at 
være det rette. Da jeg kom til floden, ville muldyret ikke gå 
ud på isen. Jeg måtte da stå af og trække det over. Da det 
langørede dyr så, at det kunne gå an for mig at gå på isen, gik
det bagefter.
Herren velsignede vore svage bestræbelser rigeligt Han hørte
deres bønner, som aldrig havde bedet forhen, og den 
uforkrænkelige sæd spirede og bar dyrebar frugt. I 
begyndelsen af marts blev 24 villige sjæle døbte. Der var is 
på vandet, og adskillige mænd arbejdede så længe, før vi fik 
et passende sted til dåb. Mange af brødrene havde et godt 
stykke vej at rejse. Før dåben fik vi en hård storm, så at 
rejsende måtte standse; men Herren begunstigede os med 
nydeligt vejr ved denne lejlighed Dettte var et vendepunkt for
dissse venner; de indgik i en ny pagt med Gud om deres 
medmenesker Adskillige menigheder blev oprettede, og flere
forsamlingshuse senere byggede. Guds ords dyrebare lys var 
begyndt at skinne blandt disse kære venner og blandt deres 
naboer, indtil mange sjæle havde modtaget sandheden til 
deres frelse. Forældre og børn glædede sig samen i håbet om 
evig tliv gennem Kristus, og de arbejdede vedblivende på at 
bringe andre lyset
Den næste vinter tog jeg til Washington Island, efter at jeg 
havde arbejdet nogen tid nblandt brødrene i Fith Creek. 
Washington Island ligger nord for den halvø, der skiller 
mellem Michigan-Søen og Green Bay. Mellem fastlandet og 
øen er et stræde som kaldes "Døren", i hvilket ligger nogle 
små, ubeboede øer. Dette stræde kaldes også djævledøren, 
øjnsynlig fordi så mange menneskelig er gået tabt her, i 
særdeleshed om foråret, når isen bryder op.
Disse farvande er rige på fisk, og flere fiskerhytter er 
byggede langs med ysten, der på sine steder er klippefuld. 
Jeg kom til Kysten om aften og blev hos fiskerne i en af 
hytterne. De gik ud på isen og sænkede deres medekroge ned
igennem huller på isen for at fange fiskene. De fleste, de fik, 
var store, smukke og hvide fisk.
Om morgenen fik jeg en mand til at hjælpe mig med at tage 
min kuffert på en håndslæde tværsover isen. Afstanden var 
omtrent seks mil. På isen lå sne, der på nogle steder var 
sammenhobet i større, på andre i mindre driver. Dette var 
gjort at vinden og bølerne, der havde snderbrudt isen og 
pakket stykkerne ovenpå hverandre; men det var nu 
altsammen frosset fast sammen igen, og der var plads nok 
mellem Ishobene til at komme frem Vi kom forbi flere 
fiskere på vor vej.
Washington Island er hovedsagelig beboet af dnsker og 
Islaændere. Her var en søster, der holdt sabbaten Jeg traf en 
familie, hvor jeg kunne opholde mig, og snart begyndte jeg at
besøge folk og holde møder Nogle var villige til at holde og 
blev interesserede, men der var ingen almindelig interesse 
Nogen dyrebar sæd blev udsået, men den bar ingen 
øjeblikkelig frugt.
Efter omtrent en måneds tid begyndte Isen af bryde op. Dette
ville snart afbryde al forbindelse med fastlandet. Jeg skyndte 
mig at komme over, før det blev umuligt, da isflagerne 

undertiden lå og flød omkring, så der ikke var til at komme 
frem. Søndag morgen var der imidlertid et stort åbent vand 
mellem og og fastlandet Vi kunne tydelig se den modsatte 
kyst. Jeg fik da to brødre til at føre mig over. Vi begav os 
afsted i en lille robåd. Der var ikke megen vind, og vi gled så
nydeligt framad Undertiden mødte vi store masser af drivis 
og måte arbejde os igennem en del af den; men det gik helt 
godt, indtil vi kom nær til den modsatte kyst. Vi var kun 
nogle få hundrede fod derfra da uoverstigelige hindringer 
forbød os at lande. En stor flade af brudte isstykker lå foran 
os, og vinden havde rejst sig, så at de mindre stykker var i en 
uafbrudt bevægelse gyngende op og ned på bølgerne. Vi 
kunne hveren gå på disse isstykker eller sejle imellem dem 
Vi roede længe omkring for at se, om der ike skulle være en 
rende i denne glinsende krystalflade, men vore anstrengelser 
var alle forgæves.
Vi er nødt til at opogive forsøget og ro tilbage til havnen, 
hvorfra vi gik und. Dette var imidlertid ikke så let; blæsten 
tog til, og vi måtte arbejde hårdt med at komme igennemm. 
Til sidst nåede vi en af de ubeboede øer, omtrent halvvejs 
fremme her var i læ af vinden, men mødte en anden hindring,
idet en tynd Isskorpe dannedes på vandet, og vi måtte bryde 
den itu med årene for at komme frem. Dette var et meget 
langsomt og trættende arbejde, men tilsidst kom vi ud i åben 
sø igen. Her gik bølgerne højt, vi måtte bære af for søen, hver
gang vi mødte en stor bølge, og undertiden brød den over os 
ind i båden. Vore klæder blev våde og frøs stive. Jeg bad til 
Gud, at han ville føre os sikkert i land, og det gjorde han. 
Efter adskillige timers hård kamp trak vi båden op på den 
faste is.
Tidlig næste morgen begav jeg mig afsted igen En af brdrene
gik med mig. Han trak min kuffert på en håndslæde. Denne 
gang forsøgte vi at komme over på isen. For at gøre dette 
måtte vi gå en omvej rundt om det åbne vand helt over til 
Michigan. Bugten er omtrent tyve mil bred, og vi skulle rejse
næsten tredive mil på isen for at nå over på Wisconsin-siden. 
I længere tid gik vi mod vest, indtil vi kunne gå mod syd og 
så mod øst Dete var et meget farefuldt foretagende. Så længe 
vi havde vestlig vind, var vi sikre, men i Michigan-Søen var 
vandet helt åbent, og dersom vinden havde vendt sig mod 
syd, ville isen være brudt op på hele brugten på nogle få 
timer, og vi ville være kommet i drift. Dette sker ofte, og 
mange menneskeliv er gåede tabt på denne vis. Men Herren 
begunstigede os, og vi kom vedholdne til den anden kyst sent
om aftenen.
Den næste dag gik broderen, som bragte mig over tilbage 
samme vej. Jeg var meget ængstlig for ha og bad inderligt til 
Gud at han ville føre ham sikkert hjemm; thi dersom han var 
omkommen, ville det have været for min skyld. Vinden holdt
sig i vestlig retning hele dagen, og jeg erfarede siden, at han 
var kommet godt hjem. Jeg fortsatte nu min hjemrejse, idet 
jeg holdt nogle møder på vejen i Fish Creek og Sturgeon 
Bay. Næste uge nåede jeg mit hjem og var Gud taknemmelig 
for, at jeg endnu engang kunne være hos mig familie.

Niende kapitel. - Virksomhed blandt amerkanerne.
Jeg virkede til visse tider også noget blandt amerikanerne, 
når anledning dertil gaves og jeg lev indbudt dertil.
Ved én lejlighed havde jeg blot holdt nogle få møder i et 
skolehus i Marquette County, Wis., da et siritismedium, en 
doktor,, som boede i nabolaget, kom derhen og forsøgte at 
forstyrre os. Han fik tilladelse til at bruge skolehuset og 
bekendtgjorde et møde en aften. Hans foredrag bestod i en 
elendig Tirade imod bibelen. Han var en stor, kraftig mand, 
og det var forbausende, hvilken magt han havde over folket. 
Endskønt tilhørerne bekendte sig til at være kristne, og han 
latterliggjorde Kristus, bibelen og Gud, var mange af dem 
dog helt optaget af hans foredrag og lære. Jeg nedskrev nogle
uddrag af hans tale, og da han sluttede, sagde jeg: "Dette 
foredrag vil blive besvaret i morgen formiddag her i lokalet." 
han havde nemlig allerede beendtgjort et møde næste aften, 
eller ville jeg have foretrukket at tale da.
Dette faldt da ikke i doktorens smag Han satte sig ned og 
gned sin pande som en Magnetisør. Så henvendte han sig til 
mig på en fortrolig måde og forsøgte at få mig til at tale 



straks. Jeg sag lige foran ha , og han forsøgte øjensynlig at få 
mig under enspirtistisk eller magnetisk indflydelse. Da han 
var færdig, rejste jeg mig og gentog min bekendtgørelse Så 
begyndte han igen med sine forrige kunster og forsøgte 
meget indtrængende at formå mig til at tale straks. Men da 
jeg stod op og bekendtgjorde mit møde for tredje gang, 
afsluttede han mødet og gik hjem. 
Det var ingen let sag at finde alle de tekster, han havde 
anført, forvrængt og fordrejet, fordi han aldrig sagde, hvor de
stod;; og han vidste meget godt, at jeg ikke kunne undersøge 
og kritisere hans foredrag, uden at jeg havde tid til at 
overveje, hvad jeg ville sige.
Den næste dag kom forsamlingen igen for at høre min kritik 
Jeg påviste da, hvrledes han havde forvendt og fordrejet 
skriften. Stemningen vendte sig snart imod ham Blandt andet
havde han sagt, at bibelens og Moses' Gud var snart kold og 
snart varm, snart vred og snart venlig og blid. han troede på 
en Gud, der ve hely forskellig herfra: "alt var Gud, og Gud 
var i alt" Hertil svarede jeg at dersom dette var tilfældet, så 
var hele naturen hans Gud, der da i sandhed var meget 
foranderlig - hed om sommeren, kold, om vinteren, våd i 
regntiden, tør til andre tider, vred i tordenvejr ødelæggende, 
når jordskælv og oversvømmelser slugte hele byer med 
tusinder i, og god når solen skinnede klart på himlen. 
Desuden behandlede han sin Gud meget ubarmhjertigt; thi 
han huggede ham om i skoven, brændte ham op i ilden, og 
endnu værre, han puttede sin Gud i Munden, tyggede ham 
med tænderne og spyttede ham ud på gulvet for at trædes i 
støvet. (Manden skråede nemlig tobak, når han talte, og 
spyttede store klatter så til den ene og så til den anden side af
talerstolen.) Enhver kan se, at spiritismternes Gud er langt 
rigere end bibelens Gud, himlens og jordens Skaber.
Doktoren forsøgte at skrive ned nogle af mine argumenter, 
man han blev så ophidset, og hans hænder rystede så stærkt, 
at han ikke kunne skrive.
Ved mødet den aften var han mere forsigtig i sine udtalelser. 
Han talte om sjælens udødelighed og forsøgte at bevise dette 
ved, at alt, som går i forrådnelse, bliver levende igen. ”F. 
Etf., et kålhoved bliver til små levende maddiker, når man 
putter det i en flaske,” sagde han. Siden holdt han ikke flere 
møder.
Jeg besvarede hans andet foredrag næste aften. Hans 
smagløse sammenligning med maddiker var det let at afvise; 
fordi disse jo ikke er udødelige. Jeg benyttede den meste tid 
til at påvise og fastslå for forsamlingen spiritismens 
skrækkelige lærdomme samt dens frugter. Jeg anførte steder 
fra nogle af vore skrifter om spiritismen og påpegede tydelig 
dens ødelæggende natur. Dette var mere, end den stakkels 
doktor kunne tåle. Han stod op flere gange for at afbryde 
mig; men nogle unge mænd rejste sig og sagde, at taleren 
havde udvist passende agtelse for hans møder og havde ikke 
forstyrret ham, og dersom han ikke opførte sig ordentligt 
ville de sætte ham på døren. Efter dette forholdt han sig rolig,
skønt med meget besvær. Da mødet var forbi, trådte han op 
til talerstolen, stak mig sin knytnæve lige op i ansigtet og 
sagde truende, dersom jeg nogensinde vovede mig ind på 
hans enemærker, ville han skyde mig. Folket ønskede aldrig 
mere at have ham til at holde foredrag igen.
Engang da jeg var i Boy Sippi og holdt møder, bad en 
spiritist, der boede i nærheden af br Cady, om tilladelse til at 
holde møder i skolen og indbød mig til at komme og høre 
ham. Han sagde, at han troede, det var hans skyldighed at 
fremsætte sine anskuelser for offentligheden. Han bad mig 
tage vore sangbøger med og synge nogle af vore smukke 
sange, og det lovede vi. Om aftenen kom en net tilhørerkreds 
sammen. Taleren stod ved et almindeligt bord. En lampe 
stilledes derpå, og en gammel mand, som ønskede at høre alt,
som blev sagt, trak sin stol hen til bordet og satte sig, med 
benene med de tykke støvler hvilende på bordet. Taleren 
gjorde ingen indvending herimod, og den gamle mand blev 
siddende således. Taleren burde have valgt et andet emne 
eller benyttet en anden fremstillingsmåde. Damerne følte sig 
sårede og gik ud, den ene efter den anden, nogle af dem 
smækkende døren hårdt i efter sig. Taleren kunne heller ikke 
i løbet af sin korte tale lade være med at le. Da han så, at der 

blev en sådan urolighed, bemærkede han: ”Jeg ser, at mit 
foredrag ikke falder i forsamlingens smag. Vær så god at 
synge en af eders smukke kirkelige sange. Jeg tror, det vil 
hjælpe til at berolige de tilstedeværende.” Vi gjorde dette, og 
snart var der igen fred og ro i huset.
God sang har en mildende og forædlende indflydelse. Når 
Studenterne ved Chicago universitet for mange år siden sang 
om Guds godhed, gjorde det et dybt indtryk på mig, og jeg 
kan aldrig glemme det. Engelens herlige sange hilsede 
skaberværkets fuldendelse. Deres yndige sange lød ved vor 
velsignede forløsers komme med melodiske og himmelske 
toner. Guds lov og pris lød ud over Betlehems sletter, da den 
herlige nyhed om Frelserens fødsel blev kundgjort: ”Ære 
være Gud i det højeste! Fred på Jorden! og i mennesker en 
velbehagelighed.” Luk 2:14. Englenes glade sange vil også 
hilse vor velsignede frelser, når han vender tilbage fra jorden 
med den forløste skare. Åb. 5,11.12. Og når Ophavsmanden 
til det onde og alle hans gerninger samt hans efterfølgere til 
tilintetgjorte, og Guds paradis er genoprettet på den nye jord, 
da vil enhver skabning i universet i stemme sin herlige og 
harmoniske lov og pris, sigende: ”Ham, som sidder på 
tronen, og Lammet være velsignelse og pris og ære og kraft i 
al evighed.” Åb. 5,13.
En sommer prædikede br. Sanborn i et telt ved Utters 
Cornres nærved Whitewater, Wis. Der var nogen modstand. 
En diskussion blev indvarslet, og på forlangende af br 
Sanborn og nogle andre påtog jeg mig at forsvare sandheden.
Min opponent var en Hr. Lang. Han var en høj mand og 
havde et glasøje. Br. James White omtaler denne præst i sin 
levnetsbeskrivelse. Denne diskussion blev holdt på ægte 
amerikansk vis. Modstanderen var anmassende og rå, men 
jeg holdt mig rolig og fremførte bibelens tydelige 
vidnesbyrd. Han talte to aftener. Den sidste aften havde jeg 
ordnet det således, at en del af min tid blev benyttet til 
bibellæsning. Brødrene hjalp til hermed. Vi gjorde ingen 
bemærkninger, men vedblev at læse passende skriftsteder, 
der var alt for overbevisende for præsten. Han sprang op, 
afbrød os og gjorde et helt opstyr. Dirigenten bad ham vente, 
til hans tur kom, hvilket han til sidst gjorde. Den simple 
læsning i bibelen syntes at gøre større virkning end de 
bemærkninger, vi kunne gøre.
Teltet blev siden flyttet til Whitewater, og jeg prædikede 
nogen tid blandt nordmændene. Bland dem, der kom til 
møderne, var der en skomager. Han sad gerne på forreste 
sæde og sov altid. Engang vågnede han pludselig op og råbte 
højt: ”Amen!” Jeg bivånede engang et bedemøde ude på 
landet, hvor han var nærværende. Han tog del blandt dem, 
der vidnede og talte meget om sin stakkels udødelige sjæl. 
Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tro om ham, og besøgte ham 
derfor i hans hjem. Da jeg fortalte ham, hvad bibelen sagde 
om sjælens udødelighed, syntes han højlig forbauset og bad 
mig om mere undervisning, fordi han var en stakkels fattig, 
uvidnede skabning. Jeg sad på en stol med bibelen i hånden, 
og han kom og knælede ned på gulvet ved siden af mig, 
tilsyneladende dybt bevæget. Jeg læste i det nye testamente 
for ham om sabbaten. Efter en stund så jeg på ham, og se! 
Manden lå endnu på knæ, men sov sødelig. Jeg vidste da, at 
der måtte være noget løjerligt ved ham, bad farvel og gik. 
Denne mand var en rigtig ægte hykler. Kort tid efter at vi 
forlod stedet, løb han bort, fordi han havde begået en 
forbrydelse.
Dette er imidlertid ikke den rå opførsel, jeg ville tale. Det var
noget helt andet. En af præsterne bekendtgjorde, at han i en 
af kirkerne der ville tale imod os. Br. Sanborn, jeg selv og 
brødrene fra nabolaget var tilstede. Præsten var meget nidkær
og opildnede forsamlingen. Efter at mødet var sluttet, 
bekendtgjorde br. Sanborn, at denne prædiken ville blive 
gennemgået og besvaret den følgende aften i en sal, vi 
dengang havde lejet. Derefter følte præsten og hans venner 
sig meget opbragte. Vi sad nærved prædikestolen. En høj 
mand tæt ved br. Sanborn sprang op, satte knytnæve op til 
næse og råbe truende: ”Hvis du lukker munden op igen, skal 
du så følge denne næve.” Br. Sanborn tiede virkelig stille og 
undgik således truslen. Men præsten på prædikestolen blev 
grov i sin tale og dadlede os, fordi vi var kommet til deres 



møde. Vore bestræbelser på dette sted bar ikke megen frugt, 
så vidt vi kunne se, skønt vi gjorde os al mulig flid.
En sabbatsholder i Alaiedon, Ingham County, som havde 
hørt om mine foredrag i Montcalm County, skrev til mig og 
bad mig komme og virke i hans nabolag. Jeg fik lov til at 
benytte skolen, hvor en anden sekt holdt deres regelmæssige 
mødre. De hørte til en menighed i nabolaget. Søndag aften, 
for jeg havde sagt noget om møderne, gik jeg til deres 
forsamling. Prædikanten var en stor, velbygget mand, men 
han havde øjensynlig større legemsstyrke end forstand. Han 
var blevet underrettet om min nærværelse, og at jeg agtede at
holde møder, og han tog det for givet, at jeg ville modarbejde
dem, hvorfor han advarede brødrene og naboerne mod falske 
lærdomme og sagde, at der var kommet en mand, som ville 
forføre dem, og at han var en ulv i fåreklæder, en lejesvend, 
der visselig ville vildlede alle de sjæle, der kom ham nær. 
Taleren elskede deres sjæle, derfor ville han advare dem i 
tide om at sky denne mand.
Da mødet var forbi, bad jeg vennerne om at blive så ville jeg 
besvare hans prædiken. Disse ord forårsagede stor 
forstyrrelse. De fleste af forsamlingen ville helst blive; men 
præsten stod i døren og bød, at de skulle komme over til hans
hus, som lå på den anden side af vejen, så ville de holde 
møde der. Pludselig fik en kvinde et hysterisk anfald. Først 
besvimede hun, og derpå skreg hun højt: ”Jesus er her! Jesus 
er her!” Nogle mænd og kvinder stod op på sæderne og skreg
højt, idet de svingede med armene, som de var forrykte. Jeg 
råbte: ”Her er en søster, som Ånden er kommet over, hør, 
hvad hun siger: Jesus er her! Dersom frelseren er her, er det 
bedre at blive.” Præsten stod endnu i døren: Jeg gik lige hen 
foran ham og råbte af fuld hals: ”Herligt! Herligt!” Han så på
mig, øjensynlig meget forbavset, udrakte sin hånd og 
trykkede min hjerteligt, idet han udbrød: ”Broder, broder, 
min broder!” En lille stund før havde han kaldt mig en ulv i 
fåreklæder; nu kaldte han mig ”broder”, fordi jeg skreg ligeså
højt som han.
Nuvel! Forsamlingen blev med undtagelse af nogle få, der 
fulgte med deres præst, og jeg gennemgik hans prædiken, så 
tilhørerne var tilstede dermed. Således kom jeg på en 
besynderlig måde ind iblandt de godmodige farmere i 
Alaiedon og fandt, at de i sandhed var venlige og retskafne 
mennesker.
Siden spurgte præsten, hvad ”den lille mand” havde gjort 
med hans prædiken, da han besvarede og gennemgik den, og 
nogle fortalte ham, at ”den lille mand” havde sønderlemmet 
den fra ende til anden, så intet var blevet tilbage. Da den 
store, stærke mand hørte dette, satte han ikke sin fod i 
skolehuset i næsten tre måneder, skønt han jo havde ret til at 
holde sine regulære møder der. Da en broder så ham komme 
kørende i en enspændervogn en dag, råbte han til ham: ”Mr. 
H! hvorfor kommer De ikke til skolen og prædiker der de 
gange, De har bestemt?” hvortil han svarede: ”Jeg kan råbe 
”Herligt!” så godt som nogensinde, siger jeg dig; min 
kærlighed strømmer helt over, jeg er fuld af den.”
Det er beklageligt, at sådanne foreteelser skal vise sig blandt 
dem, som kalder sig kristne, men der gives desværre mange 
mennesker af den slags, og deres fanatisme er en stor 
anstødssten for oprigtige sjæle.
Nu kunne jeg bruge skolehuset, så ofte jeg ønskede, og jeg 
benyttede lejligheden. Vi havde møde næsten hver dag i tre 
måneder. Der blev et stort røre i hele nabolaget, og mange 
sjæle blev frigjorte ved Guds sandheds forkyndelse.
En broder, der i mange år havde været leder for en klasse, var
blevet stærkt påvirket af sværmeriet. Han indså nu klart, at 
Guds sande børn ville bevare alle Guds befalinger og Jesu 
Kristi tro, men han kunne ikke komme bort fra den tanke, at 
en levende kristen måtte blive henrykket af ånden engang 
imellem. En dag sagde han til dem: ”Jeg ved, broder John, at 
du prædiker Guds sandhed, og at det er min pligt at adlyde 
den, men hvad hjælper det, når jeg ikke kan få lov til at råbe: 
”Herligt”, hvis jeg får lyst dertil; jeg siger dig, at jeg bliver 
aldrig adventist.” Jeg svarede, at han havde fuldkommen 
frihed til at råde, så tit han havde lyst dertil. ”Men jeg syntes 
aldeles ikke om at skrige op i dine møder,” sagde han.

Noget senere talte igen om det samme, og jeg svarede atter, 
at han havde lov til at råbe så meget, han ville og fandt for 
godt. Til sidst tog sandhedens Ånd hans hjerte i besiddelse, 
og han vidnede ofte meget oørt i vore mødre, medens tårerne 
rullede ned ad hans kinder. Han sagde, at han nu mærkede en
større forandring i sit sind end for atten år siden, da han først 
begyndte at søge Herren. Mange andre havde en lignende 
erfaring, og nogle begyndte at søge Herren for første gang i 
deres liv. Andre, som hidtil havde været vantro, glædede sig 
nu i Guds Søn, hele nabolaget blev vakt.
De, som blev tilbage i deres gamle menighed, holdt 
undertiden møde om søndagen i deres egne huse. Den store 
præst kom ikke, men undertiden kom en anden. Det var 
vinter. En aften kom nogle unge mennesker hen til mig og 
opfordrede mig til at gå med til det andet møde. Jeg ønskede 
ikke at gå med, da jeg vidste, at vennerne på den anden side 
ikke holdt af det, men de unge mennesker trak af med mig, 
fik mig iført min overfrakke og bragt til sæde i slæden.
Da vi kom til huset, var det fuldt af folk. Vi trådte ind og tog 
plads. Lederen var en gammeldags prædikant fra landet. Han 
havde valgt til tekst 2. Krøn. 9,21: ”En gang hvert tredje år 
kom Tarsisskibene og bragte guld og sølv, elfenben og aber 
og påfugle.” Hans tale udmærkede sig mere ved de komiske 
frugter, hvormed han ledsagede den, end ved almindelig sund
sans; men jeg tror, at denne broder var en godhjertet og 
rettænkende mand.
Efter prædikenen gik han rundt til hver enkelt person i salen 
og bad dem tale (vidne). Hos nogle af de ledende mænd i 
klassen rådede der en bitter stemning, og de gav dette 
tilkende ved lydige ord, på samme sted som de bekendte sig 
til at elske Herren af deres ganske hjerte. Da prædikanten 
kom til mig, sagde han: ”Nu, min broder, hvad har du at 
sige?” Jeg stod op og talte frimodig til forsamlingen om den 
forkerte vej, de fulgte når de bekendte sig til at være Kristne 
og alligevel så lidt efterfulgte Kristi tydelige eksempel. 
Ejeren af huset og nogle andre befalede mig at tie, men den 
gamle præst sagde, at jeg havde ret til at tale, og bad dem 
være rolige. Da jeg satte mig ned, stod han bagved mig. Idet 
han slyngede armene om min hals og mit bryst, så han bort 
på brødrene og sagde: ”Mine brødre, jeg ved ikke, hvad her 
bor i denne mands hjerte, men jeg siger eder, han taler vel.”
Da han kom til den broder, der før havde været klasseleder, 
bad han også ham om at tale. Han blev glad over at få 
anledning hertil og sagde bl.a.: ”I ved, mine brødre, at eders 
religion er bygget for meget på følelser og for lidt på Guds 
ord. Det bedrøver mig, at dette er således; Men jeg siger 
eder, at det er en kendsgerning. Undertiden er I oppe på den 
højeste hylde, og til andre tider er I ikke mere kristne end en 
af mine gamle støvler uden vand. Jeg håber, at I vil omvende 
eder og lære at elske Guds velsignede sandhed.”
Før jeg forlod dette sted, blev en menighed på 50 medlemmer
organiseret, en byggeplads sikret, materiale samlet til et stort 
og hyggeligt forsamlingshus. Dette blev opført ikke længe 
efter, og det har være til stor nytte indtil denne dag.
Det næste år drog jeg med br. Lawrenze til Missouri. Efter at 
have besøgt nogle af vore brødre andre steder opslog vi vort 
telt nærved Hamilton, Caldwell county. Vi havde mange 
tilhørere, og nogle dyrebare sjæle antog sandheden. Medens 
vi var her, blæste teltet engang ned. Det regnede stærkt, og 
den frugtbare sorte præriejord blev blød. Det blæste hårdt, og
alle teltpælene på den ene side blev trukne op. Heldigvis 
havde vi intet møde netop da; men det var et bedrøveligt syn 
at se vort forsamlingshus ligge fladt på jorden i mudderet. 
Teltet var gammelt o g iturevet. Så snart det blev tørt, syede 
vi det sammen og fik alting i orden igen.
Herfra drog vi til en lille landsby i det samme county. I 
landsbyen var et forsamlingshus, hvor alle frit kunne holde 
møder. Det var bygget til brug for de forskellige samfund. Vi
talte med bestyrelsen, og to medlemmer af denne sagde, at vi 
kunne bruge huset, men den tredje var imod det. Han havde 
holdt slaver, og nogle af ”de kære sorte” som han kaldte dem,
var forblevet hos ham. De ville hellere blive hos Massa end 
gå ud blandt fremmede. Der var søndagsskole om 
eftermiddagen, og vi havde fastsat et møde umiddelbart efter 
skolens slutning. Men bestyrelsen var imod det, og vor 



modstander påstod, at det stred imod hans samvittighed, idet 
han lagde hånden på hjertet med en meget hellig mine. Nogle
unge mænd bragte da hurtig en stor klasse, som de stillede 
lige ved husets mør, og bad mig stige op derpå og benyttede 
den som talerstol. En mand gik ind i huset, bar en bænk 
udenfor, idet han sagde: ”Denne er min bænk.” Således blev 
de ved den ene efter den anden, indtil hele forsamlingen var 
laseret uden for huset. De hørte efter med god interesse, og et
andet møde blev bekendtgjort. Imidlertid sømmede vor 
gamle ven med det ømme hjerte vinduerne i huset til 
indenfra, låste døren og tog nøglen med sig og gik.
Søndag formiddag samledes folket til møde, men ingen 
kunne komme ind. De blev ikke lidet vrede, da de så sig 
således udelukket af deres eget hus. Flere af dem havde været
i krigen, og de truede med at slå døren ind med økser. Broder
Lawrenze og jeg søgte at berolige dem, og det lykkes os til 
sidst. Han gik hen i en skovlund nærved, hang vort kort op på
en stor eg, og folket sad på deres vogne eller stod, medens br.
Lawrenze prædikede. Vi blev ikke længe på dette sted, men 
møderne var alligevel til noget gavn. Øvrighedspersoner 
fortalte os, at der på grund af møderne var sket en mærkelig 
forandring med mange personer, og de var meget mere 
taknemmelige for vor virksomhed der.
Br. Lavwrenze tog nu til Michigan og jeg til Kansas. I 
Leavenworth blev jeg nogle få dage hos bror og søster 
Kimball, som var døvstumme. De havde tre voksne børn, der 
alle havde den fulde brug af deres sanser. Om søndagen, da 
jeg prædikede, sat det gamle par og iagttog deres datter, der 
udlagde prædikenen som dem ved fingersproget.
Søndag formiddag gik jeg til kvækernes søndagsskole. Den 
lededes på samme vis som andre søndagsskoler; Men dette 
kan ikke siges om deres mødre. To ældste bad mig om at 
komme og sidde med dem på en platform, som var lavet til at
stå og prædike på. En af dem sagde til mig: ”Hvis noget 
minder dig om at bede, så bed, eller om at tale, så tal.” De 
beholdt alle hatten på, jeg ligeledes. Ingen salme blev sungen
og intet ord sagt. Efter en stunds forløb kom det mig for, at 
jeg skulle bede. Jeg rejste mig da, tog min hat af og begyndte
at bede. De øvrige rejste sig ligeledes og tog hatten af. Efter 
bønnen tavshed. Ikke længe efter kom det mig for, som jeg 
skulle prædike. Jeg rejste mig da og talte til forsamlingen 
omtrent en halv time om vor frelsers snare komme. De hørte 
meget opmærksomt til og syntes særdeles fornøjede dermed. 
Efter prædikenen var der en lang tavshed; så stod de op, 
trykkede hver sin sidemands hånd og skiltes. Kvækerne er 
pæne folk, meget venlige og imødekommende, men de har 
nogle besynderlige ceremonier, som ikke stemmer overens 
med skriften.
Ikke langt fra byen Mound City traf jeg br. Cook. Han ejede 
en farm og praktiserede tillige som læge. Jeg holdt en del 
møder der i nabolaget, og nogle dyrebare sjæle blev døbte. 
Herfra tog jeg til Farllinville. Jeg boede i et lille hus hos en 
købmand, der venligst gav mig nattely. Han blev meget 
interesseret i sandheden, og blev siden konferensens 
formand. Der var et lille skolehus, og jeg fik tilladelse af 
skolebestyren til at benytte det. Der var ingen pult, men jeg 
fik fat på en god kasse og sømmede den til gulvet. Huset var 
propfuldt hver aften, og interessen var god.
Blandt de interesserede var en læge, som også drev et lille 
hotel. Han hældede til fritænkerske anskuelser; men han 
tænkte meget på foredragene, og en dag sagde han til mig: 
”Nu, Hr. Matteson, når Deres andre venner bliver trætte af 
dem, så kom til mig, og jeg vil give dem frit ophold, så længe
De prædiker her. Jeg formoder, han vidste, hvordan jeg var 
stillet; thi en kort tid efter fortalte købmanden mig, at han var
bedrøvet, men for sine venners skyld, kunne ha nikke huse 
mig længere. Jeg takkede ham meget for hans venlighed, og 
derefter havde jeg et godt hjem hos doktoren.
Efter at jeg havde prædiket omtrent to uger, begyndte jeg en 
aften at tale om udødelighedsspørgsmålet. To præster var 
tilstede og næsten alle medlemmerne af en vis menighed. Jeg
havde kun talt i ti minutter, da en mand afbrød mig:
”Hvem har bemyndiget dig til at tale her?” spurgte han. Jeg 
sagde ham, at skolebestyrelsen havde givet mig tilladelse. 
”Skolebestyrelsen har intet at gøre her,” sagde han, ”Huset er

mit.” ”Dersom huset er Deres sagde jeg, ”Vær da så god at 
give mig tilladelse til at benytte det.”
Manden blev forvirret. Han ønskede ikke gerne at sige nej, 
når alle hans naboer hørte det, og dog ønskede han at standse 
mit arbejde. En af præsterne sagde: ”Lad ham blive ved i 
aften og udspy al sin gift.” Han sagde endvidere, at de havde 
fastsat et møde til i aften og havde fået en prædikant, der 
boede nogen afstand derfra, til at prædike, men nu kunne jeg 
vedblive. Jeg svarede, at hvis de havde bestemt et møde, 
skulle de visselig have huset, men jeg opfordrede ham til at 
sige mig, når jeg kunne begynde igen. Præsten sagde, at de 
ville helt fortsætte med møderne en længere tid, dersom de 
kunne få oparbejdet interesse for dem, men efter to uger 
kunne jeg få huset. Jeg bekendtgjorde derpå mine mødre til 
en uge fra første søndag derefter, tog mine bøger og satte mig
ned.
Den anden præst begyndte da at tale, men havde kun talt 
nogle få minutter, før flertallet af forsamlingen forlod huset, 
Endogså nogle af hans egen menighed gik. Jeg gik ud med 
dem. Det var en smuk måneskinsaften. En af byens ledende 
mænd bad mig at tale til dem der på stedet. Han var kommet 
for at høre mig prædike og ikke for at høre den anden præst, 
sagde han. Jeg sagde ham, at det var vor pligt som kristne at 
gengælde ondt med godt, og jeg ville forsøge at gøre dette. 
De blev alle rolig stående, indtil mødet inde i huset sluttede, 
hvorpå de udbragte tre hurraer for adventisterne og råbte: 
Ned med modstanderne!
Hvad slags møder tror læseren, at hin præst under disse 
omstændigheder kunne vedblive at holde?Det kunne ikke 
engang blive til noget med deres egne medlemmer; de holdt 
kun to møder derefter. Således hjalp Herren mig at vinde 
folks fortrolighed. Jeg drog til et andet nabolag og arbejdede 
der en lille tid, hvorpå jeg vendte tilbage igen. Møderne i 
Farlinville blev fortsatte, og mange sjæle blev frelste ved at 
få kundskab om sandheden.
Efter dette prædikede jeg i en skole i en anden by. Her lykkes
det også at opvække god interesse. Blandt tilhørerne var der 
her som på mange andre steder nogle rå og uopdragne 
mennesker. Det var mest unge folk, som kom for at gøre 
løjer. I almindelighed lykkes det mig at vinde sådannes 
velvilje, men det varede altid nogen tid. På dette sted fandt de
en fornøjelse i at gøre det hedt for prædikanterne. 
Kakkelovnsrøret gik lige over det sted, hvor prædikanten 
stod ved bordet. Den første aften jeg prædikede der, havde 
disse mennesker travlt med at løbe ud og ind for at samle 
tørre smågrene og kviste, hvormed de fyldte kakkelovnen. 
Jeg vidste, hvad de ville men sagde intet. Da kakkelovnen 
begyndte at blive rød, bad jeg en mand flytte bordet, stillede 
det i et hjørne af værelset et godt stykke fra ovnsrøret, hvorpå
jeg prædikede videre og lod som ingenting.
En anden aften havde en af dem forfærdelig travlt med 
kakkelovnen en tid. Han ragede i ilden med en stor ildtang, 
indtil han fik kakkelovnen væltet. Al ilden faldt ud på gulvet,
og værelset blev fyldt med røg. Mødet standsedes, indtil de 
havde skyndt sig at samle ilden, og alting var blevet bragt i 
orden igen. De var gåede for vidt med løjerne og skammede 
sig derover. Efter den tid forholdt de sig rolige og lyttede til 
min prædiken. En god interesse var vakt, nogle havde 
begyndt at tjene Herren, og andre var i færd dermed, da en 
vis prædikant, som boede i nabolaget, tog sig for at rive ned, 
hvad jeg havde opbygget. Han ahvde været på højskole fire 
år og var godt lært. Senere kom han i besiddelse af en farm 
med en savmølle og var blevet en toneangivende mand der i 
byen. Han blev anset for en god taler, men en rå og og 
uopdragen mand var han. En aften udskældte han mig 
skammeligt ved sit møde. Jeg svarede ham på noget, da han 
udbrød: ”Hvis denne lille hun ikke holder op med sin bjæffen
og snappen efter mine hæle, skyder jeg ham snart.”
Da jeg havde fået en lille menighed af troende organiseret, 
drog jeg til et andet sted seksten mil derfra for at fortsætte 
arbejdet der. Men min modstander fortsatte da en række 
møder i skolen, hvor jeg havde talt. Om aften hentede en af 
brødrene mig derhen. Præsten kom ligeledes med stor larm. 
To mænd bar hver en hel stabel bøger, som han ordnede på 
bordet.



Da han begyndte at tale, sagde han til forsamlingen, at han 
var kommet for at begrave den elendige og ynkelige 
adventisme så dybt under jorden, at den aldrig mere skulle 
opstå igen. Han kunne vise enhver, der ville se det, sit bevis 
fra højskolen. Han havde læst The Review and Herald i 
årevis, så han kunne sige dem alt vedrørende disse elendige 
lærdomme. Han vedblev med forfærdelig skryden således tre 
aftener efter hverandre, medens jeg ikke fik lov til at sige 
noget. Da han den tredje aften sluttede, stod jeg op og bad 
om tilladelse til at tale; men han indvendte, at det var hans 
møde, og ingen fik lov til at sige et eneste ord. Jeg 
appellerede til forsamlingen. Han havde fornærmet mig 
personligt, og retfærdigheden krævede, at forsamlingen, som 
havde hørt hans angreb på mig, også skulle høre mit svar 
derpå.
Det gik til afstemning, og en stor majoritet vedtog, at jeg 
skulle få lov til at tale så længe, jeg ville. Jeg havde ikke talt 
længe, før Præsten og hans fæller i menigheden gjorde en 
sådan støj, at ingen kunne høre et ord. Jeg standsede. Men nu
rejste de unge folk, der før havde været ustyrlige, sig op for 
at holde orden. En af dem sagde: ”Nu ønsker vi ro og orden 
her. Denne mand har ret til at tale. Han har altid opført sig 
ordentlig ved eders møder. I gamle brødre plejede at kalde os
rå og uopdragne, men nu er det nok eder selv, der fortjener 
denne benævnelse. Hvis i ikke opfører jer ordentlig under 
mødet, skal I snart komme på døren.”
Disse ord havde den forønskede virkning, ingen forstyrrede 
mig mere, og jeg fuldendte mit forsvar. Prædikanten gjorde 
ikke flere forsøg på at begrave adventismen; Men hans fæller
sendte bud efter grovere skyts – en berømt 
vækkelsesprædikant (som de kaldte disse folk), og omtrent 
en uge senere forsøgte de at holde fortsatte møder i den 
samme skole; men deres anstrengelser varede kun én aften. 
De unge folk stenede huset og slog de fleste vinduesruder itu,
og ingen andre end menighedens gamle folk mødte frem.
Når jeg havde møde der, var ungdommen ordentlig og hørte 
på prædikenen. De sagde: ”Alle de andre er hyklere, men 
denne lille mand taler, hvad der står i bibelen.” Således vandt
bibelen sejr, og modstanden førte kun til, at de ligegyldige 
kom til at lytte til Guds ord og få interesse derfor.
I Labet County, Kansas, arbejdede jeg noget. Derfra vendte 
jeg hjem og besøgte på vejen nogle venner. Der var nu i 
begyndelsen af juni måned, og vejret var smukt og varmt. Jeg
indbød brødrene til at holde et lejrmøde på et i staten centralt 
beliggende sted, før jeg drog bort. Dette møde blev holdt 
ikke langt fra Farlinville. Flere telte blev opslåede, og vi 
havde fortræffelige møder. Det var sidste gang, jeg var 
sammen med disse kære brødre, og sandsynligvis mødes vi 
ikke igen før i Guds rige.
Når jeg bad i enrum til Gud i skoven, var det, som om Herren
indtrængende mindede mig om, at jeg var skyldig at skrive 
og prædike for mine skandinaviske brødre. Jeg takkede 
Herren inderligt for de velsignelser, han havde ladet 
tilskynde mig under mit arbejde i Missouri og Kansas, og 
lovede, at jeg ville give $100 til missionen som takoffer, så 
snart jeg kunne få så mange penge. I noget var jeg blevet 
skuffet, i andet velsignet over forventning. Jeg havde været 
borte fra hjemmet et år og tre måneder. Mange dyrebare 
sjæle havde jeg set antage den frelsende sandhed i Kristus 
Jesus. Jeg havde fået en rigere erfaring i det, som hører til 
Guds rige, og lært bedre, hvorledes man med held kan vinde 
sjæle for Herren. Hvor Gud åbnede vejen, var der blevet en 
rig anledning til arbejde; hvor han ikke åbnede vejen, syntes 
mine anstrengelser at være som at rende panden mod en mur.
Jeg havde været svag og ofte fejlet; men Herren havde været 
barmhjertig. Han havde beskyttet mig mod enhver fare og 
ført mig sikkert gennem alle besværligheder. Jeg prisede 
hans navn og fattede mod til at tro, at han, som begyndte den 
gode gerning, også ville fuldføre den indtil Jesu Kristi dag.

Tredje del
Første kapitel – Missionen i Danmark

Før jeg taler om min virksomhed i Danmark og beretter om 
nogle af de mange interessante hændelser i forbindelse 
hermed, vil jeg fortælle lidt af Danmarks historie, dets gamle 
religion og forskelligt andet.
Danmark er et af Europas mindste lande. Det består af 
halvøen Jylland samt nogle større og mindre øer. Det ligger 
på samme breddegrad som Labrador og Hudsonbugten i 
Amerika; alligevel er klimaet ikke strengt. Vinteren er 
mildere end i Wisconsin og Iowa. Danmark er efter nyeste 
måling 39 000 kvadratkilometer med ca 2½ million 
indbyggere. Tidligere var Danmark beboet af Finner, små 
folk med brunlig ansigtsfarve. Da goterne kom fra Asien og 
befolkede Europa, tog de landet i besiddelse og gjorde de 
oprindelige indbyggere til slaver eller drev dem op i den 
nordlige del af Norge og Sverige, hvor deres efterkommere 
endnu bor.
I det niende århundrede blev Danmarks mange småriger 
samlet under én konge: Gorm den Gamle. Landet har med 
hensyn til område undergået mange forandringer. Svend 
Tveskæg erobrede England 1014. Hans søn, Knud den Store, 
regerede ikke alene over England, men også under Slesvig og
Norge. I sidstnævnte rige blev han konge 1028. Fjorten år 
derefter løsrev England sig fra kong Knuds Errredømme. 
Femten år senere mistede han også Norge. En senere dansk 
konge, Waldemar Sejr, regerede fter slaget ved Volmar i 
Estland 1219 ikke alene over Danmark og Slesvig, men også 
over Holsten og en del af Sverige og Rusland. Efter nogen tid
tabtes de fleste af disse besiddelser; men i den sidste del af de
fjortende århundrede regerede Dronning Margrethe over de 
tre skandinaviske riger. Sverige blev igen uafhængigt, da 
Gustav Vasa valgtes til konge der 1523. Norge blev sammen 
med Danmark, indtil det ved freden i Kiel 1814 atter forenes 
med Sverige. (For ganske nylig er den svensk-norske union 
opløst, og de tre skandinaviske riger har nu hver sin konge.) I
det nittende århundrede har England, Preussen og Østerrige 
hver i sær bidraget sit til at svække Danmarks magt, indtil det
er blevet et meget lille og svagt rige.
Danmark har ingen mineraler af værdi, undtagen kalksten 
(dansk marmor), der poleres og slibes (Fakse på Sjælland.) 
På Bornholm findes lidt stenkul og ligeledes på Færøerne, og
indføres en mængde stenkul fra England. I Grønland finder 
man et mineral kaldet Krysolit, der anvendes ved tilvirkning 
af soda. Moser findes både i Jylland og på øerne, på 
tørvefabrikation er i opkomst. I byerne brændes dog mest kul
og træ. En del skovland med smukke ege- og bøgeskove er 
endnu tilbage. En bestemt del deraf fredes ved lov, så der må 
ikke hugges mere, end der på ny pantes (fredskov). Landet 
frembringer meget korn, navnlig fortrinlig byg. Rugen er 
brødkorn. Desuden dyrkes en del hvede og havre samt roer, 
kartofler og andet foder til kvæget. Kornavl var tidligere 
Danmarks vigtigste erhvervskilde; nu er det kvægavl, 
svineavl og majeridrift. Landet udfører en mængde kød og 
flæsk, smør og æg. De danske majerister er højt anset over 
hele verden, og førnævnte varer regnes som førsteklasses på 
det engelske og tyske marked. Industri og kunstflid står 
meget højt. Desuden ernærer en del af indbyggerne sig ved 
skibsfart, handel og fiskeri.
De gamle goters mytologi eller gudelære harmonerede med 
deres karakter og levemåde. Tapperhed var den højeste dyd 
og fejhed den første last. I begyndelsen var kun urstoffet, der 
ikke havde form. Men hveden indvirkede derpå, indtil 
kæmpen Ymer fremstod. Denne beretning var ikke ringere 
end Darwins moderne teori. Odin dræbte Ymer og alle hans 
sønner undtagen én, som blev fader til de onde guder og 
jætter. Af Ymers legeme dannede han jorden, og af et 
asketræ dannedes det første menneskepar: Askur og Embla. 
Dem satte han i midgård, medens guderne selv boede i 
Asgård. Odin var den højeste Gud, alle menneskers fader og 
universets Herre. Balder, hans søn, var den viseste blandt 
guderne. Thor lå i bestandig krig med de onde jætter, som 
boede i Jøtunhejm, og dræbte dem med sin hammer mjølner. 
Thyr var krigens Gud. Når Thor i sin kærre forspændt med to
bukke kørte over himmelhvælvingen, troede man, at det 
tordnede og lynede. Niord, Fred eller Frø var 
agerdyrkningens og frugtbarhedens guddomme. Af 



gudinderne var Frig, Odins hustru, og Freja den kyske, 
kærlighedens gudinde, der lænkede lidenskabens to katte til 
sin vogn, de mest ansete; også Zif med guldhåret, Tors 
smukke hustru osv.
De, som var tapre og faldt i krigen, blev modtaget i gudernes 
bolig i en stor sal, det smukke Valhalla, som var smykket 
med skinnende skjolde og blinkende sværd. Hver morgen gik
de ud for at slås og nedlagde hinanden på en stor slette: 
Vigrid, men de sad snart op igen og vendte om aftenen 
tilbage til Valhalla, hvor de blev bænkede og af de smukke 
Valkyrjer (Slagets Møer) beværtedes med Flask og Mjød, 
medens Braga, digtekunstens gud, sang for dem og slog 
harpen.
De, som var seje og døde i deres senge (Strådød), kom ned til
Nivelhejm hos den stygge, gustne Hel, hvor de fortsatte 
tilværelsen som skælvende skygger ensomt og stille uden at 
udføre nogen navnkundig død. Hendes bord hed (Sult”, 
hendes seng ”sygdom” o.s.v., så man kan nok tænke sig, hvor
godt der var at være.
Gudernes herredømme skulle ikke vare altid. En frygtelig 
krig mellem guderne og de onde jætter, hvori begge parter 
gensidig dræbte hverandre, ville til sidst blive verdens ende. 
Da opstod af Havet en ny himmel og en ny jord, og den 
almægtige Gud nedsteg og dømte menneskene med 
retfærdighed. De retfærdige kom til Gimle, en borg af 
skinnende guld, hvor de levede i evig glæde og fred hos den 
almægtige. Men de onde: Tyve, røvere og bedragere, blev 
nedstyrtede til Nastrond, hvor de skulle vade gennem 
edderstrømme (slangegift) i en borg der var bygget af slanger
(ormerygge).
Således var der selv i den gamle hedenske gudelære 
lyspunkter, som de første kristne missionærer drog fordel af, 
idet de forsøgte at overbevise folket om, at de ikke prædikede
nogen anden gud end den almægtige, som skulle dømme 
menneskene med retfærdighed.
De gamle skandinavers alfabet bestod af 16 bogstaver, de 
såkalte runer, som de indridsede i tynde træplader eller 
indhuggede i stene. De få, som kunne skrive eller læse disse 
bogstaver, blev betragtet med stor ærbødighed. Indgraverede 
på sværd og skjolde antog man, de beskyttede krigeren mod 
fare; hvis man indridsede dem på sine negle, mente man at 
være beskyttet mod sygdom.
De skandinaviske kvinder blev holdt højt i ære. De var 
bekendte for deres gode forstand, kyskhed og dygtighed. 
Udøvelsen af lægekunsten var hovedsagelig overladt til dem. 
Mændene havde sjælden mere end én hustru. Kvindernes 
ærefulde stilling i samfundet var et smukt træk hos 
nordboerne. I denne henseende stod og står endnu 
østerlænderne langt tilbage.
Ansgar, kaldt nordens apostel, kom til Danmark 826 og var 
meget ivrig for at prædike den kristne (katolske) religion for 
vore hedenske forfædre. Han mødte i begyndelsen megen 
modstand, men snart lykkes det at få en lille trækirke opført i 
byen Slesvig eller Hedeby; senere opførtes en lignede i Rige. 
På den tide regerede Gorm den gamle, der var en vild 
hedning (840-935). Han søn Harald Blåtand (935-985) førte 
krig med den tyske kejser, der afbrændte den nybyggede 
grænsevold Danevirke, trængte ind i landet og vang Harald 
til at lade sig døbe i Helligbæk ved Slesvig, hvilket var en af 
fredsbetingelserne.
Mange lod sig døbe for de smukke, hvide klædningers skyld, 
som de til dåben fik i foræring af dem, der stod fadder til 
dem. Således blev nogle engang døbte i Ingelheim ved 
Meinz, Tyskland, og kejseren forærede dem alle hvide 
dåbskjoler. Mosheim fortæller i sin kirkehistorie om en 
dåbskandidat, som var misfornøjet med sin, fordi han mente, 
den var for simpel. Da han skulle døbes, sagde han til 
kejseren: ”Jeg er allerede blevet døbt tyve gange på dette 
sted, og hver gang jeg har fået en smuk, hvid klædning, men 
sådan en sæk som denne passer bedre til en fårehyrde end til 
en soldat. Hvis jeg ikke skammede mig ved at stå nøgen, 
ville jeg straks tilbagegive dig din klædning og din Kristus.”
Først under Knud den store kan man sige, at Kristendommen 
(katolicismen) blev den herskende religion i Danmark. Han 
foretog også en pilgrimsrejse til Rom og fik aflad eller 

syndsforladelse hos Paven, fordi han havde ladet sin svoger 
Ulf Jarl dræbe i Roskilde Domkirke. Under ham kom mange 
gejstlige fra England til Danmark. De fleste Biskopper var da
englændere. Hans søstersøn Sven Estridsen (1076) var en af 
Danmarks lærdeste konger. Han førte brevveksling på latin 
med pave Gregor VII. Under hans søn Knud den Hellige 
(1050-1086), der dræbtes af de oprørske vendelboer i St. 
Albani kirke i Odense, fik Biskopperne Rang med prinser og 
hertuger.
Allerede i Luthers levetid nåede reformationen op til 
Danmark. Hans Tausen, en bondesøn fra landsbyen Birkede 
på Fyn, var det virksomste redskab til at udbrede den 
lutherske lære i Danmark. Han blev først undervist i 
Antvortskov kloster ved Slagelse på Sjælland. Men da han 
var en meget lovende ung mand, fik han lov til at rejse 
udenlands på klosteret bekostning for at uvidde sine 
kundskaber ved fremmede universiteter (Danmark fik først 
under Kristian III sit universitet i København). Rygtet om 
Luther drog ham til Wittenberg. Her hørte han Luther tale og 
blev dybt grebet deraf. Kort tid efter kaldtes han tilbage, og 
da han i Antvortskov Kloster i sin prædiken fremsatte 
lutherske anskuelser, blev han sat i fængsel. Senere 
overflyttede Priooren i klosteret ham til Viborg. Men her 
prædikede han fra sit fængsels gittervindue, der vendte ud til 
gaden, for Viborgs borgere, som forsamlede sig udenfor og 
var meget opmærksomme tilhørere. Da dette blev ved hver 
dag, ville Viborg-bispen, den heftige Friis, flytte ham 
andetsteds hen; men borgerne mødte med økser på enden af 
deres stokke og tvang bispens bevæbnede svende til at lade 
dette være.
Da kong Frederik I (†1533) fik dette at høre, tog han Tausen 
under sin beskyttelse, udnævnte ham til sin hofpræst og 
pålagde ham at prædike i St. Nicolai Kirke, København. Her 
kom det til heftige optrin. Tusen kaldte de papistiske præster 
for sjælemordere, ulve i fåreklæder osv. og sagde, at i 
sammenligning hermed, var hans kætterier kun småting. Han 
blev stævnet til at møde i rådhuset, og der befalede man ham 
inden en måned at forlade Sjællands Stift. Men da 
Københavns borgere, som havde samlet sig udenfor, hørte 
dette, blev de rasende, og hvis ikke Tausen havde taget 
Sjællands Biskop, Joakim Rønnow, ved hånden, da han kom 
ud på gaden, og fulgt ham hjem til bispegården, var bispen 
aldrig kommet levende fra den rådsforsamling.
I Malmø på den anden side af Øresund lige overfor 
København havde den lutherske lære ligeledes dygtige 
talsmænd i et par indførte lægprædikanter: nemlig Klaus 
Mortensen, tøndebinder, og Hans Olufsen, spandemager, og 
havde der allerede vundet godt fodfæste. Hans Mikkelsen fra 
Malmø havde oversat det nye Testamente på dansk. En 
endnu bedre oversættelse af samme bog, besørges af 
kanniken Kristen Pedersen fra Svendborg. Disse 
oversættelser tryktes i udlandet, hvor de to førnævnte mænd 
var flygtede hen, og førtes ind i Danmark i store mængder. 
Her fandt de rivende afsætning, skønt de katolske bisper 
gjorde alt for at forhindre udbredelsen af disse farlige bøger. 
Således vandt reformationen år for år i styrke og kraft.
I året 1535 sammenkaldte Kristian III en Rigsdag i 
København. Her blev det bestemt, at den katolske religion 
skulle for stedse være afskaffet i Danmark, og at den 
evangelisk-lutherske for fremtiden skulle være statsreligion. 
Denne protestantiske religion var således blevet indført i 
landet af politiske partier og ved statsmænds politik. Dette er 
en meget forskellig måde fra den, hvorpå Kristus og hans 
apostle udbredte kristendommen, og følgelig bliver denne 
kristendom også vidt forskellig fra deres. Intet menneske kan
være Jesu sande efterfølger uden at være omvendt. Men 
kongens befalinger kan ikke forandre et eneste 
menneskehjerte, langt mindre et helt folks hjerter. Omvendte 
mennesker blandt lutheranerne, baptisterne, metodisterne og 
andre har arbejdet for at lede sjæle til at søge Herren, men 
vantro og verdslighed tiltager, og antallet af dem, som øver 
sand tro på Kristus og følger hans eksempel, er lille. Følgelig 
er der endnu stor trang for arbejdere som vil frelse sjæle.
Vore søskende havde sendt en hel mængde blade og bøger til
deres venner i Danmark. Disse blade havde fremkaldt megen 



fordom nogle steder, medens andre var blevet interesserede, 
og nogle få havde begyndt at holde Herrens sabbat. Vore 
brødre i Amerika ønskede, at jeg skulle tage til Danmark og 
prædike budskabet om Herrens snare genkomst for folket 
der, og jeg var selv ligeså interesseret i denne mission som 
de. Store vanskeligheder optårnede sig for mig, men jeg var 
overbevist om, at Herren havde brug for mig der, og så drog 
jeg af sted. Min Hustru tog med mig, og vore børn blev satte 
i pleje hos gode venner, indtil vi kunne finde en bopæl i det 
gamle land.
I Maj 1877 forlod vi Amerika på en tysk damper, som sejlede
fra New York til Hamburg. Vi havde solgt vore ejendele for 
omtrent halvdelen af deres værdi og havde midler nok til at 
iværksætte dette foretagende. Brødrene havde også skænket 
nogle gaver til denne mission. Vi rejste på anden plads, 
hvilket var særligt behageligt. Det eneste ubehagelige var, at 
der var meget drikkeri hver aften, og at et musikkorps, for at 
gøre dette så tiltrækkende som muligt, spillede til kl. 11. 
Hvor denne sørejse var hurtig og behagelig sammenlignet 
med den i sejlskibet for 22 år siden! Det varede dengang 42 
dage, før vi fra Hamburg nåede New York; nu var vi i 
Hamburg den 12. dag efter afgangen fra New York.
Morgnen efter vor landstigning i Hamburg tog vi med banen 
til Vejle, en by i den sydlige del af Danmark. Her forblev vi 
en kort tid og besøgte nogle få brødre. Medens jeg var her, 
fik jeg en lille salmebog trykt. Den indeholdt en samling 
smukke melodier og viste sig at være en god hjælp ved 
møderne. Jeg fik snart en indbydelse til Alstrup, en lille by i 
det nordlige Jylland. Brevet var skrevet med smuk hånd, og 
brevskriveren lod til at være en intelligent mand, der var 
meget interesseret i sandheden. Jeg troede, at han skulle blive
af stor hjælp i arbejdet; Men hvor skuffet blev jeg ikke, da 
jeg fandt, at manden var døv. Desforuden var han fattig og 
kunne kun gøre lidt for værkets fremgang.
I Alstrup og tilstødende byer blev vakt god interesse. Før 
havde folk der kun været lidt religiøse; men nu kom brødrene
fra deres markarbejde om aftenen til møderne. Disse blev om
hverdagene holdte i husene og om søndagene i laderne, som 
endnu var tomme. Meget få folk gik til den offentlige 
gudstjeneste i kirken, men mellem et og to undrede kom 
gerne til møde i laderne.
En lærer kom undertiden og spurgte folk ud om vore møder. 
Han var meget virksom for at standse interessen og formåede
præsten til at fastsætte et offentlig møde sammen med mig. 
Dette fandt sted i en stor lade en søndag eftermiddag, og 
laden var ganske fuld af tilhørere. Præsten, skolelærerne og 
jeg stod på en platform, hvor der var god lejlighed til at tale, 
så alle kunne høre. Men blev enig om, at præsten skulle gøre 
mig spørgsmål vedrørende min tro, så meget han ønskede. 
Jeg skulle svare, dersom jeg kunne, og derefter måtte jeg på 
samme måde stille spørgsmål til ham. De spørgsmål han 
gjorde, angik loven, sabbaten, dåben og sjælens udødelighed.
Jeg besvarede nøje hvert spørgsmål med bibelens ord; og 
efter omtrent en halv time standsede han. Jeg spurgte ham, 
og han ikke kunne tænke på noget mere at spørge om, da jeg 
ønskede det forstået, at han ikke havde lov at gøre spørgsmål 
igen, når han var færdig. Han spurgte om nogle få ting til og 
gav så mig ordet.
Da turen kom til mig, stilledes han i stor forlegenhed over 
sabbatsspørgsmålet, fordi lutheranerne lærer, at alle ti bud er 
bindende for alle folk til alle tider; men alligevel lykkes det 
ham at give et slags svar. Da vi kom til udødelighedslæren, 
var vi åbenbaret nåede til et emne, han kun havde skænket 
lille opmærksomhed. Jeg anførte i 1 Tess. 5,23, der tydeligt 
viser, at mennesket består af ånd, sjæl og legeme. Også Heb. 
4,12, som tydeligt skelner mellem mellem sjæl og ånd, blev 
nævnt. Jeg bad ham da være så god at sige mig, hvilken af de
to, sjælen eller ånden, der var udødelige, eller om han troede,
at der boede to udødelige væsener i mennesker. Præsten 
forstod således, at han vendte sig halvt mod mig og halvt 
mod forsamlingen. Han syntes at falde i dybe tanker, og idet 
han vedblivende holdt hovedet bøjet og betragtede en lille 
stok, han havde i hånden, svarede han: ”Det er et dybt emne; 
jeg har aldrig før tænkt derpå.” Da præsten ikke mere kunne 
svare, holdt jeg op med at spørge og talte om sand 

kristendom, Jesus ømme kærlighed og hans villighed til at 
frelse sjæle. Dette gjorde dybt indryk på forsamlingen, og 
tårerne rullede ned ad præstens kinder så vels om ad mange 
andres. Alle gik bort med gode indtryk af evangeliets 
velsignede sandhed.
Befolkningen i nabolaget var meget sene til at gå videre på 
lydighedens vej. De var ikke blevet trætte af at gå til 
møderne, de var villige til at hjælpe til at bære udgifterne ved
disse, men at adlyde alle Herrens forordninger var noget helt 
nyt og fremmed for dem. De var så lidt vante til Gudsfrygt, at
det tog en lang tid for dem at bestemme sig. Der var 
imidlertid nogle få, som begyndte at holde sabbaten, og vi 
havde regelmæssige møder på denne dag. En mand tilbød sig
at bygge et hus til os på en passende plads. Dette hus kunne 
vi bruge i fem år ved at betale leje for det, og efter den tid 
kunne vi købe det, dersom vi ønskede, men vi måtte betale 
lejen for de fem år forud. Tilstrækkelige penge blev 
indsamlede i dette øjemed, og vi fik snart et hyggeligt hus, i 
hvilket vi holdt møder. Oppe på lovet var et værelse, hvor vi 
kunne bo. Således fik vi for en tid et hjem. Folk bragte os 
brød, mælk og andre fornødenheder, som vi behøvede til 
hjælp ved husholdningen.
I den tid var jeg på opfordring med ved flere begravelser, 
deriblandt en mands, der havde været en flittig kirkegænger, 
men som alligevel også søgte mine møder. Før sin død 
forlagte han, at jeg skulle holde hans ligtale, og præsten 
skulle også holde en tale. Om formiddagen mødte vi i hans 
hjem og blev beværtede med smørrebrød, kage, og der var en
mængde brændevin og øl ved bordet. Præsten drak tre glas 
brændevin, før han gik, og de andre fulgte hans eksempel. Så
gik de til kirken, hvor præsten talte, og manden blev da 
begravet. Om eftermiddagen talte jeg i hjemmet. Derpå 
havde de et gilde; men præsten og læreren ville ikke være 
med dertil, da de hørte, at jeg var der.
På den tid var kun meget lidt blevet gjort i Danmark for 
afholdssagen. Enhver brugte mere eller mindre brændevin og
øl. Gårdmændene brugte det selv, og de sagde, at ingen ville 
arbejde for dem, dersom de ikke fik brændevin. Nogle var 
villige til at gå ind i en mådeholdsforening og forpligte sig til
kun at drikke ét glas til hvert måltid; men det var almindelig 
skik at spise fem gange om dagen, og når de således fik 
mindst fem snapse hver dag, blev deres drikken ikke længere 
med måde. Efter megen argumentering og overtalelse lykkes 
det mig at få dannet en afholdsforening, og adskillige foregik
med et godt eksempel ved at tale til gunst for 
totalafholdenhed. Det var en meget lille begyndelse, men 
andre mænd tog fat på dette arbejde og virkede mere 
udelukkende og udstrakt herfor, end jeg havde tid til, og 
inden få år satte tusinder af mennesker i Danmark deres 
navne under totalafholdsløftet.
Under mit ophold i Alstrup virkede jeg i de omliggende byer 
så ofte, som interessen fordrede dette. Jeg prædikede ofte på 
længere bortliggende steder, når jeg blev indbudt dertil. 
Iblandt disse var byen Tylstrup. Den lå omtrent seks mil fra 
mit hjem ad landevejen; men ved at gå tværsover en stor 
græsmark blev afstanden kun tre mil. På dette sted vaktes en 
god interesse. Det var om foråret, og i begyndelsen var der en
Isskorpe på vandet. Den var for tynd til at bære, og vandet 
nåede mere end halvvejs til knæerne på somme steder; og 
dersom man ikke holdt sig klar af grøfterne, ville det gå en 
over hovedet. Men disse strakte sig kun ca. en kvart af vejen. 
Jeg gik over denne mark tolv gange og blev tit gennemvåd på
fødderne. Befolkningen var så hengiven til drik, kortspil og 
lave verdslige fornøjelser, at det syntes forgæves at forsøge 
på at omvende dem; men mange viste en så go interesse af 
fra begyndelsen af, og mine ord gjorde et så dybt indtryk på 
dem, at jeg ikke kunne tro andet, end Herren havde et værk 
for mig at udføre på disse steder.
Efter en kort tid lejede vi et stort værelse og indrettede det til 
mødesal. Vi havde mange velsignede stunder i dette værelse. 
Alle, som begyndte at tjene Herren, blev ikke ved dermed, 
men nogle dyrebare sjæle blev vundne, og de er endnu en 
ære for sagen og en hjælp for missionen. Mange af naboerne 
syntes ikke om møderne, og præsten opmuntrede dem til at 
brække benene på mig, ”thi sådan,” sagde han, ”kunne de 



hindre mig i at løbe omkring.” Dette bibragte folk den tanke, 
at jeg ikke havde lov til at prædike, og de besluttede at drive 
mig bort fra egnen.
En mand, som havde tjent oprørshæren under krigen med 
Slesvig-Holstenerne, var anfører for en folkehob. En 
sabbatsformiddag, da vi havde møde, gik der ild i et hus i 
nabolaget. Manden trådte da ind og forkyndte i lovens navn, 
at det var vor pligt at hjælpe med slukningen af ilden. Dette 
vedkom alene dem, som boede i byen, men fleste af brødrene
måtte gå. Omtrent ved middag var huset brændt ned, og 
brødrene vendte tilbage. Vi havde bestemt at have dåb om 
eftermiddagen, da adskillige personer skulle døbes. Naboerne
fik dette at vide og besluttede at forstyrre os. Omtrent ved 
middagstid kom en hob på vel hen ved 50 kvinder og mænd. 
Anføreren forlangte at brødrene, at de skulle udlevere mig til 
dem. Da dette blev afslået, undersøgte de huset og laden for 
at finde mig, men det lykkes dem ikke. Jeg var skjult i et lille
værelse, hvor jeg kunne høre dem tale og forundre sig over 
hvor jeg var. Nogle sagde, at jeg måtte have forladt huset, 
men andre, at det var umuligt, fordi de havde bevogtet det 
hele tiden. Imidlertid faldt det ikke nogen ind at se ind i det 
nævnte værelse, hvor jeg var skjult.
Til sidst lovede anføreren, at de ikke skulle gøre mig nogen 
fortræd, dersom jeg ville stille mig i døren og besvare deres 
spørgsmål. Det regnede noget, men hoben brød sig ikke 
derom. Jeg trådte frem i den åbne dør, og anføreren fremførte
da nogle begavede beskyldninger mod mig. Han sagde, at jeg
prøvede på at kuldkaste kirken (menigheden), og at jeg 
nægtede berettigelsen af barnedåben , hvorpå deres 
frelseshåb var grundet. Jeg besvarede spørgsmålene, og efter 
en stund trak hoben sig tilbage til en plads på marken ikke 
langt fra huset. De ønskede at vente, indtil vi gik til dåben, så
ville de komme og forstyrre os. Medens de ventede, drak de 
brændevin og spiste kager.
Vi bad og rådslog sammen; derpå gik nogle i en retning og 
andre i en anden, som om vi gik hjem. Da hoben så dette, gik
de hjem. Men vi gik ind i vort mødelokale, hvor alle 
dåbskandidaterne var færdige til at gå i dåben. Så gik vi alle 
ned til vandet, uden at nogen vidste, hvad vi gik efter, andre 
end vort eget selskab, og dåben blev heldig fuldført. Derefter 
skiftede jeg hurtigt klæder og gik over marken til mig hjem. 
Den følgende formiddag kom hoben igen. De dannede en 
lang linje over den vej, jeg skulle gå, og var fast bestemte på 
at få fat på mig. Men da de forgæves havde ventet flere 
timer, gik de hjem.
Den næste dag kom en af brødrene til mig og underrettede 
mig om, hvad de videre tog sig for. Han fortalte mig også, at 
de havde truet med at slå ruderne itu i vor mødesal og 
forstyrre de møder, der var planlagte næste uge. Øjeblikkelig 
skrev jeg da til politimesteren i Aalborg. Det var påske, og vi
skulle have møde både formiddag og eftermiddag i 
helligdagene. Jeg fremstillede i førnævnte brev 
omstændighederne, som de var, for politimesteren og bad om
beskyttelse. Min begæring blev opfyldt, idet en politibetjent 
en halv time før mødets begyndelse pr. bane var kommet 
tilstede. Før Mødet var anføreren for hoben og nogle af hans 
venner samlede udenfor. Han spurgte politibetjenten, om han
kunne få lov til at tale ved mit møde, hvortil denne svarede, 
at han måtte bede mig om tilladelse; han (Politimanden) var 
kun kommet for at påse, at ordenen blev overholdt; han 
tilføjede: ”Her. Matteson har ret til at prædike og vil blive 
beskyttet i sin lovlige beskæftigelse.” Så gik anføreren og 
hans venner hjem, og vi blev aldrig siden forstyrrede eller 
truede i den del af landet.
En dag, kom en ung mand, der boede i nærheden, og bad om 
lov til at tale i vor sal om aftenen. Jeg sagde, at det skulle han
gerne få lov til, men da hans standpunkt lå udenfor bibelens 
grund, måtte han finde sig i at blive imødegået, når han var 
færdig med sin tale. Hertil indvendte han intet. Han troede på
Swedenborgs læresætninger, der i flere retninger afviger fra 
bibelens tydelige vidnesbyrd. Til tekst havde han valgt første 
kapitel i første Mosebog og sagde, at det hele kapitel 
handlede om omvendelse eller det åndelige menneskeliv. Når
Gud sagde: ”Bliv lys!” betød det, at lyset fra den nye lære 
skulle skinne ind i sjælen. Væksten af græs og urter 

fremstillede sandhedens skønhed. Fuglenes flugt i lufthavet 
var lig menneskenes tanker, der steg op til himlen. Således 
blev han ved at tale en time med stort alvor.
Det tog mig ikke lang tid at vise, at han prædikede ”et andet 
evangelium”. Lyset skulle nemlig efter hans fremstilling 
skinne ind i sjælen, fem dage før mennesket blev skabt, og 
hans tanker sted til himlen én dag før der var nogen 
mennesketanke til. Tilhørerne fortalte ham, at han ikke 
behøvede at komme der mere for at prædike. Om natten blev 
han hos en af brødrene, der talte meget med ham og forsøgte 
at få ham til at fatte bibelens sandheder; Men han var alt for 
optaget af sin nye visdom og ville ikke høre noget andet. Da 
han om morgenen drog bort, gik han baglæns ud af døren, 
idet han udbrød: ”Jeg ryster støvet af mine fødder til et 
vidnesbyrd imod dig.”
En dag, da jeg holdt møde i en lade udenfor byen, hvor de 
fleste af tilhørerne var førnævnte præsts Bysbørn, traf det sig 
så, at der blandt disse var tre personer, som var blevet 
anbetroede til præstens særlige omsorg; og derfor troede han 
sig forpligtet til at forsvare deres tro. Jeg mente det samme, 
og så enes han med mig om at tale og fremholde sine 
indvendinger, hvorpå jeg skulle have lov til at svare. Han var 
en lærd mand og meget høflig og forekommende i hele sin 
optræden. Først talte han om loven og sabbaten. Han tillod, at
den syvende dag var det fjerde buds sabbat, men trods dette 
var alle dage ens under evangeliets (den nye) husholdning. 
Kirken havde anordnet søndagen som Gudsdyrkelse. Men 
dersom nogen var blevet overbevist om, at den syvende dag 
var sabbat, så burde han helligholde denne. Dernæst nævnte 
han dåben. Han indrømmede ligeledes, at den voksne 
troendes dåb var overensstemmende med skriften og at de 
ceremonier, som kirken havde tilføjet, var af underordnet 
betydning.
I mit svar søgte jeg at gøre loven stor og herlig. Jeg sagde 
også, at det var til ingen nytte at hænge sig i ceremonier, der 
var meningsløse, og spurgte ham, om han nogensinde havde 
kendt en fadder, der havde opfyldt, hvad han ved dåben 
lovede barnet. Herpå svarede han, at i alle de år, han havde 
været i præsteembedet, havde han kun kendt én, og det var 
hans egen onkel. Da hans fader døde, havde onkelen hjulpet 
ham til at blive uddannet. Før vi sluttede, talte jeg om 
vigtigheden af at være i samfund med Kristus og at leve for 
ham og hans evige rige. Da han var ved at gå, bekendte han 
for forsamlingen, at dette møde havde været meget 
opbyggeligt for ham.
To uger derefter havde vi et møde på samme sted, og præsten
kom igen og sagde, at han sikke var ganske tilfreds med vor 
sidste sammenkomst; thi der var noget af vigtighed, som han 
havde glemt. Jeg sagde, at han var velkommen til at tale igen 
ligesom tidligere. Denne gang søgte han at forsvare 
bestænkelsen af børn (Barnedåben) samt konfirmationen så 
vel som kirkeskikkene; men han havde kun ringe held med 
sig i dette overfor bibelens klare lys. Bibelen siger intet om 
konfirmation og er ligeså taus med hensyn til barnedåben; så 
han vandt intet, men tabte snarere ved denne sin bestræbelse.
I Tylstrup fandt nogle mærkelige omvendelser sted. Folk, 
som havde været henvaldne til drik og kortspil og ikke brød 
sig noget om det tiolkommende liv, forandrede fuldstændig 
deres livsvandel og blev ligeså dybt interesserede i at læse 
bibelen, som de tidligere havde været i deres verdslige 
fornøjelser. Tidlig og silde læste de i deres bibel. Jeg kunne 
ikke andet ens prise Herren for disse tydelige beviser på hans
godhed og barmhjertighed.
Om efteråret besøgte jeg Fanø, en lille ø ud for sydvestkysten
af Jylland. Den er kun otte mil lang og højst tre mil bred. 
Indbyggernes antal er ca 3000. Mere end to tredjedele af øen 
er bedækket med flyveland, og resten er ikke meget frugtbar. 
(I de senere år er der på denne ø sket store forandringer til det
bedre. Der bor nu mange velhavende skibsredere og søfolk, 
fiskere osv. Handelsflåden er en af de første i Danmark; i 
hovedstaden Nordby findes en udmærket Real- og 
navigationsskole; endvidere er øen besøgt som vesterhavsbad
og har et stort flot badehotel osv.) Mændene farer til søs, og 
kvinderne passer hjemmet. Mændene går klædt som andre 
folk, men kvinderne har bibeholdt deres nationaldragt (der 



dog nu forsvinder mere og mere). De bærer tre til fire røde, 
og grønne og blå uldne skørter om hverdagene, men om 
søndagene syv til otte; og disse når omtrent halvvejs mellem 
fod og knæ. Over dem bærer de store forklæder, som når to 
til tre tommer nedenfor skørterne. Overkroppen er bedækket 
af et tætsluttende mørkt fløjelsliv med to rader skinnende 
knapper. På hovedet bærer de et slags trænet hovedklæde, 
som bindes ned over panden og den forreste del af hovet, så 
håret ikke ses. Dets ender sammenbindes over Issen på en 
sådan måde, at de hænder ned som to øren. På baghovedet er 
klædet fæstet op i en flod, så at det kommer til at stå op i en 
spidst. Alt dette gøres med den største omhu, så de ikke 
ligner hverandre. Småpiger fire til fem år gamle er klædte på 
samme måde. De ser meget snurrige ud. Når kvinderne 
arbejder i marken, bedækker de ansigtet med en sort maske, 
som skjuler dette op til øjnene. Disse masker ser også 
besynderlige ud, men de beskytter ansigtet mod sol, og vind, 
hvorfor mange Fanøkvinder har en smuk, hvid hudfarve.
De fleste af Fanøboerne bruger brændevin i deres te og kaffe.
De giver det også til børnene fortyndet med vand. Undertiden
spiste jeg til middag hos dem, og de brugte ved sådanne 
lejligheder ikke brændevin, da de viste at jeg var derimod. På
et sted, hvor jeg kom, blev en toårs dreng meget vred, da han 
smagte på sin te og opdagede at der ingen brændevin var 
deri. Han skreg, kastede sig tilbage i stolen og nægtede at 
drikke den. Med et lille ris lykkes det imidlertid faderen efter
en stund at få ham til at drikke teen. Der var en lille landsby 
på øen. Her lejede jeg en sal, hvor jeg holdt møder, og disse 
var godt besøgte. Den tredje dag kom en politibetjent og bad 
mig følge med til politimesteren. Jeg fulgte med ham, og 
politimesteren tiltalte mig, som om han var general og jeg 
soldat. Han sagde, at jeg var en fremmed og havde ingen ret 
til at forblive i landet, undtagen jeg kunne betale for kost og 
logi i to uger, hvorpå han befalede mig at fremvise mine 
penge. Heldigvis havde jeg tilstrækkeligt af disse. Derpå 
sagde han, at han havde erfaret, at jeg bad folk give mig 
penge til at betale mine omkostninger med, og underrettede 
mig om, at ingen andre end indfødte havde ret til at gøre 
dette.
Jeg indvendte, at i ethvert land havde enhver mand ret til at 
forlange betaling for sit lovlige arbejde. Han vidste ikke, om 
det at prædike var at arbejde. Jeg bad ham om at spørge 
præsten, så ville han nok få at høre at det at prædike var hårdt
arbejde; og hvad dets lovlighed angik, så vidste jeg, at der 
var religionsfrihed i Danmark, og at loven ville beskytte alle 
samfund.
Han gik op og ned ad gulvet i dybe tanker og sagde til sidst, 
at dette spørgsmål var ham ikke ganske klart; men når jeg 
forlangte betaling for mit arbejde, så havde han lov til at 
bestemme, hvorledes pengene skulle betales. Jeg bad ham 
være så god at sige mig, hvorledes dette skulle ordnes. Herpå
svarede han, at jeg kunne forlange en vis betaling ved 
indgangen (Entré).
Den næste aften fortalte jeg tilhørerne, hvad der var hændet 
mig, og bad, om at en af borgerne ville tage sig af kollekten. 
En toldbetjent trådte straks frem og sagde at han ville med 
glæde gøre dette. På denne vis fik jeg flere penge end før. Da
jeg forlod øen, kunne jeg af kollekterne betale ikke alene 
mine udgifter til lokale m.v., men også min rejse.
Ugen derefter blev jeg atter indkaldt til politimesteren, og 
han behandlede mig på samme heftige måde som førhen: 
”Jeg erfarer, at De vedbliver deres møder ligesom førhen, og 
at mange folk overværer dem.”
”Ja, min Herre! Interessen blandt tilhørerne er god.” ”Men 
jeg hører, at De sælger bøger; dersom de vedbliver hermed, 
vil de blive arresteret og deres bøger beslaglagte.”
Jeg spurgte ham, og der ikke var en måde, hvorpå folk kunne
købe de bøger, de ønskede. Han svarede, at jeg kunne lade en
boghandler få dem til salgs, og de kunne de gå der og købe 
dem. Derpå befalede han: ”Lad mig se deres penge.” Disse 
talte han og vedblev så: ”Godt! De kan gå.”
Jeg bragte da nogle af mine bøger til en boghandler og gik 
rundt iblandt folk med andre. Jeg sagde dem, at loven forbød 
mig at sælge bøger, men jeg ville give dem bort. De, som 
ønskede bøgerne, lagde i almindelighed mærke til prisen, 

som var angivet på omslaget, og gav mig penge uden at sige 
noget.
Endnu en gang til, før jeg forlod, øen, blev jeg kaldt frem for 
denne nidkære politimester, der spurgte mig, om jeg ikke 
snart skulle rejse derfra. Hertil svarede jeg, at interessen 
endnu var god, og jeg ville forlade øen, når jeg fandt det 
passende. ”Hvad for folk hører De til? Jeg har læst bladene, 
at De ikke spiser flæsk og ikke døber børn. Hvilken religion 
bekender De Dem til?”
Jeg sagde ham, at vi hverken spiste flæsk eller nogen anden 
slags føde, som vi anså skadelig for vort helbred. Hvad dåben
angår, spurgte jeg ham, om han selv troede på statskirkens 
ceremonier og skikke. Hvorpå svarede med en drøj ed: ”Det 
er alt sammen nonsens. – Men jeg er kongelig politimester og
har med ed lovet at beskytte statsreligionen; derfor ønskede 
jeg at hindre deres arbejde så meget som muligt.”
En søndag, da jeg overværede gudstjenesten i en statskirke 
på Fanø, var bælgetræderen ved orgelet på en eller anden 
måde blevet forsinket. Organisten var på sin plads rede til at 
spille. Degnen sad i sin stol færdig til at synge og fremsige 
sin indledningsbøn. Præsten var rede for sin gerning når 
degnen og organisten havde gjort, hvad der tilkom dem. En 
stor forsamling ventede på, at gudstjenesten skulle begynde, 
men der var intet liv i de døde ben, ånden manglede. Tilsidst 
kom bælgetræderen pustende og svedende ind gennem en 
bagdør. Ned gik et af orgelets store bælgetrin, og så nok et. 
Op i gik bælgene. Fra Orgelet tonede en yndig melodi. 
Degnen kunne bede og synge, præsten begyndte at fuldføre 
sin tale. Læg mærke til, hvorledes statskirkens maskineri går,
det bevæger sig ganske ved regler og ceremonier. Når et lille 
hjul kommer i uorden, så standser alle de store hjul. Luften 
fra bælgene satte liv i gudstjenesten.
En anden gang, da jeg overværede et møde i en kirke, skulle 
der være begravelse før den regelmæssige gudstjeneste 
søndag formiddag. Iført præstekjole gik præsten frem og 
tilbage udenfor kirkedøren og ventede på ligfølget. Han røgte
på en cigar, og derefter nogen tid gik han ind i kirken for at 
tænde sig nok en ved ilden i kakkelovnen. Degnen 
spadserede også omkring røgende. Endogså da de samledes 
rundt om graven, vedblev præsten ar røge, indtil han skulle 
sige nogle få ord om den døde, hvorpå han overensstemmede
med ritualet kastede tre små skovlfulde sand på kisten. Når 
sandet falder på denne første gang, siger præsten ”Af jord er 
du taget,” anden gang: ”Til jord skal du blive,” og tredje 
gang: ”Af jorden skal du igen opstå.”
Denne præst var grundtviganer. Omtrent halvdelen af 
præsterne i Danmark tilhørte denne retning, der sætter den 
mundtlige og levende forkyndelse af ordet meget højt og ikke
holder sig så strengt fra bibelen som de gamle lutheranere. 
De bærer langt skæg. Når de komme på prædikestolen, 
fremsiger de trosbekendelsen, og nogle af menigheden 
gentager den med dem, sigende. ”Vi forsager Djævelen og alt
hans væsen og alle hans gerninger.” De gør også korsets tegn
og mener, at førnævnte ord og denne ceremoni er en slags 
beskyttelse for dem. I almindelighed deltager de både i drik 
og kortspil ved gilderne og eftermiddagen eller aftenerne, når
de har haft kirkelige forretninger forud. Disse præster går 
også op og ned ad kirkegulvet og synger salmerne med, 
ligeså højt kan de, medens menigheden sidder i stolene. De 
er meget populære og deltager som før nævnt i alle gilderne.
Kun få på Fanø antog sandheden; alligevel fandt også her 
nogle få dyrebare sjæle fred og glæde i det velsignede håb 
om udødelighed gennem Kristus ved hans snare genkomst.
Jeg var vendt tilbage til Nordjylland og virkede på forskellige
steder længere øst på. Bror K. Brorson kom fra Amerika for 
at hjælpe mig i Danmark; Han var godt bekendt med denne 
del af landet fra tidligere dage; han havde nemlig gået rundt 
som uldkræmmer. Hans ankomst og virksomhed var til stor 
hjælp. Han besøgte folk i stor udstrækning , holdt møder og 
spredte bøger iblandt dem.
Den næste sommer flyttede vi til Sjælland. Vi lejede et 
værelse i Ringsted, en lille by, der dengang havde 2000 
indbyggere. Sjælland er Danmarks største ø. Ringsted ligger i
midten ved banen fra Korsør til København. Den er en af 
Sjællands ældste byer, og i middelalderen var den tillige en 



af de vigtigste. Kongerne opholdt sig meget her og holdt ting;
omtrent tyve fyrstelige personer ligger begravede i kirken. 
Flere ødelæggende Ildebrande har formindsket byen til, hvad 
den nu er.
I nærheden af denne by boede en gammel baptist som i 
nogen tid havde holdt sabbaten. Han var meget interesseret i 
sandheden og dens fremgang. Han arbejdede på vejen hele 
året rundt både vinter og sommer, så det var vanskeligt for 
ham at beholde sin plads, når han skulle holde sabbat, men 
efter at han havde bedet autoriteterne flere gange derom, 
lykkes det ham at få den syvende dag fri. Skønt han var en 
mand mellem 70 og 80 år, gik han otte mil for at komme til 
møde. I nærheden af ringsted lykkes det os til sidst at få 
oprettet en god menighed. Endskønt den ikke har vokset 
meget hurtigt, er den dog i en stadig tiltagen, og vore brødre 
der har hjulpet missionen pænt.
Ved broder Brorsons trofaste arbejde såvel som ved mine 
egne bestræbelser blev sjæle lidt efter lidt vundne omkring i 
landet her og der. Blandt disse var nogle gode søstre fra 
Ribeegnen. De har bidraget meget til at opretholde 
missionen, og en af dem har arbejdet i flere år for sagen med 
udmærket held.

Andet kapitel – Virksomhed i Norge
Norge består af den vestlige del af den skandinaviske halvø. 
Landet er langstrakt og på sine steder i det nordlige meget 
smalt. Dets nordligste punkt er Nordkap, dens sydligste 
Lindesnæs. Dens største bredde er omtrent 450 kilom. 
Indbyggerantallet beløber sig til ca. 2 200 000, hvoraf en 
femtedel lever i byerne.
Det hele land består af mere eller mindre sammenhængende 
bjergmasser, der danner en højslette, som falder stejlt ned 
mod vest og skrøner jævnt af mod øst. Imellem disse bjerge 
er flere smukke dalestrøg, der gennemstrømmes af Elve. 
2000 fod over havfladen er landet uskikket til beboelse; men 
alligevel drager folk til sæters op på bjergene om sommeren 
indtil en højde af 3000 fod over havet og boer der og passer 
kvæget. Den evige snes grænse er omtrent 5000 fod over 
havfladen; 1000 fod længere ned hører trævæksten op. 
Dovrefjelds gennemsnitlige højde er 3-4000 fod. Blandt de 
højeste punkter nævnte snehætten (4700 fod). Sceneriet i 
denne landsdel er meget storslået og vildt. Jøtunfjeldene 
opfylder en stor del af det midterste Norge. De er alt for vilde
og høje til, at man kan bo der, men de bliver besøgte af en 
hel mængde jægere og turister. Mange af disse fjelde har en 
højde af 7000 fod over havet, og Galdhøppiggen, Norges 
højeste punkt, når til 8500 fod. Justedalsbræen i Bergens stift
er den største på hele Europas Fastland. Den dækker med sin 
Ismasse omtrent 588 kvadartmil. Hele Norges vestkyst og en 
del af sydkysten er omgivet af større og mindre øer, der 
danner den såkaldte skærgård. Mellem disse og fastlandet er 
vandet smukt og afgiver en behagelig rejserute pr. Dampskib.
I det indre af landet er luften klar og tør. Vintrene er kolde og
somrene varme. Ved kysten indvirker havet og 
Golfstrømmen meget på vejrliget og gør det mildere. Her 
falder også meget regn. Den nordlige del af Norge strækker 
sig inden for den nordligste polarcirkel, hvor solen ikke går 
ned om sommeren, og hvor den ikke står op om vinteren.
Kvægarvl beskæftiger mange af indbyggerne; agerdyrkning 
er der på grund af det bjergfulde land ikke meget af. Norge 
må indføre korn fra udlandet, ligeledes indføres smør, kød 
osv. Om sommeren er der ypperlige græsgange for kvæget 
oppe på bjergene på sæterne, men om vinteren er det ofte 
vanskeligt at få foder nok. Af mineraler findes sølv, kobber, 
jern, nikel og bjergværksdriften er i de senere år drevet en del
op og giver eg godt årligt udbytte. Jagt drives i nogen 
udstrækning på visse tider i året. Der findes ulve, bjørne, elg, 
rensdyr, rådyr, oddere, sæler, æderfugle og en mangfoldighed
af mindre vildt. Der udføres en hel del tømmer og 
skibsbyggeri drives efter en større målestok. Norges 
handelsflåde er den fjerde største i verden.
Der drives fiskeri i stor udstrækning i elve, søer, fjorde og 
bugter. Fangsten er laks, sild og torsk er af stor vigtighed. 
Omtreng 50 0000 mennesker er beskæftigede med silde- og 
torskefisteriet om foråret og efteråret. Torsk fiskes også om 

vinteren. Den største fiskeplads er ved lofoten, en række af 
øer ved nordvestkysten, der trækker sig 175 mil langs med 
kysten, og er alle ujævne klippeøer. Nogle af dem når en 
højde af 4000 fod og er dækkede af evig sne. Til fiskeriet 
mellem disse øer drager altid en mængde folk fra fastlandet, 
og når alle disse mennesker samles, bliver der livligt ved 
Lofoten. Når mændene om aftenen kommer ind fra søen, er 
der god lejlighed til at besøge dem og sælge dem bøger. 
Nogle af vore kolportørere har fundet dette sted at være en 
umærket arbejdsmark.
Med undtagelse af lapperne og finnerne i det nordlige Norge 
er Norges beboere af den skandinaviske rase, der er beslægtet
med nordtyskere. De oprindelige nordmænd er af 
middelhøjde med kraftig, muskuløs legemsbygning, smuk 
hudfarve, lyst hår og blå øjne. De er åbenhjertige, men 
forsigtige, retskafne, religiøse og tilbøjelige til at holde sig til
gamle skikke og vedtægter. På flere steder inde i landet har 
bondebefolkningen bibeholdt deres nationaldragter, og disse 
er for det meste meget maleriske. Kvinder bærer vilde, uldne 
skørter og lyse strikkede livstykker, sammenhæftede og 
smykkede med hægter og spænder af sølv eller messing. 
Folkene på bjergene er ikke blevet påvirkede af de moderne 
religiøse idéer, men holder sig til deres fædres religion. I de 
senere år er udvandringen tiltaget i den grad, at den truer med
at svække landet.
Norges ældste historie hænger sammen med de andre 
skandinaviske landes. Mod slutningen af de tiende 
århundrede blev kristendommen indført af Olaf Trygvasson 
og senere af Olaf den Hellige. Reformationen indførtes 1536.
I mere end 400 år var Norge forenet med Danmark og blev 
siden 1814, forenet med Sverige. Landets frie forfatning 
skriver sig fra 1814, da den nuværende grundlov blev 
vedtaget.
I Norge var en læge blevet omvendt til sandheden ved at læse
vore bøger. Han holdt sabbaten og var interesseret i at 
udsprede budskabet. Han havde skrevet til mig, og han 
troede, at der ville være udmærket lejlighed til at prædike 
sandheden på mange steder. Jeg havde også modtaget brev 
fra en udvandringsagent i Kristiania. Han opfordrede mig til 
at komme did og forsikrede, at mange ville være glade ved at
høre evangeliet om Kristi kommende rige blive prædiket i 
Kristiania.
Jeg tænkte, at det ville være bedst at se landet og folket, før 
jeg tog nogen afgørende beslutning, og rejse derfor derop en 
tur ud på sommeren. Først besøgte jeg Kristania og blev 
nogenlunde bekendt med forholdene der. Jeg blev overtydet 
om, at det var min pligt at gøre store anstrengelser for at få 
oprettet en centralmission der. Hr. Swenson, 
Dampskibsagenten, gjorde alt, hvad han kunne, for at hjælpe 
mig. På et centralt beliggende sted fandt vi en hel etage i et 
hus ledig og til leje. Der var en stor sal, som stod i 
forbindelse med tre mindre værelser. Om fornødent kunne de
alle benyttes til møde. Det var smukke værelser, nylig 
malede; og ejeren var villig til at leje dem til os for et år, og 
lade os benytte dem til møder, når han fik noget højere leje 
end sædvanlig. Halvdelen blev afsluttet, og vi flyttede ind 
den 1. oktober.
Fra Kristiania tog jeg til Trondhjem pr. bane. Denne sviptur 
var meget interessant. Jeg kom gennem et interessant 
landskab. Trondhjem ligger på en halvø i Trondhjemsfjorden 
g har flere minder fra middelalderen; de vigtigste af disse er 
domkirken samt bispegården. Domkirken påbegyndtes i det 
ellevte århundrede, men den blev ikke fuldendt før i det 
fjortende århundrede. Den var bygget i romansk stil, 350 fod 
lang med flere små tårne og med forgyldninger, buer og 
malerier. I de dage strålede den med stor pragt. Siden blev 
den tildels nedbrandt og bygget op igen flere gange; nu er 
Restaureringen snart fuldført med stor dygtighed, og dens 
smukke spir knejser og alle byens huse og ses tydeligt, enten 
man nærmer sig byen fra land- eller søsiden. Trondhjems 
domkirke er en af de smukkeste og største kirker fra 
middelalderen i de tre nordiske lande.
Trondhjem havde dengang 25000 indbyggere. Den er 
forbunden måde med Kristiania og Sverige ved jernbane og 
er en by i opkomst. Her fandt jeg nogle venner, som var 



interesserede i sandheden. Jeg standsede nogle få dage for at 
blive bekendt med dem og opmuntre dem. Senere arbejdede 
vore kolportørere nogle år derefter i denne by med held; 
således H L Henriksen fra Iowa, der i en Årrække var 
hovedagent for bogforlaget i Sandinavien. Fra Trondhjem tog
jeg til Haugesund pr. Dampbåd. Her var en broder, som holdt
sabbaten. Han glædede sig ved mit besøg, og jeg holdt et par 
møder i hans hus. Pr. dampskib rejste jeg tilbage langs kysten
til Bergen: Vi gik indenskærs, en dejlig sejltur! Det var om 
natten, og hvorledes lodsen kunne føre skibet sikkert imellem
alle disse øer og skær, hvoraf nogle ligger under vandet, 
medens andre rager op deraf, var vanskeligt at forstå. Bergen 
blev grundlagt i det ellevte Århundrede af kong Olaf Kyrre. 
Næsten indtil midten af det nittende århundrede har byen 
været den største i Norge og landets vigtigste handelsplads. 
Handelen var endnu livlig, og indbyggerantallet er tiltaget 
betydeligt i de sidste år. En gammel broder i denne by holdt 
Herrens sabbat. Interessen på disse steder var blevet vakt ved
læsning af vore bøger. Endskønt ingen bogsælger da endnu 
havde gennemstrejfet disse egne, var dog den tavse budbærer
gået forud og havde udrettet sit arbejde. I Bergen bivågede 
og holdt jeg nogle få møder, stiftede bekendskab med nogle 
venner og tog så billet med dampskibet til Stavanger.
Stavanger er en Søhavn på Norges Vestkyst 100 mil syd for 
Bergen. Det er en meget gammel by med en smuk gotisk 
domkirke bygget 1013. Indbyggerantallet er nu ca 30000. På 
Reformationens tid, ca 540, plyndrede protestanterne kirken 
for alle dens prydelser, endogså kirkebøgerne med tilhørende
dokumenter blev brændte på kirkegården. Siden 1867 er 
kirken fuldstændige restaureret og er nu Stavangers 
smukkeste bygning. Jeg opholdt mig flere dage der i byen 
hos en ven, som tidligere havde boet i Cigcago og gik til 
metodisternes møder. De havde en trivelig menighed der. 
Også kvækerne er talrige i Stavanger og Omegn; jeg 
prædikede én gang i deres forsamlingshus og talte en anden 
gang til børnenes afholdsforening, der havde møder samme 
sted. Kvækerne er meget ivrige afholdsfolk; og mange børn 
er taget i deres afholdsforening. Disse har forpligtet sig til 
hverken at drikke spiritus eller røge tobak. Det var særdeles 
interessant at have møde med disse børn.
Søndag morgen var jeg til møde i et stort kapel. 
Gudstjenesten begyndte Kl. 7. Fra 7-800 mennesker var 
forsamlede på denne tidlige tid af dagen. Kirken var 
propfuld, og mange stod udenfor døren. Det var en præst i 
statskirken, som havde møde. Han læste en salme og gjorde 
nogle hjertelige bemærkninger efter hvert vers. Mødets 
højtidelig og de mange tårer, som randt, tilkendegav 
tilhørernes dybe interesse. Jeg blev meget bevæget ved dette 
syn. Folk følte øjnsynlig en hunger efter livets brød.
Efter få dage var jeg igen ombort på damperen på vej til 
Kristiansand og Laurvig. Mellem Farsund og Mandal 
passerede vi Lindesnæs fyrtårn. Det er det ældste i Norge og 
bygget på Norges sydligste punkt. Kristianssand anlagdes af 
den danske konge Kristian IV 1641. Den er bygget på en 
sandslette ved Otteråens Munding og har ca 30 000 
indbyggere. Den er en af de mest regelmæssige byggede byer
i Europa med en stor Handelsflåde. Laurvig har ca 25 000 
indbyggere og er beliggende ved enden af en lille fjord. Den 
driver en betydelig handel med udlandet, i særdeleshed med 
England. Havnen er god og tilgængelig for de største skibe. 
Fra denne by er der regelmæssig dampskibsforbindelse med 
Frederikshavn og København i Danmark, og efter få dages 
forløb var jeg igen i mit fædreland.
Da jeg havde besøgt brødrene og vennerne i Danmark, 
overlod jeg arbejdet der til br. K Brorson og tog til Kristania, 
Norge. Vi fik snart et af de lejede værelser indrettet til 
beboelse og indrettet det store værelse til mødesal. Det 
tilstødende værelse blev også udstyret således, at det kunne 
åbnes og benyttes til møde i forening med sale, om 
nødvendigt. Hr. Svenson hjalp mig meget. En prædikestol 
blev lavet og passende sæder til hele værelset. Det var godt 
oplyst af lamper, og en lille bøsse til kollekt var anbragt ved 
døren. Denne bøsse gjorde go tjeneste et år; vennerne 
forglemte aldrig at lægge noget i den ved hvert møde. De 
givne bidrag var kun små, men ved årets slutning var der dog

indkommet så meget, at vi kunne betale lejen for de værelser,
lys og brændsel, alle advertisementer og det bohave, som var 
købt til mødesalen. Det betaler sig godt ”at samle smulerne”. 
Joh. 6,12.
He Swenson sagde, at vi manglede én Ting endnu – og det 
var rullegardiner til vinduerne. Vi befandt os i tredje etage, 
men alligevel kunne vore genboere på den anden side af 
gaden se ind i værelset. Han sagde også, at vi ikke kunne 
vente at få værelset fuldt hver gang, og det så så ubetydeligt 
og ringe ud, når der kun var få Folk i så stort et Rum. Jeg 
bejaede dette, og vi fik rullegardiner. Tilsidst var vi færdige, 
og et møde blev bekendtgjort til søndag aften. Emnet var 
Kristi andet komme. Næsten en time før mødetiden begyndte
folk at komme; i løbet af en halv time var det store værelse 
fuldt, og det næste blev åbnet; Men folk vedblev stadig at 
komme. De stuvede sig sammen; hver ståplads var optaget, 
og det tredje værelse blev åbnet. Trappegangen op til fjerde 
etage blev fyldt; og trappen nedad var fuld af folk, og 
alligevel var der en hob udenfor huset nede på gaden, som 
måtte gå bort. Jeg talte en time. Tilhørerne lyttede med den 
dybeste interesse, og ingen syntes at blive trætte af at stå. 
Møder blev planlagte for næste uge og næste søndag aften, 
og emnet for næste aften bekendtgjort.
En person, som siden b lev en stadig tilhører, siger om det 
første møde: ”Jeg kom lidt sent. Med besvær banede jeg mit 
vej op ad trappen. Den store sal var fuld til trængsel. Jeg 
bemærkede adskillige ”Spidser” (fremtrædende mænd) 
blandt byens borgere. Tilsidst fik jeg en plads overfor 
trapperne, hvor jeg kunne stå uden at blive for meget klemt. 
På den ene side af mig stod to af vore dygtigste sagførere, på 
den anden nogle af de simplere klasser. Da mødet åbnedes, 
og taleren trådte frem, så han kunne ses, var der øjensynlig 
stor skuffelse. De så en lille mand med svag legemsbygning, 
og han havde intet andet end bibelen i hånden. Nogle blev 
urolige, og nogle så begyndte at hviske sammen. De havde 
ventet at se en stor, stærk mand med mindst en armfuld 
bøger. Støjen blev imidlertid dysset ned, da taleren sagde: 
”Jeg håber, at folket i dette civiliserede land er ligeså villigt 
til at høre, før det dømmer, som folk var på Paulus tid. 
Gudstjenesten begyndte snart, og inden føje tid var 
forsamlingen så opmærksom at man kunne høre en 
knappenål falde på gulvet. Så hviskede den ene sagfører til 
den anden: ”Den mand kan vi ikke imødegå; hans beviser er 
for solide til at blive kuldkastede.”
Når de tre værelser var fulde, kunde der være omtrent 3000 
mennesker. Interessen vedblev og tog til. Flere søndage 
benyttede jeg en stor sal og undertiden et teater, hvor der 
kunne vær fra 8-1200 mennesker forsamlede. Efter to 
måneders forløb lejede jeg en latinskoles gymnastiksal til 
regelmæssig gudstjeneste hver søndag aften i tre måneder. 
Her samledes i almindelighed mere end 1000 mennesker fra 
uge til uge for at lytte til Guds ords forkyndelse. De stuvede 
sig sammen og optog ethvert rum indeni salen, ja undertiden 
forstuen med, og man kunne ofte se mange ansigter af folk, 
som stod udenfor vinduerne, skønt det var vinter. På 
søgnedagene havde vi møde i vor egen sal.
Den fortsatte interesse og i særdeles de lærdomme, som blev 
prædikede, forårsagede et stort røre i Norges hovedstad, og 
herfra fløj rygtet over hele landet. Mange begyndte at læse i 
bibelen og at studere dens lærdomme med interesse, og man 
påstod, at denne bog aldrig før var blevet læst så meget og 
med så stor opmærksomhed i Kristiania. I nogle boglader 
sagde de, at de aldrig før havde solgt så mange bibler som 
under disse møder. Nogle troende modtog sandheden med 
glæde, ja endogså vantro og fritænkere blev omvendte. En 
broder, som på den tid arbejdede på bryggerne og indtog sine
måltider på spisehuset i nærheden, havde god lejlighed til at 
høre, hvad folk sagde om møderne; og han beretter, at det 
daglige samtaleemne overalt var den nye prædiken og 
møderne. De fleste mennesker anså de fremholdte lærdomme
for falske og kaldte prædikanten en falsk profet. Mange 
falske og onde rygter blev satte i omløb; men når nogle talte 
ilde om værket, var der alligevel andre, som forsvarede 
prædikenen. Dette forårsagede mange løjerlige scenerier og 
disputer.



Ved den tid blev et lille flyveskrift kaldet ”Appel til 
sjælehyrderne i Kristiania” trykt og i tusindvis spredt over 
byen. Det fremstillede sjælehyrderne som stumme hunde, der
ikke kunne gø, sovende og hengivne til søvn. Forfatteren 
drog den slutning, at siden de ikke sagde et ord imod den nye
prædikant, så det ud, som om de intet havde at indvende 
imod hans lære. Men hans lære stemte ikke overens med 
statskirkens. Denne måtte derfor enten opgive de gamle 
læresætninger eller også gendrive disse nye. Som gensvar 
herpå holdt en af de ældste og mest ansete præster i byen to 
foredrag om loven og sabbaten. Disse blev trykte og udbredte
som flyveskrifter. Denne præst sagde, at der var meget lille 
fare for at statskirken ved denne mands prædiken. Kun få 
ville adlyde den, fordi den krævede alt for megen opofrelse. 
Han sagde også, at den syvende dag havde tidligere været 
sabbat, men kirken havde forandret den. Søndagen var ikke 
sabbat eller helligdag i sig selv, men var af kirken blevet 
bestemt til gudstjeneste og burde til dette brug respekteres af 
alle. Disse foredrag påhørtes i teateret af en stor 
menneskemængde.
Efter at omtrent tre måneder var forløbne, blev jeg opfordret 
til at tale om udødeligheds-spørgsmålet. Jeg havde ventet så 
længe hermed, fordi folk ikke var forberedte til at høre eller 
dømme derom, og fordi der herskede så megen fordom 
derimod. Men da bibelen var genindsat som den eneste 
rettesnor for Kristentroen, og Sjælens omvendelse til Herren 
havde givet folket tillid til vort værk, var vejen forberedt til 
at fremstille denne sandhed.
Efter at jeg havde prædiket nogle få gange om udødelighed 
gennem Kristus, den store livgiver, holdt en bymissionæer, 
der stod i forbindelse med statskirken, to prædikener i et 
kapel for at fastslå sjælens udødelighed. Han havde fuldt hus 
og interesserede tilhørere. Men dette hindrede ikke på nogen 
måde mine møder, det skabte snarere større Interesse og 
ønske om at sætte sig ind i, hvad vi lærte.
Den næste sommer traf jeg sammen med denne mand 
ombord på et damskib på vej tl Kristiania. Vi kom snart i en 
livlig samtale med hinanden. Han spurgte mig, om jeg var 
den præst fra Amerika, hvortil jeg svarede ja. Han havde 
også været i Amerika og talte særdeles godt engelsk. Jeg 
begyndte samtalen på engelsk, og den blev fortsat i denne 
sprog. Først viste han sig meget imødekommende. Så talte 
han i en hovmodig tone, som om han ejede stor stor autoritet 
og jeg slet ingen. Statskirkepræsterne påtager sig undertiden 
denne overlegne fremtræden. De handler og handler, som om
de havde Eneret på at forkynde evangeliet, og som om deres 
måde at prædike på var den eneste rette. Jeg lyttede 
tålmodigt, indtil han var færdig. Så trådte jeg nær hen til ham
og talte med lignende myndighed. Jeg mindede ham om, at 
den norsk-lutherske statskirke kun var et lille samfund, og at 
en jordisk konges myndighed på ingen måde kunne 
sammenlignes med Kristi uforanderlige ord. Dette havde den 
forønskede virkning. Manden steg ned fra sit ophøjede stade 
og talte med mig på en høflig måde, men noget iltert. Især 
blev han ophidset, når vi begyndte at tale om helvede. Hans 
teori om, at sjælene steg op til deres bestemmelsessted straks 
efter døden, stemmede ikke med tanken om helvede, der er et
sted inde i jorden og ikke ovenfor samme.
”Min ven,” sagde han, ”helvede er beliggende opad og 
udadtil,” og han ledsagede ordene med heftige bevægelser i 
disse retninger.
Jeg svarede ham, at dersom han ville holde sig til den 
bogstavelige mening af ordene: ”Hades” og ”scheol”, måtte 
han anerkende at bibelens tydelige vidnesbyrd. Hvis han 
nogensinde havde læst 4 Mos. 16,30-33, måtte han vide, at 
Korah og hans stalbrødre gik ned i graven, og at jorden 
opslugte dem. I den danske oversættelse står for grav 
”Helvede”, i grundsproget er det ”scheol”. Mange andre 
steder i bibelen beviser det samme. De dødes hvile- og 
opholdssted er jorden. ”Der er hverken gerning eller tanke 
eller kundskab eller visdom i dødsriget, hvor du farer hen.” 
Præd. 9,10. I denne tekst er de dødes hvilested kaldet 
dødsriget, i originalen ”scheol”. Helvede findes derfor 
tydeligt nok i jorden, og sjælen eller legemet, eller hvad der 
nu går derhen, må gå nedad og ikke opad. Sjælen går ikke 

opad til de mørke boliger. Den simple sandhed er, at de døde,
både gode og onde, forbliver rolige i graven indtil den store 
opstandelsesdag. – Således vedblev vi indtil dampskibet 
lagde til ved kajen, og vi måtte skilles.
I Norge har tanken om et helvede fuldt af levende væsener, 
som brændes i evighed, slået dybe rødder i hjerter, meget 
mere end i Danmark eller Sverige. Mange synes at mene, at 
en fast tro på et evigt brændende helvede er den vigtigste del 
af deres ortodokse kristendom.
En høj, ung mand fra landet kom til mit hjem tidlig en 
søndag morgen; han var kommet langvejs fra for at besøge 
mig. Han havde hørt, at jeg ikke troede på et evigt, 
brændende helvede med evig pine; men han ville ikke tro 
dette, blot fordi det var sagt ham: Han ønskede at høre før sig
selv. ”Og nu,” sagde han, ”vær så god at sige mig: tror De på 
evig pine i helvedes ild?”
”Min kære ven!” sagde jeg, ”Helvede er i bibelen ikke 
fremstillet for os som noget, vi skal tro på for at blive frelst. 
Kristus er vor frelser; jeg tror på ham, og jeg tror også, at han
vil belønne eller straffe ethvert menneske efter dets gerning.”
”De behøver ikke at fortælle mig noget om Kristus; jeg 
ønsker kun at vide, om De tror på et helvede med evig pine.”
”Jeg tror, at de onde vil blive tilintetgjorde, når Jorden bliver 
ny.”
”Det er nok; det er alt, jeg ønskede at vide; god morgen!”
Og derpå gik han hjem, ligeså pludselig som han var 
kommet, fast overtydet om at han var rettroende og jeg en 
falsk lærer. Når folk ikke kan se nogen skønhed i Kristus, 
men mener, at hovedsagen er at tro på et evigt brændende 
helvede eller en anden nervepirrende historie, er de sandelig 
stærkt hildede i fanatisme.
Efter at jeg havde talt om udødelighedsspørgsmålet i nogen 
tid, fremkom der en række artikler i avisen ”Dagen”. De var 
skrevet af en præst og indeholdt et vel affattet angreb på 
bibelens lære om udødelighed gennem Kristus alene. Det var 
mig meget om at gøre at få svare herpå i samme blad; men at 
indrykke en imødegåelse af den anerkendte religion i et 
offentligt dagblad stred imod enhver redaktørs følelser og var
noget, som aldrig havde fundet sted før. Hr. Swenson kom 
mig her til hjælp. Han avaterede meget i nævnte blad og 
havde betydelig indflydelse hos redaktøren. Skønt mit 
forlangende fra først af blev fuldstændig afslået, blev 
Swenson ved at tale med redaktøren, indtil denne 
samtykkede i at optage et svar af lige mange artikler af 
omtrent samme længde som angrebet. Overskriften på 
angrebet var: ”Er syvende-dags adventisternes lære bibelsk?”
Svaret havde samme overskrift. De blev trykt som 
flyveskrift, så snart det havde været i bladet. Dette gensvar 
blev læst af mange tusinde og bidrog til forbindelse med 
prædikenen og tusinder af traktater, som solgtes, sit til at 
bearbejde folkestemningen vedrørende nævnte spørgsmål.
Derefter begyndte den samme præst, som havde skrevet imod
os i bladet, en række møder i en stor sal; i disse søgte han at 
bevise, så godt han kunne, at syvendedags adventisternes 
lære var falsk. Det blev sagt mig, at han var meget voldsom 
og fremkom med mange hårde udtalelser om mig, og jeg blev
opfordret til at gå og høre ham; men jeg gik aldrig. Jeg 
vidste, at det ikke ville gavne mig noget at høre ham, og at 
det kun ville skade været ved at lede min opmærksomhed 
bort fra det, der er vigtigere.
Da han var færdig med sine foredrag, kom nogle af mine 
venner til mig og sagde, at det stod klart for dem, at det var 
min pligt offentligt at imødegå ham og tvinge ham til at 
fremkomme med sine angreb i min nærværelse, for at jeg 
kunne få anledning til gensvar. Jeg fandt dette rimeligt og 
samtykkede i at udstede en indbydelse til præsten herom, og 
dette gjorde jeg næste søndag formiddag ved et møde i en 
stor sal tilhørende et teater, hvor omtrent 1000 tilhørere var 
tilstede. Præsten var også nærværende; men dette tog så hårdt
på ham, at han måtte gå hjem og i seng. Den følgende dag 
besøgte jeg ham sammen med nogle venner. Han var 
sengeliggende, men ikke farlig syg. Vi ønskede, at han skulle
sige os, om han ville diskutere med mig eller ej; Men han 
undgik dettes spørgsmål og gav ikke noget afgørende svar. 
Den næste dag indrykkede vi en opfordring til præsten i et 



dagblad og bad om svar i bladet, idet vi forklarede 
offentligheden de nærmeste omstændigheder. Men hans 
skriftlige svar var ligeså ubestemt som hans mundtlige. En 
anden opfordring, der henledede publikums opmærksomhed 
på hans umandige opførsel, blev indtrykket, og til sidst kom 
svaret som lange breve i form af et afgjort nej! Den stakkels 
præsts handlemåde blev i almindelighed misbilliget, og 
mange af hans embedsbrødre mente, at han ikke handlede ret.
Efter nogen tid flyttede han til en anden by, og da han skulle 
sejle over til en ø i en lille båd, kæntrede denne i en 
kastevind, og præsten druknede. Hans venner advarede ham 
på forhånd og sagde, at det var farligt; men det nyttede ikke, 
han drog af sted og fik således en utidig død. Det var et 
bedrøveligt ulykkestilfælde. Han var en mand i sine bedste år
og efterlod sig hustru med flere børn.
En søndag aften skulle jeg prædike i den store sal over 
teksten: ”Hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke udslukkes.” 
Salen var propfuld, og der herskede stor ophidselse blandt 
modstanderne. Alle hørte efter med stor opmærksomhed 
indtil henimod slutningen af prædikenen, da jeg blev afbrudt 
af en respektabel borgermand, fader til en af præsterne og 
ejer af en vognfabrik. Øjeblikkelig gjorde nogle præster og 
deres disciple, som sad på galleriet, en vældig larm. De 
ophidsede de forsamlede, så de næppe vidste, hvad de tog sig
for. Nogle forsøgte at standse larmen, og begge parter gjorde 
en sådan støj, at jeg ikke kunne høre min egen stemme, når 
jeg prøvede at sige noget. Forstyrrelsen var nær gået over til 
Panik. Værelset var så tæt pakket med folk, at det var 
overordentlig vanskeligt at komme ud, og mange frygtede for
at blive trådt ihjel, for det var sket nogle år før i den samme 
sal. En del mænd rejste sig, tog en bænk og løftede den op 
for at slå et vindue ud og slippe bort ad den vej, da pludselig 
en stærk stemme hørtes, klar og tydelig, over hele tumulten. 
Den kom fra en høj mand, som stod op på en bænk. Han 
sagde: ”I Guds og kongens navn befaler jeg denne forsamling
at være stille øjeblikkelig!”
Hans ord havde en magisk virkning. I et øjeblik var der 
fuldstændig ro og orden. Jeg fuldendte prædikenen, sluttede 
mødet som sædvanlig og solgte traktater om emnet, ligeså 
hurtigt som jeg kunne udlevere dem. Jeg havde altid nogle 
traktater vedrørende det omhandlende emne til salgs ved 
slutningen af hvert møde. Det var interessant at se hundreder 
af hænder udstrakte og folk sige: ”Kan jeg få en,” ”Lad mig 
få en!” indtil alle traktater var solgte.
Medens jeg holdt på med at sælge traktater, som tre 
politibetjente til syne i døren. De banede sig vej gennem 
mængden henimod mig. Dette var ikke let, fordi ingen ville 
forlade huset. Da folk så politiet, sagde nogle, at de kom for 
at arrestere mig og sende mig ud af landet, da sådan 
prædiken ikke kunne tilstedes i gamle Norge. Andre sagde, 
dette var et frit land, og at de kom for at beskytte mig. 
Imidlertid blev jeg ved at sælge traktater. Da de nåede 
talerstolen, spurgte betjentene, om jeg ønskede nogen hjælp. 
Jeg svarede, at jeg var dem megen forbunden for deres 
venlige tilbud; tilhørerne havde været lidt urolige, men nu 
var der fuldstændig orden. De forsikrede mig om at det var 
deres skyldighed at beskytte mig under ethvert lovligt 
arbejde, og at de gerne ville hjælpe mig, når som helst jeg 
behøvede det. Derpå gik de lige så stille, som de var komne.
Dette møde var imidlertid ingen lille prøve for min tro. Jeg 
bad meget alvorligt til Herren om hjælp i det kritiske øjeblik, 
da det så ud, som om mødet skulle blive til en fuldstændig 
forvirring. Dersom dette var sket, ville det have været til stor 
skade for min fremtidige virksomhed; Men nu styrede Herren
begivenhedernes gang således, at alt endte ordentligt og 
roligt. Man opdagede aldrig, hvem der havde befalet 
forsamlingen at være stille, men alle havde følt, at denne 
stemme havde en beroligende indflydelse på dem. Guds og 
de engle var øjensynlig der for at hjælpe mig. Den næste 
søndag talte jeg over Kristi ord: ”Ti, vær stille!” og derefter 
var der aldrig nogen forstyrrelse.
Nogle dage senere blev forstyrrelserne ved dette møde omtalt
i et af vittighedsbladene i byen. Der var et billede med et 
hjul, som løb rundt, og en mand, der ikke vidste, hvor han 
løb hen, sad på hjulet. Så var der en hentydning til 

vognfabrikanten, gående ud på, at han havde blandet sig i 
ting, som ikke vedkom ham. Dette er mærkeligt, at skønt jeg 
døbte mere end 100 personer i Kristiania, så latterliggjorde 
disse blade aldrig mit arbejde, hvorimod de vede deres vid på
en baptistprædikant, som kun døbte nogle få mennesker. De 
indrykkede nogle afbildninger, som forstillede ham og hans 
dåbskandidater på den mest latterlige måde.
Skønt der var en hel del fordom og megen modstand at 
kæmpe med, vandt sandheden sine sejre og fik et godt ry i 
Kristiania. Efter nytår blev et lille blad trykt og solgt hver 
uge. Mange tusinde traktater solgtes ved møderne og over 
hele byen. Dette hjælp meget til at gøre sandheden bekendt 
for folk.
En aften, da jeg havde talt om emnet ”Liv og udødelighed”, 
falbød jeg et flyveskrift med titlen ”Liv og 
uforkrænkelighed” tilsalgs. Dette indeholdt en fremstilling af
skriftens lære om dette emne. Jeg bemærkede, at folk ikke 
blindt hen skulle stole på, hvad jeg sagde, men selv ransage 
bibelen for at se, om disse ting forholdt sig således. Det lille 
skrift henviste til bibelen, hver gang noget anførtes, så 
skriftstederne let kunne findes. Der blev henvist til 
grundsproget nogle få steder, og om de ville, kunde de 
spørge professorerne ved universitet, om de steder af 
grundsproget, som jeg anført, lød således, som jeg havde 
dem.
To af vennerne, som var meget interesseret i dette emne, 
læste bogen igennem og undersøgte alle de steder, der talte 
om ”Hades” (de dødes opholdssted) og lignende ord. Så gik 
de en aften til professor Gisle Johnson, som var medlem af 
universitets fakultet. Denne mand var meget agtet og anset 
for sin lærdom. De fandt ham hjemme siddende i 
studereværelset indhyllet i tobaksskyer. Han var en lille 
mand, og piben i hans mund var omtrent ligeså lang som han 
selv. Vennerne sagde ham deres æriende. Han var meget 
venlig og villig til at give dem underretning, de ønskede. Han
så efter for hvert sted og sagde, at hvad bogen udtalte om 
disse ord, var rigtigt. Vennerne takkede ham for hans 
ulejlighed. Han sagde da, at han ønskede, de skulle forstå, at 
forfatteren af denne bog, der var meget farlig, var en falsk 
lærer af værste slags, skønt oversættelserne i sig selv var 
rigtige. Vennerne bemærkede hertil, at hvis denne lære var af
den farligste slags, var det vanskeligt at forstå, hvorfor så 
ikke professor Gisle Johnson og Kristianias 30 præster tog 
skridt til at oplyse folk herom. Her var en by på hen ved 20 
000 indbyggere, der aldrig blev ført bag lyset af disse 
lærdomme. Hvor kunne de være så rolige, når dette var så 
farligt, som han påstod.
Dette spørgsmål var professoren ikke forberedt på, og han 
vidste ikke, hvad han skulle svare på deres fremstilling. Men 
Hans hustru kom ham til hjælp ved at spørge dem, om de 
ikke vidste, at det var vejl at forlade deres egen forsamling. 
De svarede, at de ikke havde haft noget at gøre med 
statskirken i mange år, men nu syntes det, som om de skulle 
finde en kristen menighed. Hun rødmede og spurgte igen, om
de da ikke var døbte og konfirmerede, og sagde, at de måtte 
heller overveje dette vigtige spørgsmål mere omhyggeligt og 
så komme igen en anden gang for at rådslå med hendes 
mand. På deres vej hjem besøgte de en præst, fremlagde 
sagen for ham og fik det samme svar. Bogens vidnesbyrd 
blev bekræftede, og mange folk, som erfarede dette læste den
derfor med endnu større interesse. Møderne på sabbaten blev 
nu godt besøgte, og flere gudfrygtige adlød Herrens bud, 
Interesserede personer hjalp til at besøge folk og holdt 
bønnemøder og bibellæsninger i hjemmene rundt om.
Da de tre måneder var omme, ønskede jeg at leje den store 
sal i tre måneder til; men dette fik jeg ikke, og dersom 
førnævnte latinskoles rektor ikke havde været en meget 
frisindet mand, var jeg blevet drevet bort derfra, længe før de
første tre måneder var omme. Min prædiken forårsagede et 
sådant røre i byen, at de ledende mænd i statskirken 
bestræbte sig for at lukke alle døre for mig. Bispen 
opfordrede rektoren til at standse møderne; Men denne 
svarede, at han ville overholde sin lejekontrakt. Da den var 
udløbet, fortalte han mig, at det gjorde ham ondt, at han ikke 
kunne lade mig have latinskolens gymnastiksal længere. 



Flere af studenternes forældre havde sagt til ha, at de ville 
tage deres børn ud af skolen, dersom han lod mig beholde 
salen mere end de tre måneder.
Dette forsøg på at udelukke mig fra alle større lokaler førte 
til, at vi købte ejendommen i Akersgaden lige overfor den 
katolske kirke. Købet af denne ejendom var et stort 
foretagende for så lille et selskab, men vi behøvede den 
særdeles meget. Den var godt beliggende til møder og anden 
offentlig virksomhed, og vi kunne betale den i løbet af 30 år, 
hvorfor vennerne enstemmig vedtog, det var bedst at sikre 
sig den. En hyggelig sal med dåbsbasin blev nu indrettet til 
møder i anden etage, og siden blev et trykkeri anbragt i nedre
etage, og resten af huset lejet ud til familier. Flere 
gudfrygtige og troende blev døbte og en menighed oprettet. 
Interessen for den velsignede sandhed var stor. Alle var 
villige til at yde deres del til at dække omkostninger og 
hjælpe til med at udbrede kundskaben om den dyrebare 
sandhed, hvilket glædede mit hjerte; og der gaves lejlighed 
nok til at udføre dette arbejde.

Tredje kapitel – Besøg i de Forenede Stater i Amerika
I efteråret 1880 blev det bestemt, at jeg skulle besøge brødre 
i Amerika og vende tilbage igen til foråret. Jeg havde tænkt 
noget på at udgive et sundhedsblad samt at forbedre og 
udvide trykkeriarbejdet. For at kunne gøre dette måtte de 
amerikanske brødre hjælpe os, og vi ønskede også deres råd 
og bifald, før vi tog et sådant skridt. Desuden ville det være 
opmuntrende for de skandinaviske brødre i Amerika, om der 
blev holdt nogle møder iblandt dem; thi de havde kun få 
arbejdere og var stærkt interesserede for at høre om 
missionen i deres fædrelande.
Sommeren 1879 kom broder Jaspersen og hans hustru fra 
Amerika for at hjælpe til i missionen. De bragte vore børn 
med sig. Søster Anna Rasmussen kom også for at hjælpe til 
med trykkeriarbejdet. Br. Jaspersen arbejdede noget i 
Kristiania og siden i Danmark. Br. Rosquist og andre hjalp 
med arbejdet, medens jeg var i Amerika.
De fleste emigranter fra Norge gik dengang over England. To
store dampskibe vedligeholdt forbindelse mellem Kristiania 
og Hull. Mange går nu over Danmark, siden det Forenede 
Dampskibsselskab har anskaffet så tidssvarende og 
udmærkede skibe, der anløbe Kristiania og Kristianssand på 
ud- og hjemrejsen. Færre skandinaver går nu over Hamburg 
og Bremen.
Det er et højtideligt øjeblik, når dampskibet ligger i havnen, 
klar til afgang. På kajen er der fuldt af folk. Vennerne tøver 
der så længe som muligt for at give og medtage det sidste 
håndtryk, det sidste venlige blik og den sidste hilsen fra de 
viftende lommetørklæder, når ingen anden bevægelse kan 
ses. Mangt et øje er badet i tårer, og mangt et herte er 
bedrøvet, når haver begynder at gøre skilsmisse mellem dem 
og deres kære. De ved, at snart vil det store Ocean ligge 
mellem dem, og at de ikke er sikkert, at de nogensinde vil se 
hverandre igen.
Vi opholdt os i nogle dage i Liverpool, en af verdens største 
søhandelsstæder. Denne by er vokset meget hurtigt. Midt i 
det fjortende århundrede bestod den kun af lidt over 
hundrede småhuse med 840 Indbyggere, medens 
indbyggerantallet nu er henimod en million.
Jeg tog med et mindre dampskib af Dominion-Linjen, der 
sejlede med Emigranter til Amerika og tog kvæg med 
tilbage. Jeg havde løst billet med dette skib af to grunde: 1) 
Jeg kunne få en plads i kahytten for samme pris som en 
emigrantbillet; 2) disse dampere er aldrig overfyldte. På dette
skib var der plads til 5-600, og vi var kun 220 passagerer i 
alt. Nogle aftener ombord i dette skib havde vi 
underholdning med sang og taler. Dette glædede kaptejnen 
og flere andre meget. Engang talte jeg om den skadelige brug
af tobak og viste tydeligt, hvilken styg vane det var. 
Kaptejnen sagde: ”De slog hårdt til sidste aften.” ”Sagde jeg 
andet end den simple sandhed?” spurgte jeg. ”Nej, min 
Herre, men De ved, at jeg er henfalden til tobak, og derfor 
burde De have skånet mig lidt,” sagde han. Jeg svarede, at 
han gjorde bedre i at lægge tobakken bort, og han 

indrømmede, at dette også var det bedste. Efter tolv dages 
sejlads nåede vi havn i Quebec.
I New York går de fleste emigranter i land. Der er en 
travlhed og forvirring ved sådanne lejligheder, som er 
overvældende. Når et dampskib fører fra 12 til 1400 
passagerer samt alle deres kufferter med sig, og alle deres 
ager kommer under ét tag, så bliver et sådant rum 
nødvendigvis overfyldt. Tusinder af kuffeter, æsker og bylter
bliver kastede ind i dampskibsselskabets varehus der ved 
kajen; søfolkene bryder sig kun lidt om at håndtere denne 
bagage varsomt. Mange kuffeter slåes i stykker, så indholdet 
vælter ud, og ejermændene må selv se at finde deres sager og
samle dem sammen, som de bedst kan. Undertiden skal de 
rejse samme eftermiddag eller aften med banen. Hvilken 
hast, hvilken gramsen efter sine ting, som om det gjaldt livet!
De kan ikke tale det nye lands sprog. Agenterne er vidstnok 
tilstede for at tale med dem, og de gør, hvad de kan; men 
hvad der ydes svarer ikke til, hvad der fordres. Toget går 
snart, og de må af sted. Om de blev ladt tilbage her, ville de 
være som folk, der har forvildet sig i en ørken. De har 
skrevet og modtaget breve fra Amerika, før de forlod 
hjemmet. De har venner eller bekendtskaber i det fjerne 
vesten, men de må endnu rejse et langt stykke vej, før de når 
det fjerne sted, de har valgt sig til et nyt hje, til udgangspunkt
for et nyt liv, der i det fjerne ses i forstørret målestok, og 
havet, der har holdt dem oppe så langt, som de er komne på 
deres møjsommelige rejse, lyser endnu engang op i deres 
sjæle og giver dem mod og styrke til at fortsætte. De 
anstrenger sig for at komme frem. Snart vil de tage sig en 
hvile og så begynde livet forfra blandt deres venner. De vil 
blive naturaliserede i det nye land, som for eftertiden skal 
være deres eget hjem, og hvor de som borgere kan nyde de 
samme forrettigheder som ladets egne børn.
Hvad der er skik og brug er en mægtig regel i dette land, og 
forholdsvis få folk tør undlade at rette sig derefter; kun få 
mennesker vil lytte til gode råd og sund fornuft, hvad 
klædedragt betræffer, endogså når dette er af vigtighed for at 
bevare ens velvære og sundhed. Lykkeligt er det menneske, 
som kan leve så uafhængigt, at han eller hun alene kan 
bestræbe sig for at behage Herren i alt, hvad de foretager sig, 
og adlyde Naturens love. I samfundet findes der dem, som 
trykkes af sorger. Her er en moder med et lille barn på sit 
skød, og tårerne triller ned ad hendes kinder. Fremtiden ser 
mørk ud for hende. Ingen ven er nær for at stå hende bi. Lad 
os håbe, at lysere dage vil oprinde for hende, når hun 
kommer til sit nye bestemmelsessted. Tiden flyr hurtigt, og 
toget standser til sidst.
Endnu en gang var jeg i Battle Creek, Mich. Her blev 
opholdet gjort så behageligt som muligt for mig på 
sanatoriet. De brødre, der på den tid var medlemmer af 
generelkonferensen, var heldigvis hjemme. Jeg havde god 
lejlighed til at rådslå med dem og fremlægge mine planer for 
dem: De var meget interesserede i trykkeriarbejdet og villige 
til at hjælpe det fremad. Jeg ønskede at købe en 
cylinderpresse for mine egne midler. Der var gode udsigter 
til at få en sådan i Kristania. Brødrene syntes, det var en god 
plan, og var villige til at afkjøbe mig den siden, dersom det 
viste sig, at det var til nytte og behøves til værket. Jeg troede 
også, at det ville fremme arbejdet i Nordeuropa at udgive et 
sundhedsblad månedligt. Der var intet sådant her i landet, og 
folk trængte særdeles meget til oplysning om dette mene. Jeg
troede, at det ville være en hjælp for bogsalget for missionen 
i almindelighed.
Det var vanskeligt for brødrene at dømme om disse ting, da 
de ikke kendte folket og forholdene i det langt bortliggende 
land, men de stolede på min fremstilling og var villige til at 
lade mig gøre et forsøg på eget ansvar. Dersom bladet kunne 
bære sig, ville de siden købe det af mig. Dr. Kellogg, 
overlægen på Satantoriet, viste stor interesse for at få et 
sundhedsblad og nogle sundhedtraktater udgivne og udbredte
i Nordeuropa, og han opmuntrede mig til at overtage dette 
arbejde. Han ville give $120 til hjælp til at begynde 
udgivelsen af bladet med, og dersom det lykkes, og jeg ville 
trykke nogle sundhedstraktater i løbet af et år, ville han give 
$100 til. Doktoren holdt sit løfte; bladet og traktaterne blev 



trykte og spredte omkring. Bladet gjorde god fremgang; ved 
doktor kellogs og andre brødres hjælp blev det udgivet og var
snart i stand til at bære sig. Det blev gunstigt modtaget af 
almenheden og blev snart et folkeblad i Norge.
Dette skal ikke forståes således, at konferensen intet gjorde 
for at fremme arbejdet, fordi den ikke gav noget til at sætte 
de to omtalte foretagender i gang med. Brødrene havde 
allerede givet penge til materialer og udstyr af et lille 
trykkeri. De betalte både min tid og mine rejseudgifter og 
satte mig således i stand til at fortsætte med arbejdet, hvilket 
ellers ville have været umuligt for mig. Brødrene i 
Nordeuropa står i gæld både til konferensen og dr. Kellog for
den gode hjælp, de har modtaget i religiøs og 
lægevidenskabelig henseende, og den meddelte undervisning 
er bleven udbredt ved hjælp af pressen på anden måde.
Jeg besøgte nu brødrene i de vestlige stater. De var glade ved
at se mig og ivrige efter at høre alt vedrørende missionen i 
deres fædrelande, Danmark og Norge. De var villige til at 
fremhjælpe arbejdet med deres midler og bifaldt ethvert 
forlag til at udsprede lyset videre. Vore møder blev højlig 
velsignede af Herren. I Iowa var bro. Hoen med mig og hjælp
mig, da vi havde møder i Elk Horn, Bowmans Grove og Vest
River. Br I J Hansen hjalp også til ved møderne i Elk Horn. 
Han var da meget svagelig og kun i stand til at udrette lidt. 
Disse menigheder blev meget opmuntrede og satte stor pris 
på dette besøg. Det var nu vinter og meget goldt. En aften, da
jeg kom ud af mødehuset, var jeg ganskevarm, og da jeg 
taknemmelig tyndklædt gik adskillige mil med nogle venner, 
hos hvem jeg skulle overnatte, fik jeg en stærk forkølelse. 
Jeg havde et let anfald af bronchitis, fr jeg kom til dette sted, 
men troede, at det var overstået, og vidste ikke, at jeg var så 
modtagelig for et nyt. Bronchitisen kom igen, og den var nu 
meget værre end første gang. Jeg måtte holde sengen eller 
side oppe i en stol for at få luft. Flere lægemidler blev 
anvendte men forgæves.
Da jeg efter en uges forløb ikke blev bedre, men snarere 
værre, besluttede jeg at tage til Sanatoriet. Jeg rejste med 
toget om aften og var i Battle Creek den tredje aften. Denne 
lange kørsel med banen var intet ringe foretagende under 
sådanne omstændigheder, men jeg kom frem i god behold og 
blev meget venlig modtaget på sanatoriet og blev 
omhyggeligt plejet og behandlet. En kraftig og virkningsfuld 
anvendelse af varmt vand skaffede mig lindring den 
allerførste dag. Efter nogle uger var jeg ganske rask; men 
doktorerne sagde, at jeg måtte nødvendigvis blive mindst to 
måneder, indtil vejret blev mildere. Dette gjorde jeg så, og da
jeg forlod Sanatoriet, følte jeg ikke mere noget besvær af 
førnævnte onde. Den venlighed, jeg nød på sanatoriet, vil jeg 
altid erindre med taknemmelighed.
Efter at have ordnet det nødvendige begav jeg mig på 
hjemvejen. Det var sidst i april, at jeg løste billet med en tysk
Lloyd damper. Jeg sejlede til Bremen og rejste pr jernbane 
gennem Sverige til Kristiania. Jeg havde ordnet det således 
for at undgå sejladsen om Skagen, der ofte er meget 
ubehagelig. Endnu en gang var jeg på Oceanet. Jeg var 
bleven højlig opmuntret ved besøget i Amerika og nærede et 
glad håb om, at missionen havde haft fremgang i Norge og 
Danmark under min fraværelse. Vi havde en behagelig rejse. 
Disse dampskibe går over Southampton i England. De går 
ikke ind i havnen, men en lille dampbåd kommer ud for at 
modtage post, passagerer og gods. Her havde jeg den 
fornøjelse at hilse på brødrene Loughborough og Ings. Det 
var underrettet om min ankomst og tog ud med et lille 
dampskib for at besøge mig. Vi kunne tale sammen omtrent 
en time om arbejdet, og hvad der var planlagt desangående. 
Br. Loughborough var blevet gråhåret, siden jeg sidst så ham.
Han havde været syg en del af tiden. Men signalfløjten 
kaldte, og vi måtte byde hverandre farvel med de bedste 
ønsker for og løfter om at bede for hverandre.
Jeg havde rejst omtrent 1200 mil fra Iowa til New York og 
3080 mil derfra til Southampton. Vi skulle nu sejle omtrent 
100 mil mod syd til Cherbourg på den franske kyst, og derfra
havde jeg endnu 1200 mil til Kristiania. Således udgjorde 
hele rejsen omtrent 5500 mil.

Ifølge min rejseplan skulle jeg fra Bremen gå over 
København – Malmø – Gøteborg til Kristiania. I England 
havde dampskibet losset en meget kostbar ladning af sølv og 
guld, noget i æsker omtrent af en murstens størrelse, andet i 
småtønder, desuden en stor hob af postsager og nogle andre 
ting. I Cherbourg blev posten og noget gods afleveret. Snart 
stod vi op kanalen. Det var aften, da vi forlod Cherbourg, og 
om morgenen nåede vi Bremerhafen; herfra gik vi pr bane og
nåede næsten morgen Norges grænse. I Tyskland var 
markerne grønne; i Danmark var de begyndt at blive det; i 
Sverige var der kun ringe tegn til et kommende forår; i Norge
lå sneen endnu på jorden, somme steder flere fod dyb, skønt 
det var den 1. maj. Der var en behagelig overgang fra vinter 
til forår. Et par dage, men foråret i Norge kom det år meget 
sent. Endnu en gang var jeg hjemme hos min familie og 
venner, med hvem vi var forenede i det velsignede håb. Vi 
var alle gade ved at mødes igen og Herren taknemmelige for 
hans kærlige følelse med os og hans ømme omsorg for os.

Fjerde kapitel – Forlagsvirksomheden
Før jeg taler om udgivelsen og trykningen af blade og 
traktater m. m. i Europa, vil jeg fortælle hvorledes dette 
arbejde begyndte blandt skandinavere i Amerika.
Det første blad, jeg forsøgte at sætte i omløb i det dansk-
norske sprog, blev skrevet med pen og blæk. Det var 1863, 
før jeg fik lys angående sabbatsspørgsmålet. Jeg skrev 24 
sider på store ark én gang om måneden. Dette månedsskrift 
indeholdt undervisning om Kristi genkomst og 
udødelighedsspørgsmålet, desuden flere artikler om praktisk 
kristendom. Det var omhyttelig indlagt i en mappe (omslag), 
og denne indeholdt en liste med subskribenternes navne, og 
den orden, i hvilket bladet skulle gå fra hus til hus, var 
angivet. På denne måde blev vennerne oplyste om 
movennævnte vigtige emner. Da lyset om sabbaten skinnede 
ind i vore hjerter, længtes vi efter at dele glæden med andre, 
men to år gik hen, inden dette blev opfyldt. Flere gange skrev
jeg noget om sabbaten, men det lagdes til side, fordi jeg ikke 
troede, det var gavnligt. Tilsidst stod det en søndag morgen 
klart for mig,a t jeg burde fremlægge sabbatsspørgsmålet for 
mine landsmænd, og jeg begyndte at skrive. Om aftenen var 
jeg færdig og havde stof nok til en traktat på seksten sider.
En kort tid efter tog jeg til Battle Creek og spurgte brødrene i
generelkonferensen, om de ville begunstige udgivelsen af en 
sådan traktat. Jeg læste den på engelsk, og de antog den, men
sagde mig, at der var ingen i trykkeriet, som kunne sætte 
typer eller læse korrektur i det sprog. Jeg tilbød mig at gøre 
dette selv, og de bad mig da at gå på trykkeriet næste morgen
og sige formanden besked derom. Jeg bad meget til Gud, at 
han ville velsigne denne lille begyndelse og lade dette 
lykkes, hvilket jeg inderligt håbede skulle udvikle sig til et 
stort arbejde. Jeg havde bedet Herren virke på brødrenes 
hjerter, så de bifaldt værket, og denne bøn havde Gud hørt. 
Nu bad jeg inderligt, at Herren ville hjælpe mig i trykkeriet; 
thi jeg havde aldrig haft en type mellem fingrene før.
Da jeg fortalte formanden i trykkeriet om min hensigt, sagde 
han, at brødrene havde talt med ham derom, men han troede 
ikke, at jeg skulle give mig af med sådant. Der havde været 
brødrene af fremmed nationalitet på trykkeriet før, og de 
havde været til stor ulejlighed. På ét arbejde i det mindste var
penge bortkastede til ingen nytte. Det, der var trykt, kunne 
ikke sælges og lå endnu i trykkeriet. Jeg svarede, at han 
måtte hellere lade mig få lejlighed til at prøve; og dersom jeg
kunne udføre arbejdet med at sætte og få traktaten trykt, ville
der være nok af købere til den. Han gav mig da en kasse med 
typer og en Vinkelhage samt en bog, der forklarede 
hvorledes typerne var lagt, men sagde samtidig: ”Jeg ved 
meget godt, at der var så mange fejl i de få linjer, du sætter, 
at det slet ikke kan bruges.” Jeg var taknemmelig for den 
udviste velvilje og begyndte arbejdet med frimodighed. Her 
linje blev omhyggelig læst, og da vinkelhagen var halvfuld, 
fik jeg en af sætterne til at tømme den for mig. Om 
eftermiddagen blev der taget et aftryk af det, jeg havde sat. 
Jeg læste det med formanden, og vi fandt tre fejl i det. Han 
var ganske tilfreds hermed og siden meget villig til at hjælpe 
mig.



Traktaten blev trykt i et oplag på et tusinde eksemplarer og 
spredt rundt omkring; efter nogle få år blev den forøget til en 
brochure på 64 sider og fik titlen: ”Det nye testamentes 
sabbat”. Den blev senere oversat på svensk, og er endnu i 
omløb over hele verden, hvor disse sprog tales.
Omtrent to år senere blev en bog skreven. Den indeholdt ”De
helliges arv”, ”Liv og uforkrænkelighed”, og ”De ugudeliges 
straf” og udgjorde noget over 300 sider. Til sætningen af 
denne havde jeg nogen hjælp; men det tog en længere tid, før
den blev færdig. Den samme mand var endnu formand på 
trykkeriet, og jeg skal til hans ros sige, at han i denne tid gav 
mig frit ophold og logi. Denne bog er siden bleven delt i tre 
mindre skrifter, der også er blevet oversatte på svensk. De er 
endnu i omløb blandt skandinavere i Europa, Amerika, 
Finland og Island, i engelske havne og på andre steder, hvor 
skandinavere færdes. Disse bøger var affattede på en sådan 
måde, at de passede til disse særskilte nationers behov, og de 
har bidraget mere end noget andet til at bearbejde hjerterne 
vedrørende de ophøjede emner, de indeholdt. Desforuden 
blev et antal engelske traktater oversatte og trykte fra tid til 
anden.
”Advent tidende”, et dansk-nors månedsblad, blev udgivet i 
januar 1872. Det første år var det 24 sider stort, det andet år 
forøgedes det til 32 sider. I 1879 begyndte det at udkomme 
hverfjortende dag, hver nummer på 16 sider. Senere blev 
navnet forandret til ”Sandhedens tidende”. Det svenske blad 
”Sanningens herold” fulgte to år efter ”Advent tidende”, og 
de to er siden vedblevet at udkomme. Br.James White viste 
stor interesse for disse blades udgivelse og gjorde alt, hvad 
han kunnen, for at hjælpe til at få dem sendt ud til folk. Deres
fremkomst blev hilset med stor glæde af de skandinaviske 
brødre i Amerika, og de fandt snart vej til det gamle land.
Da interessen i Kristania forøgedes så meget den første 
vinter, stod det klart for mig, at et blad ville være til stor 
hjælp i arbejdet. Jeg begyndte derfor i januar 1879 
udgivelsen af et ugeblad på otte sider; 1500 eksemplarer 
tryktes hver uge. Hvert nummer indeholdt prædikenen for 
søndag aften, noget sammentræng, og andre vigtige emner. 
De blev alle solgte og uddelte. Ikke ét blev tilbage på hylden.
Således kunne bladet være sig fra begyndelsen af. I april 
samme år bifaldt konferensen i Amerika udgivelsen af dette 
blad og anbefalede, at vi skulle vedblive med det. Jeg skulle 
købe typer og materiale nok til at trykke bladet og vore små 
traktater. På samme tid blev det vedtaget, at br. J P Jaspersen 
skulle hjælpe mig i missionen, så snart han kunne komme, og
at søster Anna Rasmussen skulle hjælpe til med 
trykkeriarbejdet. Først satte vi typerne selv og bar siderne til 
et andet trykkeri, hvor bladet blev trykt. Men sommeren 1879
købte jeg en håndpresse, og derefter besørgede vi selv 
trykningen af vore blade og traktater.
Således begyndte trykkerivirksomheden i den skandinaviske 
mission, seks år før nogen anden udenlandsk mission havde 
en presse. Man må imidlertid ikke tro, at dette arbejde gik 
meget glat i begyndelsen: Jeg havde haft nogen øvelse i at 
sætte typer, men kendte ikke til at bruge pressen. Jeg købte 
pressen af en bogtrykker der havde haft den i nogen tid, og 
han lovede mig at lære at bruge den. Min ældste datter havde 
været sætterske i Battle Creek nogen tid, og ved hendes hjælp
besørgede søster Rasmussen sætningen af typer særdeles 
godt. Jeg skulle undervises i at bruge pressen, skønt jeg selv 
kendte kun lidt til det. Jeg skal aldrig glemme det besvær, vi 
havde med at trykke det første blad. Manden, som solgte mig
pressen, ville helst ikke, at det skulle lykkes for mig at 
arbejde med den. Han gav mig en æske sværte til en 
cylinderpressen og ikke til en håndpresse. Jeg forstod mig 
ikke på forskellen, men blev klog af erfaring. Sværten var 
meget for tynd. Min ældste dreng og et par andre af børnene 
hjalp mig, og vi gjorde vort bedste, men papiret blev for 
stort. Vi havde papir nok til 1000 eksemplarer, men mere end
500 blev spolerede. Resten måtte vi hænge op på snore i 
værelset til tørring. De hang der i flere dage, og det så ud, 
som om de aldrig skulle blive tørre; til sidst blev de dog taget
ned og falsede. Hvad der bedrøvede mig mest var at se på et 
billede af Kristus komme i syerne med en segl i sin hånd. Det
så så sort og elendigt ud, at jeg skammede mig ved at lade 

folk se det, men det måtte af sted; denne gang kunne vi ikke 
gøre det bedre. Før det næste nummer skulle trykkes, gik jeg 
til en anden bogtrykker og fik bedre underretning og den 
rette slags sværte. Således gik det langsomt fremad.
Håndpressen gjorde god tjeneste i to år, indtil vi fik en 
cylinderpresse. Efter den tid blev den førstnævnte kun mest 
brugt til at tage aftryk af satsen med. Jeg fik en mand til 
hjælp ved pressen, og sommetider arbejdede vi langt ud på 
natten, når der var meget at bestille. Mange tusinde blade og 
traktater blev trykte på denne presse og spredte vidt og bredt 
omkring. Omkostningerne ved arbejdet var meget mindre, 
end om vi havde lejet andre til at gøre dette. Desuden er det 
meget ubekvemt at transportere typer af sted til trykning. 
Undertiden var en hel side faldet sammen og sommetider en 
hel form af typer. Enhver, som har haft med sådanne uheld at
gøre, ved, hvor ubehageligt det er. Men glæden over at se 
værket gå fremad langt mere end opvejede alt besvær.
Da jeg kom tilbage fra Amerika i 1881, købte jeg en brugt 
cylinderpresse. Den var slidt, men ved at koste 30 dollars på 
den kunne den bringes i god brugbar stand. Den var let at 
håndtere og kunne drives med håndkraft. Når to mænd 
arbejdede med den, kunne den levere omtrent 1000 aftryk i 
timen. Der udfordredes en til at passe pressearbejdet og en 
anden til at ”lægge i”. Med denne presse kunne vi udføre 
meget smukkere arbejde end ved håndpressen. Vi kunne 
trykke seksten traktatsider ad gangen på den, og det gik 
meget hurtigere end før.
Efter at cylinderpressen var købt, forblev den næsten to 
måneder, hvor den stod, på Central-Trykkeriet. Vi bar vore 
typer derhen, og min ældste søn gik der for at lære at bruge 
pressen. Han vedblev at betjene den, og gjorde senere dette 
arbejde, indtil han vendte tilbage til Amerika. Så fik vi en 
svensk broder, som siden den tid var pressemand.
Det nye sundhedsblad begyndte at udkomme i juli samme år. 
Det blev kaldet ”Sundhedsbladet” og var et månedsskrift på 
seksten sider. Dette blad fik en gunstig modtagelse hos 
publikum og blev snart anbefalet på det bedste, endogså af 
vore modstandere. De to første år blev det udgivet uden 
nogen læges hjælp. Det tredje år betalte jeg en læge $3.00 om
måneden for at få lov at sætte hans navn på bladet som 
redaktør, til garanti for, at indholdet var af rette slags fra et 
lægevidenskabeligt standspunkt. Han gennemså artiklerne og
foreslog forandringer, som han fandt det nødvendigt. Det 
næste år fik han $6.00 månedlig. I 1883 blev et svensk 
sundhedsblad: ”Helso och Sjukvård”, også udgivet. Det fik 
en ikke lille udbredelse i Sverige. Subskribenternes antal på 
”sundhedsbladet” gik op til 2000 og før jeg solgte bladet, var 
der over 4000 navne på listen. Dette indbragte en smuk 
gevinst på foretagendet.
For at hjælpe kolportørarbejdet og gøre det muligt for dem, 
som var beskæftigede hermed, at underholde sig selv, fik jeg 
udgivet et nyt oplag af sundhedshåndbogen på dansk-norsk, 
afpasset efter landets og folkets behov. En norsk læges navn 
fandtes på titelbladet. Denne bog var meget let at sælge og i 
forbindelse med ”Sundhedsbladet” hjalp kolportørerne godt. 
Efter en tud var tre à fire brødre stadigt beskæftigede med 
dette arbejde. Et traktatselskab blev også dannet, og både 
unge gamle tog livlig del i dette værk. Dette var interessant at
se, hvor brødrene var tidlig på færde søndag morgen for at 
sælge traktater på gaderne. Man kunne knapt gå ind i en gade
uden at støde på en, som faldbød traktater, og man hørte ikke
så sjældent det spørgsmål: ”Vil du forgifte hele byen med 
dine falske lærdomme?” På kajen og ombord i skibene var 
der i almindelighed god lejlighed til at sjæle traktater, og 
derved blev sandheden spredt over hele landet.
År efter år tiltog kolportørarbejdet, traktatarbejdet og 
udgivelsen af bøger og blade, indtil forlagsvirksomheden nu 
var antaget et stort omfang. Brødrene Oyen, Clausen, Olsen 
og Johnson arbejdede trofast. Efter en lille tid måtte jeg tage 
fat på andre grene af missionen; og ved Guds velsignelse er 
dette arbejde lykkedes. I året, som endte den 1. maj 1890, 
havde kolportørerne i Skandinavien solgt religiøse skrifter og
sundhedsblade for næsten 11 000 dollars. Alligevel er der en 
hel del mere at udrette, og bestandig beder vi, at Herren vil 
udsende arbejdere i sin store høst.



Femte kapitel – Arbejde på forskellige steder i Norge.
Før jeg skriver om missionen i Sverige og dels videre 
udvikling i Danmark, vil jeg omtale nogle andre steder i 
Norge, hvor jeg udførte nogen virksomhed, dels alene, dels i 
forening med andre brødre.
I sommeren 1879 blev nogle møder afholdte i Drammen. 
Dette er en søstad beliggende på begge sider af 
Drammenselven, der her udmunder i Drammensfjord, en 
sidegren af Kristaniafjorden. Denne By driver en ikke så lille 
handel med Tømmer og trælast og er den tredje i rang blandt 
Norges handelsstæder. På den tid havde den 19 000 
indbyggere. Det var meget vanskeligt at få en sal i denne by, 
fordi befolkningen var kommet overens om at ikke lade den 
nye lære få indgang der. Endogså teateret blev nægtet mig til 
afbenyttelse. Bestyreren ville ikke have ord for, at det var 
ham, der var behjælpelig med at indføre en falsk lære i byen. 
Men til sidst fik jeg dog lejet en rummelig sal og holdt en 
kort række foredrag for publikum. Disse møder blev godt 
besøgte, og nogle få blev interesserede; men det varede flere 
år, før en menighed oprettedes her.
Jeg besøgte også Eidsvold og holdt nogle få møder der. Dette
er en landsby, beboet af bønder; den er især mærkværdig 
derved, at den i middelalderen var et af de fire steder, hvor de
norske konger holdt tring; endvidere blev den nuværende 
grundlov for Norge, som før nævnt, vedtaget her den 17. maj 
1814. Der går dampere gennem Vormen og Mjøsen til 
Lillehammer. I dette nabolag boede en syvendedags baptist. 
Han havde holdt sabbaten flere år og kom undertiden til vore 
møder i Kristiania. Han sod i forbindelse med syvendedags 
baptistsamfundet i Hamburg. Engang fik han trykt 2000 
traktater i vort trykkeri, og disse udspredte han. De handlede 
om loven og sabbaten. Det er mærkeligt, at syvendedags 
baptisterne aldrig har gjort noget fremskridt i Nordeuropa, 
skønt de har bestræbt sig en del derfor, og disse brødre holdt 
sabbaten i Norge, før vi nogensinde begyndte arbejdet der. – 
Her holdt jeg nogle få møder med bønderne, og siden efter 
vandt vi der nogle få sjæle, som har omfattet missionen med 
interesse.
Skien havde dengang 5000 indbyggere, og der var en 
latinskole og en bank. Bankerne i Norge er alle filialer af 
Norges bank i Kristania, så der kun er én bank med 
forskellige afdelinger rundt om i landet. Skien er en gammel 
by, som allerede omtales i det tolvte århundrede. Elven, som 
løber gennem byen, danner flere vandfald, der forsyner 
fabrikker og savmøller med drivkraft. En stor del tømmer 
udføres. Skienselven er en af de betydeligste i Norge, da den 
danner afløb for alle Telemarks Vasdrag.
Om efteråret og vinteren 1879 arbejdede br J P Jaspersen i 
Skien, hvor han assisteredes br Jroswvist. Den følgende 
sommer rejste han til Danmark og virkede hovedsagelig på 
Sjælland, hvor nogle få sjæle endnu antog sandheden. I 1881 
vendte han tilbage til Amerika. Jeg bistod ham med arbejdet i
Skien. Da de holdt marked i byen, lejede vi en plet jord og 
udstillede vore traktater og blade tilsalgs, medens andre 
udstillede deres honningkager, hvilket er en af de ting som 
hovedsagelig sælges ved et marked i Norge. En lille 
menighed blev omsider oprette, og nogle få sjæle har siden 
ladet lyset skinne på dette sted.
Den næste sommer prædikede jeg noget i Tvedestrand, hvor 
nogle få personer havde antaget sandheden ved læsningen af 
vore bøger. Denne by havde da noget over 1000 indbyggere. 
Det er en søhavn, og jern udføres herfra fra Næs jernværker. 
Lig andre byer i Norge er den bygget på skråningen af et 
bjerg. Ved dets fod er en bugt, hvor store skibe kan sejle lige 
ind til fjeldvæggen. Kirken ligger oppe på toppen af bjerget. 
Byens huse er byggede op ad bjergsiden. Små, stærke heste 
arbejder hårdt med at trække vognene op ad de stejle gader.
Langs kysten går sejladsen med dampbåde mellem utallige 
skær og øer, og selv om det blæser stærkt er vandet der 
forholdsvis stille og smukt. Ofte ser man ingen udgang under
sig over, hvor det bærer hen, men snart opdager man en 
snæver åbning, og nu glider man ind i et lille vandbassin, og 
så fremdeles. Undertiden kommer man forbi en ø med nogle 
få huse, og hvor der bor folk. Så ser man igen ikke andet end 

stene, klippeskær og vand. Urnaturen ligger urørt og beboet i 
sin vildhed, som den har ligget i Årtusinder. Man føler sig 
højtidelig stemt og kommer uvilkårlig til at tænke på ham, 
der talede, så skete det, og båd, så stod det der.
I Tvedestrand kunne vi ikke få et hus til at holde møder i; det
var knapt nok, at man kunne få tilladelse til at stå på en 
fjeldskrænt, hvor folk kunne samles rundt om en. Vi tror i 
almindelighed at der herskede megen fordom blandt jøderne; 
Men mange mennesker blandt de såkaldte kristne nationer er 
langt mere snæverhjertede, end jøderne var. Vor frelser 
kunne altid få en plads at stå på og rum nok til sine tilhørere; 
Men jeg måtte gå mange steder i Tvedestrand, før jeg kunne 
få lov til at prædike på en plads under åbenhimmel. Et sted i 
byen talte jeg flere gange om søgnedagsaftener. Om 
søndsagsaftener prædikede jeg udenfor byen, hvor der var 
mere plads. Jeg stod på en sten, og tilhørerne satte sig på 
stene rundt om. I almindelighed hørte de opmærksomt på, 
hvad der blev sagt. Nogle få venner på dette sted adlød 
Herren og glædede sig i sandheden.
Denne sommer tog jeg også til Danmark. Ved br. Brorsons 
trofaste arbejde var flere troende blevet vundne adskillige 
steder og en lille konferens blev organiseret.
Det næste år (1881) holdt jeg flere møder nær Valø, et sted 
på Vestsiden af Kristianiafjorde, hvor omegnen var meget 
smuk. Jeg gik rundt iblandt bønderne og holdt møder 
udendørs; thi husrum kunne der ikke fås. Sandhedens sæd 
blev således også udsået på dette sted.
Samme sommer holdt jeg nogle møder i Arendal, hvor en 
søster havde begyndt at lyde Guds bud. Denne by havde 
dengang 6000 indbyggere. Den er bygget dels på pæle, dels 
på sær. Dette såvel som beliggenheden giver den et meget 
romantisk udseende. Den driver betydelig handel i forhold til
sin størrelse. Skibsbygning og udførsel af jern fra den 
nærliggende miner er hovederhvervet; førstnævnte drives til 
stor fuldkommenhed, og Arandals lodser og søfolk anses for 
de bedste i Norge.
I 1882 havde jeg nogle møder i Moss, der ligger på østsiden 
af Kristania fjorden og dengang havde omtrent 5000 
indbyggere. Byen har en god havn og er lig de fleste byer i 
Norge omgivet af bjerge. Her holdt vi møder i en sal, og 
interessen var god. Engang hjalp br. Brorson mig, og 
adskillige venner blev vundne for sandheden. Siden blev det 
første lejrmøde i Norden holdt på en smuk ø nær ved Moss.
Øster Risør er en lille by på Norges sydkyst. I 1883 holdt jeg 
en række møder her. Endogså her havde nogle få sjæle 
antaget sandheden. Andre blev interesserede og begyndte at 
adlyde Herren.
Den følgende sommer tog jeg Flesberg i Numedalen. Det var 
nødvendigt, at jeg blev den meste tid i Kristania for 
trykkerivirksomhedens skyld om vinteren, der også var den 
bedste tid til afholdelse af møder i hovedstaden. Af denne 
grund virkede jeg gerne på andre steder om sommeren. 
Denne gang tog jeg til Numedalen for mit helbreds skyld. En 
gammel bonde, som undertiden overværede vore møder i 
Kristania og var interesseret i budskabet, tilbød mig frit 
ophold hos sig. Her havde jeg god tid til at udhvile mig. Mit 
soveværelset var ovenpå og målte 20x24 god. Herfra havde 
jeg udsigt over de snedækkede bjerge i tyve mils afstand. 
Luften var ren og forfriskende.
Manden, jeg boede hos, var mere end 80 år gammel, men han
var rask som en ungdom og gik ofte op og ned ad bjergene 
undertiden i milevis for at besøge venner. Han sad tidt ude på
Verandaen når han arbejdede med noget, barhovedet og uden
frakke i Vinden, men åben vest og skjorte, så at den friske 
kolde luft rigtig kunne gennemvifte hans bryst og hoved. Han
havde aldrig brugt tobak eller spiritus. Te og kaffe brugte han
sjælden. Han hørte til Dissenterne og var en af de første, der 
udtrådte af statskirken i Norge. Han holdt vore blade, 
indbandt hver årgang og stillede dem så i sit bibliotek. I sine 
yngre dage havde han været bogbinder. Når han undertiden 
kom til Kristania om vinteren, fik han hugget et hul på isen 
stort nok til der at tage sig et søbad. Han sagde, at han aldrig 
havde været syg mere end én gang i sit liv.
Under mit ophold her oversatte jeg ”Kristi liv”, som siden er 
blevet solgt med vidunderligt held i Europa og Amerika. Jeg 



holdt også nogle få møder i min værts hus. Min helbred blev 
bedre i bjergluften, og jeg takkede Gud, fordi forkyndelsen af
Kristi rige og vor Frelsers snare genkomst bestandig havde 
fremgang.
I sommeren 1882 blev vi opmuntrede ved at få besøg i Norge
af bror S R Haskell. Han overværede vort kvartalsmøde i 
Kristania. Ved denne lejlighed blev elleve personer døbte. 
Han virkede for at opvække større interesse for traktat- og 
missionsarbejdet og opmuntrede brødrene meget. Vi aflagde 
også et kort besøg i Sverige, hvor vi arbejdede noget blandt 
brødrene i Amot og Grythyttehed. Søskende der blev meget 
opmuntrede, og et traktatselskab stiftedes på sidstnævnte 
sted.
I sommeren 1884 aflagde brødrene G J Butler og B L 
Whitney et kort besøg i Nordeuropa. De bivågede et 
generalmøde i Valsømagle på Sjælland. Skønt disse brødre 
måtte tale ved tolk, hvilket er noget langsomt, blev søskende 
meget opmuntrede ved deres virksomhed. Herfra tog vi til 
Kristiania, hvor de holdt seks møder, der var godt besøgte. 
Deres vidnesbyrd blev modtaget med tak og gjorde et dybt 
indtryk. Mange brødre og søstre vidnede om Guds godhed og
takkede brødrene i Amerika for den hjælp og det lys, de 
havde modtaget fra dem.
Før disse brødre rejste, ankom brødrene A B Oyen og E G 
Olsen med deres familier fra Amerika. Det dampskib, med 
hvilket de først havde tænkt at rejse, var forlist, hvorved 135 
personer omkom. Mærkværdig nok var vore brødre blevet 
forsinkede og undgik således ved forsynets styrelse denne 
fare. Efter deres ankomst bestyrede br Oyen trykkeriet, og 
bror Olsen arbejdede på forskellige steder i Norge, således i 
Laurvig hvor jeg var med ham en kort tid, og hvor en god 
menighed blev oprettet.
Om sommeren 1886 kom brødrene O A Olsen og R Clausen 
med deres familier samt br John Lorenz til Kristania. De to 
sidstnævnte brødre kom for at hjælpe til ved udgivelen af 
vore skrifter. Br O A Olsen, som i adskillige år havde haft 
overopsyn med virksomheden blandt skandinaverne i 
Amerika, kom for at arbejde nogle få år i Europa og hjælpe 
til med virksomheden samt sætte sig ind i sproget, hvad han 
kunne. På samme tid blev et telt 40x60 fod købt i England til 
brug i missionen. Dette telt gjorde siden god nytte både i 
Norge og Danmark.

Sjette kapitel. – Arbejde i Sverige og Danmark.
Sverige udgør den østlige del af den skandinaviske halvø. 
Landet er kun tyndt befolket især i de nordlige dele. 
Indbyggernes antal er ca 5 500 000. En stor del af Sverige er 
lavland og når kun 300 fod over havet; nogle bjerge rager 
dog op så højt, at de dækkes af evig sne. Kysten beskyttes 
mod havets voldsomhed ved en mængde små øer og skær. 
Det meste af jordbunden er mager, og folk må arbejde hårdt 
for deres udkomme. En stor del af landet er skovbevokset; de
mange indsøer omgives ofte af nåle- og birkeskov. Der er en 
mængde kanaler, som forbinder søerne med hverandre og 
man kan nu sejle midt igennem landet fra Stockholm i øst til 
Gøteborg i vest. Folket ernærer sig mest med agerdyrkning, 
Skovhugst, bjergværksdrift, kvægavl, fiskeri og jagt, desuden
handel, industri og skibsfart. Omtrent to tolvtedele af hele 
landets areal er opdyrket.
Den herskende religion i Sverige er den lutherske; dog er der 
religionsfrihed. Dengang var der imidlertid en gammel lov, 
som endnu stod ved magt, hvorved præsterne kunne forbyde 
al prædiken, som de anså farlig for statskirken. Af denne 
grund måtte broder Rosqvist engang tilbringe ni dage i 
fængsel sammen med de værste forbrydere; og andre brødre 
er blevet tvungne til at holde op med deres prædiken og 
forlade stedet. Dersom de blot går deres vej, når de bliver 
advarede, bliver de ikke straffede.
Goterne, fra hvem svenskerne nedstammer, siges at have 
boet i Sverige fra ældsgammel tid af. De var hedninger, og 
deres gudelære og udvikling var omtrent den samme som i de
andre nordens lande. Ansgar kom til Sverige og prædikede 
kristendommen. Under kong Olaf besøgte han Sverige anden 
gang nogle år senere. Erik Sejrsæl regerede år 988. Han 
erobrede Danmark, og i hans dage var Sverige det mægtigste 

af de tre skandinaviske riger. Han antog den kristne religion 
og formanede mange af sine høvdinger til at gøre det samme.
Stockholm er hovedstaden i Sverige. Den er bygget på øer og
skær i Mälaren, der her udmunder i Østersøen. Denne by 
blev bebygget tidlig. Nu har den hen ved 300 000 
indbyggere. I den gamle del af byen ligger kongens slot, en 
prægtig bygning i italiensk stil, 420 fod lang og 390 fod bred 
indesluttende en stor gård. Det indre af det kongelige kapel er
prægtig udsmykket og glimrer af guld og marmor. 
Nationalbiblioteket indeholder ca 20 000 bind og 10 000 
håndskrifter; iblandt disse er det sjældne ”Codex aura”, en 
latinsk oversættelse af evangeliet, skrevet af munke mellem 
det niende og trettende århundrede. Det blev taget af 
svenskerne i et klosterbibliotek i Prag, da de indtog byen.
Sandheden var blevet forkyndt i Sverige ved blade og 
traktater, just som den var blevet det mange andre steder. 
Brødre i Amerika og i Norge, havde sendt læsning til deres 
venner, og på nogle steder var der dem, som ønskede at høre 
sandheden mere skyldig fremstillet af en prædikant.
I året 1880 rejste broder Rosqvist til Sverige og virkede først 
i Amot og siden i Grythyttehed. På sidstnævnte sted forblev 
han omtrent fire måneder, og henved 50 personer antog 
sandheden. Det følgende år striftedes en anden menighed i 
Langbanshyttan, og nogle små forsamlinger begyndte andre 
steder at holde sabbaten. I 1882 besøgte jeg Sverige, og en 
konferense blev organiseret. Adskilligt var blevet gjort af de 
trofaste kolportørere for at udbrede kundskaben om 
sandheden. Kolportørernes arbejde i de dage var meget 
forskelligt fra nu. De havde ikke en eneste indbundet bog, 
men kun traktater og småskrifter at uddele blandt folket, og 
de fik ingen undervisning i arbejdet. Blandt dem, der 
arbejdede med held som kolportører Sverige, var bro Norlin, 
som boede i Stockholm. I 1883 rejste br. Rosqvist til 
Amerika for at arbejde iblandt svenskerne der, og siden den 
tid har bror Johnson, der antog sandheden i Kristiania, 
arbejdet i Sverige.
I efteråret 1884, efter at vi havde haft konferense i Sverige, 
tog jeg til Stockholm i selskab med br O Johnson. Brødrene 
Johnson og Rosqvist havde tidligere arbejdet noget i denne 
store by, og nogle få venner var vundne. I Stockholm var der 
større religiøs bevægelse end i nogle af Danmarks og Norges 
byer. Der var også sket mange helbredelser ved at salve de 
syge med olje og bede for dem. De, der foregav at være 
blevne helbredede på denne måde, talte flere hundreder. 
Alligevel var den religiøse erfaring hos dem, der bekendte 
sig til at følge Kristus, meget overfladisk. Antallet af 
modstandere var overvejende alle vegne, medens stor fordom
mod sund bibellærdom herskede overalt. Det religiøse 
element, som forårsagede så megen røre i Sverige, var 
beslægtet med det, der havde været masserne i England og i 
Amerika. Det var vanskeligt at få et sted til afholdelse af 
møder, og når vi fik et, blev vi snart drevne bort derfra. 
Tilsidst, fik vi ved en vens hjælp lejet en godt beliggende stor
sal. Den kunne rumme ca 800 mennesker. Den var i tredje 
etage, men dårligt opvarmet og havde heller ingen god 
indgang. Dog var vi glade ved at få dem. Vi beholdt salen 
fire måneder, og vor tilhørerkreds varierede fra 100 til 300.
Bror Johnson og jeg lejede et lille værelse sammen, hvor vi 
holdt os selv med kost. Fra først af var udsigterne til at vinde 
sjæle for Herren mørke; men jeg fortalte bro. Johnson, at vi 
ville vinde 50 sjæle på dette sted, før vi forlod det. Efter 
nytår begyndte vi nok en række foredrag, og denne gang var 
der øjensynlig god interesse, ikke alene for at høre, men også
for at blive bekendt med sandheden. Foruden vore foredrag 
havde vi mange samtaler med folk om tro og et kristeligt 
levnet. Da vi således var kommet i gang med at prædike, at 
gøre husbesøg og at sprede vore bøger blandt folk, blev den 
ene sjæl efter den anden vundet for sandheden, indtil der den 
1. marts blev føjet 60 personer til menigheden, hvis 
medlemsantal nu udgjorde 66. Udgifterne blev dækkede ved 
gaver, som i vinterens løb udgjorde $308. Her blev det igen 
klart bevist, at det er godt at samle smulerne. Guds 
velsignelse hvilede over denne lille forsamling af troende, og
det var i sandhed opmuntrede de at se den kærlighed og 
enighed, som herskede iblandt dem. Mere eller mindre 



arbejde blev gjort for denne menighed, indtil den efter to års 
forløb talte 90 medlemmer.
Efter mødet i Stockholm arbejdede jeg med br Johnson i 
Ørebro. Han lejede en centralt beliggende sal af Good 
Templarne. Folk viste stor villighed til at høre, og salen var 
propfuld. Jeg havde blelavet mig på at holde møder i 
København til påske og måtte rejse; men br Johnson blev i 
Ørebro, hvor adskillige personer antog sandheden, og en 
menighed stiftedes. Ørebro havde dengang omtrent 12 000 
indbyggere. Den var tidligere regeringens sæde. Ikke mindre 
end femten rigsdage har været holdt der. Den mærkeligste af 
disse var den i 1540, da Sverige blev erklæret for et arveligt 
monarki, og Rigsdagen i 1810, da den ganske Marchall 
Bernadotte, prins af Pontecorvo i Savoyen, valgtes til konge 
under navn Carl XIV Johan.
København er Danmarks hovedstad og nordens største og 
vigtigste by. Den ligger ved Øresund på Sjællands østkyst 
overfor Malmø i Sverige. Den har vokset langsomt og er 
omtrent 700 år gammel. Den anlagdes af Absalon (Aksel), 
der byggede borgen Akselhus på slotsholmen sidst i det 
tolvte århundrede. Byen har en udmærket havn, og er 
oplagssted (frihavn) for de varer, der skal sendes til Rusland, 
Preussen og Sverige. Byen har lidt meget af ildebrande, 
navnlig 1728, 1795 og 1807, da den bombarderdes af 
englænderne. Derfor har den næsten ingen gamle kvarterer, 
men er bygget fra ny efter moderne principper. Husene har i 
almindelighed fem etager foruden kælderen. Byens midtparti 
har enkelte krumme gader, f. eks. Østergade og 
Vimmelskaftet, men man tænker alvorligt på at omlægge 
disse; andre er nu helt forsvundne; kun meget få huse har 
bibeholdt deres gammeldags præg. I forhold til sin størrelse 
gives kun få byer, der har så mange offentlige parker, 
boulevarder, kunstige søer osv. som København. Om 
sommeren er parkerne meget yndige og holdt særdeles 
omhyggeligt.
København har sine kongeslotte. Et af dem er kongens 
residens. Den kongelige familie er beslægtet med de fleste 
fyrstehuse i Europa. Kong Kristian IX døde for nylig og 
efterfulgtes af sin ældste søn, den nuværende konge Frederik 
VIII, hvis broder er kong Georg I af Grækenland. En af hans 
søstre, dronning Alexandra er gift med den engelske konge; 
en anden, enkekejserinde Dagmar, var gift med den afdøde 
russiske kejser; den tredje søster, Thyra, er gift med hertugen
af Cumberland., Danmarks nuværende dronning er datter af 
den afdøde svenske konge Karl XV; og en broder til den 
nuværende danske konge Frederik VIII, nemlig prins 
Valdemar, er gift med prinsesse Marie af Orleans af den 
gamle franske kongeslægt. I Panoptikon er der opstillet 
Voksfigurer fremstillede i legemsstørrelse af disse kongelige 
personer i én gruppe.
I byen findes der ni muséer, blandt hvilke Thorvaldsens er 
mest berømt. I det zoologiske museum findes skeletter af 
hvaler og mamuther (fortidens store elefanter); i den 
botaniske have er planter fra alle himmelegne, ikke mindre 
end 200 slags fra Amerika. Observatoriet ligger på et lille 
stykke af de gamle volde, der nu er sløjfede. Her er en statue 
af Tycho Brahe, død i Prag 1601 og berømt for sine 
astronomiske observationer. Der er en smuk zoologisk have 
med en samling af dyr fra alle verdensdele. Af bibliotekerne 
fortjener det kongelige på 800 000 bind og universitets 
bibliotek på 250 000 bind særlig omtale. Universitet har over 
25 professorer og lærere og over 1500 studerende. 
Desforuden er der udmærkede offentlige skoler, latin- og 
realskoler, som ledes af Danmarks dygtigste lærerkræfter. 
Byen har flere gode hospitaler. Den danske lægestand nyder 
almindelig agtelse også uden for landet; enkelte, som f. eks. 
Afdøde prof. Finsen, er endog verdensberømte.
Københavnerne er i høj grad hengivne til forlystelser. En 
søndag, medens jeg var der, blev mere end 60 000 mennesker
befordrede til en park, der lå seks mil fra byens midte. Hver 
søndag kan man se Langelinie og strandvejen langs Øresund 
mod nord fuld af køretøjer fodgængere foruden alle de 
tusinder, der tager med den elektriske sporvogn, pr dampskib
og pr. bane.

Socialisterne har mange tilhængere i København. Deres 
blade har flere læsere end mange andre københavnske aviser.
De fleste af dem var vantro mennesker. Folk er i 
almindelighed høflige; Men moralen står ikke højt; vantro og
forlystelsessyge er meget fremherskende egenskaber. 
Alligevel fandt vi i dette Sodoma nogle oprigtige sjæle, der 
var villige til at gøre sig bekendte med den hellige skrift, at 
frygte Gud og holde hans bud.
I foråret 1885 begyndte jeg at arbejde i København i forening
med br Brorson. Mit arbejde i Stockholm havde været meget 
anstrengende. Vi holdt os selv med kost og havde kun lille 
afveksling i vore fødevarer. Da jeg kom til København var 
mit helbred mindre god. Det var besværligt for mig at fordøje
endogså nok så lille en del af selv den simpelste føde. Nogle 
havrekiks og lidt mælk forvoldte mig ulempe. Dog kom jeg 
mig langsomt, efterhånden som jeg stræbte mig for mere 
åndelig ro og legemlig bevægelse.
Før min ankomst havde br Brorson fået trykt nogle store, 
pene plakater,s om var godt egnede til at vække folks 
opmærksomhed. Det var ikke tilladt at opslå plakater noget 
sted i byen. Kun nogle få personer, der driver dette som 
forretninger, havde lov dertil, og de havde rammer med 
trætavler hængende på de vigtigste offentlige pladser, hvor 
de opklæbede deres plakater. Selv dette måtte først bevilges 
dem af politimesteren, efter at han forud havde undersøgt og 
bifaldt plakaternes indhold og forsynet dem med sit stempel.
Dagen efter min ankomst gik jeg til politimesteren. Efter at 
have ventet et par timer blev jeg ført ind til denne høje 
øvrighedsperson. Jeg meddelte ham min æriende og 
fremviste en plakat. Han så på den et øjeblik og sagde så, at 
jeg gjorde bedre i at avertere møderne i bladene. Jeg svarede,
at jeg ville gøre dette, men at jeg desuden også ville opslå 
plakaterne, hvorpå han svarede, at jeg kunne komme igen om
to dage. Efter to dage blev jeg atter indført til politimesteren 
efter at have tilbragt en lang tid i venteværelset. Han sagde 
mig da rent ud, at plakaterne kunne ikke opslåes. Jeg spurgte,
om der var nogen lov, der forbød dette, hvorpå han svarede: 
”Nej! Men jeg forbyder det af egen myndighed. Disse 
plakater vil hjælpe Dem til at få tilhørere. Mit embede 
forpligter mig til at begunstige statskirken og hindre alle 
dissenteres virksomhed. Farvel!” Denne afgørelse kunne ikke
appelleres til nogen højere domstol; jeg måtte gå min vej og 
brugte mine smukke plakater til indpakningspapir. Denne 
politimester var en gammel mand med en stor rød næste, 
sandsynligvis dyrkede han Bachus, alligevel tjente han 
statskirken. Nogle år derefter tillod hans eftermand i embedet
br. I J Hansen at opslå plakater i byen.
Vi kunne ikke få noget sted til møder undtagen dansesale, 
hvilke ikke var meget passende; det var vanskeligt at få disse 
forlystelsessyge folk med til religiøse møder. Der var dårlige 
tider på grund af politiske stridigheder og finansielle 
vanskeligheder. Undertiden var mere end 30 000 arbejdere 
uden beskæftigelse; men alligevel skulle forlystelsessygen 
tilfredsstilles trods al denne forvirring og uro. Om sommeren 
kunne man få mange gode lokaler; Men så længe det kolde 
vejr varede, og dans og baller vedblev indendørs, var det 
umuligt at få noget godt sted. Vi havde sjælden mere end 100
tilhørere og i nogle tilfælde af møderne ikke mere end 50 til 
70 personer, men alligevel blev arbejdet fremmet ved 
husbesøg og bibellæsninger, og mere godt blev udrettet, end 
om store forsamlinger havde hørt en prædiken. Efter et års 
forløb var der mere end 40 personer, som holdt sabbaten, og 
en menighed blev stiftet. I denne var der flere lovende unge 
mænd. Menigheden i denne by er vedblivende gået fremad. 
Brødrene har udvist god interesse og har ved at betale deres 
tiende givet rigeligt til missionen efter hvers evne foregået 
andre med et godt eksempel.
Om sommeren flyttede min familie til København, og vi 
lejede en lille sal til møder i den samme bygning, hvor vi 
boede. Om vinteren havde vi også et møde hver søndag aften
i en større sal i en anden del af byen.
Medens vi boede i København, besøgte søster E G White og 
hendes søn W C White os. Søster White havde dårlig 
helbred, hun arbejdede alvorligt for sjæles frelse og værkets 
fremgang; skønt det sinkede hende meget, at hun var nød til 



at tale ved tolk, havde hendes prædiken en god virkning, så at
brødrene og søstrene blev meget opmuntrede ved hendes 
arbejde. Fra København tog hun og sønnen til Stockholm, 
Grythyttehed og Ørebro i Sverige og til Kristiania, Norge. 
Jeg fulgte med dem for at være tolk og holde andre møder på 
alle disse steder. Søster Whites arbejde satte man alle vegne 
stor pris på. Hun var ofte meget svag, men Herren gav hende 
ny styrke og lagde sin rige velsignelse på hendes 
bestræbelser. Broder White var også til stor hjælp for os ved 
sine gode råd og anvisninger.
Medens jeg arbejdede i København, blev der fuldført et nyt 
trykkeri og en ny mødesal i Kristiania. Byggearbejdet 
påbegyndtes i maj 1885, og mødesalen blev indviet den 14. 
marts 1886. Jeg havde den fornøjelse at være med og tage del
i dette møde. Kun lidt over syv år var forløbne, siden jeg 
kom til Kristiania som en fuldstændig fremmed og begyndte 
at holde møder, og nu kunne vi ved Guds velsignelse og 
hjælp fra vore brødre i Amerika kalde denne hyggelige, 
smukke sal vor egen. Her kunne Guds ord uhindret blive 
forkyndt med bladene og bøgerne blev trykte i etagen 
nedenunder.
I hvilken del af denne bygning tror man vel, at den bedste 
prædiken holdtes? – visselig i nederste etage! Thi for hver 
sjæl, der kan høre prædiken i mødesalen er der hundrede, der 
kan se og læse, hvad pressen prædiker. Medens man kan 
fremstille Guds sandhed for nogle få hundrede i mødesalen, 
kan man gennem pressen få mange tusinde i tale; og når ens 
stemme tier, og man er lagt til hvile blandt de døde, kan 
bøgerne, man skrev endnu spredes mellem de levende og 
blive dem til gavn og velsignelse. Gud læsning, der drager 
sjælen opad til Gud og forbereder os til at leve et nyttigt liv 
her og i evigheden herefter, kan ikke vurderes for højt. De, 
som arbejder for at udsprede sådan læsning, udretter ligeså 
meget godt i Herrens gerning som de, der skriver bøgerne. 
Lad os aldrig blive trætte af at ophøje Gud og fremme hans 
sag ved at sprede hans dyrebare sandheder ud til jordens 
ender.
I sommeren 1886 flyttede jeg til Stockholm med min familie.
Der behøvedes mere arbejde i Sverige for at få missionen i 
god gang der end de to andre lande, hvor der var udrettet 
mest. Brødrene mente derfor, at jeg helst måtte virke stadigt i
dette land i nogen tid. I København var der oprettet en 
filialafdeling af trykkeriet, der blev til god hjælp og støtte for
bogsalget i Danmark og udspredelsen af traktater. Der var 
endnu større trang til at en sådan i Sverige, da der i dette land
var meget bedre udsigter til at sælge og sprede vore bøger. 
Den næste vinter blev derfor en filial af vor virksomhed 
ligeledes oprettet i Sveriges hovedstad Stockholm i 
forbindelse med en missionsskole. Der kom liv i arbejdet, og 
kolportørerne havde nok at gøre i sit distrikt. En hensigt med 
mit ophold i Sverige var at få flere arbejdere ud i missonen 
ved at undervise nogle brødre i arbejdet, hvilket lykkes for 
mig ved hjælp af de missionsskoler, som blev holdt.
I Langbanshyttan havde br. Rosqvist og br. Johnson arbejdet 
til forskellige tider, og en del gudfrygtige søskende i 
nabolaget antog sandheden. De boede spredt her og der 
mellem bjergene. En vinter holdt jeg flere møder iblandt 
dem. De var enfoldige folk, villige til at leve for et bedre liv. 
I Rullvik, Dalarne, arbejde br. Johnson en hel del til 
forskellige tider og havde også mange tilhørere der. En god 
menighed blev stiftet der, og nogle mindre forsamlinger blev 
organiserede andre steder. Jeg kom aldrig derhen, men blev 
bekendt med nogle af brødrene derfra, som besøgte 
Stockholm. De så meget besynderlige ud i deres 
nationaldragter.
I foråret 1887 besøgte søster White atter Nordeuropa. Hun 
kom først til København, hvor den danske konferense 
holdtes. Brødrene ønskede at jeg skulle være der som tolk og 
hjælp til ved møderne. Jeg var meget syg det forår, efter at 
missionsskolen var afsluttet. Jeg fik et anfald af akut 
bronchitis. Det tog så hårdt på mig, at mine venner var bange
for, at jeg skulle dø, og min hustru sendte bud efter en læge. 
Hun spurgte mig til råds desangende, men jeg var blevet så 
sløvet af sygdommen, at jeg sansede kun lidt. Doktoren kom 
og skrev en recept, hvorefter vi fik en æske med 80 store 

piller. Lægen sagde, at disse ville vare omtrent tre uger, når 
jeg havde taget dem, ville han se ind til mig igen. Men da jeg
havde taget nogle få af disse piller, blev jeg meget dårligere 
og sagde til min hustru, at jeg kunne ikke tage flere.
Hun blev meget bedrøvet herover, men fik fat på dr Kellogs 
store sundheds-håndbog for hjemmet. Da hun havde studeret 
den en tid besluttede hun at give mig et dampbad. Vor yngste
søn hjalp hende at lave en passende kasse, og da alting var 
rede, fik de mig puttet deri. Men behandlingen varede for 
længe, så den svækkede mig overordentlig. Dog frembragte 
den en forandring til det bedre, og jeg fik lindring. Efter en 
uges forløb mente jeg, at jeg kunne tåle at tage nok et 
dampbad, og det gjorde jeg. Før en uge var gået, kunne jeg 
stå op af sengen. Min appetit vendte tilbage, og jeg blev 
bedre dag for dag. Jeg sendte bud efter lægen, at han ikke 
behøvede at komme; thi jeg var rask. Han undrede sig 
herover; thi det var lige imod hans forventning; men has 
regning blev betalt, og han kom ikke mere for at se til mig.
Mine lunger var endnu meget svage, og jeg kunne ikke tåle at
være ude i fri luft. Jeg gik ud mit på dagen, når solen 
skinnede klart, men den kolde luft kunne jeg ikke godt tåle. 
På den tid var det, indbydelsen fra brødrene i København 
kom. Det syntes stridende mod al fornuft at begive sig på 
rejse til København under slige omstændigheder; men jeg 
havde en stærk følelse af, det var min pligt at rejse, og jeg var
overbevist om, at Herren ville styrke mig. Jeg rejste om aften
og kom til Malmø den næste formiddag. Mere end 
nogensinde før mærkede jeg Guds gode engles nærværelse 
hos mig på denne rejse. Luften syntes at gøre mig godt, efter 
som jeg kom videre frem mod syd. Fra Malmø tog jeg med 
dampbåden til København, hvor jeg hilsedes velkommen af 
brødrene. Br. O A Olsen var her. Han sagde: ”Vi har bedet 
meget for dig til Herren om, at han ville give dig kræfter til at
komme.” Jeg svarede: ”Herren har visselig hørt eders bønner,
og jeg takker Gud for hans kærlige omsorg for mig.”
Den første dag var jeg tolk for søster White, sad jeg på en 
stol ved pulten; Men den næste dag kunne jeg stå op og 
prædike selv. Herren velsignede mig højlig i disse møder.
Fra København drog vi til lejrmødet i Moss, Norge. Dette var
det første møde af den slags i Europa. Stedet var smukt og 
ordningen med mødet god. I et stort hus nærved blev der lejet
møblerede værelser for dem, som var for svage til at sove i 
teltene. Her samledes mange af vore amerikanske brødre. 
Søster White og bror W C White kom fra København. Bror S
N Haskell var også med os på samme dampskib. Han indtraf 
i København, før vi tog derfra. Brødrene B L Whitney, J H 
Wagonner, Robinson og Boyd overværede også dette 
Lejrmøde. De to sidstnævnte brødre var på vej til Afrika for 
at virke i missionen der. Br Whitney var meget syg under 
mødet, og inderlige bønner blev opsendte for ham: Han rejste
hjem til Basel, Schweiz, direkte fra mødet. Efter at have lidt 
meget sov han hen i Herren for at hvile, til Livgiveren 
åbenbares.
Jeg delte værelse med bro. Wagoner. Brødrene ønskede, at 
han skulle tale søndag formiddag i teltet; men han havde 
aldrig talt ved tolk og sagde, at han troede, det ville blive et 
mislykket forsøg at prøve derpå. Jeg opmuntrede ham til at 
forsøge det og lovede og gøre det så let som muligt for ham 
ved min tolkning. Han talte da, og forsamlingen blev dybt 
grebet af hans foredrag. Han talte om sabbatsspørgsmålet 
med den klarhed og logiske kraft, som var egen for ham: Jeg 
rejste siden med br Wagoner til Basel, hvor jeg arbejdede 
sammen med brødrene Whiteny og Conradi på gennemsynet 
af ”Betragtninger over Daniels bog og Åbenbaringen”. Nu er 
br Wagonner også hensovet i Jesus. Således falder den ene 
stridsmand efter den anden, og derved længes vi endnu mere 
efter lovgiverens komme.
Jeg havde overværet den europæiske konferense hvert år. 
Den holdtes i Basel undtagen ét år, da den blev holdt i 
Grimsby, England. Ved den lejlighed havde jeg en udmærket
anledning til at få godt af den undervisning i bogsalg, som br 
Conradi meddelte tyske og franske brødre. Vi stræbte at læse 
af hverandre, hvad vi kunne, og denne sammenkomst var til 
gensidig hjælp for os.



Søster White talte med stor frimodighed ved lejrmødet i 
Moss. Br. Haskell talte også om tro og Guds gerning i 
missionen. Brødrene blev meget opmuntrede og fik god 
undervisning. Ved disse møder gjorde br O A Olsen og jeg, 
hvad vi kunne, for at gøre dem så fordelagtige og 
frugtbringende for missionen som muligt. Et antal søskende 
fra Danmark og Norge var samlede, og om søndagen var der 
en stor tilhørerkreds af udenforstående. De lyttede meget 
opmærksomt til ordet, som blev talt, og mange sjæle fik et 
dybt indtryk deraf. I det hele taget var dette første lejrmøde 
særdeles vellykket og til stor velsignelse for sagen.
Fra Moss rejste søster White til Stockholm, hvor den svenske
konferense skulde holdes. Bror William Ings og hans hustru 
var også med. På samme tid havde vi fået et telt til brug i 
Sverige. Dette blev opsat på en passende plads, og der havde 
vi mange kostelige møder. Søster White talte med stor 
inderlighed og alvor til folket, der samlede sig i og omkring 
teltet. Den store mængde mennesker, der var tilstede, viste, at
man agtede på hendes vidnesbyrd, uagtet hun talte gennem 
tolk.
Efter denne konferense blev teltet opslået i Gävle. Denne by 
ligger 100 Mil nord for Stockholm og indtager en tredje 
rangs plads blandt Sveriges handelsstæder. Alene Stockholm 
og Gøteborg har en mere udstrakt handel. Indbyggernes antal
var da 17 000. Vi fik en udmærket plads for teltet og hade 
mange tilhørere br. O. Johnson åbnede disse møder og 
vedblev at prædike. Han havde en broder med sig som 
teltmester, og adskillige kolportørere solgte bøger i byen og 
opmuntrede samtidig folk til at komme til møderne. Efter 
nogen tid prædikede jeg i teltet, medens br. Johnson holdt 
møder andre steder, som ikke kunne forsømmes. Det var i 
sandhed interessant at se, hvor villige folk lyttede til og 
granskede de emner, som fremstilledes. Da br. Johnson kom 
igen, drog jeg tilbage til Stockholm. Efter at teltet var taget 
ned i Gävle, blev en sal lejet, og møderne fortsattes. Vore 
bestræbelser havde at følge, at et antal sjæle antog 
sandheden, og en menighed blev stiftet.
I alle vore bestræbelser og under mange vanskelige forhold 
beskyttede Herren os og styrede det således, at sjæle oplystes
om at glædedes ved den dyrebare sandhed. Om man 
beskæftiger sig med almindeligt arbejde, er der kun lille 
udsigt til at opdage, om Herren styrer deri, men når men 
virker for at omvende mennesker fra deres syndige vaner og 
formå dem til at adlyde Gud og følge Jesu eksempel, så vil 
man snart finde, at dette ikke lader sig gøre uden Guds 
særlige hjælp. Der behøves ikke mere end verdslig visdom til
at følge med strømmen og gå på den brede vej, som fører til 
fordærvelse; men vi behøver visdom fra oven for at følge 
Kristi ydmyge fodtrin. Nårsomhelst sjæle følger Kristus og 
lever overensstemmende med hans ord, ses Guds førelse med
dem tydeligt, fordi Kristus og hans hellige engle 
nødvendigvis må lede dem, der vandrer på den smalle vej, 
der fører til livet.

Syvende kapitel. - Missionsskoler og tilbagerejse til 
Amerika

Dersom man vil udrette noget godt ved trykningen af bøger 
og blade, er det nødvendigt at sætte dem i omløb. Dette 
havde vi forsøgt på flere måder, men ingen af dem havde vist
sig så virksom og hensigtssvarende som kolportage. 
Alligevel havde vi kun få kolportørere i hvert land, og nogle 
af disse havde kun lidet held med sig. Det var åbenbart, at 
der trængtes til mere undervisning vedrørende denne gren af 
arbejdet. Dette ville opmuntre mange flere til at tage fat 
derpå og hjælpe dem til at arbejde med større held. B r. O. M.
Olsen havde haft nogen erfaring blandt skandinavere i 
Amerika i så henseende, og hvad der var gjort der havde 
bragt udmærkede resultater. Vi rådslog om sagen og blev 
enige om, at br. Olsen skulle påbegynde en missions- og 
kolportørskole i Kristiania og jeg en i Stockholm.
Skolen i Stockholm blev holdt i begyndelsen af 1887 og 
varede tre måneder. Dette var et nyt foretagende, og jeg holdt
ikke af at bede konferensen i Amerika om at hjælpe med 
midler i så henseende. Jeg skrev til Dr. Kellogg, og på den 

betingelse, at kolportørerne skulle sælge sundhedsskrifter 
såvel som religiøse, gav han mig venligst $100 til at sætte i 
dette foretagende. Jeg lagde omtrent det samme beløb til af 
mine egne midler. Denne sum viste sig at være mere, end vi 
behøvede; noget deraf lagdes til side til en skole det følgende
år.
Da indbydelsen blev udsendt, meldte der sig omtrent tyve 
personer til skolen. Undervisningstimerne var om morgnen 
og om aften og således lagt tilrette, af eleverne kunne gå ud 
og kolportørere fra kl 9 formiddag til kl 5 eftermiddag. Hver 
havde sit distrikt og gik to gange rundt heri i den tid, han var 
på skolen, første gang med sundhedsblade, anden gang 
hovedsagelig med "Kristi Liv". Arbejdet blev grundig udført.
Mange vanskeligheder optårnede sig, men hver morgen fik 
kolportørerne gennem undervisningen nyt liv og mod. Efter 
en bønnestund blev lektien hørt og ny undervisning givet. Så 
havde vi et møde, hvor hver fortalte om sine oplevelser fra 
gårsdagen; nogle havde været heldige, andre blev skuffede. 
Hele klassen fik godt af den enkeltes oplevelser. Således fik 
vi samlet forråd af kundskab gennem vore daglige erfaringer,
og vore teorier formuleredes selvfølge derefter.
Vi benyttede mødesalen til skolestue, et af mine værelser til 
at opbevare vore sager i, og beboelsesværelser til eleverne 
lejedes på forskellige steder i nabolaget. De fleste tjente nok 
til at betale for kost og logi, og de øvrige fik nogen hjælp. De
brødre i menigheden, som evnede det, gav dem middagsmad 
visse dage i ugen. Alle var ved godt mod og taknemmelige. 
Vore svenske brødre opmuntres højlig ved at se, at der var 
udsigt til snart at få flere arbejdere i den store høstmark.
De øvrige undervisningsfag var grammatik, retskrivning, 
bogholderi, vejledning i at holde bibellæsninger, regning 
samt brevskrivning for dem, som ønskede dette. De tog ikke 
alle så mange fag, men hver deltog efter sin evne. Dog blev 
alle opfordrede til at lære kolportage, grammatik, 
retskreivning og at holde bibellæsninger. Vi havde også 
sangøvelser. Formålet med undervisningen var ikke alene at 
bibringe kundskab, men også at indprente elevernes sind 
nødvendigheden af at arbejde i missionen; at dette arbejde 
var en ædel gerning og blev udført for Herren: De lærte mere
og mere at forstå, at sådant arbejde er det ædleste her på 
jorden, og at den trofaste arbejders belønning er stor i 
himlene. De lærte også at indse, at det er mere ønskeligt at 
arbejde således, at man kan underholde sig selv og dog være 
redskab til at fremme og udbrede Guds dyrebare sandheder, 
ja også på samme tid hjælpe andre til at arbejde, når vi 
lægger tienden af vore indtægter til side og giver til Guds 
sags fremme, efter som vi har haft lykke til.
Vi blev også ofte mindede om, at når vi lærer et vist arbejde, 
som kun få kan udføres, stilles der større fordringer til vore 
arbejdsevne end ved almindelig beskæftigelse. Man kan få 
nok af unge mænd, der kan save brænde eller være 
tømmermænd, men der er ikke mange, der kan tage 
bestillinger på vore gode bøger. Mange piger kan arbejde i 
huset eller sy, men kun få forstår at vække interesse hos 
deres medmennesker for de bøger, der muligvis kunne blive 
et middel til deres frelse. Sand kundskab om Kristus og 
menneskekærlighed er en sjælden vare. Sjælsstyrke giver 
indbydelse, og når denne vises til at ophøje Gud og fremme 
hans sag, udrettes meget godt dermed. Kolportagen skal ikke 
fortabe sig i filosofisk kundskab eller videnskabelige teorier, 
men han skal fordybe sig i kundskaben om Jesus vor Frelser 
og sætte sig godt ind i indholdet i den bog, han skal sælge. På
denne måde bliver han mangen en professor eller præst 
overlegen, og bevidstheden herom giver styrke og 
frimodighed. Da bliver vort arbejde af den art, at vi ikke 
behøver at skamme os ved det. Vi arbejder ikke for 
usselvinding, men for at blive vore medmennesker til gavn 
og vinde sjæle for Guds rige.
Betragtningen af disse grundsætninger forenede vore hjerter, 
og ved Guds velsignelse var vi i stand til at blive ét hjerte og 
én sjæl. Medens vi således lærte kolportage i Stockholm, 
blev lignende undervisning givet i Kristiania, hvor vore 
danske og norske brødre gik i skole. Også de blev højlig 
velsignede af Herren.



Om Vinteren 1888 havde vi atter en missions- og 
kolportørskole i Stockholm: Den varede i 4 måneder og blev 
besøgt af ca 30 elever. Denne gang blev der endvidere 
undervist i stenografi, bibelgranskning, geografi, 
kirkehistorie samt i at prædike. Nogle af kolportørerene 
havde opsparet nogle penge i årets løb, så at de kunne 
anvende mere tid til at studere i. Begynderne kolporterede 
mere og studerede mindre. De, som udgik fra denne skole, 
har været nyttige for missionen. Nogle blev ved med at sælge
bøger, andre blev bibelarbejdere og atter andre prædikanter.
Fra Stockholm rejste jeg direkte til København og overtog 
ledelsen af en missions og kolportørskole der. Denne 
påbegyndtes i februar og varede ca. tre måneder. Her var 
nogle søskende, som havde været på skolen i Kristiania den 
foregående vinter, og desuden mange nye, omtrent 30. Byer 
indledtes i distrikter som i Stockholm, og hver kolportør fik 
sit distrikt. Her havde vi en stor arbejdsmark; men folk var 
ikke så villige til at læse vore bøger som i Stockholm. Salget 
beløb sig kun til den halve værdi af salget i Sverige. Dog 
blev mange bøger solgte og meget godt udrettet ved dette 
arbejde, ikke alene derved, at det dyrebare lys blev bragt til 
mangt et hjem, men også derved, at mange høstede 
værdifulde erfaringer i at kolportere. De, som øvede sig i at 
prædike, blev anmodede om at have en prædiken færdig, så 
de kunne holde den i klassen, når de opfordres dertil. Efter en
bøn på nogle få minutter skulle de tale ikke over en halv 
time. Derefter blev deres prædiken gjort til genstand for 
kritik og det gode og dårlige deri fremhævet i klassen påhør. 
Deres fremtræden, gebærder og måde at stå og tale på blev 
omtalt og ligeledes behandlingen af emnet, inden et nyt blev 
givet dem til næste gang, tilligemed råd og vink angående 
emnets behandling. Denne undervisning var til stor hjælp for 
dem, der senere gik ud for at prædike. Den tjente også til at 
vise, hvem der var skikkethed til denne gerning. Ved skolens 
slutning kunne skolerådet anbefale dem til konferensen, som 
de fandt duelige, til at fremholde ordet offentlig.
En morgen, da jeg kom ind i skolen, fandtes alle på deres 
pladser, ventende på mig. Så snart jeg havde taget plads, 
rejste de sig og sang en sang, der i denne anledning var 
forfattet af br C Ottosen: Det var nemlig min fødselsdag og 
nær ved skolens afslutning, og de ønskede at vise deres 
hengivenhed mod mig, fordi jeg havde omfattet skolen med 
så stor interesse. Efter bønnen gjorde bro O A Olsen nogle 
passende bemærkninger og overrakte mig en værdifuld gave 
fra eleverne. Jeg takkede dem for dette vidensbyrd om 
kærlighed og agtelse, nok en gang blev afsungen, og derpå 
gik undervisning sin vante gang.
Her tilbragte vi også dyrebare timer tilsammen, ikke alene 
med undervisning, men med fælles bøn til Herren. Ånden fra 
det høje forenede vore hjerter i kærlighed til Gud og i det 
velsignede håb at få evigt liv gennem vore kære Forløser.
Sidst i man måned rejste jeg tilligemed min familie tilbage til
Amerika. Min hjælp trængtes til udgivelsen af det dansk-
norske blad, og brødrene der havde opfordret mig til at 
komme tilbage så snart som muligt. Denne gang tog vi med 
til Gunard-Linjen og havde en hurtig og behagelig rejse over 
Oceanet. Den 12. juni 1888 ankom vi til Battle Creek, Mich. 
På min vej gennem England besøgte jeg London og havde 
værdifulde samtaler med brødrene Haskell, Robinson, 
Durland og andre. Herren søgte os endnu engang sikkert over
havet, og ved hans kærlige forsyns styrelse blev det os igen 
forundt at se vore kære brødre i Amerika.
Denne sommer overværede jeg lejrmøderne i Wisconsin og 
Dakota. Det var i sandhed opmuntrende at mødes med vore 
kære søskende i Herren efter så mange års fraværelse og at 
nyde Guds velsignelse sammen med dem: Efter Lejrmøderne
vendte jeg tilbage til trykkeriet i Battle Creek. Det blev 
besluttet, at vi skulle holde kolportør- og missionsskoler om 
efteråret og vinteren i Minneapolis og i Chicargo, efter 
samme plan, som vi havde fulgt i Europa. Følgelig rejste jeg 
om efteråret til Mineapolis og holdt der en vellykket skole 
for vore skandinaviske brødre. Om sommeren havde mit 
helbred været godt, men under denne skolegerning blev jeg 
dårligere. Nogle uforudsete omstændigheder havde 
indtruffet, som væltede alt arbejdet med de dansk-norske 

blade over på mig, samtidig med at jeg havde denne skole. 
Derved blev jeg tvungen til at arbejde 14 til 18 timer om 
dagen, hvorved jeg svækkes og blev lettere modtagelig for 
sygdom. Jeg fik et nyt anfald af Bronchitis, og denne gang 
blev den kronisk. Skolen dreves imidlertid med held, og 
meget godt udrettes ved den.
I løbet af januar måned forblev jeg på sanatoriet i Battle 
Creek, men da jeg ikke fik nogen lindring, tog jeg til skolen i 
Chicago, som allerede var påbegyndt af br J F Hansen, Om 
Johnson og R P Nelson. Jeg var meget svag og påtog mig 
dette arbejde tværtimod al fornuft, fordi det stod for mig som
min pligt, og gennem svaghed opholdt Herren mig på 
vidunderlig måde. Dette var den første skole af den slags, vi 
nogensinde havde haft. Der var mere end 50 slags vi 
nogensinde havde haft. Der var mere end 50 elever, og bøger 
og skrifter til en værdi af $1500 blev udbredte, mens den 
varede. Alle var enige og gjorde det bedste, de kunde, både i 
at undervise andre og selv lære, og eleverne var meget vel 
tilfredse med skolen. Herren velsignede os rigelig, når vi 
forenede os i at tilbede ham og at lære af hans ord. Fra 
eleverne i begge disse skoler (Minneapolis og Chicago) 
modtog jeg værdifulde gaver som vidnesbyrd om deres 
anerkendelse af det, der var udrettet.
I maj rejste jeg til Galveston, Texas, der ligger på en ø i den 
meksikanske bugt. Jeg håbede på at drage fordel af det milde 
klima og søluften dersteds, men jeg fandt kun lille lindring. 
Jeg havde et godt hjem hos br C Castberg, som boede der. Br
O N Johnson kom for at være sammen med mig en liden tid. 
Jeg gjorde, hvad jeg kunne, for at undervise begge disse 
brødre og arbejdede samtidig med at oversætte og skrive for 
bladene.
Fra Galveston vendte jeg tilbage til Battle Creek og drog 
derfra til Oakland, Wis., hvor brødrene O A Johnson, Z. 
Sherrig og A Christiansen forenede sig med mig for at hjælpe
til med arbejdet, medens de på samme tid modtog 
undervisning. I September tog jeg hjem, og da mine lunger 
var noget angrebne af tuberkulose (Lunge tæring), rådede 
man mig til at rejse til Colorado. Brødrene Z Sherrig og E 
Jensen fra Chicago ledsagede mig for at modtage 
undervisning og hjælpe til med arbejdet, og br O A Johnson 
forenede sig snart med os. Vi ankom til Boulder, Colorado, i 
1. november 1889. Ved hjælp fra br. A D Olsen og andre 
kom vi snart således i orden, at vi kunne fortsætte med 
arbejdet. I april vendte brødrene Johnson og Sherrig tilbage 
til deres hjem, medens br Jensen blev for at hjælpe mig. I den
tid disse brødre var med mig, forsynede vi ikke alene de 
dansk-norske blade med bidrag, der løb sig til 48 tryksider 
hver måned, men vi oversatte også på dansk "Den borgerlige 
regering og religionen", et lille skrift på 182 sider, også de 
sidste 18 kapitler af "Den store Strid" samt til dels 
"Bibellæsninger for Familiekredsen", en bog på 600 sider, 
hvortil nogle originale læsninger føjedes; "Jesu profetier" 
blev nedskrevet og meget forøget, omtrent med 400 sider. Af
"Patriarker og profeter" oversattes 144 sider.
Alt dette arbejde kunne ikke være blevet udført på mindre 
end otte måneder uden ved hjælp af Stenografi (hurtigskrift). 
Jeg havde selv noget øvelse heri, og de andre brødre 
kopierede eller jeg dikterede, og de nedskrev ved hjælp af 
hurtigskrift og så afskrev det. På den måde var jeg i stand til 
at udrette mindst dobbelt så meget som ellers. Jeg havde 
studeret Grahams, Pernis og Gabexsbergs systemer for 
stenografi. Det første er vidst nok mest forfattede og 
kvikkeste at skrive, men det vanskeligste at lære. Pernis er 
lettere at lære og er et udmærket system. Jeg har overført det 
i det danske sprog og har brugt det hver dag i mere end et år. 
Gabelsbergs system har jeg brugt i flere år; det er i 
almindelig brug hele Europa i forskellige sprog og kan let 
overføres i disse. Det bruges også noget i England og 
Amerika. Gabelsbergers system er det letteste af alle disse 
systemer at lære og huske, og skønt det er længere, er det 
kortfattet nok til alt praktisk brug. Jeg bruger nu udelukkende
dette, både i det danske og engelske sprog, fordi det er det 
eneste system for stenografi, der anvendes i de skandinaviske
lande.



Under udførelsen af ovennævnte arbejde havde jeg ikke 
alene været svag, men undertiden meget syg. Medens vi var i
Oakland, Wis., var jeg ofte så ilde tilpas om aften, at det var 
med stort besvær, jeg kunne gå op ad trappen til mit 
soveværelse. Og om morgnen nu var det, som om jeg slet 
ikke havde hvilet mig. Jeg rystede over hele legemet, når jeg 
gik ned til teltet, hvor vi havde vort kontor. Alligevel måtte 
jeg derned hver morgen kl 5¼ og begynde at arbejde. Jeg 
havde regelmæssig feber hver dag og hostede betydeligt; 
men af en eller anden god grund blev mit hoved skånet, og 
jeg har næppe nogensinde haft hovedpine. Når feberen kom, 
og jeg ville øve mit muskler lidt ved at bevæge mig, steg 
temperaturen straks, men jeg kunne sidde ned og studere 
eller skrive, uden at dette skete, eller jeg havde nogen smerte.
For brødrene syntes det ofte at være en mirakel, at jeg kunne 
vedblive at arbejde. De blev snarere trætte og fik ondt 
hovedet end jeg.
Medens jeg var svagest, var br. Sherrig hos mig nat og dag 
og til meget hjælp for mig ved at hygge om mig. Han var så 
villig til at hjælpe på enhver måde, at det var en stor lettelse 
for mig; på samme tid var han taknemmelig, for hvad han 
lærte dag for dag. Br O A Johnson såvel som de andre brødre
satte megen pris på den undervisning, de fik. Jeg var meget 
taknemmelig for deres hjælp. Br Johnson hjalp mig eget ved 
sine gode råd og ved sit arbejde. Jeg erindrer også med tak 
alle de mange dyrebare anledninger, og havde til at samtale 
og rådslå med br W C White, medens han opholdt sig her 
under de sidste del af sin hustrus sygdom.
Efter at jeg havde været i Colorado i tre måneder, forlod 
feberen mig, og mit helbred blev stadig bedre siden. Den 
østlige skråning af klippebjergene i Colorado anses for den 
bedste egn i de Forenede Stater til at fremme helbredelse af 
lungesot, og jeg tror, den er det. Jeg har opholdt mig her 
næsten et år og er meget tilfreds med klimaet. Boulder ligger 
5, 335 fod over havet. Bjergene var tæt ved, og i en time eller
to kan man gå 1500 fod højere op. Med jernbanen kan man 
komme op til "Sunset", en lille by i bjergene, der ligger 7700 
fod over havet, og dertil medgår blot fem kvarter mere. Som 
noget ganske almindeligt har man solskin der 100 dage om 
året. Dette i forbindelse med den rene luft befordrer ikke 
alene helbredelsen, men opliver sindet, og de majestætiske 
bjerge er et stadigt vidnesbyrd om Guds almagt. Når man 
kommer op på deres toppe ser verden kun lille ud, og man 
selv bliver til et intet blandt disse mægtige klipper, hvis 
spidser hæver sig op mod skyerne.
Måske nogen undres over, at jeg i dette værk har sagt så lidt 
om mine fejl. Som svar herpå vil jeg sige, at jeg er mig vel 
bevidst, at mine fejl er mange, og de må alle skrives på min 
regning; men de gode hensigter og planer, bestræbelserne for
at udrette noget godt og heldet må alt tilskrives Guds 
barmhjertighed; og endelig er jeg så taknemmelig, for at Gud
har været villig til at bruge en sådan fattig, elendig skabning 
som mig til et redskab i det store arbejde med at udbrede sin 
sandhed til alle jordens folkeslag. Hvad andet kan vi vel 
gøre, når vi vejler, end bekende det for Gud og vore 
medmennesker, om vi har syndet imod dem, og da søge at 
lære af den dyrekøbte erfaring ikke at gøre ligedan i 
fremtiden. Syndsbekendelse og tro på Kristus bringer 
tilgivelse og fred i sjælen, og Guds nåde giver os alvorligt 
ønske om at sejre og styrke dertil. Således bliver beredte til at
gøre bedre arbejde for Herren og skikkede til evigt liv i hans 
rige.
Så lad os alle prise Gud for hans godhed og barmhjertighed 
mod menneskets børn. Lov ham, min sjæl, for alle de 
velsignelser, han har skænket, lov Herren for al hans 
kærlighed og miskundhed, al hans vidunderlige førelse 
gennem livets mange år af uvidenhed, for barmhjertig ledelse
gennem årene, da jeg tjente hans sag i stor skrøbelighed. Pris 
Gud for hans kære søn og for det velsignede håb om 
udødelighed gennem Kristus. "Alt det, som har ånde, love 
Herren;" "thi hans navn alene er ophøjet; hans majestæt er 
over jorden og over himmelen."


